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:الدراسة استبيان

.جامعة عبد احلميد بن باديس 

.كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

.قسم علوم التسيري

.اقتصاد املؤسسةختصص إدارة و 

.زيان مسري: السيد

:وتقدير أما بعد احرتامحتية 

وذلك لتعرف على "  لموارد البشريةلالتخطيط االسرتاتيجي : "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
.املؤسسةلموارد البشرية على لأثر التخطيط االسرتاتيجي 

كم على فقرات فقرات االستبيان بدقة وموضوعية ألن لدقة إجابتيرجى التكرم باإلجابة على
أثر كبري على  مصداقية املعلومات اليت سنستفيد منها يف هذه املذكرة و املستوى العلمي الذي االستبيان

.ستوظف ألغراض البحث العلمي فقط

.شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث - 

.زيان مسري
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.معلومات عامة عن العاملني: األولاجلزء 

:اجلنس- 1

أنثىذكر 

: العمر- 2

سنة) 40(إىل أقل من ) 30(سنة                                           من ) 30(أقل من 

نة س) 60(سنة إىل )50(سنة                               من )50(إىل أقل من)40(من 

فأكثر) 61(من 

املستوى التعليمي - 3

ثانوية عامة فأقل                                   ليسانس 

)دكتوراه/ ماجستري( بكالوريوس                                           دراسات عليا 

:اخلربة العملية - 4

سنوات)10(سنوات إىل ) 5(منسنوات                             )5(أقل من

فأكثر) 16(سنة                               من)15(إىل )11(من
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.والتخطيط االستراتيجيإدارة الموارد البشرية المتعلق بمعلومات خاصة ب: الثانيالجزء

العمال يف و حتفيزواملهام املتعلقة باستقطاب واختيار وتدريب وتطويراإلداريةاألنشطةهي جمموعة 
.وحفا،املؤسسة

.حتت العبارة اليت متثل رأيك لكل من الفقرات التالية )×(الرجاء وضع إشارة - 

.تخطيط الموارد البشرية: األولالمحور 

أوافقال.الفقرةالرقم
على 

اإلطالق

ال
أوافق

أوافقأوافقحمايد
متاما

تلتزم إدارة املوارد البشرية يف املديرية بالتخطيط 1
.للموارد البشرية

يوجد وضوح يف أهداف وخطط املوارد البشرية يف 2
.املديرية

.استقطاب الموارد البشرية : ثاني المحور ال

أوافق الالفقرةالرقم
على 

اإلطالق

ال 
أوافق

أوافق أوافقحمايد
متاما

الكفاءات من املوارد الستقطابتسعى املديرية 3
رة والقدرة واملؤهلالبشرية اليت متتلك املها

تتصل املديرية باجلامعات واملراكز العلمية 4
.الطلبة املتفوقنيالستقطاب
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.الموارد البشريةتياراخ: المحور الثالث

ال أوافق الفقرة الرقم
على 

اإلطالق

ال 
أوافق

أوافق أوافقحمايد
متاما

باختيار الكفاءات املناسبة تقوم املديرية 5
اإلدارية الوسطى والعليالتعيينهم يف الوظائف 

يتم اختيار املوارد البشرية وفقا ملواصفات 6
.ومعايري شغل الوظائف الشاغرة

.تدريب وتطوير الموارد البشرية: المحور الرابع

أوافق الالفقرةالرقم
على 

اإلطالق

ال 
أوافق

أوافق أوافقحمايد
متاما

يوجد يف املديرية خطة سنوية لتدريب 7
ها استنادا وتطوير املوارد البشرية يتم وضع

.
ية دف 8 بشر ارد ال ملو ا يب  تدر ية ب ير ملد ا تقوم 

.زيادة معارفهم املتعلقة بوظائفهم
بيئة حمفزة للمتدربني علىاملديرية تتوفر يف 9

تطبيق ما تعلموه يف التدريب على ارض 
.ع الواق

فرتة التدريب تتناسب مع التغريات احمليطة 10
.                                       ا

تعتمد املديرية على برامج تدريب 11
.متخصصة وبصفة دورية
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ال أوافق الفقرةالرقم 
على

اإلطالق

ال 
أوافق

أوافق أوافقحمايد
متاما

.مكان التدريب داخل املديرية وخارجها12
.فرتة التدريب كافية لتحقيق األهداف13
تعتمد املديرية على مدربني من الداخل و 14

.اخلارج

.تحفيز الموارد البشرية: الخامسالمحور 

ال أوافق الفقرةالرقم 
على 

اإلطالق

ال 
أوافق

أوافق أوافقحمايد
متاما

.تتبع املديرية أساليب عديدة للتحفيز15
أساليب التحفيز املادي ملن تعتمد املديرية 16

.يستحقها
تعتمد املديرية أساليب التحفيز املعنوي ملن 17

.يستحقها
ساهم التحفيز يف زيادة متاسك يف توطيد 18

العالقات االجتماعية بني العمال 
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.لموارد البشريةمارسة التخطيط االستراتيجي  لم:المحور السادس

التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية هو احد العناصر يف إدارة املوارد البشرية، حيث يشري هذا 
املفهوم إىل العمليات اليت تضمن املؤسسة من خالله احلصول على العدد والنوعية املناسبة من األفراد ويف 

للموارد البشرية يرتبط  األماكن املناسبة واألوقات السليمة والصحيحة،و إن التخطيط االسرتاتيجي 
.املؤسسةإسرتاتيجيةالعامة للمؤسسة لتأمني وتوفري األفراد الالزمني لتنفيذ باإلسرتاتيجيةمباشرة 

ال أوافق الفقرة الرقم
على 

اإلطالق

ال 
أوافق

أوافق أوافقحمايد
متاما

للموارد البشرية إسرتاتيجيةيتم تطبيق خطة 19
. العامةاإلسرتاتيجيةاملنبثقة واملتكاملة مع اخلطة 

ثقافية، ( تقوم املديرية بتحليل البيئة اخلارجية20
لتحديد ) سياسية، قانونية، اقتصادية، تكنولوجية
.مصادر القوة ونقاط الضعف يف املديرية

واضحا ميلك مدير إدارة املوارد البشرية تصورا 21
.لرسالة املديرية يعمل على إيصاهلا جلميع املعنيني

هناك أهداف مكتوبة وواضحة وحمددة إلدارة 22
املوارد البشرية تسعى اإلدارة لتحقيقها ضمن 

. اإلمكانيات والظروف املتاحة
مناسبة إسرتاتيجيةختتار إدارة املوارد البشرية 23

لتحقيق األهداف مبا يتالءم والظروف اليت 
.  تواجهها حاضرا ومستقبال

إن السياسات اليت تتبعها إدارة املوارد البشرية 24
.واضحة يف أذهان مجيع العاملني 

تضع املديرية ميزانيات وبرامج خاصة جبميع 25
املوارد أنشطةاملديرية مبا فيها أنشطةأوجه 
.يةالبشر 
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ال أوافق الفقرةالرقم
على 

اإلطالق

ال 
أوافق

أوافق أوافقحمايد
متاما

يوجد يف املديرية نظام رمسي للرقابة، يستخدم 26
.عند وضع اخلطط املختلفة موضع التنفيذ

يوجد توافق بني إسرتاتيجية العمل مع خطة 27
.املوارد البشرية 

املوارد البشرية على وجود تعتمد عملية ختطيط 28
أهداف إسرتاتيجية تسعى املديرية لتحقيقها من 

خالل املوارد البشرية
تشارك اإلدارة العليا  إدارة املوارد البشرية يف 29

وضع األهداف اليت من خالهلا اإلسرتاتيجية 
.ميكن حتقيق رسالة املديرية
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أثر الذي يلعبه  التخطيط االسرتاتيجي ليتهالذي قمنا به، و الذي متحورت اشكامن  خالل البحث 
يف مديرية املوارد املائية موارد البشريةللواقع ودور التخطيط االسرتاتيجي وما هو على املوارد البشرية ؟

ودارسة اجلانب النظري واجلانب التطبيقي، وخمتلف العمليات اليت متارس من خالهلا عملية .مبستغامن 
ختطيط املوارد البشرية، ودورها ضمن عملية التخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسة احلديثة، وكنتيجة لذلك 

ستغامن، وملعاجلة التخطيط االسرتاتيجي على املديرية املوارد املائية مبأمهيةتوصلنا لفكرة شاملة مربرين 
اإلشكالية مت اعتماد ثالثة فصول  انطالقا من فرضيات السابقة الذكر يف املقدمة، مث اختبار الفرضيات 

.ويف األخري التوصيات واالقرتاحات

ال ميكنها أن تعيش مبعزل عما حيدث يف بيئتها احمللية و اخلارجية، إذ جند املؤسسات احلديثة إن
ت االقتصادية واالجتماعية و الثقافية  والتكنولوجية  اليت هلا تأثري  على املوارد البشرية، العديد من املتغريا

.وهلذا فإنه ال بد هلذه املوارد أن تتأقلم وتتكيف مع هذه املتغريات 

أن الت
وكذالك تعدادها، وهذا كله لتحقيق حيث القدرات واإلمكانيات والكفاءات واملهارات وحتليلها من

.توازن ديناميكي يضمن  للمؤسسة التكيف مع املتغريات البيئية احملتملة

يعترب التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية العمود الفقري إلدارة املوارد البشرية واملؤسسة ككل فنن 
خالله تستطيع املؤسسة حتديد الكم والنوع من الوارد البشرية اليت حتديدها، والوقوف على نقاط القوى 

.جية واستغالل الفرص إن وجدتوالضعف واالستثمار يف تقوية هذه النقاط لتفادي حتديات البيئة اخلار 

كما يساعد التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية إدارة املوارد البشرية على احلد من املخاطرة وعدم 
التأكد، من خالل التعرف على احتياجات املؤسسة املستقبلية من العنصر البشري، أي قبل ظهور هذه 

ئمة باحملافظة على التوازن بني النقص يف املوارد البشرية االحتياجات فعليا، وجعل املؤسسة على يقظة دا
.املناسبة والفائض منها
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:اختبار الفرضيات

يعترب التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية مسة من مسات اإلدارة تتمحور الفرضية األوىل حول-ا
القوى العاملة اليت هلا كفاءة عالية، ذلك وفق عملية استقطاب واختيار وتعيني يتم من خالهلااحلديثة

.العامة من املوارد البشرية احلالية واملستقبليةإسرتاتيجيةمتطلبات واحتياجات وتنفيذ 

ختطيط كون متحورت الفرضية الثانية عن عالقة التخطيط االسرتاتيجي بالتخطيط املوارد البشرية- ب
بالنسبة جلميع املؤسسات، لذا توجد عالقة وارتباط مباشر املوارد البشرية مسألة ذات بعد اسرتاتيجي

خبطط اإلسرتاتيجية للمؤسسة، ألنه يبىن يف ضوء متطلبات واحتياجات مث تنفيذها، فمن خالله يتم 
تقدير وحتديد احتياجات املؤسسة املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ خطتها اإلسرتاتيجية، 

.ارية التشغيل، وحتقيق األهداف املطلوبةبشكل يضمن هلا استمر 

:النتائج التاليةإبداءمن خالل ما سبق يمكن  

تبقى يف املستوى املطلوب فهي تقوم بالوظائف املوارد إن إدارة املوارد البشرية على مستوى املديرية
يم تقومك عن األعمال الروتينية اليت من اختيار واستقطاب وتدريب وحتفيزالبشرية

و تسجيل حضور العاملني، وبرجمة العطل السنوية وغريها من األعمال ،
.التقليدية 

إدارة املوارد البشرية يف املديرية تضع غايات واضحة وحمددة وذلك من أجل تنفيذها بشكل جيد ، على 
ذا ما يتجسد   املسؤوليات امللقاة اليت على عاتق إدارة املوارد 

.

اليت حتتاجها لعملية التخطيط االسرتاتيجي  اليت متتلكها املديرية  البيانات واملعلوماتنسبية 
.طط العمل  متناسية بعض اجلوانباخلطط اإلسرتاتيجية و اخلللموارد البشرية، فهي مدركة بعض جوانب 
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:التوصيات 

لني باملوارد البشرية على مستوى املديرية،  ؤو هتمام  من طرف املساالزيد من إعطاء املضرورة  - 
.املوارد البشرية إلدارةنفس جديد وذلك من أجل إعطاء 

الكفاءات  من املوارد البشرية للجامعات واملعاهد باستقطابضرورة االهتمام إدارة املوارد  البشرية  -
.

.جيب على املديرية إعادة النظر يف جوانب التحفيز  خاصة املادي -

لتنظيمي الكالسيكي  وعصرنته، وإدخال مصاحل متخصصة كالبحث والتطوير و تعديل اهليكل ا- 
.جتميع وحتليل البيانات، ومعاجلتها من اجل إرساهلا للمصاحل املعنية عند احلاجة

.وتنفيذهااإلسرتاتيجيةإعادة النظر يف نظام الرقابة لدى املديرية الذي يستخدم عند وضع اخلطط - 



إدارة :األولالفصل 
.الموارد البشرية
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:مقدمة الفصل

تعترب املوارد البشرية يف املؤسسات من أهم املوارد، فال ميكن حتقيق أهداف املؤسسة بدون موارد 
جمموعة من املباين واملعدات واآلالت فقط، فاألفراد هم هي اإلبشرية، فبدون أفراد فإن املؤسسة ما

.الذين خيلقون ويصنعون املؤسسات، ولذلك ميثلون أصال من األصول اليت متتلكها املؤسسة

تعترب كفاءة املؤسسة على حسن استثمار مواردها، وعلى األخص املوارد البشرية اليت تتحكم يف باقي 
، فاملؤسسة تسعى جاهدة إىل تنمية وتطوير مواردها البشرية وكذا ختطيطها استخدامها املوارد ويف طريقة 

.

خدمني إىل وقد تطورت مسميات اإلدارة اليت ختص بشؤون العاملني يف املؤسسة، فمن إدارة املست
، فمهما إدارة األفراد إىل إدارة شؤون العاملني إىل إدارة شؤون املوظفني، مث أخري إىل إدارة املوارد البشرية 

،ونظرا ألمهية إلدارة  
:صل ما يلياملوارد البشرية يف املؤسسة ، سنتناول يف هذا الف

.الموارد البشرية إدارة ماهية: المبحث األول

.ووظائف  إدارة الموارد البشرية أهداف: الثاني المبحث

.تخطيط الموارد البشرية: المبحث الثالث 
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.الموارد البشرية إدارة ماهية : المبحث األول

حتتاج املؤسسة إىل عديد من الوارد البشرية واملادية والتقنية واملعلوماتية وذلك من أجل حتقيق 

رسالتها والوصول إىل أهدافها، وتعد املوارد البشرية من أهم املوارد اليت حتتاجها املؤسسة فاملوارد األخرى 

.ال تعمل بدون تدخل املوارد البشرية من إدارة وعاملني

.تعريف الموارد البشرية :ول المطلب األ

:للموارد البشرية من أمههاتعاريفهناك عدة 

أا-  رف ب ،والذين جرى املرؤسينيهي مجيع الناس الذين يعملون يف املنظمة رؤساء و "تع
توظيفهم لألداء كافة وظائفهم وأعماهلا حتت مظلة واحدة هي ثقافتها التنظيمية اليت توضح وتربط 

،اليت تنظم وتوحد أمناطهم السلوكية عن طريق جمموعة من اخلطط و األنظمة والسياسات واإلجراءات
1"املستقبلية اوأهدافرسالتها أداء مهامهم وتنفيذهم لوظائف املنظمة يف سبيل حتقيق

أا -  لك ب فت كذ واجلماعات اليت تكون يف املنظمة اإلفراداملوارد البشرية هي أيضا جمموع "وعر
اإلفراديف وقت معني ، وخيتلف هؤالء 

2"اإلدارية

.ةتعريف إدارة الموارد البشري: المطلب الثاني 

:العديد من تعاريف لإلدارة الموارد البشرية أبرزهايوجد 

اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه املؤسسة من أيادي اإلدارة"إاعلى تعرف املوارد البشريةإدارة -
ها  وتطويرها و العمل على استقرارها  ورفع روحها املعنوية، كما تقوم لعاملة و احملافظة عليها  وتدريبا

تمدامبتابعة تطبيق اللوائح  والتعليمات  والقوانني  اليت شاركت يف صياغتها أيضااإلدارةهذه  اع و

11،ص2005،دار وائل لنشر،عمان األردن ،"ادارة الموارد البشریة المعاصرة "عمر وصفي عقیلي، -1
24،ص2004،مدیریة النشر للجامعة قالمة ، الجزائر ،"ادارة الموارد البشریة"حمداوي وسیلة، -2
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مبا يتماشي مع مصلحة ألخرن وقت اإلدارة العليا يف املؤسسة، كذلك تعمل اإلدارة على تعديلها م
1"املؤسسة والعاملني فيها 

أا وتعرف  - لك ب األساسية و الرئيسية يف كافة أنواع اإلداراتإحدى الوظائف أو "كذ
لق ا من أمور وظيفيةاملنظمات، حمور عملها مجيع املوارد البشرية اليت تعمل فيها،  تع ا ي ، منذ وكل م

"2

.مراحل تطور إدارة الموارد البشرية: المطلب الثالث

، وذلك عندما بدأت عالقات العمل وممارسات مستقلة للموارد البشريةعلم إىللقد ظهر االحتياج 
يف اآلالت، وظهر ذلك واضحا منذ الثورة الصناعية، وظهور والعاملني يف التعقداإلعمالأصحابلنب 

3.عن التطور التارخيي إلدارة املوارد البشريةفيما يلي حملة ،جمتمعات العمل

:الثورة الصناعيةمرحلة -1

و املصانع اآلالتظهرت هذه الثورة يف العامل الغريب يف القرن الثامن عشر، واهم ما ميزها ظهور 
سوء إىلعمالة متخصصة، كما أدى ذلك إىلأحياناعن العمال، واحتياجها أحياناالكربى، واستغنائها 

....)نامجة عن املصانع وأخبرةساعات عمل طويلة، وضوضاء، وأتربة،( ظروف العمل 

كما أدى إىل ظهور فئة مالحظني ومشرفني للعاملني ومراقبة روتينية للعمل ، لقد ظهرت يف هذه الفرتة 
.تطالب بضرورة حتسني ظروف العاملنياحتجاجات

:ظهور الحركات العمالية - 2

عمال وظهر ذلك يف ب األمع مساوئ الثورة الصناعية ، كان على العمال أن يتحدوا ملواجهة أصحا
إىل تكوين احتادات ونقابات عمال، تطالب انقلبتمنظمة، مث إضراباتشكل انتفاضات عشوائية، مث 

.حبقوقهم، وتتفاوض بامسهم فيما خيص األجور، وساعات العمل 

.20،21،ص2004، دار الحامد للنشر والتوزیع عمان ،األردن ،الطبعة األولى "إدارة الموارد البشریة"محمد فالح صالح، -1
13عمر وصفي عقیلي، مرجع سبق ذكره ،ص -2
.25- 22،ص 2008، دار عامل الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان األردن،"تنمية وإدارة  املوارد البشرية " لكاللده ،طاهر حممود ا-3
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: اإلدارة العلميةمرحلة - 3

أن ينظم العالقة بني اإلدارة و العمال وذلك من خالل fredrick taylorحاول فريدريك تايلور 
عدة مبادئ أمهها، تصميم العمل وفق قواعد دراسات احلركة والوقت، و االختيار املناسب للعاملني 

.وإعطائهم أجور حمفزة وتدريبهم، 

لقد تال حركة اإلدارة العلمية اهتمام مـن علمـاء الـنفس بدراسـة :ظهور علم النفس الصناعي مرحلة -4

ظـــواهر معينـــة مثـــل االجتهـــاد و اإلصـــابات واهـــم مركـــزوا عليـــه هـــو حتليـــل العمـــل بغـــرض معرفـــة املتطلبـــات 

الذهنيــة و اجلســـمية للعـــاملني ، وركـــزوا أيضـــا علـــى تطـــوير االختبـــارات النفســـية املناســـبة لالختبـــار مـــن بـــني 

الوظائف ، ولقد أظهرت احلركة جناحا كبري يف الشـركات الـيت اسـتخدمت  أسـاليب حتليـل املتقدمني لشغل

العمل و االختيارات النفسية  

لقــد ركــزت هــذه احلركــة علــى إنتاجيــة العــاملني ال تتــأثر :ظهــور حركــة العالقــات اإلنســانية مرحلــة –5

فقــط بتحســني العمــل مثــل اإلضــاءة وســاعات العمــل ، بــل أيضــا االهتمــام بالعــاملني ، والــنمط اإلشــرايف 

علـــيهم ، و اخلـــدامات املقدمـــة إلـــيهم ولقـــد ظهـــرت هـــذه احلركـــة كنتيجـــة لتجـــارب مصـــانع هـــاوثورن والـــيت 

Eitonاشرف عليها التون مايو  Mayo.

البدء في ظهور ممارسات إدارة اإلفراد مرحلة–6

كانت أوىل املنظمات أخذا مبفهوم اإلدارة العلمية ، ولعلهـم الصـناعي والعالقـات اإلنسـانية هـي منظمـات 

وضــع شــروط التعيــني واســتخدام االختبــارات النفســية ، مث : اجلــيش و احلكومــة وكــان مــن أهــم املمارســات 

.جور وخدامات العاملني ، ومنع الفصل التعسفي االهتمام بأنظمة األ
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: البدء في ظهور بعض المتخصصين في إدارة اإلفراد –7

قامــت بعــض الشــركات الكبــرية و األجهــزة احلكوميــة و اجلــيش بتوظيــف العــاملني متخصصــني يف األنشــطة 

و األجــور ، وخــدامات املختلفــة بــدال مــن األفــراد ، مثــل املتخصصــني يف جمــاالت التوظيــف ، التــدريب ، 

.العاملني ، و األمن الصناعي ، و الرعاية الطبية و االجتماعية للعاملني 

أثرت  هذه احلركة اليت ظهرت يف النصف الثـاين مـن القـرن العشـرين  :ظهور حركة العلوم السلوكية –8

ثلتهــا إثــراء وتعظــيم علــى تطــوير ممارســات اإلفــراد لكــي تتواكــب مــع التطــور يف العلــوم الســلوكية ، ومــن أم

.الوظائف وختطيط املسار الوظيفي ، ومركز التقييم اإلدارية يف تغري مالمح كثري من وظائف إدارة اإلفراد 

:  تدخل الدولة بالقوانين و التشريعات –9

ريعات تقنن العالقة بني نشطت كثري من الدول يف العقود األخرية من القرن العشرين يف إصدار تش
عمال أي  املنظمات و الشركات والعاملني و لقد ركزت هذه التشريعات على موضوعات األأصحاب 

.من أمهها احلد األدىن   لألجور ، والتأمينات و املعاشات و األمن الصناعي وصحة العاملني

.ووظائف  إدارة الموارد البشرية أهداف: الثاني المبحث

اليت تنبع عن إدارة املوارد البشرية كبرية ، فهي تعمل على حتقيق االنسجام واالستقرار يف أمهيةإن
:إىلاملؤسسة ، هلذا سنتطرق يف هذا املبحث 

. املوارد البشرية وأمهيتها وكذلك سنتطرق إىل وظائف إدارة املوارد البشريةأهداف
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.إدارة الموارد البشريةأهداف: المطلب األول 

إيف إدارة املوارد البشرية إىل مساعدة املنظمة يف حتقيق النجاح من خالل األفراد العاملني فيها د
1:  يلياملوارد البشرية فيماإلدارةزيادة فاعلية املؤسسة و تكمن األهداف األساسية 

ق األداء املتميز من خالل البشر ؛حتقي- 
حتفيز العاملني والتزامهم بالعمل؛زيادة - 
ة لرأس املال البشري يف املؤسسة؛حتقيق امليزة التنافسي- 
استقطاب وتعني أفضل العناصر؛- 
تنمية املوارد البشرية ؛- 

.

ـــة كمـــا - علـــى النحـــو ة حمـــاور ميكـــن اإلشـــارة إىل أمههـــا املـــوارد البشـــرية مـــن عـــدإدارة دراســـةتنبـــع أمهي

2:التايل

عنـدما يعمـل كــل أي أداء اجلماعـة أكـرب مـن جمــرد اجلمـع احلسـايب ألداء أعضـائها : متيـز العنصـر البشـري-

؛منهم بصورة مستقلة

؛شري كصورة مؤثر و حاكم يف األداءالعنصر الب-

؛العنصر البشري كمتغري مركب-

العنصر احلاكم يف تكوين أي أن القيمة املضافة للعنصر البشري هي : العنصر البشري كقيمة كفائية- 
.القدرات التنافسية للمنظمة

،مركز دراسات واستشارات اإلدارة " إدارة الموارد البشریة ، المفاھیم والمجاالت و االتجاھات الجدیدة"سمیر محمد عبد الوھاب ،-1
10،11،ص2006مصر ، جامعة القاھرة ، .العامة 

.30.31،ص2000، دار الجامعیة ،مصر ، "إدارة الموارد البشریة"صالح عبد الباقي ،-2
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.وظائف إدارة الموارد البشرية :المطلب الثاني 

أا ال إذاملوارد البشرية بالقيام مبختلف األنشطة الوظيفية املتعلقة بالعاملني يف املنظمة، إدارةتتسم 

ختتلف عن الوظائف اليت متارسها اإلدارات الوظيفية األخرى من حيث املهام اإلدارية كالتخطيط 

املوارد يرتكز اهتمامها يف األنشطة املتعلقة باألفراد العاملني يف إدارةوالتنظيم والتحفيز و الرقابة ،ولذا فان 

1:  يلي املنظمة واليت تتضمن ما

.والتي تشمل عناصر التالية: إلدارة الموارد البشريةالوظائف األساسية -1

ويتعلق هذا النشاط يف حتديد االحتياجات املطلوبة من القوى العاملة يف : تخطيط الموارد البشرية-

.املنظمة بالكم و النوع  وفقا لطبيعة النشاطات املراد اجنازها 

بتحليل الوظائف وتصنيفها و توصيفها وحتديد ويرتبط هذا النشاط : حتليل وتصنيف وتوصيف الوظائف 

.الواجبات واملسؤوليات املناطة بكل مستوى وظيفي معني يف املنظمة

ويرتبط هذا النشاط بتحديد سبل االختيار و التعيني املوظفني من خالل : نظام االختيار والتعين- 

.لذلك إجراء عمليات التعيني و االختيار و املقابالت  و الشروط الالزمة 

املتعلقة بكل مستوى األجورويتم من خالل ذلك تصميم أنظمة :والحوافز األجورتصميم نظام -

لتحديد احلوافز املادية و  املعنوية على املستوى الفردي او اجلماعي للعاملني يف إضافةوظيفي معني ، 

اط ملألداءاملنظمة ووفقا  ويتم من خالل ذلك السعي بامسرار حنو حتسني و : خطة التدريبإعداداملن

.التطويرية املالئمة هلم من خالل وضع الربامج التدريبية و يف املنظمة العاملنياألفرادتطوير املهارات لدى 

، دار البسرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن ، "إدارة الموارد البشریة " حضیر كاظم حمود ، یاسین كاسب الخرشة ،-1
31ص 2007
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األداءوتنظيمية لتقومي إداريةويتم وفق  ذلك وضع ضوابط : تصميم نظام تقويم األداء-

.العدالة و املساواةأسلوباملنجز للعاملني وفق قواعد وثوابت تنظم من خالل 

.االجماعي للعاملين لديهأوالفردي لألداءالتقويم العام -
:الوظائف المساعدة في إدارة الموارد البشرية -2

1:تتجلى الوظائف املساعدة إلدارة املوارد البشرية يف ما يلي

يفة تم بتنظيم العالقة مع التنظيمات العمالية :النقابات العالقة مع - هي وظ وتطرق إىلو
.موضوعات مثل الشكاوى العمالية والتأديب والفصل من اخلدمة 

:أمن وسالمة العاملين -
.النفسية السليمة هلم واالجتاهات

:ساعات وجداول العمل -
.يتناسب مع طبيعة املؤسسة ووضع نظام يكفل كفاءة العمل 

.35، ص،2007دار الجامعیة ، االبراھمیة  مصر، " وارد البشریة،إدارة الم"احمد ماھر، -1
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: الموارد البشرية إدارةلتحديات التي تواجه ا:المطلب الثالث

تطبيقات إدارة املوارد البشرية األمر الذي أدى هناك عدة حتديات تنافسية أثرت، ومازالت  تؤثر على 
1:منهاواكب تلك املتغريات و نذكر بإدارة املوارد البشرية إتباع عدة اسرتاتيجيات و سياسات خمتلفة لت

: تحديات السوق العالمية-
الرتكيز على قضايا إىلفاإلضافةمنظمة ما أليتلبية التوقعات الزبون هي من األمور األساسية  

اا وفقا الحتياجات الزبون ، وان ابتكار إنمن املنظمات يتطلباإلدارة الداخلية كما  نسق عملي ت
.يف املؤسسةاجلودة الشاملة إدارةمثل اإلدارة

:للوظائفالتأهيلتحديات مستوى -
عدد أنعلى كماظائف و الصناعات مستويات تعليميةتغيري يف جمموعات الو إييتطلب 
تزداد بسرعة اكرب ، وهذا يتطلب طريقة إنعلى من املواقع مستويات تعليمية تتطلبالوظائف اليت 

هذه البيئة ئملالنظر جذرية يف تصميم الوظائف الإعادةإىلجديدة يف حتديد مهام الفرد مع احلاجة 
.اجلديدة 
:تحديات  التكنولوجية الجديدة -

إدارةيؤثر التقدم التكنولوجي على 
د البشرية  وتنفيذها مبا املوارد البشرية تتمثل يف صياغة االسرتاتيجيات اخلاصة باملور إدارةإنالتنظيمية ، 

.مع االسرتاتيجيات التنظيمية يوالئم 
: المال البشريرأستحديات تطوير -

اص م وهذا ماال مايلرأساملوظفني ميتلكون إنهذه العملية هو أسباباحد إن بشري خ
رأسإدارةبعمل جيد يف ؤسساتتقوم املأنينبغي األفرادل التنافس من خاللغرضؤسسةاملتلكه مت

.   املال البشري

.16، ص2003دار الجامعیة ، االسكندریة ، مصر ، الطبعة" إدارة الموارد البشریة"راویة حسن،-1
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:تحديات المعلومات -

اراإمكانيةاملوارد البشرية و إىلالنظرة إن وتطويرها ختتلف اليوم عما  وتأهيلهاوتفعيلها إد
االنتشار سريع املعلومات وكذالك العوملة واتفاقية التجارة : كانت عليه لسببني رئيسيني مها

.العاملية

.الموارد البشريةإدارةالتحديات التي تواجهها أهم:01مالشكل رق

رواية حسن، إدارة الموارد البشرية، كلية التجارة الجامعية ص اإلسكندرية : المصدر
16ص،2003الطبعة

.الموارد البشريةتخطيط: المبحث الثالث

كفاءات بشكل ذه الهاستخدامتساعد عملية ختطيط املوارد البشرية توظيف أفضل الكفاءات وعلى 
، وأن توظيف هذه الكفاءات يكون عن طريق أفضل، يسمح للمؤسسة بالبقاء والنمو واالستمرارية

.االستقطاب واالختيار مرور إىل التعيني

ادارة الموارد 
البشریة

تحدیات 
المعلوماتیة 
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:تحديات المعلومات -

اراإمكانيةاملوارد البشرية و إىلالنظرة إن وتطويرها ختتلف اليوم عما  وتأهيلهاوتفعيلها إد
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.العاملية

.الموارد البشريةإدارةالتحديات التي تواجهها أهم:01مالشكل رق

رواية حسن، إدارة الموارد البشرية، كلية التجارة الجامعية ص اإلسكندرية : المصدر
16ص،2003الطبعة

.الموارد البشريةتخطيط: المبحث الثالث

كفاءات بشكل ذه الهاستخدامتساعد عملية ختطيط املوارد البشرية توظيف أفضل الكفاءات وعلى 
، وأن توظيف هذه الكفاءات يكون عن طريق أفضل، يسمح للمؤسسة بالبقاء والنمو واالستمرارية

.االستقطاب واالختيار مرور إىل التعيني

تحدیات 
العولمة 

ادارة الموارد 
البشریة

تحدیات 
المعلوماتیة 

تحدیات راس 
المال البشري 

تحدیات 
السوق 

التكنولوجیا 
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.تعريف تخطيط الموارد البشرية: األولالمطلب 

لة لتحديد احتياجات املؤسسة من العاملني خالل فرتة و تلك احملاختطيط املوارد البشرية بأنه بيعرف - 
اغلب املؤسسات زمنية حمددة، وهي غالبا الفرتة اليت يغطيها التخطيط واملقدرة بسنة، واملعروف يف

.ونوعيتها وعددها وغريهااالحتياجاتمبخطط التسيري،حيث حتدد فيها 

وبالصفة عامة فإن ختطيط املوارد البشرية يعين حتديد أعداد ونوعيات العمالة املطلوبة خالل فرتة 
عرض األفراد داخليا، أي األفراد املوجودين فعال، وخارجيا، اخلطة، وهو عبارة عن نظام توافق أو مقابلة 

1.أي هؤالء الذين يتم تعيينهم لتوظيفهم، مع الوظائف املتاحة

إىلحيتاج جناح ختطيط املوارد البشرية على مستوى املؤسسة،:خطيط الموارد البشريةمقومات ت-
2:مقومني أساسيني مها

تتناغم وظائف املؤسسة معا لتحقيق األهداف وعليه، فإن حتديد االحتياجات : التكامل الوظائفي-1
.التعاون و التشاور والنقاش املستمرمن املوارد البشرية من األمور املشرتكة بينهم، واليت يتطلب عالقات 

وظيفة املوارد البشرية باملؤسسة ببلورة أهداف املؤسسة بصورة إجيابية، حىت تصمم نظم املعلومات وىل وتت
اخلاصة باملوارد البشرية ،مث مجع املعلومات و البيانات  الالزمة عن طريق التنفذيني مثل حتديد احتياجات 

.ونوعا فضال عن ختطيطهم للتنقالت وترقيات والتدريبالوحدات من العاملني كما 

تفرض البريوقراطية األدائية على املؤسسات، بفعل القوانني واللوائح وخاصة فيما :الضبط الوثائقي-2
...)واالنتدابإجراءات التوظيف، قرارات الرتقية والنقل ( يتعلق باملوارد البشرية 

وحتتوي هذه الوثائق الوراقية على بيانات تفصيلية عن العاملني باملنظمة مثل االسم واللقب والسن والنوع 
.والتقدير وغري ذلك من البيانات املرتبطة بالعاملني واجلزاءاتواملؤهالت واخلربة والتدريب 

،دار األمة للطباعة والترجمة والتوزیع،  الجزائر ،الطبعة األولى" إدارة الموارد البشریة " نور الدین حاورش، -1
43،44،ص2011،
، 2008، دار الوفاء لدنیا الطباعة و  للنشر ،االسكندریة ، مصر ،الطبعة األولى"إدارة الموارد البشریة " محمد حافظ حجازى ،-2

.121،122ص
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.وأهداف تخطيط الموارد البشرية أهمية: المطلب الثاني 

من العاملني لفرتة زمنية حمدودة، االحتياجاتحتديد عندما يتم : أهداف تخطيط الموارد البشرية - 1
نفسها، ومبا أن املؤسسة ال ميكنها حتقيق اآلجالمن وراء ذلك حتقيق أهداف يف انه سينتظرهذا يعين 

ارد البشرية تتمثل توفري موارد بشرية قادرة على ذلك، فإن أهداف ختطيط املو أهدافها إال من خالل 
1:يليفيما

احلايل و املتوقع من األفراد؛االحتياجحتديد - 
وتكوين اختيارالتنبؤ باحتياجات املؤسسة من األفراد وتطبيق سياسات إدارة املوارد البشرية من - 

األمثل للموارد االستخداموأجور ومرتبات ووضع نظم احلوافز وتقييم كفاءة األفراد حىت يتحقق 
البشرية؛

ممارسة العالقات العامة وتنمية الصلة والرتابط بني األفراد واملؤسسة من خالل الربامج الرتفيهية - 
والثقافية املختلفة؛االجتماعيةواخلدمات الصحية و

 -
مل؛ع

يف جمال احملافظة على العنصر البشري والتأثري اإلجيايب يف سلوك الفرد؛تنمية مهارات املؤسسة - 
تقوم املؤسسة بعملية التدريب الدوري وبالتايل سد االحتياجات وتعويض األفراد الذين يشملهم - 

التدريب؛
يساعد على حتقيق التناسق لدى املسريين،مبااإلنسانيةتنمية الفهم واملهارة األساسية يف العالقات - 

. يف األداء وتنمية العمل االجتماعي

.44نور الدین حاروش ،نفس المرجع السابق،ص-1
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:أهمية التخطيط للموارد البشرية - 2

1:يليالبشرية يف مااملواردالتخطيط أمهيةتتجلى 

توفري بيانات دقيقة و واضحة باملواقف الراهن للمنظمة املعنية من حيث عدد العاملني لديها و –

العلمية و املهارات املتاحة إضافة ملعلومات تتعلق باجلنس و احلالة األسرية و التعليمية و غريها املؤهالت 

.ملة لإلفراد العاملني يف املنظمةمن املعلومات اليت تشكل قاعدة بيانات شا

يعترب التخطيط وسيلة هادفة يف احلصول على القوى البشرية العاملة لتحقيق سري العمليات اإلنتاجية–

.و التسويقية و التمويلية خالل الفرتات الالحقة  بالكفاءات و املهارات الالزمة إلجناز ذلك 

يساهم ختطيط القوى البشرية يف االستخدام األمثل  الختاذ القرارات  املتعلقة بإمجايل النشاطات –

.املرتبطة باملوارد البشرية الالزمة الجناز األهداف  

اءات البشرية املتوفرة يف املصادر اخلارجية يف أسواق العمل أو املهارات على أفضل الكفاحلصول - 

.توى املصادر الداخلية يف املنظمةاملتاحة على مس

يساهم يف حتسني االستخدام األمثل يف تعامل مع القوى العاملة حبيث يساهم بتقليص التكاليف و –

.الوقت بأدىن حد ممكن 

وة و الضعف يف املوارد البشرية املتاحة لدى املنظمة السيما عند الشروع يساعد على معرفة مراكز الق–

.مستقبال اإلسرتاتيجيةضباعتماد حتليل أغرا

.تقبال يساهم ذلك يف خلق قاعدة التنسيق و التكاملية يف خمتلف األنشطة املراد اجنازها مس–

.40ص .39خضیر كاظم حمود ، یاسین كاسب الخرشة ، نفس المرجع السابق ،ص –1
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.االستقطاب والتعيين واالختيار:المطلب الثالث

الصاحلني مللء الوظائف الشاغرة يف األفرادالبحث عن " يعرف االستقطاب بأنه : االستقطاب-1

تهم وجذم  تمال اس عمل و  ل استمالة وجذب جمموعة كافية من " أو هو " األفضل منهم للعملواختيارا

1.مللء الوظائف الشاغرةاإلفراداألفراد يكونون القاعدة اليت ميكن منها اختيار أو انتقاء أصلح 

:يليز أمهية االستقطاب يف ماترب :االستقطاب أهمية-أوال 

عدد ازدادوكلما االستقطاب اجليد يفتح مجيع أبواب ومصادر العمل املتاحة أمام املؤسسة، -

؛من بني املتقدمنيواألفضلاملتقدمني للعمل أصبحت اخليارات واسعة يف اختيار األكفأ 

إىلمن خالل االستقطاب تستطيع املؤسسة توصيل رسالتها -

ام الوظيفية  ير حي تطو عمل و ل ؛ل

.أن جناح عملية االستقطاب هو خطوة األوىل يف بناء قوة العمل الفعالة واملنتجة-

:االستقطابأهداف وظيفة -ثانيا

:جمموعة من األهداف تنحصر يفوظيفة االستقطاب إىل حتقيقدف

فات والشروط الواجب حتدد املوص(حصر عمليات االستقطاب اليت يقتضيها كل من حتليل العمل -

؛وختطيط املوارد البشرية) توافرها يف من يشغل الوظيفة

؛توفري العدد الكايف من املتقدمني املالئمني لشغل الوظائف بأقل تكلفة ممكنة-

.فاعلية املؤسسة عن طريق زيادة معدالت استقرار العمالة وتكوين قوى العاملةإلسهام يف زيادة ا- 

جدارا للكتاب العالمي، عمان ، " إدارة الموارد البشریة مدخل االستراتیجي"عادل حرحوش صالح ، مؤید سعید السالم ،-1
.2006،81،82،83االردن،
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ها ميوجد نوعني او مصدرين للحصول على القوى العاملة واليت ميكن تقسي:مصادر االستقطاب -ثالثا

1:ومهارئيسيتنيعتني إىل جممو 

 يعترب العمال يف املؤسسة يف الوقت احلاضر من أهم املصادر اليت يعتمد :خلية االدالمصادر

اإلعالنعليها يف شغل الوظائف الشاغرة، وهذا يعين أنه إذا خلت وظيفة معينة يف املؤسسة فأنه جيب 

ويتم احلصول تعرف فيه شروط شغلها من العاملنيعنها داخل املؤسسة حىت ميكن 

وكذلك ،والتحويل،والنقل ،الرتقية : فراد املناسبني من داخل املؤسسة بإحدى الوسائل التالية على األ

.العمال السابقني يف املؤسسة

 قد يكون من الضروري للمؤسسة أن تلجأ إىل أحد املصادر اخلارجية :المصادر الخارجية

اإلفرادكان هلللحصول على أيادي عاملة املطلوبة، فمهما  

العاملني ذوي كفاءات 

.خاصة

أهم مصادر العرض اخلارجي للقوى العاملة اليت قد تلجأ او تعتمد عليها املؤسسة للحصول على و من 

:سوق العمل هييفاحتياجات من العاملني

تقوم هذه املكاتب عادة حبصر طاليب الوظائف من الذين يرتددون :مكاتب العمل الحكومية - 

كتب وسيط بني طاليب العمل ة مدى حاجتها من العمالة، أي هو معليها،كما تتصل باملؤسسات ملعرف

.و املؤسسات اليت تبحث عن طاليب العمل

ظهرت هذه املكاتب يف كثري من الدول، وغالبا ما يعتمد عليها : وكاالت التوظيف الخاصة- 

.للحصول على عمالة غري ماهرة 
121-119دار الجامعیة الجدیدة للنشر ، اإلسكندریة، مصر،ص،" إدارة الموارد البشریة " محمد سعید انور سلطان ، -1
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فراد الالزمني لشغل الوظائف الشاغرة األاملصادر اخلارجية احلصول على أهماإلعالن من :اإلعالنات -

اإلعالناتعلى داالعتماأمهية وازدادتشغلها من العاملني داخل املؤسسة ،إمكانيةيف حالة عدم 

.ب انتشار وسائل االتصال بسب

تعتمد على االتصال املباشر ألااملباشرة، املصادري تعترب من أهم وه: الجامعات والمدارس- 

.املؤسسة إليهامبواصفات معينة حتتاج اإلفرادباملدارس الفنية واجلامعات اليت خترج 

املهنية و النقابات العمالية دورا هاما كمصدر للقوى االحتاداتتلعب :المنظمات العمالية والمهنية-

العاملة، فهي تؤدي خدمات لكل من أصحاب األعمال و األفراد الباحثني عن العمل وذلك لرتشيح 

من يصلح من األفراد لشغل الوظائف الشاغرة باملؤسسة، فال ميكن ألي مؤسسة أن تتعاقد مع أي عامل 

.طريق النقابة اليت ينتمي إليهامن هذه الفئة إال عن  
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األفراد انتقاءعملية "، وميكن تعريفه بأنه االستقطابية الثانية الالحقة لعملية هو العمل:االختيار-2

.الذين تتوفر لديهم املؤهالت الضرورية واملناسبة لشغل وظائف يف املؤسسة 

العملية اليت يتم مبقتضاها فحص طلبات املتقدمني للتأكد ممن تنطبق عليهم مواصفات " أو هو 

.

يلي شرح هلذه بالشكل التايل ويف مااالختيارمراحل عملية ميكن تصوير :االختيارخطوات عملية - 

1:املراحل

تبدأ عملية استقبال طاليب العمل االستقطابتتم عملية أنبعد : العملاستقبال طالبي - 

الذين يتوافدون إىل املؤسسة بغرض التزود ببعض املعلومات املتعلقة بشروط العمل والشروط 

الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة وامليزات اليت سيحصل عليها واألشياء الواجب توفرها 

وعلى ضوء هذه املعلومات يقرر طلبوا العمل الذين ال تتوفر فيهم الشروط وغريها من املعلومات، 

االختيار وبذلك يتم تصفية األفراد الذين ال مييلون إجراءاتيف استكمال العمل عدم مواصلة

نفقات أعباءمن اجلهة، وتقليل األفرادأصلحاألمر الذي يزيد من فرص احتيار للعمل يف املؤسسة

.أخرىاالختيار من جهة

طلبات التوظيف هي مناذج استمارات طلب التوظيف، أو : الفحص األولي لطلبات التوظيف-

السرية الذاتية هلم، ويتم من خالل هذه العملية فحص الطلبات و التأكد من مطابقتها لشروط 

.الشروطلبات اليت ال تنطبق عليها واملواصفات   املعلنة للوظيفة الشاغرة، ويتم استبعاد الط

.85،86حرحوش صالح ، مؤید سعید السالم، نفس المرجع السابق،صعادل-1
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للمفاضلة بني املتقدمني للعمل من أجل اختباراتتعتمد بعض املؤسسات على :الختباراتا- 

االختباراتاختيار انسبهم وإذا ما تقرر استخدام 

.االختبارات نتائج هذه 

االختبارائل تعترب املقابلة من أكثر الوس: المقابلة-

حاملرتشاملعنية، و اإلدارة، مثل ممثل إدارة املوارد البشرية وممثل أكثرأوحمادثة شفوية تتم بني شخصني 

: يليللوظيفة، وذلك من أجل حتقق من ما

هل يستطيع املرتشح املتقدم أداء الوظيفة فعال؛- 

الدافعية لالستمرار يف العمل لوقت طويل؛هل لدى املرتشح - 

.يتكيف مع العاملني يف املؤسسةهل يستطيع املوظف أن - 

وهنا تقوم إدارة املوارد البشرية بإجراء مراجعة شاملة ومتعمقة لكل املعلومات اليت : االختيار األولي-

ل الوقوف على مدى حصلت عليها بشأن املرتشح للوظيفة ومقارنة ذلك مع نتيجة االختبار من أج

االختبارخالصتها أن نتيجة أساسيةللوظيفة الشاغرة، وتسند هذه العملية إىل فرضية مالئمة املرشح 

.وحدها ليست دليال كافيا على جناح الفرد مستقبال يف العمل املعلن عنه

املقابلة بنجاح أواالختباربعد حتديد وحتليل البيانات اخلاصة باملرتشح الذي اجتاز : القرار النهائي-

املوارد البشرية إدارةوبعد أخذ رأي مدير الوحدة املختص الذي تتواجد فيها الوظيفة الشاغرة، تقوم 

رئيس املؤسسة أو اجلهة املخولة بالتعيني بغية إصدار األمر اإلداري اخلاص إىلالتعيني بتقدمي الوثائق

.بالتعيني املرشح وإعالمه بذلك 
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.خطوات عملية االختيار:02الشكل رقم

جدار للكتاب العاملي، " إدارة املوارد البشرية  مدخل االسرتاتيجي" عادل حرحوش صاحل :املصدر
.87،ص2002،األردنعمان، 

استقبال طاليب العلم

لطلبات التوظيفاألويلالفحص 

االختبارات

املقابلة

األويلاالختيار 

القرار النهائي 

الكشف الطيب

التعيني 

الرفض
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، وأخري التعني، االختيارمت االستقطابهو خطوة األخرية يف عملية التوظيف واليت تبدأ من :التعيين 
1: ويتضمن التعيني أربع نقاط أساسية هي

من عملية االختيار االنتهاءتتوىل عادة اجلهة املختصة إصدار التعيني بعد : إصدار القرار التعيين-
واالتفاق مع املرتشح على مقدار الراتب وامليزات األخرى اليت سيحصل عليها وعادة يعني األشخاص 

.اجلدد حتت التجربة سنة أو اقل جيوز متديدها فرتة أخرى إذا ثبت عدم كفاءة املوظف يف عمله

قصد ا تعريف املوظف اجلديد باملؤسسة والوظ: التهيئة المبدئية- يفة والعاملني معه، وهنا يتم تعريفه ي
باملسؤوليات وسلطات الوظيفة 

املؤسسات الصناعية تقوم إدارة املوارد البشرية بتنظيم مقابالت للموظف اجلديد مع املشرف عليه وحتت 
وتكيفه للعمل، ومن املفضل عند تصميم بإعدادهفيما يتعلق إشرافها ومتابعتها للتقدم الذي حيرزه
:خطوات التاليةأوبرنامج توجيه املوظف مراعاة النقاط 

استقبال املوظف اجلديد والرتحيب به من قبل رئيسة املباشرة وإعطائه فكرة عن العمل الذي - 
.يثريها واإلجابة على األسئلة اليتسيقوم به

.حتديد املعلومات اليت- 
.تقدمي املوظف اجلديد إىل زمالئه يف مكان العمل من أجل التعارف- 
.تقوم ومتابعة نتائج برنامج التوجيه بعد فرتة مناسبة- 

يعني الفرد حتت فرتة جتربة ملدة قد تصل إىل السنة، ويبقى : متابعة وتقويم الفرد خالل فترة التجربة-
االختبارهذه الفرتة حتت املوظف خالل 

.أخريعمل 

بعد أن ميضي املوظف اجلديد الفرتة التجريبية احملددة له بنجاح وتثبيت  : تثبيت الموظف وتمكنه- 

.96-94عادل حرحوش صالح ، مؤید سعید السالم، نفس المرجع السابق،ص11
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الالزمة 
.لتنفيذ العمل
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:خاتمة الفصل

ميثل املورد البشري أهم أصل متتلكه املؤسسة، حيث ينظر إليه على أنه رأس املال الفكري الذي يتفوق 
حضنا يف هذا الفصل أهم الوظائف إلدارة املوارد ته وأمهيته على رأس املال العادي، حيث اليف قيم

ارة تم مبجموعة من إدارة املوارد البشرية عالبشرية كما نعترب  إد ارة عن  واألنشطة املتكاملة تالسياساب
.واملتداخلة واليت يشرتك يف تنفيذها وتصميمها املديرون وقادة فرق العمل



طيط التخواقع :الفصل الثالث
لموارد البشرية لاإلستراتيجي 

في مديرية الموارد المائية 
.بمستغانم 



لموارد البشریة في مدیریة الموارد المائیة مستغانملاإلستراتیجي واقع التخطیط 

51

:المقدمة 

اجلزائري الذي عرف عدة حتوالت جذرية يف أواخر االجتماعياحمليط السياسي واالقتصادي و إن 
الثمانينات ومن هنا أوجب على اإلدارة اجلزائرية  أن تكيف وقواعد  تسيريها مع متطلبات هذا احمليط 

.حبيث ال ميكن التسامح مع األخطاء املرتكبة عند تطبيق القواعد اجلديدة لإلدارة العصرية 

ملوارد البشرية يف اإلدارة العمومية اجلزائرية أوجب حدوث قطيعة جذرية وأن التصور اجلديد لنظام إدارة ا
سنة وهذا ما أدى إىل التفكري يف مشروع يأخذ بعني 30مع طريقة إدارة املوارد البشرية اليت دامت 

يعرف بالتخطيط ماأواالعتبار وضع خطة على مدى طويل إلدارة املوارد البشرية منكنها من تنفيذها
.اإلسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية

، حيث اعتمدنا على وعليه قمنا يف هذا الفصل  بدراسة ميدانية مبديرية املوارد املائية  مبستغامن
لموارد اإلسرتاتيجي للتخطيطاأساساللحصول على املعلومات  حيث متحور هذا االستبيان االستبيان
.البشرية 
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.لموارد البشرية في المديرية التخطيط االستراتيجي  ل:المبحث األول

.نبذة تاريخية عن مديرية الموارد المائية لوالية مستغانم : المطلب االول 

عدة واليات من بينها واليت كانت تشمل 1959لوالية مستغامن سنة  الريديريةملتأسست ا
شاريع يف االستغالل الفالحي باستعمال مياه ، الشلف ، تيارت ، غليزان ومن مهامها اجناز املمعسكر

.السدود واخلزانات 

املتضمن حتديد النظام الداخلي لدى 1991جوان 2و مبقتضى القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
: مديرية  الري للوالية، كانت هذه األخرية تتكون من ثالثة مصاحل وهي كتايل

.والوسائلاإلدارةمصلحة - 

.مصلحة الري الفالحي- 

.مصلحة التطهري- 

يد تنظيم سري مت حتد2002مارس 26املؤرخ يف 187/ 02مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم و 
عدد املصاحل ضبطاملتضمن أعالهاملشار اليه األولاملعدل للنظام الداخلي مديريات الري للواليات 

مديريات الري لواليات الوطن 

الري على املستوى الوطين و هذا بقرار زيادة مصلحتني على مستوى املديريةمت 25/04/2004ويف 
:وزاري مشرتك و مها على التوايل

.ياه الصاحلة للشربمصلحة تزويد بامل- 

.مصلحة حشد املوارد املائية- 

و الوحدات مبختلف األعمالاقب كل تر أافروع تابعة هلا و 10لري زيادة على ذلك تضم املديرية ا
.الدوائر التابعة هلا 

226تسمى مديرية الري بوالية مستغامن حاليا مبديرية املوارد املائية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم - 
.22/06/2011املؤرخ يف 11.
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.نشاط المديرية: المطلب الثاني 

:يتمثل نشاط املديرية يف ما يلي

.برامج العمل الرامي إىل حشد املوارد املائية السطحية واجلوفيةاملشاركة يف الدراسات وإعداد - 

ضمان التحكم يف تسيري املنشآت ومتابعة اجناز املشاريع و السهر على احرتام قواعد ومقاييس - 
.اإلجناز

.منشآت حشد املوارد املائية، و تسيري وصيانةاستغاللالسهر على حسن - 

وارد املائية على مستوى الوالية وحشدها واستعماهلا و احملافظة إنشاء بنك معلومات حول معرفة امل- 
.عليها 

.برجمة مشاريع التزويد باملياه الصاحلة للشرب- 

.تكوين نظام إعالمي يتعلق بالتزويد باملياه الصاحلة للشرب- 

.املشاركة يف الدراسات وبرجمة مشاريع التطهري واحلماية ضد الفيضانات- 

.الوسائل وتقنيات التطهري لتصفية املياهتياراخاملسامهة يف - 

.تكوين نظام إعالمي يتعلق بالتطهري ومحاية البيئة - 

.املشاركة يف إعداد برنامج تطوير الري الفالحي الصغري واملتوسط- 
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.الهيكل التنظيمي للمديرية: المطلب الثالث
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.لموارد البشريةاإلستراتيجي لنتائج استبيان حول التخطيط : المبحث الثاني

إن مفتاح جناح املؤسسة وفعاليتها مرهون بالتخطيط اإلسرتاتيجي وجناحه يتطلب موارد بشرية  ذو  
كفاءة، ولتعرف على مدى سعي املؤسسة لذلك مت االستعانة باستبيان يضم خمتلف اجلوانب األساسية 

اليت وسيلة مناسبة للوقوف الفعلي والعملي على احملددات واملعايري باعتبارهاطة مبتغريات الدراسة إلح
.لموارد البشريةل دور التخطيط االسرتاتيجي لتطبقها املؤسسة لتفعي

.مكونات االستبيان: المطلب األول

احلقائق وسيلة مستعملة جلمع املعلومات وأداة من أدوات احلصول على أن االستبيان هورباعتبا
مجع هذه البيانات عن طريق وضع استمارة أسئلة، وتكون هذه األسئلة متنوعة يتم والبيانات فقد مت 

.حتضريها انطالقا من أهداف معينة وانطالقا من اجلانب النظري للدراسة

يتناول اجلزء األول معلومات عامة العربية من خالل طرح جزئني ة باللغاالستبيانوهلذا مت تصميم 
ولقد يتناول  معلومات خاصة بالتخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية اجلزء الثاين أماعن العاملني 

: حماور 6مشل 

.املوارد البشرية املديرية بتخطيطالتزامختطيط املوارد البشرية يهدف إىل معرفة : األولاحملور 

الوقوف إذا كان هناك استقطاب للكفاءات يف استقطاب املوارد البشرية يهدف إىل : احملور الثاين
.املديرية

ملعرفة طرق ومعايري اليت تستخدمها املديرية يف تعيني  واختيار املوارد البشرية اختيار: احملور الثالث
.العمال

يهدف هذا احملور إىل معرفة طرق التدريب وفعالية اليت ارد البشرية تدريب وتطوير املو : احملور الرابع 
. يقدمها للمديرية

التحفيز املوجودة يف املديرية أنواعحتفيز املوارد البشرية كان هدف من هذا احملور إىل معرفة :ر اخلامساحملو 
.وعالقات داخل املديريةوأثره على أداء
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طيط ان اهلدف منه هل املديرية تتبع ختلموارد البشرية وكاالسرتاتيجي لممارسة التخطيط : ادساحملور الس
. اسرتاتيجي وخطط عمل تسمح هلا بتحقيق األهداف مرجوة 

وهذه االستماراتعلى أفراد العينة وأعيد مجعها لتخضع إىل تفريغ بعد مجع االستمارةلقد وزعت و
ليتم حتليل النتائج وذلك بعد تدوينها يف جدول وكذا بكل فقرة حبساب عدد التكرارات واألجوبة اخلاصة 

.إعطاء تفسريات هلذه النتائج

مت تقدمي واستالم االستمارات باستخدام طريقة التوزيع واجلمع غري املباشر وقد استعنا :عينة الدراسة
.ببعض العمال لتوزيع ومجع االستمارات

:مجاالت البحث

موظف مبديرية املوارد 26على جمموعة من املوظفني واملقدر بأشتمل هذا البحث :المجال البشري
غامن وأشتمل كل أصناف العمال من ذكور وإناث وحديثي التوظيف أو الذين لديهم املائية لوالية مست

.خربات سابقة

.أقيم البحث بوالية مستغامن وبالضبط يف مديرية املوارد املائية  :المجال المكاني

08استمارة يف26ومت اسرتجاع 03/05/2016استمارة بتاريخ 35توزيع مت : المجال الزمني
.مث بدأت عملية تفريغ البيانات احملصل عليها05/2016/
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.تفريغ االستمارة : المطلب الثاني

:حول معلومات العامة جاءت النتائج كما يلي:  الخاصة بالجزء األولاالستمارةتحليل نتائج 

.بالجنسوالخاص )1-3(الجدول 

%النسبةالعدداجلنس
1246ذكور

1454اإلناث
.ستبيانناء على تفريغ حمتويات االمن إعداد الطالب ب:المصدر

من إمجايل ) %46(ونسبة الذكور بلغت %)54(نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة اإلناث بلغت 
من اإلناثيدل على تفوق هذا، نوعا مااألنثويطابع الن املديرية يغلب عليها عينة الدراسة، أي أ

ن املؤسسة ذات طابع عمومي تلتزم بتنظيم من ناحية العطل وأوقات الفراغألذلكحيث التوظيف،
يفو عمل يف قطاع اخلاص أيفضلونعكس الذكور  هذا القطاع،الو وعطلة األمومة هلذا جند اإلناث يفض

.ك راذات أجور مرتفعة مثل سونطتاملؤسسا

.الخاص بالفئة العمرية ) 2-3(ولالجد

%النسبةالعددالفئة 
0519.سنة30اقل من 

1661سنة40إىل -30من 
0415سنة50إىل -40من 
سنة 60إىل- 50من 
فأكثر

0104

.ستبيانلطالب بناء على تفريغ حمتويات االمن إعداد ا:المصدر

نستنتج أن الفئات املدروسة باملديرية على الرغم من اختالفها إال أن اجلدول السابق ميكن أنمن خالل 
أي النسبة األكرب من %76سنة بنسبة50إىل 30ألغلب املوظفني باملديرية ترتاوح أعمارهم من 
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، أما النسبة األقل من املوظفني متثل نسبة ة العمال وجتربتهم يف امليداناملوظفني باملديرية وذلك راجع خلرب 
. ألن أغلب من يتجاوز هذه الفرتة حيال إىل التقاعد04%

.الخاص بالمستوى التعليمي): 3-3(الجدول 

%النسبةالعددالفئة
0831ثانوي فأقل

0311سبكالوريو 
1350ليسانس

0208دراسات عليا
.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

بل تشمل خمتلف فقط الل اجلدول أن املديرية ال توظف ذوي شهادات العلمية العالية ن خالحظ مي
حيملون 50%أن املدروسة، حيث عينةللحتليل االستبيان املوجه طوار التعليمية، وهو ما يؤكدهاأل

رية اليت حيتم عليها تواجد يإىل نشاط املدويفسر ذلك،لديهم دراسات عليا8%شهادة ليسانس  و
الثانوي وبكالوريوس كانت وشهادات جامعية ملزاولة نشاطها، أما بالنسبة للمستوىراد ذوي كفاءةأف

قدمية يف املديرية، نتيجة منط الذين ميثلون أصحاب اخلربات واأل11%و %31على تواىل النسبة 
.التوظيف السابق الذي كانت تعتمد عليه املديرية

:والخاص بالخبرة)4-3(الجدول

%النسبةالعددالفئة
0727سنوات 5قل من أ

0623سنوات10ىل إسنوات5من
0727سنة15إىل سنوات10من
0623سنةفأكثر16

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

سنوات 5نالحظ أن املديرية متتلك عمال حديثني توظيف حيث أن نسبة الذين ميلكون خربة أقل من 
داللة على أن املديرية ترتكز%50ن للمديرية عمال هلم خربة طويلة تبلغ نسبتهم ، ونالحظ أ27%
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سنة 16%23على أصحاب خربة ميدانية ومؤهالت معرفية، أما نسبة 
شراف اجلدد واإلمهة يف تكوين املوظفنيوذلك راجع العتماد املديرية على هذه الفئة يف التسيري واملسا

.عليهم

والتخطيط إدارة الموارد البشرية المتعلق بمعلومات خاصة بالجزء الثاني خاصة تائج االستبيان ن
.االستراتيجي

.تخطيط الموارد البشرية: األولالمحور 

.م إدارة الموارد البشرية في المديرية بتخطيط الموارد البشريةالتز باوالخاص ) 5-3(الجدول 

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0204021305التكرار
0815085019%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

ية تم بتخطيط املوارد البشرية%69نسبةأنمن خالل اجلدولالحظي ير ملد ا أن  وهذا ،يرون 
يعكس لنا أ

وهذارون عكس ذلكي%22كما أن هناك نسبة فضل الكفاءات وتعيني أاستقطاب عاملني جدد 
اجهها يف القيام مبهامها ، أو لديها صعوبات تو إىل أن هذه الفئة مل تستفيد من إدارة املوارد البشريةراجع 

.وذلك راجع لعدم وجود ختطيط باملديرية من وجهة نظرهم

.أهداف وخطط الموارد البشرية في المديريةبوضوح والخاص ) 6-3(الجدول 

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0207001601التكرار
0826006204%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

العمال أنوهذا يدل على ،يرون أن هناك  وضوح يف األهداف وخطط املوارد البشرية%66الحظ أن ي
وضوح يف يرون عدم %34أما نسبة راية باألهداف املستقبلية للمديرية  وخططها وبراجمها،على د
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يرجع ذلك إىل عدم االهتمام من قبل هؤالء العمال وعدم إطالعهم على اخلطط اخلطط، و األهداف
.املديرية،وهو األمر الذي على هذه املؤسسة أن تراعيه يف أقرب اآلجالأهدافو 

استقطاب الموارد البشرية : المحور الثاني

تمتلك تسعى المديرية الستقطاب الكفاءات من الموارد البشرية التيوالخاص ) 7-3(الجدول
.المهارة والقدرة والمؤهل

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0302021405التكرار
1108085419%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

بشرية متتلك مهارات وخربات يف ميدان ن املديرية تستقطب كفاءاتأحظ من خالل الفئة املدروسةيال
من املوظفني يؤكدون ذلك، وترى %73العمل، وذلك ما تؤكده نتائج االستبيان حبيث ما يقارب نسبة 

من املوظفني ال يوجد استقطاب ألن يف نظرهم املديرية تقوم بتوظيف أصحاب الشهادات %19نسبة 
.أصحاب اخلرباتال ال املهارات و 

تتصل المديرية بالجامعات والمراكز العلمية الستقطاب الطلبة والخاص ) 8-3(لالجدو 
.المتفوقين

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0808050203التكرار
3131190811%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

يرون أن املديرية ليس هلا ارتباط مباشر مع اجلامعات %62من خالل اجلدول أن نسبة نالحظ
وهو شكل تعاين منه كافة ،خلرجني اجلامعة واملعاهد ذلك بسبب نقص يف تكوين وانعدام اخلربات

من أنوعها يف اجلزائر لعدم وجود رؤية مستقبلية،ملا ميكن أن يقدمه هذا الصنف إخالفاملؤسسات على 
تتصل باجلامعات واملراكز ديريةأن امل%20يف حني ترى نسبة الباحثني عن العمل بأفكارهم وأرائهم،
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لكون أغلب املتخرجني من اجلامعات يوظفون يف القطاع العام مبختلف صيغ العلمية، وذلك راجع
.التوظيف اليت شنتها احلكومة مثل برامج عقود ما قبل التشغيل وغريها

.اختيار الموارد البشرية: ثالثالمحور ال

المديرية باختيار الكفاءات المناسبة لتعيينهم في الوظائف اإلدارية قياموالخاص ) 9-3(الجدول
.الوسطى والعليا

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0303021206التكرار
1111084623%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

من العينة املدروسة يرون أن املديرية تقوم باختيار %69أن النسبة من خالل اجلدول الحظي
يرجع ذلك إىل أمهية هذه املناسب اليت تتطلب الوسطى والعليا،اإلداريةالكفاءات وتعينهم يف املناصب 

يرون عكس ذلك قد يرجع إىل حرمان هؤالء العمال من هذه %22يف حني أفراد ذوي كفاءة،
.املناصب

يتم اختيار الموارد البشرية وفقا لمواصفات ومعايير شغل والخاص بالفقرة) 10-3(لجدولا
.الوظائف الشاغرة

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0203021504التكرار
0411085815%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

لعمال يف الوظائف الشاغرة مبواصفات املديرية تقوم باختيار وتعيني اأنيالحظ من خالل اجلدول 
وشروط أسسمن العمال يرون ذلك  ويرجع ذلك أن هناك %73حيث ومعايري شغل الوظائف شاغرة 

ية ا ، لى درا تكون ع ال  عم ل وجل ا
.دارة املوارد البشرية ونزهتها يف التوظيفإلالسيئة%15أما
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.تدريب وتطوير الموارد البشرية :المحور الرابع

لتدريب وتطوير الموارد البشرية يتم في المديرية خطة سنوية بوجود والخاص ) 11-3(الجدول
.وضعها استنادا إلى احتياجاتها

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0201012002التكرار
0804047708%النسبة

.االستبيانمن إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات :المصدر

%85إدارة املوارد البشرية يف املديرية هلا خطة تدريب وتطوير عماهلا بنسبةأنيالحظ من خالل اجلدول 
أفرادويرجع السبب إىل متغريات اخلارجية والتكنولوجية اليت يشهدها العامل، كذلك حاجة املديرية إىل 

يرجع ذلك يرون عكس ذلك وقد %12مدربني ملزاولة نشاطها، و
.جدواه

المديرية بتدريب الموارد البشرية بهدف زيادة معارفهم المتعلقة بقياموالخاص )12-3(الجدول
.بوظائفهم

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0000011906التكرار
0000047323%النسبة

.إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيانمن :المصدر

من العمال يرون أن التدريب املوارد البشرية يزيد من معارف ن خالل اجلدول يالحظ أن األغلبية م
اليت ةالتدريبيإىلوهذا راجع %96العمال حيث بلغت نسبة 

مت ا املديرية سابقا ا .ق
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للمتدربين على تطبيق ما تعلموه في المديرية بيئة محفزة يتوفر والمتعلق ) 13-3(لالجدو 
.التدريب على ارض الواقع 

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0308060801التكرار
1131233104%النسبة

.حمتويات االستبيانمن إعداد الطالب بناء على تفريغ :المصدر

يرون أن ليس هناك بيئة حمفزة للمتدربني على تطبيق ماتعلموه على %42ل اجلدول أن يالحظ من خال
الواقع ويرجع هذا إىل مناسب اليت يشغلها هؤالء العمال وتدريب الذي خيذونه ليس مطابق مع األرض

لقيهم تدريب واستطاعوا تطبيق ما أن هناك بيئة حمفزة بسب  ت35%
.تعلموه على أرض الواقع

.تعتمد المديرية على برامج تدريب متخصصة وبصفة دوريةوالخاص) 14-3(الجدول 

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0003012002التكرار
0011047708%النسبة

.الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيانمن إعداد :المصدر

حسب التخصصات وبصفة دورية وذلك ليزيد ةتدريبياملديرية تقوم بربامج أنخالل اجلدول يالحظ من
تغيري اجيايب يف القدرات والتطوير حنو إحداثوبالتايل %85بنسبة العمال باملعارف واملهارات املمكنة 

والذين ميلكون مستوى ثانوية فأقل،أو راجع عكس ذلك رمبا مل يتم تدريبهم %11فيما يرى .األفضل
.لطبيعة النشاط الذي يزاولونه داخل املديرية والذي قد ال تتوفر لديها برامج خاصة بتلك الوظائف

.مكان التدريب داخل المديرية وخارجهابوالخاص ) 15-3(الجدول

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0303011702التكرار
1111046508%النسبة
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.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

من دوارات تدريبية يكون لالستفادةال أن توجيه بعض العميرون %73الحظ من خالل اجلدول أنه ي
املدربني، يف حيث يرى أنواعداخلها وخرجها وذلك راجع لنوعية التدريب واإلمكانيات املتوفرة لديها أو 

البقية عكس ذلك قد يرجع  أن التنقل خارج املؤسسة للقيام بعملية التدريب قد يكون شاقا إذا كانت 
.ب تدوم كم من يوم املسافة بعيدة أو مكلفا  إذا كانت برامج التدري

.فترة التدريب كافية لتحقيق األهدافوالخاص بالفقرة) 16-3(الجدول

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0308041001التكرار
1131153804%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

أا تكون كافية من خالل اإلجابات أن فرتة التدريب قد تكون إجيابية لدى البعض فهم يرونيالحظ
لتحقيق األهداف، وهي رؤية املسؤولني ، أما البعض األخر يرى عكس ذلك ، الن برامج التدريب قد 
ول 

. إىل األهداف املرجوة

.المديرية على مدربين من الداخل و الخارجاعتماد والخاص )17-3(الجدول

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0306051200التكرار
1123194600%النسبة

.االستبيانمن إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات :المصدر

أن التدريب هو عملية تكوينية، فاملدرب حتما له تعويض، فبعض العمال يفضلون املدربني باعتبار
ام احلسنة مع املوظفني وحرصهم على  عالق ل لني  اخ لد جناح هذا الربامج التدرييب واملؤسسة ككل، ا

.قد يكونون أكثر ختصصا وحياديةألموالبعض األخر مبدربني 
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.تحفيز الموارد البشرية: امسالمحور الخ

.تتبع المديرية أساليب عديدة للتحفيزوالمتعلق ) 18-3(الجدول 

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0707030900التكرار
2727113500%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

ويرجع انه هناك أساليب عديدة يف للتحفيزمن املستجوبني يرون %35يالحظ من خالل اجلدول أن 
أن يرون%54بينما.للعمل، وزيادة مردوديتهم هذا إىل أدارة املوارد البشرية الذي هدفها دفع العمال

دمة من طرف املديرية قد يرجع إىل عدم اهتمامهم بربامج التحفيز املقاملديرية ال متلك نظام حتفيز فعلي
ام مع إدارة املوارد البشرية ليست جيدةأو .   عالق

.تعتمد المديرية أساليب التحفيز المادي لمن يستحقهاوالمتعلق بالفقرة) 19-3(الجدول

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0408070502التكرار
1531271908%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

جع ذلك من العمال يرون عدم وجود حتفيز مادي، وقد ير %46نسبة أننالحظ من خالل اجلدول 
ان هناك %27، بينما يرى وهو ما تؤكده الفقرة السابقةخمصصة هلذا الغرض،عدم وجود أموالإىل

ريهم، الذين يستفيدون دون غالعمال بعضتم مبردودهذا إىل  أن املديريةحتفيز مادي ، وقد يرجع
.هذا ما تؤكده الفقرة السابقة

.المديرية أساليب التحفيز المعنوي لمن يستحقهاباعتمادوالخاص ) 20-3(الجدول

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0506021102التكرار
1923084208%النسبة
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.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

من %50التحفيز املعنوي الذي بلغت نسبته أسلوباملديرية تعتمد على أنمن خالل اجلدول الحظي
بشكل مناسب، فيما األداءبتقدير وتشجيع العمال على العمل وزيادة 

إدارة املوارد البشرية لفئة معينة على حساب فئة إمهالعكس ذلك قد يرجع ذلك إىل %42يرى 
.أخرى

التحفيز في زيادة تماسك في توطيد العالقات االجتماعية بمساهمة والخاص) 21-3(الجدول
.بين العمال

متاماأوافق أوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0506060603التكرار
1923232311%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

يرون أن التحفيز ال يساهم يف زيادة %42اليت بلغت فئة من العمالأنيالحظ من خالل اجلدول 
بني العمال خاصة إذا  هناك شحناءالعمال وهذا يعين أنمتاسك وتوطيد العالقات االجتماعية بني

%34وشعور بالظلم، ويرىفئة معينة،مما قد يولد البغضاء بني العمالكانت املديرية متنح حتفيز مادي ل
العالقات بني العمال بشكل أدى حلل املشاكل بني العمال خصوصا من العمال انه ساهم يف توطيد 

.بني أقسام واملصاحل



لموارد البشریة في مدیریة الموارد المائیة مستغانملاإلستراتیجي واقع التخطیط 

67

.الموارد البشريةةر داإلمتعلق بممارسة التخطيط االستراتيجي المحور السادس

تطبيق خطة إستراتيجية للموارد البشرية المنبثقة والمتكاملة مع بوالمتعلق )22-3(الجدول
.الخطة اإلستراتيجية العامة

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0206031104التكرار
0823114215%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

املوارد البشريةإسرتاتيجيةنه يتم تطبيق امن العمال يرون %57نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة
وبرامج  وأهدافاملنبثقة واملتكاملة مع اخلطة اإلسرتاتيجية العامة ويعنيان إلدارة املوارد البشرية خطط 

نقص املعلومات وعدم قد ترجع إىل ذلكعكس%30تتالئم مع اخلطة العامة للمديرية،مع هذا يرى 
.العامة للمديريةاإلسرتاتيجيةخبطة هؤالءدراية 

ثقافية، سياسية، قانونية، ( المديرية بتحليل البيئة الخارجيةوالخاص بقيام)23-3(الجدول
.لتحديد مصادر القوة ونقاط الضعف في المديرية) اقتصادية، تكنولوجية

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0207051002التكرار
0827193807%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

البيئة اخلارجية وذلك لتحديد يرون أن املديرية تقوم  بتحليل%45نالحظ من خالل اجلدول أن 
يرون %35ووبراجمها  أهدافهامصادر القوة ومعاجلة نقاط ضعفها وكذلك من أجل البقاء وحتقيق 

معنيني بتحليل كون شهادات والغريلميالالعمال مأوأعكس ذلك قد يرجع إىل مستواهم التعليمي 
يست لديهم معرفة كاملة حول تشخيص بيئة املؤسسة الداخلية واخلارجية، مبا يف البيئة اخلارجية، أو ل

املديريةإسرتاتيجيةالعنصر البشري يف بناء أمهيةذلك 
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أهداف مكتوبة وواضحة ومحددة إلدارة الموارد البشرية تسعى بوجودوالخاص )24-3(الجدول 
.اإلدارة لتحقيقها ضمن اإلمكانيات والظروف المتاحة

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0103041305التكرار
0411155019%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

واضحة وحمددة إدارة املوارد البشرية تضع غاياتيرون أن،%69نسبةيالحظ من خالل اجلدول أن 
اهاوذلك من أجل تنفيذ مكاني إ وف  حتت ظر تم  أن ت لى  يد ، ع ما يتجسد  هذا،املتاحةابشكل ج

اليت على عاتق إدارة املوارد البشرية امللقاةاملسؤوليات
توجد على مستوى املسؤولني املباشرين من العمال أن األهداف املكتوبة %19بينما،  ليسهل تنفيذها 

يطلعوم عليها .وال 

إدارة الموارد البشرية إستراتيجية مناسبة لتحقيق األهداف بما اريختباوالخاص ) 25-3(الجدول
. يتالءم والظروف التي تواجهها حاضرا ومستقبال

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0205031303التكرار
0819115011%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

هلا إسرتاتيجية مناسبة لتحقيق يرون أن إدارة املوارد البشرية %61يالحظ من خالل اجلدول أن
وهذا يدل أن املديرية تقوم األهداف مع أحذ بعني االعتبار الظروف اليت تواجهها يف احلاضر ومستقبل 

يرون عكس ذلك قد يرجع ذلك إألى 27%
.
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يع السياسات التي تتبعها إدارة الموارد البشرية واضحة في أذهان جمبوالخاص) 26-3(الجدول
.العاملين 

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0507040901التكرار
1927153504%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

اا ليست يرون عدم وضوح سياسات تتبعها أدارة املوارد %46يالحظ من خالل اجلدول أن  ية و بشر ال
يف أذهان مجيع العاملني، هذا يدل على أن اإلدارة ال تقوم باجتماع مع مجيع عماهلا  وان ترسم 

.

، يستخدم عند وضع في المديريةنظام رسمي للرقابةوجود بوالمتعلق بالفقرة) 27-3(الجدول 
.التنفيذالخطط المختلفة موضع 

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0505070900التكرار
1919273500%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر

يرون عدم وجوده بصفة %38يرون على وجود نظام رمسي و%35يالحظ من خالل اجلدول أن 

اخلطط والربامج املوضوعة من قبل إدارة املوارد البشرية ، حيث يتم حكم من خالهلا على مدى فاعلية 
.هذا النظام
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تعتمد عملية تخطيط الموارد البشرية على وجود أهداف والمتعلق بالفقرة ) 28-3(الجدول
.إستراتيجية تسعى المديرية لتحقيقها من خالل الموارد البشرية

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقال أوافق على اإلطالقالبيان
0205031402التكرار
0819115408%النسبة

.تفريغ حمتويات االستبيانمن إعداد الطالب بناء على :المصدر

يالحظ من خالل اجلدول أن سعي املديرية لتجسيد خطتها يبدأ من خالل الرتكيز على ختطيط املوارد 
االستثمارأما البقية فيعتقدون بأمهية %62كما توضحه نسبة البشرية من خالل التدريب والتكوين

.املادي عوض البشري

اخلصوص يف تنمية واالرتقاء بالعنصر البشري هو ضمن خطة كما أن مشاركة األفراد على وجه 
)29- 3(اإلسرتاتيجية للمديرية مما يوضحه اجلدول

تشارك اإلدارة العليا  إدارة الموارد البشرية في وضع األهداف والمتعلق بالفقرة) 29-3(الجدول 
.التي من خاللها اإلستراتيجية يمكن تحقيق رسالة المديرية

أوافق متاماأوافقحمايدال أوافقفق على اإلطالقال أواالبيان
0103061105التكرار
0411234214%النسبة

.من إعداد الطالب بناء على تفريغ حمتويات االستبيان:المصدر
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:خاتمة الفصل

الذي قمنا بيه تبني مستغامن وحتليل االستبيانمديرية املوارد املائية لوالية  من خالل الدراسة امليدانية يف 
،كما تسعى جاهدة  االستفادة منههلايستدعي موارد بشرية مؤهلة علىوفريتم فعالأن مديرية هلا نظا

لموارد البشرية من خالل قيامها باستقطاب املوارد البشرية املؤهلة   االرتقاء تطبيق التخطيط االسرتاجتي لل
.تتناسب مع مواردها املتاحةإسرتاتيجيةبالعنصر البشري لديها بتدريبهم، وحتفيزهم، قيامها بوضع خطط 
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للعنصر البشري بالدرجة وامتالكهامما ال شك فيه أن جناح أية مؤسسة من املؤسسات جيب توفرها 
األوىل، الذي ميثل العقل املدبر هلا، فهي ال ميكنها االستغناء عليه يف ظل ما يعرف بالعوملة ،فهو ميثل 

عترب مبثابة  مساهم األكرب أعظم قوى مؤثرة يف حتديد هوية املؤسسة احلديثة ورسم معامل مستقبلها، كما ي
.عقد بيئة األعمال وتتعدد فيها أشكال املنافسة يف حتقيق النمو والتوسع للمؤسسة يف ظل ت

وكما تتجلى أمهية التخطيط االسرتاتيجي للمورد البشرية يف املؤسسة احلديثة كونه حتمية المناص منها، 
وإعادة التنظيم تكنولوجيات جديدة إدخالعند وذلك  من أجل حتقيق الكفاءة يف األداء،خاصة

إخل....الداخلي هلا و تغيري النشاط 

يتم مبعزل عن التخطيط الكلي كما جيب اإلشارة إىل أن ختطيط اإلسرتاتيجي للمورد البشري ال
للمؤسسة إذ أن التنسيق بني كل من املوارد البشرية و التسويق وخطة اإلنتاج وغريها هو شرط أساسي 

هي اإلسرتاتيجيةحاءها واستمرارها يف جو املنافسة ، واملطلب الرئيسي للنجا للمؤسسة حىت تضمن بق
متعددة  ومناسبة من املوارد وأنواعتنطوي على جمموعة أناحملددة،وحىت تنجح جيب أهدافهاحتقيق 

.املهام اليت تنطوي عليها اإلسرتاتيجيةألداءالبشرية ذات مهارات ضرورية 

حيث يساعد ختطيط املوارد البشرية يف إدراك احتياجات املؤسسة املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة 
أنواعهاو أعدادهامن حيث اإلسرتاتيجيةلتنفيذ خططها 

البدائل للتعامل مع العجز أو وهذا من أجل أجياد أمثل ،االحتياجات
.الفائض احملتمل من هذه املوارد يف الوقت املناسب 
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: اإلشكاليةطرح 

إن تواجد املؤسسة يف  السوق  ويف ظل املنافسة الشرسة بني املؤسسات وعدم استقرار االقتصاد 
تخطي جل  ما لوسيلةالعاملي، اوجب على املؤسسة جعل من التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية

:التالية اإلشكاليةمن صدمات وضرورة حتمية هلا ، ومن هنا تبلورت لنا تتعرض له

واقع التخطيط هوما.وما هو أثر  الذي يلعبه التخطيط االسرتاتيجي على  املوارد البشرية؟
يف مديرية املوارد املائية مبستغامن؟لموارد البشريةاالسرتاتيجي ل

:الفرعية األسئلة

:الفرعية التاليةاألسئلةلإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بتحليلها إىل 

هي أمهيته ؟هو التخطيط االسرتاتيجي وماماما هي أمهية و أهداف إدارة املوارد البشرية ؟- 
هل حقيقة يوجد ختطيط إسرتاتيجي للموارد وارد البشرية؟ملقة التخطيط اإلسرتاتيجي باعالما - 

.البشرية يف مديرية املوارد املائية مبستغامن 

فرضيات الدراسة

.مسة من مسات اإلدارة احلديثةلموارد البشريةعترب التخطيط االسرتاتيجي لي- 

.املوارد البشريةاتيجي  و ختطيطهناك عالقة بني ختطيط االسرت - 

:أهمية البحث

أمهية البحث إىل األمهية الكامنة يف كل من عمليت التخطيط االسرتاتيجي وختطيط املوارد البشرية،  تعود
ت وحتقيق أهدافها ، سواء مؤسسات يف القطاع العام أو القطاع كمتطلبني أساسيني لنجاح املؤسسا

وارد البشرية يف اخلاص يف اجلزائر، و تكمن أمهيته أيضا من كونه يعين بفحص التخطيط االسرتاتيجي للم
.تعترب حديثة هذا املفهوم عموماواليتالدول النامية 
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:الهدف من الدراسة

:تتمثل األهداف اجلوهرية هلذا البحث فيما يلي 

.اهلدف من إدارة املوارد البشريةإظهارحماولة- 
.حماولة إظهار أمهية التخطيط للموارد البشرية- 
.للموارد البشريةطيط االسرتاتيجي معرفة واكتشاف التخ- 
.معرفة أهم متطلبات حتقيق التكامل بني ختطيط املوارد البشرية والتخطيط اإلسرتاتيجي- 
.د البشريةمعرفة أهم الصعوبات اليت تواجه التخطيط اإلسرتاتيجي للموار - 

:تيار الموضوعأسباب اخ

الن على دول النامية مثل اجلزائر اكون موضوع البحث  حيتاج لدراسة  وتطبيقه: موضوعيةأسباب
العصر احلديث الذي نعيشه اليوم أصبح يتطلب هذا النوع من التخطيط االسرتاتيجي وخاصة يف 

.اعها، لتحديد أهدافها املستقبلية وحتقيقها اإلدارات مبختلف أنو 

ضمن التخصص الذي املوضوع من قبل، وكذلك كون موضوعلدي رؤية على:سباب شخصيةأ
.ندرسه، كذلك احتواء هذا املوضوع على مراجع قيمة

:المنهج المستخدم

من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحة و حماولة اختيار الفرضيات املقرتحة، أخرتنا املنهج الوصفي 
كذا التخطيط التعرض للمفاهيم العامة واخلاصة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية و التحليلي وذلك ب

االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية،ومنهج التحليلي يف عرض املعطيات واألرقام بالنسبة للجانب التطبيقي 
.الذي مت على مستوى مديرية املوارد املائية مبستغامن 
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: صعوبات البحث

.تشابك املوضوع البحث مع مواضيع أحرى-

.صعوبة يف اختيار عناصر البحث-

:الدراسةهيكل

صول، فصلني لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وبلوغ هدف البحث مت تقسيم املوضوع إىل ثالثة ف
:تطبيقي، وذلك على حنو التايلالنظريني، والفصل

اجلوانب للوقوف على أهمنا  إدارة املوارد البشريةتناولاألوليف الفصل 
اليت تسعى إىل حتقيقها ، كما  تطرقنا إىل ختطيط املوارد البشرية، لتوضيح واألهدافاملؤسسة،اإلدارة يف 
. أهم جوانبه

لموارد البشرية، لتوضيح بعض عناصر اليت ختص  رتاتيجي لأما الفصل الثاين فتناولنا التخطيط االس
إىل عالقة ختطيط مفهوم اإلسرتاتيجية وإبعادها، وإعطاء نظرة عن التخطيط اإلسرتاتيجي، مث قمنا بتطرق 

املوارد البشرية بالتخطيط اإلسرتاتيجي  وذكرنا أهم الصعوبات اليت تواجه التخطيط االسرتاتيجي للموارد 
.البشرية

إلسقاط اجلانب النظري وقيام باستبيان يف لثالث واألخري فتناولنا فيه اجلانب التطبيقي الفصل اأما
.لموارد البشرية يف املديريةواقع التخطيط اإلسرتاتيجي ليرية املوارد املائية يف مستغامن، ملعرفةمد



:ملخص

املشاكل قبل وقوعها يف بللتنبؤ من األدوات املثلى لموارد البشرية ليعترب التخطيط االسرتاتيجي
كما له ،مستقبالقد تتعرض هلا وا ول اليت تعاين منها املؤسسة حاضر املؤسسة، ويضع جمموعة من احلل

دور حساس يف املؤسسة فهي ال ميكن االستغناء عليه بتاتا  ، فهو يرفع روح املعنوية لألفراد وذلك من 
.خالل توفري االستقرار يف العمل، وهو ما جيعل أدائهم مرضي

.التخطيط اإلستراتيجي، إدارة الموارد البشرية، مديرية الموارد المائية: الكلمات المفتاحية



اإلهداء

ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن و فصاله في عامين ان  : " بسم اهللا  الرحمن الرحيم
إلي المصير   ْ سورة لقمان14اآلية  " اشكر لي ولوالديك 

اهدي ثمرة جهدي المتواضع

اعز ما أملك في الوجود و أبر الناس بصحبتي  إلى

الكلمات عن الوفـاء بحقهما وأقف عاجزة عن رد جميلهماالذين تعجزإلى

منبع الحنان و الحب و مثلي األعلى في الحياة, من تحمال الشقـاء يسرا  إلى

أمي وأمي الحبيبان حفظهما اهللا

لى مثلي األعلى في الحياة  زكريا و أخواتي  مليكة و حياة إ, هشام  , األعزاء سليمان  إخوتيإلى
سفيان وعبد الكريم و محمد  أصدقـائي

كل من شاركني لحظة  إلىو  أبنائهمو  خالتيو  أخواليإلىو  أبنائهمو عماتي و  أعماميكل  إلى
حزني و فرحي

: خاص  إهداء

لهم كل الحب و التقدير و  أكنكل أساتذتي عبر سنوات التعليم و التحصيل الدراسي الذين  إلى
االحترام  

ونصائحها القيمة كما أشكر كل  بإرشاداتهاالتي لم تبخل علينا  " شايب الذراع  مشرفةالاألستاذةاشكر  
" رمضاني  " األستاذإلىو  " بوزيان دليلة  "خاصة األستاذة  شئأيعني  ااألساتذة الذين لم يبخلو 

من الفشل و الثقة بالنفس  اليأسالذي كان قدوة لي و زرع فينا حب التحدي و عدم  

لشكر الخالص لكل موضفي بنك الفـالحة و التنمية الريفية الذين ساعدوني بكل ما لديهم  باأتقدمكما  
" بشوش"و السيدة  " سلطاني عائشة  "من علم و خبرة و زودوني بمختلف المعلومات و خاصة السيدة  



تشكرات
هداناأنلواللنهتديكناومالهذاهداناالذيوجلعزهللالشكرأوال

.اهللا

والاللسانويعددهاالفكريحصيهاالالتيالنعمعلىهللاوالشكرهللالحمد
المتواضعالعملهذاإلتمامورحمتهبقدرتهوفقناالذيهللافـالحمدالقـلم،يدونها
لتساؤالتنورمنبعيكونوأنحسناتناميزانفييجعلهأنوعالجلمنراجيين

.غيرنا

هتقدمماكلعلىةالمشرفةاألستاذإلىالصادقواالعترافالجزيلبالشكرنتوجه
الكلمةحتىوالبالفكروالبالمعلومةعلينابخلتولمونصيحةوتوجيهعطاءمنلنا

شايبةاألستاذرضاه،تو حبهتلماوفقهتأناهللامنونرجوالعملهذاإلعدادالطيبة
دراع

.عليهنحنماإلىلنصلحرفـايديهعلىتعلمنامنكلونشكر

االقتصاديةعلومكليةأساتذةوكلواألصدقـاءاألحبةإلىوالعرفـانبالشكرونتوجه
.التسييروعلوموالتجارية

بمستغانمالريفيةالتنميةوالفـالحةبنكنجاحعلىالقـائموننشكرأنيفوتناالكما
.والمساعدةالعونيدمنلناقدموهماعلى

. العملهذاإتمامفيبعيدأوقريبمنساهممنكلنشكركما
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متاشيا مع املستجدات اليت هي يف تطور مستمر كان البد على االقتصاد اجياد طرق وأدوات تضمن له 
االستمرارية يف هذه الظروف، ولعل من أهم هذه األدوات اليت كان هلا دور فعال للنهوض باالقتصاد 

ايل و أصحاب مؤسسات الوساطة املالية اليت ما هي إال هيئات تعمل على الربط بني أصحاب العجز امل
و لقد حاولنا التطرق يف يف هذه الدراسة إىل الدور . الفائض املايل، و هذا بغية متويل االستثمارات 

: املالية الوسيطة حيث حاولنا اإلجابة على إشكالية البحث و املتمثلة يفتاملؤسساالذي تلعبه هذه 
مت فصل تمهيديعن طريق ية؟هل للمؤسسات المالية دور في عملية تمويل المشاريع االستثمار 

مت الفصل األولالتطرق فيه إىل ماهية الوساطة املالية و تطورها التارخيي و أسباب ظهورها، و يف 
و )البنوك(التعريف بأنواع مؤسسات الوساطة كل على حدى، حيث تعرضنا إىل املؤسسات املصرفية 

حتليل كيفية الفصل الثانيو أنواعها، و يف 
متويل و تقييم املشاريع االستثمارية عن طريق التعريف بأساسيات التمويل و القروض و كذا دراسة ماهية 

مت عرض أساسيات االستثمار و املشروع االستثماري و معرفة الفصل الثالثالتحليل املايل، و يف 
فتم التطرق إلىواقع مؤسسات الوساطة املالية يف اجلزائر حيث ل الرابعللفصخمتلف املفاهيم، أما بالنسبة 

تعرضنا إىل كل نوع على حدى من بنوك و مؤسسات التأمني و البورصة، و من أجل اإلملام بكل هذه 
اجلوانب النظرية و تعزيز كل املفاهيم املتطرق إليها قمنا بدراسة حالة حول مؤسسة مصرفية تتمثل يف 

إحصائياتة احمللية و تبيان دور الوساطة املالية الذي يقوم به هذا البنك عن طريق حتليل بنك التنمي
موارد البنك الواردة من خمتلف العمالء و مبختلف الطرق و كيفية استعماهلا و توزيعها على خمتلف 

.القطاعات و املؤسسات

:ية مت التوصل إىل ما يليمن خالل دراسة احلالة على مستوى بنك التنمية احملل:اإلستنتاجات

الفائض أصحابمؤسسات الوساطة املالية هلا دور فعال يتجسد يف عملية جتميع األموال من .1
.املايل و إعادة توزيعها على أصحاب العجز املايل

.هناك موارد خمتلفة يتم عن طريقها احلصول على كميات هائلة من املدخرات.2
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.توزيع هذه املواردهناك سبل متعددة يتم من خالهلا .3

ككل من خالل عمليات االقتصادإنعاشتساهم مؤسسات الوساطة املالية بشكل كبري يف .4
.

:الفروضاختبار

إن املؤسسات املالية و خاصة البنوك هلا دور فعال يف عملية الوساطة املالية و هذا من : الفرضية األولى
، و هي فرضية صحيحة و هذا ما قمنا بدراسته بتبيان كل مفهوم  على االستثماريةأجل متويل املشاريع 

.حدى

ات و هذا ما مت تستعمل املؤسسات املالية الوسيطة طرق متعددة لتمويل االستثمار : الفرضية الثانية
.تناوله يف الفصل الثاين حتت عنوان طرق التمويل

املمول عن طريق هذه املؤسسات هو استثمار يف أغلب األحيان إن االستثمار: الفرضية الثالثة
ناجح، و هذا ملا توفره من موارد إلنشاءه إذا كانت مشاريع جديدة إو لتعزيزه و تطويره إذا كانت 

.ما مت التطرق إليه يف الفصل الثالثمشاريع قدمية، و هذا 

إن تطور املؤسسات املالية الوسيطة ضرورة حتمية تفرضها التحوالت االقتصادية :الفرضية الرابعة
.اجلارية حنو االنتقال إىل اقتصاد السوق

دور الوساطة المالية “ بناءا على ما مت دراسته من خالل موضوعنا هذا و املعنون : االقتراحات
توصلنا إىل االقرتاحات التالية اليت نراها تفيد يف حتسني أداء هذه اهليئات لتطوير ” ية االستثمار في عمل

:أساليب متويل املشاريع االستثمارية و ذلك عن طريق

تنويع مصادر متويل اإلستثمارات من قبل مؤسسات الوساطة املالية مبختلف أنواعها .1
).البورصةاملؤسسات املصرفية، مؤسسات التأمني، (

تطوير مؤسسات الوساطة املالية من أجل التوصل إىل تقنيات متويل جديدة، مع األخذ بعني .2
 .

.تنويع خدمات املؤسسات املالية الوسيطة عن طريق متويل خمتلف املشاريع االستثمارية.3
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إنشاء نظام إعالم فعال يقدم خمتلف الرموز .4
.الوسيطة

حسني خدمات بنك التنمية احمللية و تطويرها و تنويعها و هذا عن طريق االعتماد على صيغة .5
.جديدة تتمثل يف التسويق البنكي الذي يعمل بدوره على الزيادة يف موارده و مدخراته و تنويعها
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:تمهيد 

لقد مر النظام البنكي اجلزائري بعدة مراحل من فرتة االستقالل إىل حد اليوم ولعل أهم قانون التشريع 
املتعلق بالنقد و القرض ويعرف هذا 1990أفريل 14املؤرخ يف 10- 90البنكي اجلزائري هو قانون 

.املعنوية و االستقالل املايل بأنه مؤسسة  وطنية تتمتع بالشخصية11القانون بنك اجلزائر يف مادته 

ومن بني البنوك التجارية 
مبوضوعنا ، والذي هو بنك الفالحة و التنمية الريفية الذي يعترب مؤسسة تنتمي إىل القطاع العمومي 

مبهمة تطوير القطاع الفالحي و ترقية 206- 82وم رقم مبقتضى املرس1982مارس 13تأسس يف 
.العام الريفي 

1بنك الفالحة و التنمية الريفية:المبحث األول

.منشأ بنك الفالحة و التنمية الريفية، تعريفه:المطلب األول

:نشأة بنك الفالحة و التنمية الريفية.  1

اإلصالحات أمثرت ميالد بنوك كان هلا دور يف عرفت املنظومة املصرفية اجلزائرية سلسلة من 
تفعيل املهنة املصرفية منها بنك الفالحة و التنمية الريفية الذي عرف النور بعد إعادة هيكلة البنك 

هــ املوافق 1402مجادي األويل 11الصادر يف 106. 82الوطين اجلزائري مبقتضي املرسوم رقم 
من الوسائل الرامية إيل املشاركة يف تنمية القطاع الزراعي و ك وسيلةذاحيث اعترب آ11/03/1982ل

.ترقية الريف

:تعريف بنك الفالحة و التنمية الريفية.  2

بداء . السنوات تعددت نشاطاته أعاله ، أوكلت له مهمة التكفل بالقطاع الفالحي ، و مع مرور
بتدعيم فروعه علي مستوي الرتاب الوطين حيث حقق ما كان يصبو إليه إذ بلغ عدد وكاالته سنة 

286فرع ، أما يف يومنا هذا فقد أصبح عدد وكاالته 31رئيسية و 6وكالة منها 269إيل 1985
.ر و موظفعامل ما بني إطا7000مديرية جهوية تشغل حوايل 31وكالة و 
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و نظرا لكثافة نشاطه و مستواه فقد صنف بنك الفالحة الريفية من قبل قاموس جملة 
668يف املركز األول يف اجلزائر و 2001لطبعة BANKERS ALMANACHالبنوك

.بنك4100عامليا من أصل 

.الهيكـل التنظيـمي للبنــك: المطلــب الثاني

األخرية على إعادة هيكلة مصاحلها لتناسب مهامها، وأساليب تعمل األجهزة املصرفية يف السنوات 
تدخلها وما تقتضيه ممارسة اقتصاد السوق، فهذه البنوك تنظيمها الذي كان جيعل منها ويف ظل 
االقتصاد املخطط وسيطًا ماليا لإلنفاق احلكومي بعيدا عن كل أساليب املنافسة والفعالية، وبذلك هي 

ات جوهرية على تنظيمها الداخلي وإنشاء مصاحل جديدة واعتماد أساليب مدعوة اليوم إلدخال تغري 
.تسيري تتالئم مع ميكانيزمات االقتصاد احلر

ليتالئم مع هذه األوضاع االقتصادية اجلديدة، BADRوهلذا جند تغيريا جذريا يف هيكلة بنك 
بدأ املنافسة يف نطاق اقتصاد خاصة وأنه أصبح بنكًا جتاريًا حمضًا كغريه من البنوك األخرى وخاضع مل

.حر

ولوحظ أيضا تغريات على مستوى بعض مديريات البنك واألقسام الرئيسية والفرعية، وذلك حق 
يتالئم اهليكل التنظيمي للبنك مع املهام واألهداف املسطرة وفيما يلي اهليكل التنظيمي وفقآ للقرار 

.14/03/2002التنظيمي الصادر بتاريخ 
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P.D.Gالرئیس المدیر العام)04(الشكــل رقــم 

مانة المدیرأ

مجلس اللجان

المستشارون

المفتشیة العامة

مدیر التدقیق الداخلي

فرع االتصاالت

مدیریة العملیات 
التقنیة مع الخارج

مدیریة العالقات 
الخارجیة

مدیریة المراقبة 
واإلحصائیات

مدیریة          
المستخدمین

تقییم مدیریة
الموارد البشریة

مدیریة الوسائل 
العامة

المدیریة المركزیة 
لإلعالم اآللي

مدیریة اإلعالم لشبكة 
االستغالل

وصیانة اإلرسالمدیریة
اإلعالم اآللي

مدیریة تمویل 
المؤسسات الكبرى

تمویلمدیریة
المتوسطةالمؤسسات

والصغیرة

مدیریة تمویل النشاطات 
الفالحیة

بالنیابة المدیریة العامة 
)القروضوالموارد(

الوكاالت

الفروع

النیابةبالمدیریة العامةالدوليالتقسیم 
)لوالوسائاإلدارة(

المدیریة العامة بالنیابة

اإلعالم، المحاسبة (
)والخزینة

مدیریة الدراسات
والمنازعاتالقانونیة

التنبؤ مدیریة

ومراقبة التسییر

المحاسبة العامةمدیریة

الخزینةمدیریة

دراسة السوق مدیریة
والمنتجات

المتابعة والتحصیلمدیریة

للمؤسسةالهیكل التنظیمي العام : 14/03/2002قرار تنظیمي بتاریخ 
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.المنتجـات والخدمـات المقدمـة مـن طـرف الوكـالة: المطلــب الثالث

:يقدم مجلة من املنتجات واخلدمات ميكن تلخيصها فيما يليBADRالـ كغريه من البنوك فان 

:الطلـبيقـدمشخـصلكــلحسابـاتفتـح-أ

دج 10.000إيداعات أموال جممدة ملدة وفائدة معينة، احلد األدىن : إيداعــات ألجــل-1
.واحلد األقصى غري حمدد

تبقى النقود بالعملة الصعبة متاحة يف كل وقت وتبقى :حسابـات العمـالت الصعبـة-2
.خاضعة للشروط العامة للبنك

د األدىن تكون على اسم صاحب السند أو على اسم غري مسمى احل:سنـدات الصنـدوق-3
.دج5.000.000، واحلد األقصى دج10.000

:التحصيــالت-4

.حسابات جتارية يستعملها التاجر ألغراض جتارية: حسابات جارية- 

.يفتحها أشخاص عاديون وهي متعلقة باألجرة: حسابات الشيكات- 

يعترب سند الصندوق، لـه شكــل سفتجية صاحل "BIC: ")مرسلمـة(سنـد بفوائـد مجمعـة -5
بعد مضي هذه املدة يستثمر بفوائد مرمسلة مببلغ صايف . سنوات، وخاصيته التسديد مرة واحدة5ملدة 

.دج500.000معرف برقم سلسلة وقيمة امسية مطبوعة ذات " BIC"من الضرائب يعادل مبلغ 

ك للحد من أخطار الشيك االحتيايل جاءت هذه الصيغة اجلديدة للشي: مؤكـدشيــك-ب
وهذه الكلمة مطبوعة على الشيك، هذا األخري يكون موقوف من طرف رئيس الوكاالت أو " إفالس"

وكيل شرعي مفوض، يقدم شيك مؤكد من طرف الوكالة بطلب من الزبون حبيث يبقى املبلغ املذكور 
.على الشيك جممد لذلك يلتزم البنك بدفع قيمة الشيك

يتم تسطري الشيك للحد من خماطر السرقة والضياع، حبيث ال حتصل قيمة : مسطــرـكشيـ-ج
.الشيك املسطر نقداً بل يصبح شيك حمول
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وجنده على 07/03/1994مت إدخال هذا املنتوج يف :)(BADRLEBالتوفيــردفتــر-د
:نوعني

 دفرت توفريBADR بفوائد، دفرت توفري لصغارLEJبفوائد.
 دفرت توفريBADR بدون فوائد.

والزبون له اخليار بني الدفرتين ويتحصل عليه أي شخص طبيعي والوديعة الواجبة على الدفرت ال 
:دج، ويأيت هذا املنتوج مبكاسب1.000ميكن أن تكون اقل من 

دفرت توفري بدون فوائد هو حساب حتت الطلب يسري مثل حساب الشيكات والزبون له احلق يف - 
.دج يف احلساب1.000لسحب إىل غاية ا

واليت حتسب على أساس فائدة بسيطة، %2.50له سنويا فوائد ومعدل الفائدة : دفرت توفري بفوائد- 
دج واملسحوبات تكون كل وقت ويف أي وكالة من 20.000الزبون له أيضا أسبوعيا السحب إىل 

.على مستوى الرتاب الوطينBADRوكاالت 

سنويا، ميكن اإليداع والسحب % 2.25يعترب دفرت توفري مببلغ فائدة :بالسكـندفتـر خـاص -ه
.ويستفاد منه بسكن مع توفري شروط معينة

نوفمرب 14وسيلة جديدة لالدخار وضع حتت تصرف الزبائن يف (LEG):دفتر ادخار لألشبال- و
فقط لألشخاص وفتح هذا النوع من الدفرت ممكن 13/08/95لـ 25/95بقرار رقم 1995

leالوصي الشرعي (سنـة كاملـة مـن طرف موكلني بوصي قانوين 19الطبيعيني والذين تقل أعمـارهم عـن 
tuteur- légal.(

دج الزمة، املوكل له احلق 1.000وهذا الدفرت، دفرت جامد لإليداع فقط وتكون أول وديعة لفتحه 
. يف سحب الفوائد فقط

إىل غاية السن ) املكاسب(حسب رغبة الزبون وميكن االستفادة منه ) التالية(واإليداعات األخرى 
سنويا، وكل هذه املكاسب يستفاد منـها كـما يكون للدفرت أقدمية % 2.75القانوين من فائدة السنوية 

).دفرت توفري(سنوات على األقل وبعد السن القانوين يصبح دفرت األشبال دفرتاً عادياً 5
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من أجل إدارة احلسابات عن بعد، واملعاجلة اآللية ):BADR Consult(صبدر فاح- ي
Télétraitementمن أجل معاجلة العمليات يف وقت مثايل.

يف بداية بطاقة للدفع والسحب BADRعرض البنك ):CIB BADR(البطاقة البنكية-ن
والسحب من املوزعات األوتوماتيكية لألوراق BADRالدفع لدى التجار املنظمني يف نظام الدفع 

قامت بإنشاء جتمع بني عدة 1995يف أفريل SATIMاملصرفية للشبكة، لكن مع ظهور شركة 
أحد البنوك املشاركة يف املشروع BADRوكان الـ CIBبنوك من خالل مشروع البطاقة البنكية 

.وستتناول بالتفصيل كيفية ظهور هذه البطاقة

دراسات طلبات القروض و الوثائق الالزمة لذلك:ثانيالمبحث ال

دراسات طلبات القروض:األولالمطلب 

منح القروض ضروري من الناحية االقتصادية لكنه يعرض البنك ايل خماطر عديدة كعدم تسديد 
قيمة القرض أو جتميدها ، و من أجل التقليل من هذه املخاطر و وضع قروض مناسبة ، فان 

:يتبع اإلجراءات التاليةاملصريف 

.اخل......األخذ بعني االعتبار العامل اإلنساين ، احمليط االقتصادي ، االجتماعي و املايل _ 

.القيام بدراسة السوق ، املنتوج باإلضافة ايل دراسة تقنيات اإلنتاج_ 

.يهتم كذلك بالوضعية املالية للمؤسسة_ 

ا أخذ الضمانات املناسبة و هذه هي خمتلف اجلوانب اليت حتليل حاجيات التمويل لزبون ، و أخري _ 
.ستدرس علي مستوي البنك

كما يكون طلب القرض مرفقا بوثائق و بيانات قانونية و مالية، حماسبية، و أخرى تفيد البنك يف 
).القرض املطلوب( معرفة و تقيم الوضعية احلقيقية للمشروع 
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:دراسة طلبات القروض. 1

دراسة طلبات القروض عملية معقدة جدا و هلذا فهي تعتمد يف ذلك علي دراسة دقيقة تعد عملية 
:لعوامل عدة نذكر منها

:دراسة العوامل اإلنسانية.1.1
الذي يتحدد مبعايري متمثلة يف نزاهة 1ترتكز الدراسة علي أهم عنصر يف االئتمان و هو عنصر الثقة 

بتعهداته جتاه املتعاملني معه ، و ختتلف هذه الثقة باختالف أحجام و كفاءة الزبون ، و مدي التزاماته 
املؤسسات ، فمن السهل وضع الثقة يف املؤسسات املتوسطة و الصغرية الن صاحبها هو املسري 
باختالف املؤسسات الكربى اليت يتعدد املسئولون فيها و بالتايل مصاحل األشخاص فتكون حمادثات مع 

عرفة املؤسسة عن قرب، إضافة ايل ما ميكن احلصول عليه من املعلومات من املصادر املسؤوليني ضرورية مل
اخلارجية مثل البنوك األخرى و املوردين ، و نشرات الديوان الوطين اإلحصاء ،و الغرفة التجارية و كذا 

يف قدراته علي عدم اجلرائد الرمسية و احملاكم أما بالنسبة لثقة الزبون اجتاه املصرف  فهي متمثلة يف الثقة 
.إفشاء أسراره أو معلومات ختص نشاطه ، الثقة يف قدرته التحليلية ، و الثقة يف جدية أرائه و نصائحه

:دراسة السوق.2.1
توجد مؤشرات خارجية عن إدارة املؤسسة، يكون أساسها العامل االقتصادي الذي يستوجب دراسة 

التجاري علي املدى املتوسط و البعيد و درجة اإلقبال نشاط املؤسسة و كذا دراسة جانبها الصناعي و 
و كذا مدي استقرار أسعار بيعها ، إضافة ايل دراسة ) منتجات املؤسسة أو املنشاة ( علي املنتجات 

.درجة املنافسة ، مركزها نوع نشاطها

ماش حالة انك( كما حياول املصريف يف دراسته ايل مجع أقصي املعلومات حول السوق و اجتاهه 
).اقتصادي ، منو أو اجتاه ايل إعادة النمو

:)المدة( األجل .   3.1

كلما كانت مدة القرض طويلة كلما ازدادت املخاطر اليت تتعرض إليها األموال املوظفة ، و كلما كانت 
فعندما تكون .
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بعيدة
.وعلي العموم بالنسبة لقروض االستغالل يتعلق األمر مبدة قصرية األجل. احملدد

، فرع مالية ، كلية علو اقتصادية و ) حماضرات غري منشورة ( ، تقنيات مصرفية ابن حمودة ، - 1
.2004ـ 2003التسيري ، جامعة اجلزائر، سنة علوم

:المحيط االقتصادي و النقدي.4.1

الظروف االقتصادية تؤثر تأثريا مباشرا علي املؤسسة أو املشروع إذ أن ركود االقتصاد هو حاجز إن
.أمام تطورها و هذا ما يؤثر علي مرد وديتها

أن البنك من جهة ال يغفل عن مدى تأثري 

علي موارد التمويل الداخلي كما ال خيفي علي أحد أمهية السياسة النقدية اليت يتبعها البلد و املتمثلة يف 
.، معدل اخلصم ، إعادة اخلصم ، تأطري القروض ، و كذا سياسة السوق املفتوحمعدالت الفائدة 

الوثائق العامة الالزمة لطلب القرض:المطلب الثاني 

:بالنسبة لتركيب ملف قرض استغالل نجد1
:أ ـ الوثائق القانونية اإلدارية

.طلب القرض املوقع _ 

.نسخة من السجل التجاري املصادق عليه_ 

.نسخة للكشف الرمسي لإلعالنات_

.نسخة مللكية احملل أو عقد اإلجيار_ 

:ب ـ الوثائق المحاسبية و المالية

جيب أن يصادق عليها حماسب حمرتف
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.ثالث ميزانيات تقديرية و مالحق للعمليات اخلتامية للمؤسسة_ 

.املسامهنيزيادة عن امليزانيات فالشركات باألسهم جيب إضافة تقرير حمض كل _ 

.املؤسسة يف بداية النشاط تقوم بتحرير ميزانية افتتاحية و تقديرية للنشاط املوايل_ 

.احلالة احملاسبية و خمطط التمويل_ 

:ج ـ الوثائق الضريبية

.وثيقة ضريبية و شبه ضريبية حالية أقل من ثالثة أشهر

:بالنسبة لتركيب ملف قرض استثمار نجد. 2

:القانونية و اإلداريةأ ـ الوثائق 

.توكيل للشركاء مبوجبه متنح صالحيات التسيري و إدارة املشروع االستثماري لشخص مؤهل_ 

 _.

.نسخة مصادق عليها للتصريح باالستثمار ، ممنوحة من طرف وكالة دعم و ترقية االستثمارات_ 

.خصة االستثمار بالنسبة للمؤسسات العمومية االقتصاديةنسخة لر _ 

:ب ـ وثائق محاسبية و ضريبية

.امليزانية النهائية و جدول حسابات النتائج مع املالحق للسنوات األخرية _ 

.سنوات5ميزانية جدول احلسابات التقديرية ل _ 

.أشهر3وثيقة ضريبية أو شبه ضريبية حالية أقل من _ 

:الوثائق االقتصادية و الماليةج ـ 

.دراسة تقنية اقتصادية للمشروع_ 
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.الفاتورة الشكلية أو العقود التجارية احلالية_ 

.تقدمي حالة وصفية و تنبؤية لألعمال احملققة_ 

.إظهار النفقات املسجلة خالل هذا املشروع_ 

.رف مكتب هندسة معماريةشرح تفصيلي و تقديري ألعمال اهلندسة املدنية و البيانات من ط_

:د ـ الوثائق التقنية

.رخصة البناء_ 

.املخطط املعماري و أشكال اهلياكل_ 

.دراسة جيولوجية للموقع املتواجد فيه االستثمار_ 

.اخل.......دراسة حتليلية لنوعية االحتياطات و هذا بالنسبة للمشاريع اإلنتاجية و مواد البناء_ 

.حاالت الوثائق المطلوبة في دراسة القروض:المطلب الثالث

:1ميكن حصر الوثائق املطلوبة من طرف البنك عند تلقي طلب منح القرض فيما يلي

:تستعمل يف حالة القروض التالية:أ ـ الوثيقة المبسطة

.قروض بدون ضمان_ 

.د ج2500000قروض الصندوق أو التعهدات بالتوقيع حيث احلد األقصى هو _ 

.د ج 500000قروض الصندوق املغطاة بسندات الصندوق يف حدود _ 

.تستعمل يف حالة القروض اليت تتجاوز املبالغ املذكورة أعاله:ب ـ الوثيقة المعدلة

.تستعمل يف حالة القروض املرفوضة من طرف الوكالة حمل الدراسة:ج ـ وثيقة الرفض

:1مبسطةأ ـ دراسة طلبات القروض في حالة وثيقة 
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الوثيقة عبارة عن وثيقة منوذجية تتكون من صفحتني و تستعمل جلميع طلبات القروض داخل 
احلدود املذكورة أعاله ، سواء كانت طلبات جديدة أ حمددة و يتم إعداد هذه الوثيقة حسب 

:التعليمات

:الصفحة األولى–1أ ـ 

الوكالة ، معلومات عن املؤسسة الزبونة ، تتضمن معلومات عن entête:الترويسية1-1أ ـ
و يظهر هذا القسم علي شكل يضم من أنواع القروض و املبالغ . القرض املطلوب و الضمانات 

.املطلوبة و من اجلهة املقابلة أنواع الضمانات املقدمة و مبالغها

:الوضعية العشرية للحسابات-2- 1-أ

البنك خالل الشهر كل عشرة أيام باإلضافة ايل تأخذ أربعة حاالت ألرصدة الزبون لدي 
كما تأخذ مجيع احلاالت املتعلقة . 

.املتتالية حيث يكون الشهر األخري هو الشهر الذي يقدم فيه الطلب12باألشهر 

:الصفحة الثانية- 2-أ

:يليتتضمن ما:معلومات مكملة-1- 2-أ

.حركة األعمال و هي جمموع اإليداعات يف حساب الزبون_ 

.BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية المصدر ، - 1

.رقم األعمال و املخزونات و يف حالة عدم وجودها علي الوثائق احملاسبية جيب طلبها من الزبون_ 

.غاية تاريخ حديث، إذ جيب أن تقدم من طرف مؤسسة اإلنتاج و التوزيعإيلقيمة املخزونات _ 

:موضوع القرض-2- 2-أ

يف اخلانة املناسبة و يكون التعليق بصفة خمتصرة مركزا علي املربرات ) X(يكفي وضع عالمة 
.االقتصادية للقرض
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:استعماالت القرض-3-2-أ 

للقرض أو التقديرات املستقبلية، جيب وضع عالمة يف سواء تعلق األمر باالستعماالت السابقة 
.كما جيب شرح االستعماالت الغري عادية. اخلانة املناسبة و التعليق علي ذلك

:دراسة المخاطر-4- 2-أ

:جيب تبني خطر التسديد بطريقة مركزة و خمتصرة كما يلي

.اخلدماتاملخطر التجاري الناتج عن املنافسة، و نوعية املنتوجات أو _ 

.املخطر التقين الناتج عن اإلمكانيات البشرية و املادية للمؤسسة_ 

:خالصة الدراسة-5-2-أ 

.التذكري بنقاط القوة و الضعف للمؤسسة العميلة_ 

. ذكر سرية و أخالق املسريين_ 

.يف حالة قبول القرض جيب تقدمي األسباب و املربرات_ 

:الوثائق المرفقة-3-أ 

.رض مكتوب علي ورقة موقع عليها من قبل الشخص املؤهلطلب ق_ 

. الوثائق اجلبائية_ 

.اخل......امليزانية، خمطط التمويل:و هناك وثائق أخرى ملدير الوكالة احلرية يف طلبها مثل_ 

:دراسة طلبات القروض في حالة وثيقة معدلة–ب 

يتم إعداد هذه الوثيقة بشكل يسمح برتكيز مجيع املعلومات الضرورية لدراسة القروض ، وهي 
حتتوي علي العناصر التالية املتمثلة يف التعريف بالعميل ، التعريف بنشاطه ، دراسة السوق ، التحليل 
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ل موضوع القرض و درجة املبين علي امليزانيات احملاسبية للسنوات الثالثة األخرية ، دراسة املخاطر ، حتلي
.مالئمة العميل و قدرته علي التسديد

الخطوات المتبعة إلعداد الوثيقة:
.كما سبق ذكره:الصفحة األولي-1-ب

يتم يف هذه الصفحة تفريغ امليزانيات احملاسبية للسنوات األخرية و استخراج :الصفحة الثانية-2-ب
.النسب

.و تتكون من:الصفحة الثالثة-3-ب

:الهيكلة المالية-1-3-ب 

باالعتماد علي امليزانية املالية ، يتم حتليل الوضعية املالية و دراسة التوازن املايل بالرتكيز علي رأس مال 
عامل ، احتياطات رأس مال العامل ، و للحصول علي هيكلة

.BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية المصدر ، - 1

رأس مال العامل موجبا و كافيا لتغطية الفوارق الزمنية بني النفقات و مالية متوازنة جيب أن يكون
.اإليرادات

كما أن حتلل اهليكلة املالية بدراسة احلالة املاضية للمؤسسة، و التقديرات املستقبلية هلا ، كما 
املستقبلية حتلل الوضعية املالية باالعتماد علي امليزانيات األخرية يسمح للبنك بتحديد ميادين النشاط 

.اليت جيب إتباعها من طرف املؤسسة
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:النشاطات-2-3-ب

هذا القسم من الصفحة خمصص لدراسة السوق الذي تعمل فيه املؤسسة ، و اجلزء األخر 
خمصص ملعاجلة أسباب التغريات يف رقم العمال ، حيث جيدر البحث  عن األسباب املؤدية ايل هذه 

:عادة ما يكون منشأ هذه التغريات

.شراء و بيع معدات و أدوات_ 

.تغريات يف تشكيلة اليد العاملة_ 

.تغريات أوقات العمل_ 

.توقف اإلنتاج نظرا لالختالل يف املخزون_ 

بعد ذلك يشرع يف دراسة النشاط التجاري باالعتماد علي النتائج احملققة علي دفرت الطلبيات لوضعية 
.املؤسسة مقارنة باملؤسسات املنافسة و علي مدي انتظام عمليات التموين

.و أخريا جيب التعليق علي حركة األعمال املقدمة ايل البنك ، و اليت ال تنحرف كثريا عن رقم األعمال

:الصفحة الرابعة-4-ب

).الرفض أو القبول( دراسة املخاطر و خالصة الدراسة :موضوع القرض-1-4-ب

:و املتمثلة يف:الوثائق المرفقة و الضرورية لطلب القرض-2-4-ب

.طلب القرض املقدم من طرف الزبون موقع من طرف شخص مؤهل_ 

.امليزانيات احملاسبية_ 

.نسخة من حمضر االستالم و اإليداع_ 

.الوثائق اجلبائية_ 

.وثائق دراسة السوق_ 



BADRدراسة تطبیقیة على مستوىالفصل الثالث          

80

.الدراسة التقنو اقتصادية_ 

:القرض المرفوض من طرف الوكالةدراسة –ج 

املديرية اجلهوية ، تتكون وثيقة رفض القرض من صفحتني ، الصفحة إيلالنسختني الباقيتني ترسالن 
:وثائق األخرى ، أما الصفحة الثانية فتتكون من األجزاءاألويل متل وفقا للتعليمات املذكورة يف ال

.موضوع القرض_ 

.دراسة املخاطر_ 

.سبب الرفض_ 

BADRدراسة حالة على مستوى : المبحث الثالث 

سياسة المشروع: المطلب األول 

ولكن 2013هي مؤسسة خاصة قامت بفتح حساب لدى بدر سنة : تعريف املؤسسة طالبة القرض 
، حتصلت على عدة قروض من خالل بدر خاصة قرض الرفيق 2011بداية ممارسة نشاطها كانت قبل 

فقط ولإلشارة
د هذا القرض أجال تسديمتديد أوإطالةهذه املؤسسة من استفادت 

يتواجد بسريات 2011الفالحية هي ملك للمؤسسة وهذا وفقا لعقد التنازل احملرر يف األرض-
دوار العدايدية 

هكتارات  5يقوم ممثل هذه املؤسسة الفالح براهيم بتسيري املستثمرة الفالحية مساحتها -

.المؤسسة طالبة القرض احتياجات: المطلب الثاني 

بيت 12دج وهذا لشراء 4500000احتاجت املؤسسة لقرض بنكي قدره 50/05/2014يف
دج  400000بـ األخريةاملقدمة من طرف هذه املؤسسة حترر هذه األوليةبالستيكي وفقا للفاتورة 

كأرباحأشهر8كل 
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فقط فان هذه لإلشارةودج 23000000اليت يتجاوز مبلغها األرضيقرتح علينا  رهن هذه - 
أخرىاملؤسسة غري متداينة من بنوك 

بئر األرضيتواجد على هذه 

اقتصادية ومالية ، أمهيتهاملشروع املقدم اواملراد متويله هو مشروع استثماري و : املشروع أمهية-
خاصتا تأهيل و تقوية فعالية اإلنتاج الفالحيإىلحيث يتمىن املستثمر ان ينظر من خالله 

الفالحي اإلنتاجالبيوت البالستيكية املعروفة بزراعة البقول املكثفة و الداخلة يف استطالة 
قرض ايطارالكفاءات املهنية املتواجدة بداخل هذا املشروع يف إىلباإلضافةوالنبايت الوطين 

تتحمل من خالله عبئ الذيالذي وضعته السلطات و 108األمرالتحدي من خالل 
األوىلئد خالل السنوات الفوا

1غرس الفالح الفليفلة و القرنبيط حتت البيوت البالستيكية: مثال 

دج     ملدة 4500000يف حدود مبلغ باألغلبيةقرار اجايب بتمويل املشروع : قرار اللجنة -
اشهر6

الضمانات املفروضة-
دج 500000متويل شخصي -
وبتأمينهاالتزام برهن معدات املمولة -
للبنكألمرالسندات إمضاء-
ار13هكتارو5األرضرهن -
رهن املعدات املمولة-
وإعطائهالوكالة املتواجد فيها الزبون واليت تقوم بتبليغ الزبون إىلتقوم مديرية البنك بتبليغ قرارها -

مهلة لتقدمي الضمانات من اجل حصوله ولتمكينه من 
األويلالصك أخد

املطلب الثالث  استعمال القرض
األويلالصك إعطاءتقدمي الضمانات والشروط والتحفضات اليت سبق بعد 

وثائق مقدمة من طرف بنك الفالحة و التنمیة الریفیة1
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الشؤونقسم إىلبإرساهلايقوم املكلف بالزبائن 
للوكالةإرجاعها

للمجمع كما يقوم املكلف اآليلطلب التحفضات عن طريق النظام بإرسالاألخريةتقوم هذه 
املقدر ب   األويلالصك بإعطاء

من قيمة املشروع  جلرد فالصك يف اسم املمول وهذا حبثا الستغالل الفالح هلذه املوال يف 30
.هي خارج ايطار املشروع أخرىطرق 

هذه بإقامةللسلع من طرف املمول حيث تقوم إسالميةجبلب الفاتورة النهائية بناءا على يقوم-
70البيوت وذلك املمول على احلصول على صك
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:الخالصة 

ميارس بنك الفالحة والتنمية الريفية بشكل عام نشاط املتاجرة باملال حيث يرتكز نشاطها على قبول 
الودائع ومنح االئتمان يعترب هذا النشاط حساسا جدا مما جيعل املهنة املصرفية حتت رقابة مشددة من 

الهتمامات اقتصادية ونقدية مرتبطة وأيضااملودعني أمواللدواعي احلفاظ على اإلشرافطرف سلطات 
االنكماش أوبالتدفقات النقدية وخماطر التضخم 

التقليل من املخاطر اليت تصاحب القروض املمنوحة  أوللحد إجراءاتعدة بإتباعلذا يقوم البنك 
وشروط منح القروض أسسإتباعوكذا حذركالدراسة املالية مللفات القروض بدقة و

ء من حيث الضمانات املمنوحة وقعت سواإنالوقائية تساعد البنك على حتمل املخاطر اإلجراءاتهذه 
من طرف العميل  الذي يعجز عن السداد أو من حيث تكوين مبالغ  كمخصصات املؤونات يف حالة 

.القروض اهلالكة أو املشكوك يف حتصيلها 



: اين الفصل الث
التخطيط اإلسرتاتيجي 

.املوارد البشرية
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: مقدمة الفصل

يعد التخطيط اإلسرتاتيجي من الطرق العلمية اليت حتقق ذلك التوازن الذي يتطلبه التسيري 
اإلسرتاتيجي للمؤسسة بصفة عامة، وأن أي تصور لتخطيط املوارد البشرية جيب أن يتماشى واخلطة 

أن تقوم حتديد  اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة، باعتبار املؤسسة حتتاج موارد للقيام مبواردها ، هلذا جيب
.

:هلذا سنتناول يف هذا الفصل ثالثة مباحث 

.ماهية اإلسرتاتيجية:البحث األول- 
.التخطيط اإلسرتاتيجي : املبحث الثاين - 
.لموارد البشرية لختطيط اإلسرتاتيجي : لثالث املبحث ا- 
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.اإلستراتيجيةماهية :األولالمبحث 

بعادها  أالتداول هلذا سنتناول يف هذا املبحث تعريف اإلسرتاتيجية ماهي ةاإلسرتاتيجية كلمة قدميتعترب
.كما سنتطرق إىل معرفة حمتوى اإلسرتاتيجية وأمهيتها 

ا وأبعادهاإلستراتيجيةتعريف :األولالمطلب 

إجنليزية األصل واملنشأ وتعين بالعربية الصراط، أطلقت ابتداء على strategyاإلستراتيجيةكلمة 
اليت strateginأسلوب التحرك العسكري املخطط بتحكم يف احلرب، وتشكلت من األصل اليوناين

ارا اإلسرتاجتيةمبفهوم اآلخرينخالل العقدين االهتمامازداد و.strategoenتعين اجلنرال  إد وطرق 
1.مبا يتناسب وإمكانيات مؤسسات اإلسرتاتيجيةمبا يف ذلك صياغة اخلطط و الطرق املناسبة لتحقيق 

مبعىن جيش أو حشد، ومن مشتقات هذه stratoمشتقة من كلمة يونانية وتعترب كلمة اإلسرتاتيجية
واليت تعين اخلدعة احلربية strategostatagemالكلمة 

2.اليت تستخدم يف مواجهة العدو 

تزم ا أا: تعريف اإلستراتيجية-أوال  رف تل تص حطة لل
املؤسسة لفرتة طويلة من الزمن، وتتضمن يف العادة صياغة هدف معني ووضع اخلطط التنفيذية الكفيلة 

بتحقيقه، وهي تتضمن االعتبارات اخلاصة بالقوى التنافسية يف البيئة الداخلية و اخلارجية للمؤسسة 
.وآثارها على املؤسسة 

للرؤى املستقبلية للمؤسسة، ورسم سياستها وحتديد غايتها على املدى إذن هي تصور مبدئياإلسرتاجتية

بعيد و 
3.مراجعتها وتقوميها 

، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان ، األردن ، "لموارد البشریة في القطاع العام التخطیط اإلستراتیجي ل"موفق محمد الضمور ، -1
20، ص2011الطبعة األولى ، 

دار مجدالوي للنشر والتوزیع ،عمان ، األردن ،الطبعة االولى ،"المدخل إلى دراسة اإلستراتیجیة"بد القادر محمد فھمي،ع-2
.17، ص2006،
.4-3،ص2009عادل حرحوش صالح ، مؤید سعید السالم ، -3
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:اإلستراتيجية أبعاد-ثانيا 
1:يلي يف مامفهوم متعدد أبعاد وتكمن أبعاد اإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجيةتشمل 

.وضع الرؤية املستقبلية للمؤسسة - 
.صياغة ورسم سياسة املؤسسة - 
.الرتكيز على وضع األهداف و الغايات - 
.ببيئتهاأمهية التحام املؤسسة - 
.حتديد و ختصيص املوارد و اإلمكانات املتاحة- 
.اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية املؤثرة على املدى البعيد- 
.االهتمامات بتصرفات اإلدارة العليا- 

:اإلستراتيجيةمحتوى -ثالثا
:فيما يلي عناصر حمتوى اإلسرتاتيجية

.لإلسرتاتيجيةالعام اإلطار- 

.دراسة - 

البديل األنسب الذي حيقق  األهداف اختيارووضع اإلسرتاتيجيات البديلة و حتديد األهداف - 
.املنشودة 

.األجللة األجل إىل أهداف متوسطة رسم السياسات وحتديد الربامج وجتزئة األهداف العامة أو طوي- 

بأنواعها وتقييم األداء يف ضوء األهداف واخلطط املوضوعية وراجعة وتقييم هذه املوازناتحتديد - 
.األهداف و اخلطط

توفري املتطلبات التنظيمية والالزمة وحتقيق قدرة املؤسسة على التكيف مبا يتالءم مع التغريات النامجة - 
.عن القرارات اإلسرتاتيجية 

، 2008، مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع ، اإلسكندریة ، مصر، طبعة أولى ،"التخطیط اإلستراتیجي" محمد الصیرفى،-1
.58-57ص
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اإلستراتيجيةمستويات -رابعا 

اإلسرتاتيجيةتتفاوت 
1:على حنو التايللإلسرتاتيجيةاهتمامات قطاعات حمدودة فيها، وميكن التمييز بني ثالث مستويات 

.  النشاطإسرتاتيجية،األعمالإسرتاتيجيةاملؤسسة ،إسرتاتيجية- 
هذه االسرتاتيجيات الثالث جيب أن يكون هناك تنسيق وتفاعل فيما بينهم إذا كانت هناك رغبة يف 

.حتقيق النجاح املؤسسة بوجه عام

املؤسسة حول وصف التوجه العام للمؤسسة من حيث إسرتاتيجيةترتكز :المؤسسةيجيةتإسترا: أوال
يف حمفظة التوازن وخطوط املنتجات وكيفية حتقيق املتعددة األنظمةإدارةاالجتاه حنو النمو و أساليب 

اا تج أو من ارها  ثم مناذج القرارات فيما يتعلق بنوعية النشاط وتدفق املوارد اإلسرتاتيجيةوتعكس هذه است
املالية وغري املالية من وإىل األقسام، واملداخيل اليت ميكن للمؤسسة استخدامها لزيادة العائد على 

.الستثمار ا

وتعمل على حتسني األقسامعادة يف مستوى اإلسرتاتيجيةحتدث هذه : اإلعمالإستراتيجية:ثانيا 
الوضع التنافسي ملنتجات أو خدمات املؤسسة يف الصناعة اليت ينتمي إليها القطاع السوقي الذي يتم 

باعتبارها اإلعمالاتيجيةإسرت العليا مع وحدة اإلدارةالقسم، وعادة ما تتعامل خدمته بواسطة ذلك 

.الرحبية

.املواردإنتاجتتمثل جماالت الرتكيز يف هذا النوع من االسرتاتيجيات يف كيفية : النشاطإستراتيجية: ثالثا

.47، ص2002معیة ، االسكندریة ،،الدار الجا" التفكیر االستراتیجي و اإلدارة  اإلستراتیجیة"جمال محمد مرسي وآخرون، -1
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.اإلستراتيجية أهمية: المطلب الثاني 

1:اإلسرتاتيجيةأمهيةفيما يلي  تكمن لقد تعددت أمهية اإلسرتاتيجية

.املؤسسة لفرتة زمنية طويلة نسبياإجناز ممكن من خالل معرفة اجتاهات أفضلحتقيق - 

.تعطي اخلطة اإلسرتاتيجية أهدافا وتوجهات واضحة للمستقبل - 

اخلارجية املؤدية إىل إحداث تغريات مهمة يف املؤسسة كإدخال التعرف على العوامل الداخلية و - 
.منتجات جديدة أو توسع يف األسواق أو البحث عن أسواق جديدة

القرار وتساعد املدراء االجتاهات الصحيحة يف اختاذتساعد اإلسرتاتيجية متخذي القرار على معرفة - 
.على فحص املشكالت الرئيسية

.كن استخدامه يف عملية اختاذ القرار الصائبتوفري املعيار الذي مي- 

.القدرة على جتاوب مع الظروف البيئية املختلفة - 

.املساعدة يف وضع اخلطط اهلجومية ملواجهة املنافسني - 

، وهذا يساعد على توجيه جهود املؤسسة تيجية تكون واضحة ودقيقة ومدروسةأهداف اإلسرتا- 
.باالجتاه الصحيح

.تقلل من حاالت املخاطرة - 

اإلسرتاتيجية يف إعداد كوادر لإلدارة العليا حيث يساعد اشرتاك املديرون يف إعداد اإلسرتاتيجية تفيد- 
.على تنمية الفكر لديهم 

.تساعد اإلسرتاتيجية على ختصيص الفائض من املوارد - 

.اموعات املختلفة داخل بيئة املؤسسةباالتصالمتكن اإلسرتاتيجية من زيادة قدرة املؤسسة على - 

.69-68، نفس المرجع سابق ،ص"التخطیط اإلستراتیجي"محمد الصیرفى، -1
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.جعتهااتنفيذ و تقييم اإلستراتيجية  ومر : المطلب الثالث

يتطلب تنفيذ اإلسرتاتيجية قيام املؤسسة بتحديد األهداف السنوية ووضع :اإلستراتيجيةتنفيذ –أوال 
كما يتطلب تنفيذ اإلسرتاتيجية تنمية الوعي والبيئة املساندة .السياسات وحتفيز العاملني وختصيص املوارد 

ير هلذه اإلسرتاتيجيات وخلق هيكل تنظيمي فعال وإعادة توجيه اجلهود التسويقية وإعداد ميزانيات وتطو 
1.معلومات وربط مركبات وأجور العاملني بأداء املؤسسة أنظمةواستخدام

ميكن القول بأن تنفيذ اإلسرتاتيجية يعين تعبئة وتوجيه العاملني واملديرين لوضع اإلسرتاتيجيات املقررة 
املني ، اح املؤسسة يف تنفيذ اإلسرتاتيجية على قدرة املديرين على حتفيز العموضع التنفيذ، ويتوقف جن

:التالية األسئلةأو األقسام يقع عليها اإلجابة على فاإلدارة

إسرتاتيجية املؤسسة ؟فعله لتنفيذ اجلزء اخلاص بنا يف ما الذي جيب - 
داء العمل ؟ألهي أفضل السبل ما- 

يكمن التحدي الرئيسي عند تنفيذ اإلسرتاتيجية يف دفع املديرين والعاملني يف كافة أرجاء املؤسسة 
.ددةبكل محاس يف سبيل حتقيق أهداف حمللعمل

أن تقييم اإلسرتاتيجية ضروري لصاحل املؤسسة، اإلسرتاتيجينييعترب جل :تقييم اإلستراتيجية-ثانيا 
أو حمتملة قبل أن يصبح املوقف حرجا ،ينبه اإلدارة إىل مشاكل فعليةفالتقييم يف الوقت الصحيح قد

:رتاتيجية ويشمل تقييم اإلس

.إسرتاتيجية املؤسسةدراسة وحتليل األساس الذي تقوم عليه - 

.ئج الفعلية مقارنة النتائج املتوقعة بالنتا- 

.للتأكد من أن األداء يتماشى مع اخلطط املوضوعية ةالتصحيحياختاذ اإلجراءات - 

األصول ؟ هل ازدادتتقييم اإلسرتاتيجية، هل ،  تقوم بعملية أن كثرياً من املؤسساتيالحظ 
هامش الربح والعائد على االستثمارات ومعدل إيراد السهم ؟وترى بعض زداداارتفعت الرحبية ؟ هل 

391-367،ص ،2008الدار الجامعیة  ، االسكنداریة ، مصر" التخطیط اإلستراتیجي والعولمة " نادیة العارف -1
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ولكن هذا املنطق مضلل ن اإلجابة على التساؤالت إجيابية، صحيحة طاملا إاإلسرتاتيجيةاملؤسسات أن 
.ل والقصري اآلجلالطويل اآلج: اتيجية البد أن يكون من منظورينحيث أن تقييم اإلسرت 

: سرتاتيجية ويرجع ذلك لعدة أسباباإلبتقنيةمع مرور الوقت ازدادت الصعوبات املرتبطة 

دورة حياة املنتوج كانت أطول ، ودورة تطوير املنتج كانت كذلك أطول ، وكذلك التقدم - 
.، عكس يف وقتنا راهن التكنولوجي كان بطيء 

.يئة بصورة ملموسةزيادة تعقد الب- 
.ة صعوبة  التنبؤ باملستقبل بدقةزياد- 
.زيادة عدد املتغريات البيئية - 
.معدل التقادم السريع للخطط مهما كانت تتسم بالدقة - 
.زيادة عدد األحداث احمللية والعاملية اليت تؤثر على املنظمات - 

أنيتيح تقييم اإلسرتاتيجيات بشكل مستمر ودوري بوضع عالمات التقدم ومتابعتها بفاعلية، ميكن 
اختاذتستغرق تنفيذ اإلسرتاتيجية سنوات،ينبغي أن يتصف اإلسرتاتيجيون الناجحون بالصرب و الرغبة يف 

اإلجراءات التصحيحية بسرعة عند الضرورة 

:خصائص نظام التقييم الفعال - 

:بعناصر معينةلإلسرتاتيجيةغي أن يتسم التقييم الفعال ينب

شطة تقييم اإلسرتاتيجية ذات ، وينبغي أن تكون أنشطة تقييم اإلسرتاتيجية اقتصاديةتكون أن- 
.املعلومات يف الوقت املناسبوجيب أن توفر أنشطة تقييم اإلسرتاتيجية ،مغزى

.صورة احلقيقية ملا حيدثيجية جيب أن يعكس تقييم اإلسرتات- 

ينبغي أن تولد تفاهم ألاعلى القرارات اإلسرتاتيجيةكذلك جيب أن تسيطر عملية تقييم -
ذا بعض يف جمال تقييم اإلسرتاتيجياتتتعاون كافة اإلدارات مع بعضها الأنمتبادل وثيقة، جيب  ، وّك

تتسم عملية التقييم بالبساطةإنجيب 
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تعد املراجعة من أدوات الشائعة يف جمال تقييم اإلسرتاتيجية، وتعرف مجعية احملاسبة :ة المراجع-ثالثا
أااألمريكية اجعة ب عملية منظمة للحصول على أدلة وتقييمها فيما يتعلق باإلجراءات االقتصادية و : املر

النتائج إىل األطراف وإبالغاألحداث للتأكد من مدى متاشي هذه األدلة مع املعايري املتفق عليها 
1.املعنية

.داخلينيوحكوميني ومراجعني مستقلني،: قومون بعملية املراجعة إىل يميكن تقسيم األطراف الذين

بل أجر، فهم - 
الذين يراجعون القوائم املالية يف املؤسس

.عن أنشطة املؤسسة بصورة حقيقية

مراجعة حسابات ةتتمثل يف اجلهاز املركزي للمحاسبات الذي يتحمل مسؤوليراجعني احلكومينيامل- 
.املؤسسات يف قطاع العام 

لني عن احملافظة على أصول املؤسسة وتقييم و املؤسسة املسؤ أما املراجعني الداخليني فهم عمال داخل- 
.وتأكد من إتباع ممارسات األعمال املتفق عليها 

.392نفس المرجع السابق ، ص،"نادیة العارف -1
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.التخطيط اإلستراتيجي : المبحث الثاني 

ظهر التخطيط اإلسرتاتيجي كأحداث صورة من صور التخطيط يف املؤسسات، مما أدى إىل تغيري 
.ا و تنفيذهااخلاصة

وبذلك أصبح التخطيط اإلسرتاتيجي حتمية كمنهج تفكري وأسلوب عمل استجابة الضغوط و املؤثرات 
:أصبحت تواجهها مؤسسات اإلعمال، هلذا سنتناول يف هذا املبحثيت البيئية ال

.مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي- 

.أمهية التخطيط االسرتاتيجي وأهدافه- 

.أسباب عدم فعالية  التخطيط االسرتاتيجي- 

.مفهوم التخطيط اإلستراتيجي :المطلب األول

:هي عناصرهالتخطيط ومان  نعطي تعريف أقبل تطرق لتخطيط االسرتاتيجي جيب 

.التخطيطتعريف -1

فالتخطيط هو عمل افرتاضات عما ستكون عليه األحوال يف املستقبل، مث وضع حطة تبني األهداف 
املطلوب الوصول إليها، والعناصر الواجب استخدامها لتحقيق األهداف، وكيفية استخدام هذه العناصر 

ا و الوقت الالزم لتنفيذ األعمال، وعليه ميكن تقسيم وخطط السري واملراحل املختلفة الواجب املرور
1:التخطيط إىل العناصر التالية 

.حتديد األهداف املطلوب الوصول أليها باجلهد اجلماعي - 

كما و نوعا الواجب استخدامها لتحقيق األهداف، سواء كانت هذه العناصر مادية حتديد العناصر  - 
.أو بشرية 

.يت تتبع يف تنفيذ خمتلف العملياتاخلطوات التفصيلية الرسم السياسات أي - 

.4-3، ص2008،المكتب الربي الحدیث،اإلسكندریة ، مصر " التخطیط األستراتیجي" حامد مرسى ،نبیل -1
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.إقرار اإلجراءات ألي اخلطوات التفصيلية اليت تتبع يف تنفيذ خمتلف العمليات - 

ام ا ترتيب زمنيا مع ربطها ببوضع الربامج الزمنية أي ترتيب األعمال املطلوب ال-  .عضها قي

، وتقرير الربامج الشاملة ةالتنظيميهو عملية وضع األهداف :طيط اإلستراتيجيمفهوم التخ-2
.لألفعال و التصرفات اليت تساعد على حتقيق هذه األهداف

ألمد اإلسرتاتيجي هو عبارة عن عملية حتديد من خالهلا املؤسسة أهدافها طويلة افالتخطيط 
ويلة األجل للتعامل بفاعلية مع لتحقيق تلك األهداف وتنمية اخلطط ط

1.وجودة بالبيئة احمليطة باملؤسسةالفرص والتهديدات امل

نوع رئيسي من أنواع التخطيط الرمسي تقوم ويعرف كذلك التخطيط االسرتاتيجي على أنه
النشاطات و الوسائل الالزمة لتحقيق هذه اختياراملؤسسة فيه باستنباط وتشكيل األهداف طويلة املدى 

؛األهداف 

القرارات املتعلقة بتحديد رسالة املؤسسة، وتكوين سياسات وحتديد األهداف،أحتاذ"ومت تعريفه كذلك 
ومييزها عن يستخدموتقرير املسار الذي 

2".غريها من املؤسسات 

24نفس المرجع السابق، ص ،طاھر محمود الكاللده-1
.34موقف محمد الظمور، نفس المرجع السابق،ص-2
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.وأهدافهالتخطيط االستراتيجي أهمية: المطلب الثاني

:التخطيط االستراتيجيأهمية- 1

يساعد التخطيط االسرتاتيجي يف وضوح الرؤية املستقبلية،إذا أن صياغة اإلسرتاتيجية تتطلب قدرا  
مستقبال والتنبؤ مبجريات األحوال، األمر الذي يساعد على التعامل الفعال اإلحداثكبريا الدقة توقع 

1:تتجلي أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي فيما يليها وبالتايل منو املنظمة وهلذامع

حيث ال تستطيع على املدى البعيد،اتيجي املؤسسة يف تفاعل البيئي رت التخطيط اإلسيساعد - 
منظمات األعمال التأثري يف ظروف ومتغريات بيئتها على املدى القصري، سواء كانت هذه الظروف 

إخل ؛..اقتصادية أو تكنولوجيةسياسية أو 

واملالية مرضية،حيث أثبتت الدراسات االقتصاديةيساعد التخطيط اإلسرتاتيجي يف حتقيق النتائج - 
ية إجيابية بني النتائج االقتصادية واملالية ومدى اهتمام املنظمات بالتخطيط عالقة طردامليدانية أن هناك 

اإلسرتاتيجية؛تاإلسرتاتيجي وحتريها الدقة يف إجياد القرارا

حيث يقوي التخطيط اإلسرتاتيجي مركز ،رتاتيجي يف تدعيم املركز التنافسيساعد التخطيط اإلس- 
سواء على املستوى احمللي أو الدويل،ويدعم الصناعات اليت املنظمات يف الظروف التنافسية الشديدة 

اا الفنية واملادية تواجه التغريات التكنولوجية املتالحقة، ويساعد على االستفادة من مواردها و  ثرو
والبشرية؛

يساعد التخطيط االسرتاتيجي يف إحداث التغيري؛- 

بطريقة فعالة من خالل توجيه مكانياتاإليساعد التخطيط االسرتاتيجي على ختصيص املوارد و - 
ااد، كما يسهم يف استخدام مواردها و جهود املؤسسة التوجه الصحيح يف املدى البعي مكاني بطريقة إ

.فعالة مبا ميكن من استغالل نواحي القوة والتغلب على نواحي الضعف

،مجموعة النیل العربیة،الطبعة "الحادي والعشریناإلدارة اإلستراتیجیة لمواجھة تحدیات القرن" عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،-1
.38-37،ص ص1999األولى، القاھرة،مصر ، 
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األهدافحتقيق العديد من إىلياالسرتاتيجالتخطيط يهدف :أهداف التخطيط اإلستراتيجي- 2
ألهموفقا الجتاهات املؤسسة وخصائص املوافق الذي تتم فيه عملية التخطيط، وفيما يلي عرض 

1:حتقيقها التخطيط االسرتاتيجيإىلاليت يسعى األهداف

والقوى واألنظمةوالقواعد اإلجراءات-
قدرا على التعامل مع البيئة اخلارجية بكفاءة وفعالية؛ من  يد  يز ذي  ل لشكل ا لة با ام لع ا

معها وتعظيم اختاذ قرارات هامة ومؤثرة تعمل على زيادة حصة املؤسسة يف السوق وزيادة رضا املتعاملني -
ع كله أو قطاع منه؛ألصحاباملكاسب 

السنوية و السياسات واألهدافاألجلطويلة األهدافالنسبية، حبيث يتم وضع واألمهيةاألولوياتحتديد -
؛األولوياتوإجراء عمليات ختصيص املوارد باالسرتشاد هذه 

املؤسسة هي إدارة فاإلدارة اليت تفشل يف زيادة قيمة إجياد املعيار املوضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة، - 
فاشلة مهما كان حجم ما تدعيه من إجيارات وتطوير داخل املنظمة؛

و الرقابة واكتشاف وتصحيح االحنرافات لوجود ذ القرارات و التنسيق زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اختا-
اإلسرتاتيجية؛األهدافمعايري تتمثل يف 

أن استغالل الفرص ومقاومة التهديدات هو املعيار األساسي باعتبارالرتكيز على السوق والبيئة اخلارجية - 
لنجاح املؤسسات؛

جتميع البيانات عن نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات للمؤسسة،  وميكن للمدير اكتشاف - 
مبكر للمشاكل؛

يق اخلطط اليت اشرتكوا العاملني يف حتقالتزاميزيد من تشجيع اشرتاك العاملني من خالل العمل اجلماعي مما- 
يف مناقشتها ووافقوا عليها ؛

.د وختصيصها بني البدائل املختلفةوجود معيار واضح لتوزيع املوار - 

.8-7، ص ،2000محمد أحمد عوض ،اإلدارة اإلستراتیجیة، األصول واألسس العلمیة،دار الجامعیة ، اإلسكنداریة ، مصر،-1
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.التخطيط االستراتيجيأسباب عدم فعالية :المطلب الثالث

العديد من األسباب  إىلالتخطيط االسرتاتيجي احتماالت الفشل أو عدم الفعالية، ويرجع ذلك يواجه 
1:بليكما

:هياألسبابوأهم هذه : ة العلياإلدار أسباب ناتجة عن فلسفة ا- 1

صعوبة حتديد مهام الوحدات ومعايري األداء؛- 
الغموض يف صياغة األهداف؛- 
األعداد الفقري للمديرين التنفذيني؛- 
عدم مالئمة قاعدة البيانات ألغرض التخطيط االسرتاتيجي - 
عدم مالئمة الربط بني اخلطط وأنظمة املتابعة والرقابة والتقييم ؛- 
الربامج؛ينحصر يف عملية إعداد اخلطط و بأن نظام التخطيط االعتقاد- 
مناح مالئم غري مقيد لفريق التخطيط وألعضاء املنظمة؛إجيادالفشل يف - 
خارج املنظمة؛عدم القدرة على صياغة إطار الستفهام من اخلربات التخطيطية من- 

:سباب ناتجة عن سوء الفهم لطبيعة وخصائص التخطيط االستراتيجي- 2

االجتماعيةالسياسية و التشريعية و باألبعادجتاهل أن نظام التخطيط اإلسرتاتيجي يرتبط - 
واالقتصادية؛

جتاهل أن عملية التخطيط اإلسرتاتيجي هي عملية منهجية ومنطقية؛- 
تأثري عملية التخطيط اإلسرتاتيجي على متغريات البيئة اخلارجية عملية مستحيلة؛بأناالفرتاض- 
من املمارسات السابقة؛واالستفادةحتكمه عملية التعلم اجلهل بأن نظام التخطيط - 
جتاهل أن عملية التخطيط االسرتاتيجي هي نظام إداري متكامل له مكوناته ومقوماته؛- 
؛إجراءاب األموال أن العاملني باملؤسسة شركاء وإن كانوا عدم تفهم مديري املؤسسات وأصح- 

.75-73، ص،2004الدار الجامعیة ، مصر ، " تیجیةالتفكیر االستراتیجي واالدارة االسترا" مصطفى محمود أبو بكر ،-1
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:و أسلوب إعداد الخطةاإلدارةناتجة من قرارات أسباب- 3

انشغال اإلدارة العليا باملشكالت اجلزئية؛ - 
عملية التخطيطتومسؤوليااملركزية الشديدة ملهام - 
العجز أو فشل يف تطوير األهداف؛- 
النسبية لألهداف وعناصر اخلطة ومتغريات البيئية؛افرتاض تساوي األوزان - 
؛واإلبداعاإلفراط يف التمسك باجلانب الرمسي للتخطيط واإلخالل مبتطلبات السري واملرونة - 
؛احلذرالتوازن بني مؤشرات التفاؤل و حتقيقعدم القدرة على - 
باملؤسسة أو جتاهلها؛املرتبطةالفشل يف حتديد املؤشرات - 
اخلطط وتطويرها؛نظامية مفهومة إلعدادعدم وجود آلية - 

:ناتجة عن تنفيذ الخطط والبرامج وأسلوب وآلية متابعتها وتقويمهاأسباب- 4

لني يف تنفيذ اخلطط والربامج؛و جتاهل ردود أفعال املسؤ - 
التصرف كردود أفعال للنتائج العاجلة دون الربط بني النتائج اآلجلة؛- 
التخطيط؛ت األساسية إلجناز اخلطة وفعالية واملهارات اإلدارية من املتطلباحتسني القدرات إغفال أن - 
أو فشل يف التقومي الدوري و املنتظم لألداء وفق نتائج أعمال املتابعة والرقابة؛جتاهل - 
اإلصرار غري الرشيد وغري املربر على فلسفة التقييم الفردي السري السنوي، وعدم استيعاب فلسفة - 

.لى فرتات قصرية متواصلة و مستمرةرن املعلن عالتقييم املقا

.لموارد البشرية تخطيط اإلستراتيجي إلدارة ا: بحث الثالث الم

قي عامل املؤسسات يستوجب استخدام التخطيط االسرتاتيجي للموارد إىل املستقبلإن تطلع 
على املستقبل، حيث انه احد أركان املنظومة اإلدارية اليت توجه املسار واستشرافكأداة القراءة البشرية  

:سنتطرق يف هذا املبحثوإذاتشكيل حاجز ومؤشر جناحها وتقدمها، الناجح للمؤسسة، و 

.مفهوم ختطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية - 
عالقة ختطيط املوارد البشرية بالتخطيط االسرتاتيجي- 
.التخطيط االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشريةالصعوبات اليت تواجه - 
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.لموارد البشرية يط اإلستراتيجي لمفهوم تخط: األولالمطلب 

يعرف التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية  بصفة عامة أنه جمموعة من األفعال و التصرفات 
ختطيط ويتضمن.

تكوين وإعداد  وتطبيق اإلسرتاتيجي للموارد البشرية املشاركة اإلسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية يف
اإلسرتاتيجية العمل ككل من خالل تنمية مفاهيم وأدوات منهجية متكنها من املشاركة يف وضع اخلطط 

1.على مستوى املؤسسة األجلطويلة 

أهدافاألفراد وتطويرهم واحملافظة عليهم يف إطار حتقيق باستقطابعملية خاصة ": ويعرف كذلك
".املؤسسة و حتقيق أهدافهم 

هو جمموعة العمليات والفعاليات التخطيطية و التنظيمية و الرقابية بتحشيد : وميكن تعريفه كذلك
اا أواألفراد والعاملني يف اجلهاز احلكومي وتعبئة اجب دي و امها وحت تخد اس دف  ا  فع كفاء اص ور اخل

2.وحقوقها وفق التشريعات ونظم السائدة

التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية هو احد العناصر يف إدارة املوارد البشرية، حيث كما يعرف 
يشري هذا املفهوم إىل العمليات اليت تضمن املؤسسة من خالله احلصول على العدد والنوعية املناسبة من 

سرتاتيجي للموارد البشرية األفراد ويف األماكن املناسبة واألوقات السليمة والصحيحة،إن التخطيط اال
املؤسسة، إسرتاتيجيةالعامة للمؤسسة لتأمني وتوفري األفراد الالزمني لتنفيذ باإلسرتاتيجيةيرتبط  مباشرة 

3.والشكل التايل يوضح العالقة بني التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة والتخطيط للموارد البشرية

.95ص، نفس المرجع السابق د، راویة حسن-1
.86د موفق محمد الضمور ، نفس الرجع السابق، ص-2
58، ص2006، مدخل استراتیجي،دار وائل للنشر ،عمان ، األردن، "إدارة الموارد البشریة "سھیلة محمد عباس، -3
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.طيط االسرتاتيجي وخطة املوارد البشريةالتخ: 03رقم شكل

خطة املوارد البشريةاإلسرتاتيجيةاخلطة 
.حتديد املهارات البشرية املطلوبة لكل نشاط- .حتديد طبيعة النشاطات- 

اقتصادية، (حتديد عوامل السوق اخلارجية - 
املؤثرة على نشاطات ) اجتماعية، تكنولوجية

.املؤسسة

البشرية الالزمة ملواجهة عوامل حتديد املهارات - 
.ملواجهة عوامل السوق اخلارجية- 

حتديد املوارد الداخلية احلالية املناسبة لنجاح - 
.اإلسرتاتيجية

احلاليني اإلفرادحتديد خصائص ومواصفات - 
.اإلسرتاتيجيةوضمان مسامهتهم يف تنفيذ 

حتديد النقص يف املوارد املطلوبة لتنفيذ - 
.املؤسسةإسرتاتيجية

حتديد النقص يف املوارد البشرية لتنفيذ - 
املؤسسةإسرتاتيجية

الزيادة أو االستغناء عن حتديد أي تغريات يف- .البيئةحتديد أية تغيريات يف- 
املوارد البشرية

،دار وائل للنشر "مدخل استراتيجيإدارة الموارد البشرية "عباس، سهيلة محمد: المصدر
58ص،2006،عمان ، األردن، 

وخطة املوارد البشرية، إذ أن هذه اإلسرتاتيجيةيالحظ من خالل الشكل أعاله التكامل بني اخلطة 
رة املوارد البشرية، أما العليا وإدااإلدارةبني اإلسرتاتيجيةالتكامل يتم على خطوتني األوىل مناقشة اخلطة 

:يلي اخلطوة الثانية فهي قيام إدارة املوارد البشرية بإعداد خطة املوارد البشرية واليت تشمل ما

حتتاجهم املؤسسة للفرتة القادمة؛الذين سوف اإلفرادعدد ونوع - 

النشاطات؛فعال من الذين تتوفر فيهم املواصفات املطلوبة لتنفيذ املتوفرين اإلفرادحتديد - 

.الفعليوأوضع خطة لسد الفجوة مابني العدد والنوع املطلوب- 
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بالتخطيط االستراتيجيالبشريةعالقة تخطيط الموارد : المطلب الثاني 

ختطيط املوارد البشرية مسألة ذات بعد اسرتاتيجي بالنسبة جلميع املؤسسات، لذا توجد عالقة يعترب 
يبىن يف ضوء متطلبات واحتياجات مث تنفيذها، فمن ألنهللمؤسسة، اإلسرتاتيجيةوارتباط مباشر خبطط 

خالله يتم تقدير وحتديد احتياجات املؤسسة املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ خطتها 
1.لتشغيل، وحتقيق األهداف املطلوبة، بشكل يضمن هلا استمرارية ااإلسرتاتيجية

اإلسرتاتيجيةطيط املوارد البشرية إىل حتقيق التوازن بني حاجة اخلطة سعى التخويف سبيل ذلك ي
هو متاح من أنواعها، وبني مااختالفللمؤسسة، وأداءها الكلي املستقبلي من املوارد البشرية على 

، اإلسرتاتيجيةاملوارد مستقبال، وذلك من خالل املقارنة بني حجم العمل املطلوب يف خطة املؤسسة 
.املوارد البشرية املتاحة مستقبالبني قوة العمل اليت متثل إمكانيات و 

فإذا كان املورد املتاح ال يكفي حجم العمل املطلوب، فهذا يعين وجود نقص متوقع يف قوة العمل، 
وجيب حتديده ومن مث توفريه؛ أما إذا كان املورد املتاح أكرب من حجم العمل املطلوب، فهذا يعين وجود 

ر يف أرباح املؤسسة ميثل تكلفة عمل تؤثألنهعلى ختلص منه، فائض من مواردها مستقبال جيب العمل 
سلبا، وهذا كله من أجل حتقيق التوازن املستقبلي بني حجم عمل املؤسسة الذي حددته خطتها 

.مع قوة العمل اليت متثل إمكانيات مواردها البشريةاإلسرتاتيجية

رد يف املواإدارة هذه املؤسسة و إسرتاتيجيةإسرتاتيجيةصل بني ويلعب ختطيط املوارد البشرية حلقة و 
يف املستقبل، كما يقوم أهدافصل لتحقيق للمؤسسة، لو اإلسرتاتيجيةطة ضوء معطيات ومتطلبات خ

.اإلسرتاتيجيةاملوارد البشرية بالتنبؤ ومن مث تقدير وحتديد احتياجات هذه اخلطة ختطيط

دارة املوارد ونوعيتها تقوم إإعدادهاويف ضوء احتياجات املؤسسة من الكفاءات البشرية من حيث 

وحتديد نطاق ممارسة هذه اخل...المة املهنية يف كل مكان عمل والتدريب والتنمية الصحة والس
إدارة املوارد البشرية الذي سيعمل لإلسرتاتيجيةالعام اإلطارالسياسات والربامج داخل املؤسسة، يرسم 

106، ص2012،جامعة مستغانم " دور التخطیط االستراتیجي في  الموارد البشریة "،مذكرة لیسانس ،عتبة مختار -1
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املؤسسة من املهارات والكفاءات  الصاحلة إسرتاتيجيةضمنه، بشكل يتكامل ويتوافق مع متطلبات تنفيذ 
.والفاعليةاإلنتاجيةواملؤهلة للعمل، مبستوى عايل من 

:متطلبات تحقيق التكامل بين تخطيط الموارد البشرية والتخطيط االستراتيجي -2

حىت يتحقق التكامل الفعال بني ختطيط املوارد البشرية والتخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة فإن ذلك 
1: يتطلب توافر عدة متطلبات أمهها

ختطيط العمل، وختطيط املوارد البشرية، مبا يشجع املديرين التنفذيني على تفكري الربط بني دورة جيب - 
العمل؛يف املوارد البشرية عند تفكريهم يف خطة 

العمل وضمان التوافق خطة املوارد البشرية مع إسرتاتيجيةجيب على خمططي املوارد البشرية معرفة - 
العمل؛إسرتاتيجية

جيب ان يكون ختطيط املوارد البشرية هدفا للمؤسسة، فنظام ختطيط املوارد البشرية يعطي فرصة - 
املستمر للمؤسسة قد يواجه قيود متمثلة يف النقص لإلدارة العليا إلدراك حقيقة هامة، أال وهي أن النمو 

من املؤسسة ؛

حتديد مضامني املوارد البشرية بالنسبة خلطة عمل املؤسسة؛- 

حتديد قضايا وأمور املوارد البشرية اليت- 

للموارد اإلسرتاتيجيةيف خطة األساسإىل أهداف للموارد البشرية اليت متثل حتويل أهداف العمل - 
البشرية؛

.مراجعة عملية التخطيط االسرتاتيجي ، لتحديد الفرص اجلديدة لوضع إدارة املوارد البشرية فيها - 

82-81اویة حسن ، نفس المرجع السابق، ص ر-1



لموارد البشریةالتخطیط اإلستراتیجي  لالفصل الثاني                          

48

.لموارد البشريةطيط االستراتيجي لالصعوبات التي تواجه التخ: المطلب الثالث

1:لموارد البشرية عدة عقبات من أمههاملية التخطيط االسرتاتيجي لقد تواجه ع

إسرتاتيجيةالعليا يف املؤسسة عدم احلاجة إىل صياغة اإلدارةاإلدارة العليا، فقد  ترى اهتمامعدم - 
باقي وظائف املؤسسة؛املوارد البشرية مساندة لإلدارة

تركيز إدارة املوارد البشرية على ختطيط قصري اآلجل بدون التفكري يف التخطيط طويل اآلجل، وهذا قد - 
باالحتياجات اآلنية للموارد البشرية ودرجة توافرها ومدى وجود املهارات والقدرات االهتماميعود إىل 
املطلوبة؛

قلة اخلربة إدارة املوارد البشرية وموظفيها بالتخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وذلك بسبب حداثة - 
املوارد البشرية؛إلدارةاملوضوع نسبيا وتعدد اخللفيات العلمية 

عدم توفر املعلومات الالزمة لتخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية يف ظل عدم وجود نظام معلومات - 
د البشرية لدى الكثري من املنظمات؛املوار 

ضيق الوقت فقد حيول انشغال مدير وموظفو إدارة املوارد البشرية باألعمال اليومية لنشاطات إدارة - 
وتوظيف وتدريب وحتفيز وغريها دون ختصيص وقت كاف لعملية التخطيط استقطابمن املوارد البشرية 
.لموارد البشريةلاالسرتاتيجي 

.89،ص 2010دار وائل للنشر، عمان ، األردن ، الطبعة األولى ،" إدارة الموارد البشریة " محفوظ أحمد جودة ،-1
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خاتمة الفصل

انه يبقى وسيلة الفاعلة يف حتديد أالملوارد البشرية قد تواجه  التخطيط االسرتاتيجي ارغم الصعوبات اليت
ما ونوعا يف حاضر املستقبل، وهو مبثابة العمود الفقري للمؤسسة ال ميكنها احتياجات املؤسسة ك

االستغناء عليه يف ظل املنافسة الشرسة ما بني املؤسسات، ويعترب كذلك  منط فعال يف ختطيط ووضع 
. برامج وخطط تتناسب مع املوارد املتاحة للمؤسسة



الفصل األول                                             عمومیات حول البنك و القروض

6

:تمهيد

-
قدرا على خلق تعود الودائعالسائلة  لة و  لسائ لشبه ا من أيضاو , و تقدميها للقروض و االئتمان , و ا

املالية األوراقخالل توجيه وتوظيف املوارد االستثمار يف 

يف أوحيث يشمل النشاط الرئيسي للبنك يف منح القروض اليت قد تكون يف شكل نقود قانونية - 
سياسة البنوك يف ما يتعلق بتشغيل مواردها تأثريملتابعة األمهيةلتمويل مؤشرات غاية يف اعتمادشكل 

املختلفة 

مفاهيم حول البنوك : األولمبحث ال

ماهية البنك: األولالمطلب 

:نشأة البنوك

فقد عرفوها قبل امليالد اإلغريقجيمع الباحثني على نشأة البنوك ترجع إىل عهد البابلي يف العراق ، أما 
املدن ايطالية إزهارم وذلك بعد 14م و 13بأربعة قرون ، لكن ظهرت يف شكلها احلايل مابني القرنني 

لوا كانوامعناها املنضدة أو الطاولة اليت  (BANCO)فكلمة بنك مشتقة من كلمة إيطالية .  عم يست
و بنك ) 1148(الصرافون ملمارسة عمليات البيع و الشراء ، أول  بنكني ظهروا بإيطاليا و مها جبنوا 

من قبل اليهود فتطور البنوك يف املدن دول أوروبا إىلفكرة البنوك انتقلتم وبعدها ) 1171(البندقية 
احلروب الصليبية اليت تتطلب النفقات الكبرية حبيث سامهت البنوك يف متويل احلروب إىلااليطالية راجع 

زت اية القرن  ي ية تم بإنشاءم 16ومت وت حكوم ي مبعظمب
م بتزايد عدد 18م كما متيزت بداية القرن )1609(أمسرتدامبنك  أمههابعد ظهرت بنوك جديدة 

.العائالت حبيث تكون هلا قوانني خاصة حلماية املودعني أولألفرادالبنوك و كانت غالبيتها ملكا 

البنكية و املصرفية و ظهر األعمالومع املنظور اليت عرفته البنوك صاحبه تدخل الدولة يف تنظيم و تسيري 
مركزية و جتارية ، وختصص كل بنك ، اىل جانب انفراد البنك املركزي إىلم البنوك بعد ذلك تقسي

.بوظيفة الرقابة على االئتمان
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: تعريف البنوك 

منشاة هدفها الرئيسي قبول الودائع ومنح القروض ، و القيام ببعض اخلدمات أييعرف البنك على انه 
إيداعاتتقبلها من العمالء يف شكل منشاة تتعامل بالنقود أياملرتبطة ، كما انه 

الزائدة حىت يتم طلبها من قبل استثمار الودائعأوبعضها ، وتقوم مبنح القروض أوسحبها كلها 
اا .أصح

:التالية األعمالمن أكثرأوكما يعرف على انه اي مؤسسة تقوم بواحدة 

.قبول حفظ الودائع
.تسليف النقود

.االئتمان منح 
.ائتمانية أدواتأيأوتسهيل حتويل النقود عن طريق الشيكات 

متكاملة العناصر تعمل يف جمال اخلدمات املالية تقرض و تقرتض يف إنسانيةلبنك يعترب وحدة فنية و اف
فائدة حمددة ومن خالل السياسات املالية و االقتصادية اليت حتددها الدولةأسعارضوء 

و السيولةلديهم فائض يف الذينمن األموالفيعرف البنك على انه منشاة مالية تقبل اقتصادياإما
يتلقى عمولة لقاء هذه وأخريا، فيكون البنك وسيط بني املدين و الدائن إليهاهم حباجة آلخرينمتنحها 
الوساطة

أنواع البنوك و وظائفها: المطلب الثاني

خمتلفة و ذلك وفق أسس و معايري معينة، حيث ميكن النظر إىل ميكن تقسيم البنوك إىل جمموعات 
:تقسيمات البنوك من حيث

]1[:و تنقسم إىل:شكلها القانوين وعالقتها بالدولة

.23،  ص2000و الطبع و التوزيع، طبعة، ديوان املسرية للنشرمحاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ]1[
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و تعود ملكيتها للقطاع العام، حيث تنشئها الدولة مثل البنك املركزي و مؤسسات :البنوك العامة
.اإلقراض املتخصصة

أفراد اعتباريني أو و هي البنوك اليت تعود ملكيتها لألفراد أو اهليئات أو الشركات : البنوك الخاصة
و تضم كل البنوك ،طبيعيني

ملكيتها التجارية باإلضافة إىل بعض بنوك االستثمار و مؤسسات اإلقراض املتخصصة و اليت تعود 
.بالكامل للقطاع اخلاص

و تعود ملكيتها للدولة و القطاع اخلاص أي تشرتك الدولة و تساهم يف إنشاء مثل : البنوك المختلطة
و عادة ما تلجا الدولة إىل حيازة أكثر من نصف رأس املال هلذا النوع من البنوك لتضمن هذه البنوك،

.السيطرة عليه مثل بنك اإلمناء الصناعي

:ة أعمالهاطبيع
و تبعا لذلك تعددت أنواع البنوك من حيث طبيعة األعمال اليت متارسها و ميكن التمييز بني األنواع 

:التالية

ن تلقي الودائع، منح القروض، و هي البنوك اليت تعتمد على األعمال التجارية م:البنوك التجارية
خصم الكمبياالت و قبوهلا، شراء و بيع العمالت األجنبية، إصدار خطابات الضمان و فتح 

، حتصيل األوراق التجارية و تأجري اخلزائن احلديدية و التسهيالت االئتمانية اإلعتمادات املستندية
سمية البنك التجاري هي من قبيل و ت.لفرتات قصرية األجل حبيث يسهل تسليفها دون أية خسارة

االعتياد و التعارف و هذا القتصار نشاطها على متويل املشاريع التجارية و تقدمي القروض القصرية 
أا أصبحت تسمية خاطئة و مضللة و هذا لتوسع نشاطها و تعاملها مع جل القطاعات و  إال  األجل، 

.جلميع اآلجال مثل البنك العريب

و هي منشآت مالية متخصصة يف متويل املشاريع الصناعية و اخلدمات االئتمانية :البنوك الصناعية
املباشرة و غري املباشرة، ومنح القروض الطويلة أو املتوسطة أو القصرية األجل، و كذا تأسيس و إنشاء 

:و ميكن حصر وظائفها فيما يلي.املشروعات اجلديدة و دراسة جدواها االقتصادية اخلاصة
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 املوارد الالزمة للعمليات التجارية يف املشروعات الصناعية، مبا تنطوي عليه من مواد خام و تأمني
.أجور و غريها

 ،تأمني املوارد الالزمة يف العمليات الرأمسالية يف املشروعات الصناعية كما يف حالة التوسعات
.التجديدات، إضافة خطوط إنتاجية جديدة

 إلنشاء مشروعات صناعية جديدة مما يؤدي إىل دراسة اجلدوى االقتصادية تأمني املوارد الالزمة
]1[.اخل...للمباين، اآلالت

و هي البنوك اليت تقوم بتقدمي اخلدمات املصرفية و التسهيالت االئتمانية للقطاع :البنوك الزراعية
السلف النقدية و العينية الزراعي سواء لألفراد أو املؤسسات الزراعية مبختلف صوره عن طريق القروض و 

:مبختلف اآلجال، و هذا من أجل

 متويل العمليات اجلارية للمشروعات الزراعية و اليت تتمثل يف إعداد األرض، شراء األمسدة، تربية
.اخل...املواشي

اخل...متويل العمليات الرأمسالية للمشروعات الزراعية القائمة، كزيادة الطاقة اإلنتاجية، شراء اآلالت.

متويل عمليات استصالح األراضي اجلديدة و هذا ما حيقق التوسع األفقي.

متويل عمليات حتسني نوعية و إنتاجية احملاصيل الزراعية و هذا ما حيقق التوسع الرأسي.

:البنوك العقارية
اجلمعيات و ذلك لدعم اإلسكان و املشاريع العمرانية، و قد متتد لتشمل العمرانية السياحية، و هذا 

:مقابل رهونات و تأمينات عقارية باإلضافة إىل

منح ائتمان طويل األجل يف جماالت األراضي، املباين املبنية و التشييد.

1[.دخول البنوك كمستثمرين يف عمليات البناء و التشييد[

.، مرجع سابق13-12صالح عطية، حماسبة االستثمار والتمويل يف البنوك التجارية، ص. د]1[



الفصل األول                                             عمومیات حول البنك و القروض

10

إن ظهور البنوك املركزية جاء بعد نشأة البنوك اجلارية، و البنك املركزي هو عبارة عن : البنوك المركزية
أقدم ريكسحيث كان بنك 1668عامبالسويد بنك جتاري منحته الدولة سلطة اإلصدار كما حدث 

، حيث كانت هذه 1800عامفرنسا، و 1694عامانجلتراإصدار، و بنك مركزي و أقدم بنك
أا تصدر البنكنوت نش ند  نوك ع Bankالب Note و تتوىل األعمال املصرفية للدولة و أعماهلا ،

بدأت هذه البنوك وظيفتها األساسية و هي 19املصرفية العادية، لكن خالل النصف الثاين من القرن
]1[.الرقابة على االئتمان

هو قمة النظام املصريف، و هو منشأة مصرفية ال تضع يف اعتبارها «: و ميكن تعريف البنك املركزي بأنه
ونظرا هلدفه املهم و أداته . »

:بامليزات و وظائف خاصة بهاإلشرافية و الرقابية على اجلهاز املصريف بأكمله فإنه البد من أن يتميز

البنكنوت، و العمل هو الذي له احلق وحده يف إصدار النقود الورقية، املعدنية،: بنك اإلصدار
.على استقرار سوق رأس املال، و كذا تنظيم العملة داخل الدولة وفق احتياجات التعامل

بنك الحكومةالدولة : احلكومة، كما يقوم بإقراض احلكومة حيث يقوم باستقبال ودائع فوائض
يف حالة عجزها عن متويل مصاريفها و  هذا عن طريق إصدار أذونات اخلزينة و تقدمي القروض هلا 
مبختلف اآلجال، كما يقوم جبل اخلدمات املصرفية كفتح اإلعتمادات املستندية و إصدار خطابات 

.]2[

حيث يقوم بتلقي ودائع فوائض البنوك األخرى، و كذا إقراض البنوك يف حالة نقص :البنوكبنك
. سيولتها للتعامل مع عمالئها، و يقوم باإلشراف على جل عمليات املقاصة اليت حتدث بني البنوك

:و تتم جل هذه الوظائف عن طريق

.الرقابة اإلدارية و حتديد أغراض االئتمان و مدة القرض

.، مرجع سابق18-17صالح عطية، حماسبة االستثمار والتمويل يف البنوك التجارية، ص. د]1[

.، مرجع سابق105ص، البنوك و النقودرياض احلليب،. رشاد العصار، أ]1[
.، مرجع سابق11-10صالح عطية، حماسبة االستثمار والتمويل يف البنوك التجارية، ص . د]2[
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.افظة على االحتياطي من العملة الصعبة و العمل على استثمارهااحمل

.املسامهة يف التخطيط االقتصادي و متثيل النظام املصريف يف أعمال التخطيط

و هي اليت تقبل الودائع القليلة، كما ختتص بتقدمي التسهيالت االئتمانية لصغار :صناديق التوفير
.ريهم من أصحاب الدخل احملدودالتجار و احلرفيني و الصناعيني و غ

.: البنوك التعاونية

و هذه البنوك تتواجد يف الدول اليت متثل مركز جتمع األموال األجنبية :الوحدات المصرفية الخارجية
التجارة اخلارجية و املعامالت الدولية املتمثلة يف االسترياد سواء لالستثمار أو ألي غرض آخر كتمويل

]1[.والتصدير

]1[:و تنقسم إىل البنوك التالية:شكل الملكية

و هي البنوك اليت ترجع ملكيتها إىل شخص واحد أو جمموعة من الشركاء، حيث :البنوك الخاصة
.يكون البنك هنا مشروع فردي أو شركة أشخاص

و هي البنوك اليت يقسم رأس ماهلا إىل أسهم تطرح لالكتتاب العام، و بالتايل يشرتك :المساهمةالبنوك 
يف ملكيتها خمتلف األفراد و املؤسسات دون أية قيود و تكون هذه األسهم قابلة للتداول يف السوق 

.املايل

:و ميكن التمييز بني أربع أنواع وهي:جنسية البنوك

البنوك اليت تتمتع جبنسية الدولة اليت متارس أعماهلا فيها و يقع مركزها الرئيسي و هي :البنوك الوطنية
و يكون القسم األكرب من رأمساهلا وطنيا أي أن ملكيتها تعود إىل أشخاص تابعني للدولة اليت تقوم ا،

.هذه البنوك على أرضها سواء كانوا أشخاص اعتباريني أو طبيعيني

.، مرجع سابق32-33، صمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويين، [1]
.، مرجع سابق25-24، ص محاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ]1[
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ليت تتمتع جبنسية أجنبية غري جنسية البلد الذي متارس فيه أعماهلا، و يقع و هي ا:البنوك األجنبية
مركزها الرئيسي يف البلد األجنيب و تكون رؤوس أمواهلا مملوكة بشكل رئيسي من قبل مؤسسات أو أفراد 

أجانب

يتها تعود :البنوك اإلقليمية
.ملواطنني من جنسيات دول اإلقليم الواحد

.و هي البنوك ذات الصفة الدولية مثل صندوق النقد الدويل:البنوك الدولية و الصناديق الدولية

]1[و تشمل على أقسام التالية:تفرع البنوك

ميثل الفرع الوحيد و هي البنوك اليت متارس أعماهلا من خالل مركزها الرئيسي و الذي : البنوك المفردة
.هلا

: البنوك المتفرعة محليا
.الفروع املنتشرة يف نفس الدولة اليت حتمل جنسيتها

ن و هي اليت متارس أعماهلا من قبل جمموعة من الفروع املنتشرة يف جمموعة م: البنوك المتفرعة إقليميا
.حتمل جنسيتها هذه البنوكفيه الدولة اليتالدول يف اإلقليم الواحد، والذي تقع

.و هي البنوك الكبرية اليت تنتشر فروعها يف خمتلف دول العامل: البنوك المتفرعة عالميا

]2[و تضم ما يلي:فعالية البنوك

أا 1945عرف القانون الفرنسي لسنة: بنوك الودائع ئع ب لودا نوك ا تلك اليت تتلقى من اجلمهور ب
الودائع حتت الطلب أو ملدة ال تتجاوز السنتني، و تنحصر فعالية هذه البنوك يف األعمال القصرية 
األجل، يف حني ترتك األعمال ذات األجل الطويل أو املتوسط إىل غريها من البنوك، وهي تتميز 

.م حسابات خاصةباتصاهلا جبمهور كبري من الناس و هم املدخرون حيث تفتح هل

.،مرجع سابق26، صمحاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ.أ]1[
.، مرجع سابق69-68، صالبنوك و النقودرياض احلليب،. رشاد العصار، أ. أ]2[
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:بنوك األعمال
.املسامهة يف املشاريع القائمة أو اليت يف طور التأسيس

اا موجهة ملن يسعى لتكوي: بنوك االستثمار األجل و عملي توسط  امل يل و  لطو ان ا تم االئ نوك  ن أو هي ب
جتديد رأس مال ثابت فهي حتتاج بذلك إىل األموال غري القابلة للطلب، أي تقرض العمالء من رأس 

.ماهلا الكبري و الودائع ألجل و املنح احلكومية

:و ميكن تلخيص أنواع البنوك املذكورة سابقا يف الشكل التايل
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أنواع البنوك : 01شكل رقم 

.،مرجع سابق27، صمحاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ.أ:المصدر

البنوك 
المركزیة

البنوك   
التجاریة

البنوك 
الصناعیة

البنوك 
العقاریة

والبنوك
صنادیق
التوفیر

البنوك 
الزراعیة

البنوك 
التعاونیة

الوحدات 
المصرفیة 
الخارجیة

أنواع البنوك من حیث الشكل

أنواع البنوك من حیث شكل الملكیة

البنوك الخاصة البنوك المختلطة البنوك الوطنیة

البنوك اإلقلیمیة البنوك األجنبیة البنوك الوطنیة

أنواع البنوك من حیث الجنسیة

البنوك المتفرعة    
عالمیا

البنوك المتفرعة             
إقلیمیا

البنوك المتفرعة       البنوك المفردة
محلیا

أنواع البنوك من حیث التفرع

بنوك االستثمار بنوك األعمال بنوك الودائع

أنواع البنوك من حیث الفعالیة
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وظائف البنوك : لفرع الثانيا

:تقوم البنوك التجارية بعدة وظائف ميكن تقسيمها إيل

و تنحصر فيما يلي:الوظائف الكالسيكية

 قبول الودائع على اختالف أنواعها، مث إقراض جزء منها لألفراد واملؤسسات من أجل احلصول على
.عائد، و هذا عن طريق فرض ضمانات

األمان، وتتمثل أشكال ،توظيف موارد البنك مع مراعاة مساته األساسية و هي الرحبية، السيولة
:التشغيل يف

منح القروض والسلف و فتح احلسابات اجلارية.

فحص و حتصيل األوراق التجارية، و التعامل باألوراق املالية كاألسهم و السندات.

متويل التجارة اخلارجية عن طريق اإلعتمادات املستندية.

تقدمي الكفاالت و خطابات الضمان للعمالء .

التعامل بالعمالت األجنبيةشراء-بيعو احلواالت ، خارجية-داخلية

حتصيل الشيكات احمللية عن طريق غرفة املقاصة، و صرف الشيكات املسحوبة عليها.

صدار أسهم و سندات شركات املسامهةاملسامهة يف إ .

تأجري اخلزائن اآلمنة لزبائنها.

:و تنحصر يف:الوظائف احلديثة

إدارة األعمال و املمتلكات و تقدمي استثمارات اقتصادية و مالية.

متويل اإلسكان الشخصي من خالل اإلقراض العقاري.

املسامهة يف خطط التنمية االقتصادية.
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تقدمي التمويل املتوسط و الطويل األجل، و خدمات البطاقة االئتمانية.

حتصيل فواتري الكهرباء والغاز من خالل حسابات مفتوحة لزبائنها.

حتصيل األوراق التجارية لصاحل عمالئها.

خدمات الكمبيوتر احلديثة و البنك اآليل.

:بعدة مزايا منها

الدعاية و اإلعالن للبنك.

زيادة موارد املصرف .

زيادة توضيفات البنك.

حتقيق عموالت و أسعار فائدة أعلى بكثري مما حيققه البنك يف حالة اإلقراض.

:و ميكن تلخيص هذه الوظائف يف الشكل التايل
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وظائف البنوك: 02شكل رقم

.، مرجع سابق72رياض احلليب، البنوك و النقود، ص. رشاد العصار، أ.أ:المصدر

فتح الحسابات الجاریة 
و قبول الودائع

تشغیل موارد البنك مع 
التوفیق بین الربحیة و 

السیولة

الوظائف التقلیدیة

منح 
القروض و 

السلف

تحصیل 
األوراق 
التجاریة

التعامل 
باألوراق 

المالیة

تقدیم 
الكفاالت     
و خطابات 

الضمان

تمویل 
التجارة 

الخارجیة

تحصیل 
الشیكات 

المحلیة

إصدار أسھم 
وسندات 
الشركات

تأجیر 
الخزائن 

اآلمنة

أشكال التشغیل و االستثمار

إدارة أعمال و 
ممتلكات العمالء و 
تقدیم االستثمارات

تمویل اإلسكان 
باإلقراض الشخصي 

العقاري

المساھمة في حفظ 
التنمیة القومیة

الوظائف الحدیثة
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اهداف البنوك: المطلب الثالث

:ميكن تلخيص اهداف البنوك فيمايلي 

:هدف الرحبية - 1

يسعى البنك لتحقيق هدف الزيادة قيمة امللكية عن طريق ارباح مالئمة و توزيعها لعد االحتفاظ جبزء 
منها على شكل احتياط اجبارية و اختيارية ، ولكي حيقق البنك ارباحا عليه ان يقوم بتوظيف امواله ، 

اح هي الفرق بني االيرادات و النفقات الكلية ، فالبنك يسعى اىل حتقيق هدف وختفيض نفقاته ، فاالر 
.البحية عن طريق التقليل من نفقاته من جهة و عن طريق حتقيق اكرب ايراد من ناحية اخرى 

:هدف النمو - 2

منظم يتبني هذا اهلدف من خالل تعظيم نشاط االقراض و االيرادات املتولدة و حيقق ذلك جبهد ائتماين 
و مكثف يراعي شروط االقرتاض اجليد و استقطاب عمالء متميزين و التقييم املستمر الداء و سياسات 

.بنوك املنافسة يف السوق 

:هدف االمان - 3

.املايل 

:هدف السيولة - 4

بسيولة القروض امكانية حتويلها اىل نقد يف موعد واستحقاقها  ويهتم البنك يف جمال دراسة يقصد 
.موقف سيولة القرض ومدى كفايته ملوجهة احتياجات املؤسسة 

:هدف احلصة السوقية - 5

اليت متثل نصيب البنك من حجم السوق املصريف فال ميكن اجناز االهداف االسرتاتيجية للبنك دون 
جية فعالة للسوق ، يستطيع البنك من خالهلا مواجهة املنافسة القائمة يف السوق ، وتدعيم اسرتاتي

.حصته السوقية 
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ماهية القروض البنكية و أنواعها: المبحث الثاني

الستخدام الرئيسي لتلك فان القروض هي ا,إذا كانت الودائع هي املصدر ألموال البنوك التجارية
ويف نفس الوقت ,و عمليات اإلقراض للعمالء هي اخلدمة الرئيسية اليت يقدمها البنك التجاري .األموال

بل و ,,املصدر األول لرحبيته 
مليات املصرفية اخلاصة بالقروض بكفاءة و هناك سياسات لالقرتاض البد من وجودها إلدارة الع

و عمليات تفاوض حتدث , باإلضافة إىل ذلك هناك دراسات  و حتليالت  للئتمان البد أن تتم .فعالية
و متطلبات عالية جيب أن تتوافر  ملنح القروض و تطوير ,و إجراءات وخطوات  حمددة جيب أن حتدد 

ارا للقروض املصرفيةدائم تعمل البنوك التجارية على أحداثه عن إد .د 

ماهية القروض البنكية: المطلب األول

مث نتطرق ,لتوضيح ماهية القروض اليت متنحها البنوك نستعرض تعريف القروض البنكية يف الفرع األول
.إضافة إىل سياسة اإلقراض يف الفرع الثالث,بعد ذلك إىل وظائفها و أمهيتها من خالل  الفرع الثاين

:تعريف القروض البنكية: لالفرع األو 

اختذه أمينا :و ائتمن فالن فالنا على كذا,عده أي اعتربه أمينا:ائتمن فالن فالنا: التعريف باللغة العربية*
.أي جديرا بالثقة,أي جديرا يرد األمانة إىل أهلها,و االئتمان هو أن تعد أي تعترب املرء أمينا .عليه

أصلها هو الكلمة CREDIT: مة املقابلة لالئتمان هيإن الكل: التعريف باللغة األوروبية*

أي Groire:الذي يعينCrédereاملشتقة من الفعل الالتيين CREDITUM:الالتينية
.1يعتقد

و الذي يعين تسليم الغري ماال منقوال أو غري منقول على سبيل ,له معىن واسع : التعريف بلغة القانون*
أو الرهن, أو اإلعارة,اإلجيارأو,أو الوكالة,الدين أو الوديعة 

.90ص ,2000,اجلزائر,بن عكنون,ديوان املطبوعات اجلامعية‘حماضرات  يف اقتصاد البنوك ,شاكر القزويين:1
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أا تلك اخلدمات املقدمة للعمالء - 01 ية ب ملصرف ا وض  لقر رف ا و اليت يتم مبقتضاها تزويد األفراد و ,تع
وفوائدها  , 

و تدعم ,أو على أقساط يف تواريخ  حمددة ,اريف  دفعة واحدة و العموالت املستحقة عليها و املص
تلك العملية  بتقدمي جمموعة من الضمانات اليت تكفل للبنك اسرتداد أمواله يف حالة توقف العميل  عن 

وحيتوي على ,و ينطوي هذا املعىن على ما يسمى بالتسهيالت االئتمانية ,السداد بدون أية خسارة 
حىت انه ميكن أن يكتفي بأحد تلك املعاين للداللة على معىن القروض ,لسلفيات مفهوم االئتمان و ا

.1املصرفية

و هو يقوم على عنصرين  أساسيني ,االئتمان يعترب تسليف املال لتثمريه  يف اإلنتاج و االستهالك :02
.الثقة و املدة:مها

دة أو عمولة معينة أو حمددة أن مينح االئتمان املصريف هو عملية يرتضي مبقتضاها البنك مقابل فائ:03
بناءا على طلبه  سواء حاال أو بعد وقت معني بتسهيالت يف صورة ) فرد أو   شركة أعمال(عميال 

أو ,وذلك لتغطية  العجز يف السيولة  ليتمكن من مواصلة نشاطه املعتاد,أموال نقدية أو أي صورة أخرى 
أو تعهد ,يف شكل تعهد متمثلة يف كفالة البنك للعميل أو تكون ,اقرتاض العميل ألغراض استثمارية 

.2البنك نيابة عن العميل لدى الغري

هي القروض اليت متنحها البنوك التجارية أو الصناعية  الما تزيد عن السنة الواحدة  لغرض :04
.3أو يف متويل الزيادة الدائمة يف رأس مال التشغيل,استخدامها يف شراء املوجودات الثابتة 

مقابل ,)نقود(القرض هو مقياس لقابلية الشخص املعنوي االعتباري للحصول على القيم احلالية:05
و بعبارة أخرى هو وعد بالدفع بعد انقضاء وقت االستدانة أو ,تأجيل الدفع إىل وقت معني يف املستقبل

.1القرض

,2000,مصر,الدار اجلامعية,:البنوك الشاملة ,عبد املطلب عبد احلميد:1
32ص,1999,عمان,دار للنشر,إدارة االئتمان,حمفوظ امحد جودة,عبد املعطي لضا أرشيد:2

1240ص,2000, )1(طبعة,مؤسسة الوراق, إدارة االئتمان املصريف و التحليل االئتماين, محزة حممود الزبيدي:3
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أنواع القروض البنكية: المطلب الثاني

قروض موجهة لتمويل : لقروض اليت مت تصنيفها إىل ثالثة أنواعنتطرق يف هذا املطلب إىل أنواع ا
وكذا قروض موجهة لتمويل التجارة ,قروض موجهة لتمويل نشاطات االستثمار,نشاطات االستغالل

.اخلارجية

:القروض املوجهة لتمويل نشاطات االستغالل: الفرع األول

من حيث املدة الزمنية وال تتعدى يف إن القروض املوجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصرية
و ذلك حسب طبيعة ,وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه األنشطة,شهرا) 18(الغالب مثانية عشرة 

و ترتبط هذه القروض بصفة ,النشاط ذاته أو حسب الطبيعة املالية للمؤسسة أو الغاية من القروض 
و ذلك حسب وترية . مدينا و مرة دائناعامة حبركات الصندوق اخلاص باملؤسسة الذي يكون مرة

و ميكننا بصفة إمجالية إن نصنف هذه ,
إضافة إىل القرض باإللزام و قروض ,و القروض اخلاصة ,القروض العامة:القروض إىل صنفني رئيسيني

.األفراد

مسيت بالقروض ال:القروض العامة: أوال
وليست  موجهة ألصل بعينه وتلجأ املؤسسات عادة إىل مثل هذه القروض ملواجهة صعوبات مالية مؤقتة 

:وميكن إمجال هذه القروض فيما يلي

رية هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة  املؤقتة أو القص:تسهيالت الصندوق
ويتم اللجوء إىل مثل هذه القروض .اليت يواجهها الزبون و النامجة عن تأخر اإلرادات عن النفقات,جدا

فيقوم ,حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بنشاطات خمتلفة ,يف فرتات معينة كنهاية الشهر مثال
قرب استعمال هذه البنك حينها بتقدمي هذا النوع من القروض و ينبغي على البنك إن يتابع عن 

.القروض من طرف الزبون

.124ص,1,2000طبعة,دار وائل,مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر,إدارة البنوك,فالح حسن احلسين: 1
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الذي يسجل نقصا يف اخلزينة ناجم عن عدم كفاية هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون:المكشوف
ويتجسد ماديا يف إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا يف حدود مبلغ معني ,رأس املال العامل

يستعمل املكشوف لتمويل نشاط املؤسسة وذلك ولفرتة أطول نسبيا قد تصل إىل سنة كاملة و
االستفادة من الظروف اليت يتيحها السوق كاخنفاض سعر سلعة معينة أو لتجنب بعض الصعوبات 

ونظرا ملبلغ القرض ومدته وكذلك النشاطات اليت يقدم .النامجة عن عدم االنتظام يف توريد سلعة معينة 
يتعرض له البنك ويتمثل هذا اخلطر يف جتميد أموايل لفرتة من اجل متويلها فهناك خطر حقيقي ميكن إن

يؤثر على السيولة و مقدرته على القيام بعمليات قرض أخرى وأمام كل هذه الصعوبات معينة و هو ما
جيد البنك نفسه مضطرا إىل القيام بدراسة جيدة عند قيامي مبنح القرض متكنه إىل حد كبري من استزاد 

.ناسب و لتقليل من خماطر التجميدالقرض يف الوقت امل

هو نوع خاص من القروض البنكية وينشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط مومسي : قرض الموسم.03

ة تقوم بإجراء النفقات خالل فرتة معينة حيصل أثناءها اإلنتاج دورة اإلنتاج  أو دورة البيع مومسية فاملؤسس
وتقوم ببيع هذا اإلنتاج يف فرتة خاصة ولكن قبل اإلقدام على منح هذا النوع من القروض فان الزبون 

يبني زمنيا نفقات النشاط و عائداته على أساس هذا املخطط ,مطالب بان يقوم البنك خمطط للتمويل
القرض و يقوم الزبون أثناء تصريف اإلنتاج بتسديد هذا القرض   وفقا ملخطط يقوم البنك بتقدمي

.                                                                1استهالك موضوع مسبقا

هو عبارة عن قرض مينح إىل الزبون ملواجهة احلاجة إىل السيولة املطلوبة لتمويل : قروض الربط-04
ولكنه مؤجل فقط ألسباب خارجية و يقرر البنك مثل هذا ,ملالية يف الغالب حتققها شبه مؤكدالعملية ا

ولكن هناك فقط أسباب ,النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من حتقق العملية حمل التمويل
.                                         معينة أخرت حتقيقها

.60ص ,مرجع سبق ذكره, تقنيات البنوك , الطاهر لطرش.: 1
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وإمنا توجه ,هذه القروض غري موجهة لتمويل األصول املتداولة بصفة عامة : القروض الخاصة: ثانيا
,لتمويل أصل معني من بني هذه األصول

.                                                     1اخلاصة

قرض يقدم إىل الزبون لتمويل خمزون معني واحلصول هي عبارة عن :التسبيقات على البضائع-01
مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود 

ويل املوارد األساسية، ويستعمل يف اجلزائر لتمويل السلع املصنعة هذا النوع من القروض مينح خاصة لتم
.ونصف املصنعة

هي عبارة عن اتفاقيات للشراء وتنفيذ أشغال لفائدة :تسبيقات على الصفقات العمومية-02
أو اجلماعات احمللية و ,)الوزارات(تقام بني هذه األخرية ممثلة يف اإلدارة املركزية,السلطات العمومية

ونظرا لطبيعة , ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري من جهة واملقاولني أو املوردين من جهة أخرىامل

غري متاحة يف احلال تعترب ثقيلة نسبيا جيد املقاول املكلف باالجناز نفسه يف حاجة إىل أموال ضخمة 
ولذلك يضطر إىل اللجوء إىل البنك للحصول على هذه األموال من اجل متويل ,لدى هذه السلطات 
وتسمى هذه القروض اليت متنحها البنوك للمقاولني من اجل اجناز األشغال لفائدة ,اجناز هذه األشغال 

.السلطات العمومية بالتسبيقات  على الصفقات العمومية

.لبنوك إن متنح نوعني  من القروض لتمويل الصفقات العموميةو ميكن ل

وذلك ,متنح هذه الكافالت من طرف البنك للمكتتبني يف الصفقة:منح كفاالت لصالح المقاولين-ا
ام أمام السلطات العمومية  ومتنح عادة هذه الكافالت ملواجهة أربع حاالت ,) صاحبة املشروع(لضم

.التسبيقو أخريا كفالة,كفالة اقتطاع الضمان,كفالة التنفيذ,املناقصة كفالة الدخول إىل : ممكنة

.62ص ,مرجع سبق ذكره‘ تقنيات البنوك,الطاهر لطرش : 1



الفصل األول                                             عمومیات حول البنك و القروض

24

توجد ثالثة أنواع من القروض اليت ميكن أن متنحها البنوك لتمويل الصفقات :منح قروض فعلية-ب
:يليو هي كما, العمومية

و يعطي هذا النوع من القروض عند انطالق املشروع وعندما ال :قروض التمويل المسبق-1ب
ويعترب من طرف البنك قرض على بياض لنقص , يتوفر مقابل لألموال الكافية لالنطالق يف االجناز

.الضمانات

عندما يكون املقابل قد أجنز نسبة مهمة :التسبيقات على الديون الناشئة و غير المسجلة-2ب
ميكنه أن يطلب من ,كن الدارة مل تسجل بعد ذلك رمسيا و لكن مت مالحظة ذلك ول,من األشغال 

بناءا على الوضعية التقديرية لألشغال املنجزة دون أن يتأكد من ) منحه قرض(البنك تعبئة هذه الديون 
.أن اإلدارة سوف تقبل باملبالغ املدفوعة

التسبيقات  عندما تصادق اإلدارة متنح هذه : تسبيقات على الديون الناشئة و المسجلة- 3ب
و يتدخل البنك ملنح هذه القروض للزبون لكون الدفع ,على الوثائق اخلاصة اليت تسجل انتهاء االجناز

.يتأخر عن االنتهاء من األشغال

و تتمثل عملية ,هو شكل من إشكال القروض اليت مينحها البنك للزبون: الخصم التجاري-03
وحيل حمل هذا ,البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ االستحقاقالتجاري يف قيام اخلصم

فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن حيني . الشخص يف الدائنية إىل غاية هذا التاريخ
و تعترب عملية اخلصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي ماال إىل حاملها و ينتظر تاريخ ,اجل تسديدها

و ,سعر الخصم و يستفيد البنك مقابل هذه العملية من مثن يسمى , ستحقاق لتحصيل هذا الديناال
و هي عبارة عن الفرتة اليت تفصل بني تقدمي , يطبق هذا املعدل على مدة االنتظار أي مدة القرض 

.الورقة للخصم و تاريخ االستحقاق

ع ال يتجسد يف إعطاء أموال حقيقية من البنك القرض بااللتزام أو بالتوقي:1القرض بااللتزام: ثالثا
أي هنا ,وإمنا يتمثل يف الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من احلصول على أموال من جهة أخرى, للزبون

.68, 67ص ص , مرجع سبق ذكره, تقنيات البنوك, الطاهر لطرش : 1
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و يكون مضطرا إىل إعطاء النقود إذا عجز الزبون على , البنك ال يعطي نقود و لكن يعطي ثقة فقط 
:من القروض ميكن أن منيز بني ثالثة أشكال رئيسية و هيو يف هذا النوع . الوفاء بالتزاماته

يضمن مبوجبه , هو عبارة عن التزام مينحه شخص يكون يف العادة بنك: الضمان االحتياطي-01
و عليه فان الضمان االحتياطي هو عبارة عن , 

.مجة عن خصم األوراق التجاريةتعهد لضمان القروض النا

املوجود على يتعهد مبوجبه تسديد الدين, هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك: الكفالة-02
وحتدد يف هذا االلتزام ,عاتق زبونه يف حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته

ويف ,ع اجلمارك و إدارة الضرائب و يستفيد هذا الزبون من الكفالة يف عالقته م,مدة الكفالة و مبلغها
.حالة النشاطات اخلاصة بالصفقات العمومية

و ميكن التمييز , يف هذا النوع من القروض يلتزم البنك بالتسديد للدائن و ليس لزبونه :القبول-03
:بني عدة أشكال هلذا النوع من القروض 

.تقدمي الضماناتالقبول املمنوح لضمان مالءة الزبون األمر الذي يعفيه من- 

قدم دف تعبئة الورقة التجارية-  امل بول  لق .ا

القبول املمنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة- 

.القبول املقدم للتجارة اخلارجية- 

بإمكان البنك إن مينح قروض من نوع أخر هي ذات طابع شخصي :القروض المقدمة لألفراد: رابعا
: ومن بني هذه القروض, ) الزبائن(و هدفها متويل نفقات االستهالك اخلاصة باألفراد, بشكل عام

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا . و القروض املقدمة عادة لألشخاص ذوي الدخول الثابتة, بطاقات القرض
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ومل تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من , بدايته يف اجلزائر النوع من القروض ال يزال يف
.1القروض لكي يرقى إىل درجة املمارسة التقليدية الشاملة

:2وظائف القروض البنكية: المطلب الثالث

إن احتياجات االستثمار اإلنتاجي املختلفة يف االقتصاد احلديث تستوجب :وظيفة تمويل اإلنتاج: 01
و ملا كان من املتعذر توفري هذا القدر الكامل من اإلدخارات ,وفري قدر ليس بالقليل من رؤوس األموالت

. و االستثمارات الفردية أو اخلاصة
و االستثمارية احلصول على القروض أصبح أمرا طبيعيا و ضروريا لتمويل العمليات اإلنتاجية

كما ميكن للمنتجني احلصول على القروض عن طريق إصدارهم السندات و بيعها للمشروعات ,املختلفة
و هذه ,و هذا يساعدهم على زيادة  حجم بدور الوسيط فيما بني املدخرين  و املستثمرين ,و األفراد

هذا ,ج  يف االقتصاد الوطين الوساطة تساعد على تسهيل  و تسريع و زيادة حجم االستثمار  و اإلنتا 
.فضال عن تقدمي البنوك للقروض مباشرة للمستثمرين مبا هو متوفر لديها من ودائع املدخرين

حصول املستهلكني على السلع ,إن املقصود بوظيفة متويل االستهالك :وظيفة تمويل االستهالك: 02
لقدر املطلوب من السلع االستهالكية  إذ قد يعجز األفراد عن توفري ا. االستهالكية بدفع اجل لثمنها

لذا ميكنهم احلصول على هذه السلع بواسطة,اآلتية بواسطة دخلهم اجلاري

مما ,و يكون دفع إمثان هذه السلع بفرتات مستقبلية مناسبة,القروض اليت تقدمها هلم هيئات خمتلفة 
رض  و يساعد الق,يساعد األفراد على توزيع إنفاقهم االستهالكي عرب الزمن

و من مث يساهم يف ,االستهالكي أيضا على تنشيط جانب الطلب على السلع و اخلدمات االستهالكية 
. زيادة رقعة السوق و زيادة حجم اإلنتاج و االستثمار

تظهر أمهيتها من ,إن قيام القروض بوظيفة تسوية املبادالت وإبراء الذمم: وظيفة تسوية المبادالت: 03
فزيادة على األمهية النسبية لنقود الودائع ,,خالل مكونات عرض النقد

.69ص ,مرجع سبق ذكره, تقنيات البنوك, الطاهر لطرش : 1

113, 112ص ,1995,العراق,دار الكتب للطباعة,النقود و املصارف,ناظم حممد الشفري :2
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و يعين استخدام القروض بصورة واسعة يف تسوية ,من إمجايل مكونات عرض النقد ) الودائع اجلارية(
و ميكن مالحظة مثل هذا التعامل و االستخدام للنقود .الت  وإبراء الذمم بني األطراف املختلفةاملباد

إذ إن معظم التعامل يف تسوية املبادالت السلعية تكون , 
و ,الشيمات وسيلة للدفع أو وسيطا للتبادل مع اعتماد اقل على النقود احلاضرة يف ال

التجارية  خبلق الودائع و استخدام كما إن قيام البنوك,هذا ناشئ عن تقدم العادات املصرفية
من أوراق مالية و كمبياالت ساعد كثريا على تسهيل عمليات املبادلة و توسيع ,أدوات االئتمان األخرى

. حجمها

بنكية تنعكس أثارها بصورة واضحة على النشاط االقتصادي إن الوظائف األساسية املذكورة للقروض ال
و يف مقدمة هذه املتغريات ,و على بقية املتغريات األساسية  يف االقتصاد الوطين خصوصا ,عموما 

.االدخار, االستهالك,االستثمار,الدخل القومي

:تعريف التمويل ومصادره :المبحث الثالث

تعريف التمويل:المطلب األول

والشركات للحصول 
[1].ستحقاقهااعلى النقدية الالزمة للوفاء بااللتزامات املستحقة للغري يف مواعيد 

سسة يف أمس تكون فيه املؤ ي توفري النقود يف الوقت املناسب، أي الوقت الذ« : و يعرف على أنه
احلاجة إىل األموال، كما يوفر التمويل الوسائل اليت متكن األفراد و املؤسسات على االستهالك و 

[2].»ك خالل فرتات زمنية معينة ذلاإلنتاج، و

:من جانب الوظيفة املالية للمدير املايل

تدفق النقدي مبا يساعد على حتقيق 
أهداف املؤسسة و جتنيبها العسر املايل، كما ميكن تعريفه على أنه كافة عمليات التخطيط املايل 

.40، ص1997، دار املسرية، األردن، سنةاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو،  إبراهيم وهيب فهد، [1]
.146، ص1995، الطبعة الرابعة، الدار اجلامعية، القاهرة، سنةاالقتصاديةالموسوعة مر حسني، ع[2]
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للحصول على أموال من مصادر التمويل املناسبة لتوفري االحتياجات الالزمة ألداء أنشطة املؤسسة 
ازاا کذيساعدها على حتقيق أهدافها و املختلفة، مبا تو يق  [3].حتق

أحد جماالت املعرفة ختتص به اإلدارة املالية، وهو تابع من « :على أنهMr. Growhillويعرفه 
.»شآت األعمال لتحقيق حد ممكن من الرفاهيةمنرغبة األفراد و 

وتتوالها هو جزء من اإلسرتاتيجية املالية تتوالها اإلدارة املالية يف املؤسسة « :ك على أنهکذلو يعرفه 
ك دف دراسة االحتياجاتذلالوزارة املالية يف الدولة عن طريق البنك املركزي، و

اتية باعتبار ثبات رؤوس األموال ملدة معينة حىت ميكن احلصول على لذاخلاصة بوسائل التمويل ا
.»التدفقات النقدية الداخلية و اخلارجية

:تعريف التمويل بالرتكيز على القرارات املالية

ا الرأي االجتاه احلديث يف دراسة التمويل و يشمل على القرارات اخلاصة باحلصول على هذوميثل 
ا كان هناك حاجة للتوسع ذاألموال واستخدامها، ويتناول أيضا الطريقة اليت ميكن استخدامها لتقرير ما إ

[1].أو اإلبقاء على الوضع املايل احلايل

:ارة عن العملية اليت حتوي جمموعتني من املمارساتجند أن التمويل بصفة عامة هو عب

.املمارسات اليت تقود إىل توفري االحتياجات املالية الالزمة للمؤسسة

.ه األموال و حتقيق مثالية مرتفعةهذ

[2]:كما جند من جهة أخرى أنه ميكن النظر إىل معىن التمويل من نظرتني مها

ميكن أن يعين التمويل جممل وسائل االقرتاض اليت تسمح للمؤسسة بضمان استمرارية :النظرة الضيقة
.نشاطها

.،  مرجع سابق42، صاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو، [3]
.،  مرجع سابق43، صاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو، [1]
.145، ص1995سنة، الطبعة الرابعة، الدار اجلامعية، القاهرة،الموسوعة االقتصاديةمر حسني، ع[2]
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وهي األقرب إىل الواقع واحلقيقة، فيعين فيها التمويل جمموع العمليات اليت تبقى من :النظرة الواسعة
تعلق األمر بالتخصص البدائي من 
األموال و الزيادات الالحقة لعقود قروض بصفة عامة، أو باهلياكل املالية أو املسامهات املمنوحة، أو 

.تطوعية من طرف الدولة، اخلزينة العامة، اجلماعات، اخلواص

ويسعى يف عبارة عن أسلوب حديث يف إعادة توظيف الفوائض النقدية« :كما يعرف التمويل أنه
ا األسلوب يف التمويل احلديث يعترب هذأهدافه األساسية إىل استعمال إمكانيات البنوك و املؤسسات، و

فيستفيد منه املقرض أكثر من املقرتض، ألنه يسمح له بتوظيف فوائض دفعا جديدا يف امليدان املايل،
.ضخمة بشكل مضمون أو يعاد

فري األموال والوسائل اليت حتتاج إليها املؤسسة من أجل حتقيق ا ميكننا القول بأن التمويل هو تو هکذو
[1].أقصى حد ممكن من الرفاهية والنمو

مصادر التمويل: المطلب الثاني

:مصادر ميكن حصرها يفعدة تتم عن طريقجند أن عملية التمويل 

التمويل عن طريق األموال اخلاصــة: الفرع األول

غري (األرباح احملجوزة –األسهم املمتازة –األسهم العادية :أساسيةوهي حتتوي بدورها على مصادر 
)موزعة

[1]األسـهـــــــم

هو عبارة عن صك يثبت حق املساهم يف املشروع، و يعترب جزء من رأس املال :تعريف السهم
.املشروع مع حتمل كل األعباء و االستفادة من احلقوق

:         مزايا السهم 

.40ص،1985، بريوت، سنة 8الطبعة، دار النقاش،عمليات بنكيةجعفر اجلزار، [1]
.، مرجع سابق67، ص تقنيات البنوكالطاهر لطرش، [1]
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.السهم متغري حسب نشاط املشروع،  ميكن أن تكون هناك خسارةربح 

.صاحب السهم شريك يف املشروع بقدر رأس املال

.صاحب السهم له احلق يف رقابة و إدارة املشروع عن طريق اجلمعية

.السهم هو ورقة جتارية أجاله مرتبطة حبياة املؤسسة

ال يسرتد صاحب السهم رأس ماله إال بالبيع أو تصفية الشركة وليس بالضرورة أن يسرتد نفس رأس املال 
). حالة الربح و اخلسارة ( فهو قابل للزيادة و للنقصان 

:و جند عدة أنواع أمهها[1]:أنواع األسهم

: و يتمتع صاحبها أو مالكها باملزايا التالية:أسهم عادية

حق احلصول على األرباح املوزعة يف الشركة .

مكانية نقل ملكية السهم لشخص آخرا   .

 حلق يف اإلطالع على دفاتر الشركة و املشاركة يف اختاذ القرارات و التصويت يف اجلمعية العامة
.بنسبة األسهم اململوكة

احلق للحضور يف هذه اجلمعيات.

:             األسهم املمتازة

يتمتع حاملي هذه األسهم بنفــس املزايا السابقة ما مل يكن هناك نص على خالف ذلك عند إصدارها، 
:و هلم جمموعة من احلقوق األخرى نذكر

لصاحبها احلق يف نسبة األرباح املوزعة.

 حالة التصفيةلصاحبها األولوية يف نسبة من موجودات الشركة يف  .

.، مرجع سابق67، ص , تقنيات البنوكالطاهر لطرش، [1]
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الشركات يف معظم األحيان ليس حلامل األسهم املمتازة حق التصويت يف اجلمعية العامة، إال أن بعض
.متنح هلم أولوية احلضور و انتخاب أعضاء اجلمعية

ميكن أن حتول هذه األسهم إىل أسهم عادية وفقا لرغبة حامليها، و لكن وفق شروط ما نص عليه 
.لشركةالقانون النظامي ل

و هو جزء من األرباح الباقية من دور املشروع بعد استبعاد االحتياطيات و اجلزء :األرباح المحجوزة
املوزع على الشركات و املسامهني، و هو ما يعرف باألرباح املعاد استثمارها، و املشروع الناتج هو الذي 

.حيول بنسبة كبرية من عائدات املشروع من عملياته املرحبة

التمويل  عن  طريق  القروض   :  الفرع  الثاين

و هو مصدر خارجي للمشروع، كما نعلم أنه إذا مل تكف املصادر الداخلية لتمويل املشروع يلجأ إىل 
:التمويل اخلارجي عن طريق القرض، و اليت تنقسم إىل

مان، و تقوم و هي متنح من طرف البنك و تأخذ يف الغالب شكا ائت: قروض مصرفية قصيرة األجل
.بذلك يف غالب األحيان البنوك التجارية

:وتأخذ هذه القروض األشكال التالية: القروض المباشرة

.متنح ملعاجلة عجز اخلزينة ملدة قصرية:تسهيالت الصندوق

و هو قرض يسمح للمشروع باحلصول على مواد أولية لالستغالل  :السحب على المكشوف
.كضرائب

[1].نح للمشاريع املومسية اليت تلقى عجزا يف خزينتهاو مي:القرض الموسمي

، وتتميز و هي صك قابل للتداول كالسهم تصدره الشركة و يتعلق بقرض طويل األجل[2]:السندات
:مبا يلي

.، مرجع سابق54ص، اإلدارة المالية، كنجو عبود كنجو[1]
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.هي دين على املشروع

.رحبها ثابت يسرتد حامله رأس ماله بالكامل، و يف موعد االستحقاق

.اإلدارةليس حلامله احلق يف 

.متنح األولوية الكاملة للسندات على اسرتجاع رأس املال املوفق و ذلك يف حالة التصفية

[1]أهمية التمويـل: المطلب الثالث

:تتمثل أمهية التمويل فيما يلي

. التمويل يسمح بإجناز مشاريع جديدة

.استغالل املوارد وبالتايل رفع اإلنتاج واإلنتاجية

.بالنسبة للبنوك هو استغالل املوارد املالية املتوفرة لديها، أي حتويلها إىل استخداماتالتمويل 

ا تأيت أمهية التمويل من احلاجة إىل األموال فتزداد أمهيته بزيادة احلاجة إىل املال و تنقص بنقصان هکذو 
. ه احلاجةهذ

تصادية للسلع واخلدمات، فمع زيادة ويرجع التمويل يف أصله سواء كان عاما أو خاصا إىل احلاجة االق
احلاجة إىل السلع واحلاجة إىل املبادلة تزداد أمهية التمويل، وتنقص أمهيته أيضا يف جمتمع ال يتسم 
باملبادلة، بل يتم إشباع احلاجات االقتصادية بواسطة اإلنتاج املباشر و باالعتماد على استغالل العمل 

.للموارد االقتصادية

Tradeية املبادلة ومع اخنفاض أمه –off هذيف مثل
املستخدم يف اإلنتاج، والشك أن تقسيم العمل هو املساهم يف اكتساب املال وبالتايل حتقيق أمهية 

.التمويل

.، مرجع سابق70، ص تقنيات البنوكالطاهر لطرش، [2]
.،  مرجع سابق43-44، صاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو، [1]
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ة نستخلص أن أمهية التمويل تظهر من خالل و ضرورة توفر رأس املال الالزم للعمليات واألنشط
ه العمليات تتسم بطابع مرحلي أو بطابع مومسي أو كانت تتسم هذاإلنتاجية والتسويقية سواء كانت 

بطابع اسرتاتيجي طويل األمد، تتعلق بتواجد املنشأة االقتصادية يف ساحة املنافسة أو الصراع من أجل 
.البقاء
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خالصة الفصل

املصرفية تنصب علي جتميع األموال الفائضة من األفراد و تبني لنا أن العمليات الرئيسية 
املؤسسات و استثمارها يف األوراق املالية أو إقراضها للمؤسسات االقتصادية و األفراد وفق معايري جتارية 
و ضمن إطار السياسة النقدية اليت يشرف عليها البنك املركزي باعتباره بنك البنوك ، لضمان حصتها 

.ل حميط يتميز باملنافسة الشديدةقي السوق يف ظ

تسعي البنوك التجارية لتحقيق جمموعة من األهداف الرئيسية املتمثلة أساسا يف حتقيق الرحبية 
عند منحها للقرض، و االستثمار يف األوراق املالية و حتقيق السيولة الالزمة و كذا حتقيق األمان 

.للمودعني

اظافة إيل دورها كوسيط بني أصحاب الفائض و العجز املايل ، تقوم البنوك أيضا بأداء خدمات 
. مصرفية و شبه مصرفية

يتوجب علي البنوك اليوم لتحقيق أهدافها الرئيسية تنظيم مواردها و وظائفها بطريقة فعالة وفق 
افسية يف ظل الظروف احمليطة املتغرية عوامل داخلية و خارجية خمتلفة، و هو ما يسمح هلا بتحقيق ميزة تن

.باستمرار



الفصل األول                                             عمومیات حول البنك و القروض

6

:تمهيد

-
قدرا على خلق تعود الودائعالسائلة  لة و  لسائ لشبه ا من أيضاو , و تقدميها للقروض و االئتمان , و ا

املالية األوراقخالل توجيه وتوظيف املوارد االستثمار يف 

يف أوحيث يشمل النشاط الرئيسي للبنك يف منح القروض اليت قد تكون يف شكل نقود قانونية - 
سياسة البنوك يف ما يتعلق بتشغيل مواردها تأثريملتابعة األمهيةلتمويل مؤشرات غاية يف اعتمادشكل 

املختلفة 

مفاهيم حول البنوك : األولمبحث ال

ماهية البنك: األولالمطلب 

:نشأة البنوك

فقد عرفوها قبل امليالد اإلغريقجيمع الباحثني على نشأة البنوك ترجع إىل عهد البابلي يف العراق ، أما 
املدن ايطالية إزهارم وذلك بعد 14م و 13بأربعة قرون ، لكن ظهرت يف شكلها احلايل مابني القرنني 

لوا كانوامعناها املنضدة أو الطاولة اليت  (BANCO)فكلمة بنك مشتقة من كلمة إيطالية .  عم يست
و بنك ) 1148(الصرافون ملمارسة عمليات البيع و الشراء ، أول  بنكني ظهروا بإيطاليا و مها جبنوا 

من قبل اليهود فتطور البنوك يف املدن دول أوروبا إىلفكرة البنوك انتقلتم وبعدها ) 1171(البندقية 
احلروب الصليبية اليت تتطلب النفقات الكبرية حبيث سامهت البنوك يف متويل احلروب إىلااليطالية راجع 

زت اية القرن  ي ية تم بإنشاءم 16ومت وت حكوم ي مبعظمب
م بتزايد عدد 18م كما متيزت بداية القرن )1609(أمسرتدامبنك  أمههابعد ظهرت بنوك جديدة 

.العائالت حبيث تكون هلا قوانني خاصة حلماية املودعني أولألفرادالبنوك و كانت غالبيتها ملكا 

البنكية و املصرفية و ظهر األعمالومع املنظور اليت عرفته البنوك صاحبه تدخل الدولة يف تنظيم و تسيري 
مركزية و جتارية ، وختصص كل بنك ، اىل جانب انفراد البنك املركزي إىلم البنوك بعد ذلك تقسي

.بوظيفة الرقابة على االئتمان
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: تعريف البنوك 

منشاة هدفها الرئيسي قبول الودائع ومنح القروض ، و القيام ببعض اخلدمات أييعرف البنك على انه 
إيداعاتتقبلها من العمالء يف شكل منشاة تتعامل بالنقود أياملرتبطة ، كما انه 

الزائدة حىت يتم طلبها من قبل استثمار الودائعأوبعضها ، وتقوم مبنح القروض أوسحبها كلها 
اا .أصح

:التالية األعمالمن أكثرأوكما يعرف على انه اي مؤسسة تقوم بواحدة 

.قبول حفظ الودائع
.تسليف النقود

.االئتمان منح 
.ائتمانية أدواتأيأوتسهيل حتويل النقود عن طريق الشيكات 

متكاملة العناصر تعمل يف جمال اخلدمات املالية تقرض و تقرتض يف إنسانيةلبنك يعترب وحدة فنية و اف
فائدة حمددة ومن خالل السياسات املالية و االقتصادية اليت حتددها الدولةأسعارضوء 

و السيولةلديهم فائض يف الذينمن األموالفيعرف البنك على انه منشاة مالية تقبل اقتصادياإما
يتلقى عمولة لقاء هذه وأخريا، فيكون البنك وسيط بني املدين و الدائن إليهاهم حباجة آلخرينمتنحها 
الوساطة

أنواع البنوك و وظائفها: المطلب الثاني

خمتلفة و ذلك وفق أسس و معايري معينة، حيث ميكن النظر إىل ميكن تقسيم البنوك إىل جمموعات 
:تقسيمات البنوك من حيث

]1[:و تنقسم إىل:شكلها القانوين وعالقتها بالدولة

.23،  ص2000و الطبع و التوزيع، طبعة، ديوان املسرية للنشرمحاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ]1[
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و تعود ملكيتها للقطاع العام، حيث تنشئها الدولة مثل البنك املركزي و مؤسسات :البنوك العامة
.اإلقراض املتخصصة

أفراد اعتباريني أو و هي البنوك اليت تعود ملكيتها لألفراد أو اهليئات أو الشركات : البنوك الخاصة
و تضم كل البنوك ،طبيعيني

ملكيتها التجارية باإلضافة إىل بعض بنوك االستثمار و مؤسسات اإلقراض املتخصصة و اليت تعود 
.بالكامل للقطاع اخلاص

و تعود ملكيتها للدولة و القطاع اخلاص أي تشرتك الدولة و تساهم يف إنشاء مثل : البنوك المختلطة
و عادة ما تلجا الدولة إىل حيازة أكثر من نصف رأس املال هلذا النوع من البنوك لتضمن هذه البنوك،

.السيطرة عليه مثل بنك اإلمناء الصناعي

:ة أعمالهاطبيع
و تبعا لذلك تعددت أنواع البنوك من حيث طبيعة األعمال اليت متارسها و ميكن التمييز بني األنواع 

:التالية

ن تلقي الودائع، منح القروض، و هي البنوك اليت تعتمد على األعمال التجارية م:البنوك التجارية
خصم الكمبياالت و قبوهلا، شراء و بيع العمالت األجنبية، إصدار خطابات الضمان و فتح 

، حتصيل األوراق التجارية و تأجري اخلزائن احلديدية و التسهيالت االئتمانية اإلعتمادات املستندية
سمية البنك التجاري هي من قبيل و ت.لفرتات قصرية األجل حبيث يسهل تسليفها دون أية خسارة

االعتياد و التعارف و هذا القتصار نشاطها على متويل املشاريع التجارية و تقدمي القروض القصرية 
أا أصبحت تسمية خاطئة و مضللة و هذا لتوسع نشاطها و تعاملها مع جل القطاعات و  إال  األجل، 

.جلميع اآلجال مثل البنك العريب

و هي منشآت مالية متخصصة يف متويل املشاريع الصناعية و اخلدمات االئتمانية :البنوك الصناعية
املباشرة و غري املباشرة، ومنح القروض الطويلة أو املتوسطة أو القصرية األجل، و كذا تأسيس و إنشاء 

:و ميكن حصر وظائفها فيما يلي.املشروعات اجلديدة و دراسة جدواها االقتصادية اخلاصة
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 املوارد الالزمة للعمليات التجارية يف املشروعات الصناعية، مبا تنطوي عليه من مواد خام و تأمني
.أجور و غريها

 ،تأمني املوارد الالزمة يف العمليات الرأمسالية يف املشروعات الصناعية كما يف حالة التوسعات
.التجديدات، إضافة خطوط إنتاجية جديدة

 إلنشاء مشروعات صناعية جديدة مما يؤدي إىل دراسة اجلدوى االقتصادية تأمني املوارد الالزمة
]1[.اخل...للمباين، اآلالت

و هي البنوك اليت تقوم بتقدمي اخلدمات املصرفية و التسهيالت االئتمانية للقطاع :البنوك الزراعية
السلف النقدية و العينية الزراعي سواء لألفراد أو املؤسسات الزراعية مبختلف صوره عن طريق القروض و 

:مبختلف اآلجال، و هذا من أجل

 متويل العمليات اجلارية للمشروعات الزراعية و اليت تتمثل يف إعداد األرض، شراء األمسدة، تربية
.اخل...املواشي

اخل...متويل العمليات الرأمسالية للمشروعات الزراعية القائمة، كزيادة الطاقة اإلنتاجية، شراء اآلالت.

متويل عمليات استصالح األراضي اجلديدة و هذا ما حيقق التوسع األفقي.

متويل عمليات حتسني نوعية و إنتاجية احملاصيل الزراعية و هذا ما حيقق التوسع الرأسي.

:البنوك العقارية
اجلمعيات و ذلك لدعم اإلسكان و املشاريع العمرانية، و قد متتد لتشمل العمرانية السياحية، و هذا 

:مقابل رهونات و تأمينات عقارية باإلضافة إىل

منح ائتمان طويل األجل يف جماالت األراضي، املباين املبنية و التشييد.

1[.دخول البنوك كمستثمرين يف عمليات البناء و التشييد[

.، مرجع سابق13-12صالح عطية، حماسبة االستثمار والتمويل يف البنوك التجارية، ص. د]1[
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إن ظهور البنوك املركزية جاء بعد نشأة البنوك اجلارية، و البنك املركزي هو عبارة عن : البنوك المركزية
أقدم ريكسحيث كان بنك 1668عامبالسويد بنك جتاري منحته الدولة سلطة اإلصدار كما حدث 

، حيث كانت هذه 1800عامفرنسا، و 1694عامانجلتراإصدار، و بنك مركزي و أقدم بنك
أا تصدر البنكنوت نش ند  نوك ع Bankالب Note و تتوىل األعمال املصرفية للدولة و أعماهلا ،

بدأت هذه البنوك وظيفتها األساسية و هي 19املصرفية العادية، لكن خالل النصف الثاين من القرن
]1[.الرقابة على االئتمان

هو قمة النظام املصريف، و هو منشأة مصرفية ال تضع يف اعتبارها «: و ميكن تعريف البنك املركزي بأنه
ونظرا هلدفه املهم و أداته . »

:بامليزات و وظائف خاصة بهاإلشرافية و الرقابية على اجلهاز املصريف بأكمله فإنه البد من أن يتميز

البنكنوت، و العمل هو الذي له احلق وحده يف إصدار النقود الورقية، املعدنية،: بنك اإلصدار
.على استقرار سوق رأس املال، و كذا تنظيم العملة داخل الدولة وفق احتياجات التعامل

بنك الحكومةالدولة : احلكومة، كما يقوم بإقراض احلكومة حيث يقوم باستقبال ودائع فوائض
يف حالة عجزها عن متويل مصاريفها و  هذا عن طريق إصدار أذونات اخلزينة و تقدمي القروض هلا 
مبختلف اآلجال، كما يقوم جبل اخلدمات املصرفية كفتح اإلعتمادات املستندية و إصدار خطابات 

.]2[

حيث يقوم بتلقي ودائع فوائض البنوك األخرى، و كذا إقراض البنوك يف حالة نقص :البنوكبنك
. سيولتها للتعامل مع عمالئها، و يقوم باإلشراف على جل عمليات املقاصة اليت حتدث بني البنوك

:و تتم جل هذه الوظائف عن طريق

.الرقابة اإلدارية و حتديد أغراض االئتمان و مدة القرض

.، مرجع سابق18-17صالح عطية، حماسبة االستثمار والتمويل يف البنوك التجارية، ص. د]1[

.، مرجع سابق105ص، البنوك و النقودرياض احلليب،. رشاد العصار، أ]1[
.، مرجع سابق11-10صالح عطية، حماسبة االستثمار والتمويل يف البنوك التجارية، ص . د]2[
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.افظة على االحتياطي من العملة الصعبة و العمل على استثمارهااحمل

.املسامهة يف التخطيط االقتصادي و متثيل النظام املصريف يف أعمال التخطيط

و هي اليت تقبل الودائع القليلة، كما ختتص بتقدمي التسهيالت االئتمانية لصغار :صناديق التوفير
.ريهم من أصحاب الدخل احملدودالتجار و احلرفيني و الصناعيني و غ

.: البنوك التعاونية

و هذه البنوك تتواجد يف الدول اليت متثل مركز جتمع األموال األجنبية :الوحدات المصرفية الخارجية
التجارة اخلارجية و املعامالت الدولية املتمثلة يف االسترياد سواء لالستثمار أو ألي غرض آخر كتمويل

]1[.والتصدير

]1[:و تنقسم إىل البنوك التالية:شكل الملكية

و هي البنوك اليت ترجع ملكيتها إىل شخص واحد أو جمموعة من الشركاء، حيث :البنوك الخاصة
.يكون البنك هنا مشروع فردي أو شركة أشخاص

و هي البنوك اليت يقسم رأس ماهلا إىل أسهم تطرح لالكتتاب العام، و بالتايل يشرتك :المساهمةالبنوك 
يف ملكيتها خمتلف األفراد و املؤسسات دون أية قيود و تكون هذه األسهم قابلة للتداول يف السوق 

.املايل

:و ميكن التمييز بني أربع أنواع وهي:جنسية البنوك

البنوك اليت تتمتع جبنسية الدولة اليت متارس أعماهلا فيها و يقع مركزها الرئيسي و هي :البنوك الوطنية
و يكون القسم األكرب من رأمساهلا وطنيا أي أن ملكيتها تعود إىل أشخاص تابعني للدولة اليت تقوم ا،

.هذه البنوك على أرضها سواء كانوا أشخاص اعتباريني أو طبيعيني

.، مرجع سابق32-33، صمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزويين، [1]
.، مرجع سابق25-24، ص محاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ]1[
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ليت تتمتع جبنسية أجنبية غري جنسية البلد الذي متارس فيه أعماهلا، و يقع و هي ا:البنوك األجنبية
مركزها الرئيسي يف البلد األجنيب و تكون رؤوس أمواهلا مملوكة بشكل رئيسي من قبل مؤسسات أو أفراد 

أجانب

يتها تعود :البنوك اإلقليمية
.ملواطنني من جنسيات دول اإلقليم الواحد

.و هي البنوك ذات الصفة الدولية مثل صندوق النقد الدويل:البنوك الدولية و الصناديق الدولية

]1[و تشمل على أقسام التالية:تفرع البنوك

ميثل الفرع الوحيد و هي البنوك اليت متارس أعماهلا من خالل مركزها الرئيسي و الذي : البنوك المفردة
.هلا

: البنوك المتفرعة محليا
.الفروع املنتشرة يف نفس الدولة اليت حتمل جنسيتها

ن و هي اليت متارس أعماهلا من قبل جمموعة من الفروع املنتشرة يف جمموعة م: البنوك المتفرعة إقليميا
.حتمل جنسيتها هذه البنوكفيه الدولة اليتالدول يف اإلقليم الواحد، والذي تقع

.و هي البنوك الكبرية اليت تنتشر فروعها يف خمتلف دول العامل: البنوك المتفرعة عالميا

]2[و تضم ما يلي:فعالية البنوك

أا 1945عرف القانون الفرنسي لسنة: بنوك الودائع ئع ب لودا نوك ا تلك اليت تتلقى من اجلمهور ب
الودائع حتت الطلب أو ملدة ال تتجاوز السنتني، و تنحصر فعالية هذه البنوك يف األعمال القصرية 
األجل، يف حني ترتك األعمال ذات األجل الطويل أو املتوسط إىل غريها من البنوك، وهي تتميز 

.م حسابات خاصةباتصاهلا جبمهور كبري من الناس و هم املدخرون حيث تفتح هل

.،مرجع سابق26، صمحاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ.أ]1[
.، مرجع سابق69-68، صالبنوك و النقودرياض احلليب،. رشاد العصار، أ. أ]2[
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:بنوك األعمال
.املسامهة يف املشاريع القائمة أو اليت يف طور التأسيس

اا موجهة ملن يسعى لتكوي: بنوك االستثمار األجل و عملي توسط  امل يل و  لطو ان ا تم االئ نوك  ن أو هي ب
جتديد رأس مال ثابت فهي حتتاج بذلك إىل األموال غري القابلة للطلب، أي تقرض العمالء من رأس 

.ماهلا الكبري و الودائع ألجل و املنح احلكومية

:و ميكن تلخيص أنواع البنوك املذكورة سابقا يف الشكل التايل
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أنواع البنوك : 01شكل رقم 

.،مرجع سابق27، صمحاسبة البنوكعبد الرمحن سامل، .عاطف األخرس، أ.فائق شقيق، أ.أ:المصدر

البنوك 
المركزیة

البنوك   
التجاریة

البنوك 
الصناعیة

البنوك 
العقاریة

والبنوك
صنادیق
التوفیر

البنوك 
الزراعیة

البنوك 
التعاونیة

الوحدات 
المصرفیة 
الخارجیة

أنواع البنوك من حیث الشكل

أنواع البنوك من حیث شكل الملكیة

البنوك الخاصة البنوك المختلطة البنوك الوطنیة

البنوك اإلقلیمیة البنوك األجنبیة البنوك الوطنیة

أنواع البنوك من حیث الجنسیة

البنوك المتفرعة    
عالمیا

البنوك المتفرعة             
إقلیمیا

البنوك المتفرعة       البنوك المفردة
محلیا

أنواع البنوك من حیث التفرع

بنوك االستثمار بنوك األعمال بنوك الودائع

أنواع البنوك من حیث الفعالیة
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وظائف البنوك : لفرع الثانيا

:تقوم البنوك التجارية بعدة وظائف ميكن تقسيمها إيل

و تنحصر فيما يلي:الوظائف الكالسيكية

 قبول الودائع على اختالف أنواعها، مث إقراض جزء منها لألفراد واملؤسسات من أجل احلصول على
.عائد، و هذا عن طريق فرض ضمانات

األمان، وتتمثل أشكال ،توظيف موارد البنك مع مراعاة مساته األساسية و هي الرحبية، السيولة
:التشغيل يف

منح القروض والسلف و فتح احلسابات اجلارية.

فحص و حتصيل األوراق التجارية، و التعامل باألوراق املالية كاألسهم و السندات.

متويل التجارة اخلارجية عن طريق اإلعتمادات املستندية.

تقدمي الكفاالت و خطابات الضمان للعمالء .

التعامل بالعمالت األجنبيةشراء-بيعو احلواالت ، خارجية-داخلية

حتصيل الشيكات احمللية عن طريق غرفة املقاصة، و صرف الشيكات املسحوبة عليها.

صدار أسهم و سندات شركات املسامهةاملسامهة يف إ .

تأجري اخلزائن اآلمنة لزبائنها.

:و تنحصر يف:الوظائف احلديثة

إدارة األعمال و املمتلكات و تقدمي استثمارات اقتصادية و مالية.

متويل اإلسكان الشخصي من خالل اإلقراض العقاري.

املسامهة يف خطط التنمية االقتصادية.
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تقدمي التمويل املتوسط و الطويل األجل، و خدمات البطاقة االئتمانية.

حتصيل فواتري الكهرباء والغاز من خالل حسابات مفتوحة لزبائنها.

حتصيل األوراق التجارية لصاحل عمالئها.

خدمات الكمبيوتر احلديثة و البنك اآليل.

:بعدة مزايا منها

الدعاية و اإلعالن للبنك.

زيادة موارد املصرف .

زيادة توضيفات البنك.

حتقيق عموالت و أسعار فائدة أعلى بكثري مما حيققه البنك يف حالة اإلقراض.

:و ميكن تلخيص هذه الوظائف يف الشكل التايل
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وظائف البنوك: 02شكل رقم

.، مرجع سابق72رياض احلليب، البنوك و النقود، ص. رشاد العصار، أ.أ:المصدر

فتح الحسابات الجاریة 
و قبول الودائع

تشغیل موارد البنك مع 
التوفیق بین الربحیة و 

السیولة

الوظائف التقلیدیة

منح 
القروض و 

السلف

تحصیل 
األوراق 
التجاریة

التعامل 
باألوراق 

المالیة

تقدیم 
الكفاالت     
و خطابات 

الضمان

تمویل 
التجارة 

الخارجیة

تحصیل 
الشیكات 

المحلیة

إصدار أسھم 
وسندات 
الشركات

تأجیر 
الخزائن 

اآلمنة

أشكال التشغیل و االستثمار

إدارة أعمال و 
ممتلكات العمالء و 
تقدیم االستثمارات

تمویل اإلسكان 
باإلقراض الشخصي 

العقاري

المساھمة في حفظ 
التنمیة القومیة

الوظائف الحدیثة
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اهداف البنوك: المطلب الثالث

:ميكن تلخيص اهداف البنوك فيمايلي 

:هدف الرحبية - 1

يسعى البنك لتحقيق هدف الزيادة قيمة امللكية عن طريق ارباح مالئمة و توزيعها لعد االحتفاظ جبزء 
منها على شكل احتياط اجبارية و اختيارية ، ولكي حيقق البنك ارباحا عليه ان يقوم بتوظيف امواله ، 

اح هي الفرق بني االيرادات و النفقات الكلية ، فالبنك يسعى اىل حتقيق هدف وختفيض نفقاته ، فاالر 
.البحية عن طريق التقليل من نفقاته من جهة و عن طريق حتقيق اكرب ايراد من ناحية اخرى 

:هدف النمو - 2

منظم يتبني هذا اهلدف من خالل تعظيم نشاط االقراض و االيرادات املتولدة و حيقق ذلك جبهد ائتماين 
و مكثف يراعي شروط االقرتاض اجليد و استقطاب عمالء متميزين و التقييم املستمر الداء و سياسات 

.بنوك املنافسة يف السوق 

:هدف االمان - 3

.املايل 

:هدف السيولة - 4

بسيولة القروض امكانية حتويلها اىل نقد يف موعد واستحقاقها  ويهتم البنك يف جمال دراسة يقصد 
.موقف سيولة القرض ومدى كفايته ملوجهة احتياجات املؤسسة 

:هدف احلصة السوقية - 5

اليت متثل نصيب البنك من حجم السوق املصريف فال ميكن اجناز االهداف االسرتاتيجية للبنك دون 
جية فعالة للسوق ، يستطيع البنك من خالهلا مواجهة املنافسة القائمة يف السوق ، وتدعيم اسرتاتي

.حصته السوقية 
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ماهية القروض البنكية و أنواعها: المبحث الثاني

الستخدام الرئيسي لتلك فان القروض هي ا,إذا كانت الودائع هي املصدر ألموال البنوك التجارية
ويف نفس الوقت ,و عمليات اإلقراض للعمالء هي اخلدمة الرئيسية اليت يقدمها البنك التجاري .األموال

بل و ,,املصدر األول لرحبيته 
مليات املصرفية اخلاصة بالقروض بكفاءة و هناك سياسات لالقرتاض البد من وجودها إلدارة الع

و عمليات تفاوض حتدث , باإلضافة إىل ذلك هناك دراسات  و حتليالت  للئتمان البد أن تتم .فعالية
و متطلبات عالية جيب أن تتوافر  ملنح القروض و تطوير ,و إجراءات وخطوات  حمددة جيب أن حتدد 

ارا للقروض املصرفيةدائم تعمل البنوك التجارية على أحداثه عن إد .د 

ماهية القروض البنكية: المطلب األول

مث نتطرق ,لتوضيح ماهية القروض اليت متنحها البنوك نستعرض تعريف القروض البنكية يف الفرع األول
.إضافة إىل سياسة اإلقراض يف الفرع الثالث,بعد ذلك إىل وظائفها و أمهيتها من خالل  الفرع الثاين

:تعريف القروض البنكية: لالفرع األو 

اختذه أمينا :و ائتمن فالن فالنا على كذا,عده أي اعتربه أمينا:ائتمن فالن فالنا: التعريف باللغة العربية*
.أي جديرا بالثقة,أي جديرا يرد األمانة إىل أهلها,و االئتمان هو أن تعد أي تعترب املرء أمينا .عليه

أصلها هو الكلمة CREDIT: مة املقابلة لالئتمان هيإن الكل: التعريف باللغة األوروبية*

أي Groire:الذي يعينCrédereاملشتقة من الفعل الالتيين CREDITUM:الالتينية
.1يعتقد

و الذي يعين تسليم الغري ماال منقوال أو غري منقول على سبيل ,له معىن واسع : التعريف بلغة القانون*
أو الرهن, أو اإلعارة,اإلجيارأو,أو الوكالة,الدين أو الوديعة 

.90ص ,2000,اجلزائر,بن عكنون,ديوان املطبوعات اجلامعية‘حماضرات  يف اقتصاد البنوك ,شاكر القزويين:1
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أا تلك اخلدمات املقدمة للعمالء - 01 ية ب ملصرف ا وض  لقر رف ا و اليت يتم مبقتضاها تزويد األفراد و ,تع
وفوائدها  , 

و تدعم ,أو على أقساط يف تواريخ  حمددة ,اريف  دفعة واحدة و العموالت املستحقة عليها و املص
تلك العملية  بتقدمي جمموعة من الضمانات اليت تكفل للبنك اسرتداد أمواله يف حالة توقف العميل  عن 

وحيتوي على ,و ينطوي هذا املعىن على ما يسمى بالتسهيالت االئتمانية ,السداد بدون أية خسارة 
حىت انه ميكن أن يكتفي بأحد تلك املعاين للداللة على معىن القروض ,لسلفيات مفهوم االئتمان و ا

.1املصرفية

و هو يقوم على عنصرين  أساسيني ,االئتمان يعترب تسليف املال لتثمريه  يف اإلنتاج و االستهالك :02
.الثقة و املدة:مها

دة أو عمولة معينة أو حمددة أن مينح االئتمان املصريف هو عملية يرتضي مبقتضاها البنك مقابل فائ:03
بناءا على طلبه  سواء حاال أو بعد وقت معني بتسهيالت يف صورة ) فرد أو   شركة أعمال(عميال 

أو ,وذلك لتغطية  العجز يف السيولة  ليتمكن من مواصلة نشاطه املعتاد,أموال نقدية أو أي صورة أخرى 
أو تعهد ,يف شكل تعهد متمثلة يف كفالة البنك للعميل أو تكون ,اقرتاض العميل ألغراض استثمارية 

.2البنك نيابة عن العميل لدى الغري

هي القروض اليت متنحها البنوك التجارية أو الصناعية  الما تزيد عن السنة الواحدة  لغرض :04
.3أو يف متويل الزيادة الدائمة يف رأس مال التشغيل,استخدامها يف شراء املوجودات الثابتة 

مقابل ,)نقود(القرض هو مقياس لقابلية الشخص املعنوي االعتباري للحصول على القيم احلالية:05
و بعبارة أخرى هو وعد بالدفع بعد انقضاء وقت االستدانة أو ,تأجيل الدفع إىل وقت معني يف املستقبل

.1القرض

,2000,مصر,الدار اجلامعية,:البنوك الشاملة ,عبد املطلب عبد احلميد:1
32ص,1999,عمان,دار للنشر,إدارة االئتمان,حمفوظ امحد جودة,عبد املعطي لضا أرشيد:2

1240ص,2000, )1(طبعة,مؤسسة الوراق, إدارة االئتمان املصريف و التحليل االئتماين, محزة حممود الزبيدي:3
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أنواع القروض البنكية: المطلب الثاني

قروض موجهة لتمويل : لقروض اليت مت تصنيفها إىل ثالثة أنواعنتطرق يف هذا املطلب إىل أنواع ا
وكذا قروض موجهة لتمويل التجارة ,قروض موجهة لتمويل نشاطات االستثمار,نشاطات االستغالل

.اخلارجية

:القروض املوجهة لتمويل نشاطات االستغالل: الفرع األول

من حيث املدة الزمنية وال تتعدى يف إن القروض املوجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصرية
و ذلك حسب طبيعة ,وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه األنشطة,شهرا) 18(الغالب مثانية عشرة 

و ترتبط هذه القروض بصفة ,النشاط ذاته أو حسب الطبيعة املالية للمؤسسة أو الغاية من القروض 
و ذلك حسب وترية . مدينا و مرة دائناعامة حبركات الصندوق اخلاص باملؤسسة الذي يكون مرة

و ميكننا بصفة إمجالية إن نصنف هذه ,
إضافة إىل القرض باإللزام و قروض ,و القروض اخلاصة ,القروض العامة:القروض إىل صنفني رئيسيني

.األفراد

مسيت بالقروض ال:القروض العامة: أوال
وليست  موجهة ألصل بعينه وتلجأ املؤسسات عادة إىل مثل هذه القروض ملواجهة صعوبات مالية مؤقتة 

:وميكن إمجال هذه القروض فيما يلي

رية هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة  املؤقتة أو القص:تسهيالت الصندوق
ويتم اللجوء إىل مثل هذه القروض .اليت يواجهها الزبون و النامجة عن تأخر اإلرادات عن النفقات,جدا

فيقوم ,حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بنشاطات خمتلفة ,يف فرتات معينة كنهاية الشهر مثال
قرب استعمال هذه البنك حينها بتقدمي هذا النوع من القروض و ينبغي على البنك إن يتابع عن 

.القروض من طرف الزبون

.124ص,1,2000طبعة,دار وائل,مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر,إدارة البنوك,فالح حسن احلسين: 1
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الذي يسجل نقصا يف اخلزينة ناجم عن عدم كفاية هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون:المكشوف
ويتجسد ماديا يف إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا يف حدود مبلغ معني ,رأس املال العامل

يستعمل املكشوف لتمويل نشاط املؤسسة وذلك ولفرتة أطول نسبيا قد تصل إىل سنة كاملة و
االستفادة من الظروف اليت يتيحها السوق كاخنفاض سعر سلعة معينة أو لتجنب بعض الصعوبات 

ونظرا ملبلغ القرض ومدته وكذلك النشاطات اليت يقدم .النامجة عن عدم االنتظام يف توريد سلعة معينة 
يتعرض له البنك ويتمثل هذا اخلطر يف جتميد أموايل لفرتة من اجل متويلها فهناك خطر حقيقي ميكن إن

يؤثر على السيولة و مقدرته على القيام بعمليات قرض أخرى وأمام كل هذه الصعوبات معينة و هو ما
جيد البنك نفسه مضطرا إىل القيام بدراسة جيدة عند قيامي مبنح القرض متكنه إىل حد كبري من استزاد 

.ناسب و لتقليل من خماطر التجميدالقرض يف الوقت امل

هو نوع خاص من القروض البنكية وينشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط مومسي : قرض الموسم.03

ة تقوم بإجراء النفقات خالل فرتة معينة حيصل أثناءها اإلنتاج دورة اإلنتاج  أو دورة البيع مومسية فاملؤسس
وتقوم ببيع هذا اإلنتاج يف فرتة خاصة ولكن قبل اإلقدام على منح هذا النوع من القروض فان الزبون 

يبني زمنيا نفقات النشاط و عائداته على أساس هذا املخطط ,مطالب بان يقوم البنك خمطط للتمويل
القرض و يقوم الزبون أثناء تصريف اإلنتاج بتسديد هذا القرض   وفقا ملخطط يقوم البنك بتقدمي

.                                                                1استهالك موضوع مسبقا

هو عبارة عن قرض مينح إىل الزبون ملواجهة احلاجة إىل السيولة املطلوبة لتمويل : قروض الربط-04
ولكنه مؤجل فقط ألسباب خارجية و يقرر البنك مثل هذا ,ملالية يف الغالب حتققها شبه مؤكدالعملية ا

ولكن هناك فقط أسباب ,النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من حتقق العملية حمل التمويل
.                                         معينة أخرت حتقيقها

.60ص ,مرجع سبق ذكره, تقنيات البنوك , الطاهر لطرش.: 1
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وإمنا توجه ,هذه القروض غري موجهة لتمويل األصول املتداولة بصفة عامة : القروض الخاصة: ثانيا
,لتمويل أصل معني من بني هذه األصول

.                                                     1اخلاصة

قرض يقدم إىل الزبون لتمويل خمزون معني واحلصول هي عبارة عن :التسبيقات على البضائع-01
مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود 

ويل املوارد األساسية، ويستعمل يف اجلزائر لتمويل السلع املصنعة هذا النوع من القروض مينح خاصة لتم
.ونصف املصنعة

هي عبارة عن اتفاقيات للشراء وتنفيذ أشغال لفائدة :تسبيقات على الصفقات العمومية-02
أو اجلماعات احمللية و ,)الوزارات(تقام بني هذه األخرية ممثلة يف اإلدارة املركزية,السلطات العمومية

ونظرا لطبيعة , ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري من جهة واملقاولني أو املوردين من جهة أخرىامل

غري متاحة يف احلال تعترب ثقيلة نسبيا جيد املقاول املكلف باالجناز نفسه يف حاجة إىل أموال ضخمة 
ولذلك يضطر إىل اللجوء إىل البنك للحصول على هذه األموال من اجل متويل ,لدى هذه السلطات 
وتسمى هذه القروض اليت متنحها البنوك للمقاولني من اجل اجناز األشغال لفائدة ,اجناز هذه األشغال 

.السلطات العمومية بالتسبيقات  على الصفقات العمومية

.لبنوك إن متنح نوعني  من القروض لتمويل الصفقات العموميةو ميكن ل

وذلك ,متنح هذه الكافالت من طرف البنك للمكتتبني يف الصفقة:منح كفاالت لصالح المقاولين-ا
ام أمام السلطات العمومية  ومتنح عادة هذه الكافالت ملواجهة أربع حاالت ,) صاحبة املشروع(لضم

.التسبيقو أخريا كفالة,كفالة اقتطاع الضمان,كفالة التنفيذ,املناقصة كفالة الدخول إىل : ممكنة

.62ص ,مرجع سبق ذكره‘ تقنيات البنوك,الطاهر لطرش : 1
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توجد ثالثة أنواع من القروض اليت ميكن أن متنحها البنوك لتمويل الصفقات :منح قروض فعلية-ب
:يليو هي كما, العمومية

و يعطي هذا النوع من القروض عند انطالق املشروع وعندما ال :قروض التمويل المسبق-1ب
ويعترب من طرف البنك قرض على بياض لنقص , يتوفر مقابل لألموال الكافية لالنطالق يف االجناز

.الضمانات

عندما يكون املقابل قد أجنز نسبة مهمة :التسبيقات على الديون الناشئة و غير المسجلة-2ب
ميكنه أن يطلب من ,كن الدارة مل تسجل بعد ذلك رمسيا و لكن مت مالحظة ذلك ول,من األشغال 

بناءا على الوضعية التقديرية لألشغال املنجزة دون أن يتأكد من ) منحه قرض(البنك تعبئة هذه الديون 
.أن اإلدارة سوف تقبل باملبالغ املدفوعة

التسبيقات  عندما تصادق اإلدارة متنح هذه : تسبيقات على الديون الناشئة و المسجلة- 3ب
و يتدخل البنك ملنح هذه القروض للزبون لكون الدفع ,على الوثائق اخلاصة اليت تسجل انتهاء االجناز

.يتأخر عن االنتهاء من األشغال

و تتمثل عملية ,هو شكل من إشكال القروض اليت مينحها البنك للزبون: الخصم التجاري-03
وحيل حمل هذا ,البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ االستحقاقالتجاري يف قيام اخلصم

فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن حيني . الشخص يف الدائنية إىل غاية هذا التاريخ
و تعترب عملية اخلصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي ماال إىل حاملها و ينتظر تاريخ ,اجل تسديدها

و ,سعر الخصم و يستفيد البنك مقابل هذه العملية من مثن يسمى , ستحقاق لتحصيل هذا الديناال
و هي عبارة عن الفرتة اليت تفصل بني تقدمي , يطبق هذا املعدل على مدة االنتظار أي مدة القرض 

.الورقة للخصم و تاريخ االستحقاق

ع ال يتجسد يف إعطاء أموال حقيقية من البنك القرض بااللتزام أو بالتوقي:1القرض بااللتزام: ثالثا
أي هنا ,وإمنا يتمثل يف الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من احلصول على أموال من جهة أخرى, للزبون

.68, 67ص ص , مرجع سبق ذكره, تقنيات البنوك, الطاهر لطرش : 1
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و يكون مضطرا إىل إعطاء النقود إذا عجز الزبون على , البنك ال يعطي نقود و لكن يعطي ثقة فقط 
:من القروض ميكن أن منيز بني ثالثة أشكال رئيسية و هيو يف هذا النوع . الوفاء بالتزاماته

يضمن مبوجبه , هو عبارة عن التزام مينحه شخص يكون يف العادة بنك: الضمان االحتياطي-01
و عليه فان الضمان االحتياطي هو عبارة عن , 

.مجة عن خصم األوراق التجاريةتعهد لضمان القروض النا

املوجود على يتعهد مبوجبه تسديد الدين, هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك: الكفالة-02
وحتدد يف هذا االلتزام ,عاتق زبونه يف حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته

ويف ,ع اجلمارك و إدارة الضرائب و يستفيد هذا الزبون من الكفالة يف عالقته م,مدة الكفالة و مبلغها
.حالة النشاطات اخلاصة بالصفقات العمومية

و ميكن التمييز , يف هذا النوع من القروض يلتزم البنك بالتسديد للدائن و ليس لزبونه :القبول-03
:بني عدة أشكال هلذا النوع من القروض 

.تقدمي الضماناتالقبول املمنوح لضمان مالءة الزبون األمر الذي يعفيه من- 

قدم دف تعبئة الورقة التجارية-  امل بول  لق .ا

القبول املمنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة- 

.القبول املقدم للتجارة اخلارجية- 

بإمكان البنك إن مينح قروض من نوع أخر هي ذات طابع شخصي :القروض المقدمة لألفراد: رابعا
: ومن بني هذه القروض, ) الزبائن(و هدفها متويل نفقات االستهالك اخلاصة باألفراد, بشكل عام

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا . و القروض املقدمة عادة لألشخاص ذوي الدخول الثابتة, بطاقات القرض
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ومل تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من , بدايته يف اجلزائر النوع من القروض ال يزال يف
.1القروض لكي يرقى إىل درجة املمارسة التقليدية الشاملة

:2وظائف القروض البنكية: المطلب الثالث

إن احتياجات االستثمار اإلنتاجي املختلفة يف االقتصاد احلديث تستوجب :وظيفة تمويل اإلنتاج: 01
و ملا كان من املتعذر توفري هذا القدر الكامل من اإلدخارات ,وفري قدر ليس بالقليل من رؤوس األموالت

. و االستثمارات الفردية أو اخلاصة
و االستثمارية احلصول على القروض أصبح أمرا طبيعيا و ضروريا لتمويل العمليات اإلنتاجية

كما ميكن للمنتجني احلصول على القروض عن طريق إصدارهم السندات و بيعها للمشروعات ,املختلفة
و هذه ,و هذا يساعدهم على زيادة  حجم بدور الوسيط فيما بني املدخرين  و املستثمرين ,و األفراد

هذا ,ج  يف االقتصاد الوطين الوساطة تساعد على تسهيل  و تسريع و زيادة حجم االستثمار  و اإلنتا 
.فضال عن تقدمي البنوك للقروض مباشرة للمستثمرين مبا هو متوفر لديها من ودائع املدخرين

حصول املستهلكني على السلع ,إن املقصود بوظيفة متويل االستهالك :وظيفة تمويل االستهالك: 02
لقدر املطلوب من السلع االستهالكية  إذ قد يعجز األفراد عن توفري ا. االستهالكية بدفع اجل لثمنها

لذا ميكنهم احلصول على هذه السلع بواسطة,اآلتية بواسطة دخلهم اجلاري

مما ,و يكون دفع إمثان هذه السلع بفرتات مستقبلية مناسبة,القروض اليت تقدمها هلم هيئات خمتلفة 
رض  و يساعد الق,يساعد األفراد على توزيع إنفاقهم االستهالكي عرب الزمن

و من مث يساهم يف ,االستهالكي أيضا على تنشيط جانب الطلب على السلع و اخلدمات االستهالكية 
. زيادة رقعة السوق و زيادة حجم اإلنتاج و االستثمار

تظهر أمهيتها من ,إن قيام القروض بوظيفة تسوية املبادالت وإبراء الذمم: وظيفة تسوية المبادالت: 03
فزيادة على األمهية النسبية لنقود الودائع ,,خالل مكونات عرض النقد

.69ص ,مرجع سبق ذكره, تقنيات البنوك, الطاهر لطرش : 1

113, 112ص ,1995,العراق,دار الكتب للطباعة,النقود و املصارف,ناظم حممد الشفري :2
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و يعين استخدام القروض بصورة واسعة يف تسوية ,من إمجايل مكونات عرض النقد ) الودائع اجلارية(
و ميكن مالحظة مثل هذا التعامل و االستخدام للنقود .الت  وإبراء الذمم بني األطراف املختلفةاملباد

إذ إن معظم التعامل يف تسوية املبادالت السلعية تكون , 
و ,الشيمات وسيلة للدفع أو وسيطا للتبادل مع اعتماد اقل على النقود احلاضرة يف ال

التجارية  خبلق الودائع و استخدام كما إن قيام البنوك,هذا ناشئ عن تقدم العادات املصرفية
من أوراق مالية و كمبياالت ساعد كثريا على تسهيل عمليات املبادلة و توسيع ,أدوات االئتمان األخرى

. حجمها

بنكية تنعكس أثارها بصورة واضحة على النشاط االقتصادي إن الوظائف األساسية املذكورة للقروض ال
و يف مقدمة هذه املتغريات ,و على بقية املتغريات األساسية  يف االقتصاد الوطين خصوصا ,عموما 

.االدخار, االستهالك,االستثمار,الدخل القومي

:تعريف التمويل ومصادره :المبحث الثالث

تعريف التمويل:المطلب األول

والشركات للحصول 
[1].ستحقاقهااعلى النقدية الالزمة للوفاء بااللتزامات املستحقة للغري يف مواعيد 

سسة يف أمس تكون فيه املؤ ي توفري النقود يف الوقت املناسب، أي الوقت الذ« : و يعرف على أنه
احلاجة إىل األموال، كما يوفر التمويل الوسائل اليت متكن األفراد و املؤسسات على االستهالك و 

[2].»ك خالل فرتات زمنية معينة ذلاإلنتاج، و

:من جانب الوظيفة املالية للمدير املايل

تدفق النقدي مبا يساعد على حتقيق 
أهداف املؤسسة و جتنيبها العسر املايل، كما ميكن تعريفه على أنه كافة عمليات التخطيط املايل 

.40، ص1997، دار املسرية، األردن، سنةاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو،  إبراهيم وهيب فهد، [1]
.146، ص1995، الطبعة الرابعة، الدار اجلامعية، القاهرة، سنةاالقتصاديةالموسوعة مر حسني، ع[2]
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للحصول على أموال من مصادر التمويل املناسبة لتوفري االحتياجات الالزمة ألداء أنشطة املؤسسة 
ازاا کذيساعدها على حتقيق أهدافها و املختلفة، مبا تو يق  [3].حتق

أحد جماالت املعرفة ختتص به اإلدارة املالية، وهو تابع من « :على أنهMr. Growhillويعرفه 
.»شآت األعمال لتحقيق حد ممكن من الرفاهيةمنرغبة األفراد و 

وتتوالها هو جزء من اإلسرتاتيجية املالية تتوالها اإلدارة املالية يف املؤسسة « :ك على أنهکذلو يعرفه 
ك دف دراسة االحتياجاتذلالوزارة املالية يف الدولة عن طريق البنك املركزي، و

اتية باعتبار ثبات رؤوس األموال ملدة معينة حىت ميكن احلصول على لذاخلاصة بوسائل التمويل ا
.»التدفقات النقدية الداخلية و اخلارجية

:تعريف التمويل بالرتكيز على القرارات املالية

ا الرأي االجتاه احلديث يف دراسة التمويل و يشمل على القرارات اخلاصة باحلصول على هذوميثل 
ا كان هناك حاجة للتوسع ذاألموال واستخدامها، ويتناول أيضا الطريقة اليت ميكن استخدامها لتقرير ما إ

[1].أو اإلبقاء على الوضع املايل احلايل

:ارة عن العملية اليت حتوي جمموعتني من املمارساتجند أن التمويل بصفة عامة هو عب

.املمارسات اليت تقود إىل توفري االحتياجات املالية الالزمة للمؤسسة

.ه األموال و حتقيق مثالية مرتفعةهذ

[2]:كما جند من جهة أخرى أنه ميكن النظر إىل معىن التمويل من نظرتني مها

ميكن أن يعين التمويل جممل وسائل االقرتاض اليت تسمح للمؤسسة بضمان استمرارية :النظرة الضيقة
.نشاطها

.،  مرجع سابق42، صاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو، [3]
.،  مرجع سابق43، صاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو، [1]
.145، ص1995سنة، الطبعة الرابعة، الدار اجلامعية، القاهرة،الموسوعة االقتصاديةمر حسني، ع[2]
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وهي األقرب إىل الواقع واحلقيقة، فيعين فيها التمويل جمموع العمليات اليت تبقى من :النظرة الواسعة
تعلق األمر بالتخصص البدائي من 
األموال و الزيادات الالحقة لعقود قروض بصفة عامة، أو باهلياكل املالية أو املسامهات املمنوحة، أو 

.تطوعية من طرف الدولة، اخلزينة العامة، اجلماعات، اخلواص

ويسعى يف عبارة عن أسلوب حديث يف إعادة توظيف الفوائض النقدية« :كما يعرف التمويل أنه
ا األسلوب يف التمويل احلديث يعترب هذأهدافه األساسية إىل استعمال إمكانيات البنوك و املؤسسات، و

فيستفيد منه املقرض أكثر من املقرتض، ألنه يسمح له بتوظيف فوائض دفعا جديدا يف امليدان املايل،
.ضخمة بشكل مضمون أو يعاد

فري األموال والوسائل اليت حتتاج إليها املؤسسة من أجل حتقيق ا ميكننا القول بأن التمويل هو تو هکذو
[1].أقصى حد ممكن من الرفاهية والنمو

مصادر التمويل: المطلب الثاني

:مصادر ميكن حصرها يفعدة تتم عن طريقجند أن عملية التمويل 

التمويل عن طريق األموال اخلاصــة: الفرع األول

غري (األرباح احملجوزة –األسهم املمتازة –األسهم العادية :أساسيةوهي حتتوي بدورها على مصادر 
)موزعة

[1]األسـهـــــــم

هو عبارة عن صك يثبت حق املساهم يف املشروع، و يعترب جزء من رأس املال :تعريف السهم
.املشروع مع حتمل كل األعباء و االستفادة من احلقوق

:         مزايا السهم 

.40ص،1985، بريوت، سنة 8الطبعة، دار النقاش،عمليات بنكيةجعفر اجلزار، [1]
.، مرجع سابق67، ص تقنيات البنوكالطاهر لطرش، [1]
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.السهم متغري حسب نشاط املشروع،  ميكن أن تكون هناك خسارةربح 

.صاحب السهم شريك يف املشروع بقدر رأس املال

.صاحب السهم له احلق يف رقابة و إدارة املشروع عن طريق اجلمعية

.السهم هو ورقة جتارية أجاله مرتبطة حبياة املؤسسة

ال يسرتد صاحب السهم رأس ماله إال بالبيع أو تصفية الشركة وليس بالضرورة أن يسرتد نفس رأس املال 
). حالة الربح و اخلسارة ( فهو قابل للزيادة و للنقصان 

:و جند عدة أنواع أمهها[1]:أنواع األسهم

: و يتمتع صاحبها أو مالكها باملزايا التالية:أسهم عادية

حق احلصول على األرباح املوزعة يف الشركة .

مكانية نقل ملكية السهم لشخص آخرا   .

 حلق يف اإلطالع على دفاتر الشركة و املشاركة يف اختاذ القرارات و التصويت يف اجلمعية العامة
.بنسبة األسهم اململوكة

احلق للحضور يف هذه اجلمعيات.

:             األسهم املمتازة

يتمتع حاملي هذه األسهم بنفــس املزايا السابقة ما مل يكن هناك نص على خالف ذلك عند إصدارها، 
:و هلم جمموعة من احلقوق األخرى نذكر

لصاحبها احلق يف نسبة األرباح املوزعة.

 حالة التصفيةلصاحبها األولوية يف نسبة من موجودات الشركة يف  .

.، مرجع سابق67، ص , تقنيات البنوكالطاهر لطرش، [1]
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الشركات يف معظم األحيان ليس حلامل األسهم املمتازة حق التصويت يف اجلمعية العامة، إال أن بعض
.متنح هلم أولوية احلضور و انتخاب أعضاء اجلمعية

ميكن أن حتول هذه األسهم إىل أسهم عادية وفقا لرغبة حامليها، و لكن وفق شروط ما نص عليه 
.لشركةالقانون النظامي ل

و هو جزء من األرباح الباقية من دور املشروع بعد استبعاد االحتياطيات و اجلزء :األرباح المحجوزة
املوزع على الشركات و املسامهني، و هو ما يعرف باألرباح املعاد استثمارها، و املشروع الناتج هو الذي 

.حيول بنسبة كبرية من عائدات املشروع من عملياته املرحبة

التمويل  عن  طريق  القروض   :  الفرع  الثاين

و هو مصدر خارجي للمشروع، كما نعلم أنه إذا مل تكف املصادر الداخلية لتمويل املشروع يلجأ إىل 
:التمويل اخلارجي عن طريق القرض، و اليت تنقسم إىل

مان، و تقوم و هي متنح من طرف البنك و تأخذ يف الغالب شكا ائت: قروض مصرفية قصيرة األجل
.بذلك يف غالب األحيان البنوك التجارية

:وتأخذ هذه القروض األشكال التالية: القروض المباشرة

.متنح ملعاجلة عجز اخلزينة ملدة قصرية:تسهيالت الصندوق

و هو قرض يسمح للمشروع باحلصول على مواد أولية لالستغالل  :السحب على المكشوف
.كضرائب

[1].نح للمشاريع املومسية اليت تلقى عجزا يف خزينتهاو مي:القرض الموسمي

، وتتميز و هي صك قابل للتداول كالسهم تصدره الشركة و يتعلق بقرض طويل األجل[2]:السندات
:مبا يلي

.، مرجع سابق54ص، اإلدارة المالية، كنجو عبود كنجو[1]
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.هي دين على املشروع

.رحبها ثابت يسرتد حامله رأس ماله بالكامل، و يف موعد االستحقاق

.اإلدارةليس حلامله احلق يف 

.متنح األولوية الكاملة للسندات على اسرتجاع رأس املال املوفق و ذلك يف حالة التصفية

[1]أهمية التمويـل: المطلب الثالث

:تتمثل أمهية التمويل فيما يلي

. التمويل يسمح بإجناز مشاريع جديدة

.استغالل املوارد وبالتايل رفع اإلنتاج واإلنتاجية

.بالنسبة للبنوك هو استغالل املوارد املالية املتوفرة لديها، أي حتويلها إىل استخداماتالتمويل 

ا تأيت أمهية التمويل من احلاجة إىل األموال فتزداد أمهيته بزيادة احلاجة إىل املال و تنقص بنقصان هکذو 
. ه احلاجةهذ

تصادية للسلع واخلدمات، فمع زيادة ويرجع التمويل يف أصله سواء كان عاما أو خاصا إىل احلاجة االق
احلاجة إىل السلع واحلاجة إىل املبادلة تزداد أمهية التمويل، وتنقص أمهيته أيضا يف جمتمع ال يتسم 
باملبادلة، بل يتم إشباع احلاجات االقتصادية بواسطة اإلنتاج املباشر و باالعتماد على استغالل العمل 

.للموارد االقتصادية

Tradeية املبادلة ومع اخنفاض أمه –off هذيف مثل
املستخدم يف اإلنتاج، والشك أن تقسيم العمل هو املساهم يف اكتساب املال وبالتايل حتقيق أمهية 

.التمويل

.، مرجع سابق70، ص تقنيات البنوكالطاهر لطرش، [2]
.،  مرجع سابق43-44، صاإلدارة الماليةكنجو عبود كنجو، [1]
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ة نستخلص أن أمهية التمويل تظهر من خالل و ضرورة توفر رأس املال الالزم للعمليات واألنشط
ه العمليات تتسم بطابع مرحلي أو بطابع مومسي أو كانت تتسم هذاإلنتاجية والتسويقية سواء كانت 

بطابع اسرتاتيجي طويل األمد، تتعلق بتواجد املنشأة االقتصادية يف ساحة املنافسة أو الصراع من أجل 
.البقاء
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خالصة الفصل

املصرفية تنصب علي جتميع األموال الفائضة من األفراد و تبني لنا أن العمليات الرئيسية 
املؤسسات و استثمارها يف األوراق املالية أو إقراضها للمؤسسات االقتصادية و األفراد وفق معايري جتارية 
و ضمن إطار السياسة النقدية اليت يشرف عليها البنك املركزي باعتباره بنك البنوك ، لضمان حصتها 

.ل حميط يتميز باملنافسة الشديدةقي السوق يف ظ

تسعي البنوك التجارية لتحقيق جمموعة من األهداف الرئيسية املتمثلة أساسا يف حتقيق الرحبية 
عند منحها للقرض، و االستثمار يف األوراق املالية و حتقيق السيولة الالزمة و كذا حتقيق األمان 

.للمودعني

اظافة إيل دورها كوسيط بني أصحاب الفائض و العجز املايل ، تقوم البنوك أيضا بأداء خدمات 
. مصرفية و شبه مصرفية

يتوجب علي البنوك اليوم لتحقيق أهدافها الرئيسية تنظيم مواردها و وظائفها بطريقة فعالة وفق 
افسية يف ظل الظروف احمليطة املتغرية عوامل داخلية و خارجية خمتلفة، و هو ما يسمح هلا بتحقيق ميزة تن

.باستمرار
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تـمـهـيـد

يعترب الطلب على االستثمار أحد مكونات الطلب الفعلي واإلنفاق الكلي وبالتايل يعترب أحد 

حمددات الدخل القومي واإلنتاج والتشغيل، وقد أثبتت الكثري من الدراسات االقتصادية أن أهم عامل 

األموال اليت تستخدم يكمن وراء التقلبات االقتصادية الدورية، هو االستثمار الذي يقصد به تلك 

مباشرة يف إشباع احلاجات، بل يف إنتاج أموال أخرى، إستهالك أو إنتاج، وال تقتصر أمهية االستثمار 

، من %20- 15على أنه أحد مكونات الطلب الكلي يف االقتصاد بل تنبع أمهيته من أنه يشكل نسبة 

.الدخل القومي

هلا تقدمي تعاريف عامة حول االستثمار مبا يف ويف هذا الفصل سنتطرق إىل عدة نقاط مهمة، أو 

ذلك التعريف احملاسيب واالقتصادي واملايل لالستثمار، مث ننتقل إىل جماالت وتصنيفات وحمددات 

ونظريات االستثمار ويف األخري يكون احلديث عن أهم األهداف واحلوافز واملخاطر، وكذلك األمهية 

.اديالبالغة لالستثمارات يف النشاط االقتص
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:مفهوم اإلستثمار و أهميته: المبحث األول 

مفهوم االستثمار: األولالمطلب

ال ميكن حتديد تعريف شامل جامع لالستثمار، و هذا الختالف املفاهيم اخلاصة به نتيجة تعدد و متيز 

دراسة مجيع املدارس و االقتصاديني املعاجلني و الدارسني هلذا املوضوع، و هلذا ال ميكن االحاطة و

.و عليه ميكن تسليط الضوء على بعض املفاهيم.التعاريف

االستثمار هو تلك األموال املخصصة إلنتاج اآلالت و املعدات و املباين و «:Kinzتعريف كينز .1

]1[.»ما شابه ذلك، و األموال املخصصة لزيادة املخزون

االستثمار هو اقتناء ملك قصد احلصول على امتيازات «:Vizzavoneتعريف فيزفون.2

مستمرة كاخلدمات و النقود و هو متييز بني االستثمارات غري املنتجة كشراء حمالت إدارية واالستثمارات 

]2[.»املنتجة اليت ينتظر منها حتسني األرباح كشراء آالت صناعية

االستثمار هو تكاثر معدات الطاقة املوجودة و هو عبارة عن «:Guittonتعريف قويتن.3

تضحية لضمان املستقبل، و عليه فاالستثمار هو التنازل عن االستهالك احلايل بغية التحكم يف 

]3[.»املستقبل

.66، ص1992المطبوعات الجامعیة، طبعة، دیوان التحلیل االقتصادي الكليعمر صخري، ]1[

]2[ P. Vizzavone, Gestion Financier, 3eme Edition, Berti Edition, P45

.12، ص1999، دار راتب الجامعیة، طبعة اختیار االستثمارات و تقییم المشاریعمیلود أبو بكر، . د]3[
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]1[.»هو استخدام احلاضر لتوليد أرباح يف املستقبل«: كما يعرف االستثمار بأنه.4

و يستمد االستثمار مفهومه من علم االقتصاد، و هو على صلة وثيقة مبجموعة أخرى من املفاهيم 

: مبا يلياالستثمارتعريفالدخل، االستهالك، االدخار، االقرتاض، وميكن :االقتصادية من أمهها

قصر، و هو التخلي عن أموال ميلكها الفرد يف حلظة معينة و لفرتة معينة من الزمن قد تطول أو ت«

:مالية مستقبلية تعوضه عن

القيمة احلالية لتلك األموال اليت ختلى عنها يف سبيل احلصول على ذلك األصل أو األصول.

ضخمالنقص املتوقع يف قوة تلك األموال الشرائية بفعل الت.

املخاطرة الناشئة على احتمال عدم احلصول على التدفقات املالية املرغوب فيها« .

باللغة اإلجنليزية بصيغة املفرد فإن ذلك يعين املفهوم الذي Investmentإذا مت لفظ أنهو يالحظ

]2[.أما إذا مت اللفظ بصيغة اجلمع فإن ذلك يعين دراسة موضوع االستثمار. مت شرحه أعاله

و تعترب فوائض الدخول النقدية سواء لدى األفراد أو املؤسسات أو املنشآت األهلية و احلكومية مبثابة 

املصدر األساسي لالستثمار، و ذلك ألن كل من يدخر ماال يزيد عن حاجته االستهالكية يعترب 

نقدية بل رمبا حيوهلا مستثمرا حمتمال و ليس مؤكدا ألنه ليس بالضرورة أن يستثمر كل ما لديه من فوائض 

.

.72، ص1985راتب الجامعیة، بیروت، طبعة، دار ، أسالیب تقییم االستثماراتعبد العزیز فھمي.د]1[

.14- 13، ص1998، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طبعةمبادئ االستثمار المالي و الحقیقيزیاد رمضان، .أ]2[
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و ليس جمرد تأجيلها فقط كما يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهالكية حاضرة االستثمارو منه 

و لذا مادام . ، و ذلك أمال يف احلصول على إشباع أكرب يف املستقبلهو احلال بالنسبة إىل املدخر

يكون مستعدا لتحمل درجة معينة من املخاطرة دأ التضحية برغبة استهالكية حاضرة،املستثمر يقبل مبب

و بناءا عليه يكون من حقه أيضا أن يتوقع احلصول على مكافأة أو عائد . بفقدانه كلها أو بعضا منها

آت مثنا ملخاطرته، و لكن من وجهة عامة ال يكفي جمرد توفري فوائض نقدية من دخول األفراد أو املنش

أو املؤسسات لكي تنشط حركة االستثمار، بل البد من أن يوافق ذلك توفر جمموعة من العوامل اليت 

:ختلق الدافع لدى من لديهم هذه الفوائض لتحويلها إىل استثمارات و هي

 توفر درجة عالية من الوعي االستثماري لدى املواطنني وكذا احلس االستثماري الذي جيعلهم

يقدرون املزاي

شكل أوراق بنكنوت، و هذا أيضا يكسر حاجز الرهبة من املستقبل و حيثهم على قبول قدر 

.

السياسي املناسب لالستثمار، و توفر أدىن حد من األمان الذي يشجع توفر املناخ االجتماعي و

املدخرين على تقبل املخاطرة املصاحبة لالستثمار، و من مظاهره وجود قوانني مقننة حتمي حقوق 

املستثمر و تنظم معامالت األسواق املالية و كذا االستقرار االقتصادي و السياسي و 

.االجتماعي

فء و فعال يوفر املكان و الزمان املناسبني للجمع بني رغبة املدخرين يف وجود سوق مايل ك

استثمار أمواهلم و رغبة املقرضني يف احلصول على هذه األموال، و يوفر هلم تشكيلة متنوعة من 

ويكون السوق املايل  . فرص االستثمار و جماالت مناسبة من حيث األداء و التكلفة و املخاطرة
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العمق، االتساع، الديناميكية و سرعة االستجابة : لة من الشروط أمههاكفء نتيجة توفر مج

]1[.لألحداث

]1[أهمية االستثمار  : الثانيالمطلب

مبا أن االستثمار هو التوظيف املنتج لرأس املال عن طريق توجيه املدخرات إىل عمليات إنتاج سلع و 

رفاهيته، فهو ميثل العمود الفقري بل الدعامة أو خدمات إلشباع احلاجات االقتصادية للمجتمع و زيادة 

.الركيزة األساسية ألي اقتصاد عن طريق حتقيق الرتاكم الرأمسايل

:األهمية االقتصادية.1

ع السوق الداخلية و يعطي لالقتصاد الوطين فرص حقيقية للتنمية، و ذلك من خالل توسي

اخلارجية، حيث أن ارتفاع معدالت االستثمار يؤدي إيل الزيادة يف إنتاج السلع واخلدمات، وهذا ما 

يتيح فرص التصدير و ما هلذا من آثار على التوازن يف ميزان املدفوعات، و رفع رصيد الدولة من 

ر بصورة مستمرة بإقامة مشاريع العملة الصعبة، و منه زيادة قدرة االقتصاد الذاتية على التطو 

.استثمارية إضافية يف جماالت أخرى و حتقيق ما يسمى باالنتعاش االقتصادي

إن االستثمار يقوم للتخفيف من حدة األزمات االقتصادية من خالل :األهمية االجتماعية.2

ع مستوى 

.دخل األفراد و حتسني املستوى االجتماعي

، 1999، سنة3، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، عمان، األردن، الطبعةإدارة االستثمارمطر محمد، . د]1[
.8-7ص
، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، إدارة و جدولة المشاریععمر توفیق ماضي، .د]1[

.16-15، ص2000طبعة
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لالستثمار دور أساسي كمصدر متويل لتسيري النشاط االقتصادي، و بصفة :األهمية المالية.3

خاصة االستثمار املايل يف املؤسسات املالية الوسيطية اليت تلعب دور الوسيط ما بني املتعاملني 

وال لتوظيفها و املتعاملني املاليني الذين يتوفرون على االقتصاديني الذين هم يف حاجة إىل األم

. الفائض املايل

كما أنه يساهم يف رفع حجم الدخل القومي، حيث يقوم بتمويل خزينة الدولة بالضرائب املفروضة 

.عليه

]1[أهداف االستثمار-4

ال ميكن حصر جل أهداف االستثمار، و ذلك الختالفها تبعا لنوع االستثمار و كذا حسب طبيعة 

غري أنه مهما كانت األداة االستثمارية املستعملة يف عملية االستثمار فإن اهلدف .املشروع االستثماري

:من القيام بأي استثمار ينحصر يف النقاط التالية

 احلصول على أرباح عوائدحقيق منافع شخصية أو عامةلت.

خلق مناصب شغل و التقليل من شبح البطالة.

إشباع رغبات املستهلك، و هذا عن طريق توفري العرض و ذلك بإنتاج السلع و اخلدمات.

حتقيق االكتفاء الذايت و االستقاللية االقتصادية.

 املاديةاحلصول على العملة الصعبة و ذلك عن طريق تصدير السلع و املنتجات.

.32، ص1995دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، طبعةالتخطیط االقتصادي، عمر محي الدین، ]1[
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.ااالت األخرى

خلق و تطوير نشاطات إما موجودة أو غري موجودة .

تدعيم اهليكل االقتصادي عن طريق إنشاء البنيات التحتية.

السعي إىل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات.

أبعاد االستثمار: طلب الثالثالم

:مجاالت االستثمار- 

و يقصد مبجال االستثمار نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي سيوظف فيه املستثمر أمواله بقصد 

.احلصول على عائد، و ميكن تبويب جماالت االستثمار من زوايا خمتلفة

:من االستثمارات مهاو من خالل هذا التبويب جند نوعني]1[:التبويب الجغرافي-1

Local Investment: االستثمارات المحلية.أ

و يشمل هذا النوع مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي، بغض النظر عن نوع األداة 

.األوراق املالية، املشروعات التجارية: االستثمارية املستخدمة مثل

Foreign Investment: االستثمارات الخارجية.ب

يشمل هذا النوع مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف األسواق اخلارجية، و مهما كانت أدوات و 

وتتم من قبل األفراد أو املؤسسات املالية إما بشكل مباشر أو غري . االستثمار املستخدمة

.، مرجع سابق63-62- 61، صإدارة االستثماراتمحمد مطر،. د]1[
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فرد من اجلزائر يشرتي عقار يف فرنسا بقصد املتاجرة، استثمار غري : استثمار مباشرمباشر

، و لالستثمارات فرد من اجلزائر يشرتي حصة من شركة جزائرية تستثمر أمواهلا باخلارج: مباشر

:جمموعة من املزايا ميكن حصرها يف

 توفر للمستثمر مرونة يف اختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع، كما أن تعدد هذه

.له توزيع خماطر االستثماراتئيهياألدوات 

 األسواق :متخصصة لتبادل مجيع أدوات االستثمار املعروفة مثلوجود أسواق منتظمة و

.املالية، أسواق السلع

 كما تتوفر هذه األسواق على قنوات اتصال نشطة و فعالة تيسر إيصال املعلومات املناسبة

.هذا باإلضافة إىل خربات متخصصة و احملللني املاليني و السماسرة.للمستثمر

:من االستثمار البد من مراعاة بعض االعتبارات مثلوعند النشاط يف هذا النوع

 واجب الشعور باالنتماء الوطين الذي جيعل املستثمر مييل بطبيعته إىل توظيف أمواله يف

جماالت االستثمار احمللي، و ذلك يف حدود طاقته االستيعابية ألن العائد املرتفع على 

أن ال ينسيه العائد االجتماعي احملقق من االستثمارات اخلارجية و الذي يتوقعه املستثمر 

االستثمارات احمللية املتمثل يف القيمة املضافة للناتج القومي و اليت تنشأ عن هذه 

.االستثمارات

 ارتفاع درجة املخاطرة و اليت ترتبط باحتماالت تغري الظروف السياسية و االجتماعية و

القدرة الشرائية لوحدة النقد و اليت تنشأ عن القوانني الضريبية، و من أهم هذه املخاطر تغري

.تقلب أسعار العملة األجنبية
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:ونعين به نوع األصل حمل االستثمار، وينقسم إىل]1[: التبويب النوعي-1

Real or Economic Investment:االستثمارات الحقيقية أو االقتصادية/ أ

باألصل الحقيقيو يعترب كذلك مىت قام املستثمر حبيازة أصل حقيقي كالعقار أو السلع، و نقصد 

هو كل أصل له قيمة اقتصادية يف حد ذاته، و يرتتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية على 

هي و عموما مجيع جماالت االستثمار املتعارف عليها عدا األوراق املالية . شكل سلعة أو خدمة

استثمارات حقيقية، وهذا النوع يرتتب عليه خلق منافع اقتصادية إضافية تزيد عن ثروة املستثمر و 

Busniesاستثمارات األعمال أو المشروعات

Investment.

البنك، وأي مشروع و من أمثلة األصول احلقيقية العمارة، حق االخرتاع، شهرة احملل، الرصيد يف 

:و منه فإن من أهم خصائصها. اقتصادي

.

هلا قيمة ذاتية.

حتصل املنفعة فيها عن طريق استخدامها.

غالبا ما يكون هلا كيان مادي ملموس.

تتمتع بدرجة عالية من األمان.

ار ا يؤدي ثم .إىل زيادة الدخل القومي وبينهم يف تكوين راس املال يف البلداالست
.367، ص 1999، مطبعة دار وائل، طبعة أساسیات االستعمار العیني و الماليناظم محمد نووي، . د]1[
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قابليتها لتسويق السريع منخفضة و لذلك فسيولتها منخفضة.

حالة زين يف حالة السلع و الصيانة يفيرتتب عليها نفقات عالية مثل نفقات النقل والتخ

.العقار

:ومن أهم املشاكل اليت تواجه االستثمار احلقيقي

 ختتلف درجة املخاطرة املصاحبة هلذا االستثمار من أصل آلخر، و ذلك لعدم جتانس هذه

.األصول و بالتايل صعوبة عملية تقييمها

فعالة لتداول هذه األصولاخنفاض السيولة الناجتة عن عدم وجود أسواق ثانوية.

تخزيننفقات غري مباشرة عالية نسبيا تتكون من تكاليف الصفقات، النقل، ال.

صة و دراية باألصل حمل االستثماريتطلب االستثمار احلقيقي خربة متخص

Financial Investment: االستثمارات المالية.ب

و ميكن تعريفه على أنه االستثمار يف سوق األوراق املالية، حيث يرتتب عنه حيازة املستثمر على 

، أو شهادة إيداع، أو أذن سند، أو حصة يف قرضسهمأصل مايل ميثل حصة يف رأمسال

خزينة، تعطي ملالكه حق املطالبة بأصل حقيقي أو أرباح و فوائد من األصول احلقيقية للشركة 

:املتعلقة باألصل املايلالخصائصمصدرة الورقة املالية،و من خالل هذا ميكن سرد جمموعة من 

 بيعها و احتساب معدالت العوائد

.لكل منها
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جود أسواق متطورة و منتظمة للتعامل فيها.

 تعطي مالكها حق املطالبة بالفائدة أو الربح،  و ما يستحقه عند موعد االستحقاق يف حالة

.السندات، و عند التصفية يف حالة األسهم

 نقل أو ختزين أو صيانةليس هلا كيان مادي ملموس لذا ال حتتاج إىل مصاريف.

حيصل مالكها على منفعته منها يف حالة اقتنائه هلا عن طريق جهود اآلخرين.

تتصف بدرجة عالية من املخاطرة بسبب تذبذب أسعارها.



.استثمارية جيدة دون أن يكونوا خرباء و متخصصنيقادرين على احلصول على خدمات

 اخنفاض درجة األمان رغم وجود أوراق مالية مضمونة مثل السندات املضمونة و األسهم

.املمتازة

 تعرض املستثمر املالك للسندات إىل خماطر اخنفاض القوة الشرائية لالستثمار بسبب عامل

.التضخم

طريق قروض االستثمارالتمويل عن :الثانيالمبحث 

عمليات القرض الكالسيكية لتمويل االستثمار:األولالمطلب 

.ويتم التمييز يف هذا الصدد بني القروض القصرية واملتوسطة وطويلة األجل
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:القروض قصيرة األجل.1

قصد ا متويل االحتياجات التشغيلية للمنشآت أي، بيع البضائع االستهالكية باألجل ن وكل ي

التمويل قائم على أساس تسويته من احلصيلة املنتظرة للفعاليات اجلارية نفسها ، وعليه فإن أغراض 
ون متويل االسترياد والتصدير ، االئتمان قصرية األجل ، متعددة التوسع املومسي ، الدوران البطيء للمخز 

.)1(اخل......متويل التعهدات، االستفادة من اخلصم النقدي 

:القروض طويلة األجل.2

فهذا يتطلب متويال ...) كاملباين واملعدات(وهي اليت يكون القصد منها متويل رأس املال الثابت، 
ارد هلا صفة ادخارية، وال تتواله إال بنوك استثماريا ولفرتة أصول بكثري من احلالة السابقة فهو يتطلب مو 

)2(متخصصة ، بنوك التنمية مثال ، والبنوك العقارية

:القروض متوسطة األجل.3

إن االئتمان متوسطة األجل فميدانه هو تمويل الحاالت التي تقع بين االستعمالين 
)1(.السابقين، أي حاالت تجديد أو تحسين رأس المال الثابت

االيجارياالئتمان -

يعترب هذا االئتمان فكرة حديثة للتجديد يف طرق التمويل ، وإذا كانت هذه الطريقة ال تزال 

عملية يقوم مبوجبها بنكا أو ":واملؤسسة املقرتضة وعليه ميكن تعريف االئتمان االجياري على أنه
مؤسسة مالية أو شركة تأجري مؤهلة قانونا لذلك بوضع آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى 

9292مرجع سابق ، ص . شاكر القزويني )2()1(
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".)2(ار

:من هذا التعريف ميكن أن نستنتج اخلصائص التالية

أن املؤسسة املستفيدة من هذا النوع من التمويل واليت تسمى املؤسسة املتأخرة غري مطالبة باتفاق .1
املبلغ الكلي لالستثمار مرة واحدة ، وإمنا تقوم بالدفع على أساس أقساط تسمى مثن اإلجيار 

مثن األصل مضافا إليه الفوائد ومصاريف االستغالل املرتبطة وتتضمن هذه األقساط جزء من
.باألصل املتعاقد 

أن ملكية األصل أو االستثمار أثناء فرتة العقد تعود إىل املؤسسة املؤجرة وليس إىل املؤسسة .2
املستأجرة وتستفيد هذه األخرية من حق االستعمال فقط، وتبعا لذلك تكون مسامهة املؤسسة 

.نية ومالية، بينما تكون مسامهة املؤسسة املستأجرة إدارية واقتصاديةاملؤجرة قانو 

3.

مة املتبقية املنصوص عليها يف العقد وإما أن متتنع عن الشراء أو التجديد وتنهي هذا األصل بالقي
.بذلك العالقة القائمة بينهما وتقوم بإرجاء األصل إىل املؤسسة املؤجرة

وعليه، فإن خالصة هذه العالقة ختتلف عن فكرة القرض الكالسيكي بالرغم من أن اهلدف من العملية 
ي ال ينصرف إىل منح أموال نقدية إىل املقرتض ر االجيااالئتمان رات ، حيث أن واحد وهو متويل االستثما

)1(وإمنا يقوم بتقدمي أصول عينية

.76مرجع سابق ، ص .طاهر لطرش )2(

.   76ص . طاهر لطرش ، مرجع سابق )1(
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قرض التحدي : المطلب الثاني 

هو قرض استثماري مدعم من طرف الدولة لوزارة الفالحة و :تعريف قرض التحدي و شروطه 

تربية املواشي أومستثمرات فالحية جديدة إنشاءأيطارالتنمية الريفية ، يعطى هذا القرض يف 

الدولة أمالكأوغري مستقلة تابعة للخواص أراضيتطوير مستثمرات فالحية متواجدة على أو

:النشاطات اليت ميسها قرض التحدي هي - 1

مشاريع استثمارية مقبولة او موجودة ضمن خمطط التنمية املصرح من قبل اهليئة التابعة إنشاء- 

الفالحية األراضيمصلحة )ONTA(لوزارة الفالحة و التنمية الريفية و اهليئة املشرفة

:النشاطات املعنية املمولة - 2

تطوير أومعدات إنشاء- 

خلق جتهيزات وتطوير مستثمرات فالحية جديدة- 

الضعيف التأهيلاملستثمرات ذات أوللمستثمرات الفالحية اإلنتاجتقوية كفاءة 

الفالحي و تربية املواشي و توزيع وتصدير منتوج فالحي وكذا اإلنتاجتكثيف ، حتويل ، تقومي - 

املنتوج الغذائي الفالحي 

يقوم قرض التحدي بتمويل املشاريع املصرح عليها و املقبولة من طرف : حدود الدعم - 

احلدود التالية أيطارو التنمية الريفية يف اهليئات املتخصصة التابعة لوزارة الفالحة

دج يف اهلكتار الواحد فيما خيص املستثمرات الفالحية املنشأة و اليت 1000000

هكتارات10التتجاوز

هكتارات10دج فيما خيص املستفدين يف حقوق االمتياز اليت تتعدى100000
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BADRيطار ميكن التفاوض عليها على مستوى  بات التمويل اليت خترج عن هذا اإلطل

اإلجراءاتقروض االستثمار العادية و يف ايطار يف ايطار 

:خصائص قرض التحدي 

مدة القرض تتماشى مع اكتمال املشروع النمو ميكن ان تكون متوسطة املدى مع الدعم حيصل 

عليها الفالح بدون فائدة وميكن ان تكون طويلة املدى

متوسطة املدى- 1

مع األكثرسنوات على 7اىل3كفاءة املستفيد او كمال منو املشروع من تتماشى مع: املدة - 

سنة2اىل 1مهلة من إعطاءتأجيل 

نسبة الفائدة يتم االتفاق عليها مع الوزارة و احملددة من طرف : سنة 2اىل 1التأجيل من* 

بنك اجلزائر

8املدة من نتاجاإلتكون مع تاريخ دخول املستثمر يف أنمدة القرض جيب : طويل املدى - 

سنة 15إىل

سنوات5إىل0منالتأجيل*

: نسبة الفائدة كما يلي *

سنوات 3خالل 100نسبة الفائدة مدعمة - 

5اىل4من السنة ابتداءاتكون على عاتق املستفيد 1نسبة الفائدة - 

7اىل6تكون على عاتق املستفيد ابتداءا من السنة 3نسبة الفائدة - 

السنة الثامنة املستفيد يتحمل نسبة الفائدة كاملةابتداءا من 
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املعنوية أو الطبيعية األشخاصإىليوافق على قرض التحدي املدعمة :شروط متويل القرض

:احلاملة لدفاتر الشروط املوافق عليها مسبقا من طرف اهليئات املختصة كمايلي

أوالدولة الفالحني أوواص حقوق االمتياز التابعة للخأصحاباخلواص واألراضيمالكي 1

مجاعي أواملربني يف ايطار شخصي 

التقومييأوالفالحي اإلنتاجالعامة النشطة يف ايطار أواملؤسسات االقتصادية اخلاصة - 

الضمانات :املزارع النموذجية - 

:يعطى  قرض التحدي بناءا على الضمانات التالية 

الرهن الرمسي حلق االمتياز *

صة  ااخللكيات مستثمرة فيما يتعلق مبالرمسي للالرهن *

املعنوية لألشخاصفيما يتعلق األعضاءأوالشركاء :كفاءة التضامنية *

رهن املعدات املمولة يف ايطار املشروع *

التامني على املخاطر *

:منح القروضومعاييرإجراءات: المبحث الثالث 

: إجراءات منح القروض: المطلب األول 

من خالل هذا املطلب سوف نتطرق إىل خمتلف اإلجراءات الواجب ابتاعها عند منح القروض ، وهذه 

:اإلجراءات املتمثل فيما يلي 

: الفحص األويل لطلب القرض–01
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يقوم البنك بدراسة الطلب العميل لتحديد مدى صالحيته املبدئية وفقا لسياسة اإلقراض يف البنك ، 

غرض القرض وأجل االستحقاق و أسلوب السداد ، ويساعد يف عملية الفحص وخاصة من حيث

املبدئي لطلب االنطباعات اليت يعكسها لقاء العميل مع املسئولني يف البنك ، و اليت تربز شخصيته و 

قدراته بوجه عام وخاصة من حيث حالة أصوهلا،وظروف تشغيلها ، ويف ضوء هذه األمور ميكن اختاذ 

إما باالستمرار يف استمالك دراسة الطلب ، أو االعتذار عنه مع توضيح األسباب للعميل قرار مبدئي 

.1حىت يشعر باجلدية يف معاملة طلبه

:التحليل االئتماين للقروض –02

ويتضمن جتميع املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من املصادر املختلفة ، ملعرفة إمكانيات العميل 

للبنك، ومدى مالئمة رأس املالية من خالل التحليل املايل باإلضافة إىل الظروف االئتمانية السابقة 

.االقتصادية املختلفة ، و اليت ميكن أن ينعكس إثرها على نشاط املنشأة 

:التفاوض مع املقرتض -03

ات اليت مت بعد التحليل املتكامل لعناصر املخاطر االئتمانية احمليطة بالقرض املطلوب بناءا على املعلوم- 

جتميعها ، و التحليل املايل للقوائم املالية اخلاصة بالعميل ميكن ميكن حتديد مقدار القرض و الغرض 

الذي سيستخدم فيه وكيفية صرفة وطريقة سداده ، و مصادر السداد و الضمانات املطلوبة وسعر 

عمليات التفاوض بني الفائدة و العموالت املختلفة ويتم االتفاق على كل هذه العناصر من خالل

البنك والعميل للتواصل إىل حتقيق مصاحل كل منهما

, 280ص ص , 2000, مصر, الدار اجلامعية, البورصة و البنوك التجارية: املؤسسات املالية, عبد الفتاح عبد السالم, محمد صالح الحناوي:1
282.
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:  اختاذ القرار-04

تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العميل للتقاعد ، أو عدم قبوله لشرط البنك ويف حالة قبول التعاقد  قد 

يانات األساسية عن يتم إعداد مذكرة القرتاح املوافقة على طلب القرض ، واليت عادة ما تتضمن الب

املنشأة طالبة االقرتاض ، معلومات عن مديونيتها لدى اجلهاز املصريف ، موقفها الضرييب ، وصف القرض 

و الغرض منه و الضمانات املقدمة و مصادر السداد و طريقته ، و ملخص امليزانية لثالثة سنوات 

نشاط و املديونية و الرأي االئتماين و األخرية ، و التعليق عليها و مؤشرات السيولة و الرحبية و ال

التوصيات بشأن القرض ، و بناءا على هذه املذكرة يتم املوافقة على منح القرض من السلطة االئتمانية 

.2املختصة

: صرف القرض -05

ضمانات املطلوبة ، يشرتط لبدء استخدام القرض توقيع املقرتض على اتفاقية القرض ، و كذلك تقدميه لل

. 3دات و االلتزامات اليت ينص عليها اتفاق القرضاء التعضواستيف

: متابعة القرض و املقرتض -06

اهلدف من هذه املتابعة هو االطمئنان على حسن سري املنشأة و عدم حدوث أي تغريات يف مواعيد 

اختاذ السداد احملددة ، و قد تظهر من خالل املتابعة أيضا بعض التصرفات من املقرتض و اليت تتطلب 

اإلجراءات القانونية ملواجهتها للحفاظ على حقوق البنك ، أو تتطلب تأجيل السداد أو جتديد القرض 

.لفرتة أخرى 

.282محمد صالح الحناوي ، عبد الفتاح عبد السالم ، مرجع سبق ذكره ، ص : 2

.282نفس المرجع ، ص: 3
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:حتصيل القرض -07

يقوم البنك بتحصيل مستحقاته حسب النظام املتفق عليه ، و ذلك إذا مل تقابله أي من الظروف 

.4نية أو تأجيل السداد أو جتديد القرض مرة أخرى السابقة عند املتابعة ، و هي اإلجراءات القانو 

:معايير منح القروض: المطلب الثاني 

نتحدث يف هذا املطلب عن املعايري املعتمدة يف منح القروض ، حيث تربز يف الفرع األول منوذج املعايري 

، أما 5psانية املعروفة ب ، أما يف الفرع الثاين يتم شرح منوذج املعايري االئتم5csاالئتمانية املعروفة ب 

، و يف آخر هذا املطلب prismيف الفرع الثالث فسوف نتحدث عن املعايري االئتمانية املعروفة ب 

.سنتطرق إىل معايري أخرى ملنح القروض 

: (5cs)منوذج املعايري االئتماين: الفرع األول 

اإلحاطة باملخاطر اليت سيتعرض هلا عند منح االئتمان تسعى إدارة االئتمان قبل اختاذ القرار االئتماين إىل 

، و أيضا حتديد مصادر تلك املخاطر،و إذا كان لنا من تعليق على ذلك نشري إىل أن هذه املخاطر هي 

وليدة  عدد من العوامل تشرتك مجيعا يف حتديد حجم املخاطر اليت سوف تتعرض هلا إدارة االئتمان ، إال 

تج عن رغبة العميل يف تسديد ما بذمته من قروض و فوائدها أو عدم قدرته على أن العامل اجلوهري نا

.5حتقيق الدخل املناسب لغرض إعادة القرض

282الفتاح عبد السالم ، مرجع سبق ذكره ، ص محمد صالح الحناوي ، عبد : 4

2002، (1)حمزة محمود زبیدي ، إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل الإلئتماني ، مؤسسة الوراق ، األردن ، الطبعة : 5
141،149،ص ص 
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ولذاك أصبحت من األمور املتعارف عليها عند إدارة االئتمان و عند تقييم االئتمان ضرورة حتديد درجة 

أو cs ofcreditري املعروفة بنظام املخاطر املرتبطة به ، من خالل حتليل جمموعة من املعاي

:وهي fimecsنظام

Capacityالقدرة على االستدانة  

Chraterشخصية العميل        

Capitalرأس املال العميل     

Collateralالضمان             

Conditionsاملناخ العام       

:استعراض شامل هلذه املعايري : وفيما يلي 

:6ى االستدانةالقدرة عل-01

واحد أهم تلك اخلدمات و , وجدت البنوك لتلبية احتياجات العمالء من اخلدمات املصرفية املتعددة

ويعطي القانون للعميل احملتمل احلق يف احلصول على , أخطرها هي االئتمان املصريف بأشكاله املتعددة

التجاري حقا آخر مبنح االئتمان أو رفض طلب االئتمان إال أن القانون يعطي إلدارة االئتمان يف البنك 

.العميل

141ص ,مرجع سبق ذكره, االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 6
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ومعيار القدرة على االستدانة احد أهم املعايري اليت تؤثر يف مقدار املخاطر اليت تتعرض هلا إدارة 

ورغم أن القدرة على االستدانة حتدد مقدرة العميل يف إعادة ما اقرتضه من البنك إال أن هناك , االئتمان

عدة أراء حددت ماه

فيما يرى البعض اآلخر أن القدرة هي مقدار املوارد األساسية لسداد االئتمان وهي تعتمد , االقرتاض

.على التدفق السابق وكذلك التدفق النقدي املتوقع يف املستقبل

: 7شخصية العميل-02

وهي الركيزة األكثر تأثريا , الركيزة األساسية األوىل يف القرار االئتماينتعد شخصية العميل

إجراء التحليل وهلذا جند أن أهم مسعى إلدارة االئتمان عند, يف املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك التجارية

ولشخصية العميل عدة حتديدات بعضها ينحصر خباصية , االئتماين هو حتديد شخصية العميل بدقة

واليت يدور , واحدة و البعض اآلخر يتسع ليشمل عدة خصائص جيب أن تتوفر يف شخص العميل

.كجهات مقدمة لالئتمان

ى تشري كلها إىل حجم شعور وبعض اخلصائص الشخصية األخر , فاألمانة و الثقة و املثل و املصداقية

اصة ذا العنصر , العميل باملسؤولية و بالتايل حجم التزامه بتسديد قروضه  اخل اطر  ملخ ا تسمى  لك  لذ

.لدى البعض من املهتمني باملخاطر املعنوية أو األدبية

لوفاء و السلوكية هنا حتدد مبدى قدرة العميل على ا, وبالتايل فان املقصود بشخصية العميل سلوكياته

141ص ,مرجع سبق ذكره, االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, محمود الزبیديحمزة: 7
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ارا على اجناز األعمال , الشركة على الوفاء مبا عليها من التزامات اجتاه البنوك إد قدرة  من خالل  لك  وذ

.و حتقيق األهداف

: 8رأس املال -03

وهلذا فان إدارة االئتمان تزيد من , أهم أسس القرار االئتماينيعترب رأس مال العميل احد 

ويقصد برأس مال العميل مقدار ما , حتليلها لرأس مال العميل لتحديد درجة املخاطر اليت تتعرض هلا

وهذا , ميلكه من ثروة أو ما ميلكه من أصول منقولة مثل األسهم و السندات و أمالك أخرى غري منقولة

ال العميل يشمل مجيع األصول املنقولة و غري املنقولة اليت ميتلكها العميل مطروحا منها يعين أن رأس م

ويالحظ هنا الرتكيز على امللكية لذلك فان املخاطر اليت تتعرض هلا إدارة , املطلوبات اليت بذمته 

.االئتمان بسبب هذا العنصر تسمى مبخاطر امللكية

ئتماين تشري إىل قدرة العميل على سداد التزاماته حق البنوك اليت إن الدراسات املتخصصة يف التحليل اال

إذ كلما كان رأس املال كبري كلما اخنفضت , تعتمد يف اجلزء الكبري منها على قيمة رأس املال الذي ميلكه

املخاطر االئتمانية  والعكس صحيح يف ذلك فراس مال العميل ميثل قوته املالية و هو أيضا الضمان 

.إلدارة االئتمان عندما يفشل يف تسديد ما عليه من التزاماتاإلضايف

.146ص , مرجع سبق ذكره, إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني , حمزة محمود الزبیدي: 8
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:9الضمان-04

يأيت الضمان مبثابة تعزيز أو محاية من خماطر معينة تتعرض هلا إدارة االئتمان يف البنك التجاري عندما 

كلما كانت ولذلك كلما زاد احتمال اخلطر الذي حييط بالعملية االئتمانية  , تتخذ القرار مبنح االئتمان

.الضمانات املطلوبة اكرب محاية حلقوق البنك

يقصد بالضمان مقدار ما ميلكه العميل من موجودات منقولة و غري منقولة و اليت يرهنها العميل لتوثيق 

وقد يكون الضمان شخص ذو كفاءة مالية و مسعة أدبية مؤهلة لكي تعتمد عليه إدارة , االئتمان املصريف

بل ميكن أن يكون الضمان مملوكا لشخص آخر وافق أن يكون , تسديد االئتماناالئتمان يف ضمان 

إذ هناك قروض , 

أو بضمان رهن , وهناك قروض بضمان أقطان أو حماصيل زراعية, بضمان بضائع أو بضمان أوراق مالية

ي أو بدون ضمان فالضمان هو خط الدفاع الثاين يف حالة عجز العميل عن عقاري أو بضمان شخص

.وهي جبدية مسامهته يف تسديد ما عليه من حقوق, السداد حىت يستطيع البنك حتصيل حقوقه

, إن الضمان األفضل للبنك هو ذلك الضمان الذي ميكنه حتويله إىل نقد بسهولة و بدون خسارة

: ولذلك جيب أن نراعي عند حتديد الضمان كما يلي

.عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبري خالل فرتة االئتمان

لسداد قيمة تكون درجة الرهن من الدرجة األوىل لصاحل البنك حبيث ميكن استخدام هذه الضمانات

.ولذلك تضمن إدارة االئتمان األسبقية األوىل لتحصيل قروضها, االئتمان عند عجز العميل عن السداد

. 147ص ,مرجع سبق ذكره,إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 99
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.تكون ملكية العميل للضمانات ملكية كاملة و ليست حمل نزاع

.كفاية الضمانات املقدمة لتغطية قيمة االئتمان و الفوائد و العموالت األخرى قدر املستطاع

:  10العاماملناخ -05

تنظر إدارة االئتمان إىل املناخ العام كمعيار يف منح االئتمان على انه ميثل الظروف االقتصادية احمليطة 

إال أن بعض التحليالت تتوسع يف ذلك فتنظر إىل املناخ العام على انه يشمل باإلضافة إىل , بالعميل

ن حميط البيئة أوسع وأدق يف التعبري عن املناخ رغم أ, الظروف االقتصادية الظروف البيئية احمليطة بالعميل

فهي تشمل التغيريات اليت يتعرض هلا العميل يف شكل املنافسة و الطلب على السلع وظروف , العام

.ووفق هذا التحديد من املؤكد أن هلذا املعيار اثر يف صياغة القرار االئتماين, البيع و التوزيع

5PSئتمانية املعروفة ب منوذج املعايري اال: الفرع الثاين

تعزز إدارة االئتمان قرارها االئتماين بتحليل ائتماين آخر من خالل دراسة معايري أخرى مهمة تعرف 

, ) 5CS( وحتليل هذه املعايري تعطي إلدارة االئتمان ذات الدالالت اليت يعطيها منهج , )5PS(ب

.وان كانت بأسلوب آخر

: وحتتوي هذه املعايري على

Peopleنوع العميل 

Purposeالغرض من االئتمان 

.149ص ,مرجع سبق ذكره, إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 10
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Paymentقدرة العميل على السداد 

Protectionاحلماية 

Perspectiveالنظرة املستقبلية

: 11العميل-01

وحالته , يقيم الوضع االئتماين للعميل من خالل تكوين صورة كاملة وواضحة عن شخصية العميل

لذلك فان اخلطوة األوىل يف عملية تقييم , االستقامة وغريهامن حيثاالجتماعية ومؤهالته وأخالقياته 

الوضع االئتماين للعميل واختاذ القرار االئتماين هو مقابلة العميل وجناح املقابلة يتوقف على ما تتمتع به 

.إدارة االئتمان أو الشخص املسؤول عن اختاذ القرار بالقدرة يف رسم صورة متكاملة عن العميل

خالل هذه املقابلة حتدد إدارة االئتمان كل املعلومات و البيانات اليت ترغب فيها عن العميل و من 

ومنا ملؤكد أن إدارة . والبنوك اليت تعامل معها , 

وباملقابل , ملستقبلاالئتمان  سوف تستند إىل مؤشرات النجاح هلذه األعمال لتقدير خماطر النجاح يف ا

فان عالمات الفشل أو التغيري من عمل آلخر بسبب عدم النجاح يعطي انطباعا يدفع إىل احلذر من 

.تقييم خط العميل املستقبلي

: الغرض من االئتمان-02

تشمل هذه الركيزة احد أهم املعايري اليت من خالهلا تتوصل إدارة االئتمان إىل إمكانية االستمرار يف 

والغرض من االئتمان , ة امللف االئتماين أو التوقف عن هذا القدر من التحقق و رفض الطلب دراس

.149ص ,مرجع سبق ذكره, إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 11
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حيدد احتياجات العميل الذي ميكن تلبيتها أو اليت ال تتناسب مع سياسة البنك وصالحيات إدارة 

اسة االئتمان فإذا كان الغرض من االئتمان هو احلصول على ائتمان لتمويل احتياجات تتعارض مع سي

ففي هذه احلالة تستطيع إدارة االئتمان يف البنك أن تعتذر للعميل عن ذلك ليس بسبب , إدارة البنك

وضعه من ناحية الثقة االئتمانية  

.12وإمنا لتعارض طلبه مع سياسة البنك

:القدرة على السداد-03

ار احلقيقي لسالمة القرار فاالختي, يركز هذا املعيار على حتديد االئتمان وفوائده يف موعد االستحقاق

االئتماين هو حصول التسديد يف املوعد املتفق عليه ويتم ذلك من خالل تقدير التدفقات النقدية 

واليت تعد الركيزة األساسية يف حتديد قدرته يف التسديد فمن املؤكد أن مقدار التدفقات , الداخلة للعميل 

صورا أوليا فيما إذا كان العميل معرض إىل حالة من النقدية الداخلة للعميل أو اخلارجة منه تعطي ت

.ونوع ذلك العسر فيما كان عسر مايل فين أو عسر مايل حقيقي, العسر املايل

:احلماية -04

إن أساس هذا املعيار يف التحليل االئتماين هو استكشاف احتماالت توفر احلماية لالئتمان املقدم 

الضمانات أو الكفاالت اليت سيقدمها العميل سواء من حيث قيمتها للعميل ، وذلك من خالل تقييم 

العادلة أو من حيث قابليتها للتسييل فيها لو عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته اجتاه البنك ، و نقصد 

.بقابلية الضمان للتسييل هو إمكانية حتويله إىل نقد بسعة و بأقل تكلفة ممكنة

.153ص ,ذكره مرجع سبق , إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 12
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:13النظرة املستقبلية-05

ن مضمون هذه الركيزة ينحصر يف استكشاف ابعد حالة الال تأكد اليت حتيط باالئتمان إ

املمنوح للعميل و مستقبل ذلك االئتمان ، أي استكشاف كل الظروف البيئية و املستقبلية احمليطة 

القتصاد بالعميل سواء كانت داخلية أو خارجية ، و هلذا فقد تتأثر السياسة االئتمانية للبنوك مبؤشرات ا

.من معدل النمو العام إىل نسبة التضخم ، و معدالت الفوائد و غريها

:PRISMمنوذج املعايري االئتمانية املعروفة ب : الفرع الثالث 

للمعايري االئتمانية أحدث ما توصلت اله الصناعة املصرفية يف التحليل PRISMيعترب منهج 

االئتماين ، و قراءة مستقبل االئتمان و يعكس هذا املنهج جوانب القوة و العافية لدى العميل و تساعد 

إدارة االئتمان عند حتليل معايري هذا املنهج من تشكيل أداة قياس ، توازن من خالهلا بني املخاطر و 

.القدرة على السداد 

: من جمموعة من املعايري تشرتك فيما بينها باحلرف األول من كلمتها و هي PRISMتتكون عناصر

M،S I R P.

.154ص ,مرجع سبق ذكره,إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 13
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: التصور -01

يقصد بالتصور هنا اإلحاطة الكاملة مبخاطر االئتمان و العوائد املنتظرة حتقيقها من قبل إدارة االئتمان 

حتديد املخاطر و العوائد اليت - : ه األداة التفسريية هي القدرة أو الفاعلية يف بعد منحه ، و مضمون هذ

.حتيط بالعميل عند منحه لالئتمان 

.

ور حوله كل حتسني األداء، و تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد باعتباره اهلدف الذي جيب أن تد

.القرارات

:القدرة على السداد -02

و مضمون هذا املتغري هو حتديد قدرة العميل على تسديد القرض أو فائدته خالل الفرتة املتفق عليها ، 

ومن األمور اليت تعري هلا إدارة االئتمان اهتماما خاصا هو حتديد نوع مصادر التسديد سواء كانت 

عندما يستعد لتسديد االئتمان و ما ) طالب االئتمان (جأ إليها العميل داخلية أو خارجية، و اليت يل

يهم إدارة االئتمان هو دور املصادر الداخلية اليت تساعد العميل على إعادة تسديد ما بذمته من 

.
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خالصــة

يف هذا الفصل ميكن القول أو اعتبار االستثمار بأنه رهان تقوم به من خالل ما تطرقنا إليه 

املؤسسة مقابل نتائج مهما كانت كأن تقوم مؤسسة يف املستقبل بشراء أسهم تدر عليها إيرادات متغرية 

سنويا، وتتحمل بذلك خطر وقوع خسارة ومهما اختلفت املفاهيم اليت ينظر منها إىل االستثمار فيعرف 

املوجودات من الطاقة املتاحة واملوارد األخرى سواء كانت مادية مالية أو بشرية، وهي بأنه تضاعف

أموال ذات طبيعة دائمة حيصل عليها املشروع بغرض حتقيق األرباح، وذلك عن طريق استعماهلا، حبيث 

.جلتعترب االستثمارات من االستخدامات طويلة املدى لذا متويلها يتم بقروض طويلة أو متوسطة األ
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تـمـهـيـد

يعترب الطلب على االستثمار أحد مكونات الطلب الفعلي واإلنفاق الكلي وبالتايل يعترب أحد 

حمددات الدخل القومي واإلنتاج والتشغيل، وقد أثبتت الكثري من الدراسات االقتصادية أن أهم عامل 

األموال اليت تستخدم يكمن وراء التقلبات االقتصادية الدورية، هو االستثمار الذي يقصد به تلك 

مباشرة يف إشباع احلاجات، بل يف إنتاج أموال أخرى، إستهالك أو إنتاج، وال تقتصر أمهية االستثمار 

، من %20- 15على أنه أحد مكونات الطلب الكلي يف االقتصاد بل تنبع أمهيته من أنه يشكل نسبة 

.الدخل القومي

هلا تقدمي تعاريف عامة حول االستثمار مبا يف ويف هذا الفصل سنتطرق إىل عدة نقاط مهمة، أو 

ذلك التعريف احملاسيب واالقتصادي واملايل لالستثمار، مث ننتقل إىل جماالت وتصنيفات وحمددات 

ونظريات االستثمار ويف األخري يكون احلديث عن أهم األهداف واحلوافز واملخاطر، وكذلك األمهية 

.اديالبالغة لالستثمارات يف النشاط االقتص
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:مفهوم اإلستثمار و أهميته: المبحث األول 

مفهوم االستثمار: األولالمطلب

ال ميكن حتديد تعريف شامل جامع لالستثمار، و هذا الختالف املفاهيم اخلاصة به نتيجة تعدد و متيز 

دراسة مجيع املدارس و االقتصاديني املعاجلني و الدارسني هلذا املوضوع، و هلذا ال ميكن االحاطة و

.و عليه ميكن تسليط الضوء على بعض املفاهيم.التعاريف

االستثمار هو تلك األموال املخصصة إلنتاج اآلالت و املعدات و املباين و «:Kinzتعريف كينز .1

]1[.»ما شابه ذلك، و األموال املخصصة لزيادة املخزون

االستثمار هو اقتناء ملك قصد احلصول على امتيازات «:Vizzavoneتعريف فيزفون.2

مستمرة كاخلدمات و النقود و هو متييز بني االستثمارات غري املنتجة كشراء حمالت إدارية واالستثمارات 

]2[.»املنتجة اليت ينتظر منها حتسني األرباح كشراء آالت صناعية

االستثمار هو تكاثر معدات الطاقة املوجودة و هو عبارة عن «:Guittonتعريف قويتن.3

تضحية لضمان املستقبل، و عليه فاالستثمار هو التنازل عن االستهالك احلايل بغية التحكم يف 

]3[.»املستقبل

.66، ص1992المطبوعات الجامعیة، طبعة، دیوان التحلیل االقتصادي الكليعمر صخري، ]1[

]2[ P. Vizzavone, Gestion Financier, 3eme Edition, Berti Edition, P45

.12، ص1999، دار راتب الجامعیة، طبعة اختیار االستثمارات و تقییم المشاریعمیلود أبو بكر، . د]3[
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]1[.»هو استخدام احلاضر لتوليد أرباح يف املستقبل«: كما يعرف االستثمار بأنه.4

و يستمد االستثمار مفهومه من علم االقتصاد، و هو على صلة وثيقة مبجموعة أخرى من املفاهيم 

: مبا يلياالستثمارتعريفالدخل، االستهالك، االدخار، االقرتاض، وميكن :االقتصادية من أمهها

قصر، و هو التخلي عن أموال ميلكها الفرد يف حلظة معينة و لفرتة معينة من الزمن قد تطول أو ت«

:مالية مستقبلية تعوضه عن

القيمة احلالية لتلك األموال اليت ختلى عنها يف سبيل احلصول على ذلك األصل أو األصول.

ضخمالنقص املتوقع يف قوة تلك األموال الشرائية بفعل الت.

املخاطرة الناشئة على احتمال عدم احلصول على التدفقات املالية املرغوب فيها« .

باللغة اإلجنليزية بصيغة املفرد فإن ذلك يعين املفهوم الذي Investmentإذا مت لفظ أنهو يالحظ

]2[.أما إذا مت اللفظ بصيغة اجلمع فإن ذلك يعين دراسة موضوع االستثمار. مت شرحه أعاله

و تعترب فوائض الدخول النقدية سواء لدى األفراد أو املؤسسات أو املنشآت األهلية و احلكومية مبثابة 

املصدر األساسي لالستثمار، و ذلك ألن كل من يدخر ماال يزيد عن حاجته االستهالكية يعترب 

نقدية بل رمبا حيوهلا مستثمرا حمتمال و ليس مؤكدا ألنه ليس بالضرورة أن يستثمر كل ما لديه من فوائض 

.

.72، ص1985راتب الجامعیة، بیروت، طبعة، دار ، أسالیب تقییم االستثماراتعبد العزیز فھمي.د]1[

.14- 13، ص1998، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طبعةمبادئ االستثمار المالي و الحقیقيزیاد رمضان، .أ]2[
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و ليس جمرد تأجيلها فقط كما يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهالكية حاضرة االستثمارو منه 

و لذا مادام . ، و ذلك أمال يف احلصول على إشباع أكرب يف املستقبلهو احلال بالنسبة إىل املدخر

يكون مستعدا لتحمل درجة معينة من املخاطرة دأ التضحية برغبة استهالكية حاضرة،املستثمر يقبل مبب

و بناءا عليه يكون من حقه أيضا أن يتوقع احلصول على مكافأة أو عائد . بفقدانه كلها أو بعضا منها

آت مثنا ملخاطرته، و لكن من وجهة عامة ال يكفي جمرد توفري فوائض نقدية من دخول األفراد أو املنش

أو املؤسسات لكي تنشط حركة االستثمار، بل البد من أن يوافق ذلك توفر جمموعة من العوامل اليت 

:ختلق الدافع لدى من لديهم هذه الفوائض لتحويلها إىل استثمارات و هي

 توفر درجة عالية من الوعي االستثماري لدى املواطنني وكذا احلس االستثماري الذي جيعلهم

يقدرون املزاي

شكل أوراق بنكنوت، و هذا أيضا يكسر حاجز الرهبة من املستقبل و حيثهم على قبول قدر 

.

السياسي املناسب لالستثمار، و توفر أدىن حد من األمان الذي يشجع توفر املناخ االجتماعي و

املدخرين على تقبل املخاطرة املصاحبة لالستثمار، و من مظاهره وجود قوانني مقننة حتمي حقوق 

املستثمر و تنظم معامالت األسواق املالية و كذا االستقرار االقتصادي و السياسي و 

.االجتماعي

فء و فعال يوفر املكان و الزمان املناسبني للجمع بني رغبة املدخرين يف وجود سوق مايل ك

استثمار أمواهلم و رغبة املقرضني يف احلصول على هذه األموال، و يوفر هلم تشكيلة متنوعة من 

ويكون السوق املايل  . فرص االستثمار و جماالت مناسبة من حيث األداء و التكلفة و املخاطرة
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العمق، االتساع، الديناميكية و سرعة االستجابة : لة من الشروط أمههاكفء نتيجة توفر مج

]1[.لألحداث

]1[أهمية االستثمار  : الثانيالمطلب

مبا أن االستثمار هو التوظيف املنتج لرأس املال عن طريق توجيه املدخرات إىل عمليات إنتاج سلع و 

رفاهيته، فهو ميثل العمود الفقري بل الدعامة أو خدمات إلشباع احلاجات االقتصادية للمجتمع و زيادة 

.الركيزة األساسية ألي اقتصاد عن طريق حتقيق الرتاكم الرأمسايل

:األهمية االقتصادية.1

ع السوق الداخلية و يعطي لالقتصاد الوطين فرص حقيقية للتنمية، و ذلك من خالل توسي

اخلارجية، حيث أن ارتفاع معدالت االستثمار يؤدي إيل الزيادة يف إنتاج السلع واخلدمات، وهذا ما 

يتيح فرص التصدير و ما هلذا من آثار على التوازن يف ميزان املدفوعات، و رفع رصيد الدولة من 

ر بصورة مستمرة بإقامة مشاريع العملة الصعبة، و منه زيادة قدرة االقتصاد الذاتية على التطو 

.استثمارية إضافية يف جماالت أخرى و حتقيق ما يسمى باالنتعاش االقتصادي

إن االستثمار يقوم للتخفيف من حدة األزمات االقتصادية من خالل :األهمية االجتماعية.2

ع مستوى 

.دخل األفراد و حتسني املستوى االجتماعي

، 1999، سنة3، مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع، عمان، األردن، الطبعةإدارة االستثمارمطر محمد، . د]1[
.8-7ص
، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، إدارة و جدولة المشاریععمر توفیق ماضي، .د]1[

.16-15، ص2000طبعة
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لالستثمار دور أساسي كمصدر متويل لتسيري النشاط االقتصادي، و بصفة :األهمية المالية.3

خاصة االستثمار املايل يف املؤسسات املالية الوسيطية اليت تلعب دور الوسيط ما بني املتعاملني 

وال لتوظيفها و املتعاملني املاليني الذين يتوفرون على االقتصاديني الذين هم يف حاجة إىل األم

. الفائض املايل

كما أنه يساهم يف رفع حجم الدخل القومي، حيث يقوم بتمويل خزينة الدولة بالضرائب املفروضة 

.عليه

]1[أهداف االستثمار-4

ال ميكن حصر جل أهداف االستثمار، و ذلك الختالفها تبعا لنوع االستثمار و كذا حسب طبيعة 

غري أنه مهما كانت األداة االستثمارية املستعملة يف عملية االستثمار فإن اهلدف .املشروع االستثماري

:من القيام بأي استثمار ينحصر يف النقاط التالية

 احلصول على أرباح عوائدحقيق منافع شخصية أو عامةلت.

خلق مناصب شغل و التقليل من شبح البطالة.

إشباع رغبات املستهلك، و هذا عن طريق توفري العرض و ذلك بإنتاج السلع و اخلدمات.

حتقيق االكتفاء الذايت و االستقاللية االقتصادية.

 املاديةاحلصول على العملة الصعبة و ذلك عن طريق تصدير السلع و املنتجات.

.32، ص1995دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، طبعةالتخطیط االقتصادي، عمر محي الدین، ]1[
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.ااالت األخرى

خلق و تطوير نشاطات إما موجودة أو غري موجودة .

تدعيم اهليكل االقتصادي عن طريق إنشاء البنيات التحتية.

السعي إىل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات.

أبعاد االستثمار: طلب الثالثالم

:مجاالت االستثمار- 

و يقصد مبجال االستثمار نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي سيوظف فيه املستثمر أمواله بقصد 

.احلصول على عائد، و ميكن تبويب جماالت االستثمار من زوايا خمتلفة

:من االستثمارات مهاو من خالل هذا التبويب جند نوعني]1[:التبويب الجغرافي-1

Local Investment: االستثمارات المحلية.أ

و يشمل هذا النوع مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي، بغض النظر عن نوع األداة 

.األوراق املالية، املشروعات التجارية: االستثمارية املستخدمة مثل

Foreign Investment: االستثمارات الخارجية.ب

يشمل هذا النوع مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف األسواق اخلارجية، و مهما كانت أدوات و 

وتتم من قبل األفراد أو املؤسسات املالية إما بشكل مباشر أو غري . االستثمار املستخدمة

.، مرجع سابق63-62- 61، صإدارة االستثماراتمحمد مطر،. د]1[
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فرد من اجلزائر يشرتي عقار يف فرنسا بقصد املتاجرة، استثمار غري : استثمار مباشرمباشر

، و لالستثمارات فرد من اجلزائر يشرتي حصة من شركة جزائرية تستثمر أمواهلا باخلارج: مباشر

:جمموعة من املزايا ميكن حصرها يف

 توفر للمستثمر مرونة يف اختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع، كما أن تعدد هذه

.له توزيع خماطر االستثماراتئيهياألدوات 

 األسواق :متخصصة لتبادل مجيع أدوات االستثمار املعروفة مثلوجود أسواق منتظمة و

.املالية، أسواق السلع

 كما تتوفر هذه األسواق على قنوات اتصال نشطة و فعالة تيسر إيصال املعلومات املناسبة

.هذا باإلضافة إىل خربات متخصصة و احملللني املاليني و السماسرة.للمستثمر

:من االستثمار البد من مراعاة بعض االعتبارات مثلوعند النشاط يف هذا النوع

 واجب الشعور باالنتماء الوطين الذي جيعل املستثمر مييل بطبيعته إىل توظيف أمواله يف

جماالت االستثمار احمللي، و ذلك يف حدود طاقته االستيعابية ألن العائد املرتفع على 

أن ال ينسيه العائد االجتماعي احملقق من االستثمارات اخلارجية و الذي يتوقعه املستثمر 

االستثمارات احمللية املتمثل يف القيمة املضافة للناتج القومي و اليت تنشأ عن هذه 

.االستثمارات

 ارتفاع درجة املخاطرة و اليت ترتبط باحتماالت تغري الظروف السياسية و االجتماعية و

القدرة الشرائية لوحدة النقد و اليت تنشأ عن القوانني الضريبية، و من أهم هذه املخاطر تغري

.تقلب أسعار العملة األجنبية
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:ونعين به نوع األصل حمل االستثمار، وينقسم إىل]1[: التبويب النوعي-1

Real or Economic Investment:االستثمارات الحقيقية أو االقتصادية/ أ

باألصل الحقيقيو يعترب كذلك مىت قام املستثمر حبيازة أصل حقيقي كالعقار أو السلع، و نقصد 

هو كل أصل له قيمة اقتصادية يف حد ذاته، و يرتتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية على 

هي و عموما مجيع جماالت االستثمار املتعارف عليها عدا األوراق املالية . شكل سلعة أو خدمة

استثمارات حقيقية، وهذا النوع يرتتب عليه خلق منافع اقتصادية إضافية تزيد عن ثروة املستثمر و 

Busniesاستثمارات األعمال أو المشروعات

Investment.

البنك، وأي مشروع و من أمثلة األصول احلقيقية العمارة، حق االخرتاع، شهرة احملل، الرصيد يف 

:و منه فإن من أهم خصائصها. اقتصادي

.

هلا قيمة ذاتية.

حتصل املنفعة فيها عن طريق استخدامها.

غالبا ما يكون هلا كيان مادي ملموس.

تتمتع بدرجة عالية من األمان.

ار ا يؤدي ثم .إىل زيادة الدخل القومي وبينهم يف تكوين راس املال يف البلداالست
.367، ص 1999، مطبعة دار وائل، طبعة أساسیات االستعمار العیني و الماليناظم محمد نووي، . د]1[
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قابليتها لتسويق السريع منخفضة و لذلك فسيولتها منخفضة.

حالة زين يف حالة السلع و الصيانة يفيرتتب عليها نفقات عالية مثل نفقات النقل والتخ

.العقار

:ومن أهم املشاكل اليت تواجه االستثمار احلقيقي

 ختتلف درجة املخاطرة املصاحبة هلذا االستثمار من أصل آلخر، و ذلك لعدم جتانس هذه

.األصول و بالتايل صعوبة عملية تقييمها

فعالة لتداول هذه األصولاخنفاض السيولة الناجتة عن عدم وجود أسواق ثانوية.

تخزيننفقات غري مباشرة عالية نسبيا تتكون من تكاليف الصفقات، النقل، ال.

صة و دراية باألصل حمل االستثماريتطلب االستثمار احلقيقي خربة متخص

Financial Investment: االستثمارات المالية.ب

و ميكن تعريفه على أنه االستثمار يف سوق األوراق املالية، حيث يرتتب عنه حيازة املستثمر على 

، أو شهادة إيداع، أو أذن سند، أو حصة يف قرضسهمأصل مايل ميثل حصة يف رأمسال

خزينة، تعطي ملالكه حق املطالبة بأصل حقيقي أو أرباح و فوائد من األصول احلقيقية للشركة 

:املتعلقة باألصل املايلالخصائصمصدرة الورقة املالية،و من خالل هذا ميكن سرد جمموعة من 

 بيعها و احتساب معدالت العوائد

.لكل منها
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جود أسواق متطورة و منتظمة للتعامل فيها.

 تعطي مالكها حق املطالبة بالفائدة أو الربح،  و ما يستحقه عند موعد االستحقاق يف حالة

.السندات، و عند التصفية يف حالة األسهم

 نقل أو ختزين أو صيانةليس هلا كيان مادي ملموس لذا ال حتتاج إىل مصاريف.

حيصل مالكها على منفعته منها يف حالة اقتنائه هلا عن طريق جهود اآلخرين.

تتصف بدرجة عالية من املخاطرة بسبب تذبذب أسعارها.



.استثمارية جيدة دون أن يكونوا خرباء و متخصصنيقادرين على احلصول على خدمات

 اخنفاض درجة األمان رغم وجود أوراق مالية مضمونة مثل السندات املضمونة و األسهم

.املمتازة

 تعرض املستثمر املالك للسندات إىل خماطر اخنفاض القوة الشرائية لالستثمار بسبب عامل

.التضخم

طريق قروض االستثمارالتمويل عن :الثانيالمبحث 

عمليات القرض الكالسيكية لتمويل االستثمار:األولالمطلب 

.ويتم التمييز يف هذا الصدد بني القروض القصرية واملتوسطة وطويلة األجل
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:القروض قصيرة األجل.1

قصد ا متويل االحتياجات التشغيلية للمنشآت أي، بيع البضائع االستهالكية باألجل ن وكل ي

التمويل قائم على أساس تسويته من احلصيلة املنتظرة للفعاليات اجلارية نفسها ، وعليه فإن أغراض 
ون متويل االسترياد والتصدير ، االئتمان قصرية األجل ، متعددة التوسع املومسي ، الدوران البطيء للمخز 

.)1(اخل......متويل التعهدات، االستفادة من اخلصم النقدي 

:القروض طويلة األجل.2

فهذا يتطلب متويال ...) كاملباين واملعدات(وهي اليت يكون القصد منها متويل رأس املال الثابت، 
ارد هلا صفة ادخارية، وال تتواله إال بنوك استثماريا ولفرتة أصول بكثري من احلالة السابقة فهو يتطلب مو 

)2(متخصصة ، بنوك التنمية مثال ، والبنوك العقارية

:القروض متوسطة األجل.3

إن االئتمان متوسطة األجل فميدانه هو تمويل الحاالت التي تقع بين االستعمالين 
)1(.السابقين، أي حاالت تجديد أو تحسين رأس المال الثابت

االيجارياالئتمان -

يعترب هذا االئتمان فكرة حديثة للتجديد يف طرق التمويل ، وإذا كانت هذه الطريقة ال تزال 

عملية يقوم مبوجبها بنكا أو ":واملؤسسة املقرتضة وعليه ميكن تعريف االئتمان االجياري على أنه
مؤسسة مالية أو شركة تأجري مؤهلة قانونا لذلك بوضع آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى 

9292مرجع سابق ، ص . شاكر القزويني )2()1(
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".)2(ار

:من هذا التعريف ميكن أن نستنتج اخلصائص التالية

أن املؤسسة املستفيدة من هذا النوع من التمويل واليت تسمى املؤسسة املتأخرة غري مطالبة باتفاق .1
املبلغ الكلي لالستثمار مرة واحدة ، وإمنا تقوم بالدفع على أساس أقساط تسمى مثن اإلجيار 

مثن األصل مضافا إليه الفوائد ومصاريف االستغالل املرتبطة وتتضمن هذه األقساط جزء من
.باألصل املتعاقد 

أن ملكية األصل أو االستثمار أثناء فرتة العقد تعود إىل املؤسسة املؤجرة وليس إىل املؤسسة .2
املستأجرة وتستفيد هذه األخرية من حق االستعمال فقط، وتبعا لذلك تكون مسامهة املؤسسة 

.نية ومالية، بينما تكون مسامهة املؤسسة املستأجرة إدارية واقتصاديةاملؤجرة قانو 

3.

مة املتبقية املنصوص عليها يف العقد وإما أن متتنع عن الشراء أو التجديد وتنهي هذا األصل بالقي
.بذلك العالقة القائمة بينهما وتقوم بإرجاء األصل إىل املؤسسة املؤجرة

وعليه، فإن خالصة هذه العالقة ختتلف عن فكرة القرض الكالسيكي بالرغم من أن اهلدف من العملية 
ي ال ينصرف إىل منح أموال نقدية إىل املقرتض ر االجيااالئتمان رات ، حيث أن واحد وهو متويل االستثما

)1(وإمنا يقوم بتقدمي أصول عينية

.76مرجع سابق ، ص .طاهر لطرش )2(

.   76ص . طاهر لطرش ، مرجع سابق )1(
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قرض التحدي : المطلب الثاني 

هو قرض استثماري مدعم من طرف الدولة لوزارة الفالحة و :تعريف قرض التحدي و شروطه 

تربية املواشي أومستثمرات فالحية جديدة إنشاءأيطارالتنمية الريفية ، يعطى هذا القرض يف 

الدولة أمالكأوغري مستقلة تابعة للخواص أراضيتطوير مستثمرات فالحية متواجدة على أو

:النشاطات اليت ميسها قرض التحدي هي - 1

مشاريع استثمارية مقبولة او موجودة ضمن خمطط التنمية املصرح من قبل اهليئة التابعة إنشاء- 

الفالحية األراضيمصلحة )ONTA(لوزارة الفالحة و التنمية الريفية و اهليئة املشرفة

:النشاطات املعنية املمولة - 2

تطوير أومعدات إنشاء- 

خلق جتهيزات وتطوير مستثمرات فالحية جديدة- 

الضعيف التأهيلاملستثمرات ذات أوللمستثمرات الفالحية اإلنتاجتقوية كفاءة 

الفالحي و تربية املواشي و توزيع وتصدير منتوج فالحي وكذا اإلنتاجتكثيف ، حتويل ، تقومي - 

املنتوج الغذائي الفالحي 

يقوم قرض التحدي بتمويل املشاريع املصرح عليها و املقبولة من طرف : حدود الدعم - 

احلدود التالية أيطارو التنمية الريفية يف اهليئات املتخصصة التابعة لوزارة الفالحة

دج يف اهلكتار الواحد فيما خيص املستثمرات الفالحية املنشأة و اليت 1000000

هكتارات10التتجاوز

هكتارات10دج فيما خيص املستفدين يف حقوق االمتياز اليت تتعدى100000
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BADRيطار ميكن التفاوض عليها على مستوى  بات التمويل اليت خترج عن هذا اإلطل

اإلجراءاتقروض االستثمار العادية و يف ايطار يف ايطار 

:خصائص قرض التحدي 

مدة القرض تتماشى مع اكتمال املشروع النمو ميكن ان تكون متوسطة املدى مع الدعم حيصل 

عليها الفالح بدون فائدة وميكن ان تكون طويلة املدى

متوسطة املدى- 1

مع األكثرسنوات على 7اىل3كفاءة املستفيد او كمال منو املشروع من تتماشى مع: املدة - 

سنة2اىل 1مهلة من إعطاءتأجيل 

نسبة الفائدة يتم االتفاق عليها مع الوزارة و احملددة من طرف : سنة 2اىل 1التأجيل من* 

بنك اجلزائر

8املدة من نتاجاإلتكون مع تاريخ دخول املستثمر يف أنمدة القرض جيب : طويل املدى - 

سنة 15إىل

سنوات5إىل0منالتأجيل*

: نسبة الفائدة كما يلي *

سنوات 3خالل 100نسبة الفائدة مدعمة - 

5اىل4من السنة ابتداءاتكون على عاتق املستفيد 1نسبة الفائدة - 

7اىل6تكون على عاتق املستفيد ابتداءا من السنة 3نسبة الفائدة - 

السنة الثامنة املستفيد يتحمل نسبة الفائدة كاملةابتداءا من 
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املعنوية أو الطبيعية األشخاصإىليوافق على قرض التحدي املدعمة :شروط متويل القرض

:احلاملة لدفاتر الشروط املوافق عليها مسبقا من طرف اهليئات املختصة كمايلي

أوالدولة الفالحني أوواص حقوق االمتياز التابعة للخأصحاباخلواص واألراضيمالكي 1

مجاعي أواملربني يف ايطار شخصي 

التقومييأوالفالحي اإلنتاجالعامة النشطة يف ايطار أواملؤسسات االقتصادية اخلاصة - 

الضمانات :املزارع النموذجية - 

:يعطى  قرض التحدي بناءا على الضمانات التالية 

الرهن الرمسي حلق االمتياز *

صة  ااخللكيات مستثمرة فيما يتعلق مبالرمسي للالرهن *

املعنوية لألشخاصفيما يتعلق األعضاءأوالشركاء :كفاءة التضامنية *

رهن املعدات املمولة يف ايطار املشروع *

التامني على املخاطر *

:منح القروضومعاييرإجراءات: المبحث الثالث 

: إجراءات منح القروض: المطلب األول 

من خالل هذا املطلب سوف نتطرق إىل خمتلف اإلجراءات الواجب ابتاعها عند منح القروض ، وهذه 

:اإلجراءات املتمثل فيما يلي 

: الفحص األويل لطلب القرض–01
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يقوم البنك بدراسة الطلب العميل لتحديد مدى صالحيته املبدئية وفقا لسياسة اإلقراض يف البنك ، 

غرض القرض وأجل االستحقاق و أسلوب السداد ، ويساعد يف عملية الفحص وخاصة من حيث

املبدئي لطلب االنطباعات اليت يعكسها لقاء العميل مع املسئولني يف البنك ، و اليت تربز شخصيته و 

قدراته بوجه عام وخاصة من حيث حالة أصوهلا،وظروف تشغيلها ، ويف ضوء هذه األمور ميكن اختاذ 

إما باالستمرار يف استمالك دراسة الطلب ، أو االعتذار عنه مع توضيح األسباب للعميل قرار مبدئي 

.1حىت يشعر باجلدية يف معاملة طلبه

:التحليل االئتماين للقروض –02

ويتضمن جتميع املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من املصادر املختلفة ، ملعرفة إمكانيات العميل 

للبنك، ومدى مالئمة رأس املالية من خالل التحليل املايل باإلضافة إىل الظروف االئتمانية السابقة 

.االقتصادية املختلفة ، و اليت ميكن أن ينعكس إثرها على نشاط املنشأة 

:التفاوض مع املقرتض -03

ات اليت مت بعد التحليل املتكامل لعناصر املخاطر االئتمانية احمليطة بالقرض املطلوب بناءا على املعلوم- 

جتميعها ، و التحليل املايل للقوائم املالية اخلاصة بالعميل ميكن ميكن حتديد مقدار القرض و الغرض 

الذي سيستخدم فيه وكيفية صرفة وطريقة سداده ، و مصادر السداد و الضمانات املطلوبة وسعر 

عمليات التفاوض بني الفائدة و العموالت املختلفة ويتم االتفاق على كل هذه العناصر من خالل

البنك والعميل للتواصل إىل حتقيق مصاحل كل منهما

, 280ص ص , 2000, مصر, الدار اجلامعية, البورصة و البنوك التجارية: املؤسسات املالية, عبد الفتاح عبد السالم, محمد صالح الحناوي:1
282.
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:  اختاذ القرار-04

تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العميل للتقاعد ، أو عدم قبوله لشرط البنك ويف حالة قبول التعاقد  قد 

يانات األساسية عن يتم إعداد مذكرة القرتاح املوافقة على طلب القرض ، واليت عادة ما تتضمن الب

املنشأة طالبة االقرتاض ، معلومات عن مديونيتها لدى اجلهاز املصريف ، موقفها الضرييب ، وصف القرض 

و الغرض منه و الضمانات املقدمة و مصادر السداد و طريقته ، و ملخص امليزانية لثالثة سنوات 

نشاط و املديونية و الرأي االئتماين و األخرية ، و التعليق عليها و مؤشرات السيولة و الرحبية و ال

التوصيات بشأن القرض ، و بناءا على هذه املذكرة يتم املوافقة على منح القرض من السلطة االئتمانية 

.2املختصة

: صرف القرض -05

ضمانات املطلوبة ، يشرتط لبدء استخدام القرض توقيع املقرتض على اتفاقية القرض ، و كذلك تقدميه لل

. 3دات و االلتزامات اليت ينص عليها اتفاق القرضاء التعضواستيف

: متابعة القرض و املقرتض -06

اهلدف من هذه املتابعة هو االطمئنان على حسن سري املنشأة و عدم حدوث أي تغريات يف مواعيد 

اختاذ السداد احملددة ، و قد تظهر من خالل املتابعة أيضا بعض التصرفات من املقرتض و اليت تتطلب 

اإلجراءات القانونية ملواجهتها للحفاظ على حقوق البنك ، أو تتطلب تأجيل السداد أو جتديد القرض 

.لفرتة أخرى 

.282محمد صالح الحناوي ، عبد الفتاح عبد السالم ، مرجع سبق ذكره ، ص : 2

.282نفس المرجع ، ص: 3
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:حتصيل القرض -07

يقوم البنك بتحصيل مستحقاته حسب النظام املتفق عليه ، و ذلك إذا مل تقابله أي من الظروف 

.4نية أو تأجيل السداد أو جتديد القرض مرة أخرى السابقة عند املتابعة ، و هي اإلجراءات القانو 

:معايير منح القروض: المطلب الثاني 

نتحدث يف هذا املطلب عن املعايري املعتمدة يف منح القروض ، حيث تربز يف الفرع األول منوذج املعايري 

، أما 5psانية املعروفة ب ، أما يف الفرع الثاين يتم شرح منوذج املعايري االئتم5csاالئتمانية املعروفة ب 

، و يف آخر هذا املطلب prismيف الفرع الثالث فسوف نتحدث عن املعايري االئتمانية املعروفة ب 

.سنتطرق إىل معايري أخرى ملنح القروض 

: (5cs)منوذج املعايري االئتماين: الفرع األول 

اإلحاطة باملخاطر اليت سيتعرض هلا عند منح االئتمان تسعى إدارة االئتمان قبل اختاذ القرار االئتماين إىل 

، و أيضا حتديد مصادر تلك املخاطر،و إذا كان لنا من تعليق على ذلك نشري إىل أن هذه املخاطر هي 

وليدة  عدد من العوامل تشرتك مجيعا يف حتديد حجم املخاطر اليت سوف تتعرض هلا إدارة االئتمان ، إال 

تج عن رغبة العميل يف تسديد ما بذمته من قروض و فوائدها أو عدم قدرته على أن العامل اجلوهري نا

.5حتقيق الدخل املناسب لغرض إعادة القرض

282الفتاح عبد السالم ، مرجع سبق ذكره ، ص محمد صالح الحناوي ، عبد : 4

2002، (1)حمزة محمود زبیدي ، إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل الإلئتماني ، مؤسسة الوراق ، األردن ، الطبعة : 5
141،149،ص ص 
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ولذاك أصبحت من األمور املتعارف عليها عند إدارة االئتمان و عند تقييم االئتمان ضرورة حتديد درجة 

أو cs ofcreditري املعروفة بنظام املخاطر املرتبطة به ، من خالل حتليل جمموعة من املعاي

:وهي fimecsنظام

Capacityالقدرة على االستدانة  

Chraterشخصية العميل        

Capitalرأس املال العميل     

Collateralالضمان             

Conditionsاملناخ العام       

:استعراض شامل هلذه املعايري : وفيما يلي 

:6ى االستدانةالقدرة عل-01

واحد أهم تلك اخلدمات و , وجدت البنوك لتلبية احتياجات العمالء من اخلدمات املصرفية املتعددة

ويعطي القانون للعميل احملتمل احلق يف احلصول على , أخطرها هي االئتمان املصريف بأشكاله املتعددة

التجاري حقا آخر مبنح االئتمان أو رفض طلب االئتمان إال أن القانون يعطي إلدارة االئتمان يف البنك 

.العميل

141ص ,مرجع سبق ذكره, االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 6
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ومعيار القدرة على االستدانة احد أهم املعايري اليت تؤثر يف مقدار املخاطر اليت تتعرض هلا إدارة 

ورغم أن القدرة على االستدانة حتدد مقدرة العميل يف إعادة ما اقرتضه من البنك إال أن هناك , االئتمان

عدة أراء حددت ماه

فيما يرى البعض اآلخر أن القدرة هي مقدار املوارد األساسية لسداد االئتمان وهي تعتمد , االقرتاض

.على التدفق السابق وكذلك التدفق النقدي املتوقع يف املستقبل

: 7شخصية العميل-02

وهي الركيزة األكثر تأثريا , الركيزة األساسية األوىل يف القرار االئتماينتعد شخصية العميل

إجراء التحليل وهلذا جند أن أهم مسعى إلدارة االئتمان عند, يف املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك التجارية

ولشخصية العميل عدة حتديدات بعضها ينحصر خباصية , االئتماين هو حتديد شخصية العميل بدقة

واليت يدور , واحدة و البعض اآلخر يتسع ليشمل عدة خصائص جيب أن تتوفر يف شخص العميل

.كجهات مقدمة لالئتمان

ى تشري كلها إىل حجم شعور وبعض اخلصائص الشخصية األخر , فاألمانة و الثقة و املثل و املصداقية

اصة ذا العنصر , العميل باملسؤولية و بالتايل حجم التزامه بتسديد قروضه  اخل اطر  ملخ ا تسمى  لك  لذ

.لدى البعض من املهتمني باملخاطر املعنوية أو األدبية

لوفاء و السلوكية هنا حتدد مبدى قدرة العميل على ا, وبالتايل فان املقصود بشخصية العميل سلوكياته

141ص ,مرجع سبق ذكره, االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, محمود الزبیديحمزة: 7
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ارا على اجناز األعمال , الشركة على الوفاء مبا عليها من التزامات اجتاه البنوك إد قدرة  من خالل  لك  وذ

.و حتقيق األهداف

: 8رأس املال -03

وهلذا فان إدارة االئتمان تزيد من , أهم أسس القرار االئتماينيعترب رأس مال العميل احد 

ويقصد برأس مال العميل مقدار ما , حتليلها لرأس مال العميل لتحديد درجة املخاطر اليت تتعرض هلا

وهذا , ميلكه من ثروة أو ما ميلكه من أصول منقولة مثل األسهم و السندات و أمالك أخرى غري منقولة

ال العميل يشمل مجيع األصول املنقولة و غري املنقولة اليت ميتلكها العميل مطروحا منها يعين أن رأس م

ويالحظ هنا الرتكيز على امللكية لذلك فان املخاطر اليت تتعرض هلا إدارة , املطلوبات اليت بذمته 

.االئتمان بسبب هذا العنصر تسمى مبخاطر امللكية

ئتماين تشري إىل قدرة العميل على سداد التزاماته حق البنوك اليت إن الدراسات املتخصصة يف التحليل اال

إذ كلما كان رأس املال كبري كلما اخنفضت , تعتمد يف اجلزء الكبري منها على قيمة رأس املال الذي ميلكه

املخاطر االئتمانية  والعكس صحيح يف ذلك فراس مال العميل ميثل قوته املالية و هو أيضا الضمان 

.إلدارة االئتمان عندما يفشل يف تسديد ما عليه من التزاماتاإلضايف

.146ص , مرجع سبق ذكره, إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني , حمزة محمود الزبیدي: 8
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:9الضمان-04

يأيت الضمان مبثابة تعزيز أو محاية من خماطر معينة تتعرض هلا إدارة االئتمان يف البنك التجاري عندما 

كلما كانت ولذلك كلما زاد احتمال اخلطر الذي حييط بالعملية االئتمانية  , تتخذ القرار مبنح االئتمان

.الضمانات املطلوبة اكرب محاية حلقوق البنك

يقصد بالضمان مقدار ما ميلكه العميل من موجودات منقولة و غري منقولة و اليت يرهنها العميل لتوثيق 

وقد يكون الضمان شخص ذو كفاءة مالية و مسعة أدبية مؤهلة لكي تعتمد عليه إدارة , االئتمان املصريف

بل ميكن أن يكون الضمان مملوكا لشخص آخر وافق أن يكون , تسديد االئتماناالئتمان يف ضمان 

إذ هناك قروض , 

أو بضمان رهن , وهناك قروض بضمان أقطان أو حماصيل زراعية, بضمان بضائع أو بضمان أوراق مالية

ي أو بدون ضمان فالضمان هو خط الدفاع الثاين يف حالة عجز العميل عن عقاري أو بضمان شخص

.وهي جبدية مسامهته يف تسديد ما عليه من حقوق, السداد حىت يستطيع البنك حتصيل حقوقه

, إن الضمان األفضل للبنك هو ذلك الضمان الذي ميكنه حتويله إىل نقد بسهولة و بدون خسارة

: ولذلك جيب أن نراعي عند حتديد الضمان كما يلي

.عدم تقلب قيمة الضمان بشكل كبري خالل فرتة االئتمان

لسداد قيمة تكون درجة الرهن من الدرجة األوىل لصاحل البنك حبيث ميكن استخدام هذه الضمانات

.ولذلك تضمن إدارة االئتمان األسبقية األوىل لتحصيل قروضها, االئتمان عند عجز العميل عن السداد

. 147ص ,مرجع سبق ذكره,إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 99
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.تكون ملكية العميل للضمانات ملكية كاملة و ليست حمل نزاع

.كفاية الضمانات املقدمة لتغطية قيمة االئتمان و الفوائد و العموالت األخرى قدر املستطاع

:  10العاماملناخ -05

تنظر إدارة االئتمان إىل املناخ العام كمعيار يف منح االئتمان على انه ميثل الظروف االقتصادية احمليطة 

إال أن بعض التحليالت تتوسع يف ذلك فتنظر إىل املناخ العام على انه يشمل باإلضافة إىل , بالعميل

ن حميط البيئة أوسع وأدق يف التعبري عن املناخ رغم أ, الظروف االقتصادية الظروف البيئية احمليطة بالعميل

فهي تشمل التغيريات اليت يتعرض هلا العميل يف شكل املنافسة و الطلب على السلع وظروف , العام

.ووفق هذا التحديد من املؤكد أن هلذا املعيار اثر يف صياغة القرار االئتماين, البيع و التوزيع

5PSئتمانية املعروفة ب منوذج املعايري اال: الفرع الثاين

تعزز إدارة االئتمان قرارها االئتماين بتحليل ائتماين آخر من خالل دراسة معايري أخرى مهمة تعرف 

, ) 5CS( وحتليل هذه املعايري تعطي إلدارة االئتمان ذات الدالالت اليت يعطيها منهج , )5PS(ب

.وان كانت بأسلوب آخر

: وحتتوي هذه املعايري على

Peopleنوع العميل 

Purposeالغرض من االئتمان 

.149ص ,مرجع سبق ذكره, إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 10
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Paymentقدرة العميل على السداد 

Protectionاحلماية 

Perspectiveالنظرة املستقبلية

: 11العميل-01

وحالته , يقيم الوضع االئتماين للعميل من خالل تكوين صورة كاملة وواضحة عن شخصية العميل

لذلك فان اخلطوة األوىل يف عملية تقييم , االستقامة وغريهامن حيثاالجتماعية ومؤهالته وأخالقياته 

الوضع االئتماين للعميل واختاذ القرار االئتماين هو مقابلة العميل وجناح املقابلة يتوقف على ما تتمتع به 

.إدارة االئتمان أو الشخص املسؤول عن اختاذ القرار بالقدرة يف رسم صورة متكاملة عن العميل

خالل هذه املقابلة حتدد إدارة االئتمان كل املعلومات و البيانات اليت ترغب فيها عن العميل و من 

ومنا ملؤكد أن إدارة . والبنوك اليت تعامل معها , 

وباملقابل , ملستقبلاالئتمان  سوف تستند إىل مؤشرات النجاح هلذه األعمال لتقدير خماطر النجاح يف ا

فان عالمات الفشل أو التغيري من عمل آلخر بسبب عدم النجاح يعطي انطباعا يدفع إىل احلذر من 

.تقييم خط العميل املستقبلي

: الغرض من االئتمان-02

تشمل هذه الركيزة احد أهم املعايري اليت من خالهلا تتوصل إدارة االئتمان إىل إمكانية االستمرار يف 

والغرض من االئتمان , ة امللف االئتماين أو التوقف عن هذا القدر من التحقق و رفض الطلب دراس

.149ص ,مرجع سبق ذكره, إدارة االئتمان المصرفي والتحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 11
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حيدد احتياجات العميل الذي ميكن تلبيتها أو اليت ال تتناسب مع سياسة البنك وصالحيات إدارة 

اسة االئتمان فإذا كان الغرض من االئتمان هو احلصول على ائتمان لتمويل احتياجات تتعارض مع سي

ففي هذه احلالة تستطيع إدارة االئتمان يف البنك أن تعتذر للعميل عن ذلك ليس بسبب , إدارة البنك

وضعه من ناحية الثقة االئتمانية  

.12وإمنا لتعارض طلبه مع سياسة البنك

:القدرة على السداد-03

ار احلقيقي لسالمة القرار فاالختي, يركز هذا املعيار على حتديد االئتمان وفوائده يف موعد االستحقاق

االئتماين هو حصول التسديد يف املوعد املتفق عليه ويتم ذلك من خالل تقدير التدفقات النقدية 

واليت تعد الركيزة األساسية يف حتديد قدرته يف التسديد فمن املؤكد أن مقدار التدفقات , الداخلة للعميل 

صورا أوليا فيما إذا كان العميل معرض إىل حالة من النقدية الداخلة للعميل أو اخلارجة منه تعطي ت

.ونوع ذلك العسر فيما كان عسر مايل فين أو عسر مايل حقيقي, العسر املايل

:احلماية -04

إن أساس هذا املعيار يف التحليل االئتماين هو استكشاف احتماالت توفر احلماية لالئتمان املقدم 

الضمانات أو الكفاالت اليت سيقدمها العميل سواء من حيث قيمتها للعميل ، وذلك من خالل تقييم 

العادلة أو من حيث قابليتها للتسييل فيها لو عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته اجتاه البنك ، و نقصد 

.بقابلية الضمان للتسييل هو إمكانية حتويله إىل نقد بسعة و بأقل تكلفة ممكنة

.153ص ,ذكره مرجع سبق , إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 12
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:13النظرة املستقبلية-05

ن مضمون هذه الركيزة ينحصر يف استكشاف ابعد حالة الال تأكد اليت حتيط باالئتمان إ

املمنوح للعميل و مستقبل ذلك االئتمان ، أي استكشاف كل الظروف البيئية و املستقبلية احمليطة 

القتصاد بالعميل سواء كانت داخلية أو خارجية ، و هلذا فقد تتأثر السياسة االئتمانية للبنوك مبؤشرات ا

.من معدل النمو العام إىل نسبة التضخم ، و معدالت الفوائد و غريها

:PRISMمنوذج املعايري االئتمانية املعروفة ب : الفرع الثالث 

للمعايري االئتمانية أحدث ما توصلت اله الصناعة املصرفية يف التحليل PRISMيعترب منهج 

االئتماين ، و قراءة مستقبل االئتمان و يعكس هذا املنهج جوانب القوة و العافية لدى العميل و تساعد 

إدارة االئتمان عند حتليل معايري هذا املنهج من تشكيل أداة قياس ، توازن من خالهلا بني املخاطر و 

.القدرة على السداد 

: من جمموعة من املعايري تشرتك فيما بينها باحلرف األول من كلمتها و هي PRISMتتكون عناصر

M،S I R P.

.154ص ,مرجع سبق ذكره,إدارة االئتمان المصرفي و التحلیل االئتماني, حمزة محمود الزبیدي: 13
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: التصور -01

يقصد بالتصور هنا اإلحاطة الكاملة مبخاطر االئتمان و العوائد املنتظرة حتقيقها من قبل إدارة االئتمان 

حتديد املخاطر و العوائد اليت - : ه األداة التفسريية هي القدرة أو الفاعلية يف بعد منحه ، و مضمون هذ

.حتيط بالعميل عند منحه لالئتمان 

.

ور حوله كل حتسني األداء، و تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد باعتباره اهلدف الذي جيب أن تد

.القرارات

:القدرة على السداد -02

و مضمون هذا املتغري هو حتديد قدرة العميل على تسديد القرض أو فائدته خالل الفرتة املتفق عليها ، 

ومن األمور اليت تعري هلا إدارة االئتمان اهتماما خاصا هو حتديد نوع مصادر التسديد سواء كانت 

عندما يستعد لتسديد االئتمان و ما ) طالب االئتمان (جأ إليها العميل داخلية أو خارجية، و اليت يل

يهم إدارة االئتمان هو دور املصادر الداخلية اليت تساعد العميل على إعادة تسديد ما بذمته من 

.
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خالصــة

يف هذا الفصل ميكن القول أو اعتبار االستثمار بأنه رهان تقوم به من خالل ما تطرقنا إليه 

املؤسسة مقابل نتائج مهما كانت كأن تقوم مؤسسة يف املستقبل بشراء أسهم تدر عليها إيرادات متغرية 

سنويا، وتتحمل بذلك خطر وقوع خسارة ومهما اختلفت املفاهيم اليت ينظر منها إىل االستثمار فيعرف 

املوجودات من الطاقة املتاحة واملوارد األخرى سواء كانت مادية مالية أو بشرية، وهي بأنه تضاعف

أموال ذات طبيعة دائمة حيصل عليها املشروع بغرض حتقيق األرباح، وذلك عن طريق استعماهلا، حبيث 

.جلتعترب االستثمارات من االستخدامات طويلة املدى لذا متويلها يتم بقروض طويلة أو متوسطة األ
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مقدمة عامة

العاملي حنو اقتصاد السوق، وجود آليات لنجاح هذا النظام، و من بينها مؤسسات الوساطة املالية اليت 
األدوات اليت هلا دور فعال يف النهوض باالقتصاد الوطين و تأثري اجيايب على التنمية تعترب من أهم

االقتصادية من خالل استغالل املوارد املتاحة استغالال أمثال و توجيه املدخرات حنو متويل االستثمار، و 
.اليت تضم البنوك بشىت أنواعها باإلضافة إىل مؤسسات التأمني و كذا البورصة

حيث أ
.الوسائل املسامهة يف متويل االستثمار عن طريق تشجيع املشاريع االستثمارية و منح القروض

دية و كما جند مؤسسات التأمني اليت ال تقل أمهية عن البنوك، و اليت تقوم باإلضافة إىل أنشطتها العا
املتمثلة يف تأمني األفراد و املشروعات من املخاطر و الكوارث عن طريق دفع تعويضات للجهات 

.املتضررة، توظيف هذه األقساط يف جماالت املتعددة و يف مقدمتها متويل املشاريع االستثمارية

ستثمار عن طريق و يف اآلونة األخرية ظهرت البورصة كمؤسسة مالية هلا هي األخرى دور يف متويل اال
.األرصدة الفائضة عن العمليات اخلاصة باألوراق املالية من أسهم و سندات

حيث تسعى هذه املؤسسات إىل تشجيع االستثمار يف أي جمال كان، اقتصادي، خدمايت، 
اخل، و ذلك عن طريق متويل إما األفراد إلنشاء استثمارات جديدة أو املشروعات القدمية بغية ...زراعي

.اخل...يق أهدافها كزيادة اإلنتاج أو التوسع، حتسني اخلدمات أو تطوير الوسائلحتق

:ميكن طرح إشكالية البحث كما يلي::اإلشكالية

؟هل للمؤسسات املالية دور يف متويل املشاريع االستثمارية



ب

:و من خالل هذه اإلشكالية ندرج التساؤالت الفرعية التالية

ساطة املالية بأنواعها الثالث مؤسسات مصرفية، مؤسسات التأمني، ما املقصود مبؤسسات الو .1
البورصة ؟

كيف يتم متويل املشاريع االستثمارية عن طريق هذه املؤسسات ؟.2

ما هو واقع االستثمار يف اجلزائر ؟.3

هل هذه املشاريع االستثمارية ناجحة عند متويلها عن طريق مؤسسات الوساطة املالية ؟.4

:ميكن صياغة الفرضيات التالية:الفرضيات

.إن املؤسسات املالية الوسيطية و خاصة البنوك هلا دور فعال يف متويل املشاريع االستثمارية.1

.تستعمل املؤسسات الوسيطية طرق متعددة من أجل متويل االستثمارات.2

إىل اقتصاد إن تطوير املؤسسات املالية الوسيطية ضرورة تفرضها التحوالت اجلارية حنو االنتقال .3
.السوق

:املنهج املتبع

يف هذا البحث مت إتباع منهجني خمتلفني وهذا لتطرقنا لنوعني من الدراسة، األوىل نظرية و مت فيها إتباع 
.املنهج الوصفي، و الثانية تطبيقية و مت فيها استخدام املنهج التحليلي بدراسة حالة

:لنقاط التاليةيستمد هذا البحث أمهيته من خالل ا: أمهية البحث

.تعترب املؤسسات املالية الوسيطية من أهم الدعائم الرئيسية القتصاد البالد.1

2..

ية ذا امليدان و تشجيعه.3 تصاد االق ية  لوطن ات ا لط لس تمام ا .اه

.طرف البنوك و مؤسسات التأمني و كذا البورصةتشجيع االستثمار من .4



ت

هذا البحث يعكس الضوء على كيفية التدعيم وطرقه، و التقنيات و األساليب املستعملة من .5
.طرف البنوك من أجل جناح عملية متويل املشاريع االستثمارية

ع قانون النقد و التغريات احلاصلة يف السياسة النقدية من قبل السلطات املعنية و هذا متاشيا م.6
.90/10القرض 

دعم املشاريع االستثمارية بأنواعها و أحجامها املختلفة عن طريق التمويل، السيما يف ظل .7
انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة وكذا املشاركة مع االحتاد األورويب، و هذا ملا له من دور 

.فعال يف ترقية االقتصاد الوطين

هناك عدة أهداف يسعى البحث إىل حتقيقها نذكر منها على سبيل املثال ال : أهداف البحث
:احلصر ما يلي

.البنوك، مؤسسات التأمني، البورصة: التعريف مبؤسسات الوساطة املالية بأنواعها الثالث.1

إبراز الدور الذي تقوم به مؤسسات الوساطة املالية يف جناح عمليات متويل املشاريع .2
. االستثمارية

.إعطاء نظرة عن االستثمار الذي يهدف إىل حتريك االقتصاد الوطين.3

توضيح الدور االقتصادي اهلام الذي تقوم به عملية التمويل يف بالدنا و املرتجم يف إنعاش .4
.االقتصاد الوطين

من أهم الدوافع اليت أدت بنا الختيار هذا املوضوع و التعمق فيه و العمل :أسباب اختيار البحث
:على جناحه نذكر ما يلي

.امليول الشخصي و الرغبة يف دراسة مثل هذا املوضوع.1

.طبيعة الفرع املدروس و التخصص يف جمال احملاسبة.2

.أمهية املوضوع املناقش على مستوى االقتصاد الوطين.3

.يعترب املوضوع من أهم ركائز و دعائم كل دولة تطمح للتقدم و الرقي.4



ث

لعقد الشراكة األوروبية يصبح االقتصاد الوطين مرهون بعدة تغريات و يف ظل توقيع اجلزائر.5
أحداث جمهولة، و منه البد من إجياد طرق لتمويل احتياجات املؤسسات و االحتكاك مبختلف 

.أنواعها للمسامهة يف هذا التمويل

الستثمار من أجل اإلملام جبميع جوانب املوضوع دور الوساطة املالية يف عملية ا: هيكل البحث
.نرى من املناسب أن نتناوله يف ثالث فصول نظرية و فصل رابع تطبيقي

أما فيما يتعلق بالفصول النظرية فقد عمدنا  يف الفصل التمهيدي إىل إعطاء نظرة شاملة عن الوساطة 
املالية و تطورها التارخيي و أسباب ظهورها  يف الفصل األول  تطرقنا إىل مؤسسات الوساطة املالية

املؤسسات املصرفية، مؤسسات التأمني، البورصة ، أما يف الفصل الثاين فتم تقدمي : بأنواعها الثالث
عموميات متويل و تقييم املشاريع االستثمارية، و يف الفصل الثالث فقد تطرقنا إىل توضيح أساسيات عن 

.االستثمار و املشروع االستثماري


