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 ت شكــــرـــكهً

 

  إذل إقباز ىذا العمل جب و وفقنااغبمد هلل الذي أنار لنا درب العلم واؼبعرفة وأعاننا على أداء ىذا الوا            

من صعوبات و خنص  واجهنانتوجو جبزيل اشكر و العرفاف إذل كل من ساعدنا على إسباـ ىذا العمل ويف تذليل ما 

نا لنا يف و اليت دل تبخل علينا بتوجيهاهتا و نصائحها اليت كانت ع بن حليمة خيرة :بالذكر األستاذة اؼبشرفة السيدة

 البحث.إسباـ ىذا 

 اللوايت قبلن مناقشة ىذه اؼبذكرةشهرزاد  برواين، حجار أسياؼبناقشة األساتذة :الشكر الكبَت إذل أعضاء اللجنة ا

 .والشكر اعبزيل موظفي مؤسسة بنك بدر بسيدي ػبضر

 .كل من ساعدنا يف مذكرتنا من قريب أو من بعيد  و إذل
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 مقــــدمة عامـــــة:

يا و ضروريا يف أية منظمة إذ أنو عملية مستدامة متجددة ولذا من اؼبنطق قبوؿ التغيَت  يعد التغيَت أمرا حتم        

كونو أحد مظاىر اغبياة اإلنسانية وتتطلب عملية التغيَت أسلوب تفكَت جديد  مكنها من اختيار اسًتاتيجيات 

و استدامتها وكذلك  العمل على زيادة التغيَت   اؼبالئمة و اؼبتنوعة نتيجة لتعقد بيئة اؼبنظمات دبا يؤثر على بقائها 

 حد التنافس على مستوى الدورل واحمللي .

أصبحت اؼبعلومات تعد من اؼبصادر واؼبوارد االسًتاتيجية اليت تؤثر  على قدرة اؼبؤسسة يف اؼبنافسة والبقاء          

ة للتنظيم( كما تفيد اؼبعلومات يف ؾباؿ األعماؿ واحملافظة على دديومتها حىت أصبحت تسمى بذلك )الدورة الدموي

ونظاـ اؼبعلومات بشكل كبَت يف كل اؼبستويات اإلدارية ,لذا يلـز على أي إدارة كانت تصميم نظاـ معلومايت 

يستطيع استيعاب قدر كاؼ من اؼبعلومات اليت تتعامل هبا حىت يسهل زبزينها ومعاعبتها وإيصاؿ تلك اؼبعلومات 

 إذل اؼبعنيُت باألمر.

تعمل اؼبنظمات اؼبعاصرة يف بيئات شديدة التنافسية حيث تسعى كل منها للبحث عن سبل النجاح          

والتميز، وىناؾ العديد من السبل اليت تنتجها اؼبنظمات ؽبذا اؽبدؼ، ولعل أحد ىذه السبل وأمهها االىتماـ 

را على القطاع اػباص فقط بل يف دبستوى جودة  اػبدمات اليت تقدمها ،دل يعد االىتماـ دبستوى اػبدمات مقصو 

ـبتلف اؼبنظمات والشركات على أنواعها والشك أف نظم اؼبعلومات قد تطورت تطورا ملحوظا حيث أصبح 

استخداـ ىذه األنظمة أمرا حتميا يف كافة اجملاالت والقطاعات ومن اعبدير بالذكر أنو دل يقتصر استخداـ ىذه 

قٍت فقط بل تعداه إذل اؼبستوى اإلداري الوظيفي وكذا نظاـ اؼبعلومات األنظمة يف اؼبؤسسات على اؼبستوى الت

اؼبارل الذي يلعب دورا ىاما يف ربديد وتعزيز اؼبيزة التنافسية للمؤسسة لكي يتم ضماف وبقاء واستمرار ىذه 

 اؼبؤسسات  يف ظل بيئة متغَتة ومعقدة ومليئة بالتحديات. 
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 اإلشكــاليــة :

كن صياةة اإلشكالية اليت يعاعبها ىذا البحث يف السؤاؿ الرئيسي التارل:    انطالقا فبا سبق دي      

 ما مدى  مسامهة نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف ربقيق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ؟.

 فرضيات البحث:

 الفرضية األولى :

يف اؼبؤسسة االقتصادية.   يعترب نظاـ اؼبعلومات اؼبارل لو دور وعالقة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية  

 الفرضية الثانية:

 يساىم إدخاؿ التكنولوجيا اعبديدة واإلبداع التكنولوجي على نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف تطوير اؼبيزة التنافسية.

 ىيكل  البحـــث :

 مت تقسيم البحث إذل فصلُت: األوؿ نظري والثاشل تطبيقي باإلضافة إذل اؼبقدمة و اػباسبة.

الفصل األوؿ: نظاـ اؼبعلومات اؼبارل و باؼبيزة التنافسية  .يتناوؿ   

 أما الفصل الثاشل: دراسة ميدانية لبنك الفالحة والتنمية الريفية بسيدي ػبضر.
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 ىدف الدراسة:

ر هتدؼ الدراسة إذل التعرؼ على دور النظاـ اؼبارل للبنك وإبراز أمهيتو يف ربقيق اؼبيزة التنافسية لو وتبياف دو     

اؼبدير اؼبارل واؼبهاـ اليت يقـو هبا واؼبسؤوليات اؼبلقاة على عاتقو وتوضيح عالقة اؼبيزة التنافسية بالنظاـ اؼبعلومايت 

 اؼبارل.

 مبررات اختيار موضوع الدراسة:

 اختيار ىذا اؼبوضوع كاف العتبارات مهمة تتمثل يف:

ئرية ومنها البنوؾ وقدرهتا   على التنافس والنمور والتميز أمهية النظاـ اؼبارل يف اكتساب اؼبؤسسة اػبدماتية اعبزا-

 ألف وضع البنوؾ حاليا ال يسمح ؽبا بالصمود طويال أماـ اؼبنافسة اغبادة.

نظرا غبداثة ىذا اؼبوضوع وأمهيتو يف التسويق.-  

 المنهج المتبع:

يات اؼبتبناة ىو اؼبنهج الوصفي إف اؼبنهج اؼبتبع من أجل اإلجابة على إشكالية البحث وإثبات صحة الفرض     

التحليلي عرب تناوؿ ـبتلف اؼبصادر العربية من خالؿ االعتماد على :الكتب واؼبذكرات اليت تناولت موضوع النظاـ 

 اؼبارل واؼبيزة التنافسية يف إطار اؼبؤسسات االقتصادية خاصة اػبدمية منها.

 أىمية البحث:

عرفة دور الذي يلعبو نظاـ اؼبعلومات اؼبارل ومدى مسامهتو يف ربقيق تكمن أمهية ىذه الدراسة يف سبيل وضع وم

 اؼبيزة التنافسية للمؤسسة التجارية.
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 يكتسب أمهيتو يف إطار عملي يربط أبعاد نظاـ اؼبعلومات اؼبارل باؼبيزة التنافسية.

علومات اؼبارل وعالقتو باؼبيزة أف يكوف إضافة جديدة ومسامهة يف إثراء اؼبكتبة وتبصَت القارئُت دبا أحدثو نظاـ اؼب

 التنافسية يف عادل األعماؿ.

 صعوبة البحـــث:

 تتمحور صعوبة البحث بشكل عاـ:

قلة اؼبراجع اؼبتخصصة يف موضوع نظاـ اؼبعلومات اؼبارل . -  

صعوبة اغبصوؿ على أي معلومات متعلقة دبوضوع البحث من جهات الرظبية واؼبتمثلة أساسا يف وكالة بنك  -

الحة والتنمية الريفية ببلدية سيدي ػبضر.الف  
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  مقــدمـة الفصـل:

إف نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يقـو يف ؾبملو على دراسة اؼبعطيات و البيانات اليت تقدمها مصلحة               

اؼبيزانية احملاسبية  ثائق خاصةالو معقمة ؽبذه  شاملة ويتم ربديد الوضعية اؼبالية عن طريق دراسة  احملاسبة، حيث

 اؼبارل.ىي معطيات لنظاـ اؼبعلومات  هاحيث تعترب نتائج

أداء مسؤولياهتم  ومهامهم بنجاح مع األخذ بعُت  اآلخروفوحىت يستطيع اؼبدير اؼبارل والعماؿ             

اـ معلومات مارل ديكنهم من التعامل ؼبؤثرة على اؼبنظمة  والبد للقياـ بذلك أف يتوفر نظااالعتبار العوامل البيئية 

أي قرار يف أي منظمة أيا  أنو مع ىذه اؼبهاـ  و اؼبسؤوليات وصنع القرارات اؼبختلفة يف الوقت اؼبناسب ,حيث 

 كاف موقعو وأيا كاف صانعو لو أبعاد مالية.

ة لتقدـ تكنولوجيا شهدت البيئة العاؼبية يف العقدين اآلخرين تغَتات وتطورات عديدة نتيج               

التنافس وأصبح التحدي الرئيسي الذي يواجو اؼبؤسسات ومن مث الدوؿ ىو  ةاؼبعلومات واالتصاؿ, وارتفاع حد

 .يف زيادة قدرهتا التنافسية واحملافظة عليها ؼبواكبة تلك التغَتاتاألمثل الطريق 

 مات اؼبارل والذي ؿبواه مقسم إذل:ويتضمن ىذا الفصل عرضا ؼبفاىيم حوؿ اؼبيزة التنافسية ونظاـ اؼبعلو 

 اؼببحث األوؿ: نظاـ اؼبعلومات اؼبارل.

 .اؼببحث الثاشل: اؼبيزة التنافسية
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 .المعلومات المالي األول: نظامالمبحث 

 :تمهيد

أصبح النظاـ اؼبارل يعتمد على كافة البيانات والنتيجة احملاسبية واؼبعلومات اؼبالية يف التخطيط            

ستقبلي, ومن مث أولت اؼبؤسسات واؼبنظمات أمهية بالغة للنظاـ اؼبعلومايت اؼبارل ,كما أوصت بتوظيف ىذا اؼب

اؼبارل للحصوؿ على النتيجة اؼبراد )اؼبسَت ؽبا( ىو اؼبدير األخَت يف إدارهتا وظبيت بالوظيفة اؼبالية واؼبسؤوؿ عنها  

 ربقيقها.

عناصر أو النظم الفرعية اؼبتداخلة واؼبتجانسة تتفاعل وتتكامل وفق ىو عبارة عن ؾبموعة من ال تعريف النظام:

 ديناميكية معينة داخل حيز ؿبدد من أجل تأدية وظيفة معينة أو ؾبموعة من الوظائف

تعترب اؼبعلومة يف اؼبنظمات العصرية مورد ال يقل أمهية عن عنصر رأس اؼباؿ والعمل حيث ال  تعريف المعلومة:

 1وف معلومات وىذه األخَتة تعترب عمد النظاـ وأساسا قياسية ووجوده.ديكن زبيل نظاـ د

 

 

 

 

 

                                                 
1. 35ص-4222ة للنشر والتوزيع عماف األردف نظم اؼبعلومات  ماىيتها ومكوناهتا مكتبة دار الثقاف–د.عماد الصباغ  
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 .وأىميتو ماىية نظام المعلومات المالي :األولالمطلب 

 المعلومات:تعريف نظام  :األولالفرع 

إف اؼبعلومات سواء كانت للفرد أو اؼبنظمة ويف إطار مدخل اؼبستخدـ يف إدارة اؼبنشآت اؼبعاصرة           

1.(اترتبطت ىذه النظم اؼبعلومة فكونت ما اتفق عليو ب)نظم اؼبعلوما  

 لقد تعددت واختلفت تعاريف نظم اؼبعلومات باختالؼ خلفيات معرفيها ومنهم .         

نظاـ اؼبعلومات ىو ؾبموع اإلجراءات اؼبنظمة اليت ديكن من خالؿ تنفيذىا   loucas :حسب التعريف األول

  تستخدـ لدعم عمليات صنع القرار وربقيق الرقابة يف اؼبنظمة.توفَت اؼبعلومات اليت

النظاـ اؼبعلومايت ىو الذي يزود باؼبعلومات اليت ربتاجها أي منشأة يف    Grossman: حسب التعريف الثاني

 2إدارة نشاطها.

اؼباضي  نظاـ اؼبعلومات ىو عبارة عن أسلوب منظم عبمع اؼبعلومات عن kennevanحسب  التعريف الثالث:

بعمليات اؼبنظمة الداخلية والبيئة اػبارجية ؼبساعدة اؼبنشأة يف ازباذ  التبوء وخاصةواغباضر لكي تساعد يف 

 القرارات اػباصة بالتخطيط والرقابة والعمليات.

 نظاـ اؼبعلومات ىو ؾبموعة متصلة ومرتبطة مع بعضها, لكل ما ىو حامل  Meleseحسب  التعريف الرابع:

 

                                                 
161ص 2005علي عبد اؽبادي مسلم، نظم اؼبعلومات اإلدارية مبادئ و تطبيق مركز التنمية اإلدارية, 

  

232ص 2001رياض حامد الدباع ,تقنيات اؼبعلومات اإلدارية ,دار وائل للنشر  
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 1للمعرفة بالنسبة للمؤسسة اؼبنظمة.للمعٌت و 

نظاـ اؼبعلومات ىو ؾبموعة موارد اؼبنظمة من جراء تعاملهم مع اؼبنظمة من   Reixحسبالتعريف الخامس:  

وسائل وبرامج وموظفُت ومعطيات وإجراءات, تسمح جبمع وزبزين وإيصاؿ  اؼبعلومات على شكل معطيات أو 

 .2نصوص أو صور.........إخل

التارل ديكن إعطاء تعريف شامل على أف نظاـ اؼبعلومات عبارة عن ؾبموعة من اإلجراءات اليت تتضمن وب       

ذبميع و تشغيل وزبزين وتوزيع ونشر واسًتجاع اؼبعلومات هبدؼ تدعيم عمليات صنع القرار والرقابة داخل اؼبنظمة 

 .الغرض منها ىو ربسُت عمليات صنع القرار

 .ج مفصل لنظاـ اؼبعلوماتيوضع منوذ  التارل:الشكل 

 :نموذج مفصل لنظام المعلومات.2الشكل رقم                        

 

  

 

 

 

  

 

 

 16علي عبد اؽبادي مسلم مرجع سابق الذكر ص

                                                 
Peaucell J-1) « les systèmes D’informations; la représentation» p11. 1  

Reix R « systèmes D’informations 
 et Management des organisations » Edition vuibert,1995 ,P73

2
  

 اؼبستخدـ   القرارات 
 

 

 

 اؼبعلومات
 اؼبخرجات 

معاعبة 
البيانات 
 البيانات البيانات

ذبميع 
 البيانات
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 :تعريف نظام المعلومات المالي.الثاني الفرع 

نظم اؼبعلومات الوظيفية يف اؼبنظمة يعتمد يعرؼ نظاـ اؼبعلومات اؼبلي على أنو "نظاـ فرعي من نظاـ          

على اغباسب اآلرل والعنصر البشري خيتص جبمع البيانات واؼبعلومات اؼبتعلقة باألنشطة اؼبالية للمنظمة من 

مصادرىا الداخلية واػبارجية ومعاعبتها للحصوؿ على اؼبعلومات وتوفَتىا إذل مراكز صنع القرارات اؼبالية 

  1حتياجات يف الوقت اؼبناسب".واالستشارية وفقا لال

 التالية:ناصر عويتنب من خالؿ ىذا التعريف أف نظاـ اؼبعلومات اؼبارل حيتوي على ال    

 صبع اؼبعطيات والبيانات اؼبتصلة بالنشاط اؼبارل . -

 معاعبة البيانات وربويلها إذل معلومات  -

ت اؼبالية و االستثمارية وفق احتياجات يف الوقت اغبصوؿ  على اؼبعلومات وتوفَتىا إذل مراكز صنع القرارا -

 .اؼبناسب

 .أىمية نظام المعلومات الماليالفرع الثالث: 

تزايدت أمهية نظاـ اؼبعلومات اؼبارل منذ طبسُت سنة أو أكثر عندما قبح العاملوف يف ؾباؿ األعماؿ يف            

 واقع األمر كاف استخدمها مقتصرا على معاعبة يف وظيفة التمويل ولكن يف اإللكًتونية استخداـ البطاقات

يف الستينيات من القرف ، و البيانات احملاسبية مع ذباىل احتياجات اؼبدير للمعلومات دبا فيها مديري التمويل 

اؼباضي وعندما توسع استخداـ أجهزة اغباسوب بدأ نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف االستخداـ دبجاالت أىم من ؾبرد 

 ـ احملاسبية اؼبها ءأدا

                                                 
97،981األردف ص-الطبعة األوذل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع-عبد اغبليم كراجة و آخروج  )اإلدارة والتحليل اؼبارل
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 :وتتمثل يف طبسة مهاـ أساسية لنظاـ اؼبارل

  .بوء باالحتياجات اؼبالية وزبمينهانالت -3

 .تقييم مصادر األمواؿ -4

 .الرقابة على استخدامات األمواؿ -5

توفَت ؾبموعة ضخمة من اؼبعلومات الدولية واالستثنائية عن ـبتلف األنشطة اؼبالية يف اؼبنظمة وىذا يساعد -4

 1اؼبستقبل. بالسياسات وإشراؽإلدارة يف ربديد ا

ؿبوريا متكامال مع األنظمة الوظيفية  نظاما  اؼبنظمة من خالؿ كونويفيعطي رؤية مشولية عن الوضع اؼبارل  -5

 2األخرى.

َت ويف ىذا السياؽ يظن الكثَتوف أف اإلدارة اؼبالية واحملاسبية يؤدياف إذل نفس الوظائف وىذا األمر ة         

مهمة  إال أنو ىناؾ عالقة وطيدة بُت اإلدارة اؼبالية واحملاسبية حيث أف اؼبخرجات احملاسبية ىي اؼبدخالت صحيح,

 لوظيفة اإلدارة اؼبالية .  رئيسية و

 ع القرارات وىذه االختالفات تتمثل يف:صنوىناؾ اختالفات واضحة بُت اإلدارتُت فيما يتعلق بإدارة األمواؿ و 

إف الوظيفة الرئيسية للمحاسب ىي توفَت البيانات الالزمة لقياس أداء اؼبنظمة وتقييم مركزىا  وال:إدارة األم-أ

وربديد الضرائب اؼبستحقة عليها ,وىو خيتلف يف نظريتو إذل أمواؿ اؼبنظمة عن اؼبدير اؼبارل ,فاحملاسب  اؼبارل,

ة وذلك استنادا إذل قاعدة  أساسية وىي :أنو يتم يستخدـ اؼبعايَت النمطية اؼبتفق عليها يف إعداد القوائم اؼبالي

                                                 
301ص2009أساسيات نظم اؼبعلومات احملاسبية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع الطبعة العربية األردف عماف -ايباعبزراوي ،عامر اعبن د.إبراىيم 

  
2 97،98عبد اغبليم  كراجة  و آخروج مرجع سابق الذكر ص .
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عند ربقيق البيع وتسجيل اؼبصروفات عند استحقاقها وتظهر اإليرادات الناجحة عن  الناصبةتسجيل اإليرادات 

,وتعاجل اؼبصروفات بصورة مشاهبة حيث يتم  ةؿ مؤقتو الء أو الذمم يف صورة أصمالبيع األجل يف حساب الع

ات أصوؿ أو خصـو معينة لتعرب عن السلع و اػبدمات اليت مت استالمها ولكن دل يدفع شبنها إنشاء حساب التزام

وتظهر ىذه اغبسابات يف اؼبيزانية العمومية يف صورة حساب دائنُت ,أما اؼبدير اؼبارل فيعمل على توفَت  نقدا

 .اؼباليةالتدفقات النقدية الالزمة للمنظمة واحملافظة على السيولة 

زبتلف واجبات اؼبدير اؼبارل عن واجبات احملاسب حيث أف احملاسب يقضي معظم وقتو  لقرار:صنع ا -ب

عدىا  احملاسب ,كما أنو يعد بيانات يبتجميع البيانات أو عرضها أما اؼبدير اؼبارل فيقـو بتقوصل القوائم اؼبالية اليت 

 البيانات.إضافية و يقـو بصنع القرارات اؼبالية اؼببنية على دراسة ومعاعبة 

والبد أف نشَت إذل أف اؼبنظمات على اختالؼ أنواعها ربتاج إذل تطبيقات نظامي اؼبعلومات اؼبارل واحملاسيب لتنفيذ 

 مثل:العديد من الوظائف 

التقارير اؼبالية اليت تساىم يف تقييم اؼبركز اؼبارل و التنبؤ باالحتياجات اؼبالية للمنظمة ,ويرى الباحث بأنو ال  إعداد

كن  الفصل بُت اإلدارة اؼبالية واحملاسبية لوجود عالقة  وطيدة بينهما ,فاحملاسب يقـو بعملو حسب أسس دي

وقواعد ومناذج متعارؼ عليها ويقـو بإنتاج أرقاـ ,فيقـو اؼبدير اؼبارل بتحويل ىذه األرقاـ إذل خطط وقرارات ؽبا 

 1اؼبنظمة. ىاألثر عل

 

 

                                                 
4261ص ;422توزيع طبعة نظاـ اؼبعلومات احملاسيب ودوره يف إزباذ القرار مؤسسة الثقافة اعبامعية للنشر وال–حسُت بلعجور  
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 بُت نظاـ اؼبعلومات اؼبارل ونظاـ اؼبعلومات احملاسيب:اؼبوارل يوضح الفرؽ  اعبدوؿوىذا 

 : الفرق بين النظام المالي و النظام المحاسبي.10 الجدول رقم

 نظاـ اؼبعلومات احملاسيب نظاـ اؼبعلومات اؼبارل معيار اؼبقارنة 

يقدـ بيانات تتعلق باؼباضي و اغباضر و التنبؤ  الفًتة الزمنية
 باؼبستقبل.

 ارخيية تعرب عن اؼباضي يقدـ بيانات ت

خيضع للحكم الشخصي لوجود عنصر التقدير  اؼبوضوعية
 و التنبؤ فيو.

 يركز على اؼبوضوعية يف إعداد البيانات

خلق بيانات جديدة أو تعديل البيانات و  صبع اؼبعلومات طريقة
 اقًتاح حلوؿ للمشاكل اليت تقابلها

يتم تسجيل البيانات يف دفاتر عرفية 
األستاذ (وعليو ال يتم أي -)اليومية
 إجراء 

 النقود رياضية و إحصائية لذلك تكوف أرقامها تقريبية وحدة القياس

تعد يف أي فًتة زمنية أو حسب احتياجات  إعداد التقارير
 اإلدارة

تعد يف هناية كل سنة مالية أو كل فًتة 
 )ربع سنة أو شهرية (ماضية 

ية اليت ربتاجها يهتموف بتوفَت معلومات مال اؼبستخدموف
اإلدارة لتساعد على التخطيط و التنبؤ وصنع 

 القرارات

يهتموف بتوفَت اؼبعلومات احملاسبية 
لألفراد واؼبؤسسات اغبكومية وـبرجات 
نظاـ اؼبعلومات احملاسيب ىي مدخالت 

 نظاـ اؼبعلومات اؼبارل.

 .26ص 1998القاىرة الطبعة -وكتابة التقارير اؼبالية األساليب اغبديثة يف التحليل اؼبارل-نبيل عبد السالـ شاكر: المصدر
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يعد التكامل بُت نظم اؼبعلومات اؼبعتمدة  ج( تكامل نظام المعلومات المالي مع األنظمة الوظيفية األخرى:

 من فوائد عظيمة وما يوفره من معلومات تسهم يف عملية صنع القرارات. أساسيا ؼبالوعلى اغباسب اآلرل مطلبا 

كامل نظم اؼبعلومات: تكامل أجهزة وبرامج صبيع األنظمة مع بعضها البعض وقد يكوف ىذا التكامل ويقصد بت

 على اؼبستوى التطبيقي أو على مستوى أدوات التصميم أو تطوير النظم, ويوجد جانباف من التكامل مها:

ألىداؼ اجملتمعة معا وظائف وربقيق ؾبموعة من ا ةويقصد بو تكامل النظم معا يف دعم عد تكامل وظيفي:(2

مع احتفاظ كل نظاـ بكيانو اؼبستقل ومثاؿ ذلك تكامل نظاـ اؼبعلومات اؼبارل مع األنظمة الوظيفية األخرى    

 )التسويق, اإلنتاج, احملاسبة ( وللتوضيح ديكن مالحظة الشكل التارل:

 :تكامل نظام المعلومات المالي مع األنظمة الوظيفية األخرى. 10الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

اؼبسَتة  دار 2007،1428الطبعة األوذل–أساسيات يف اإلدارة اؼبالية -ياسُت كاسب اػبرشىة–د.عدناف بابو النعمي  المصدر:

 34للنشر والتوزيع والطبع ص

 نظاـ معلومات التسويق 

 نظاـ اؼبعلومات اؼبارل 

 نظاـ معلومات إنتاج 

 نظاـ معلومات  نظاـ معلومات ؿباسيب 
 موارد بشرية 

  
 مواالد بشريةة
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ومن ىذا الشكل ديكن مالحظة أف ىناؾ تكامل وارتباط وثيق بُت نظاـ اؼبعلومات اؼبارل ونظم اؼبعلومات الوظيفية 

األخرى ,لدرجة أف ـبرجات نظاـ اؼبعلومات اؼبارل سبثل مدخالت لنظم اؼبعلومات الوظيفية )التسويق, إدارة اؼبوارد 

البشرية ,إنتاج ( و العكس صحيح باإلضافة إذل أف أي وظيفة من الوظائف السابقة ال تستطيع القياـ دبهامها 

 دوف سبويل .

نظاـ متكامل ماديا  إذلبُت أجهزة وبرامج عدة أنظمة معا لتصل ويقصد بو الدمج أو الربط  تكامل مادي: (1

 وذلك من أجل إقباز التكامل الوظيفي. ايأخذ ىيكال موحدا وشكال ـبتلفا عن كل نظاـ على حد

 ويتم ربقيق التكامل بُت النظم من خالؿ إتباع أحد اؼبدخلُت التاليُت:

نظاـ ؿبتفظ بكيانو اؼبستقل ويتم  يف ظل ىذا اؼبدخل يظل كل مدخل الربط بين األنظمة : ( أ

التكامل من خالؿ الربط بُت مكونات األنظمة والتوصيل فيما بينها من أجل إقباز أو ربقيق اؽبدؼ 

الذي من أجلو يتم إجراء التكامل ويتوقف شكل توصيل نظاـ بآخر حسب اؼبواصفات الفنية لألجهزة 

  1.اؼبتاحة

دمج نظم اؼبعلومات يف نظاـ واحد متكامل  يف ظل ىذا اؼبدخل يتم مدخل دمج النظام: ( ب

ذو مواصفات خاصة ومكونات أكثر مشوال لتحقيق أىداؼ التكامل ,ونرى بأف مدخل الربط بُت 

األنظمة أفضل من مدخل الدمج لسهولة االستخداـ والخنفاض تكاليف التكامل باإلضافة إذل أف 

 2. مدخل الدمج ىو أكثر تعقيدا ألنو يتطلب النظم بشكل دائم

 

                                                 
9.1;;3عبد السالـ أبو قحف ،التنافسية وتغيَت قواعد اللعبة مكتبة ومطبعة اإلشعار اإلسكندرية 

  
422:2معارل فهمي ،نظم اؼبعلومات مدخل لتحقيق اؼبيزة التنافسية كلية التجارة سنة 
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 : والتوازن المالي :المدير الماليالثاني المطلب 

 .المدير المالي األول: تعريف الفرع

اؼبارل بسيطا حيث كاف يقتصر على تعبئة اؼبوارد اؼبالية الالزمة و اؼبعدات واآلالت اؼبدير دور  كاف  المالي:المدير 

اركُت يف ازباذ القرار ويقع على عاتق اؼبدير اؼبارل أما اآلف فإف القرارات تتطلب التنسيق والتناةم بُت العماؿ واؼبش

 .اؼباليةمسؤولية الرقابة واؼبتابعة 

ترتبط أنشطة التمويل يف اؼبنظمات واؼبؤسسات والشركات الكبَتة بإحدى القيادات اإلدارية العليا مثل نائب 

مسؤولية إدارة  ق اؼبدير اؼبارلالرئيس للتمويل دبساعدة عدد من اؼبديرين يف اؼبستويات األخرى ,ويقع على عات

التدفقات النقدية وازباذ قرارات اإلنفاؽ الرأظبارل أو االستثماري ووضع اػبطط اؼبالية ,ونعتقد أف أىم وظيفة 

   1.للمدير اؼبارل ىي خلق قيمة عالية للمؤسسة أو الشركة من خالؿ أنشطة اإلنفاؽ االستثماري والتمويل 

ا لكل من اؼبراقب اؼبارل وأمُت اػبزينة ويكوف مسؤوال أماـ اؼبدير العاـ وأماـ ؾبلس ويكوف اؼبدير اؼبارل رئيس  

 ازباذ القرارات اؼبالية يعتمد على قدرتو العلمية والعملية ونوعية ملكية اؼبشروع .يف اإلدارة ,ودوره 

ا نائب لرئيس الشؤوف اؼبالية أما يف اؼبنشآت الكبَتة اغبجم يكوف اؼبسؤوؿ اؼبارل مديرا تنفيذيا يف اإلدارة العلي

رئيسيا ويكوف مسؤوال أماـ ؾبلس اإلدارة واؼبدير العاـ ويشارؾ يف ازباذ القرارات  اؽبامة مثل: التوزيع   اظباوحيمل 

 2األسهم أو سندات جديدة . وإصداروشراء األصوؿ  واحتجازىااستبقائها  أواألرباح ,

   

 
                                                 

  281,ص2001اإلدارة اؼبالية (جامعة اإلسكندرية  رظبية ذكرى قرباقص )أساسيات–هناؿ فريد مصطفى –د.ؿبمد صاحل اغبناوي 
2 .32صمرجع سابق الذكر  و النعيمييد.عدناف با
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 دى اؼبنشآت حيث يظهر موقع الوظيفة اؼبالية واؼبدير اؼبارل:يظهر الشكل التارل اؽبيكل التنظيمي إلح

 الهيكل التنظيمي إلحدى المنظمات )موقع الوظيفة المالية و المدير المالي(. :10الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 28صسابق الذكر  ، مرجعد.ؿبمد صاحل اغبناوي المصدر:

 

 ؾبلس اإلدارة

 رئيس ؾبلس اإلدارة

 نائب رئيس التمويل 

 اؼبدير اؼبارل اؼبراقب اؼبارل

مدير ؿباسبة 
 التكاليف  

 مدير االئتماف مدير النقدية مدير الضرائب

مدير نظم 
 اؼبعلومات

دير اإلنفاؽ م مدير احملاسبة اؼبالية
 االستثماري 

مدير التخطيط 
 اؼبارلاؼبارل 
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إف سلطات وصالحيات اؼبدير اؼبارل تتعلق دبهامو األساسية : سلطات وصالحيات المدير المالي :الثانيالفرع 

 من زبطيط ورقابة وتدبَت لألمواؿ وىي بشكل أكثر تفصيال كما يلي:

 تقييم البدائل اؼبختلفة لالستثمارات الختيار أفضلها. .1

 تقدير األمواؿ اؼبطلوبة لالستثمار . .2

 ؼ اؼبختلفة وتطويرىا.إنشاء العالقات مع اؼبصار  .3

 متعهدي االصدار.تنسيق العالقات مع األسواؽ اؼبالية و  .4

 اؼبفاضلة بُت مصادر التمويل طويلة األجل وقصَتة األجل. .5

 ربديد تكاليف مصادر التمويل. .6

 ربديد اؽبيكل اؼبارل األمثل. .7

 لسوؽ.ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة إلصدار األسهم والسندات وتأثَتىا يف سعر األسهم يف ا .8

 إدارة رأس ماؿ العامل من خالؿ رأس ماؿ سياسة االستثمار يف األصوؿ اؼبتداولة وسياسة سبويلها. .9

 اإلشراؼ على تنفيذ السياسة اؼبالية اؼبعتمدة يف كافة نشاط اؼبنشأة ومراقبتها. .10

بية والسلبية دراسة وربليل وتفسَت النتائج اؼبالية الستفادة اإلدارة منها يف التعرؼ على النواحي اإلجيا .11

 يف أنشطة األقساـ والدوائر أي ربديد نقاط القوة والضعف.

مساعدة اؼبدير العاـ يف تفهم نتائج التقارير اؼبالية يف اإلشراؼ على إعداد اغبسابات اػبتامية  .12

 للمشروع حسب اغباؿ شهريا وسنويا.

 1مواجهة مشكالت خاصة ؾ:إعادة التنظيم.  .13

 

                                                 
  1 34-33سابق الذكرص و النعيمييد.عدناف با
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 اؼبدير اؼبارل وديكن ربديد السلطات واؼبسؤوليات اؼبوالية  للمدير اؼبارل : سابق صالحيات يتمتع هبا ما من

 وديارسها على العاملُت يف دائرتو. :السلطة التنفيذية (1

ؽبا  اـوديارسها على العاملُت يف الدوائر األخرى باؼبنظمة وىم يقوموف دبه: الوظيفيةالسلطة  (2

تقدصل النصح و اؼبشورة  اوؿ ؽبخيي تلك السلطة اليت رية وىثماعالقة بالوظيفة اؼبالية والسلطة االست

 1للمستويات التنظيمية اؼبختلفة فيما يتعلق باعبوانب اؼبالية.

 تقع على عاتق اؼبدير اؼبارل اؼبسؤوليات التالية :مسؤوليات المدير المالي :     

 واإلدارة النقدية.ًتاض وملكية وأرباح ؿبتجزة قمن ا ىاربديد استخدامات األمواؿ وربديد مصادر -

 كما يقع على عاتقو أف يتوذل القياـ بوظائف اؼبدير التقليدية من ربليل وزبطيط و رقابة.-

 االستثماري.ربديد ىيكل األصوؿ طويلة األجل من خالؿ نشاط اإلنفاؽ -

 األجل وقصَتة األجل إذل جانب حقوؽ االقًتاض طويلةربديد ىيكل رأس اؼباؿ والذي يتكوف من مصادر -

 اؼبلكية.

التنسيق بُت التدفقات النقدية اػبارجة والداخلة خالؿ فًتة  التشغيل من حيث اغبجم والتوقيت وذلك بغرض -

 اغبفاظ على مستوى السيولة اؼبناسبة .

 التنبؤ باالحتياجات اؼبالية.-

 صنع القرارات االستثمارية .  -

 الرقابة على استخدامات األمواؿ و التخطيط اؼبارل.-

 2يص اؼبوارد اؼبالية. زبص-

                                                 
1. ;9ص4233،:العدد لعربية ،اؾبمد حسُت الوادي علي الفالح الزعيب مستلزمات إدارة اعبودة الشاملة كأداة لتحقيق اؼبيزة التنافسية يف اعبامعات األردنية اجمللة  

  
2 28صمرجع سابق الذكر د.ؿبمد صاحل اغبناوي 
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كما أف واجبات اؼبدير اؼبارل زبتلف عن واجبات احملاسب من حيث أف ىذا األخَت يقضي معظم وقتو         

ب ,كما أنو ينمي اسلتجميع البيانات أو عرضها أما اؼبدير اؼبارل فإنو يقـو بتقييم القوائم اؼبالية اليت يعدىا احمل

قرارات اؼببنية على ربليل ودراسة البيانات ,ويقـو احملاسب بتوفَت البيانات اؼبناسبة بيانات إضافية ويقـو بازباذ ال

ل اؼبنظمات, ويستخدـ اؼبدير ىذه البيانات إما يف واليت ديكن تفسَتىا بسهولة عن ماضي وحاضر وأحيانا مستقب

مدخالت أساسية يف عملية ازباذ صورهتا اػباـ أو بعد تعديلها وتنقيحها  عن طريق إجراء التحليل ؽبا فهي تعترب ك

 .1القرارات اؼبالية والواقع أف ذلك ال يعٍت أف احملاسب ال يتخذ قرارات باؼبرة  وأف اؼبدير اؼبارل ال جيمع بيانات

 التوازن المالي و أىميتو: :الثالث الفرع

ؼبارل كهدؼ مبدئي تسعي أي مؤسسة على اختالؼ نشاطها لتحقيق نوع من التوازف اتعريف التوازن المالي :-0

تزامات اؼبالية عند مواعيد استحقاقها ,ويتم  ذلك بتمويل موجوداهتا الثابتة عن لألف ىذا ديكنها من مواجهة اال

طريق  األمواؿ الدائمة, وبتمويل موجوداهتا اؼبتداولة عن طريق الديوف القصَتة األجل ,وبالتارل ذبنب عدـ التسديد 

 عرؼ التوازف اؼبارل كما يلي :أو عدـ اؼبالئمة وديكننا أف ن

 : التوازف اؼبارل-

يتمثل التوازف اؼبارل يف توفَت االحتياجات اؼبالية للمؤسسة باألحجاـ اؼبطلوبة  بأحسن وأدسل تكلفة واستخداـ ىذه 

ا لتحقيق اؼبؤسسة توازنا ماليا جيدا يضمن ؽبا إمكانية تسديد التزاماهتا العامة وديوهن ،األمواؿ ضمن ىيكل مارل

خروجها من دائرة و  القصَتة خاصة بتواريخ استحقاقها وذبنبا لوقوعها يف عسر مارل الذي قد يؤدي إذل اإلفالس

 2األعماؿ.

                                                 
1;8،ص9;;3د.كنجو عبدو كنجو وإبراىيم وىىب فهدء :اإلدارة التحليلية دار اؼبشيئة للنشر والتوزيع والطباعة  

  
2;;;3عبد اغبفيظ  األرقم, التحليل اؼبارل دروس وتطبيقات, مطبوعات جامعية سنة 
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 ويوجد حسب اؼبختصوف نوعُت من التوازنات اؼبالية وىي:

 :التوازن المالي في المدى الطويل والمتوسط(0

 ر رأس اؼباؿ العامل مقياسا لو.شويعترب مؤ 

 القصير :المالي في المدى  (التوازن0

ونتعرؼ عليو من خالؿ وضعية اػبزينة كما ينطوي ربليل التوازف اؼبارل كذلك على دراسة شروط التمويل اليت 

تعكس سياسة اؼبؤسسة يف ؾباؿ االستدانة ومدى اعتمادىا على أمواؿ الغَت يف تغطية االحتياجات الغَت اؼبتاحة 

    1اؼبوارد. وكذا درجة ربكمها يف استخداـ تلك

 أىمية التوازن المالي:

وأف ربافظ على التوازف باستمرار  - اؼبردودية-تسعى اإلدارة اؼبالية إذل ربقيق التوازف اؼبارل بُت السيولة والرحبية 

حيث أف اؼبؤسسة بصفة عامة رببذ أف تتوفر لديها سيولة كبَتة للقياـ دبصاريفها من ناحية ومن ناحية أخرى فهي 

ىدة على ربقيق مردودية عالية اعتمادا على استثمار اكرب قدر فبكن من أمواؽبا ,كما أف أي مؤسسة تعمل جا

تتجنب قدر اإلمكاف  سبويل استثماراهتا اعتمادا  على الديوف القصَتة األجل ذبنبا ألخطار عدـ القدرة على سداد 

 الديوف يف مواعيدىا وبالتارل تكمن أمهية التوازف اؼبارل يف:  

 التنبؤ بالنتائج اؼبستقبلية للخزينة العامة للمؤسسة وتقييم اؼبخاطر اؼبرتبطة هبا.-1

 تقدير العائدات من فرص االستثمار اؼبتاحة.-2

                                                 
1;;;3فيظ  األرقم مرحع سابق الذكرعبد اغب
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يستعمل لفرض الرقابة الداخلية على تدفقات األمواؿ الداخلية واػبارجية من حيث ؾباالت حسنت -3
 1استعماؽبا.

 المبحث الثاني :الميزة التنافسية 

 مهيد:ت

فوؽ كل ىذا  الطريق و تشَت فلسفة اؼبيزة التنافسية عن عناصر القدرة وعن فوائد الرةبة وحسن اختيار           

حالة من الرضا ,عن الرقي اغبضاري ومن ىذا فإف فلسفة اؼبيزة التنافسية وإف كانت تعرب عن بلوغ درجة عليا من 

 انة واالعتبار يف اجملتمع الدورل والعاؼبي.درجات اإلدراؾ فإهنا أيضا تعرب وترمز إذل اؼبك

 تعريف المنافسة: -0

لقد كاف مفهـو اؼبنافسة يف البداية يعٍت اػبصاـ والعداء مث اتسع مفهومو ليشمل كل اجملاالت اليت يقصدىا 

 اؼبنافسوف مهما كاف عددىم وؾباؿ نشاطهم.

 المنافسة: -0  

جودة -ب العمل باالعتماد على األساليب اؼبختلفة ؾ:األسعاريقصد باؼبنافسة تعدد اؼبسوقُت لكس          

 اػبدمة بعد البيع وكسب الوالء السلعي وةَتىا.-توقيت البيع–اؼبواصفات 

كما تعد من أحدى األسس اليت يعتمد عليها االقتصاد اغبر، أي أف الوحدات االقتصادية ضمن ىذا النظاـ 

  2أي التنافس يف إطار قانوف العرض والطلب. تتنافس فيها بينها على مستوى العرض والطلب

                                                 
4226.1أضبد سيد مصطفى :إدارة اعبودة الشاملة كمدخل للتنافسية يف الصناعة اؼبصرفية مركز البحوث عرفة التجارة والصناعة ديب 

  
2.   42،ص4222اؼبنافسة والتوزيع التطبيقي جامعة اإلسكندرية مصر  –فريد النجار  
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 التنافسية: -0

تعترب التنافسية إحدى إفرازات العوؼبة. فالتنافسية على صعيد اؼبنشأة تسعى إذل كسب حصة يف              

السوؽ الدورل كما تعرؼ على أهنا القدرة على تزويد اؼبستهلك دبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من 

نافسُت اآلخرين يف السوؽ الدولية   فبا يعٍت قباح مستمر ؽبذه الشركة على الصعيد العاؼبي ويتم ذلك من خالؿ اؼب

 1رفع إنتاجية عوامل أي عوامل اإلنتاج اؼبوظفة يف العملية اإلنتاجية) العمل ،رأس اؼباؿ والتكنولوجيا(.

 .عليها وعوامل ظهورىا واألبعاد التي تقوم ماىية الميزة التنافسية :األولالمطلب 

 .التنافسيةمفهوم الميزة  :األول الفرع

يعترب مفهـو اؼبيزة التنافسية ثروة حقيقية يف ؾباؿ إدارة األعماؿ ذلك ألهنا تساعد اؼبؤسسة على ربقيق التميز       

  2والتفوؽ اؼبستمر عن منافسيها. 

صياةة وتطبيق االسًتاتيجيات اليت ذبعلها يف مركز أفضل  يشَت مفهـو اؼبيزة التنافسية إذل قدرة اؼبؤسسة على       

بالنسبة للمنظمات واؼبؤسسات األخرى العاملة يف نفس النشاط وتعرؼ اؼبيزة التنافسية على أهنا اؼبهارة أو التقنية 

زىا واختالفها أو اؼبورد اؼبتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمو اؼبنافسوف ,ويؤكد سبي

عن ىؤالء اؼبنافسُت من جهة تظهر العمالء الذين  يتقبلوف ىذا االختالؼ والتمايز حيث حيقق ؽبم اؼبزيد من 

   3.اآلخروفاؼبنافع والقيم اليت تتفوؽ على ما يقدمو 

                                                 
1 ;9،ص4222رة االسًتاتيجية مفاىيم وحاالت تطبيقية  الدار اعبامعية للطبع والنشر والتوزيع مصر إظباعيل ؿبمد السيد اإلدا

  
http //www.dr.alataibi.com/myantnafsyan.ntm.22/02/2013: P48 2

  
3263علي سلمى إدارة اؼبوارد البشرية االسًتاتيجية ،ص 
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تعملة  من وتنشأ اؼبيزة التنافسية دبجرد توصل اؼبؤسسة إذل اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية من اؼبس          

قبل اؼبنافسُت حيث بكوف دبقدورىا ذبسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيا ودبعٌت آخر دبجرد إحداث عملية إبداع دبفهومو 

  الواسع.

يشَت مصطلح اؼبيزة التنافسية إذل قدرة اؼبؤسسة على صياةة وتطبيق االسًتاتيجيات اليت ذبعلها يف مركز أفضل     

 1ة يف نفس النشاط.بالنسبة للمؤسسات األخرى العامل

 2ويقصد هبا ميزة أو عنصر تفوؽ اؼبؤسسة يتم ربقيقها يف حالة إتباعها السًتاتيجية معينة للتنافس.

  3وتعرؼ اؼبيزة التنافسية أيضا بأف يكوف لدى اؼبؤسسة ما دييزىا عن ةَتىا ويؤدي إذل زيادة رحبيتها .

 الثاني: أبعاد الميزة التنافسية. الفرع

 ق اؼبيزة التنافسية من خالؿ االستغالؿ األفضل لإلمكانيات واؼبوارد الفنية واؼبادية واؼبالية والتنظيمية,وتتحق       

باإلضافة إذل القدرات والكفاءات واؼبعرفة وةَتىا من اإلمكانيات اليت تتمتع هبا اؼبنظمة واليت سبكنها من تصميم 

التنافسية ببعدين أساسُت مها: القيمة اؼبدركة  لدى العميل  وتطبيق اسًتاتيجيات التنافسية ويرتبط  ربقيق اؼبيزة

 وقدرة اؼبنظمة على ربقيق التميز.

 

 

 

                                                 
1 38، ص4224تصادية مصادرىا تنميتها تطويرىا رسالة ماجيسًت جامعة اعبزائر د. عمار بوشناؽ اؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسة االق 

  
59.2ص :;;3نبيل مرسي خليل اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ األعماؿ مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر  

  
358.3ص 4226وذل كاظم نزار الركايب :اإلدارة االسًتاتيجية العوؼبة واؼبنافسة دار وائل للنشر عماف األردف الطبعة األ  
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 البعد األول: القيم المدركة لدى العميل.

ديكن للمنظمات استغالؿ إمكانيتها اؼبختلفة يف ربسُت القيمة اليت يدركها العميل للسلع واػبدمات اليت       

يساىم يف بناء اؼبيزة التنافسية ؽبا وفشل أية منظمة يف استغالؿ إمكانياهتا اؼبتميزة قد  تقدمها تلك اؼبنظمات فبا

 يكلفها الكثَت.

وتتحقق اؼبيزة التنافسية للمنظمة إف أدرؾ العمالء أهنم حيصلوف من جراء تعاملهم  مع اؼبنظمة على قيمة      

ا يف تدعيم مفهـو القيمة لدى العميل الذي يعد من أعلى من منافسيها ,وتؤدي إدارة اؼبوارد البشرية دورا ىام

الدعائم األساسية لتحقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ تصميم وتطبيق برامج إعادة اؼبوارد البشرية اليت يتم تأسيسها 

يف إطار التوجو باحتياجات العمالء باإلضافة إذل العمل على توفَت الكفاءات اليت سبكنها ,الوفاء بتلك 

 1اجات.االحتي

 التميز الثاني: (البعد 0.0

يستطيع اؼبنافسوف بسهولة  اليت الخالؿ عرض سلعة أو خدمة  منديكن ربقيق اؼبيزة التنافسية أيضا          

من أمهها اؼبوارد اؼبالية واؼبوارد البشرية التميز. تقليدىا أو عمل نسخة منها وىناؾ عدة مصادر للوصوؿ إذل 

,فبالنسبة للموارد اؼبالية ديكن ؼبنظمة أف ربقق التميز عن طريق حصوؽبا على سبويل واإلمكانيات التنظيمية 

 اليت , وفيما يتعلق باؼبوارد  اآلخريناحتياجاهتا بشروط خاصة تتيح ؽبا إنتاج سلع وخدمات بسعر أرخص من 

لعملية اإلنتاج ,وسبثل تتضمن اؼبعدات والتكنولوجية باإلضافة إذل إمكانية اؼبنظمة يف اغبصوؿ على اإلمدادات 

ي حيقق للمنظمة اؼبيزة التنافسية ,فالعديد من اؼبنظمات يعزي قباحها ذاؼبوارد البشرية اؼبصدر الثالث للتميز ال

أساسا إذل ما سبلكو من مهارات وقدرات بشرية , أما اؼبصدر الرابع للتميز فهو اإلمكانيات التنظيمية واليت تشَت 

                                                 
361، 35ص  4229مصطفى ؿبمود أبو بكر اؼبوارد البشرية مدخل ربقيق  اؼبيزة التنافسية الدار اعبامعية اإلسكندرية  
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رة نظمها واألفراد اؼبوجودوف من أجل مقابلة احتياجات عمالئها ,وزبتلف اإلمكانيات إذل قدرة اؼبنظمة على إدا

التنظيمية  عن اؼبصادر األخرى لتحقيق التميز يف الطريقة أف اليت تساىم هبا تلك اإلمكانيات يف إعطاء قيمة 

 ؼبنتجات أو خدمات اؼبنظمة  من الصعب ,إف دل يكن من النادر على اآلخرين تقليدىا.

 كما تطرؽ بعض االقتصاديُت إذل إعطاء عدة تعاريف للميزة التنافسية واليت نوجز بعضها يف:

: أهنا تنشأ دبجرد توصل اؼبؤسسة إذل اكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية M.PORTERاؼبيزة التنافسية حسب 

 .يكوف دبقدورىا ذبسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيا اؼبنافسُت, حيثمن تلك اؼبستعملة من فبل 

ميزة متفردة تتفوؽ هبا اؼبؤسسة على  إجيادبأف اؼبيزة التنافسية تعٍت : HEIZER AND RENDERويوضح 

 .اآلخرينأي أهنا ذبعل اؼبؤسسة فريدة ومتميزة عن اؼبنافسُت اؼبنافسُت, 

بأف اؼبؤسسات تسعى إذل التفوؽ يف بيئة أعماؽبا من خالؿ  MACMILLAN AND TAMPOويؤكد 

واغبفاظ عليها ,ويعرؼ اؼبيزة التنافسية بأهنا الوسيلة اليت سبكن اؼبؤسسة من خالؽبا الفوز يف امتالكها اؼبيزة 

 . اآلخرينمنافسيها على 

إذل أف اؼبيزة التنافسية للمؤسسة ىي ميزة اؼبؤسسة يف منظور سوؽ اؼبنتج الذي جيلب أكثر من  LIUأشار كما 

  حصوؿ اؼبؤسسة على مركز تنافسي متقدـ يف السوؽ.ذلك بأف اؼبيزة تعٍت للمؤسسة, ويعٍتمركز تنافسي 

: اؼبيزة التنافسية على أهنا ؾبموع اػبصائص أو الصفات اليت يتصف هبا JEAN JACKS LAMBINعرؼ 

 1تعطي للمؤسسة بعض التفوؽ على منافسيها اؼبباشرين. العالمة, واليتاؼبنتج أو 

 

                                                 
37.1مصطفى مرجع سابق الذكر ص  
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الباحثُت من خالؿ وجهات نظر وجهات  ـبتلفة  وعرب الًتكيز على ا ؽبالتارل يبُت أبرز التعاريف اليت تناو  اعبدوؿو 

 جانب معُت كما يلي:

 وجهات النظر المختلفة للميزة التنافسية: 10 الجدول رقم                        

 أو الًتكيز التوجو التعريف الباحث

HOFER األنشطة  ىي اجملاالت اليت تتفوؽ هبا اؼبؤسسة على منافسيها 

FAHAY  أي شيء دييز اؼبؤسسة أو منتجاهتا بشكل اجيايب عن منافسيها زل وجهة

 نظر الزبوف النهائي

 اؼبكانة الذىبية 

ROPPAPORT  قدرة اؼبؤسسة على تقليص كلفتها األقلية وربقيق فوائد أعلى من خالؿ

 السعر مقارنة باؼبنافسُت وربقيق قيمة أكرب للزبوف.

 الكلفة

EVANS . قيمة الزبوف القابلية على تقدصل متفوقة للزبوف 

MACMALL 

AND 

TAMPPO 

ىي الوسيلة اليت ديكن اؼبؤسسة من ربقيق التفوؽ يف ميداف منافسيها مع 

 .اآلخرين

 اؼبنافسة

 

اإلدارة و االقتصاد، جامعة  النجار دجلة ؿبمود مهدي، أثر اسًتاتيجية  النمو يف ربقيق اؼبزايا التنافسية، رسالة ماجيستَت ،كلية المصدر: 

 اؼبستنصرية
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 .عوامل ظهور الميزة التنافسيةالفرع الثالث: 

ف اؼبيزة أها ومن اؼبالحظ تزيادة رحبي إذلاؼبيزة التنافسية ىي أف يكوف لدى اؼبؤسسة ما دييزىا عن ةَتىا ويؤدي 

وجود ميزة تنافسية ؟ اؼبيزة التنافسية  ما الذي يؤدي إذلفالتنافسية قد تستمر لوقت قصَت أو تستمر لسنوات عدة ،

 : وىذا كما يبينو الشكل التارل 1.نتيجة لعوامل داخلية أو خارجية تنشأ

 .عوامل ظهور الميزة التنافسية : 10الشكل  رقم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .67ص  2000، د.مايكل بوتر ترصبة عمر سعيد األيويب ،االسًتاتيجية التنافسية ،دار الكتاب ،األردف المصدر:

                                                                                                                  

                                                 
1 358كاظم نزار الركايب مرجع سابق الذكر ص

  

 العوامل اػبارجية

 ظهور اؼبيزة التنافسية 

سرعة رد الفعل والقدرة على 
 استغالؿ التغَتات اػبارجية  

 العوامل الداخلية

 وجود قدرات فبيزة و خاصة -
اإلبداع يف اؼبنتجات أو االسًتاتيجية  -

 أو التكنولوجية 
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 الخارجية:العوامل -0

أو القانونية قد زبلق تنافسية لبعض  أو الثقافيةتغَت احتياجات العميل التغَتات التكنولوجية أو االقتصادية 

التاجر الذي استورد التكنولوجيا اغبديثة واؼبطلوبة يف السوؽ و  ات نتيجة لسرعة رد فعلهم على التغَتات,اؼبؤسس

ومن ىنا  أسرع من ةَته استطاع خلق ميزة تنافسية عن طريق سرعة رد فعلو على التكنولوجيا واحتياجات السوؽ.

ة وىذا يعتمد على مرونة اؼبؤسسة وقدرهتا على تظهر أمهية قدرة اؼبؤسسة على سرعة االستجابة للمتغَتات اػبارجي

 متابعة اؼبتغَتات عن طريق ربليل اؼبعلومات وتوقع التغَتات. 

 العوامل الداخلية  -0

مثال: ىي قدرة  اؼبؤسسة على امتالؾ موارد وبناء أو شراء قدرات ال تكوف متوفرة لدى اؼبنافسُت اآلخرين, ف      

عم فبيز وؿببب لدى العميل سبكن من خلق ميزة تنافسية عن طريق بناء خربات يف اؼبطعم الذي  ينتج أيس كرصل بط

إعداد األيس كرصل أو عن طريق استئجار من لديو طريقة فبيزة إلعداد األيس كرصل ,االبتكار واإلبداع ؽبما دور كبَت 

 يف خلق ميزة تنافسية.

ل اإلبداع يف االسًتاتيجية  و اإلبداع يف أسلوب ال ينحصر اإلبداع ىنا يف تطوير اؼبنتج أو اػبدمة ولكنو يشم

 1العمل أو التكنولوجيا اؼبستخدمة واإلبداع يف خلق فائدة جديدة للعميل.

 

 

 

                                                 
6.1;إظباعيل ؿبمد السيد اإلدارة مرجع سابق الذكر ص
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 التنافسية واالستراتيجيات العامة لها وآلية تطويرىا. الميزةالمطلب الثاني: أنواع 

 ها:منيز نوعُت منو التنافسية: أنواع الميزة الفرع األول:  

ديكن ؼبؤسسة ما أف ربوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها اؼبًتاكمة باألنشطة ميزة التكلفة األقل :-0.0

اؼبنتجة للقيمة أقل من نظَتهتا لدى اؼبنافسُت ,وللحيازة عليها يتم االستناد  إذل مراقبة عوامل تطور التكاليف, 

سُت يكسب اؼبؤسسة ميزة التكلفة األقل ,ومن بُت ىذه حيث أف التحكم  اعبيد يف ىذه العوامل مقارنة باؼبناف

العوامل مراقبة التعلم: حبيث أف التعلم ىو نتيجة للجهود اؼبتواصلة واؼببذولة من قبل اإلطارات واؼبستخدمُت على 

حد سواء ,لذلك جيب أال يتم الًتكيز على تكاليف اليد العاملة فحسب ,بل جيب أف يتعداه إذل تكاليف 

واألنشطة األخرى اؼبنتجة للقيمة ,فاؼبسَتوف مطالبوف بتحسُت التعلم وربديد أىدافو ,وليتم ذلك يسند النفايات 

 إذل مقارنة درجة التعلم بُت التجهيزات واؼبناطق مث مقابلتها باؼبعايَت اؼبعموؿ هبا يف القطاع.

ة على خصائص فريدة ذبعل الزبوف : تتميز اؼبؤسسة عن منافسيها عندما يكوف دبقدورىا اغبياز ميزة التميز(  0.0

يستند إذل عوامل تدعى بعوامل التفرد ,واليت منيز من بينها التعلم و يتعلق هبا ,حبيث يتم اغبيازة على ىذه اؼبيزة 

وآثار بثو: حبيث  قد تنجم خصية التفرد لنشاط معُت ,عندما ديارس التعلم بصفة جديدة ,فاعبودة الثابتة يف 

كن تعلمها ,ومن مث فإف التعلم الذي يتم امتالكو بشكل شامل كفيل بأف يؤدي إذل سبيز العملية اإلنتاجية دي

 1متواصل.

 

 

                                                 
372.1ص 4225الدار اعبامعية اإلسكندرية–د الرضباف إدريس الُت مرسي :اإلدارة االسًتاتيجية ،ومناذج تطبيقية جامعة اؼبنوفية ثابت عب
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 أنواع الميزة التنافسية:  10 رقم  الشكل

   

 نفس اؼبنتج بتكلفة أقل   

 

  

 

 

                   المصدر:                                                         

Soure:science de management 25/06/2006. www.ae.gladiatus.com op-cite                     

 منتجات فريدة وسعر أعلى

 

 واالستراتيجيات العامة لها.تطوير الميزة التنافسية آلية  :الثاني المطلب

 تطوير وتنمية الميزة التنافسية.آلية  :األول الفرع

احملافظة عليها وتنميتها  يكفي، فعليهاعلى ميزة تنافسية جديدة وحدىا ال إف حصوؿ اؼبؤسسة            

 دعت الضرورة إذل ذلك من جهة واكتشافها لسبل أفضل من اؼبنافسُت من جهة أخرى. وتطويرىا كلما

ومنو نالحظ أف ىناؾ أسباب ذبعل اؼبؤسسة تطور من ميزهتا وىناؾ شروط جيب أف يتحقق, ومن بُت         

 ب اليت ذبعل اؼبؤسسة تطور من ميزهتا وتنميتها نذكر منها:األسبا

ديكن للتغيَت التكنولوجي أف خيلف فرصا جديدة يف ؾباالت عديدة كػ: تصميم اؼبنتج  أ(ظهور تكنولوجيا جديدة:

 باستعماؿ اإلعالـ اآلرل ،طرؽ التسويق العصرية عرب األنًتنت ،أو ما يسمى "بالتسويق اإللكًتوشل".

 اؼبيزة التنافسية 

 تكلفة األقلميزة ال

 ميزة االختالؼ
 )التميز(
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عندما يقـو العمالء بتنمية حاجات جديدة لدىيهم أو تغيَتىا  جات جديدة للعميل أو تغييرىا:ب(ظهور حا

 ة حيدث التعديل إذل ميزة تنافسية جديدة.لأولويات اغباجات ،يف ىذه اغبا

عادة ما تتأثر اؼبيزة التنافسية يف حالة حدوث تغَتات جوىرية يف تكاليف  ج( تغيير تكاليف المدخالت:

 مثل: اليد العاملة، اؼبواد األولية ،اآلالت...إخل.اؼبدخالت 

وتتمثل ىذه اؼبتغَتات أساسا يف طبيعة القيود اغبكومية يف ؾباالت مواصفات الحكومية: د(التغيير في القيود 

 . 1اؼبنتج ،ضباية البيئة من التلوث ،قيود الدخوؿ إذل السوؽ

 شروط فعالية الميزة التنافسية :

 نافسية فعالة جيب أف تكوف:حىت تكوف اؼبيزة الت

 األسبقية والتفوؽ على اؼبنافسُت. أي سبنححاظبة: -

 فبكن الدفاع عنها: خصوما من تقليد اؼبنافسُت ؽبا. -

 مستمرة :أي إمكانية استمرارىا خالؿ الزمن. -

اغبسم وتتضمن ىذه الشروط الثالثة صالبة اؼبيزة التنافسية ألف كل شرط مقروف باآلخر، حيث قبد أف شرط 

ىذا األخَت مرتبط بشرط إمكانية الدفاع ،وديكن للمؤسسة ربقيق االستمرارية ؼبيزهتا و مرتبط بشرط االستمرار 

 2نافسة. التنافسية إذا سبكنت من احملافظة على ميزة التكلفة األقل أو ميزة التميز يف مواجهة اؼبؤسسات اؼب

 ية. العامة للميزة التنافس االستراتيجيات :الثانيالفرع 

                                                 
82.1د.عمار بوشناؽ مرجع سابق الذكر ص

  
2.جامعة مستغازل 2010نوفمرب 09/10ناعية خارج قطار احملروقات يف الدوؿ العربية يومي التنافسية للمؤسسات الص ؼبنافسة واالسًتاتيجياتا د.ؿبلفي أمُت: اؼبشاركة يف اؼبلتقى العلمي الدورل الرابع
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واحدة فقط تتضمن النجاح التاـ للمؤسسة بل ىناؾ عدة اسًتاتيجيات وىي اليت  اسًتاتيجيةال توجد           

فاؼبنظمات تسعى إذل ربسُت وضعها التنافسي ومركزىا يف األسواؽ فتحتاج إذل  ((porterحددىا بوتر 

 ىذه االسًتاتيجيات يف ما يلي:اسًتاتيجيات مالئمة مع ظروؼ اؼبؤسسة والبيئة احمليطة هبا وتتمثل 

 يادة من خالؿ التخصص(.ر الًتكيز )ال اسًتاتيجية-

 يادة من خالؿ التفرد(.ر اسًتاتيجية التمايز)ال -

 (. يادة من خالؿ التكلفة واؼبنافسة السعريةر الًتشيد )ال اسًتاتيجية -

 . التحالف اسًتاتيجية -

 التطور. التجديد و االبتكار و اسًتاتيجية -

  البشرية.تنمية اؼبوارد    اسًتاتيجية - 

 تكنولوجيا اؼبعلومات. اسًتاتيجية -

ومعرفة مضموف كل إسًتاتيجية وىي  واالسًتاتيجيات الثالثة األوذل ىي األكثر شيوعا وىي اليت سيتم التفصيل 

 كما يلي:

 اسًتاتيجية الًتكيز. -1

 اسًتاتيجية التمايز. -2
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 1اسًتاتيجية الًتشيد.  -3

 :اإلستراتجيات العامة للميزة التنافسية.10رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-أثر جودة اػبدمات اؼبصرفية على زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ–د.أضبد ؿبمد أبو بكر مكاوي  المصدر:

 2001أطروحة دكتوراه ةَت منشورة أكادديية السادات مصر 
 مضمون استراتيجية التركيز:

                                                 
891د.مايكل بوتر ترصبة عمر سعيد األيويب مرجع سابق الذكر 

  

البدائل االسًتاتيجية 
لتحقيق التميز والزيادة بُت 

 افسُتاؼبن

 اسًتاتيجية الًتكيز: وىي تشمل على
على قطاع أو فئة معينة من الًتكيز -

 العمالء.
 التخصص يف منتج معُت.-
 خدمة قطاع سوقي ؿبدد.-
 
 
 

 
 
 

 الًتكيز على ؽ-

 اسًتاتيجية التمايز :وتشمل على 
 تفرد اؼبنتج خبصائص يصعب تقليدىا. -
 إمكانية االستفادة منو لرفع األسعار.-
 والء من العميل للمنتج وارتباطو باؼبنظمة.-
تعترب ؿبفز للتطوير والتحديث وخدمة -

 العمالء بصورة مستمرة.
 
 
- 

 اسًتاتيجية الًتشيد: وتشمل على
 القدرة على الًتشيد وضبط النفقات.-
 امتالؾ أدوات خفض التكلفة -
 القدرة على احملافظة على اعبودة.-
 آلية فعالية للتسيَت. -
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شباع اسًتاتيجية الًتكيز واؼبنافسة من خالؿ توجيو جهودىا لتكوين أكثر كفاءة وقدرة اؼبنافسُت نتيجة اؼبنظمة إذل إ

 .األسواؽ لكسب ثقة ووالء قطاع معُت من العمالء أو

 )الزيادة من خالؿ التفرد خبصائص معينة( التمايز: استراتيجيةمضمون 

خالؿ تقدـ منتج أو خدمة دبواصفات متمايزة من أجل أف التمايز واؼبنافسة من  اسًتاتيجية إتباعتتجو اؼبنظمة إذل 

بصعب تقليده سواء من خالؿ اؼبواصفات الفنية أو . يدرؾ العمالء وكذلك اؼبنافسُت أف اؼبنظمة تقدـ شيئا متميزا

 وإدراؾالتصميم الفٍت وما يرتبط بو من اسم ذباري أو عالمة ذبارية وةَتىا من العناصر اليت تستحوذ على تصور 

 لوؾ العميل.س

 الترشيد في التكلفة والمنافسة السعرية. استراتيجيةمضمون 

يادة  أو التمتع دبركز القيادة بُت اؼبنافسُت وذلك من ر اؼبنافسة السعرية لتحقق ال اسًتاتيجية إتباعتتجو اؼبنظمة إذل 

مة بسعر أقل من خالؿ قدرهتا على ضبط اإلنفاؽ وترشيد  التكلفة ومن مث تستطيع أف تقدـ منتجا أو خد

 1اؼبنافسُت مع قدرة احملافظة على اؼبواصفات أو العودة اؼبتوقعة من العمالء.

 عالقة نظام المعلومات المالي بتحقيق الميزة التنافسية. :الثالثالفرع 

تطوير ب تدخل على ىذا النظاـ عالقة وطيدة اليت  للنظاـ اؼبارل واؼبصلحة اؼبالية والتكنولوجية اؼبتقدمة           

وربقيق اؼبيزة التنافسية ويتجلى ذلك من خالؿ ضبط ومراقبة حركة األمواؿ فيتم تدوين ـبتلف العمليات اؼبصرفية 

 الية.إذل اؼبويعمل اؼبدير اؼبارل على توفَت التدفقات  اؼبالية الالزمة للمنظمة واحملافظة على السيولة 

                                                 
42251-4226مصطفى  ؿبمود أبو بكر مرجع سابق الذكر، سنة 
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وضروري الزباذ القرارات اؼبالية وتوسيع االستثمارات من طرؼ  يعترب نظاـ اؼبعلومات اؼبارل فرع أساسي         

على مدى صالحية  اإلطالعاؼبدير اؼبارل )اؼبسَت اؼبارل( للمؤسسة كما جيب إعطاء حطم للتسيَت اؼبارل و 

 السياسات اؼبالية واإلنتاجية والتوزيعية للمؤسسة .

رل للمؤسسة واألخطار اؼبالية اليت قد تتعرض ؽبا بواسطة التحقق من اؼبركز اؼبا على كما يعمل النظاـ اؼبارل     

 جيب إعطاء حكم على مدى تطبيق التوازنات اؼبالية يف اؼبؤسسة وعلى اؼبردودية اليت تعود ؽبا . وأيضااؼبديونية 

وكما أف كل مؤسسة تسعى إذل ربقيق ميزة تنافسية تضمن ؽبا البقاء على قيد اغبياة من خالؿ قدرهتا على 

يف )اؼبرونة( باستمرار حيث أهنا تتأقلم مع متغَتات ومتطلبات السوؽ و ىذا عامل من عوامل النجاح يسمح التك

يادة والتميز عن منافسيها وتكوف ؽبذه اؼبؤسسة طريقة خاصة يف كيفية جلب الزبائن وإقناعهم ر للمؤسسة بال

 بالتعامل معها.

وؿ األعماؿ اليت تقـو هبا اؼبؤسسة يف اؼبيداف اؼبارل، كما ولنظاـ اؼبعلومات اؼبارل أىداؼ تتمثل يف مالحظات ح

 1يتم تقييم النتائج اؼبالية وتقييم الوضعية اؼبالية ومدى استطاعة اؼبؤسسة لتحمل نتائج القروض.

يادة والتميز عن ر اصة لتكتسب الخكانت أو إنتاجية هتدؼ إذل أف تكوف ؽبا ميزة تنافسية خدماتية  فكل مؤسسة 

 .فسُت يف نفس ؾباؿ النشاط االسًتاتيجيباقي اؼبنا

وكما أف أي  مؤسسة كانت على اختالؼ نشاطها تسعى لتحقيق نوع من التوازف اؼبارل )توفَت االحتياجات اؼبالية 

وبة بأحسن وأدسل تكلفة واستخداـ ىذه األمواؿ ضمن ىيكل مارل مالئم( كهدؼ لللمؤسسة باألحجاـ اؼبط

 2هة االلتزامات اؼبالية عند مواعيد استحقاقها.مبدئ ألف ىذا ديكنها من مواج

                                                 
1 4226-4225مصطفى ؿبمود أبو بكر مرجع سابق الذكر، 

  
42252-4226أبو بكر مرجع سابق الذكر ،مصطفى ؿبمود  
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 خالصة الفصل األول:

من خالؿ ما مت تقدمو عن النظاـ اؼبارل اؼبعلومايت فإنو مت التوصل إذل أف النظاـ اؼبعلومات اؼبارل أصبح  يعتمد 

 مدخالت للنظاـ اؼبعلومايت اؼبارل على كافة البيانات واؼبعلومات احملاسبية واؼبالية أو نتائج اؼبيزانية احملاسبية اليت تعترب

 اؼبستثمرة. األمواؿوما يقدمو اؼبدير اؼبارل من البحث عن التوازف اؼبارل وقياس مردودية 

النظاـ اؼبارل اؼبعلومايت يعترب وسيلة لدراسة الوضعية اؼبالية للمؤسسة بصورة تفصيلية وىو أداة من أدوات التسيَت 

 ارل وتشخيص اغبالة اؼبالية للمؤسسة .اؼبارل وضرورة حتمية للتخطيط اؼب

من خالؿ  ما مت عرضو يف ىذا الفصل عن اؼبيزة التنافسية ديكن الوصوؿ إذل أف اؼبيزة التنافسية ما ىي إال اجتهاد 

وحبث متواصل تتمكن من خاللو اؼبؤسسة من ربويل اإلمكانيات اؼبتوفرة لديها إذل عنصر أو عناصر سبيزىا عن 

جل ذلك البد على صانع القرار يف ىذا اجملاؿ االىتماـ بكل اعبوانب اؼبتعلقة  باؼبيزة التنافسية منافسيها، ومن أ

من أنواع ؿبددات وعوامل الظهور واسًتاتيجيات اؼبيزة وذلك حىت يتسٌت ؽبم بلوغ األىداؼ اؼبسطرة على اؼبدى 

ة ترتكز على عدة مقومات مادية ومالية حيث أف اؼبيزة التنافسيواألىداؼ االسًتاتيجية القصَت واؼبدى الطويل 

 وأبرزىا العنصر البشري.
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 الفصل الثاني:

دراسة تطبيقية لبنك الفــالحة 

 والتنمية الريــفية
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 مقدمة الفصل: 
 

اف إف البنوؾ مهما كانت طبيعة عملها فهي رباوؿ دائما احملافظة على بقائها ،واستمرار نشاطها ،ولضم          

نشاط اؼبؤسسة البد من وضع سياسة بنكية مالئمة ولنجاح ىذه السياسة جيب وجود ضمانات وذلك للتأكد من 

صحة اؼبشروع أو اؼبؤسسة من الناحية اؼبالية من جهة ولتفادي الوقوع يف اؼبخاطر البنكية من جهة أخرى، لذلك 

واؼبتعاملُت معها. يتوجب على البنك البحث عن أقبح الوسائل للمحافظة على اؼبؤسسة  

ويف ىذا الصدد سنحاوؿ دراسة دور نظاـ اؼبعلومات اؼبارل وعالقتو بتحقيق اؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسة البنكية 

 وذلك بتقسيم الفصل إذل مبحثُت:

 اؼببحث األوؿ: تقدصل عاـ للبنك.

سية.اؼببحث الثاشل: دور نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف البنك وعالقتو باؼبيزة التناف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



45 
 

 الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لبنك الفــالحة والتنمية الريــفية
لمبحث األول: تقديم عام للبنك.ا  

 تمهيــــد:

يعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية  من البنوؾ ذات األمهية الكبَتة نظرا للدور الذي تلعبو يف تنمية القطاع 

ي ويف ىذا السياؽ سنقـو بتخصيص اغبديث عن ىذا البنك.الفالحي وربسُت اؼبستوى الريف  

 المطلب األول: نشأة وتعريف وىيكل بنك الفالحة والتنمية الريفية.

 الفرع األول: نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية.

كومة ( إذل القطاع العمومي إذ يعترب وسيلة من وسائل سياسية اغبBADRينتمي بنك الفالحة والتنمية الريفية )

اؼبؤرخ يف  :32-4:الرامية إذل اؼبشاركة يف تنمية القطاع الفالحي وترقية العادل الريفي، مت إنشاءه دبوجب مرسـو رقم 

تبعا إلعادة ىيكلة البنك الوطٍت اعبزائري وذلك لتنمية القطاع الفالحي وترقيتو ودعم نشاطات 4:;3مارس 35

 الصناعات التقليدية واغبرفية .

ر قاـ بنك الفالحة والتنمية الريفية بتمويل اؼبؤسسات الفالحية للقطاع االشًتاكي ومزارع الدولة ويف ىذا اإلطا

واجملموعات التعاونية وكذلك اؼبستفيدين الفردين للثروة الزراعية ومزارع القطاع اػباص ،تعاونيات اػبدمات، 

 بحري.الدواوين الفالحية و اؼبؤسسات الفالحية الصناعية إذل جانب الصيد ال

ذات رأس ماؿ  ::;3ويف إطار اإلصالحات االقتصادية ربوؿ بنك  الفالحة والتنمية الريفية إذل شركة مسامهة عاـ 

دج للسهم الواحد ،ولكن بصدور قانوف 3.222.222سهم بقيمة 4422مليار دينار جزائري مقسم إذل  44قدره 

 وؾ ،وألفي خاللو نظاـ التخصص .الذي منح استقاللية أكرب للبن 2;;36/26/3النقد والقرض يف 

أصبح  الفالحة والتنمية الريفية  كغَته من البنوؾ يباشر صبيع الوظائف اليت تقـو هبا البنوؾ التجارية واؼبتمثلة يف 

منح التسهيالت االئتمانية وتشجيع عملية االدخار بنوعيها  ودوف فائدة ,واؼبسامهة يف التنمية مع وضع قواعد 
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التو مع زبائنو أقل ـباطرة ,ولتحقيق أىداؼ وضع البنك اسًتاتيجية شاملة من خالؿ التغطية ربمي وذبعل معام

 وكالة. 522اعبغرافية لكامل الًتاب الوطٍت بأكثر من 

 تعريف بنك بدر سيدي لخضر.: الثاني الفرع

،فهو  4:;35/25/3بتاريخ   328-4:تأسس بنك الفالحة والتنمية الريفية دبوجب اؼبرسـو التنفيذي        

مؤسسة تنتمي إذل القطاع العمومي واؼبتخصصة يف سبويل القطاع الفالحي واألنشطة اؼبختلفة يف الريف وذلك 

بقصد تطوير الريف و اإلنتاج الغذائي الزراعي واغبيواشل على الصعيد الوطٍت ،وقد توسعت دائرة ىذا االختصاص 

وكالة وىو   4:2وكالة أصبح يضم 362ف يتكوف من بدخوؿ نظاـ اقتصاد السوؽ وتضاعف نشاطو فبعدما كا

 مليار دينار .  55عبارة عن شركة مسامهة  برأس مالية قدره 
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 الهيكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية.  :الفرع الثالث

 (.BADR:  التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية )06الشكل رقم

 اؼبفتشية العامة   أمينة  اإلدارة العامة

 مديرية اؼبراجعة الداخلية   عبنة االستشارة

 مديرية االتصاؿ   اؼبستشارين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لوكالة سيدي ػبضر BADRمن وثائق بنك   اؼبصدر:

  لمديرية العامةنيابة ا
الموارد، القروض، 
  والتغطية

المتابعة والتغطية 
 المديرية

مدير تمويل 
 .المؤسسات الكبيرة 

مديرية تمويل 
الصغيرة   لمؤسساتا

 والمتوسطة

مديرية دراسة السوق 
  والمنتوج

مديرية تمويل 
 النشاطات الزراعية 

 الرئيس المدير العام

  نيابة المديرية العامة
الموارد، القروض، 

إعالم آلي  والتغطية
 إدارة اإلعالم المركزي ومحايبة وحزينة

مديرية  اإلعالم اآللي  
 شبكة االستغالل

مديرية النقل 
،االتصاالت والصيانة 

المديرية العامة  واإلعالم اآللي
 ة للمحاسب

 مديرية الخزينة

نيابة المديرية 
إدارة  العامة

 إدارة العاملين  الموارد

مديرية تكوين 
 الموارد البشرية 

الموارد  مديرية
 العامة

التسوية  مديرية 
والدراسات 
 القانونية 

 
التقديرات  مديرية

والدراسات 
القانونية ومراقبة 
 التسيير 

 

القيم 
 الخارجي 
مدير 
العمليات 
التقنية مع 
 الخارج
مدير 
العالقات 
مدير  الدولية 
المراقبة 
 الفرع اإلحصاء 

 الوكالة 
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                          المطب الثاني: مصالح ومهام وأىداف البنك.       

 مصالح البنك. الفرع األول: 

مسَتة  من طرؼ مدير خيتار نظرا لكفاءة وخربتو يف اؼبيداف ,وال يلحقو ضرر حبياهتم اؼبهنية ،ما عدا المديرية :-2

ما حالة ارتكاهبم خطأ مهنيا واؼبدير ىو الذي يتوذل تسيَت برامج عمل البنك ،وتنفيذ القرارات وىو يسعى دائ

 لتحقيق الربح للبنك.

نائب اؼبدير ىذا أيضا ىو السلطة الثانية ،بعد اؼبدير العاـ بسبب تغيبو، أو حصوؿ مانع على نيابة المديرية : -4

 دراسة التدابَت، والعمليات االزمة لتسيَت ىياكل بدر ووسائلو وأعمالو سَتا عاديا.

د الوارد والصادر ،وتسجيل اؼبالحظات عن الربيد، مسَتة من متخصص يف األمانة ،تسجيل الربياألمانة:  -5

وربويلها لدى اؼبديرية العامة مع إشهار باالستالـ، حيث أف اؼبدير العاـ، يكوف علم بكل بريد صادر أو وارد يف 

 البنك.

أي عملية ذبارية خارجية لتمويل على مستوى الوكالة تكوف درايتها من طرؼ  مصلحة المعامالت الخارجية: -6

 وكالة اؼبركزية، فهذه اؼبصلحة ـبتصة بتدخل البنك على اؼبستوى اػبارجي.ال

 مصحلة الصندوؽ:-5

يسَتىا الشباكي الذي يقـو بعمليات الشيك، حيث يدفع للساحب بطلب من ىذا  فرع الشيك: - أ

 األخَت أو الطرؼ اآلخر، وىذا طبعا مع افًتض وجود رصيد موجب للساحب.

 ن حساب آلخر وىو سبويل مباشر.يتم نقل مبلغ م فرع التمويل: - ب

يف حالة ربويل ةَت مباشرة أي بنكاف ـبتلفات يتم عن طريق البنك اؼبركزي يف حُت أف  غرفة المقاصة:-ج

 بالزبوف يقضي خدمتو، وةرفة اؼبقاصة اؼبركزية تشرؼ على عدد من الغرؼ اؼبماثلة يف إقليم معُت.
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اإلدارية، أي النظاـ اإلداري للوكالة اؼبركزية والوكاالت تتكفل ىذه اؼبصلحة بالشؤوف  مصلحة الحسابات:-8

 الفرعية ،والشؤوف احملاسبية أي متابعة حسابات البنك الداخلية من ميزانية التسيَت والتجهيز.

مسَتة من طرؼ مهندس، تتكفل باستعماؿ الزبائن لطلب قرض فالحي أو ذباري،  مصلحة القروض:-9

 راءات بنكية.واؼبوافقة طبعا تتم بعد أخذ إج

: ىذه اؼبصلحة تتخصص يف متابعة قانوف النظاـ الداخلي مصلحة االستشارة القانونية و المنازعات-:

للبنك, وىي اؼبكلفة عن اؼبنازعات القضائية أو اػبارجية، وىي من طرؼ خبَت يف احملاكم، ومن أىم 

 وظائفها:

 .سبثيل البنك أماـ اعبهات القضائية و اإلدارية و األمنية-

 تقدصل التوجيهات واالستشارات القانونية عبميع الوكاالت عند الطلب.-

 اإلشراؼ على فتح وةلق اغبسابات.-

 دراسة اؼبلفات القانونية لألشخاص اؼبعنوية و الطبيعية وتسيَت حساباهتم.-

 توقيع صبيع عقود الرىن اغبيازي ،والعقاري باسم وغبساب البنك.-

 اد اغبلوؿ اؼبطمئنة السًتجاعها بالطرؽ الودية أو القضائية.متابعة القروض اؼبصدرة واجي-

تسمى أيضا مصلحة التنفيذ، وتقـو بتحويل النشاطات الفالحية وةَت الفالحية أي مصلحة االستغالل: -;

 )فتح اغبساب واكتتاب السندات ،ايداع اؼببالغ اؼبالية(.

وف واؼبراقبة تكمن يف مراقبة اؼبلفات يف البنك، وىي مصلحة اؼبراقبة  واؼبيزانية: ىذه اؼبصلحة يسَتىا ـبتص-32

مسَتة من طرؼ اؼبديرية العامة ،وىي ةَت مقيدة بوقت ؼبراقبة الوكالة يف القروض واألجور واالعتمادات 

 ة.والعماؿ ،أما اؼبيزانية فتقـو بإعداد األجور للعماؿ وتقدصل اؼبيزانيات والنهائية للوكالة اؼبركزية والوكاالت الفرعي
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 الفرع الثاني: مهام البنك.  

 تتمثل مهاـ بنك الفالحة والتنمية الريفية يف ما يلي:

 تشجيع القطاعات الفالحية وترقية العادل الريفي ،دبنح القروض دبختلف أشكاؽبا. -

 يعمل على ربقيق التوازف يف االقتصاد الوطٍت وذبنيبو يف كل مرة ظاىرة التضخم. -

 تشجيع االستثمارات. -

 سبويل بعض النشاطات التجارية ذات األمهية البارزة . -

 يقبل الودائع اعبارية أو األجل. -

ؿباربة البطالة من خالؿ عملية منح القروض إضافة إذل أنو يقـو بتقدصل إعانات للشباب وذلك يف إطار  -

 عملية تشغيل الشباب.

 معاعبة صبيع العمليات اػباصة بالقروض ،الصرؼ والصندوؽ. -

 فتح حسابات لألشخاص الطاليب ؽبا و استقباؿ الودائع. -

 اؼبشاركة يف ذبميع االدخارات. -

 اؼبسامهة يف تطوير القطاع الفالحي والقطاعات األخرى. -

 تأمُت الًتقيات اػباصة بالنشاطات الفالحية و ما يتعلق هبا. -

 تطوير اؼبوارد والعمل على رفعها وربسُت تكاليفها. -

 طور اغباصل  يف عادل النشاط البنكي وتقنياتو.مسايرة الت -

 االستعماؿ الذكي لإلمكانيات اليت سبنحها السوؽ اؼبالية. -

 الفرع الثالث: أىداف البنك.

 تتمثل أىداؼ البنك يف:
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 الزيادة يف اؼبوارد بأقل التكاليف وأكرب رحبية بواسطة القروض اإلنتاجية واؼبتنوعة يف إطار احًتاـ القواعد.-

 إلدارة الصارمة ػبزينة البنك سواء بالدينار أو العمالت األجنبية.ا -

 ضماف ربقيق تنمية متناسقة للبنك يف ؾباالت النشاط اليت يليها. -

 توسيع إعادة تطوير شبكتو . -

 رضا العمالء وىذا من خالؿ توفَت اؼبنتجات واػبدمات اليت تليب احتياجاهتم.-

 تكييف إدارة ديناميكية . -

 نمية التجارية من خالؿ إدخاؿ تقنيات إدارية جديدة مثل التسويق وإدخاؿ منتجات جديدة.الت -

 تطوير و تعميم استعماؿ اإلعالـ اآلرل. -

 ربسُت نوعية اػبدمات والعالقات مع الزبائن. -

 ربسُت نوعية اػبدمات والصورة اؼبميزة. -

 عصرنة وذبديد ثروتو.-
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 .ية نظام المعلومات المالي في تحقيق الميزة التنافسية في بنك بدرالمبحث الثاني: دور وأىم

 المطلب األول: نظام المعلومات المالي والميزة التنافسية.

 الفرع األول: نظام المعلومات المالي في بنك بدر.

 تمهيد:

ملية ازباذ القرار اإلداري يعد نظاـ اؼبعلومات اؼبارل اؼبصدر األساسي لتزويد اإلدارة باؼبعلومات اؼبناسبة لع      

الرشيد حيث يساىم نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف زيادة قدرة اإلدارة على رسم اػبطط والسياسات الصحيحة 

 وربقيق التميز والتفرد.

تعترب البنوؾ واؼبصارؼ واؼبؤسسات مرآة للحركة اؼبالية واألوضاع االقتصادية االجتماعية وبالتارل سبثل مصادر 

يات  األساسية  الالزمة لتوجيو وزبطيط السياسات االقتصادية واالجتماعية واؼبالية ،وتتجلى أمهية ةنية باؼبعط

نظم اؼبعلومات اؼبارل يف تسيَت اؼبعامالت اؼبالية وتطوير ومعاعبة العمليات اؼبصرفية االقتصادية االجتماعية 

اـ، فاؼبعلومات اؼبالية مصدر ومورد مهم واعتبار قطاع اؼبعلومات اؼبالية واؼبصرفية بالقطاع ذي النفع الع

اؼبنظمات اإلدارية بسبب اغباجة ؽبا خاصة يف العمليات اإلدارية واؼبالية، إذ أف توفرىا بصورة صحيحة يساعد 

 على ازباذ القرارات الصائبة واالبتعاد عن االرذبالية والعشوائية.

تقرير األحداث الناذبة عن تفاعل اؼبؤسسة مع كما يقـو نظاـ اؼبعلومات اؼبارل بتسجيل وتلخيص و          

البيئة احمليطة هبا ، ويساىم كذلك دبتابعة أداء النشاط االئتماشل حيث أف ذبمع اؼبعلومات ديكن من دراسة 

 مدى ربقيق أىداؼ األنشطة .

 الميزة التنافسية في البنك. الفرع الثاني:

 اؼبقدمة ويتمثل ذلك يف: ديكن توضيح اؼبيزة التنافسية يف البنوؾ من اػبدمات

 اكتشاؼ اؼبعرفة سواء كانت صرحية أو ضمنية يف عقوؿ وتصرفات العاملُت أو الزبائن.-
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 التقاط واصطياد اؼبعرفة حيث جيب توثيق اؼبعرفة اؼبهمة وجعلها مقروءة للجميع.-

 اخلية.وتكمن كذلك اؼبيزة التنافسية ؽبذا البنك يف االىتماـ بعماؿ اؼبعرفة واؼبصادر الد- 

 كشف الرصيد عن طريق األنًتنت وطلب الصكوؾ وأمر بالتحويالت اؼبالية.-

 ،ية اؼبنتوج اؼبقدـ ،قيمة الفائدةوتظهر اؼبيزة التنافسية للبنك كذلك يف ربصيل الديوف بشكل كبَت وسريع ونوع

 االرتباط مع الزبائن وكيفية جلبهم واالحتفاظ هبم وربقيق النتائج اعبيدة للمؤسسة.

 المطلب الثاني: دور وأىمية نظام المعلومات المالي في تحقيق الميزة التنافسية في البنك.

 الفرع األول: دور نظام المعلومات المالي في تحقيق الميزة التنافسية في البنك.

 فسية هبا.تلعب نظم اؼبعلومات اؼبالية دورا ىاما يف دعم األىداؼ االسًتاتيجية للمؤسسة وربقيق اؼبيزة التنا

 تكمن ميزة الوحدة االقتصادية يف ؿباولة اقتناء الزبوف وكيفية جذب العمالء للتعامل مع ىذه اؼبؤسسة .

على ةرار اؼبؤسسات األخرى اؼبنافسة ؽبا  العاملة يف ؾباؿ نفس النشاط وؿباولة جلب القروض والزبائن فمثال 

ا دبقابل يتفق عليو اؼبسَت مع العماؿ يف اؼبؤسسة حسابات ويكوف ىذ 32زبائن  وفتح  7يكلف كل عامل جبلب 

يف بداية السنة أو الشهر وذلك مقابل االستفادة من سلم ومنح النقاط اإلضافية وتوزيع األرباح حسب نوعية 

العمل ،ماذا حقق وإذل ماذا وصل وكذلك أجور العماؿ تكوف حسب تعامالت العامل مع اؼبؤسسة )اتقاف 

 السلوؾ داخل اؼبؤسسة(.-اتالغياب-االنضباط-العمل

وىناؾ يف اؼبؤسسة مصلحة خاصة بالتحويالت اؼبالية يقـو فيها بدفع وسحب األمواؿ وعلى العماؿ يف ىذه 

اؼبؤسسة وخاصة مصلحة نظاـ اؼبعلومات اؼبارل ومن يسَت ذلك  من أجل أف تكوف للمؤسسة توازف مارل خيدـ 

 اذباه اؼبؤسسة فيما خيص التعامالت اؼبالية. مصاغبها وكيفية قياـ اؼبدير اؼبارل بواجباتو

 كما أف اؼبصرؼ يدرؾ أف رأي اؼباؿ الفكري ىو أحد عوامل ربقيق اؼبيزة التنافسية.



54 
 

كما أف للبنك ميزة سبيزه عن باقي اؼبصارؼ اؼبنافسة األخرى وكذلك األفراد العاملُت بو لديهم دور يف ربقيق اؼبيزة 

 التنافسية للبنك.

سعر أقل ػبدماتو اإللكًتونية مقارنة باؼبصارؼ اؼبنافسة وذلك بغية جذب زبائن جدد وبقـو البنك  وحيدد اؼبصرؼ

السوؽ اؼبصرفية وصبع اؼبنافسة القائمة والسياسات اليت يتبعها اؼبنافس يف إرضاء زبائنو ويقـو اؼبصرؼ  بدراسة

 خبدمات إلكًتونية متميزة لتدعيم مركزه التنافسي.

يت يقـو هبا اؼبصرؼ يف كشف الرصيد عن طريق األنًتنت وطلب الصكوؾ واألمر بالتحويالت وتتمثل اؼبيزة ال

 اؼبالية. 

 ويستطيع العامل يف اؼبؤسسة كسب ميزة تنافسية عن طريق اػبربة وتطوير اػبدمات اإللكًتونية لفائدة الزبائن.

لدقة والسرعة والوقت اؼبناسب وىذا حيقق وكما يقـو ىذا البنك بتقدصل خدمات لزبائنو بأساليب حديثة ومتطورة با

ميزة تنافسية لو ويكوف ذلك حسب عامل الوقت فهو مهم بالنسبة للزبائن واألساليب اغبديثة اؼبتوفرة يف ىذا 

 البنك مقارنة بالبنوؾ األخرى.

 أىمية نظام المعلومات المالي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة:: الفرع الثاني

مهية نظم اؼبعلومات اؼبالية يف دعم األىداؼ االسًتاتيجية وتشمل ىذه األمهية استخداـ تكنولوجيا تتمثل أ

 اؼبعلومات يف تطوير اؼبنتجات واػبدمات واؼبقابالت التنافسية عرب السوؽ احمللي واػبارجي.

تابع للمصلحة اؼبعلوماتية  صبيع اؼبصاحل واألقساـ يف اؼبؤسسة مرتبطة بنظاـ مارل موحد فنظاـ اؼبعلومات اؼبارل  

 ومصلحة االستغالؿ )نيابة اؼبديرية اعبهوية ( .

فلنظاـ اؼبعلومات اؼبارل دور أساسي ومهم قي ربقيق اؼبيزة التنافسية وتنميتها وعليو فإف إدخاؿ التكنولوجيا         

ادة االستثمارات وتطوير اؼبيزة اعبديدة على ىذا النظاـ وبفضل التقدـ اغباصل واإلبداع التكنولوجي لو دور يف زي

 التنافسية وكذلك تعاوف احملقق بُت  أعضاء اؼبؤسسة والعمل اعبماعي يساىم يف ذلك.
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يعمل بنك الفالحة والتنمية الريفية ةلى ربقيق التوازف اؼبارل فهو عامل من عوامل ربقيق اؼبيزة التنافسية ،كما يهتم 

ت العلمية وىذا يساعد على  الظهور والتميز والتفرد وجلب السمعة اغبسنة البنك  باؼبشاركة يف اؼبلتقيات واؼبؤسبرا

 للمؤسسة ،وحىت  تتوفر لو اؼبيزة اػباصة اؼبنفردة اليت سبيزىا عن اؼبؤسسات األخرى اؼبنافسة ؽبا .

قيق القرارات اؼبتخذة للمؤسسة والًتقيات التحفيزات اؼبقدمة للموظفُت تساىم ىي األخرى يف ظهور التميز ورب

 اؼبميزة التنافسية و تطويرىا وكذلك العنصر البشري دور مهم يف ذلك .

كما ىو معلـو فإف كل مؤسسة واؼبنظمة ىدفها البقاء واالستمرارية والتوسع والريادة واؼبتوقع يف السوؽ         
دة يصعب على فلكل مؤسسة ميزة تنافسية خاصة سبيزىا وتنفرد هبا عن منافسيها حيث تكوف ىذه اؼبيزة منفر 

اؼبنافس تقليدىا وؿباكاهتا وجيب أف تكوف ىذه اؼبيزة مرنة وقابلة إلحالؿ وفقا للمتغَتات يف معطيات البيئة 
 اػبارجية حيث يسهل تعديلها .

وتتميز ىذه اؼبؤسسة بروح اؼبغامرة ويكوف ؽبا ابتكار مستمر وتنسيق جيد وعالقات جيدة مع اؼبوزعُت واالعًتاؼ 
وتتميز كذلك بنوعية اؼبنتوج وقبوؿ اظبها وتكوف ؽبا ظبعة طيبة ورؤية مستقبلية  أىداؼ إسًتاتيجية هبذه اؼبؤسسة 

أو اػبدمة اؼبقدمة وقيمة الفائدة واالرتباط مع الزبائن  وطريقة جلب الزبائن والبحث السريع عنو وذلك من خالؿ 
 . تتمثل يف ربقيق نتائج جيدة للمؤسسةإدخاؿ اؼبعلومات اػباصة بو وربصيل الديوف بشكل كبَت وسريع كما 

وتتمثل أمهية نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف ربقيق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة كوف أننا يف عصر العوؼبة وعاؼبية التكنولوجيا 

ية واإلبداع التكنولوجي ،وعليو فإف اؼبيزة التنافسية انتقلت من اجملاالت احملدودة واؼبتعلقة  إذل اجملالت االقتصاد

 اؼبفتوحة.

ويقـو البنك بتحديد سعر أقل ػبدماتو اإللكًتونية مقارنة باؼبؤسسات اؼبنافسة بغية جذب الزبائن اعبدد ويقدـ  

خدمات إلكًتونية متميزة لتدعيم مركزه التنافسي  ويتمثل ذلك يف كشف الرصيد عن طريق االنًتنت وطلب 

سسات ويكتسب ذلك باػبربة وتطوير اػبدمات اإللكًتونية الصكوؾ أو األمر بالتحويالت اؼبالية بالنسبة للمؤ 

لفائدة الزبائن ويقـو اؼبصرؼ كذلك  بتحديد سعر أقل ػبدماتو مقارنة مع البنوؾ اؼبنافسة بغية جذب الزبائن 

 اعبدد واالحتفاظ هبم و يتبع يف ذلك إسًتاتيجية السعر اؼبنخفض .
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ة ومتطورة بالدقة والسرعة والوقت اؼبناسب وىذا يكسبو ميزة ويقـو البنك بتقدصل خدمات لزبائنو أساليب حديث

اؼبقدمة لتلبية  (السحب والدفع ) تنافسية الف عامل الوقت مهم بالنسبة للزبائن وكذلك البطاقات اإللكًتونية

حاجياهتم  بدرجة عالية من الفعالية والكفاءة ويقـو كذلك بدراسة السوؽ اؼبصرفية وصبع اؼبنافسة القائمة 

 السياسات اليت يتبعها اؼبنافس يف إرضاء زبائنو. و 

 خالصة الفصل الثاني:

من الواقع الدراسة التطبيقية اليت عرضت ديكن القوؿ أف بنك الفالحة والتنمية الريفية يقـو بدراسة              

ما يقـو بإتباع اسًتاتيجية السوؽ اؼبصرفية وصبع اؼبنافسة القائمة وسياسات اليت يتبعها اؼبنافس يف إرضاء زبائنو، ك

 السعر اؼبنخفض الحتفاظ وجذب الزبائن. 

ولألفراد دور كبَت يف ربقيق اؼبيزة التنافسية وخاصة العمل اعبماعي اؼبقدـ والتعاوف بُت  موظفي  اؼبؤسسة        

ف عامل الوقت ،فالبنك يقدـ اػبدمات لزبائنو بأساليب حديثة ومتطورة بسرعة ويف الوقت اؼبنافس ألنو يدرؾ أ

مهم بالنسبة لزبائنو وىذا يكسبو ميزة تنافسية خاصة حيث يتم ربفيز العنصر البشري من أجل إعطاء األكثر 

 وتطبيق العمل اؼبكلف بو بأفضل صورة فبكنة وبلوغ األىداؼ اػباصة باؼبؤسسة.
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 خـاتمة عـــامة 

إف ظهور العديد من اؼبتغَتات يف بيئة اؼبؤسسات من عوؼبة االنفتاح على األسواؽ العاؼبية والتطويرات           

 التكنولوجية السريعة. 

اجملاالت باإلضافة إذل التناقص الفجوة بُت اؼبنتج واؼبستهلك أدت إذل والتقدـ التكنولوجي يف شىت           

اؼبنافسة بُت اؼبؤسسات واليت صارت تسعى إذل البحث عن احتياجات الزبائن ورةباهتم وؿباولة  (احتداـ )اشتداد

 إشباعها .

إف ربديد اؼبؤسسة ؼبتغَتات بيئتها بدقة وتبيينها لنظاـ اؼبعلومات اؼبارل وربديدىا لنوع اؼبيزة التنافسية اليت            

ربقق ؽبا التفرد والزيادة و السمعة  الطيبة وخلق ؽبا تنافسية أفضل مقارنة باؼبنافسُت وىذا فبا يضمن ؽبا النمو 

 توقع يف السوؽ .والبقاء واالستمرارية والتوسع واؼب

لقد حاولنا من خالؿ الدراسة اليت قمنا هبا التطرؽ إذل العناصر ذات الصلة بنظاـ اؼبعلومات اؼبارل وعالقتو     

 باؼبيزة التنافسية احملققة وكيفية تنميتها و تطويرىا.

ألوؿ أف نظاـ ولإلجابة عن إشكالية البحث ، قمنا بتقسيم البحث إذل فصلُت خلصنا يف الفصل ا           

اؼبعلومات اؼبارل خيتص جبمع البيانات واؼبعلومات اؼبتعلقة باألنشطة اؼبالية للمنظمة من مصادرىا الداخلية 

واػبارجية ومعاعبتها للحصوؿ على اؼبعلومات وتوفَتىا إذل مراكز صنع القرارات اؼبالية وفقا الحتياجات اؼبؤسسة 

 .(اؼبسَت ؽبا)ارل يف الوقت اؼبناسب ويقـو بذلك اؼبدير اؼب

وقمنا كذلك يف ىذا الفصل بتقدصل مفهـو اؼبيزة التنافسية اليت تعترب ثروة حقيقية يف ؾباؿ إدارة األعماؿ          

فهي تساعد على ربقيق التميز و التفوؽ اؼبستمر منافسيها, ووضع األبعاد اليت تقـو عليها واإلسًتاتيجيات اػباصة 

ا. أما بالنسبة للفصل الثاشل حاولنا من خاللو إسقاط أىم النقاط اليت مت التطرؽ إليها يف هبا وآلية تطويرىا وتنميته
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اعبانب النظري على اؼبؤسسة االقتصادية وتوصلنا  فيو إذل أمهية نظاـ اؼبعلومات اؼبارل وبإدخاؿ التكنولوجيا 

 التنافسية وتطويرىا اعبديدة عليو واإلبداع التكنولوجي الذي يساىم بشكل كبَت يف ربقيق اؼبيزة

 ربقيق التوازف اؼبارل ورأي اؼباؿ الفكري للمؤسسة يعترباف عامالف من عوامل ربقيق اؼبيزة التنافسية. و

ويف هناية البحث وضمن ىذه اػباسبة سنحاوؿ التطرؽ إذل نتائج البحث وذلك كخالصة لدراسة             

قيق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة والتأكد من مدى صحة الفرضيات إشكالية مدى مسامهة نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف رب

 اؼبقًتحة لنخرج يف ما بعد إذل بعض النتائج.

 اختبار صحة الفرضيات:

 نظاـ اؼبعلومات اؼبارل لو دور وعالقة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسة.-3

صحتها ودقتها والقرارات اؼبالية اؼبتخذة وفقا  ويتم ذلك من خالؿ إعداد البيانات واؼبعلومات اؼبالية و اختبار

اؼبنافسُت للمبادئ اؼبالية بغرض ربقيق رضا الزبائن واالحتفاظ هبم وظهور التميز والتفرد الذي دييزىا عن باقي 

األخرين الذين يقوموف بالعمل يف ؾباؿ نفس النشاط حيث تظهر اؼبيزة التنافسية للبنك يف نوعية اػبدمة اؼبقدمة 

 رتباط مع الزبائن وربصيل  الديوف بشكل كبَت وسريع وربقيق كل ما ىو جيد للمؤسسة.واال

إلدخاؿ التكنولوجيا اعبديدة واإلبداع التكنولوجي على نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يساىم يف تطوير اؼبيزة  -4

 التنافسية.

يساىم نظاـ اؼبعلومات اؼبارل والتكنولوجيا اؼبتقدمة يف تقليل التكاليف وزيادة األرباح وزيادة اإلبداع واالبتكار يف 

أداء اػبدمات يف العمل البنكي وىذا يزيد  من أداء البنك وإعطاء ما ىو أفضل وأمثل وتقدصل العمل اؼبتميز 

ة والسمعة اغبسنة للمؤسسة ويكوف ؽبذا األخَت دور يف واػباص عن اؼبنافس ويتم كذلك إعطاء الصورة الطيب
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التميز والتفرد وكوف أننا يف عصر العوؼبة وعاؼبية التكنولوجيا فإف اؼبيزة التنافسية للمؤسسة انتقلت من اجملاالت 

 احملدودة واؼبنغلقة إذل ؾباالت االقتصادية اؼبفتوحة.

 أوال: نتـــــــــــــائج البحــث.

اؼبعلومات اؼبارل يف ربقيق اؼبيزة التنافسية وتنميتها وذلك من خالؿ القدرة على مواجهة الصعوبات يساىم نظاـ -3

 والرؤية اؼبستقبلية والتفوؽ على اؼبنافسُت واكتساب الزيادة والسمعة الطبية.

ة السيولة اؼبالية ديكن دور اؼبدير اؼبارل يف دراسة وربليل وتفسَت النتائج اؼبالية الستفادة اإلدارة منها ومعرف-4

 للمؤسسة.

تكمن أمهية اغباجة إذل نظاـ اؼبعلومات اؼبارل يف إمكانية إجياد عالقة التنسيق والتبادؿ والًتابط بُت كل من -5

 النظاـ اؼبعلومات اؼبارل ونظم اؼبعلومات اإلدارية والوظيفية.

 تقـو اؼبيزة التنافسية على بعدين أساسُت مها:-4

 .القيم اؼبدركة لدى العميل 

 .التميز 

 وتتمثل اإلسًتاتيجية األساسية للميزة التنافسية يف:-7

 .)إسًتاتيجية الًتكيز)الزيادة من خالؿ التخصص 

 )إسًتاتيجية التمايز ) الزيادة من خالؿ التفرد 

 .)إسًتاتيجية الًتشيد )الزيادة من خالؿ التكلفة األقل واؼبنافسة السعرية 
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د من اؼبزايا اليت ذبعل اؼبؤسسة ؿبل الدراسة تتميز وربتل مكانة أفضل وظبعة طيبة يف السوؽ كػ: جودة ىناؾ العدي 

 اػبدمات والتفوؽ الفٍت واإلدارة اعبيدة و إف أىم العوامل اليت تساعد يف بناء ىذه اؼبزايا ىي:

 استغالؿ على لطاقات اؼبتاحة والعمل اؼبقدـ بصورة فعالة وكفاءة عالية 

 كيز على مبادئ اػبدمة اؼبقدمة والتطورات التكنولوجية واإلبداع التكنولوجي.الًت 

 استخداـ الطرؽ اؼبثلى يف كيفية جلب الزبائن اعبدد و االحتفاظ هبم.

 األىداؼ االسًتاتيجية والرؤية اؼبستقبلية واؼبهارات التسويقية العاؼبية.
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 المراجــــــع قائمــــــــــــــــة 

أساسيات نظم اؼبعلومات احملاسبية دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع الطبعة العربية األردف -عامر اعبنايب إبراىيم اعبزراوي ،-1
 30ص2009عماف 

البحوث عرفة التجارة والصناعة ديب أضبد سيد مصطفى :إدارة اعبودة الشاملة كمدخل للتنافسية يف الصناعة اؼبصرفية مركز -2
2004 

 79،ص2000إظباعيل ؿبمد السيد اإلدارة االسًتاتيجية مفاىيم وحاالت تطبيقية  الدار اعبامعية للطبع والنشر والتوزيع مصر -3

 2003الدار اعبامعية اإلسكندرية–،ومناذج تطبيقية جامعة اؼبنوفية  اإلسًتاتيجية  اإلدارة ثابت عبد الرضباف إدريس الُت مرسي:-4
 150ص

 204ص 2009نظاـ اؼبعلومات احملاسيب ودوره يف إزباذ القرار مؤسسة الثقافة اعبامعية للنشر والتوزيع طبعة –حسُت بلعجور -5

 . 23ص 2001رياض حامد الدباع ,تقنيات اؼبعلومات اإلدارية ,دار وائل للنشر -6

 1999عبد اغبفيظ  األرقم, التحليل اؼبارل دروس وتطبيقات, مطبوعات جامعية سنة -7

 75،76األردف ص-الطبعة األوذل،دار الصفاء للنشروالتوزيع-عبد اغبليم كراجة و آخروج  )اإلدارة والتحليل اؼبارل-8

 .1997سكندرية عبد السالـ أبو قحف ،التنافسية وتغيَت قواعد اللعبة مكتبة ومطبعة اإلشعار اإل-9

داراؼبسَتة للنشر  2007،1428الطبعة األوذل–أساسيات يف اإلدارة اؼبالية -رشىةياسُت كاسب اػب–بابو النعمي  عدناف-10
 34والتوزيع والطبع ص

 104علي سلمى إدارة اؼبوارد البشرية االسًتاتيجية ،ص-11

 .16ص 2005تطبيق مركز التنمية اإلدارية,علي عبد اؽبادي مسلم، نظم اؼبعلومات اإلدارية مبادئ و -12

 .13ص-2000نظم اؼبعلومات  ماىيتها ومكوناهتا مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عماف األردف –عماد الصباغ -13

 . 20،ص2000اؼبنافسة والتوزيع التطبيقي جامعة اإلسكندرية مصر  –فريد النجار -14

 136ص 2004اإلسًتاتيجية العوؼبة واؼبنافسة دار وائل للنشر عماف األردف الطبعة األوذل كاظم نزار الركايب :اإلدارة -15

 69،ص1997كنجو عبدو كنجو وإبراىيم وىىب فهدء :اإلدارة التحليلية دار اؼبشيئة للنشر والتوزيع والطباعة -16
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 67ص  2000،األردف ،مايكل بوتر ترصبة عمر سعيد األيويب ،اإلسًتاتيجية التنافسية ،دار الكتاب -17

رظبية ذكرى قرباقص )أساسيات اإلدارة اؼبالية (جامعة اإلسكندرية –هناؿ فريد مصطفى –ؿبمد صاحل اغبناوي -18
 28,ص2001

 14، 13ص  2007مصطفى ؿبمود أبو بكر اؼبوارد البشرية مدخل ربقيق اؼبيزة التنافسية الدار اعبامعية اإلسكندرية -19

 .2008علومات مدخل لتحقيق اؼبيزة التنافسية كلية التجارة سنة معارل فهمي ،نظم اؼب-20

 26ص 1998القاىرة الطبعة -األساليب اغبديثة يف التحليل اؼبارل وكتابة التقارير اؼبالية-نبيل عبد السالـ شاكر-21

 37ص 1998نبيل مرسي خليل اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ األعماؿ مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر -22

  :كتب باللغة األجنبيةال

Peaucell J-1) « les systèmes D’informations; la représentation» p11 

Reix R « systèmes D’informations  et Management des organisations » Edition 
vuibert,1995 ,P73 

              

  :المجالت

مستلزمات إدارة اعبودة الشاملة كأداة لتحقيق اؼبيزة التنافسية يف اعبامعات األردنية اجمللة ؾبمد حسُت الوادي علي الفالح الزعيب 
 .79ص 8،2011العربية ،العدد 

 :راتـــمذك

أكادديية ،أطروحة دكتوراه -أثر جودة اػبدمات اؼبصرفية على زيادة القدرة التنافسية للبنوؾ–أضبد ؿبمد أبو بكر مكاوي -1
 2001السادات مصر 

 16، ص2002عمار بوشناؽ اؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسة االقتصادية مصادرىا تنميتها تطويرىا رسالة ماجيسًت جامعة اعبزائر -2

النجار دجلة ؿبمود مهدي، أثر اسًتاتيجية  النمو يف ربقيق اؼبزايا التنافسية، رسالة ماجيستَت ،كلية اإلدارة و االقتصاد، جامعة -3
 اؼبستنصرية
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  يات:الملتقى

د.ؿبلفي أمُت: اؼبشاركة يف اؼبلتقى العلمي الدورل الرابع اؼبنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطار 
 .جامعة مستغازل 2010نوفمرب 09/10احملروقات يف الدوؿ العربية يومي 

 :عــــــــالمواق

Soure:science de management 25/06/2006. www.ae.gladiatus.com op-cite 

http //www.dr.alataibi.com/myantnafsyan.ntm.22/02/2013: P48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


