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شكرةة ككككككككككككككككككككككككككككككـلمةة
لٌكول ُزٍ الذساست وشكش هلل سبحاًَ وتعالى الزي هٌحٌا القذسة والحٍاة لتحقٍق الٌجاح 

بالشكش الخالص الى كل ًتقذم . وًساُن ولو بالقلٍل لتٌوٍت األهت العشبٍت واإلسالهٍت

وًخص .بأٌشًء...بفكشة.. بكلوت.. هي هّذ ٌذ العوى وساُن فً إًجاص ُزا العول بوشجع

 .بالزكش األستارة قباٌلً حوسٌت  دوى أى أًسى األساتزة الوٌاقشٍي 

 

                                                              الوضٌذ هي الٌجاح ووفق هللا الجوٍع
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 داءكككككككككككككإه

                                بسن هللا الشحوي الشحٍــــــــن 

رّب أوسعني أن أشكز وعمحك التي أوعمت علّي و على والدّي و أن أعمل صالحاثزضاه "

 ( 19:سىرة الىمل  )" وأدخلني بزحمحك في عبادك الصالحين

الى والدي العشيشيً الى مً سهزثالليالي مً أجل جهدي ودراستي أهدي ثمزة 

راحتي و أعاهحني بالصلىات والدعىات ،وإلى التي  فضلها ال ًىقطع وال ًيحهي إلى 

رمش الحىان والتربية،وإلى أحلى وأروع وأجمل وأغلى أم إلى أمي الحبيبة حفظها 

هللا ورعاها والى مً لم  ًبخل علي بماله ليىفزلي كل ما ًلشم لححقيق الىجاح إلي 

. أغلى إوسان في الىجىد أبي العشيــش حفظه هللا ورعاه 

أهدي هذا العمل الى أخىاجي وإخىجي 

 ج الذٌي سزاأحمدالى ابىاء أختي  دعاء و

عائشة ،اميىة ،عائشة  صدًقات إلى  أغلى وأحلى ال

 إلى سوجي الغالي ًـــــــــــــــــــــــــــــــىسف 

الى كل مً علمني حزفا  

 الى كل طلبة العلوم الاقتصادية  

  خاصة طلبة سنة ثانية ماستر

 .2017تخصص هالٍت الٌقود والتأهٌٍاث 

ة

  فضككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككـمةة
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 :جمهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض     

 إلؾلاؽ الجاهب الىكغي في الىاكو الخؿبُلي وللىضٌى ئلى الهضف اإلاخمثل في مهغفت 

فُت  صوع ؤلاصاعة اإلاالُت في اللؿام اإلاطغفي الجؼائغي ،جم ازخُاع بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

لخجؿُض الضعاؾت التي جىاولىاها في الجاهب الىكغي  وزظا مً زالٌ ئبغاػ حملت اإلاإشغاث 

 .اإلاخبهت في ؤلاصاعة اإلاالُت 
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لثابتثجاريخيتثعًثألاكالتثبىكث لفالحتثألا لخىميتث لزيفيتث:ل املبحث ألاول

فُت ئلى الخأكلم مو الخغيراث الغاهىت التي ٌشهضها هظا         ٌؿعى  بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

غ  جلضًم الخضماث البىىُت بأخؿً   الؿغق   اللؿام مً زالٌ الخؿٍى

لوشأةثبىكث لفالحتثألا لخىميتث لزيفيتث: اطلبث ألاوث

هض مً شغواث  ت َو ت الجؼائٍغ فُت مً البىىن الخجاٍع        ٌهض بىً الفالخت   والخىمُت الٍغ

طاث أؾهم حهىص ملىُتها لللؿام الهمىمي  أؾاؾا ،هظا البىً هدُجت لؿُاؾاث التي جبىتها 

 اإلاإعر في 106_82الضولت مً زالٌ ئناصة البىً الىؾني الجؼائغي بمىحب مغؾىم عكم 

فُت ،وللض وان 1982ماعؽ 13 غ اللؿام الفالحي واإلاىاؾم الٍغ  ووان الهضف مً جؿٍى

ل هُاول ووشؿاث اللؿام الفالحي الطىاعي ،الغي  ازخطاضه ًىطب غمً ئؾاع جمٍى

اف        1،الطُض البدغي ،والحغف الخللُضًت في ألاٍع

 : لخعزيفثبالوكالتثمبلث لدر ستثلسيديثلخضزث_1

ت لىالًت مؿخغاهم  غليزان  ت الجهٍى  مىحىصة بىالًت 06 وواالث ،منها 10      جػم اإلاضًٍغ

ت في  (مدل التربظ) 867 مىحىصة بىالًت مؿخغاهم منها ووالت 04غليزان و  2وجلو هظه اإلاضًٍغ

م عكم   ولم مً مغهؼ 50 الغابـ بين مؿخغاهم وجيـ ونلى بهض11شاعم بً ؾلُمان  الؿٍغ

الىالًت ،ججضع ؤلاشاعة ئلى أن ملغ الىوالت مً البىاًاث اإلاىعوثت نً الاؾخهماع ووان فُما ؾبم 

 ،الىوالت هي الىخُضة اإلاىحىصة BADRثم جدٌى ئلى ملغ لىوالت ملغ للبىً الىؾني الجؼائغي 

                                                           
1
 المتعلق بإنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية ،الجريدة الرسمية، العدد 1982مارس 13 المؤرخ في  106_82 مرسوم رقم  

16،11_03_1982. 
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 بضائغة ؾُضي نلي نلى بهض BDLنلى مؿخىي اإلاىؿلت باؾخثىاء ووالت لبىً   الخىمُت اإلادلُت 

 .ولم مً صائغة ؾُضي لخػغ10

 بلضًاث مً أوالص بىغالم اإلاجاوعة   لىالًت شلف ئلى  بً 10وجلضم الىوالت زضماتها لؿيان 

 بدُث 1983 ولم مً الىالًت ،جأؾؿذ  هظه الىوالت ؾىت 32نبض اإلاالً   عمػان نلى بهض 

 . نامل 17 (مدل التربظ) 867ٌهمل في هظه الىوالت 
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ل: لهيكلث لخىظيميثللوكالتث ابليتثلالسخغالوثلسيديثلخضزث-2

  لهيكلث لخىظيميثلملىكث لفالحتثألا لخىميتث لزيفيتثألاكالتثسيديثلخضزل(1-3) لشكلثللللللللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لثمًث عد دث لطالملتث عخماد ثعلىثألاثائمث لملىك:ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث اصدر

   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل ابليتل لوكالت  اجمعث لجهويثلالسخغالو

 لالسخغالو

  لزمش

  ماهت  ادًز

ث لخبويالثثكطب  لو جهتلمكخب   لخلفيل اكخب 

مصلحتلرئيس  

ألا لخوجيهلالاسخلملاو  

  لشبائًلكسم

مصلحتلرئيس  

  لصىدألاقث لزئيس ي

  لخدمتث لسزيعت

  ادفوعاثلمباسملت

مصلحتلرئيس  

لألاسائل  للزألاض

  لدفع

ل لخجارة

  لخارجيت

  اباسملت

ل لشؤألان

  للاهوهيت

ل لشؤألان

 الاد ريت
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 :للبىً مهام نضًضة منها ما ًلي :مهامثثبىكث لفالحتثألا لخىميتث لزيفيتث: اطلبث لثاويث

  بىً الفالخت والخىمُت هغيره مً البىىن ًلىم بىقائف اؾخالم الىصائو ومىذ

 .اللغوع 

  جىفُظ ؾُاؾت الضولت في مجاٌ الائخمان اللطير واإلاخىؾـ آلاحل وفلا لللىانض

ل بلغوع  الػابؿت للمجاٌ اإلاطغفي وهظا مشاعهت اإلاإؾؿاث اإلاالُت في الخمٍى

لت الاحل   .ؾٍى

  ل اخخُاحاث الاؾخغالٌ والاؾدثماع لألنىان الاكخطاصًين في كؿام الطىانت جمٍى

 .والخجاعة 

  م اللغوع ألاحىبُت  .مىذ الػماهاث ليل ألاؾىاق الهمىمُت نىض ؤلاؾتراص نً ؾٍغ

  مىذ الائخمان الؼعاعي لللؿام طاجُا مو اإلاؿاهمت في الغكابت نىض وخضاث ؤلاهخاج

الؼعاعي خُث أؾىضث هظه اإلاهمت لهظا البىً مً ؾغف البىً الىؾني الجؼائغي ؾىت 

1982. 

 ًمىذ كغوع بدؿبُلاث ،بػماهاث وبضون غماهاث. 

  ل حهاوهُاث الشباب وبالخالي اإلاؿاهمت في ًلىم في ئؾاع نملُاث حشغُل الشباب بخمٍى

 .الحض مً البؿالت ،وهظلً الىوالت لخضنُم وجغكُت الاؾدثماعاث 

 ًلىم بىغاء الخؼائً الحضًضًت لؼبائىه. 

  جلضًم اللغوع للمإؾؿاث الطغيرة واإلاخىؾؿت مثل كؿام الؿُاخت والطُض

 .البدغي 

  ت م فخذ خؿاباث حاٍع  .جلضًم زضماث للهمالء بما في طلً حؿهُل الخهامل نً ؾٍغ



  دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية   التطبيــقــــــــــيلفصل ا 
       

 

 55 

  لت الاحل  .اللُام بهملُت البىاء والدشُِض مً زالٌ  اللغوع اإلاخىؾؿت والؿٍى

  احغاء نملُاث ؤلاًضام والسحب أي جىفُظ حمُو الهملُاث اإلاطغفُت والانخماصاث

ىت التي لها ضلت بأنماله  كطض حؿُير أمىاله  اإلاالُت الخاضت باللغع والخٍؼ

 .واؾخسضاماجه

  

 : هد فثبىكث لفالحتثألا لخىميتث لزيفيتث: اطلبث لثالحث

  غ وجطمُم اؾخهماٌ الانالم آلالي وججضًض ئناصة جىكُم حهاػ ؤلاهخاج الفالحي بخؿٍى

 .الثروة ونطغهتها 

  اشغان الؼعانت والخىمُت  وغمها في مجاٌ ؤلاهخاج الىؾني. 

  جىؾُو ألاعاض ي الفالخُت وجدؿين الخضماث. 

  م فخذ وواالث حضًضة في اإلاضن الغىُت واإلاىاعص ،وهظا الاكتراب مً الؼبائً نً ؾٍغ

ً اإلاىقفين غير أهه ال ًمىً  لهظه ألاهضاف أن جخدلم ما لم ٌهمل البىً نلى   :جيٍى

 .عفو اإلاىاعص بأفػل الخيالُف _

ىت _  .الدؿُير الضكُم للخٍؼ

ً وجدفيز هُئت اإلاىقفين _  .جيٍى

 .صًىامُىُت في مجاٌ  الخدلُل اإلاالي _

 .جدؿين ؤلاهخاج نلى مؿخىي نملُاث اإلاهالجت الُىمُت _

و التي جضنمها الؿلؿاث الهمىمُت ومً بُنها _ ل الخىمُت هدى اهجاػ اإلاشاَع  :جمٍى

 .اللغوع اإلاىحهت هدى حشغُل الشباب في اللؿاناث الاؾتراجُجُت للبىً _1

فُت _2  .اللغوع اإلاىحهت للخىاص والتي تهضف ئلى زلم وشاؾاث في اإلاىاؾم الٍغ
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فُت في ئؾاع ؾلب كابل لدؿضًض ومضنم مً _3 اللغوع اإلاىحهت لبىاء اإلاؿاهً الٍغ

 ( .CNL)والطىضوق الىؾني للؿىً (FONAL)ؾغف الهُئت الىؾىُت للؿيان 

في (الشباب الحاضل نلى شهاصاث في الؿب )اللغوع اإلاىحهت للمهً الحغة _4

فُت   .اإلاىاؾم الٍغ

 .كؿام الفالخت-5

 .كؿام الطُض البدغي _6

 لخبليلث االيثللميز هيتث االيتثلملىكث لفالحتثألا لخىميتث لزيفيتثث: املبحث لثاويث

حهبر اإلايزاهُت نً الحالت اإلاالُت للبىً في ػمً مهين ، خُث حهبر اإلايزاهُت نً ما للبىً        

،فهي جىضح بطفت نامت طمت  (الخطىم)وما نلُه مهبرا نىه في كائمت  (ألاضٌى )في كائمت 

 .البىً 

لعزضث ايز هيتث االيتثلملىكثبدرث: اطلبث ألاوث

  اإلايزاهُت اإلاالُت 
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 2015اإلايزاهُت اإلاالُت لبىً بضع لؿىت :( 1-3)        الجضٌو 

 اإلابالغ الخطىم اإلابالغ ألاضٌى 

 ألاضٌى الثابخت

 اللُم الثابخت   -

ت   -  كُم مهىٍى

 أعاض ي   -

 مباوي   -

 ججهيزاث -

اللُم الثابخت 

 ألازغي 

 مسؼون ألامان   -

ؾىضاث -

 اإلاؿاهمت 

 هفاالث مضفىنت -

ػبائً اهثر مً -

 ؾىت

 

26723153 

30122002 

11221462 

5314631526 

1202312200 

 

1202312200 

312546878301 

24906846773 

388770636087 

 

 

 ألامىاٌ الضائمت

 ألامىاٌ الخاضت   -

 عأؽ اإلااٌ الشغهت   -

 اخخُاؾاث  -

 ضغف ئناصة الخطم   -

   

لت الاحل  الضًىن ؾٍى

 صًىن الاؾدثماعاث   -

 كغوع مطغفُت   -

لت الاحل   -  مإوهاث ؾٍى

 
781263791787 

38721674215 

452254521461 

225112313121 

 

 

15867321046 

271405826897 

87144968412 

 

 

 

 

مجمىم ألاضٌى 

 الثابخت
 1107258613945 مجمىم الخطىم الضائمت 958086193737

 ألاضٌى اإلاخضاولت

 كُم الاؾخغالٌ  -

 بػائو  -

 مىاص ولىاػم -

 مىخجاث -

 

10153050 

11431000 

104533112341 

31232003013 

 

 صًىن كطيرة الاحل 

ش  مسخلف الضًىن التي جاٍع

 اؾخدلاكها اكل مً ؾىت 

 

5005087285 

64782159742 

 

مجمىم كُم 

 الاؾخغالٌ
135776546354   

كُم كابلت 

 للخدلُم

 

حؿبُلاث  -

 للخدلُم

 ػبائً                          -

 أوعاق اللبؼ  -

 

 

 

 
1640171620 

246311011 

1020021240 
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 مً ئنضاص الؿالبت انخماصا نلى وثائم البىً :اإلاطضع                        

  لخبليلثبو سطتثمؤشز ثث لخو سنث االيث: اطلبث لثاويث

       ًمىً جلخُظ مإشغاث الخىاػن اإلاالي في الجضٌو الخالي 

 خؿاب مإشغاث الخىاػن اإلاالي :( 2-3)                      الجضٌو 

ل املالغثل لمليانثل املالغل لمليانث

 781263791787 ألامىاٌ الخاضت  964649982525 ألامىاٌ الضائمت

 958086193737 ألاضٌى الثابخت 958086193737 ألاضٌى الثابخت

عأؽ اإلااٌ الهامل  6563788788 عأؽ اإلااٌ الهامل 

 الخاص 

176822401950- 

ت  163496004227 ألاضٌى اإلاخضاولت  1177045860972 الخطىم الجاٍع

ت  1177045860972 الخطىم اإلاخضاولت  1107258613945 الخطىم غير الجاٍع

اخخُاحاث عأؽ اإلااٌ 

 الهامل

 69787247027 ع م م ألاحىبي  1013549856745

 -280709359155 ع م م الخاص  6563788788 عأؽ اإلااٌ الهامل 

مجمىم اللُم 

 اللابلت للخدلُم
2906503871   

 كُم حاهؼة  -

 الشًُ  -

 الطىضوق  -

 

2010002400 

21181517521 

1611281031 

 

  

مجمىم اللُم 

 الجاهؼة
24802800952   

مجمىم ألاضٌى 

 اإلاخضاولت 
 1177045860972 مجمىم الخطىم اإلاخضاولت  163496004227

 ٌ  1121582197964 مجمىم الخطىم 1121582197964 مجمىم ألاضى
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اخخُاحاث عأؽ اإلااٌ 

 الهامل 

 444205365582 ع م م ألاحىبي  1013549856745

ىت  163496004227 ع م م ؤلاحمالي  -1006986067957     الخٍؼ

 مً ئنضاص الؿالبت انخماصا نلى وثائم البىً :  ث اصدر                                                         

،فاإلاإؾؿت في وغهُت حُضة  هالخل مً زالٌ الجضٌو أناله ان عأؽ اإلااٌ الهامل مىحب 

 .ومالئمت ،أي لها كضعة مالُت حُضة ،هما ًضٌ نلى وحىص هامش أمان لضيها 

ومً الجضٌو أًػا هجض ان عأؽ اإلااٌ الهامل الخاص ؾالب ،وهظا ًضٌ نلى ان ألامىاٌ 

م  ض في ألامىاٌ الضائمت ،مثال نً ؾٍغ الخاضت ال حغؿي ألاضٌى الثابخت ،لظا ًجب ان جٍؼ

اصة في عأؽ اإلااٌ   الٍؼ

وهالخل أًػا أن اخخُاحاث عأؽ اإلااٌ الهامل مىحبت أي اهبر مً الطفغ ،وهظا ًضٌ نلى أن 

 البىً بداحت ئلى مطاصع أزغي اهثر صًمىمت 

ل لخبليلثبو سطتث ليسب: اطلبث لثالحث

لوسبث لسيولتث-1لللللل

 2015                    الجضٌو الخالي ًمثل وؿب الؿُىلت لبىً بضع لؿىت 
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 وؿب الؿُىلت لبىً بضع :( 3-3)                                   الجضٌو 

ل لىخائجل لخطمليمث لعدديل لصيغتث لزياضيتثل ليسملتث

لوؿبت الخضاٌو 

 

 

ت الخطىم /ألاضٌى الجاٍع

ت   الجاٍع

 

 

163496004227/ 

1177045860972 

1.38 

ت  وؿبت الؿُىلت  /اإلاسؼون–ألاضٌى الجاٍع

ت  الخطىم الجاٍع

163496004227-312546878/ 

117704586097 

0.13 

 /اإلاىحىصاث وما ًماثلها وؿبت الىلضًت 

ت  الخطىم الجاٍع

22792798552/ 

1177045860972 

0.01 

 مً ئنضاص الؿالبت انخماصا نلى وثائم البىً: اصدرا

ت بيؿبت هبيرة والتي  ت حغؿي الخطىم الجاٍع هالخل مً الجضٌو أناله ان ألاضٌى الجاٍع

ت ًخم حغؿُتها باألمىاٌ الضائمت 138جخجاوػ  في اإلائت ،ومىه وؿخيخج ان حؼء مً ألاضٌى الجاٍع

ت بدُث  ،ومً الجضٌو أن كُمت اإلاسؼون جإثغ بشيل ؾفُف في حغؿُت ألاضٌى الجاٍع

وفي هفـ الجضٌو هالخل أن اليؿبت الىلضًت ال حغؿي الخطىم 1.25اهسفػذ اليؿبت ب 

ت ئال بدىالي  في اإلاائت ،وهي وؿبت غهُفت حضا ،وال حؿمذ للبىً بػمان حؿضًض 1الجاٍع

 الضًىن 

لوسبث ليشاطثألامعدالثث لدألار ن-2لللل

 2016       فُما ًلى حضٌو زاص بيؿب اليشاؽ ومهضالث الضوعان لبىً بضع لؿىت 
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 وؿب اليشاؽ ومهضالث الضوعان لبىً بضع :( 4-3)            الجضٌو 

ل لىخــــــــــــــــــــــائجثل لصيغتث لزياضيتل ليسملت

 ٌ ٌ /عكم الانماٌ مهضٌ صوعان ئحمالي الاضى  0.33 ئحمالي ألاضى

ت  ت/عكم الانماٌ  مهضٌ صوعان ألاضٌى الغير حاٍع  0.39 ألاضٌى غير حاٍع

ت  ت /عكم الانماٌ  مهضٌ صوعان ألاضٌى الجاٍع  2.30 ألاضٌى الجاٍع

 2.68 عضُض الظمم/عكم الانماٌ  مهضٌ صوعان الظمم

 16.56 اإلاىحىصاث وما ًماثلها/عكم الانماٌ  مهضٌ صوعان الىلضًت 

 انخماصا نلى وثائم البىًمً ئنضاص الؿالبت :اإلاطضع 

 : هجض مً زالٌ هظا الجضٌو أن            

 33 ٌفي اإلاائت مً ألاضٌى هي ما ًخدٌى ئال عكم انما . 

  ٌت لخىلُض عكم الانما جلضع هفاءة البىً في اؾخسضام ألاضٌى غير الجاٍع

 في اإلاائت 39ب

  ت لخىلُض عكم الانماٌ فخلضع أما هفاءتها في اؾخسضام ألاضٌى الجاٍع

 وهي وؿبت حُضة 2.30ب

  فهى ًضٌ نلى 2.68فُما ًسظ مهضٌ صوعان الظمم ،والظي ًلضع بدىالي،

 هفاءة هبيرة لضي ؤلاصاعة في مىذ الائخمان والخدطُل

  ًمغة 16.56بِىما نضص اإلاغاث التي جضوع فيها الىلضًت فهي جلضع بأهثر م 
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ل:وسبث لهيكلث لخمويليثألا ليسزث االيث-ل3لللللل

لي والِؿغ اإلاالي لبىً بضع لؿىت   2015           الجضٌو اإلاىالي ًبين الهُيل الخمٍى

لي والِؿغ اإلاالي لبىً بضع:( 5-3)                                   الجضٌو   وؿب الهُيل الخمٍى

ل لىخائجل لصيغتث لزياضيتثل ليسملتث

ل الخاعجي لألضٌى  ت  وؿبت الخمٍى الخطىم غير +الخطىم الجاٍع

ت   ئحمالي ألاضٌى /الجاٍع

0.39 

ل الضازلي لألضٌى   0.60 ئحمالي ألاضٌى /ألامىاٌ الخاضت  وؿبت الخمٍى

ت  وؿبت اإلاضًىهُت الياملت  الخطىم غير +الخطىم الجاٍع

ت   ألامىاٌ الخاضت/حاٍع

0.65 

ت  وؿبت اإلاضًىهُت كطيرة الاحل  ألامىاٌ /الخطىم الجاٍع

 الخاضت

0.23 

 انخماصا نلى وثائم البىًمً ئنضاص الؿالبت   : اصدرث

 مً زالٌ هظه اإلاهؿُاث التي جكهغ في الجضٌو أناله جبين لىا 

  ل الخاعجي خىالي لت 39وؿبت الخمٍى  في اإلاائت ،وهي جمثل وؿبت الضًىن بشليها الؿٍى

 واللطيرة الاحل 

  ل الضازلي خىالي  في اإلاائت ،أي أن ألامىاٌ الخاضت حغؿي ما وؿبخه 60وؿبت الخمٍى

 في اإلاائت مً الخطىم وهظا ًضٌ نلى أن البىً ٌهخمض بشيل هبير نلى هفؿه في 60

ل وشاؾه   جمٍى

  في اإلاائت65وؿبت الضًىن نلى ألامىاٌ الخاضت هي خىالي . 
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  ت ئلى ألامىاٌ الخاضت خىالي   في اإلاائت 23وؿبت الخطىم الجاٍع

للكدرةث لخمويلث لذ حي-4

لخين    للل ل الظاحي وفم ؾٍغ لت الجمو والؿغح وؾِخم نغغهما فُما :جدؿب كضعة الخمٍى ؾٍغ

 :ًلي 

ل الظاحي للبىً بالؿغحل خؿاب:( 6-3)الجضٌو لللللللللللللللللللللللل للكضعة الخمٍى

ل لىخائجل لمليانث

 -112479281206 الفائؼ الخام لالؾخغالٌ 

 111011472075 اإلاىخجاث الهملُاجُت ألازغي 

 2740777023 ألانباء الهملُاجُت ألازغي 

 0.00 اإلاىخجاث اإلاالُت 

 0.00 ألانباء اإلاالُت 

 0.00 اإلاىخجاث الغير الهاصًت 

 0.00 ألانباء الغير الهاصًت 

بت نلى ألاعباح   0.00 الػٍغ

ل الظاحي   -104118586154 كضعة الخمٍى

ل

لانخماصا نلى وثائم البىًثمًثإعد دث لطالملتثث: اصدرث

ل

ل

ل
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ل

ل الظاحي لبىً بالجمو :   (7-3)الجضٌو                خؿاب كضعة الخمٍى

ل لىخائجثل لمليانث

 -140350522475 الىدُجت الطافُت 

 37522829685 مسططاث الاهخالواث   واإلاإوهاث وزؿائغ اللُمت 

 -1290893364 الاؾترحاناث نً زؿائغ اللُمت و اإلاإؤهاث 

 0.00 هىاكظ اللُم نً زغوج ألاضٌى الثابخت غير اإلاالُت 

فىائؼ اللُمت نً مسؼوهاث ألاضٌى الثابخت غير 

 اإلاالُت 

0.00 

 0.00 أكؿاؽ ئناهاث الاؾدثماع اإلادىلت للىدُجت اإلاالُت 

ل الظاحي   -104118586154      كضعة الخمٍى

 انخماصا نلى وثائم البىًمًثإعد دث لطالملتث:ل اصدر

لخين الجمو والؿغح  ت ،بالؿٍغ ل الظاحي مدؿاٍو وفي .هالخل مً زالٌ ما ؾبم ان كضعة الخمٍى

ل هفؿها  ولخا الحالخين فهي ؾالبت ،أي أن اإلاإؾؿت حهاوي مً عجؼ ،وال جملً كضعة نلى جمٍى

 بىفؿها 

لوسبث لزببيتث-5

مً بين أبغػ اهضاف البىً هى جدلُم  اهبر مهضٌ عبدُت ،فهل خلم بىً بضع هظا الهضف 

ل2015ل؟هظا ما ؾىهغفه مً زالٌ خؿاب وؿب عبدُت البىً لؿىت

ل
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ل( لهو مش)وسبثرببيتث امليعاثث1-5لل

 جخم صعاؾت هظه اليؿبت مً زالٌ الجضٌو اإلاىالي لللللل

                ٌ  لبىً بضع (الهىامش)وؿب عبدُت اإلابُهاث :( 8-3)              الجضو

ل لىخـائجل لصيغتث لزياضيتثل ليسملتث

جيلفت البػانت –عكم الانماٌ  وؿبت هامش الغبذ ؤلاحمالي 

 عكم الانماٌ /اإلابانت 

0.14 

 0.12 عكم الانماٌ /اللُمت اإلاػافت  وؿبت هامش اللُمت اإلاػافت 

وؿبت هامش الفائؼ الخام 

 لالؾخغالٌ

عكم /الفائؼ الخام لالؾخغالٌ 

 الانماٌ

0.29- 

 -0.22 عكم الانماٌ/هدُجت الاؾخغالٌ وؿبت هامش هدُجت الاؾخغالٌ

 -0.22 عكم الانماٌ /الىدُجت الطافُت  هدُجت هامش الغبذ الطافي 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  انخماصا نلى وثائم البىًمًثإعد دث لطالملتث،: اصدرثث

 في اإلاائت 14مً الجضٌو الؿابم ،هجض أن الضًىاع الىاخض مً عكم الانماٌ ال ًىلض ئال ما كضعه 

مً هامش مجمل ألاعباح ،واليؿبت طاتها مً اللُمت اإلاػافت ،ولىً اليؿب ألازغي حاءث 

 ؾالبت ،وهظا عاحو نلى ؾلبُت الىخائج

لثوسبث ازدألادًتث2-5ل

    فُما ًلي وؿب اإلاغصوصًت الخاضت بالبىً
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  وؿب اإلاغصوصًت لبىً بضع:( 9-3)                       الجضٌو 

ل لىخائجل لصيغتث لزياضيتثل ليسملتث

اإلاغصوصًت الاكخطاصًت 

 الطافُت 

ألاضٌى /هدُجت الاؾخغالٌ 

 الاكخطاصًت 

0.42- 

ألامىاٌ /الىدُجت الطافُت  اإلاغصوصًت اإلاالُت 

 الخاضت 

0.20- 

لانخماصا نلى وثائم البىًثمًثإعد دث لطالملتث: اصدرث

 ٌ بأن البىً ٌهاوي مً عجؼ وهظا ألن ولخا اإلاغصوصًخين ؾالبخين ،وهظا ٌهىص ئلى لًمىً اللى

للؾىء الىخائج ؾىاء هدُجت الاؾخغالٌ أو الىدُجت الطافُت ،فيلخاهما ؾالبخين

            مً زالٌ ما جم نغغه ًخضح لىا أن ؤلاصاعة اإلاالُت لها صوع هبير ومهم حضا في 

البىىن فهي الهطب الحغوي الظي ٌؿاهم في نمل البىً باإلغافت ئلى مسخلف الىقائف 

ألازغي اإلاىملت لها، وهظا بفػل الخدلُل اإلاالي الظي ًمـ مسخلف اإلاهاًير اإلاالُت التي هي 

 (في خالت عجؼ مالي ،خالت ٌؿغ مالي )ألازغي  بضوعها ججؼم نلى الحالت اإلاالُت للبىً 

 وهظا ما جم مطاصفخه في البىً مدل التربظ ،هىا       ئطا وان البىً في خالت عجؼ مالي،

ًخم عؾم اؾتراجُجُاث مالُت جللل مً هظا العجؼ مثال ئناصة الىكغ اللغوع اإلامىىخت، 

حظب اهبر نضص مً الؼبان ،اهخلاء الهمالء بدغص شضًض وهظا باالنخماص نلى الؿمهت اإلاالُت 

 ئلخ....للهمُل ،وؿبت مؿاهمت الهمُل جيىن اهبر مً وؿبت البىً 

ئط ا وان البىً في خالت ٌؿغ مالي ًخم هظلً اجبام اؾتراجُجُاث حؿاهم في الحفاف نلى هظا 

 ئلخ   .......الِؿغ ومىذ مثال زضماث بمهضالث فائضة اكل ، وغو جسفُػاث 
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لخاجمتث

       خاولىا في هظا الفطل جؿبُم مهكم اليؿب واإلاإشغاث نلى اإلايزاهُت اإلاالُت لبىً 

فُت ،وجفؿيرها وفم ما حاءث نلُت ،وفي النهاًت ًمىً اللٌى أن  الفالخت والخىمُت الٍغ

فُت ٌهاوي  مً عجؼ ًمىً جضاعهه مً زالٌ وغو  بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

اؾتراجُجُاث وؾُاؾاث مالُت حضًضة حؿمذ له بخدلُم ألاهضاف اإلاؿؿغة وجدلُم 

ت   .اهبر مهضٌ عبدُت وغمان البلاء والاؾخمغاٍع



 الفصل األول                                                مدخل إلى اإلدارة المالية
 

7 

 

 :د جمهيـــــــــــــــــــــــــ 

 بدزاطت ؤفظل الؼسق اإلاادي للخصٌى كلى زؤض اإلااٌ  جللب ؤلادازة اإلاالُت دوزا مهما فهي ملىُت 

ى حلـُم  ل مً ؤحل الىصٌى بلى ؤَم َدف للماطظت َو الالشم وؤفظل الؼسق الطخخدام َرا الخمٍى

دلم  اللُمت الظىكُت للماطظت  اطدثماز زؤض اإلااٌ  بىفاءة  وبشيل ًظمً حلـُم زسوة اإلاظاَمحن ٍو

ل بىفاءة في الشسواث واإلااطظاث   .البلاء والىمى و الاطدثماز للماطظت ،ؤي ؤنها فللُت في بدازة الخمٍى
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 .مفاهيم حىل إلادارة :املبحث ألاول 

ا                          ؤلادازة الىاجخت هي ؤلادازة اللادزة كلى اطخوالٌ حمُم كىاصس ؤلاهخاج وحسخحَر

ل اإلاىازد اإلاددودة  م جدٍى لخدلُم خاحاث اإلاجخمم هيل  ،وزفم مظخىي ملِشت ألافساد كً ػٍس

م هافلت   .الوحر مىـمت بلى مشاَز

  .جـهس ؤَمُت ؤلادازة في اخخالف الخلاٍزف :حعٍزف إلادارة وأهميتها   :املطلب ألاول 

اث فلد كسفها الىثحر مً الللماء ول خظب  :حعٍزف إلادارة          1- ف بخلدد الىـٍس حلددث الخلاٍز

  .الـسوف الخاصت واإلاىاكف الظاثدة

  جاًلىز ً دًٍس  ؤنها كلى(ؤبى ؤلادازة الللمُت وماطع اإلادزطت الىالطُىُت )فلد كسفها فٍس

د مً السحاٌ ؤن ًفللىا زم الخإهد مً ؤنهم ًلىمىن بلملهم بإخظً  اإلالسفت الدكُلت هما  جٍس

لت وؤزخصها   .ػٍس

  بإنها ؤن جخيبإ وؤن جخؼؽ وؤن جىـم وؤن (ألاب الخلُلي لإلدازة الخدًثت )وكسفها َجري فاًٌى

 .جصدز ألاوامس وؤن جساكب 

  ؤما طخىهس(STONER) َى الاخس كسفها كلى ؤنها كملُت الخخؼُؽ والخىـُم واللُادة والسكابت

 1كلى حهىد ول ألافساد وهرلً اطخخدام اإلاىازد ألاخسي لخدلُم ألاَداف الخىـُمُت 

  وكسفها طحرجى(CERTO) هي كملُت جدلُم ؤَداف الخىـُم مً خالٌ ألافساد واإلاىازد ألاخسي

 .لهرا الخىـُم 

                                                           
1
 .19،األردن  ،دار زهران للنشر والتوزٌع ،ص،2009 الدٌن ناطورٌه ،طبعة ءعال.  دفبد هارٌسون ،تعرٌب د 

 



 الفصل األول                                                مدخل إلى اإلدارة المالية
 

9 

 

  لسفها هُمبٌى وهُمبٌى ألاصوس بإنها حمُم الىاحباث والىؿاثف ذاث اللالكت بةوشاء اإلاشسوق َو

له طُاطخه السثِظُت وجىفحر ول اإلالداث اللصمت ووطم ؤلاػاز الخىـُمي اللام الري  وجمٍى

 1ٌظخلمل طمىه واخخُاز مىؿفُه السثِظحن 

  ؤنها ما ًلىم به اإلادًس مً ؤكماٌ ؤزىاء جإدًخه  (ؤخد كلماء ؤلادازة البازشًٍ )حشظتر بسهاد

 .لىؿُفخه 

ومً َرا وله وظخخلص  حلٍسف شامل وملم لإلدازة كلى ؤنها اللىصس اإلاظاوٌ كً جدلُم 

 .ألاَداف والىخاثج التي حظعى لبلىهها حمُم اإلاىـماث في اإلاجخمم 

ف بال ؤنها حشترن في ؤلاشازة بلى ما ًلي   :زهم اخخالف الخلاٍز

 .ؤلادازة لها كالكت بالجماكت _1

 .وحىد َدف ؤي ًجب ؤن ًرهس الخلٍسف وحىب جددًد َدف واللمل كلى جدلُم _2

ً ًىفرون ألاكماٌ _3  .ؤن ؤلادازة جخظمً حلل الاخٍس

 .الخاحت بلى اإلاللىماث الصخُدت إلهجاح كملُت اجخاذ اللسازاث _4

 .الخاحت بلى هـام اجصاٌ فلاٌ _5

 .للخإهد مً جىفُر اللسازاث وجصخُذ  الاهدسافاث  (السكابت )اإلاخابلت _6

 :أهميت إلادارة _2

ؤلادازة  هي ألاداة ألاطاطُت في حظُحر اللمل داخل مىـماث ألاكماٌ فهي التي جلىم بخددًد 1_

ألاَداف وجىحُه حهىد ألافساد بلى جدلُلها بفلالُت وهرلً جىفحر ملىماث ؤلاهخاج وجخصُص 

 .اإلاىازد وجىشَلها كلى اطخخداماتها البدًلت وبشالت الومىض في بِئت اللمل 

                                                           
1
 .11،10،األردن ،دار أجنادٌن للنشر والتوزٌع ،ص،ص،2007 نداء الصوص ،مدخل إلى علم اإلدارة ،الطبعة األولى  
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ًلم كلى كاجم ؤلادازة مظاولُت جدلُم ألاَداف الاكخصادًت والاحخماكُت إلاىـماث ألاكماٌ _2

 .مً هاخُت وللمجخمم هيل مً هاخُت ؤخسي 

بما ؤن ؤلادازة هي اإلاظاولت كً بلاء واطخمساز مىـماث ألاكماٌ  فةن َرا ال ًخدلم بال مً _3

خالٌ اللدزة كلى مىاحهت الىثحر مً الخددًاث والتي جمىً في اخفاض ملدٌ الىمى الاكخصادي 

 .،الاطؼساباث الاحخماكُت وكدم الاطخلساز الظُاس ي 

 .ًلم كلى كاجم ؤلادازة مظاولُت جدلُم الخيامل الخازجي بحن البِئت واإلاىـمت _4

ليي جىجح مىـماث ألاكماٌ في زطالتها فةن مظاولُت ؤلادازة ،الخلامل مم الخوحر اإلاظخمس في _5

 .خاحاث اإلاجخمم وجفاكم اإلاشىالث الصخُت والاحخماكُت 

إلاىاحهت خاالث كدم الخإهد الىاجخت كً الخوحر في البِئت واللىامل ألاخسي طالفت الرهس _6

 .جصبذ بدازة الخوحر و الاطخلساز مً اإلاهام السثِظُت لإلدازة 

 .وظائف إلادارة ومقىماتها الحدًثت :املطلب الثاوي 

 :وظائف إلادارة -1     

لإلدازة  وؿاثف ؤطاطُت فهي مسجبؼت ومدشابىت ومظخمسة ،وال ًمىً فصل ؤحصاء كمل اإلادًس 

 .كً بلظها ،هما ؤهه مؼالب بمجازاة  الخوحر ،ألامس الري ًىحب الاطخمساز في ؤكماله 

ى الخفىحر بالهدف والظعي إلهجاٍش ،لرا فهى ٌظبم  الىؿاثف ألاخسي  :الخخطيط -ؤ-1             َو

فللى اإلادًس ؤًظا الخيبا باإلاخوحراث التي كد جؼسؤ، هرلً اإلاىازد اإلاخاخت له ،وحىد اللاملحن لدًه 

،وإلهجاش ألاَداف كلُه وطم الخؼؽ الىفُلت برلً مثل الاطتراجُجُاث والظُاطاث 

 1وؤلاحساءاث اللصمت واإلاىاطبت لخدلُم ألاَداف 

                                                           
1
  .18نداء محمد الصوص ،مرجع سبق ذكره ،ص، 
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م جددًد الىؿاثف :الخىظيم -ب-1               وهي جسجِب اللالكاث بحن وؿاثف اإلايشإة كً ػٍس

الاشسافُت والىؿاثف الخىفُرًت بهدف جدلُم الخيظُم بحن اللىة اللاملت اإلاىازد اإلاخاخت 

 .اللاملحن في اإلايشإة   الاخخصاصاث و اإلاظاولُاث و الاجصاالث بحن وجددًد،

 ًخللم مباشسة بةدازة اللىصس البشسي  و جدلُم الخلاون بحن اللماٌ :الخىحيه  -ج-1            

م لللمل بإكص ى ػاكاتهم   .وجدفحَز

جخلخص بملازهت الىخاثج  بملُاز ملحن وهالبا ماًيىن اإلالُاز ملداز جدلُم : الزقابت -د-1             

ت   .الهدف ،والسكابت لللملُت ؤلاداٍز

 مقىماث إلادارة الحدًثت  _2

 .وجىلظم بلى  مجمىكخحن بدُث جظم :القدرة على القيادة  - أ-2           -

م لللمل :املجمىعت ألاولى                 لىن  بؼبُلتهم بما ليي  ًيىهىا ؤكظاء في فٍس ألافساد اإلاَا

ً فيها ٌشبه كمل الدازض ؤو الباخث ؤو الفني  ًلىد فسد اخس ،ؤو ليي ٌلملىا  بملٌص كً الاخٍس

 1في اإلالمل ،وجظم  َرٍ اإلاجمىكت الاهلبُت اللـمى مً الىاض 

لهم ػبُلتهم التي  ًالشم   :              املجمىعت الثاهيت  فةنها جظم كددا كلُال مً الافساد الرًً جَا

 ً  .وحىدَم  ليي ًخىلىا  الاخٍس

لت لرلً  ،بال ؤن  وزهم   ؤن اللُادة جدخاج في ألاطاض لهرا الاطخلداد الصخص ي والؼبُلت اإلاَا

 .اللُادة شإنها شإن اإلاىاَب ألاخسي 

 الزؤٍت -ب-2           -

                                                           
1
 .4،3،مصر ،ص، ص،،2006 طارق حجً ،اإلدارة والواقع العربً منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارة  ، 
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ً  و اإلالصىد              شاق   اطخلماٌ َرا اإلاصؼلح   خدًثا كىد الخدًث كً اللادة   و اإلادًٍس

بالسئٍت َىا احظام بلع الىاض  باللدزة  كلى  جىكم  اإلاظخلبل  كلى  طىء  ملؼُاث الىاكم 

 .،ولهرا  اللدزة  اللدًد  مً  الجىاهب 

   ؤنها جفترض ؤلاإلاام الشامل بملؼُاث الىاكم ،بإلااما ممازال  بالـسوف اإلادُؼت ،الخالُت

 .واإلاظخلبلُت 

  ؤنها جلخض ي  جىفس  اللدزة  كلى  جىكم ؤوظب  الخىحهاث و الاخخُازاث كلى  طىء  اإلالسفت

 .الشمىلُت  بملؼُاث الىاكم  والـسوف  اإلادُؼت 

  اث الشسواث اللاإلاُت ؤنها جفترض اللدزة التي  ٌظميها بلع كلماء ؤلادازة  في كدد مً هبًر

 1باللدزة كلى الازجفاق ؤو الللى كً جفاصُل الىاكم  

 الابخكار والخلق -ج-2      

            الخف كلماء ؤلادازة في اإلاجخملاث اإلاخلدمت وكلى طىء مساحلتهم وفدصهم ودزاطتهم 

ت كً ؤكداد وكؼاكاث هبحرة مً اللملحن بمخخلف الشسواث و اإلااطظاث  س الظىٍى ألالف الخلاٍز

الاكخصادًت ؤن ملـم ألافساد ٌظخمسون في ؤداء ؤكمالهم كلى وجحرة زابخت دون ؤن ًداولىا 

بدخاٌ حلدًالث حدًدة مً وكذ آلخس كً ػسق  وؤطالُب كملهم وكلى ألافياز التي ًخظمنها 

 .ػسق ؤدائهم ألكمالهم 

 القدرة على إثارة حماس العاملين  _د_  2

مت         الث ألاطاطُت في اإلادًس الىاجح ؤن  ًيىن  كادزا  كلى  بزازة  خماض  وكٍص مً اإلاَا

( MOTIVATION)اللاملحن  مله ،واإلالصىد بالخلبحر ؤلاهجلحزي الري ٌظخلمل في كلم ؤلادازة 

َى اللدزة كلى حلل  اللامل ؤو  اإلاىؿف  مخدمظا  إلاىاحهت  جددًاث  اللمل  وبًجاد الخلٌى  

                                                           
1
 .8،اإلسكندرٌة ،الدار الجامعٌة للنشر والتوزٌع،ص،2009محمد أحمد عوض ،اإلدارة االستراتٌجٌة ،طبعة .  أ 
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َى اإلادًس الري ًخلم   ( DEMOTIVATION)للمشاول  في ؿل  زوح مً الخماض ؤو الخدمع 

ت   زوخا مً البؽء والظلبُت واخفاض السوح اإلالىٍى

 القدرة على خلق مشاركين مؤمىين ال أجباع -ٌ-2          

ت ذاث الداللت اللمُلت ؤن اإلادًس ؤو اللاثد الىاجح َى الري ًجلل           مً اإلاصؼلخاث ؤلاداٍز

مظاكدًه مامىحن ال ؤجباق  بملنى ؤن ًجلل ول مظاكد له مامىا بسطالت اللمل وؤَدافه 

ظعى إلهجاش ؤَداف اللمل ،دون ؤن ًيىن مجسد جابم ًىفر  ما ًإمس به اإلاخبىق  وبالخالي ٌشازن َو

 ، فهى هاًت 

دلم ؤَدافا  كـمى لإلدازة الىاجخت التي جخىدى بًجاد جىـُم صخي ٌلمل بؼاكت هبحرة ٍو

 1كـُمت 

 

ً -و-2          :القدرة على حعليم ألاخٍز

ً اللاثد ؤو اإلادًس ؤو السثِع ،ؤن ًيىن ذا اطخلداد ػبُعي لخللُم                     مً كىاصس جيٍى

بهم ،فالرًً ال ًخىفس فيهم َرا الاطخلداد ال ًمىً ؤن ًىجخىا في كُادة ؤكداد  ً وجدٍز الاخٍس

ً  وبدوهه   هبحرة مً اللاملحن فهى ؤخد طبل هلل الخبراث وألافياز  واإلاىدظباث  لألخٍس

 .ٌظخدُل  اطخمساز جؼىز الخىـُماث 

 مجاالث إلادارة :املطلب الثالث 

     َىان مجالث مخلددة لخؼبُم ؤلادازة ؤَمها 

 ADMINISTRATION)مجاٌ  جؼبُم  ؤلادازة  في  اللؼاق اللام وحظمى ؤلادازة اللامت -1          

PUBLIC)  وهي حمُم اللملُاث التي حظتهدف جىفُر الظُاطت اللامت. 

                                                           
1
 .5،4 طارق حجً ،مرجع سبق ذكره ،ص،ص، 
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 ADMINISTRATION)مجاٌ جؼبُم ؤلادازة في اللؼاق الخاص وحظمى بدازة ؤكماٌ -2          

BUSINES.) 

ت -3          مجاٌ جؼبُم ؤلادازة في اإلاىـماث التي تهدف للسبذ مثل الجملُاث الخلاوهُت والخحًر

 1والىىادي

ت وهي جىؿف  حهاش الىمبُىجس لخدمت ؤلادازة مً خالٌ الخلامل -4   مجاٌ هـم اإلاللىماث ؤلاداٍز

ت مً خالٌ الخاطىب   .مم اإلاللىماث ؤلاداٍز

 الخحدًاث التي جىاحه إلادارة املعاصزة  _ 

   س :العىملت ال ًمىً ججاَل  اإلاىافظت الدولُت خاصت مم الاججاٍ هدى الخصخصت  وجدٍس

س حجم اإلايشأث مخلددة الجيظُاث داخلُا وخازحُا مما ًترن ؤزس  هبحرا كلى  ألاطىاق وجؼٍى

 .دزحت اإلاىافظت التي جىاحهها اإلايشإة مدلُا ودولُا 

   طسوزة  زفم مظخىي ؤلاهخاحُت وجدظحن الىىكُت  ؤمسا البد مىه خاصت  :الىىعيت و إلاهخاحيت

 .ؤن ؤلاهخاحُت  ؤخد ألاطع  للخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت 

   خُث ًسجىص السؤي اللام كلى مظخىي ؤخالكُاث :أخالقياث العمل واملسؤوليت إلاهخاحيت

لخمد كليها الىثحر مً ألاكماٌ لخىفحر  اللمل للميشإة في حلاملها مم اللاملحن فيها واإلاظتهلىحن ،َو

س اإلاجخملاث   .اإلاىخجاث بخيلفت اكخصادًت مىاطبت، ومظاَمتها في جؼٍى

  ت خظب   :في قىة العمل الخىىع جدىىق اللىي اللاملت مً خُث جخصص  اإلاىازد  البشٍس

 .اللملُاث ؤلاهخاحُت 

  جىاحه  بدازة الاكماٌ في الىكذ الخالي حوحراث مدظازكت في اللىاصس الاكخصادًت :الخغير

 .والاحخماكُت والخىمُت الظياهُت والثلافُت 

                                                           
1
 .11 نداء الصوص ،مرجع سبق ذكره ،ص، 
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  ادة صالحياث العاملين ادة الىعي  وؿهىز الىلاباث والاجداداث : (الخمكين )ٍس خاصت مم  ٍش

س كدزاتهم في اجخاذ اللسازاث وجىطُم    اللمالُت ،كملذ ؤلادازة كلى مظاكدة اللماٌ وجؼٍى

ً فسق اللمل لالطخفادة مً  السكابت لللاملحن مً خالٌ اإلاشازهت في اجخاذ اللسازاث وجيٍى

ت   .بمياهُاث اإلاىازد البشٍس

  خُث ؤن اإلاىـماث الىبحرة والتي لها جيالُف ،جداٌو بطدُلاب :مشكلت الزقابت وجكاليفها

م بشساههم في ملىُت اإلاىـمت وبكؼاءَم وظبت مً ألازباح   .اللاملحن فيها كً ػٍس

  وجخمثل في ما ًلي:سماث إلادارة الىاجحت _

  اإلاسوهت في الخلامل مم اإلاظخجداث الخازحُت وملسفت الثىابذ واإلاخوحراث في طُاطت اإلااطظت

 .والاطخفادة مً ألافياز الجدًدة والخفاكل ؤلاًجابي ملها 

  السئٍت الىاضخت مً خالٌ صُاهت ؤَداف كامت مدددة وجسجِب آلُاتها اإلاؼلىبت وجخؼُؽ

 .ومخابلت ألاوشؼت اإلاسخلُت واللىاثذ التي هي البىصلت اإلالىُت 

  س الداثم وكدم ؤلاشساف  ؤو اإلاخابلت  .الخلُُم اإلاظخمس والخؼٍى

  م الخىافص وزفم الدافلُت لللمل وؤلاهخاج وؤلابداق كىد ؤفساد اإلااطظت  1جىَى

 مفاهيم إلادارة املاليت :املبحث الثاوي 

 اإلاالُت في شسواث ألاكماٌ وكد حوحرث َرٍ ث          حلخبر ؤلادازة اإلاالُت وؿُفت مخياملت لللسازا

ا مً الىؿاثف  اإلاخخصصت في شسواث  ألاكماٌ ختى وصلذ  الىؿُفت مً خالٌ الصمً مثل  هحَر

بلى مىهج ؤوادًمي شامل ومخلازف كلُه ،هاًخه جدلُم َدف اطتراجُجي مخمثل في حلـُم زسوة 

 . اللُمت الظىكُت للظهم اللادي ماإلاالن ؤو حلـي

                                                           
1
 .25عالء الدٌن ناطورٌه ،مرجع سبق ذكره ،ص،.  دفٌد هارٌسون ،تعرٌب د 
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 حعٍزف إلادارة املاليت ومزاحل جطىرها :املطلب ألاول 

را زاحم ألَمُتها  ف ومفاَُم مخلددة  َو .       لإلدازة اإلاالُت حلاٍز  

ف إلادارة املاليت _1  :حعٍز

  ٌعزفها(KEOUN)الخفاؾ كلى اللُمت  وشمالءٍ بإنها اليشاغ الري يهخم بخلم و

 .الاكخصادًت ؤو الثروة  

  ٌعزفها(BRIGHAM ET GRAPESTE )ل  كلى ؤنها الىؿُفت الخاصت بىطم  خؼؽ الخمٍى

لت التي ادة فلالُت كملُاث  والخصٌى كلى اإلاىازد اإلاالُت واطخخدامها بالؼٍس جادي  بلى ٍش

 .وبهجاشاث اإلااطظت بلى ؤكص ى خد ممىً 

  ٌعزفها(DUGALL ET GU THONEM )ما مً اإلادزطت اللدًمت بإنها الفلالُت  َو

 1وزكابتها وبدازتها في اإلايشإة   بخخؼُؽ وججهحز ألامىاٌ اإلاخلللت

  أما(GASTON JEZE ) ًفي مىطىكت الللىم الاحخماكُت فلد كسفها بإنها ذلً اللؼاق م

الجهاش الخيىمي  الري ًخخص بخدصُل ألامىاٌ اللامت والخدفف كليها زم الىفاق منها 

،هرلً ًخخص بالخيظُم واإلاىاشهت والسبؽ بحن ؤلازاداث واإلاصسوفاث اللامت ،هما ًخىلى 

 2ذلً اللؼاق كلى اإلاالُت في الخيىمت 

  ؤلادازة اإلاالُت هي اليشاغ الري ًخخص بلملُت الخخؼُؽ والخىـُم واإلاخابلت لخسهتي

 3دخٌى وخسوج ألامىاٌ الخالُت واإلاسجلبت بلى ومً اإلاىـمت 

                                                           
1
،اإلسكندرٌة ،دار الجامعٌة 2006 جمال الدٌن مرسً ،أحمد عبد هللا اللحلح ،اإلدارة المالٌة مدخل اتخاذ القرار ،  الطبعة األولى ، 

 .13،ص،

 
2
 .69،القاهرة،دار طٌبة للنشر والتوزٌع ،ص،2008 إسماعٌل البسٌونً ،اإلدارة المالٌة ،الطبعة ارض. د 

 
3
 .129،األردن ،دار أسامة للنشر والتوزٌع ،ص،2010 عبد الخالق ،اإلدارة المالٌة والمصرفة ،الطبعة األولى ،دمحم. د 
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 ، ٌجدفلاث هلدًت خازحت )وهي جلً الىؿُفت اإلاالُت التي تهخم بدىـُم خسهت ألامىا

اللصمت لخدلُم اإلاشسوق لىفاء بااللتزاماث اإلاالُت  التي كلُه في (وجدفلاث هلدًت داخلت 

 .الىكذ اإلاددد ،ختى ال ًخلسض اإلاشسوق بلى كظس مالي 

  مما طبم ًدبحن لىا ؤن ؤلادازة اإلاالُت مهمت ودكامت مً الدكاماث ألاطاطُت التي ًلىم

ا مً الدكاماث  كليها ؤي مشسوق مهما واهذ ػبُلخه ،وجمخاش الىؿُفت اإلاالُت كً هحَر

 :ألاطاطُت ألاخسي بما ًلي 

ؤنها جخولول في حمُم ؤوحه وشاغ اإلاشسوق فال ًمىً جصىز ؤي وشاغ جلىم به بدازة _1

 . اإلاشسوق ؤو ؤي مً ؤكظامها بملٌص كلى الىىاحي اإلاالُت 

جب الخرز الشدًد ثبن اللسازا_2  اإلاالُت كسازاث ملصمت للمشسوق في ؤهلب ألاخىاٌ ٍو

  .ثكىد اجخاذ َرٍ اللسازا

لا بل حظخوسق شمىا كد ًؼٌى مما ًادي بلى _3 ؤن هخاثج  اللسازاث اإلاالُت ال جـهس طَس

 1صلىبت بصالح الخؼإ بذا واهذ اللسازاث اإلاالُت خاػئت 

 مزاحل جطىرها _2

ً الري جمحز بـهىز الشسواث الىفؼُت اللمالكت :     املزحلت ألاولى  في  مؼلم اللسن اللشٍس

وشسواث الظُازاث الطخمت هدُجت الهدماج شسهخحن ؤو ؤهثر زهصث ؤلادازة اإلاالُت كلى 

اللظاًا اإلاخلللت باالهدماج وكلى ألامىز الخىـُمُت اللامت لهرٍ اإلااطظاث  باإلطافت بلى 

ل َرٍ اللملُاث (ؤطهم وطىداث )ؤلاصدازاث السؤطمالُت   .الالشمت لخمٍى

في مؼلم الثالزِىاث زهصث ؤلادازة اإلاالُت اَخمامها كلى اللظاًا :      املزحلت الثاهيت 

اإلاخلللت بالدفاق كً الىحىد مثل الاَخمام بالظُىلت لخفادي ؤلافالض ،إلاا جمحزث به جلً 

                                                           
1
 .17،األردن ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ،ص،2007،الطبعة األولى (النظرٌة والتطبٌق ) تاٌه النعٌمً ،اإلدارة المالٌة نعدنا. د 
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يا وؤدي بلى بفالض اللدًد مً ماطظاتها ،هما  الفترة بالىظاد الىبحر الري طاد ؤمٍس

ً بفسص  ؿهسث وؿُفت لإلدازة اإلاالُت وهي وؿُفت الخدلُل اإلاالي وذلً لخىكُت اإلاظدثمٍس

 1 اإلاىاطب  الاطدثماز

سي جمثل في البلد كً :     املزحلت الثالثت  كبُل  نهاًت  الخمظِىاث خدر جؼىز حَى

الظاثل الىصفُت التي صاخبذ ؤلادازة اإلالُت مىر وشإث وبدؤ الترهحز كلى اإلاظاثل الىمُت 

والخدلُل اإلاالي والخخؼُؽ الطخخدام اإلاىازد اإلالُت وشاد الاَخمام بالظُىلت والخدفلاث 

 .الىلدًت 

 في همؽ جؼىز ؤلادازة اإلاالُت ،وفي :       املزحلت الزابعت 
ً
ؤما الخمظِىاث  فشهدث حظازكا

َرٍ الفترة بدؤ الجاهب ألاٌظس مً اإلاحزاهُت ٌظخدىذ  كلى الاَخمام هما ؤن اإلاىحىداث 

 بدؤث جدصل كلى اَخمام ؤفظل 
ً
 2ؤًظا

 بدزاطت  :       املزحلت الخامست 
ً
ؤما الظخِىاث و الظبلُىاث فشهدث اَخماما هبحرا

ج ألافظل لهُيل زؤض اإلااٌ ،وفي الظبلُىاث بدؤ الاَخمام   بدازطت ولفت زؤض اإلااٌ واإلاٍص

 .بةدخاٌ  كىصس الخطخم في كملُت الخدلُل اإلاالي 

 ؤما خالٌ كلد الثماهِىاث وبداًت كلد الدظلُىاث ،فلد ؤدث :     املزحلت السادست 

ادة بمياهُاث ثالخؼىزاث الخىىىلىحُت اإلادظازكت في مجاٌ اطخخداما  الخاطىب بلى ٍش

 3ؤلادازة اإلاالُت الخؼبُلُت في اطخخدام ؤدواث الخدلُل  اإلالي الخللُدًت بِظس وطهىلت 

 

 

                                                           
1
 .10-9-ص-،األردن ،دار البداٌة للنشر والتوزٌع ،ص2015عامر عبد هللا ،التحلٌل والتخطٌط المالً ،طبعة .  د 

2
 .27،26 ،الدار الجمعٌة للنشر والتوزٌع ،ص،ص،ة، اإلسكندري2001   محمد صالح الحناوي، أساسٌات المالٌة، طبعة د.  

 
3
 .15،بٌروت ،دار النهضة للطباعة والنشر ،ص،1997 نور الدٌن خٌاٌة، اإلدارة المالٌة ، الطبعة األولى ، 
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 .أهميت إلادارة املاليت :املطلب الثاوي 

      مً  خالٌ اإلافاَُم الظابلت ًمىىىا اللٌى بإن ؤلادازة اإلاالُت حلمل كلى ما ًلى 

  الظعي في البدث كً ألامىاٌ واإلاصادز. 

  جددًد الخاحاث ودزاطت ؤلامياهُاث التي حظمذ لها بخدلُم خؼؼها ووشاػاتها بشيل

 .كادي ،الىصٌى بلى ؤَدافها اإلاظُؼسة 

 باإلطافت بلى ذلً فلد اجفم اللدًد مً الباخثحن كلى ؤن الخخؼُؽ ،السكابت ،الخىـُم 

ا في ما ًل   يوالخدفحز حلد مً اإلاهام السثِظُت لإلدازة اإلاالُت والتي طىد ذهَس

 الخخطيط _1

    ًمثل مهمت ؤطاطُت لإلدازة اإلاالُت بذ ٌشمل اخخُاز اإلادًس للظبل التي ٌظترشد بها في 

جيظُم  الجهىد الجماعي  مً ؤحل البداثل اإلاخِظسة وله ؤَمُت هبحرة في ملالجت مشاول 

 .ومىطىكاث مالُت مظخلبلُت 

 الزقابت املاليت _2

      ال ًمىً جدلُم همؽ خلؽ مالُت مىطىكُت مالم جىحد طُاطاث وبحساءاث  زكابُت 

صازمت حلىع ػبُلت الفلالُت اإلاساد السكابت كلى جىفُرَا بشيل ًىفل الىصٌى 

للمللىماث بظسكت خٌى  خدور  ؤو جلٍسب خدور الاهدسافاث مً ؤحل ججاوشَا،وبالخالي 

 1طماث اطخمساز كمل اإلاشسوق بشيل طلُم 

 

 

 

                                                           
1
 .500، دار الجامعة الجدٌدة ،ص،2002 ،ت عبد الغفار حنفً ،اإلدارة المالٌة مدخل اتخاذ القرارا 
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   الخىظيم املالي _3

      ًمثل  الخىـُم اإلاالي جددًد ألاوشؼت التي ًلىم بها اإلاشسوق لبلىن ؤَدافها بىفاءة 

وجىشَم وججمُم َرٍ ألاوشؼت لألفساد اللاملحن وفم ؤطع ملُىت جمثل الخخصص 

الىؿُفي في اللمل ،وبالخالي جىطُذ للصالخُاث ومظاولُاث ، َرا وله مً ؤحل جددًد 

ت  ت والالمسهٍص اللمل، وخم اجخاذ اللساز اث وجىحُه ألاوامس والخللُماث ودزحت اإلاسهٍص

خطح مً َرٍ ألاَمُت دوز اإلاالُت   :اإلاؼلىبت في اللمل ،ٍو

لرا فهي جمثل مياهت ال ٌظتهان بها طمً بػاز الهُيل الخىـُمي للماطظت خُث جلم في 

 .اإلاظخىي ؤلادازي ألاٌو بلد جىكم اإلادًس اللام 

 الخحفيز املالي  _4

      ًمىً جىطُذ الخدفحز بإهه دافم للخلاون بحن ألافساد اللاملحن في اإلااطظت وبمخخلف 

ت فيهم مً ؤحل جىحههم  ت ،ومُىلهم لخب اللمل وبزازة السوح اإلالىٍى اتهم ؤلاداٍز مظخٍى

 .هدى ؤلاخالص في اللمل 

        ومً َىا جبز ؤَمُت خلم الشلىز لدي اللاملحن في بشباق زهباتهم  الخاصت مسجبؼت 

 .بخدلُم ألاَداف اإلاؼلىبت واولياض ؤلاخالص في اللمل كلى َرا الترابؽ

 :جىظيم إلادارة املاليت _

                  ًىؼىي الخىـُم كلى جددًد الظلؼاث واإلاظاولُاث واللالكاث طمً 

 للماطظت 
ً
ىلظم بلى جصمُم الهُيل الخىـُمي وجىمُت ؤلادازة ؤو حشوُال  .اإلااطظاث ٍو

 مً خُث هىكه ،فهى فب الىؿُفت اإلاالُت 
ً
ال ًخخلف الخىـُم مً خُث مفهىمه وهىما

جىـُم  مالي ًخللم بخددًد الظلؼاث واإلاظاولُاث لألفساد الرًً ٌلملىا في ؤلادازة اإلاالُت 

َىا ًخللم بخيظُم ألاكماٌ فُما بُنهم وهرلً بحن ؤلادازاث ألاخسي في اإلاظاولُاث ًجب 

 
ً
ؤن ًظمً الاطخفادة اللصىي للخخصص لدي ألافساد وبحن ألاوشؼت ،وؤن ًظمً ؤًظا
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ع الظلؼت واإلابادت  شول مبدؤ الخفٍى هؼاق ؤلاشساف اإلاىاطب داخل ؤلادازة اإلاالُت َو

 1:الخىـُمُت ألاخسي  وهرهس منها 

 : طبيعت عمل املؤسست_أ

 ؤو جيخج بشيل مىطمي ؤو ػٌى ?              َل هي صىاكُت ؤو شزاكُت ؤو خدماجُت 

ت ?الظىت   .?ؤم هي طُاخُت?َل هي ماطظت الصىاكاث اليظُجُت ؤم الصىاكاث الىُماٍو

  مسخىي الخطىر الذي وصلت إليه املؤسست_ب

          ؤن َرا اإلاظخىي َى الري ًددد الشيل اللالكت في الخىـُم ،وشيل الاجصاالث 

 .السطمُت والوحر 

 حجم املؤسست _ج

        خُث جدخاج اإلااطظاث هبحرة الدجم بلى دزحت مً الخىـُم جخخلف كً جلً التي 

 .جدخاحها اإلااطظت صوحرة الدجم 

 :عدد العمال واملىظفين _د

ادة كدد اللماٌ جإحي الخاحت بلى دزاطت اللالكاث السطمُت والوحر السطمُت           كصد ٍش

ادة كدد اللماٌ   .اإلامىىت بُنهم ،فتزداد اللالكاث مم ٍش

لرلً ًجب الترهحز في جىـُم ؤلادازة اإلاالُت كلى الاطخفادة مً ألاطع الللمُت في الخىـُم 

بدُث ًخم حظُحر الهُيل الخىـُمي بشيل ًخدم اإلاازساث الظابلت الرهس مً ؤحل 

 .الاطخفادة منها وكدم الخلازض ملها 

 .أهداف إلادارة املليت ومجالتها :املطلب الثالث 

 : ي    لإلدازة اإلاالُت ؤَداف ومجاالث هرهس منها ما ًل

                                                           
1
 .2،األردن ،دار المسٌرة والتوزٌع ،ص،1997إبراهٌم وهبً فهد ،اإلدارة المالٌة ،الطبعة األولى .  كنجو عبود كنجو ،د 
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  أهداف إلادارة املاليت_1

      جخمدىز ؤَداف ؤلادازة اإلاالُت خٌى اإلاىاشهت بحن الخافـت كلى وحىد اإلااطظت وخماًتها 

مً خؼس ؤلافالض و الخصفُت وبحن جدلُم كاثد مىاطب كلى الاطدثماز ومً ؤَم ؤَدافها 

 : يما ًل

 حعظيم القيمت الحاليت للمؤسست _أ_1

      اخخلف الاكخصادًىن واإلاالُىن خٌى فىسة حلـُم السبدُت فحري الاكخصادًىن ؤن 

حلـُم السبدُت ٌلبر في زؤيهم كً مدي الىفاءة الاكخصادًت للماطظت لهرا كالىا بإن 

حمُم اللسازاث داخل اإلااطظت ًجب ؤن جىحه هدى ؤكص ى زبذ مً خالٌ اللمل كلى 

ادة بهخاحُت اإلاصادز اإلاخاخت لالطدثماز بلى ؤكص ى ما ًمىً ،ؤما اإلالُىن فلم ًلبلىا بفىسة  ٍش

حلـُم السبذ ههدف لخلُُم ألاداء الدشوُلي للماطظت الهؼىاء َرا اإلافهىم كلى كُىب 

منها كدم ؤخر مخاػس الاطدثماز بلحن الاكخباز ،لرلً جلدمىا بفىسة حلـُم اللُمت 

 الخالُت للماطظت 

 1للُاض ؤدائها الدشوُلي هبدًل لخلـُم السبذ 

إحي جإزحر َرٍ اللسازاث  لي ٍو     فهي مدصلت اللسازاث اإلالُت في مجالي الاطدثماز و الخمٍى

ا  ا كلى حجم اللاثد اإلاخىكم جدلُله ومً خالٌ جإزحَر كلى كُمت اإلااطظت مً خالٌ جإزحَر

كلى حجم اإلاخاػس التي كد جخلسض لها اإلااطظت وهي اللُمت الخالُت لألزباح الىلدًت 

 .اإلاخىكم الخصٌى كليها مً كبل خملت ألاطهم وجمثل الظلس الظىقي في كدد ألاطهم

 السيىلت _ب_1

    وهلصد بها اللدزة كلى جىفحر ألامىاٌ بيلفت مللىلت إلاىاحهت الالتزاماث كىد اطخدلاكها 

،فهي حلصش الىلد باإلااطظت مً كبل اإلاخلاملحن ملها وملسطيها ،مىاحهت ألاشماث كىد 
                                                           

1
 .19،17 د عامر عبد هللا ،مرجع سبق ذكره ،ص،ص، 
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ا مً بُم الظلم والخدماث  يىن مصدَز وكىكها ،اللدزة كلى مىاحهت مخؼلباث الىمى ،ٍو

ادة زؤض  ، اطخلماٌ اإلاصادز الخازحُت للىلد واإلكساض ،ٍش
ً
اإلاىحىدة لدي اإلااطظت هلدا

 1اإلااٌ ؤو ألازباح اإلادخفف بهل دون جىشَم 

 الزبحيت _ج_1

ا وهاًت ًخؼلم         هي َدف ؤطاس ي لجمُم اإلااطظاث وؤمس طسوزي لبلائها واطخمساَز

ً وماشس يهخم به الداثىىن وهي ؤًظا ؤداة َامت للُاض هفاءة ؤلادازة  بليها اإلاظدثمٍس

ما كساز الاطدثماز وهلصد به اللساز  ً َو ،وجدلم اإلااطظاث ؤَدافها مً خالٌ كساٍز

اإلاخللم بىُفُت اطخخدام اإلااطظت للمىازد اإلاخاخت لها الكخىاء مخخلف ؤهىاق مىحىداتها 

ى اللساز اإلاخللم بىُفُت اخخُاز اإلاصادز التي طِخم الخصٌى منها كلى  ل َو ،ؤما كساز الخمٍى

 2ألامىاٌ الالشمت للماطظت  لخمُل الاطدثماز في مىحىداتها 

فسبدُت اإلااطظت جخدلم مً خالٌ حشوُل ؤصٌى اإلااطظت بىفاًت ،ؤما الظُىلت 

فخخدلم مً خالٌ الىفاءة في بدازة زؤض ماٌ اللامل  وفي كدزة اإلااطظت كلى الخصٌى 

ت للدزة اإلااطظت كلى البلاء  ل ألاحل وكصحر ألاحل ،فهي طسوٍز ل ػٍى كلى الخمٍى

والاطخمساز ؤن الخظازة اإلاظخمسة طخادي بلى جالش ي خلىق اإلاظاَمحن وبدؤ التهدًد 

ل حدًد  لخلىق الداثىحن ألامس الري طُادي بلى الخىكف كلى مد اإلااطظت ألي جمٍى

 .واللمل كلى جللُصه خُث ؤمىً 

 

 

 

                                                           
1
 .73 صالح الحناوي ،مرجع سبق ذكره ،ص،دمحم.  د 

 
2
 .18،17،عمان ،دار الفكر ،ص،ص،2010 محمد قاسم خصاونة ،أساسٌات اإلدارة المالٌة ،طبعة  
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 ًمىً جلظُم اإلاالُت لثالر فسوق:مجالث إلادارة املاليت _2

 (  PUBLIC FINANCS)املاليت العامت -أ-2   

 ث        حلسف اإلاالُت اللامت بإنها الللم الري ًخللم بدزاطت الىفلاث اللامت وؤلاًسادا

اللامت للدولت ،وجىحيهها هدى جدلُم ألاَداف الاكخصادًت والاحخماكُت للدولت ؤي ؤن 

ؤلادازة اإلاالُت اللامت جبدث كً الىىاحي اإلاالُت لللؼاق اللام مً خُث ،مصادز ألامىاٌ 

 :مً اإلايىهاث الخالُت  واطخخداماتها وجخيىن ؤلاًساداث (ؤلاًساداث اللامت )اللامت 

  بُت :إًزاداث عادًت وهي التي جخىسز دوزٍا  في اإلاىاشهت الدولت وحشمل كلى ؤلاًساداث الظٍس

 1والسطم والسخص 

  دوزٍا في مىاشهت الدولت ومً ؤَمها اللسوض زو هي التي ال جخىس:إًزاداث غير عادًت 

واإلاظاكداث الخازحُت ،وؤًظا اللسوض الداخلُت ؤما اطخخداماث ألامىاٌ اللامت 

 :فخخيىن مً  (الىفلاث اللامت )

ت _ ت لظحر الجهاش الخيىمي وجمىُىه مً ؤداء الخدماث :هفقاث حاٍر  وهي الىفلاث الظسوٍز

ادة زؤض اإلااٌ اللىمي والتي جازس في : هفقاث رأسماليت_ وهي الىفلاث التي جادي بلى ٍش

ً اليشاغ الاكخصادي داخل الدولت   .جدٍس

 (PERSONAL FINANCE)املاليت الشخصيت -ب-2    

       اإلاالُت الصخصُت هي دزاطت لليشاغ الكخصادي للفسد والري ٌظعى بلى حلـُم زسوجه 

خُث ًبدث َرا الخلل في الىىاحي اإلاالُت لألطسة وألافساد وذلً في مصادز َرٍ ألامىاٌ 

ا والخخؼُؽ لهرٍ ألامىاٌ ،بما ًمىً ألافساد مً الخصٌى كلى  ووطاثل اجفاكها واطدثماَز

الظلم والخدماث وهرلً ملالجت مىاطُم ؤخسي مثل الخلاكد ،الخإمحن الصخي ،الظمان 

 .الاحخماعي 

                                                           
1
 22،21،األردن ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ،ص،ص،2007،طبعة (النظرٌة والتطبٌق ) د عدنان تاٌه النعٌمً ،اإلدارة المالٌة  
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 ( CORPORATE FINANCE)املاليت في ميشآث ألاعمال -ج-2      

وهي ؤلادازة اإلاالُت التي تهخم باليشاػاث اإلاالُت في اإلاشسوكاث الخاصت طىاء واهذ           

شسواث ؤشخاص ؤم شسواث ؤمىاٌ والىؿُفت اإلاالُت للمشسوق ،هما مس ملىا طابلا ،هي 

م ،ووؿُفت  ؤخد الىؿاثف السثِظُت للمشسوق مثل وؿُفت ؤلاهخاج ،ووؿُفت الدظٍى

ا مً الىؿاثف ،وبن ؤي كساز في اإلاشسوق َى ؤخد حىاهبه كساز مالي   .ألافساد ،وهحَر

 : إلادارة املاليت الخاصت والعامت-

رًً الخللحن        ؤلادازة اإلاالُت لها خللحن زثِظُحن َما ؤلادازة اإلاالُت اللامت والخاصت َو

لِظا مىفصلحن ؤخدَما كً آلاخس جمام الاهفصاٌ فاإلاالُت الخاصت جدكم اإلاالُت اللامت 

 اللؼاق الخاص مً طساثب ،واإلاالُت اللامت جدكم اإلاالُت الخاصت ٌمً خالٌ ما ًدفم

 .1مً خالٌ ما جىفله ؤلادازة اإلاالُت اللامت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .12،11،عمان ،دار البداٌة ،ص،ص،2015 د عامر عبد هللا ،التحلٌل والتخطٌط المالً المتقدم ،طبعة  
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  ًىضح الفسق بحن ؤلادازة اإلاالُت اللامت والخاصت :( 1-1)             الجدٌو 

 إلادارة املاليت الخاصت  إلادارة املاليت العامت  وحه املقارهت

 . هُفُت الخصٌى كلى ألامىاٌ الالشمت الخلٍسف 

 .ممازطت  السكابت  كلى اإلاىازد والىفلاث 

 جإزحر الظُاطاث اإلاالُت في الاطتهالن والاهفاق 

جخخص باللسازاث اإلاخلللت بدُاشة ألاصٌى 

 وألاوشؼت 

ل الالشم   جىفحر الىلد والخمٍى

حظعى لخدلُم ؤوال اَداف احخماكُت حلىد كلى  ألاَداف والواًاث 

 .اإلاجخمم طس بالىفم والخحر

حظعى لخدلُم مصالح ؤصخاب اإلاشسوق 

م جدلُم ألازباح لهم   الصخصُت كً ػٍس

ل  الظساثب اإلاباشسة والوحر مباشسة ،ؤلاًساداث الوبر  في مجاٌ الخمٍى

بُت والسطم والسخص ،ؤلاكساض ،وؤزباح  طٍس

 الدولت ومشازهتها في اإلاشسوكاث 

مظاَمت ؤصخاب اإلاشسوق ،ؤلاكساض 

 ،ألازباح الوحر مىشكت 

إحي بالسبذ زاهُا في مجاٌ الاطدثماز  تهخم بخدلُم السبذ ؤو كاثد مىاطب لسؤض  يهخم ؤوال بالىفاء الاحخماعي ٍو

اإلااٌ ؤوال مم اَخمام ؤكل بالهداف 

 الاحخماكُت 

جلىم بةكداد ما ٌظمى باإلاىاشهت اللامت وهي كبازة  اإلاحزاهُت 

كً جلدًساث إلًساداث وهفلاث الدولت لللام 

 اللادم 

جلىم بةكداد محزاهُت كمىمُت فللُت 

ألصٌى وخصىم الشسهت في نهاًت الظىت  

 هفظها 

 .12-11-كامس كبد هللا  الخدلُل والخخؼُؽ اإلاالي اإلاخلدم ،ص،ص. د:اإلاصدز                              
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 : ةخالص

حللتها  مً الىؿاثف ألاطاطُت في اإلاىـمت ،وؤصبدذ جدخل مياهت      بن ؤَمُت ؤلادازة اإلاالُت

َامت في الهُيل  الخىـُمي ؤلادازي للماطظت ،بدُث جلىم بةدازة الجاهب اإلاالي لها باطخخدام 

الخخؼُؽ والخىـُم والسكابت ،وجىشَم ألامىاٌ واإلاظاولُاث للماطظت ،هما حلخمد هرلً كلى 

كدة وطاثل مً جلىُاث الدظُحر خاصت الخدلُل اإلاالي الري ًلدم صىزة كً هلاغ اللىة 

 .والظلف للماطظت ،والظُاطاث اإلاخبلت في اجخاذ اللسازاث في اوكاتها اإلاىاطبت 
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           جمهيــــــــــــــــــــد

 حلخبر الاضتراجُجُت الص يء الىابم  واإلاخؼىر كً فنزة لطلىك مؼلىب في كالم مخغير ،ؤما في 

كالم ألاكماى فةن الفنزة اإلازغدة ًجب ؤن جيػد وباضخمزار اإلاهاهت اإلاخفزدة في الحصت الطىقُت التي هي 

مجاى وػاغ اإلااضطت اإلالىُت، بملنى آخز ؤن حلنظ هذه الفنزة  ضعي اإلااضطت ألن جصبذ صاخبت 

ق.اإلاهاهت اإلازمىقت في  لو الطىوق

اديها واللاملين فيها ختى ًإخذ هذا الخلاون  فاإلااضطت التي جدار بإضلىب اضتراجُجي هي اجداد حلاووي بين ٍر

ق.غهل ػىو هجاة لىخداث ألاكماى في هذه اإلاىـمت 

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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 .مفاهيم حىل الاستراجيجيت :املبحث ألاول 

ا في خُاة اإلاىـماث مخمثل بهىنها كملُت كقالهُت ومثالُت الخصىر ،وهي           جمارص الاضتراجُجُت دورا خٍُى

ق.كملُت مخجمدة ومطخمزة ومخنُفت مم جددًاث البِئت الخارحُت والداخلُت 

 :حعريف الاستراجيجيت :املطلب ألاول 

  اغخقذ ملمت الاضتراجُجُت(STRATEGY ) مً الهلمت الُىهاهُت(STRATEGOS)وهي حلني فً ق

بإنها (NEW WORD DICTIONARYWEBSTERS)خطب قامىص  القُادة ،وقد كزفذ الاضتراجُجُت 

ت وجىحيهها  .كلم جخؼُؽ اللملُاث اللطنٍز

  لما هقصد بها الغاًاث  اث الؼبُلت ألاضاضُت ،والبلع ًؼلق كليها ألاهداف اإلادددة ،ووطم

 1البدائل اإلاخخلفت 

  وكزفها غاهدلز(CHANDLER ) بإنها جددًد اإلاىـمت ألهدافها وغاًاتها كلى اإلادي البلُد

 .،وجخصُص اإلاىارد لخدقُق هذه ألاهداف والغاًاث 

 ًزي اوطىف(ANSOFF) بإن الاضتراجُجُت هي جصىر اإلاىـمت كً ػبُلت اللالقت اإلاخىقلت مم البِئت

 .الخارحُت والتي في طىئها جددًد هىكُت ألاكماى التي ًيبغي القُام بها كلى الدي البلُد 

  ً بإنها الىمى ج ؤو الخؼت التي جخهامل فيها ألاهداف الزئِطُت والطُاضُت (QUINN)لما كزفها مٍى

 .ؤو الاحزاءاث ومخابلت ؤوػؼتها للخإلد مً جدقُق الترابؽ الخالي 

                                                           
1
 .24،االردن ،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ،ص،2005 د زكري مطلك الدوري ،اإلدارة االستراتٌجٌة ،الطبعة العربٌة، 
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  في خين ًزي درلز(DRUCKER) بإن الاضتراجُجُت هي كملُت مطخمزة بدىـُم وجىفُذ القزاراث

الحالُت وجىفير اإلاللىماث الالسمت وجىـُم اإلاىارد والجهىد النفُلت لخىفُذ القزاراث وجقُُم الىخائج 

 .بىاضؼت هـام مللىماث مخهامل وفلاى

  وقد كزفها ماهىن(KANNON)كلى ؤنها القزاراث اإلاىحبت للخصزف التي جدخاحها اإلاىـمت جىافطُا ق

ف باسدًاد اليػاغ الخىافس ي   .،لخدقُق ؤغزاطها ،وقد جإزز الخلٍز

  وكزفها ملُىوك بإنها خؼت مىخدة غاملت ومخهاملت جىطم لخإمين وجدقُق ؤهداف اإلاىـمت

ف بلى مىن الاضتراجُجُت كبارة كً خؼت جإخذ بلين الاكخبار حىاهب  ألاضاضُت ب  ٌػير الخلٍز

 .الػمىى والخهامل بدُث جصب باججاه جدقُق اهداف اإلاىـمت 

  وكزفها هىفز وغىدى كلى ؤنها الخلمُذ اإلاىحه للمىـمت الذي ٌطمذ لها بخدقُق ؤهدافها بِىما

ف الترليز واضح كلى الفزص اإلاخاخت في البِئت  حطخجُب الفزص واإلاخاػز في البِئت وفي هذا الخلٍز

 .والتهدًداث اإلامازلت فيها للمىـمت 

  ًف الحدًثت ؤًظا حلٍزف هىدرض ؤن الاضتراجُجُت هي بدث مدروص (HENDERSON)ومً الخلاٍر

يسجم هذا الخلٍزف  ز الفائدة الخىافطُت للميػإة وجظاكفها ٍو مخإوى لخؼت كمل جادي بلى جؼٍى

 1مم الترليز الحدًث كلى ارجباغ الاضتراجُجُت بمفهىم القدرة ؤو اإلايزة الخىافطُت  للميػإة 

  ف الطابقت كلى ؤن بلظها قد الدث كلى همى ج ؤو صُغت الخخؼُؽ ،خُث وطخيخج مً الخلاٍر

وصفذ الاضتراجُجُت بإنها خؼت ؤو مجمىكت خؼؽ قُادًت واضحت ،جزضم رضالتها وجددد  غاًاتها 

ز هُامل وجخصُص اإلاىارد الالسمت لخىفُذ جلو الخؼؽ في خين الدث  وؤهدافها ،وجقىم بخؼٍى

الخلاٍرف ألاخزي بإهه لِظ مً الظزوري ؤن ههىن الاضتراجُجُت خؼت مىـمت ،بل هي مجمىكت 

 .مً القزاراث جخخذ وفقا إلاىقف جملُه اللىامل البُئُت اإلادُؼت باإلاىـمت 

                                                           
1
 .20،19،مصر،دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،ص،ص،2008 د محمد الصٌرفً ،اإلدارة االستراتٌجٌة ،طبعة  
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 أهميت الاستراجيجيت ومسخىياتها :املطلب الثاني 

اث هذلز منها ما ًل ققي     لالضتراجُجُت ؤهمُت ومطخٍى

قًمنً بًظاح ؤهمُت الاضتراجُجُت مً خالى الىقاغ الخالُت :هميت الاستراجيجيت أ-1        

  لت وطبُا  .جدقُق افظل بهجاس ممنً مً خالى ملزفت اججاهاث اإلاىـمت لفترة سمىُت ػٍى

  حغؼي الخؼت الاضتراجُجُت ؤهدافا وجىحهاث واضحت اإلاطخقبل. 

   الخلزف كلى اللىامل الداخلُت والخارحُت اإلاادًت بلى بخدار حغيراث مهمت في اإلاىـمت لةدخاى

 1مىخجاث حدًدة ؤو الخىضم في ألاضىاو ؤو البدث كً ؤضىاو حدًدة 

  حطاكد الاضتراجُجُت مخخذي القزار كلى ملزفت الاججاهاث الصحُدت في اجخا  القزاراث وحطاكد

 .اإلادراء كلى فدص اإلاػنالث الزئِطُت 

  قُت اإلاهمت اإلاخللقت باججاهاث  اإلاىـمت  .جىـُم جدخل القزاراث اإلاالُت والدطٍى

  جمنً الخؼت الاضتراجُجُت مخخذي القزار مً جدقُق الاجصاى النفا ؤو الخيطُق والخهامل

 .والخفاكل مم مافت الفللُاث للمىـمت 

  ت النفاة  .بطافت بلى ؤن الخخؼُؽ الاضتراجُجي الىاجح هى بدد  اجه مً ألاكماى ؤلاداٍر

  جىفير اإلالُار الذي ًمنً اضخخدامه في كملُت اجخا  القزار الصائب. 

  القدرة كلى الخجاوب  مم الـزوف البُئُت اإلاخخلفت. 

  اإلاطاكدة في وطم الخؼؽ الهجىمُت إلاىاحهت اإلاىافطين. 

  حطاكد في الخفنير البلُد اإلادي. 

  ق اإلازضىم ولخدقُق ألاهداف  .الاقخصاد في اضخخدام اإلاىارد ،ألن اإلاىارد حطخخدم وفقا للؼٍز
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  اهداف الاضتراجُجُت جهىن واضحت ودقُقت ومدروضت ،وهذا ٌطاكد كلى جىحُه حهىد اإلايػإة

 .باالججاه الصحُذ 

  جقلل مً خاالث اإلاخاػزة وكدم الخإلد. 

  ادة قدرة  اإلاىـمت  كلى الاجصاى باإلاجمىكاث اإلاخخلفت داخل بِئت جمنً الاضتراجُجُت مً ٍس

 .اإلاىـمت 

  جفُد الاضتراجُجُت في بكداد مىادر لئلدارة الللُا خُث ٌطاكد اغتراك اإلادًزون في بكداد

 .الاضتراجُجُت كلى جىمُت الفنز لديهم 

  حطاكد الاضتراجُجُت كلى جخصُص الفائع مً اإلاىارد. 

  فئاث رئِطُت وهي 3جصىف الاضتراجُجُاث  مً خُث اإلاطخىي بلى :مسخىياث الاستراجيجيت _2

  (استراجيجيت املؤسست )الاستراجيجيت الكليت _أ_2

      هي بمثابت الاضتراجُجُت الزئِطت كلى مطخىي اإلااضطت وجخللق باإلااضطت لهل وجددد 

اججاهاتها في الخلامل مم البِئت الخارحُت ،فهي تهخم بمجمىكت مىخجاث اإلااضطت بػهل كام 

،وبالصىرة اللامت للماضطت في البِئت بالظافت بلى اهخمامها باإلازلش الخىافس ي للماضطت وجددًد 

ت التي حطعى اإلااضطت بلى  خصتها الطىقُت ،ؤي ؤنها تهخم بخددًد الغاًاث والاهداف الجىهٍز

ق.1جدقُقها وجددًد اإلاىارد وجخصُصها بين وخداث الاكماى داخل اإلااضطت 

وجقىم ؤلادارة الللُا بةجاخت الفزصت لزئضاء الىخداث الاضتراجُجُت ورئضاء ألاوػؼت الزئِطُت 

باإلاػارلت في وطم الخصىر الاضتراجُجي للماضطت لهل ،واإلاطاولُت ألاضاضُت لهل في اجخا  

قزاراث اضتراجُجُت كامت مثل الاهدماج ،الدخىى في وػاغ حدًد ،حغُير  هىق اليػاغ الزئِس ي 
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ال ختى جـهز  طخغزو جىفُذها وقخا ػٍى لت الاحل َو للماضطت ،جخميز هذه الاضتراجُجُاث بإنها ػٍى

ق.هخائجها ،لما ؤن ؤززها كام كلى اإلااضطت

  (استراجيجيت وحداث الاعمال )استراجيجيت النشاط_ب_2

ـهز هذا اإلاطخىي في اإلااضطاث  التي جىىق وػاػها             وحطمى لذلو اضتراجُجُت الىخداث  ،ٍو

،ؤو التي حطُؼز كلى كدد مً اإلااضطاث الصغيرة ،خُث ًمنً اكخبار مل واخدة منها وخدة 

اضتراجُجُت ،وجزلش مثل هذه الاضتراجُجُاث كلى بُان ضبل اإلااضطت في الخىافظ وجدقُق مهاهت 

،وقؼاق ملين ؤو ضىو ملين ،ؤو مىخجاث ملُىت ،جددًد (اليػاغ)ملُىت في اخد مجاالث الاكماى 

ز التي ًمنً بدخالها كليها  ق.حػنُلت اإلاىخجاث والخدماث للماضطت ،هىاحي الخؼٍى

هالخف بإن هؼاو هذه الاضتراجُجُت ؤلثر جزليزا وؤقل مدي مً اضتراجُجُت اإلااضطت لهل ،لما 

ق.ٌػترغ جىاضق هذه الاضتراجُجُاث مم الاضتراجُجُت الهلُت للماضطت 

 الاستراجيجيت الىظيفيت _ج_2

       تهخم اضتراجُجُاث الىؿائف بمجاى وؿُفي مددد ،وجخللق بالىؿائف الزئِطُت للماضطت 

ل ،خُث حلمل مل وؿُفت كلى اضخغالى ؤمثل إلاىاردها  ق ،الخمٍى ،مثل وؿُفت ؤلاهخاج ،الدطٍى

قل هؼاقها بلى ما بلد اضتراجُجُت الاكماى فىجد الاهخمام بخدلُل اخد اللىاصز البُئُت  ،ٍو

شداد الخيطُق والخهامل بً ألاوػؼت داخل  الداخلُت لخددًد مجاالث وهقاغ القىة والظلف ،ٍو

الىؿُفت الىاخدة ،ومً ؤمثلت هذه الاضتراجُجُاث اخخُار اإلاىردًً ،اإلاىاػق الجغزافُت التي ضِخم 

ً ،الدفم وجقدًم الائخمان  ق1.الترليز كليها ،ػزو البُم ،الاكالن ،اللالقاث اللامت ،الدطلير ،الخخٍش

ق

ق
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 مكىناث الاستراجيجيت :املطلب الثالث 

       جخخذ القزاراث الاضتراجُجُت في مجمىكت مخىىكت ومترابؼت مً ؤوػؼت اإلايػإة ،وحطدىد هذه 

القزاراث بلى ما ٌطمى باالقخدار اإلاخميز للميػإة ،اإلاخمثل بقدراتها كلى جىفُذ مهماث ؤضاضُت بػهل 

ًفىو قدرة اإلاىافطين لها كلى  لو ،ختى ولى حػابهذ الـزوف البُئُت اإلادُؼت بها وباإلاىافطين 

ق:قيملا ،ومً اهم اإلاجاالث التي ًمنً ؤن ًبرر فيها الاقخدار اإلاخميز للميػإة ما ًل

 ( MARKETING STRATEGY)استراجيجيت الدسىيق _1

        فقد جخخار اإلايػإة الترليز كلى حػنُلت طُقت مً اإلاىخجاث وألاضىاو بملنى آخز جهىن 

م ،وقد ًدطم لِػمل  م لما ان هىاك درحاث مخفاوجت مً الخىَى مخخصصت ،او ؤن جخخار الخىَى

حػنُلت كٍزظت مً اإلاىخجاث الغير مترابؼت ،وباإلاقابل ،فةن الخُار الطدًد للمىخىحاث وألاضىاو 

م ،وما لم جنً اإلاىارد اإلالُت  الجدًدة ٌلخبر ؤضاضُا لىجاح اإلايػإة فمىاردها جدد مً الخىَى

ت وغيرها مافُت ،فةن ؤبطؽ اضتراجُجُت قابلت لالهتهاج هي الخخصص ولِظ  ،ؤلامهاهُاث ؤلاداٍر

م  1الخىَى

 ( OPRERATIONS SARATIGY)استراجيجيت العملياث _2

ق فة ا ماهذ هذه الاضتراجُجُت        جزجبؽ هذه الاضتراجُجُت بىحه خاص باضتراجُجُت الدطٍى

جخظمً الترليز كلى اإلاىخىحاث  اث الىىكُت اإلامخاسة ،والطلز ألاكلى ،فةن ؤلاهخاج ًخىحه هدى 

الىىكُت اللالُت ؤًظا ،مم جقلُل الاهخمام بالهلفت ،واللنظ صحُذ ،لما جخظمً اضتراجُجُت 

اللملُاث الؼزو التي حطخلمل في جدطين ؤلاهخاحُت وهي مطإلت اخذث حطخقؼب اهخمام متزاًد في 

دخل جخؼُؽ اللملُاث مىقلا خاصا في اإلايػإة الصىاكُت فهى ٌػمل حجم  آلاوهت ألاخيرة ،ٍو

ق.الخ.....ؤلاهخاج ،هىكُخه ،ؤوقاجه واضالُبه 
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ق

 ( HUMAN RESOURCE STRATIGY)استراجيجيت املىارد البشريت _3

ت اإلاظافت واخخُارها        وهي حغؼي قظاًا ؤضاضُت مثل مصادر الحصىى كلى اإلاىارد البػٍز

،وجقُُم ؤدائها ،هذا بلى حاهب الحىافش واإلاهافأث اإلامىىخت واللالقاث مم هقاباث اللماى  

،وجخظمً الاضتراجُجُت هىا لذلو لُفُت الحصىى كلى اإلادراء  مً داخل وخارج اإلايػإة وجىمُتهم 

ق.والاخخفاؾ بهم بىحه اإلاىافطين 

ق( FINANCIAL STRATIGY)الاستراجيجيت املاليت _4

ز اضتراجُجُت مالُت للميػإة ومً بين اهم مجاالتها جددًد الهُهل   جؼٍى
ً
      مً الظزوري حدا

ج مً خق اإلالنُت واإلادًىهُت بإغهالها اإلاخخلفت ،التي جالف  اإلاىاضب لزؤص اإلااى ،ؤي  لو اإلاٍش

ل اإلايػإة  ق.1مصادر جمٍى

ب  البد مً جددًد حجم اإلادًىهُت ،مصادرها وغزوػها ،ؤما كلى حاهب اإلاجىداث ،فُخىحه اهخمام 

ؤلادارة هدى اإلاىحىداث اإلاخداولت والثابخت ،وهىا البد مً ملزفت الخىضم اإلاخىقم في اإلابُلاث ،ومً 

ل  لو الخىضم ،وفي اإلايػإة التي حػهد جىضلاث  زم باإلاىحىداث اإلاخىىكت زم دراضت لُفُت جمٍى

ت الصافُت لغزض بكادة الاضدثمار  ق.لبيرة ،ًىخفع مقطىم ألارباح الطىٍى

 قاستراجيجيت البحث والخطىير-5

       قد جخخار اإلايػإة ؤن جهىن القائد في مجاى الابداق وهىاك مخاػز ومهاضب مزجبؼت باهتهاج ؤي 

قت القُادة في مجاى الابداق ،فةنها ضخخصص اإلاىارد  مً هذًً البدًلين فلى اخخارث اإلايػإة ػٍز

ز ،وجخدمل الخهلفت اإلازجبؼت بذلو وقد حطخؼُم الحصىى كلى الحصت  اإلاتزاًدة للبدث والخؼٍى
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ادة الاهخمام بهما ،غير ؤن  لو ال ًدصل بػهل آلي ،بل ًدخاج بلى حهىد  ألالبر في الطىو بطبب ٍس

ق.مخىاصلت وميطقت 

ق

 ( GROUTH STRATIGY)استراجيجيت النمى -6

     تهخم بدارة اإلايػإة في ملـم الحاالث ،بخدقُق الىمى بل ؤن اللدًد مً اإلادراء ًزون ؤن الىمى هى 

ؤضاص الىجاح ،فاإلايػإة بما ؤن جخقدم لؤلمام ،ؤو ؤن جخدهىر ،غير ؤن هىاك مدي واضلا مً فزص 

خظمً ؤخد البدائل الخىلُد كلى الحُؼت  وبالخالي الاضخخدام (ؤو الخخؼُؽ )واججاهاث الىمى ،ٍو

اإلاطخمز وألالفإ للمىارد القائمت آلان ،ولِظ بهمائها ،هذا مقابل بدًل آخز ؤضاضه جدقُق الىمى 

اإلاددود ،ؤو جدقُق وجيرة همى جدامي ما ًدققه اإلاىافطىن في القؼاق ؤو جدقُق همى بىجيرة كالُت 

ق.حدا

 (قGEOGRAPHIC SCOPE DTRATIGY)استراجيجيت الخىسع الجغرافي _7

       بطبب الاهفخاح اللالمي بين الدوى ،ووػىء الخنخالث النبيرة ،والػزماث اللمالقت  اث الفزوق 

ز الخجارة الدولُت مً القُىد ،فةن اإلاجاى الجغزافي اإلاخاح ألي ميػإة قد  اإلاىدػزة حغزافُا ،وجدٍز

 ،وحلدي الخىضم اإلادلي داخل القؼز الىاخد ،بلى ألاقؼار اإلاجاورة ؤو الصدًقت ؤو في 
ً
جىضم لثيرا

دوى ؤبلد ،مً حهت ؤخزي فقد جخخار اإلايػإة اضتراجُجُت اإلاجاى الجغزافي اإلاددود ؤو ختى اللمل 

ق.بمىقم واخد 

ق

ق

ق

ق



                                    عموميات حول استراتيجية المؤسسة البنكية                الفصل الثاني            

 

 
38 

ق

 مفاهيم حىل املؤسست البنكيت :املبحث الثاني 

     لقد غغلذ اإلااضطت البىنُت خيزا ملخبرا في ؤكماى النثير مً الاقخصادًين ،بمخخلف اججاهاتهم 

ؤلاًدًىلىحُت ،وهي جخميز كً باقي اإلااضطاث في جقدًم الخدماث اإلاالُت والبىنُت مل خطب مجاى 

ق.ملين مً خالى البىىك اإلاخخصصت 

 .حعريف املؤسست البنكيت وأهدافها :املطلب ألاول 

ف باخخالف الفنز الاقخصادي ،مً مفنز آلخز مل خطب دراضاجه وؤبدازه   ق.      اخخلفذ الخلاٍر

 حعريف املؤسست _1

  ٌلزف هاصز دادي كدون اإلااضطت كلى ؤنها مل هُهل جىـُمي  اقخصادي مطخقل مالُا ،في بػار

قاهىوي واحخماعي ملين ،هدفه دمج كىامل ؤلاهخاج مً احله ،ؤو جبادى الطلم والخدماث مم ؤكىان 

ً ،ؤو القُام بهليهما ملا  ،بغزض جدقُق هدُجت مالئمت ،وهذا (جبادى +اهخاج )اقخصادًين آخٍز

طمً غزوغ اقخصادًت جخخلف باخخالف الحيز اإلاهاوي والشماوي الذي ًىحد فُه ،وجبلا لحجم 

 1وهىق وػاػه

  ؤما اإلااضطت خطب الفنز الىـامي هي انها جخلصذ مً الؼزو التي ضبقتها في كملُت جدلُل

ف واغهاال الثر مزوهت وجنُُفها مم  اإلااضطت ،وبػهل ؤلثر كقالهُت وجقىُت ،واكؼذ لها حلاٍر

الحاالث اإلاخىىكت واإلاخخلفت ختى ضمدذ بةوػاء  هما ج واضخلملذ لإداة ؤو وضُلت جىطُذ في 

 .الحاالث الخاصت باإلاىـمت 

اث ؤلادارة والخىـُم التي ضبقتها بإخذها  بلين  ت في هذا اإلاجاى كً هـٍز وقد جميزث هذه الىـٍز

الاكخبار مدُؽ اإلااضطت للىصز هام في الخدلُل كنظ ما اكخبر ضابقا خاصت مً ػزف اإلادرضت 
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النالضُنُت  والنمُت فىجد جاًلىر مثال ٌلخبر ؤن مدُؽ اإلااضطت زابذ وال ًخغير وال ًازز في وػاػها 

،ؤما لدي ؤصحاب اإلادرضت الخىـُمُت ،فله دور هام في جصزف اإلااضطت ،ب  ًخفاكالن بػهل 

مخبادى وبدزلت مطخمزة وحغيراث مخىاصلت ،وجددد خُاة اإلااضطت بمدي قدرتها كلى مطاًزة هذه 

 .الحزلت والخإقلم مم الحاالث الجدًدة باضخمزار 

 حعريف البنك _2

  هى كبارة كً ماضطت مالُت ،حلمل في مجاى اضدثمار رئوص ألامىاى مً قبل مجاالث الاضدثمار

خلامل البىو مم مجمىكت مً اللمالء الذًً ًظلىن ؤمىالهم بالبىو كلى غهل ودائم  اإلاخلددة ،ٍو

قدم البىو  النثير مً الخدماث لللمالء ومً ؤهمها خدمت مىذ القزوض   .،ٍو

  لزف ؤًظا كلى اهه ميػإة جىصب كملُاتها الزئِطُت كلى ججمُم الىقىد الفائظت كً خاحت َو

ً وفق ؤضظ ملىُت ؤو اضدثمارها في  الجمهىر ؤو ميػأث الاكماى ؤو الدولت لغزض بقزاطها لآلخٍز

 .ؤوراو مالُت مدددة 

 اهداف البنك-3

  بخهام الطُؼزة كلى ؤوػؼت وفللُاث البىىك اللاملت في الاقخصاد. 

  جفلُل دورها وسٍادة لفاءتها في اإلاطاهمت في جىفُذ ضُاضاجه. 

  حلـُم دورها الاضدثماري والاقزاض ي والائخماوي لخدمت قؼاكاث اإلاجخمم. 

  ق غزاء الطىداث في اإلاطاهمت في مىاحهت الاججاهاث اإلاخؼزفت في وػاغ الاكماى و لو كً ػٍز

 .فتراث جدهىر اليػاغ وبُم الطىداث في ؤوقاث رواج اليػاغ الاقخصادي 

  دافف كلى ضُاضت الىقىد الزخُصت لمطاكدة لليػاغ في ؤوقاث الاضخلادة  1ؤن ًخلق ٍو

 

                                                           
1
 .30-،دار وائل للنشر ،ص2000مؤٌد عبد الرحمان الدوري ، إدارة البنوك ،الطبعة األولى ،. فالح حسن الحسٌنً ،د.  د 
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 .أنىاع البنىك ووظائفها :املطلب الثاني 

ق.      ضىدىاوى في هذا اإلاؼلب ألاهىاق والىؿائف 

 أنىاع البنىك _1

 (.CENTRAL BANKS)البنىك املرلزيت -    أ

  البىو اإلازلشي هى اإلااضطت التي جلقى كليها مطاولُت بدارة الخىضم والاهنماع في حجم الىقىد

و لو لخدقُق الزفاهُت اللامت ،ولذلو فهى اإلااضطت الىقدًت التي جخىلى مطاولُت جىـُم كزض 

ق.الىقىد وجىفيرها وجهلفتها و لو لخدقُق الصالح اللام 

  ق1وقد وصف بإهه مزلشي ألهه  ٌػمل مزلشا مدىرٍا في الىـام اإلاصزفي والىقدي في الدولت

  لزف لذلو كلى ؤهه اإلااضطت التي جهىن وؿُفتها الزئِطُت للمطاكدة والزقابت واضخقزار الىـام َو

قت  اإلاصزفي في الدولت و لو لخدقُق مصلحت  اإلاجخمم ،ولذلو فهى الطلؼت اإلاالُت التي جدًز بؼٍز

 .مىطىكُت وػاغ حمُم اإلااضطاث اإلاالُت الاخزي في الجهاس الىقدي 

 خصائص البنىك املرلزيت -1-       أ

ت بمجمىكت مً الخصائص والطماث والتي جخمثل في ما ًلي  ق:جخصف البىىك اإلازلٍش

  ت مً قبل ؤفزاد لهم صلت مباغزة بالهُئاث الحهىمُت ؤي ؤن ملنُت هذه جخم بدارة البىىك اإلازلٍش

 .البىىك حلىد للدولت 

  ال تهدف هذه  البىىك بلى الزبذ اإلاادي بل ؤنها جخدمل مطاولُت احخماكُت  واقخصادًت غاملت

 .اججاه حمُم قؼاكاث ووػؼاث اإلاجخمم 

                                                           
1
 .27،26فالح حسن الحسٌنً ،د مؤٌد عبد الرحمان الدوري ،مرجع سبق ذكره ،ص،ص،.  د 
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  ت واإلاخخصصت ، ب  جمخلو الطلؼت وألاضالُب لهذه البىىك كالقت وزُقت باإلاصارف الخجاٍر

اإلاخخلفت والتي جمننها مً الخإزير في ؤوػؼت وفللُاث هذه اإلاصارف بهدف جدقُق الطُاضت 

 1الاقخصادًت للدولت 

 ( COMMERCIAL BANKS)البنىك الخجاريت -    ب

         هي جلو اإلايػإة التي جقىم بصفت ملخادة بقبىى ودائم جدفم كىد الؼلب ؤو آلحاى مدددة 

ل الداخلي والخارجي ، لما جباغز كملُاث جىمُت الادخار والاضدثمار اإلاالي في  ،وجشاوى كملُاث الخمٍى

ت ومالُت  الداخل والخارج واإلاطاهمت في بوػاء اإلاػزوكاث وما ًخؼلُبه مً كملُاث مصزفُت وججاٍر

ق.ػبقا لؤلوطاق التي ًقزرها  البىو اإلازلشي 

ت قابلت للسحب الفىري  وهي بىىك جخميز كً بقُت اإلاصارف بقبىلها للىدائم في خطاباث حاٍر

بصهىك ،وقد حػارله في هذه الخاصُت مصارف ؤخزي ،ولنً بصىرة مدددة وجبلا لؤلهـمت 

ق2اإلاصزفُت في ألاقؼار اإلاخخلفت 

 خصائص البنىك الخجاريت -1-          ب

ت بالخصائص الخالُت   :           جخميز البىىك الخجاٍر

  ت ال ًمننها ؤن جخإزز بالبىو اإلازلشي وال جازز فُه ،ًمارص  البىو اإلازلشي الزقابت كلى البىىك الخجاٍر

 .جمارص كلُه ؤي رقابت 

  ت وجدىىق جبلا لحاحت الطىو الىقدًت  .جخلدد البىىك الخجاٍر

  التي ًصدرها البىو الخجاري بإنها غير ق(هقىد الىدائم )بصدار الىقىد اإلاصزفُت وجخميز هذه الىقىد

 .بحزائُت وغير اكفائُت

                                                           
1
 .120،اإلسكندرٌة ،ص،2007،طبعة  (األساسٌات المتحدثة )عبد المطلب عبد المجٌد ،اقتصادٌات النقود والبنوك .  د 

 
 

2
 .30،األردن ،دار المناهج للنشر والتوزٌع،ص،2006محمد عبد الفتاح الصٌرفً ،إدارة البنوك ،الطبعة األولى ،. د 
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  ق ت لخدقُق قدر ممنً مً ألارباح كً ػٍز الطعي لخدقُق الزبذ خُث حطعى البىىك الخجاٍر

لها   .جمٍى

 البنىك املخخصصت _     ج

          وجمثل البىىك التي جقدم خدماتها اإلاصزفُت بلى قؼاكاث اقخصادًت مدددة وبالزغم مً 

اكخماد ملـم  البىىك اإلاخخصصت كلى الفلطفت اإلاصزفُت والبىنُت ،بال ؤنها الجشاى جزلش كملُاتها 

 :اإلاصزفُت في مجاالث اقخصادًت مدددة ،وجقطم البىىك اإلاخخصصت بلى 

 البنىك الصناعيت _1_ج        

         هي ميػأث مالُت جخىلى بالدرحت ألاضاضُت جقدًم القزوض والطلف والدطهُالث الائخماهُت 

واإلاصزفُت بلى القؼاق الصىاعي وتهدف بػهل رئِس ي بلى اإلاطاهمت الجادة والفاكلت في كملُاث 

الخىمُت والخؼىر طمً هذا القؼاق وبما ٌطاهم في بىاء قاكدة صىاكُت مخؼىرة وغالبا ما جقدم 

لت و مخىضؼت ألاحل  ق.قزوطها ألمد ػٍى

 البنىك الزراعيت _2_       ج

         وجمثل مجمىق اإلايػأث اإلاالُت و التي جخىلى جقدًم الطلف و القزوض و الدطهُالث الائخماهُت 

قالى        

اإلاشاركين والفالخين و  اك لدكم ؤوػؼتها الشراكُت في مجاى غزاء البذور و ألاضمدة و اللملُاث  

ل رؤص اإلااى الدػغُلي و هذه ال جخجاوس  الشراكُت ،وجمىذ هذه البىىك قزوطا ألحاى قصيرة  لخمٍى

 .الطىت الىاخدة

 

 

ق
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     البنىك العقاريت _3_       ج 

ل ؤوػؼت البىاء و الدػدًد و اإلاطاهمت بخدكُم الهُامل و اإلاباوي              تهخم هذه البىىك بخمٍى

،وجقدم هذه البىىك قزوطها و حطهُالتها الائخماهُت الى اإلاىاػىين بهدف اوػاء الدور و اإلاطالً و 

لت جخجاوس اللػز الطىىاث ق.1اللماراث و غيرها و غالبا ما جقدم قزوطها آلحاى ػٍى

 بنىك الاسدثمار _4_     ج 

لت آلاحاى اما بىفطها  ت ػٍى           هي التي جقىم بخىؿُف ؤمىالها في اإلاػزوكاث الصىاكُت و الخجاٍر

ق اقزاض الػزماث او الدولت ق.ؤو كً ػٍز

  البنىك إلاسالميت _5_       ج 

            هي ميػأث مالُت جمارص اللدًد مً ألاوػؼت و الفلالُاث اإلاالُت  و الاقخصادًت و جخخلف 

ت ألاخزي و التي جخلامل بإضلار الفائدة ق.في فلطفتها و ممارضتها كً البىىك الزبٍى

 وظائف البنىك _2

 وجخمثل في ما ًلي :وظائف البنك املرلزي -أ-2         

 جىـُم بصدار اللملت وحغؼُتها باإلاىحىداث ألاحىبُت وجددًد فئاتها و لو بما ًخمخم :قبنك إلاصدار

 .به مً اخخهار للي ؤو حشئي في بصدار البىو ،فهى ًقىم بىؿُفت بىو ؤلاصدار 

 القُام باألكماى البىنُت التي جدخاحها الدوى فهى ًدخفف بىدائم  الدوائز الحهىمُت :قبنك الحكىمت

قدم لها الائخمان طمً خدود وطىابؽ ملُىت وبذلو  طدد التزاماث الدولت ،ٍو ىـم خطاباتها َو ٍو

 .هى ًقىم بىؿُفت بىو الحهىمت 

                                                           
1
 .44فالح حسٌن الحسٌنً مؤٌد عبد الرحمن الدوري ،مرجع سبق ذكره ،ص،.  د 
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  ق الخلامل مم اإلاصارف اإلاخخلفت العمل:بنك البنىك  اإلاصزفي لبىو للبىىك ،و لو كً ػٍز

بقبىى ودائلها وبحزاء اإلاقاصت بين صهىلها وجقدًم القزوض لها ولذلو فان البىو اإلازلشي هى 

 .بىو البىىك 

 مزاقبت  البىىك وطمان جؼبُق غزوغ جإضِظ بىىك حدًدة ؤو فخذ :قوظيفت املراقبت والخىحيه

 .فزوق لها ،لما ًقىم بدىـُم الائخمان للمدافـت كلى قُمت اللملت اإلادلُت داخلُا 

ت _ب_2 ق1:جخجلى فُما ًلي :وؿائف البىىك الخجاٍر

  ت  .قبىى الىدائم التي قد ًهىن بلظها جدذ الؼلب وبلظها ألحل مددد وودائم ادخاٍر

  ل مػزوكاث الخىمُت و لو مً خالى مىذ القزوض والائخمان بصُغ مخخلفت  .اإلاطاهمت في جمٍى

  ت مخلددة في مجاى دراضاث الجدوي الاقخصادًت الفىُت ولُفُت بدارة جقدًم خدماث اضدػاٍر

 .الاكماى 

  الخدصُل مً الغير هُابت كً الشبىن وحطدًد اإلاطخدقاث اإلاترجبت بذمخه. 

  غزاء وبُم ألاوراو اإلالُت وخفـها لحطاب اإلاخلاملين مله. 

  اصدار خؼاباث الظمان. 

  جإحير الخشائً الحدًدًت للجمهىر لحفف الىزائق واإلامخلهاث الثمُىت واإلاهمت. 

 ل اللملت للخارج لطداد التزاماث الشبائً فُما ًخللق بلملُاث ؤلاضتراد  .جدٍى

  والاكخماداث الشخصُت ً ل هفقاث الطفز والطُاخت وبصدار صهىك اإلاطافٍز  .جدٍى

  بدارة الاكماى واإلامخلهاث للمخلاملين مله. 

  الخلامل بالبُم والػزاء في اللمالث ألاحىبُت. 

                                                           
1
 .96،95،البحرٌن ،ص،ص،2006أسامة كامل ،م عبد الغنً حامد ،النقود والبنوك ،طبعة .  د 
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  ت  1.خصم ألاوراو الخجاٍر

 :وظائف البنىك املخخصصت _ج_2

  ت  .اإلاطاكدة في بكداد وجىفُذ الخؼؽ الخىمٍى

  اإلاطاكدة في خل مػامل القؼاكاث مل خطب الخخصص. 

  لالضدثمار في القؼاكاث ً ل وحذب اإلاطدثمٍز  .جمٍى

 دور إلادارة املاليت في املؤسست :املطلب الثالث 

ت وجؼىرها ،وقد ججاوس دور           جللب  ؤلادارة اإلاالُت دورا مدىرٍا في خُاة اإلاىـماث اللصٍز

ؤلادارة اإلاالُت الدور الخقلُدي الذي مان مىاػا بها والذي مان مخمثال فقؽ بدفف السجالث 

ز وبدارة الىقد وجدظير الزواجب ،خُث ؤخذث كلى كاجقها القُام بدور لُفُت  وبكداد الخقاٍر

ل ،ولُفُت اضخلماى هذه ألامىاى في مخخلف  الحصىى كلى ألامىاى مً مخخلف مصادر الخمٍى

ؤهىاق ألاصىى اإلاخداولت والثابخت بغُت جدقُق ملدالث ربدُت وضُىلت مخىاسهت وحلـُم القُمت 

ق.الاقخصادًت للمىـمت 

ل والاضدثمار )       وملما اسدادث ؤهمُت القزاراث اإلاالُت اإلاخخذة  ،ملما ماهذ هىاك طزورة (الخمٍى

الجخا ها  مً قبل حهت الثر قزبا مً ؤلادارة الللُا ،ال ضُما وؤن ؤلادارة اإلاالُت ولما هى ملزوف ال 

اث ملُىت قد جمارص مً قبل اإلادًز  جمارص فقؽ مً قبل مدًز الدائزة اإلاالُت وبهما وطمً مطخٍى

اللام ورئِظ وؤكظاء مجلظ ؤلادارة وفي مثل هذه الحاالث فةن دور مدًز الدائزة اإلاالُت ضىف 

ا ولِظ جىفُذًا ق.ًهىن اضدػاٍر

             بن ؤهمُت الخيبااث بالخدفقاث الىقدًت وغيرها في مجاى الدراضاث والتي جخؼلب مهاراث 

الخ .......ـــ..ولفاءاث خاصت  وحلاون وزُق بين ؤلادارة اإلاالُت وؤلاداراث ألاخزي ماإلابُلاث والػزاء 

                                                           
1
 .23،22،األردن ،دار المناهج للنشر والتوزٌع ،ص،ص،2006محمد عبد الفتاح الصرفً ،إدارة البنوك ،الطبعة األولى ،.  د 
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،وبذلو ًخددد دور ؤلادارة اإلاالُت في اللمل مم ؤلاداراث ألاخزي إلكداد هذه الخقدًزاث ملبرا كنها 

ق.بالقُم اإلاالُت وفي الىقذ اإلاىاضب 

      بلد الخىصل بلى الخقدًزاث جقىم ؤلادارة اإلاالُت بدراضتها وجدلُلها بدقت واضخخالص الخقدًزاث 

ألاقزب بلى الدقت وؤن جددد بدقت متى جددر هذه الخدفقاث ،وبهذا الػهل ًمنً خطاب اللائد 

منً جصىر مدي الصلىباث التي جىاحه ؤلادارة اإلاالُت في هذا الػإن  ،وخطاب هقاغ الخلادى ،ٍو

ق.خاصت ب  حلددث اإلاقترخاث 

ل الاضدثماراث  ومجاى اللمل لئلدارة اإلاالُت هى جددًد حجم الامىاى التي ًمنً جىفيرها لخمٍى

ل التي  قصد بذلو جددًد حجم ألامىاى التي ًمنً جىفيرها ألغزاض الاضدثمار ووضائل الخمٍى ٍو

ق.ًمنً اللجىء بليها 

ل بةكداد       وؤخيرا كلى ؤلادارة اإلاالُت  بةكداد الخالئم والخىاضق بين الاضدثماراث ووضائل الخمٍى

ل  ق1بزهامج الاضدثمار والخمٍى

 :      لما جخمخم ؤلادارة اإلاالُت بإهم ألادوار داخل اإلااضطت والتي جخمثل في 

  لت ل إلاخخلف وػاػاث اإلااضطت ،خاصت بالقزوض قصيرة آلاحاى ومخىضؼت وػٍى وطم الخمٍى

 آلاحاى 

  ت  .وطم ؤضظ الخخؼُؽ اإلاالي واإلاىاسهاث الخقدًٍز

  مزاقبت الخدفقاث الىقدًت وحطُيرها بما ًخىافق مم قىاكد الخىاسن اإلاالي. 

  ف وجلقي اإلاطخدقاث والحقىو كىد حمُم ألاوػؼت  .دفم الخدفقاث واإلاصاٍر

  في الغدارة الللُا كلى وطم الخؼؽ وبىاء ضُاضت مالُت جمنً مً جىفُذ هذه ً مطاكدة اإلاطيًر

 .الخؼؽ وخاصت بما ًخللق بدُاسة ألاصىى الثابخت ووطم ضُاضت جىسَم ألارباح وضُاضت مالُت 

                                                           
1
 .268،267،اإلسكندرٌة ،ص،ص،2008عبد الغفار حنفً ،استراتٌجٌة اإلدارة الملٌة فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة ،طبعة . د 
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  ت والاقخصادًت والقاهىهُت التي جدنم حمُم هىاحي اللمل في اإلايػإة  .الخفاكل مم الىىاحي ؤلاداٍر

  ت اإلاخللقت بدىـُم خزلت ألامىاى الالسمت لخغؼُت مل الاخخُاحاث  1حلخبر الىؿُفت ؤلاداٍر

  البدث كً ػزو لخىـُم الطُىلت الىقدًت. 

 حطاهم في دكم الػزماث لخجىب ؤلافالص. 

 لاث القاهىهُت مم القزاراث اإلاالُت  .جزبؽ الدػَز
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 .26،األردن ،دار وائل للنشر والتوزٌع ،ص،2011،الطبعة الثانٌة ،(اإلدارة المالٌة ) إلٌاس بن ساسً ،ٌوسف قرٌشً ،التسٌٌر المالً  
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 :خالصت 

 

 واضخمزار البىىك ًخىقف بلى خد لبير كلى مدي لفاءة بدارتها في مىاحهت  جددًاث اللصز بن بقاء قققق

،وهذا ًقخض ي ؤن جقىم بىطم اضتراجُجُاث جخماش ى مم الطُاضت اإلاالُت اإلاخبلت ، جمنىه مً الخغلب كلى 

التهدًداث اإلاىحىدة داخل وخارج البىو لخدقُق مل ؤهدافه ومخؼؼاجه كلى المل وحه ،وضليها بلى بىاء 

ق.مزلش اضتراجُجي مً احل مىالبت البىىك اإلاخؼىرة في الدوى اإلاخقدمت 

ق
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  خاتــــــمة                           

ت في اإلاإسست ،وكد مسث بعدة جعىزاث وحغيراث مً              ئن ؤلادازة اإلاالُت هي الىظُفت الحٍُى

اإلاإسست حتى وصلذ ئلى مىهج أوادًمي صامل خالٌ الصمً مثل غيرها مً الىظائف اإلاخخصصت في 

ومخعازف علُه غاًخه جحلُم هدف استراجُجي مخمثل في حعظُم ثسوة أمالن اللُمت السىكُت لألسهم 

العادًت وجىعىي ؤلادازة اإلاالُت على ول ما ًخعلم بأمىاٌ اإلايضأة  مً جخعُعها والحصٌى عليها 

والاسخخدام ألامثل لها ،وهرا اليضاط اإلاالي ًبدأ في اإلايضأة مً وكذ الخفىير في ئوضاءها ئلى آخس 

لحظت مً حُاتها ، هما أهه وضاط له هفس ألاهمُت للميضأة  سىاء في حالت جىسع أو اهىماش أو 

لت مىاسبت  ثباث جبني فىق جمُع الحاالث وجىجد بصفت دائمت الحخُاجاث مالُت ًيبغي اصباعها بعٍس

. 

وجأحي أهمُت ؤلادازة اإلاالُت مً وىن أن اللسازاث اإلاالُت عظُمت الخأثس على حُاة اإلاإسست ولِس هرا 

فحسب ولىً جمُع اللسازاث الاستراجُجُت باإلاإسست سىاء واهذ مالُت أو غير مالُت ،ًترجب عنها 

العدًد مً الخيالُف أو ؤلاًساداث اإلاإثس على هخائج اإلاإسست ،لرلً وجب على اإلادًس اإلاالي أن ًحسً 

دة  س وافُت حععي زؤٍت واضحت مٍإ جلدًس ألامىز وعسوض اللضاًا على مجلس ؤلادازة مع اعداد جلاٍز

ساعد اإلادًس اإلاالي على ول ما سبم ئإلاامه  س بمخخلف ألامىز ذاث الخأثير اإلاالي َو بالدزاساث والخلاٍز

 .بالجىاهب اإلاحاسبُت 

ت مبهمت ال جخضع ألًت  وباخخصاز صدًد ًمىً اللٌى بأن ؤلادازة اإلاالُت جعىزث مً دزاست هظٍس

معاًير همُت واضحت ئلى دزاست جعبُلُت زاصدة جخضع إلاخخلف اصياٌ اإلاعاًير اإلاىضىعُت 

ل أو حصس فسص الاسدثماز ،ئلى  الدكُلت،ومً حلل وان مضغىال بالبحث عً جحدًد مصادز الخمٍى

حلل أصبح مهمىما بىُفُت ئدازة ألاصٌى والخصىم بأكل اإلاخاظس وبأعلى العىائد ،وصىال ئلى 
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ت اإلاخاحت ،ومً ثم حعظُم حلىق اإلاالن ئلى أكص ى الحدود  الدضغُل اليامل للمىازد اإلاادًت والبضٍس

 ،وبالخالي ضمان جحلُم أعلى مسخىي زفاه اجخماعي إلاخخلف فئاث الضعب 

م السبح والىمى ،ولخجسُد  ئن الهدف ألاساس ي مً وجىد ؤلادازة اإلاالُت للمإسست هى البلاء في ظٍس

ذلً البد مً ئًجاد كالب جىظُمي ًضمً الخىشَع اإلاخىاسم بين ألادواز والىظائف داخل اإلاإسست 

بصفت جياملُت وهرا ًجب جبني همغ حسُير استراجُجي ًخضمً الفعالُت والىفاءة ،وفي هرا اإلاجاٌ 

ًأحي دوز ؤلادازة اإلاالُت داخل اإلاإسست وهي غاًت ألاهمُت والحساسُت وىنها جمثل العصب ألاساس ي 

في اإلاإسست ،حُث ٌعىد ئليها دوز دائم الخعىز وهى برلً ًخالءم مع ما ٌسخجد مً أفياز وأسالُب 

حدًثت في مجاالث اسخخداماتها ،وئن دوزها هره ألاًام ًخخلف عً دوزها كبل سىىاث والصً في أن 

 دوزها اإلاسخلبلي سُخخلف هما هى علُه آلان 

 :اختبار الفرضيات

  أن لإلدازة اإلاالُت دوز فعاٌ ومهم وهره ما جحلله الفسضُت ألاولى 

   اسخخدام البىً إلاعاًير الخحلُل اإلاالي اإلاخمثلت في مإصساث الخىاشن  اإلاالي وجحلُل

 بىاسعت اليسب وهرا ما جحلله الفسضُت الثاهُت 

  ًأن أهمُت ؤلادازة اإلاالُت  جظهس في مدي هفاءة الدسُير  اإلاالي الجُد وهرا ما حللخه هرل

 الفسضُت الثالثت 

 :النتائج

  اجباع البىً الستراجُجُت  مخىىعت للمحافظت على مياهخه  وسمعخه اإلاالُت 

  حستر البىً على بعض اإلاعلىماث. 
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قائمة المراجع 

 :الكتب 

،ألازدن ، داز املظيرة 2007،الطبعت ألاولى (الىظسيت والخطبيم )جاًه الىعيمي ،إلادازة املاليت ن عدها.د     - 

لليشس والخىشيع  

 ،مصس 2006 طازق حجي ،إلادازة والىاكع العسبي ميشىزاث املىظمت العسبيت للخىميت إلادازة  ،-

،إلاطىىدزيت ،الداز الجامعيت لليشس والخىشيع 2009محمد أحمد عىض ،إلادازة الاطتراجيجيت ،طبعت . أ-

،ألازدن ،داز 2011،الطبعت الثاهيت ،(إلادازة املاليت )،الدظيير املالي إلياض بً طاس ي ،ًىطف كسيش ي -

 وائل لليشس والخىشيع 

جمال الدًً مسس ي ،أحمد عبد هللا اللحلح ،إلادازة املاليت مدخل اجخاذ اللساز ،  الطبعت ألاولى -

 ،إلاطىىدزيت ،داز الجامعيت2006،

،الازدن ،داز الياشوزي العلميتلليشس 2005د شهسي مطلك الدوزي ،إلادازة الاطتراجيجيت ،الطبعت العسبيت،-

. 24والخىشيع ،ص،

،مصس،داز الىفاء لدهيا الطباعت واليشس      2008بعت د محمد الصيرفي ،إلادازة الاطتراجيجيت ،ط  

،إلاطىىدزيت ،الداز الجمعيت لليشس والخىشيع  2001د محمد صالح الحىاوي ،أطاطياث املاليت ،طبعت -

،البحسيً  2006أطامت وامل ،م عبد الغني حامد ،الىلىد والبىىن ،طبعت . د-

،اللاهسة،داز طيبت لليشس والخىشيع  2008زطا إطماعيل البظيىوي ،إلادازة املاليت ،الطبعت . د-

،ألازدن ،داز البداًت لليشس والخىشيع  2015عامس عبد هللا ،الخحليل والخخطيط املالي ،طبعت . د-
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عبد الغفاز حىفي ،اطتراجيجيت إلادازة املاليت في اجخاذ اللسازاث الاطدثمازيت ،طبعت . د-

،إلاطىىدزيت  2008

،طبعت  (ألاطاطياث املخحدثت )عبد املطلب عبد املجيد ،اكخصادًاث الىلىد والبىىن . د-

،إلاطىىدزيت  2007

،داز وائل 2000مؤيد عبد السحمان الدوزي ، إدازة البىىن ،الطبعت ألاولى ،. فالح حظً الحظيني ،د. د-

لليشس  

،ألازدن ،داز أطامت لليشس 2010محمد عبد الخالم ،إلادازة املاليت واملصسفت ،الطبعت ألاولى ،. د-

والخىشيع  

،ألازدن ،داز املىاهج لليشس والخىشيع 2006محمد عبد الفخاح الصيرفي ،إدازة البىىن ،الطبعت ألاولى ،. د-

،داز الخلدوهيت لليشس والخىشيع  2008غىل فسحاث  ،الىجيز في اكخصاد املؤطظت ،الطبعت ألاولى .د-

 ،ألازدن  ،داز شهسان لليشس والخىشيع2009عالء الدًً هاطىزيه ،طبعت . دفبد هازيظىن ،حعسيب د-

،دال الجامعت الجدًدة  2002عبد الغفاز حىفي ،إلادازة املاليت مدخل اجخاذ اللسازاث ،-

،ألازدن ، داز املظيرة لليشس 1997إبساهيم وهبي فهد ،إلادازة املاليت ،الطبعت ألاولى . هىجى عبىد هىجى ،د-

. والخىشيع

،عمان ،داز الفىس  2010محمد كاطم خصاوهت ،أطاطياث إلادازة املاليت ،طبعت -

 ،داز املحمدًت العامت 1998هاصس دادي عدون ،اكخصاد املؤطظت ، طبعت -

،ألازدن ،داز أجىادًً لليشس والخىشيع 2007هداء الصىص ،مدخل إلى علم إلادازة ،الطبعت ألاولى 
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،بيروث ،داز النهظت للطباعت واليشس  1997هىز الدًً خياًت ،إلادازة املاليت ، الطبعت ألاولى ،-

 

رسائل املاجستير 

لصعسمحمد طامي ،الخحليل املالي لللىائم املاليت وفم الىظام املحاطبي املالي ،زطالت مىملت لىيل شهادة -

 2010-2011املاجظخير في علىم  الدظيير جخصص إلادازة املاليت ،جامعت مىخىزي ،كظىطيىت ،

املذكزات 

خسوبي خليفت ،الدظيير الاطتراجيجي في املؤطظت الاكخصادًت ،مرهسة ملدمت طمً مخطلباث هيل -

 2016-2015شهادة املاطتر في العلى م ا الكخصادًت ،مظخغاهم

 املزاسيم 

 املخعلم بئوشاء بىك الفالحت والخىميت السيفيت ،الجسيدة 1982مازض 13 املؤزخ في 106_82مسطىم زكم 

. 1982_03_16،11السطميت، العدد 
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   مقدمــــــــــة

ت بخغيراث أخسي هامت عبر السىين مسث               إلادازة املالُت مثل غيرها مً الخخصصاث إلاداٍز

،وذلك  بسبب الخغيراث والاخخالف في شكل الغسوف الاكخصادًت والغسوف املالُت منها بشكل 

خاص ،واساسا على ذلك فلد حعددث الدزاساث والبحىر العلمُت املخعللت باإلدازة املالُت وكرا 

 .جحدًد مظمىنها كمىهج أكادًمي وكحلل علمي مخخصص

ت الىحدة الاكخصادًت على مدي جىدة وكفاءة اللسازاث املخخرة عخمدي            هجاح واسخمساٍز

بداخلها ، بمخخلف وشاطاتها  وجحلُم مخطلباتها الحالُت واملسخلبلُت والىصىل إلى ألاهداف التي 

تها ، مما ًدفع بمسيرها وكل مً له مسؤولُت اججاها إلى العمل  جمكنها مً الحفاظ على اسخمساٍز

على جحلُم جىاشنها امللي وذلك بخىفير ألامىال لسير وعائفها وحغطُت مخخلف احخُاجاتها املالُت 

 .باإلطافت إلى حماًتها مً مخخلف الاشماث التي  ًمكً أن جخعسض لها 

ل والاسدثماز جىهس الىعُفت املالُت وعلُه ًخىكف هجاح املؤسست مً عدمه  عخبر كسازا الخمٍى          َو

، وحشهد السىىاث ألاخيرة كل التركيز والاهخمام على إلادازة املالُت املخطىزة واملؤهلت في مجال 

ت هدُجت  ل والاسدثماز ،وفي عل هره الخطىزاث التي حشهدها املؤسست الاكخصادًت الجصائٍس الخمٍى

اللجىء إلى جطبُم ألاسالُب الحدًثت في إلادازة والدسُير ،وهى ما ًجعل مً سىق العمل في الجصائس 

 .في جىامي مسخمس 

م            إن الهدف ألاساس ي مً وجىد إلادازة املالُت للمؤسست الاكخصادًت هم البلاء في طٍس

الىمى ،ولخجسُد   ذلك البد مً إًجاد كالب جىغُمي ًظمً الخىشَع املخىاسم بين ألادواز والىعائف 

 .داخل املؤسست بصفت جكاملُت وكرا ًجب جبني همط حسُير استراجُجي ًخصف بالفعالُت والكفاءة 
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                      وفي هرا املجال ًأحي دوز إلادازة املالُت داخل املؤسست الاكخصادًت وهي وعُفت في غاًت 

ألاهمُت والحساسُت كىنها جمثل العصب ألاساس ي في املؤسست حُث ٌعىد إليها الدوز ألاول واملهم في 

مىاجهت املىافست أو الخصدي ألي مسخجداث جساء جأزير املحُط الخازجي ،ومً خالل عملُاتها 

ألاساسُت التي جتركص على البحث في الاحخُاجاث املالُت الُىمُت للمؤسست والخكلفت املالئمت والسهس 

لت الاحسً وكرا حشازكه إلادازة العلُا في كسازاتها الخاصت منها كسازاث اخخُاز  على اهفاكها بالطٍس

لها وفُما ًخص لجىئها على اللسوض وذلك باسخخدام جل الطسق وألادواث  الاسدثمازاث وجمٍى

 .املخاحت لها مً الخحلُل 

كيف جساهم إلادارة املالية في :              لرلك فئن السؤال الري ًفسض هفسه لهرا البحث هى 

 ثحقيق ألاهداف الاستراثيجية للمؤسسة؟

 :الفزضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات _1

 :    لإلجابت على إلاشكالُت املطسوحت والاسئلت الفسعُت حعخمد على جملت هره الفسطُاث 

  جلعب إلادازة املالُت دوزا فعاال داخل املؤسست. 

 جدبع إلادازة املالُت عدة استراجُجُاث لخحلُم ألاهداف املسجىة. 

  لإلدازة املالُت أهمُت بالغت في جحلُم ألاهداف. 

 :دوافع وأسباب اخحيار املوضوع _2

  مفهىم شامل ومخكامل عً إلادازة املالُت ً  .السغبت في جكٍى

  معسفت هرا الىىع مً املىهج إلادازي وكُفُت  جحسِىه ألداء املؤسست. 

 :اهداف البحث _3

 ف باإلدازة املالُت  .الخعٍس

  الخطلع على اهم مخطلباث جطبُم إلادازة املالُت في املؤسست. 



 

4 

 

 :اهمية البحث _4

  جكمً أهمُت البحث في معسفت دوز إلادازة املالُت في إًجاد استراجُجُت للمؤسست. 

 :الدراسات السابقة- 5

 :رسائل املاجسحير

لصعس محمد سامي، الخحلُل املالي لللىائم املالُت وفم الىغام املحاسبي املالي، زسالت مكملت 

لىُل شهادة املاجسخير في علىم الدسُير ، جخصص إلادازة املالُت ، جامعت مىخىزي ، كسىطُىت 

2011 ،2010. 

 : املذكزات

خسوبي خلُفت ، الدسُير الاستراجُجي في املؤسست الاكخصادًت، مركسة ملدمت طمً مخطلباث 

 .2016 ، 2015هُل شهادة املاسخير في العلىم الاكخصادًت ، مسخغاهم ، 

 :هيكل البحث _ 6

 .بهدف دزاست هرا املىطىع كمىا بخلسُم هرا البحث إلى زالزت فصىل 

 بعىىان مدخل إلى إلادازة املالُت ،والري ًظم مبحثين هما ،:الفصل ألاول 

املبحث ألاول بعىىان مفاهُم حىل إلادازة وفُه جطسكىا إلى زالر مطالب ،املطلب ألاول 

حعٍسف إلادازة واهمُتها ،املطلب الثاوي وعائف إلادازة وملىماتها الحدًثت ،أما الطلب 

 .الثالث فخظمً مجاالث إلادازة 
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ىلسم هرا ألاخير إلى زالر  املبحث الثاوي بعىىان مفاهُم حىل إلادازة املالُت ،ٍو

مطالب،املطلب ألاول ًمثل حعٍسف إلادازة املالُت ومساحل جطىزها ،ا أما املطلب الثاوي 

مثل املطلب الثالث اهداف إلادازة املالُت ومجاالتها   .أهمُت إلادازة املالُت ،ٍو

خظمً مبحثين هما:الفصل الثاوي   .بعىىان عمىمُاث استراجُجُت املؤسست البىكُت ،ٍو

ف  املبحث ألاول وفُه مفاهُم حىل الاستراجُجُت ،ًخظمً زالر مطالب ،املطلب ألاول حعٍس

اتها ،بِىما املطلب الثالث  الاستراجُجُت ،أما املطلب الثاوي ًمثل أهمُت الاستراجُجُت ومسخٍى

 .ًظم مكىهاث الاستراجُجُت 

املبحث الثاوي بعىىان مفاهُم حىل املؤسست البىكُت ،ًحخىي على زالزت مطالب ،املطلب 

ألاول حعٍسف املؤسست البىكُت وأهدافها ،املطلب الثاوي ًظم أهىاع املؤسست البىكُت 

 .ووعائفها ،أما املطلب الثالث ًمثل دوز إلادازة املالُت في املؤسست 

ىلسم إلى :الفصل الثالث  فُت ٍو جحذ عىىان دزاست مُداهُت لبىك الفالحت والخىمُت الٍس

 .مبحثين هما

فُت  خُت حىل بىك الفالحت و الخىمُت الٍس وعالجىا (BADR )البحث ألاول بعىىان ملحت جاٍز

فُت ،أما املطلب  ف بالبىك  الفالحت والخىمُت الٍس فُه زالر مطالب ،املطلب ألاول حعٍس

فُت ،بِىما املطلب الثالث فُه أهداف بىك  الثاوي ًمثل مهام بىك الفالحت والخىمُت الٍس

فُت   .الفالحت والخىمُت الٍس

فُت وفُه  املبحث الثاوي بعىىان الخحلُل املالي مليزاهُت مالُت لبىك الفالحت والخىمُت الٍس

فُت ،املطلب الثاوي  جطسكىا إلى املطلب ألاول عسض ميزاهُت مالُت لبىك الفالحت والخىمُت الٍس

 .الخحلُل بىاسطت مؤشساث الخىاشن ،أما املطلب الثالث الخحلُل  بىاسطت اليسب 


