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:مقدمة  

 
 :ةوطئت

محلت األلفية الثالثة يف عصران احلايل تطور لوظيفة اإلدارة ادلالية واتسعت أىدافها يف ظل إتساع النشاط  
شارع  م  للاؿ األدوات االقتصادي والتكنولوجي، حبيث أصبحت ىاتو الوظيفة وسيلة ىامة لتحقيق أىداؼ ادل
، حيث شهدت مؤسسات احلدعثة اليت تعتمد على التنفيذ العلمي والكمي للوصوؿ اىل حتقيق األىداؼ ادلسطرة

فقد دتيزت  ،اصة حتدايت ىائلة يف العقدع  األلريع  م  ىذا القرفاألعماؿ بصفة عامة، والبنوؾ التجارعة بصفة ل
تلك الفًتة ابزدايد شدة ادلنافسة، وازدايد حدة التضخم، وازدايد التدلل احلكومي ادلباشر وغري ادلباشر يف النشاط 

االجتماعية ادللقاة على مؤسسات األعماؿ، وابلتقدـ التكنولوجي  ةاالقتصادي، كما دتيزت كذلك بعظم ادلسؤولي
م  ادلعتقد أف النمو االقتصادي يف الدولة وبقاء البنوؾ العاملة هبا يف ميداف اذلائل لاصة رلاؿ احلاسوب االلكًتوين، و 

األعماؿ عتوقفاف إىل حد كبري على قدرة إدارة تلك البنوؾ على مواجهة التحدايت العصر، وىذا عقتضي منا 
ساعد على استمرار تلك اىل االىتماـ ابالسًتاتيجيات والسياسات اليت تاالنصراؼ ع  االنغماس يف ادلسائل الروتينية 

     البنوؾ.

تلعب دوراً اسًتاتيجياً  ضم  إطار االقتصاد القومي، حيث احليوعةالية ادل ؤسساتم  ادلالتجارعة  البنوؾوتعد 
بعناصرىا االئتمانية والنقدعة، وعليو فهي تساىم بشكل جوىري يف تنفيذ سياسات الدولة ادلالية واالقتصادعة  يف

تصعيد واتئر التنمية االجتماعية واالقتصادعة وىذا األمر امنا عتطلب تفعيل ىذه البنوؾ لزايدة كفاءهتا وفعاليتها 
نكية التنافسية وسعيها لبناء واف تعمل على حتقيق أىدافها واسًتاتيجياهتا وبرارلها ضم  اطار البيئة ادلالية والباإلدارعة، 

 يفلتلعب دورًا ىاما  عنتظر منها حيث. على ادلستوى الدويل بصفة عامة والوطين بصفة لاصةمركز اسًتاتيجي متميز 
وغاايهتا واف تسعى  أىدافهال حتقيق ػػم  اج بنوؾزايدة كفاءة وفعالية تلك ال وىذا الدور عتطلب اجلزائرياالقتصاد 

 زائردالل اجل األجنبية بنوؾ  الػػلبناء اسًتاتيجيات مالية ومصرفية متعددة م  للاؿ ادلنافسة فيما بينها وادلنافسة م
م التكافل ػقيق قيػػػوحت إبشاعة، وذلك التنمية االقتصادعة واالجتماعية حتقيق   يفسعيها  إىل إضافة، اولارجه

 .الفرص الستثمار ادلوارد جادإبعػثمار وذلك تػوتشجي  االس االجتماعي

 إدارات أعباءشىت اجلوانب ادلالية والفنية والتقنية شلا زاد م   يفية تطورًا ملحوظًا البنكوقد شهدت الصناعة 
قبوؿ  أمههاالعدعدة  بنكيةتحدثت العدعد م  اخلدمات الاجلوانب الفنية فقد اس ففي، األىداؼحتقيق  يف بنوؾتلك ال

تنوع  يف أثرهحيز التنفيذ شلا كاف  اإلسلاميةدلوؿ العدعد م  الصيغ  إىل إضافةالودائ  االستثمارعة ادلقيدة وادلطلقة 
 إدلاؿ األلريةالسنوات  يفبنوؾ اجلزائرعة شهدت ال التقيناخلدمة ودتيزىا ومنافستها للمصارؼ التقليدعة، وىف اجلانب 



:مقدمة  

 
 آليللدمة الصراؼ ا يف أمههاوجدت قبواًل منقط  النظري عند العملاء دتثلت  اليتالعدعد م  اخلدمات التقنية 

ية بنكانب ادلالية فقد شهدت الصناعة الاجلو  يف أما، ادلصريفواالنًتنت  ادلصريفولدمات نقاط البي  ولدمات اذلاتف 
ادلدفوع عاملًا  رأس ادلاؿ فأصبحؿ ادلخاطر ومقررات جلنة ابز  وإدارةالعدعد م  ادلفاىيم احلدعثة مثل كفاعة رأس ادلاؿ 

 .بنوؾادلؤشرات العامة لتصنيف ال أىمولدرئو م  ادلخاطر شلا جعلو م   بنكمهما لقوة ال

السنوات  يف البنوؾ اجلزائرعةواجهت  اليتىنالك كثري م  الصعوابت  أف إالحدثت  اليتورغم التطورات 
عرضة للمخاطر  أكثر وشلا جعلمبتطلبات السيولة وعدـ جودة االستثمار  اإلعفاءضعف رأس ادلاؿ وعدـ  أمهها األلرية

غري جدعرة جبذب الودائ  وذلك لزايدة ادلخاطر  البنوؾ اجلزائرعة وأصبحت اإلعراداتحتقيق  يفوىذا أضعف ادلصارؼ 
 بصورة الالية ادل دارةاإل يفادلتبعة  األساليبذلك ىو  يف الرئيسيالسبب  أف، وىف عقيننا ادلايلفيها ولعدـ تطور مركزىا 

بصورة  األصوؿ واخلصـوتدعر  البنوؾ اجلزائرعة، فما زالت أنشئتم  اجلها  اليت األىداؼم  حتقيق  بنوؾتقدر معها ال
حدعثة   وأساليب، ودوف وجود وسائل لطط مستقبلية تقليدعة  غري جيدة تعتمد على بياانت ولطة اليـو دوف وض 

 أفالبد  األصوؿ واخلصـووم  التطور ادلستمر، فإدارة  األىداؼلتنفيذ اخلطط بصورة علمية حدعثة ميكنها م  حتقيق 
ع  تلك ادلخاطر ادلتوقعة نتيجة  بنوؾرايضية ادلتطورة حىت تنأى ال، والتقنية الاحلدعث العلمي األسلوبتنتهج 

 . يـوعلى لطة ال أصلاالبسيطة ادلعتمدة  لألساليب

  إشكالية الدراسة أواًل:

عمومًا حيث ترتبط مبتغريات اقتصادعة داللية  بنوؾأمرًا ىامًا ابلنسبة للالية لألصوؿ واخلصـو دارة ادلاإلتعترب 
السياسات النقدعة وادلالية  يفادلراد حتقيقها واخلارجية تتمثل  بنوؾال أىداؼ يف أمههاولارجية فالداللية تتمثل 

لارج الدولة مثل جلنة  أو ادلركزيوالتموعلية  احملددة م  قبل السلطات النقدعة سواء كانت دالل الدولة مثل البنك 
 ابزؿ.

سلاطر السيولة  أمههاتتعرض للعدعد م  ادلخاطر  األصوؿ واخلصـونظامًا جيدًا إلدارة  تنشئال  اليت بنوؾفال
 األىداؼعدـ حتقيق  إىلالودائ  وسلاطر السوؽ شلا عؤدى  أرابحتقلبات معدالت و  األسعارتقلبات والتموعل وسلاطر 
، ادلدى الطوعل أوادلدى ادلتوسط   يفوتصفيتو  بنكهنيار الإىل إ، و ادلدى القصري يفجزء منها  أوسواء كانت كلها 

ذلك  وأدى أىدافهاعجزت ع  حتقيق  اليتىنالك  شواىد على ذلك فهنالك العدعد م  ادلصارؼ  زائراجل يفحىت 
 ألرىالدمج م  مصارؼ  أسلوب إىلادلدى القصري فاجتهت  يف أىدافهاتصفيتها ، كما ىنالك مصارؼ مل حتقق  إىل

 كذلك .  أىدافهامل حتقق 
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 أسلوبادلتعددة فهو  األىداؼحتقيق  يفذو فعالية كربى  رايضي أسلوبففي ىذه الدراسة ضلاوؿ  إستخداـ 

الربجمة  سخددامبناء منوذج رايضي ابنا هل ميكن: مشكلة البحث ابلتساؤؿ التايل ، عليو ميك  دتثيلؼاىدابألالربرلة 
  ؟للبنوك الخجارية اجلزائرية إدارة األصول واخلصوم يف ابألهداف

 فادلشكلة األساسية للبحث قادتنا اىل مشكلات فرعية تتمثل:

 ادلالية يف البنوؾ التجارعة ؟ دارةاإل وطبيعة مفهـو ىو ما 
 ماىي أىم النماذج الرايضية للربرلة ابألىداؼ وتطبيقاهتا ؟ 
 ؟  وبناء منوذج للربرلة ابألىداؼ  ىل ميكننا تطبيق 
  ؟ بنوؾال أىداؼععمل على حتقيق  األسلوبوإذا مت تطبيقو فعلاً فهل إستخداـ ىذا 
  إبستخداـ الربرلة اذلدفية م  أفضل الطرؽ  واخلصـو األصوؿوىل تعد ادلنهجية العلمية ادلتبعة إلدارة

 ؟ألىدافو بنك التنمية احملليةيف حتقيق 
   حتقق أىدافو؟ اليت ىيعتبعها البنك  اليتأـ أف السياسات 

 مالية مثلىإدارة  عساىم يف تصميم منوذج رايضي عتناوذلا البحث تًتكز حوؿ كيفية اليتفادلشكلة األساسية 
 .ابألىداؼالربرلة  منوذجإبستخداـ  احملليةالتنمية لبنك 

 فرضيات البحث  اثنياً:

 زلتملة، كحلوؿ وضعناىا فرضيات م  انطلقنا فقد الفرعية، هتاوتساؤال اإلشكالية ذلذه حتليل إىل للوصوؿ
 :وىي ومؤقتة مبدئية وإجاابت

  اإلدارة ادلالية يف ابألىداؼالربرلة  أسلوب استخداـإمكانية. 
  جذب ، وتتمثل األىداؼ يف بصورة مثلى بنكال أىداؼععمل على حتقيق  ابألىداؼالربرلة  أسلوبتطبيق

احلصة السوقية م  ، زايدة احلصة السوقية م  الودائ مبتطلبات السيولة، زايدة  اإلعفاءوزايدة الودائ ، 
 .لكيةكفاعة رأس ادلاؿ، وزايدة كل م  العائد على األصوؿ وادل، وحتقيق  التسهيلات االئتمانية

  الصيغ االستثمارعة بصورة مثلى. ععمل على توزع  ادلوارد ادلتاحة على ابألىداؼالربرلة  أسلوبتطبيق 
  ععطى نتائج جيدة ومثلى مقارنة بنموذج الربرلة اخلطية.  ابألىداؼالربرلة  أسلوبتطبيق 
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  يف التنمية احملليةبنك  يفادلتب   ابألسلوبععطى نتائج جيدة  ومثلى مقارنة  ابألىداؼالربرلة  أسلوبتطبيق 

 .2012/2012سنة 

 خطبيقيةمنوذج ومخغريات الدراسة ال اثلثاً:

 :مها مرحلتني على البحث ىذا يفالتطبيقية  الدراسة

  بتحدعد درجة أولوعة كل ىدؼ م  أىداؼ دالة اذلدؼ.  :االستكشافية)م  للاؿ االستبياف( الدراسة -1
: وىذا ابالستعانة بعملية التحليل اذلرمي يف حتدعد أمهية كل ىدؼ وإدلاذلا يف برانمج دراسة وحتليل -2

Expert Choice وم  مت تصميم النموذج الرايضي للربرلة ابألىداؼ ابالعتماد على برانمج ،
Lingo 18. 

 :مربرات اخخيار ادلوضوع رابعاً:

 :علي فيما ادلوضوع التيار مربرات تتمثل

 اجلزائر. أىداؼ البنوؾ التجارعة يف تطوعر ظل يف الدراسة موضوع أمهية 
 وفعالية األساليب الكمية يف حتقيق أىداؼ البنوؾ التجارعة صلاح مدى معرفة. 
 صوؿ واخلصـو يف البنوؾ التجارعة.األ إدارة مبوضوع الشخصي االىتماـ 
 ابستخداـ  اجلزائر للبنوؾ التجارعة يف التطبيقية ابلدراسات اإلدارة ادلالية دلوضوع النظرعة الدراسات ربط زلاولة

 .الربرلة ابألىداؼ

 :ادلوضوع أهداف : خامساً 

بصورة عامة وذلك  البنوؾعمل  يفالكمية احلدعثة  األساليبالعمل على إدلاؿ  إىلعهدؼ ىذا البحث 
القرار واحملللني م  ادلعرفة التامة بكل  متخذيبتطبيق النماذج الرايضية التقنية احلدعثة بصورة سهلة وبسيطة ميك  

 األصوؿ واخلصـوإدارة  يفادلستخدمة حاليًا  األساليبتقييم  إىلصياغة تلك النماذج، كما عهدؼ  يفجوانبها لاصة 
البحث أعضاً  أىداؼوم   اإلدارة ادلالية لبنك التنمية احملليةم  للاؿ  واإلحصائيةالكمية  األساليبومقارنتها م  

 وذلك ابحلصوؿ على قائمة ادلركز البنوؾ اجلزائرعة يفمعرفة مدى حتقيق الربرلة اذلدفية للحلوؿ واالسًتاتيجيات ادلثلى 
مبتطلبات السيولة وجذب الودائ  وزايدة التموعل واالستثمار  بنكال إعفاءكافة م    بنوؾال أىداؼحتقق  اليت ادلايل
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، وذلك ضم  ادلعطيات ادلتوفرة والقيود والبدائل ووفقًا للمحددات اعة رأس ادلاؿكفوحتقيق   اإلعراداتوزايدة 

 عتبعها البنك. اليتوالسياسات 

  :ادلوضوع أمهية سادساً:

    :علي فيما ادلوضوع التيار أمهية تتمثل

إبستخداـ منوذج الربرلة  اإلدارة ادلاليةموضوع  تتتناولو  تتطرقاليت  اندرةالدراسات والبحوث بصورة  أف :أوال  
،  فكل ما حتصل عليو الباحث للاؿ فًتة الدراسة عبارة ع  البنوؾ التجارعة يف األىداؼوالنماذج متعددة  ابألىداؼ

 .وغريىا يف رلاؿ الصناعة والزراعةدراسات  طبقت 

متقدـ  أسلوبوىو  إدارة البنوؾ،اجلزائر يف رلاؿ  يفمرة  ألوؿالربرلة اذلدفية  أسلوبىذا البحث  يف: عستخدـ اثنيا
 أو ؤسساتم أو وشركات بنوؾكانت   ءابلنف  والفائدة للمؤسسات ادلالية سوا العلميتطبيقو  دشلا ععو للغاعة 

 .مؤسسات لدمية

شلا عؤىلها  البنكياجملاؿ  يفالتقنيات احلدعثة  ثلية احلدعثة مبنكالعدعد م  النظم ال يفسباقة  بنوؾ البنوؾ اجلزائرعة: اثلثاً 
 .اختاذ القرار يفالعلمية احلدعثة وانتهاج نظم النماذج الرايضية  األسس ألتباع

ععد إحدى دعامات  الذي التنمية احملليةبنك  ىيىامة  بنكيةمؤسسة  يفكما تنب  أمهية البحث م  إنو عبحث : رابعاً 
 ، وىذا لعدة أسباب أمهها:زائراجل يف الوطيناالقتصاد 

  واخلصـو يف البنوؾ لألصوؿاحلاجة احلقيقية لنموذج كمي لإلدارة ادلثلى 
 .  ضرورة اإلدارة اإلسًتاتيجية الشاملة واالستثماريف ضوء اخلصـو
 .دعم نوعية وكمية األصوؿ م  مراعاة ادلخاطر م  األصوؿ واخلصـو لإلدارة ادلستقبلية 
 .تقنية فعالة لتخطيط االستثمارات ادلستقبلية 
  النموذج إلدارة البنك طرعقة للالتبار والقياس الكمي آاثر قرار السياسة.ععطي  

 الدراسة حدود :سابعاً 

 : علي فيما الدراسة حدود تتمثل
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دلدراء وادلسريع  إضافة اىل ا آراء دراسة للاؿ م  الوط ، والايت سلتلف وعرب الوطين الصعيد على: ادلكانية احلدود

 .لبنك التنمية احمللية الوكاالت البنكية ادلكلفني ابلدراسات على مستوى

العاـ  يفحسب البياانت ادلالية للبنك  ،لبنك التنمية احمللية ادلالية البيئة تقييم الدراسة فًتة تشمل :الزمنية احلدود
 أسسكبياانت اترخيية لوض    2012بياانت العاـ  إىل إضافةللبنك  ادلايلكسنة دراسة على قائمة ادلركز  2012

 النموذج وقيوده.

إدارة مالية مثلى تسمح دلتخذي القرار على مستوى بنك  إشكالية حتليل على الدراسة تركز :ادلوضوعية احلدود
   التنمية احمللية حتقيق سلتلف األىداؼ ابستخداـ األساليب العلمية احلدعثة، مثل منوذج الربرلة ابألىداؼ.

 :ادلسخددمة واألدوات البحث منهج اثمنًا:

 احلاجة، حسب واألحباث الدراسات يف ادلعتمدة ابدلناىج االستعانة دتت الدراسة، تطلعات بلوغ يف رغبة
 الفرضيات، صحة والتبار ادلطروحة اإلشكالية على لإلجابة البحثية ادلناىج م  رلموعة إىل دراسة كل تتطلب حيث
 على ابالعتماد اإلدارة ادلالية للبنوؾ التجارعة شلارسات ظاىرة وصف للاؿ م  الوصفي ادلنهج استخداـ مت حيث

 والرسائل الكتب م  وأجنبية عربية ومراج  مصادر م  متوفر ىو مبا ابالستعانة وذلك للموضوع، النظرعة اجلوانب
ادلالية القوائم  دراسة يف التحليلي الوصفي ادلنهج استخداـ مت كما الدراسة، مبوضوع علاقة ذلا اليت والدورايت اجلامعية

 دراسة منهج استخداـ مت كما ،لبنك التنمية احمللية ابالستعانة أبصوؿ ولصـو ادليزانية، وكذلك أىداؼ البنك ادلنشودة
سياؽ حتقيق  ضم  التطبيقي اجلانب م  للدراسة النظري اجلانب ربط بغرض التطبيقية ابلدراسة ادلتعلق شق يف احلالة

 بغرض للدراسة كأداة االستبياف على االعتماد مت كما،  صوؿ واخلصـواأل دارةإ دراسة للاؿ م  ،أىداؼ البنك الستة
انمج بر  ابستخداـ ومعاجلتها حتليلها مت حيث الدراسة، للاؿ م  أىداؼ حتقيق بغرض وادلعلومات البياانت مج 

Expert Choice  ادلبين على عملية التحليل اذلرميAHP مث صياغة النموذج الرايضي ادلكوف م  دالة اذلدؼ ،
هبدؼ معرفة مدى حتقيق النموذج ألىداؼ البنك  Lingoللنموذج ادلقًتح وإدلاذلا يف برانمج والقيود اذليكلية 

 الستة.

 وإكماؿوذلك بدراسة احلالة موض  البحث،  نماذج الرايضية واألساليب الكميةىذا البحث ال يف إعتمدان
إلدارة  التارخييىذه الدراسة ادلنهج  يف  ناأستخدمالنماذج الرايضية ومعرفة نتائجها هبدؼ التبار الفرضيات، كما 

دراسة ىذه احلالة. تقـو الدراسة على ادلعلومات  يفادلتب   العلميومقارنتو م  ادلنهج  التنمية احملليةبنك  يف ادلالية
 :ها م  مصادر عدة تشملعلي مت احلصوؿ واليتاألولية والثانوعة 
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 .ادلراج  العلمية واجمللات ادلتخصصة 
 العلمية. األوراؽ 
  2012/2012 السنويوالتقرعر  التنمية احملليةبنك  يفمصادر ادلعلومات. 

 البحث صعوابت أهم :اتسعاً 

 : علي فيما الدراسة ىذه عدادإل واجهتنا اليت الصعوابت أىم تتمثل

 جائحة ظل يف البلاد تعيشها اليت الوابئية الوضعية نتيجة الدراسة عينة على عدوايً  االستبياف توزع  صعوبة 
 (.11كوروان )كوفيد

 .صعوبة احلصوؿ على القوائم ادلالية ادلتمثلة يف ميزانية البنك 
 الدراسة أداة على اإلجابة البنوؾ وادلسريع  على مدراء بعض جتاوب عدـ. 
 الزم . م  معتربة مدة توزععها استغرؽ حيث إلكًتونياً، أو عدوايً  ادلوزعة الدراسة استباانت اسًتداد صعوبة 

 ثالبح هيكل :عاشراً 

 عتضم  الثاين قسم،وال نيلفص عتضم  األوؿ القسم أف حيث ني،قسم إىل بتقسيمو قمنا البحث دلعاجلة
 البحث، مقدمة يف جاءت اليت للفرضيات والتبار تلخيص تضمنت لادتة، وتعقبهم مقدمة تسبقهم ،كذلك  فصلني

 ادلتوصل النتائج على بناء ضرورعة هناأب رأعنا اليت التوصيات بعض قدمنا األلري ويف إليها، توصلنا اليت للنتائج عرض مث
 .إليها

 كالتايل: وجاءت فصلني إىل تقسيمو مت ،"السابقة والدراسات النظرية األدبيات "األوؿ: القسم 
حاولنا للاؿ ىذا الفصل أف نقدـ نظرة شاملة حوؿ  "الدراسة الخأصيل النظري دلخغريات: "األوؿ الفصل -

ادلبحث ذج الربرلة ابألىداؼ، ومت تقسيمو اىل مبحثني رئيسيني و افة اىل مندارة ادلالية للبنوؾ التجارعة إضاإل
الرايضية مناذج الربرلة ، وادلبحث الثاين تناوؿ إطار مفاىيمي لإلدارة ادلالية يف البنوؾ التجارعة حوؿ األوؿ

 .ابألىداؼ يف حبوث العمليات
 الدراسات تناولتها اليت اجلوانب أىم دراسة إىل الفصل ىذا عهدؼ ،"السابقة الدراسات" الفصل الثاين: -

 العربية، الدراسات تناوؿ األوؿ ،ثلاثة مباحث إىل تقسيمو مت حيث ،الربرلة ابألىداؼ موضوع يف السابقة
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مقارنة الدراسات السابقة م  ة، وادلبحث الثالث تناولنا األجنبي الدراسات إىل تطرؽ الثاين ادلبحث أما

 .موضوع الدراسة
 " :مت تقسيمو اىل فصلني كذلك وجاءت كالتايل: "،الدراسة الخطبيقيةالقسم الثاين 
ادلبحث األوؿ  وعضم مبحثني" BDL"النظام ادلصريف اجلزائري وتقدمي للمركز ادلايل لبنك الفصل الثالث: -

 .تقدمي بنك التنمية احمللية وحملة ع  مركزه ادلايل، وادلبحث الثاين حوؿ بنية النظاـ ادلصريف اجلزائري حوؿ
منوذج صياغة  تضم  ادلبحث األوؿمت تقسيمو اىل مبحثني  "حتليل وبناء النموذج الرايضي" الفصل الراب : -

 .إضافة اىل حتليل احلساسية عرض النتائج ومناقشتها ختللو ادلبحث الثاين، أما الربرلة ابألىداؼ

 



 

 

 

 

 

 

 

األول قسمال   
ألدبيات النظرية والدراسات السابقةا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



األدبيات النظرية والدراسات السابقة                                                    القسم األول     
 

 متهيد

إضافة اىل إلدارة املالية يف البنوك التجارية ا حول أساسية مقارابت من كل إىل قسمال هذا ضمن سنتطرق
 موضوع تناولت اليت واألجنبية العربية الدراسات أهم وأيضا مناذج الربجمة الرايضية ابألهداف يف حبوث العمليات،

 :لنيفص إىلا قسمناه حيث ،ابألهدافالربجمة 

 ؛تأصيل النظري ملتغريات الدراسةال :األول الفصل 
 .السابقة الدراسات :الثاين الفصل 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

  
فصل األول:ال   

 التأصيل النظري لمتغيرات الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                                                        التأصيل النظري لمتغيرات الدراسة
 

 دتهيد:

 تكتالت شهد العاَف خالؿ العقدين ادلاضيُت عدًدا من التطورات األساسية يف االقتصاد العادلي، فظهرت
ادلالية العمالقة كما تطورت فاعلية  ظهور ادلؤسسات مع اجلنسيات ادلتعددة الشركات دور اتسع و جديدة اقتصادية

 يف ظل ىذا النظاـ ادلصريف التجارية البنوؾ أف ابلذكر الوطٍت، واجلدير االقتصاد الذي يساىم يف تعظيم النظاـ ادلصريف
القياـ  على التجارية البنوؾ ألـز العاَف دوؿ من كثَت يف ادلصريف التطور حيث أف التقليدي لوظائفها، اإلطار ذباوزت

 و أسهمهم يف الزابئن نيابة عن تتصرؼ أصبحت إذ عملياهتا، من نوعت و قبل، من تعهدىا َف مصرفية بعمليات
 ادلناسبة واالستثمارات تقدًن و تركاهتم يف و التصرؼ عليهم ادلستحقة الضرائب دفع و أرابحهم ربصيل و سنداهتم

 البنوؾ تقـو كما الزابئن حلساب أو لنفسها تكوهنا اليت ادلالية األوراؽ زلافظ إُف إدارة ابإلضافة أمواذلم، الستثمار
 حاليا.

 أحسن ازباذ األساسية و ادلهمات تسيَت يف فعاؿ أتثَت من ذلا دلا كفأة مالية إدارة من البد كاف مث من
وحىت  ألجلو. ادلنشئ اذلدؼ إصلاز يساعده على ما و خدمة أمثل ؼلدمو دبا البنك نشاط لتوجيو ادلناسبة القرارات

رايضية تساعد على استخداـ كفء للموارد االقتصادية ادلتاحة، وذلك هبدؼ ليب ااستعماؿ أسػلقق ىذا اذلدؼ يتم 
تعظيم ادلنافع كاألرابح أو تدنية التكاليف، لكن تعظيم األرابح أو تقليص التكاليف ال تكوف يف العادة األىداؼ 

تخذ القرار يواجو يف الوحيدة للمؤسسة، ويعترب تعظيم األرابح أو تقليل التكاليف ىو أحد األىداؼ ادلميزة ولكن م
احلياة العملية كثَت من ادلواقف اإلدارية اليت تتضمن أىداؼ متعددة قد تكوف متنافسة مثل زبفيض التكلفة وربسُت 

دلستهلكُت، لذلك قد مستوى جودة العميل وقد يكوف ذات وحدات قياس سلتلفة مثل تعظيم الربح وتعظيم عدد ا
 وادلتعارض وقد يتعذر تنفيذ ىذه األىداؼ. مشكلة القرار ادلتشابك ؤسسةتواجو ادل

 :ُت التاليُتحثسبق سوؼ نعاًف يف ىذا الفصل ادلبوبناء على ما 

 ؛ادلبحث األول: إطار مفاىيمي لإلدارة ادلالية يف البنوك التجارية 
 .ادلبحث الثاين: مناذج الربرلة الرايضية ابألىداف يف حبوث العمليات 
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 لإلدارة ادلالية يف البنوك التجارية ادلبحث األول: إطار مفاىيمي

دلا ذلا من أتثَت فعاؿ على سَتورتو و احلفاظ على أدوات تسيَت البنوؾ تعترب اإلدارة ادلالية واحدة من أىم 
، فتهدؼ إُف ربقيق الربح جبانب احلفاظ على أمواؿ ادلودعُت و ذلك من خالؿ تدمةمكانتو يف مواجهة ادلنافسة احمل

األمواؿ على سلتلف األصوؿ بطريقة ربقق التوافق بُت السيولة و الرحبية، و من ادلالحظ يف رلاؿ توزيع و زبصيص 
صناعة البنوؾ وجود عالقة وثيقة بُت مصادر األمواؿ و استخداماهتا )خصـو وأصوؿ(، كما يعترب حجم ادلوارد ادلالية 

نك للعمالء، ابإلضافة إُف ذلك يعترب معدؿ الفوائد ادلتاحة و مكوانهتا زلددا أساسيا لنوعية القروض اليت يقدمها الب
 على الودائع عنصرا مؤثرا يف ربديد معدؿ العائد الذي يطلبو البنك على األصوؿ اليت يستثمر فيها أموالو.

 ادلطلب األول: عموميات حول اإلدارة ادلالية 

وتطور اإلدارة ادلالية، لنعرج يف األخَت إُف نشأة  الية البد من التطرؽ قبل ذلك إُفقبل تناولنا دلفهـو اإلدارة ادل
 وظائف اإلدارة ادلالية

 الفرع األول: نشأة وتطور اإلدارة ادلالية

منذ أف انفصلت اإلدارة ادلالية عن علم االقتصاد يف مطلع القرف اُف اصبحت علما مستقال بذاتو وىي زبضع 
ة علما مستقال كانت مقتصرة على ادلوضوعات ادلتنوعة للكثَت من التطورات السريعة، فعندما بدأت االدارة ادلالي

ابألدوات وادلؤسسات ادلالية، وادلظاىر اإلجرائية لسوؽ رأس ادلاؿ؛ أما التطورات اليت استجدت على ىذا ادلوضوع، 
فيما بعد، فقد كانت يف معظمها استجابة التطورات والتغَتات اليت أملتها الظروؼ اليت كانت سبر هبا ادلؤسسات 

 1الصناعية والتجارية.

كانت اإلدارة ادلالية سبتاز ابلبساطة واالىتماـ   ادلاضي القرف رف العشرين وحىت اخلمسينات منبداية الق ومع
ابلنواحي الوصفية مثل االحتفاظ ابلدفاتر والسجالت وقبض األمواؿ ودفعها، حيث كاف الًتكيز على توفَت السيولة 

 بشكل ؽلكن الشركة من مواجهة االلتزامات ادلًتتبة عليها يف الوقت احملدد.

من القرف العشرين تركز اىتماـ اإلدارة ادلالية على ازباذ القرارات ومنذ اخلمسينات وحىت منتصف الستينيات 
ادلتعلقة ابدلوازنة الرأمسالية وبتقييم رأس ادلاؿ الثابت )التمويل طويل األجل( ومعرفة التدفقات النامجة عن االستثمارات 

                                                           
1
 .6، ص2018التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، وائل رفعت على، اإلدارة ادلالية وسوؽ ادلاؿ، دار  
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ًتة اجملموعة من االنتقادات، طويل األجل وجدوى ىذه االستثمارات. وقد تعرض مفهـو اإلدارة ادلالية خالؿ ىذه الف
 :1ومن أعلها

نظر ادلستثمرين وادلقرضُت( بدال  . تركيز اإلدارة ادلالية على ادلنظور اخلارجي للوظيفة ادلالية )أي اىتماـ بوجهة1
 من الًتكيز على ازباذ القرارات داخل ادلؤسسة

 الصغَتة.  . الًتكيز على قضااي سبويل الشركات الكبَتة وإعلاؿ قضااي ادلشاريع2

. الًتكيز على األنشطة غَت ادلتكررة يف حياة الشركة مثل االنضماـ واالندماج أكثر من الًتكيز على مشاكل 3
 ادلؤسسة العادية، مثل إدارة السيولة. 

 . الًتكيز على قضااي التمويل طويل األجل وإعلاؿ قضااي سبويل رأس ادلاؿ العامل.4

أما فيما ؼلص فًتة الثمانينيات من القرف ادلاضي اُف حد األف فقد صلحت اجلهود يف بناء ظلاذج رايضية كمية 
واليت ساعدت يف إعطاء حلوؿ صحيحة ودقيقة لكثَت من ادلشاكل ادلالية ادلعقدة يف ضوء نظرية ازباذ القرارات، فقد 

ة إُف نظرية كاملة وشاملة وذلذا برزت مفاىيم اذلندسة ادلالية تواصلت اجلهود ادلميزة من أجل الوصوؿ ابإلدارة ادلالي
Financial Engineering  وإعادة اذلندسة ادلاليةFinancial Reengineering  مث توجت اجلهود

ادلضافة  والقيمة السوقية Economic Value Addedيف ظهور ما يعرؼ ابلقيمة االقتصادية ادلضافة 
Market Value Added  إذ أف التحوؿ يف مسعى اإلدارة ادلالية وىدفها ومنهجها ومضموهنا ضلو ربقيق ىذين

لتجديد يف علم اإلدارة ادلالية واليت يعرب  اذلدفُت أعترب حبق تغَتا جذراي وجديدا يف منهج ونظم اإلدارة ادلالية أو ىو ثورة
 2نوات القادمة.عنها البعض ابلفكرة ادلالية االف واليت ستصبح أكثر سخونة يف الس

 الفرع الثاين: مفهوم اإلدارة ادلالية

لإلدارة ادلالية العديد من التعاريف، ورغم اختالفها الظاىري لكنها تتفق يف ادلضموف، ومن أىم ىذه التعريفات 
 صلد ما يلي :

                                                           
1
 .12-11، ص ص 2007علي فالح الضالعُت وأخروف، مباذئ اإلدارة ادلالية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردف،  

2
 .7، ص2008، الوراؽ لنشر والتوزيع، األردف عماف ، 2محزة زلمود الزبيدي، اإلدارة ادلالية ادلتقدمة، ط 
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  ت التقديرية ىي األنشطة والعمليات واجلهود اليت تبذؿ من تنبؤ وزبطيط ماِف وإعداد ادلوازاناإلدارة ادلالية
 1؛ادلتعلقة ابلتمويل واالستثمار والرقابة ادلالية وعالقتها ابلسوؽ ادلاِف والنقدي

 وادلرتقبة احلالية لألمواؿ واخلروج الدخوؿ حلركيت وادلتابعة والتنظيم ابلتخطيط ؼلتص الذي النشاط ذلك ىي 
 2؛ادلنظمة واُف من

  ادلختصة بقرارات التمويل واالستثمار ومقسـو األرابح، ومن الواضح ىي الوظيفة )أو االنشطة( اإلدارة ادلالية
 3ة وأعلها :ؤسسأف ىذا التعريف يعتمد مدخل القرارات ادلالية الرئيسة ابدل

بنوعيها ادلمتلكو )رأس ادلاؿ  ة وذبهيزىا ابدلصادر ادلاليةؤسسويقصد بو توفَت ادل :( Financing) التمويل   -1
البنوؾ وادلؤسسات ادلالية ، فاالقًتاض ادلباشر يكوف عادة من (االقًتاض بشكل مباشر وغَت مباشرادلدفوع( وادلقًتضة )

أتخذ  ومن ادلعلـو أف قرارات التمويل غلب أف ،، اما االقًتاض غَت ادلباشر فيكوف من خالؿ اصدار السنداتاألخرى
 ، كلفتها وادلخاطر ادلًتتبة عليها.بنظر االعتبار حجم االمواؿ

ادلختلفة  صوؿاألمواؿ يف األ ويقصد بو ازباذ القرارات اليت تتضمن توظيف :( Investments) االستثمار -2
( أخذين بنظر االعتبار بعدين Fixed Assetsالثابتة ) صوؿ( واألCurrent Assetsبنوعيها ادلتداولة )

 .(Risk and Return) ةرئيسيُت عند ازباد ىذا النوع من القرارات وعلا العائد و ادلخاطر 

األرابح الصافية اليت ربققها ويقصد بو ازباذ قرار بتوزيع جزء أو كل  :( Dividends)  مقسوم االرابح -3
 ة يف األمدؤسسالسوقي للم ة سوؼ يرفع سعر السهمؤسسرات مجيع األرابح ادلتحققة للمة وتعترب من القراؤسسادل

كما أف احتجاز   ،ابألمد البعيد النمو ابدلستقبل وخصوصا ة علىؤسسلكن ذلك سوؼ يؤثر على قدرة ادلالقصَت و 
ة يف التوسع والنمو ادلستقبلي ولكن ذلك ال يرضي عادة محلة األسهم ؤسساألرابح سوؼ يزيد من قدرة ادل مجيع

سعر ى العادية )ادلالكُت( يف األمد القصَت. ولذلك يتم ازباذ قرار توزيع األرابح بعد دراسة متأنية وربليل أتثَته عل
 سهم الشركة يف السوؽ ادلاِف.

 

 
                                                           

1
 .110، ص1/08/2008، 5، العدد2إقتصادية، رللد دراسات للمؤسسة، رللة  النمو ربقيق يف ادلالية اإلدارة صفية، كفاءة فموىو  
2
 نور التقليدية، رللة ادلأكوالت إنتاج مشروع حالة دراسة وادلتوسطة ابجلزائر الصغَتة ادلؤسسات أداء من الرفع يف ادلالية اإلدارة عبود وآخروف، مساعلة زرقُت 

 .51، ص30/12/2016، 3، العدد2االقتصادية، اجمللد للدراسات

3
 .18، ص2017، دار وائل لنشر والتوزيع، األردف عماف، 4أسعد محيد العلي، اإلدارة ادلالية، ط 
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 الفرع الثالث: وظائف اإلدارة ادلالية

 أوال: وظيفة اختاذ القرار

، بل ؽلكن القوؿ أف ألي زبصص وظيفي يف شركات األعماؿتعترب وظيفة ازباذ القرار جوىر العملية اإلدارية 
، إذ ال تعدوا أف تكوف وظيفة أف تسند ذلا صفة اإلدارةكن اإلدارة اليت ال سبارس "ازباذ القرار" يف منهجها اليومي ال ؽل

 .ىامشيو يف خارطة اذليكل التنظيمي

" ازباذ القرارات ادلالية، فإف جوىر عملها وفق ادلنهج احلديث كوهنا إدارة قائمة على "وعلى مستوى اإلدارة ادلالية
 .ة للسهم أو تعظيم ثروة ادلالؾوقيومضموهنا يدور حوؿ ربقيق ىدؼ اسًتاتيجي متمثل بتعظيم القيمة الس

وعلى الرغم من عدـ وجود ظلوذج واحد لشكل القرار ادلاِف الذي تلجأ إليو اإلدارة ادلالية إال أف مضمونو "
 Investmentه القرارات بُت قرارات لالستثمارعادة يكوف متماثل يف غالبية شركات األعماؿ، حيث تتوزع ىذ

Decisions  وقرارات للتمويلFinancing Decisions  وقرارات لتوزيع األرابحDividend 

."Decisions1 وفيما يلي توضيح دلاىية ىذه القرارات: 

إنفاؽ األمواؿ عليها، وىي تنقسم إُف اليت سيتم  صوؿتشمل ىذه القرارات اختيار األ: القرارات االستثمارية -1
 :قسمُت

 . عديدة يف ادلستقبلطويلة األجل، واليت يكوف مردودىا على مدى سنوات  صوؿ: األاألوؿ 

يف خالؿ سنة واحدة، أي أهنا تتمتع بسيولة ، واليت ؽلكن ربويلها إُف نقدية قصَتة األجل )ادلتداولة( صوؿ: األالثاين
 .عالية

 يتعلق دإدارة رأس ادلاؿ ، والثايناليةؿ يتعلق ابالستثمارات الرأمسذات جانبُت، األو  صوؿوبذلك تكوف عملية اختيار األ
 .العامل

وذلك لكوهنا قرارات  ةؤسسىامة للغاية يف تسيَت أمور ادلتعترب قرارات ىذه االستثمارات  :الستثمارات ادلاليةا -أ
 ، مث مقابلة عوائد االستثمار، وكيفية اإلنفاؽ عليهاصوؿ، وتشمل مثل ىذه القرارات عملية اختيار األطويلة األجل

، أو شراء ية منها من حيث ربسينها وتوسيعهاسواء احلال صوؿادلتوقعة يف ادلستقبل ابدلبالغ ادلنفقة على تلك األ
                                                           

1
 .46-45محزة زلمود الزبيدي، اإلدارة ادلالية ادلتقدمة، مرجع سابق، ص ص  
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، فإف قرار لية أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة. ويف احلالة األخَتةاجلديدة هبدؼ زايدة القدرة اإلنتاجية احلا صوؿاأل
، كما أف مدى ادلوافقة على شراء أو احةاجلديدة ودراسة البدائل ادلت ؿصو االستثمار يشمل عملية االختيار ما بُت األ

ادلؤشر  ، وبذلك تصبح العوائد وتوقيتها ىيقدار العوائد ادلصاحبة لالستثماريعتمد على م صوؿعدـ شراء ىذه األ
حلاالت ىي العنصر ، أي أف العوائد يف مثل ىذه افض دلقًتحات االستثمارات اجلديدةاحلاسم يف مسألة القبوؿ أو الر 

، فيتمثل يف ربليل ادلخاطر وعدـ التأكد ادلصاحبة االستثمارات اجلديدة. أما العنصر الثاين للتقييم األوؿ لعملية تقييم
، ولذلك غلب تقييم كل مشروع على ضوء ادلخاطر والعوائد ادلصاحبة لو . وعن توقع ربقيق العوائد يف ادلستقبل لعملية

، فيتضمن إغلاد معيار معُت للحكم على عوائد ادلشروع، وعادة ما يكوف يةقبوؿ القرارات االستثمار العنصر الثالث يف 
 1ىذا ادلعيار قريبا أو مساوية لتكلفة رأس ادلاؿ.

على  ؤسسة، وىي تشكل عامال حامسا يف ادلادلتداولة صوؿيطلق عليها أيضا إدارة األ :إدارة رأس ادلال العامل -ب
، من يف ىذه احلالة( السيولة)حبية وادلخاطر ( اليت تتم بُت الر Trade - offعترب عملية ادلبادلة )وت ،ادلدى الطويل

، فإذا كاف رأس وجود تعارض بُت الرحبية والسيولةأىم مشكالت إدارة رأس ادلاؿ العامل. ويرجع السبب يف ذلك إُف 
، فقد يؤدي ذلك إُف وجود حالة ادلتداولة( صوؿكافية يف األ  )أي أهنا َف تستثمر أمواال ؤسسةادلاؿ العامل قليال يف ادل

، وابلتاِف تتزايد 2قصَتة األجل التزاماهتا، شلا قد غلعلها غَت قادرة على مقابلة ؤسسةمن العسر ادلاِف لتلك ادل
الرحبية فإف  -ؤسسةإذا كانت ادلوجودات ادلتداولة رلمدة يف ادل-وعلى العكس من ذلك  ،احتماالت اإلفالس أمامها

اؿ العامل ىي ادلسوولة عن االحتفاظ بتحقيق توازف جيد ومعٌت ىذا، أف إدارة رأس ادل .البد وأف تتأثر بطريقة سلبية
 ؤسسة، حىت ال تتعرض ادلرأس ادلاؿ ادلتداوؿ بكفاءة عاليةبُت الرحبية والسيولة ، عالوة على أعلية إدارة مكوانت 

. وبذلك صوؿة يف ىذه األؤسسمية كبَتة من موارد ادلربح عن طريق تعطيل كدلشكالت العسر ادلاِف أو ضياع فرص ال
، وحساابت ، وادلخزوف، مثل النقديةادلتداولة صوؿؽلكن النظر إُف إدارة رأس ادلاؿ العامل على أهنا إدارة جلميع األ

 . 3... اٍفالذمم ادلدينة 

يهتم ىذا النوع من القرارات بكيفية امتالؾ األمواؿ لتستخدـ يف سبويل واستثمار العمليات القرارات التمويلية:  -2
اليومية يف الشركة، مثل أتمُت األمواؿ الالزمة من خارج نشاط الشركة كاالقًتاض من البنوؾ، أومن خالؿ بيع 

                                                           
1
 .18-17، ص ص 2018ادلالية، دار التعليم اجلامعي، مصر، وائل رفعت خليل، أساسيات اإلدارة  

2
 .194، ص 2008عاطف وليم أندراوس، التمويل واإلدارة ادلالية للمؤسسات، دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،  

3
 .19-18وائل رفعت خليل، نفس ادلرجع السابق، ص ص  
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ارات التمويل ىي قرارات ىامة جدا ة بطرؽ سلتلفة، وعلى أية حاؿ فإف قر ؤسست واف كل طريقة سبويل تلـز ادلالسندا
 1يف الشركة.

، وىذه القرارات ن القرارات بسياسة توزيع األرابحيتعلق ىذا النوع م :رات توزيع األرابح على ادلسامهنيقرا -3
واضحاف ، وعند التعامل مع األرابح، ىناؾ مدخالف   ،ةؤسسلقرارات ادلالية األخرى يف ادلغلب أف تكوف مالزمة ل

 :علا

: الثاين  ،مسية وتدفع حلامل السهماال ، ونسبة مووية معينة من قيمة السهماألوؿ: إما أف توزع األرابح بشكل نقدي"
؟، ومىت يتم احتجازىا ؟. ولذلك يتم توزيع األرابح : مىتأف يتم احتجاز األرابح وتدويرىا، وىنا غلب أف نتساءؿ أو

األرابح، وخاصة ذلك القرار ادلرتبط بنسبة التوزيع دلا لو من أثر على يتضح لنا مدى أعلية القرارات ادلتعلقة بتوزيع 
 2."سعر السهم السوقي على ادلدى القصَتارتفاع أو اطلفاض 

 اثنيا: وظيفة التخطيط ادلايل

ل جوانب العمل التخطيط ادلاِف السليم لك ىمن ادلعروؼ أف ادلفهـو ادلعاصر لإلدارة ادلالية كوهنا قرار قائم عل
بشكل عاـ بوظيفة  . ومن ىذا ادلنطلق فقد اىتمت اإلدارة ادلالية بشكل خاص وإدارة الشركةشركة األعماؿ داخل

. وقد برز ىذا االىتماـ يف السنوات األخَتة بشكل واضح بسبب ادلعاانة اليت تتعرض ذلا شركات التخطيط ادلاِف
ما بُت كثرة وتعقد وتشعب العالقات ادلالية في  األرابح وبسبب األعماؿ من أجل ضماف االستمرار يف السوؽ وربقيق

بيوة العمل( وكذلك بسبب الندرة يف األمواؿ ادلتاحة لالستثمار شلا جعل اإلدارة ادلالية أماـ الشركة واحمليط اخلارجي )
 .3ضرورة التخطيط ادلسبق دلختلف أوجو العملية ادلالية وابلشكل الذي يضمن استمرارية الشركة

، أي االستعداد لتصور رلموعة العالقات ادلالية فيما بُت يعٍت التهيؤ واالستعداد للمستقبلاِف إف التخطيط ادل
. صادي الذي تعمل فيو من جهة اثنيةوفيما بُت الشركة واحمليط االقت ،ات التنفيذية داخل الشركة من جهةاإلدار 

ألمواؿ وبُت قدرة الشركة يف ربقيق ىذه وابلتأكيد فإف ىذا االستعداد سوؼ يضمن التوازف بُت حاجة الشركة من ا
األمواؿ سواء من انحية ادلقدار أو من انحية الوقت ومن خالؿ ىذه العالقة سوؼ تتمكن اإلدارة ادلالية من معرفة 

                                                           
1
 .9ه، صوائل رفعت على، اإلدارة ادلالية وسوؽ ادلاؿ، مرجع سبق ذكر  

2
 .20وائل رفعت خليل، مرجع سابق، ص 

3
 .147عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  
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ىذين ادلتغَتين مقدار الفائض ادلاِف ادلتوقع ربقيقو داخل الشركة من انحية ادلقدار ومن انحية الوقت وعلى ضوء 
 .لوقت( سوؼ تتمكن من اختيار الفرص االستثمارية ادلرحبةادلقدار وا)

أضف إُف ذلك أف اإلدارة ادلالية سوؼ هتتم بنوع مصادر األمواؿ اليت ؽلكن الركوف إليها لتمويل حاجات 
الشركة عندما تشعر بوجود عجز ماِف و الناتج من قلة مصادر أمواذلا قياسا ابستخداماهتا ادلتوقعة، حيث غلب أف 

 ىذه ادلصادر مالئمة من انحية الكلفة ومن انحية التسديد.تكوف 

وبشكل عاـ فإف وظيفة اإلدارة ادلالية يف التخطيط ادلاِف سوؼ تظهر أعليتو من كونو أداة فعالة لتحسُت 
 واستخداـ اإلمكاانت ادلادية والوسائل ادلالية واستخداـ عمل العاملُت أبقصى درجة من اإلنتاجية. لذلك فإف اللجوء

إُف التخطيط ادلاِف يساعد يف تطبيق مبادئ التوفَت وعدـ اذلدر والتبذير أي من أجل زايدة إنتاجية العمل وزبفيض 
 1التكاليف وتوسيع حجم مصادر الًتاكم واستخداـ احلساابت ادلالية والعينية بصورة عقالنية.

 اثلثا: وظيفة التنظيم ادلايل 

ادلاِف كوظيفة منظمة للعملية ادلالية، ويتم ذلك من خالؿ رفع كفاءة األداء  سبارس اإلدارة ادلالية وظيفة التنظيم 
اإلدارة لتحقيق  . ويقصد ابلتنظيم ادلاِف مجيع الفعاليات اليت سبارسهاقيق األىداؼ بصورة أكثر اقتصاديةادلالية ورب

. دلسؤوليات وزبويل الصالحياتديد ا، ومن خالؿ توزيع الوظائف وذبميعها وفق أسس معينة تضمن ربأىدافها ادلالية
. السلم التنظيمي للدائرة ادلالية وأييت االصلاز اجليد للعملية ادلالية يف الشركة عن طريق زبويل الصالحيات وفق تسلسل

وادلهاـ وىنا غلب أف تكوف الصالحيات وادلسؤوليات واضحة ومتمشية مع حجم الشركة ومع طبيعة أعماؿ األقساـ 
، فإف وظيفة التنظيم ادلاِف تشمل مسؤولية أعداد التنبؤات ادلالية وتقييم طة هبا. ابإلضافة إُف ذلكوادلسؤوليات ادلنا

غلب أف يكوف يف ادلستوى  اـ األمواؿ يف اجملاالت ادلختلفة. وبصورة عامة أف تنظيم الوظيفة ادلاليةفاعلية استخد
 .الية يف شركة األعماؿلعمليات ادلاإلداري األوؿ ويعود سبب ذلك إُف أعلية وخطورة ا

، إُف أف الوظيفة ادلالية من خالؿ النظرة الشاملة إليها متشاهبة تقريبا يف نواحيها األساسية يف طللص من ذلك
، بيعة نشاطهامجيع شركات األعماؿ وذلك ألف االعتبارات ادلالية ادلوجودة يف مجيع الشركات مهما كاف حجمها وط

ة ألخرى ؤسسالتنظيمي، اختالفا كبَتا من م يفة ادلالية من حيث موقعها يف اذليكلومع ذلك فقد زبتلف تفاصيل الوظ

                                                           
1
 .50-49محزة زلمود الزبيدي، مرجع سابق، ص ص  
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ة وشكلها القانوين، وتنوع أنشطتها، وسياسات وطبيعة أنظمتها وتطورىا التارؼلي ؤسسوفقا الختالؼ حجم ادل
 .1 وزبصص العاملُت فيو

 ادلطلب الثاين: ماىية البنوك التجارية

ت ادلالية يف أداء واحد أو ؤسساشراؾ بعض ادلمال للبنك ليست سهلة، وذلك إلإف عملية إعطاء تعريفا شا
 يف ىذا ادلطلب أكثر من اخلدمات اليت تؤديها البنوؾ، كقبوؿ الودائع واالستثمارات إضافة اُف اإلقراض، وسنحاوؿ

 ارية.للبنوؾ التجارية، كما أننا سوؼ نتطرؽ ألىم أنواع ووظائف البنوؾ التجعرض أىم التعاريف 

 الفرع األول: تعريف البنوك التجارية

تعرؼ البنوؾ التجارية اليت تقـو بصفة أساسية بعمليات االئتماف ذات األجل القصَت، فستثمر ىذه 
  2العمليات األمواؿ ادلودعة لديها واليت تعتمد عليها، أما رأس ادلاؿ فيعترب ضامنا ذلذه الودائع.

ادلالية واليت تقـو بصفة معتادة بقبوؿ ودائع تدفع عند الطلب أو آلجاؿ  ؤسساتوكذلك تعرؼ أبهنا تلك ادل
زلددة، وتزاوؿ عمليات التمويل الداخلي واخلارجي، كما تباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار ادلاِف يف الداخل 

ًقا لألوضاع اليت يقررىا البنك واخلارج وادلساعلة يف إنشاء ادلشروعات وما يتطلبو من عمليات مصرفية وذبارية ومالية طب
 .3ادلركزي

 ،يعترب البنك التجاري نوعا من أنواع ادلؤسسات ادلالية اليت يرتكز نشاطها يف قبوؿ الودائع ومنح اإلئتماف"
والبنك التجاري هبذا ادلفهـو يعترب وسيطا بُت أولوك الذين لديهم أمواؿ فائضة، وبُت أولوك الذين ػلتاجوف لتلك 

 .4"األمواؿ

تقـو بقبوؿ الودائع وتوظيف النقود أبنواعها دلدة قصَتة ال تزيد يف الغالب عن "وتعرؼ البنوؾ التجارية اليت 
 .5"السنة ومن أىم أعماذلا: خصم األوراؽ التجارية والسليف بضماف أوراؽ مالية أو بضائع وفتح االعتمادات

                                                           
1
 .56-55محزة زلمود الزبيدي، مرجع سابق، ص ص  

2
. 108، القاىرة، ص 2011حسن أمحد عبدالرحيم، البنوؾ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ط. األوُف،  

3
.34، عماف األردف، ص 2007فالح حسن، مؤيد عبدالرمحاف، إدارة البنوؾ مدخل كمي واسًتاتيجي معاصر، دار وائل للنشر، ط الرابعة،  

4
 .14، عماف األردف، ص 2011، دار أسامة للنشر، سامر جلدة، البنوؾ التجارية والتسويق ادلصريف 

5
 .16، عماف األردف، ص 2020دمحم حلمي اجليالين، إدارة البنوؾ، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، ط األوُف،   
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الئتماف قصَت األجل كتلقي الودائع اجلارية من البنوؾ التجارية َف يعد األمر يقتصر على قيامها بعمليات ا
األفراد وادلشروعات وخصم األوراؽ التجارية، وتقدًن القروض قصَتة األجل أي قطاع التجارة والصناعة ولكن تطورت 

العامة  واذليواتوظائفها وأصبحت تقـو بعمليات االئتماف الطويلة األجل عن طريق سبويل ادلشروعات الصناعية 
مواؿ الثابتة وشراء السندات احلكومية وغَت احلكومية وادلشاركة يف كثَت من األحياف يف ادلشروعات الصناعية برؤوس األ

 . 1بنسبة من األسهم فيها

تقدـ البنوؾ التجارية خدماهتا ادلصرفية للجمهور دوف سبييز، كما تتيح للمدخرين فرص متنوعة الستثمار 
الودائع اجلارية، والتوفَت، وألجل(، وشهادات اإليداع اليت تعترب فرصة استثمارية مدخراهتم، فهناؾ الودائع التقليدية )

، وىناؾ كذلك السندات القابلة 2جيدة للمدخرين الذين يرغبوف يف توجيو أمواذلم اُف استثمارات قصَتة األجل
. 3ادلالية اُف استثمارات طويلة األجلللتداوؿ اليت تصدرىا البنوؾ واليت تالئم ادلدخرين الذين يفضلوف توجيو مواردىم 

ومن جهة أخرى أاتحت البنوؾ التجارية فرص عديدة للمقًتضُت، فلم تعد قاصرة على تقدًن القروض قصَتة األجل، 
 . 4بل أصبحت مصدر لتقدًن القروض متوسطة وطويلة األجل

ع أو ما يسمى ابلبنوؾ ادلصرفية يقصد ابلبنوؾ التجارية ذلك النوع من البنوؾ الذي يستطيع خلق نقود الودائ
حيث تقـو ىاتو البنوؾ بقبوؿ الودائع من العمالء ويف مقابل ذلك يتحصلوف على فوائد من ودائعهم لديو، مث تقـو 

 .5دإقراض ىذه الودائع للمقرضُت وسبنحهم االئتماف وربصل منهم على فوائد مقابل ذلك، لتحقيق الربح

ادلتعلق ابلنقد والقرض، يعترب بنكا ذباراي كل بنك يكوف يف وسعو  11-03من القانوف  70حسب ادلادة 
. وابلرجوع اُف 6على أساس أهنا سبثل مهنتو العادية 68اُف  66القياـ جبميع العمليات ادلنصوص عليها يف ادلواد من 

 : 7ىذه ادلواد صلد أف البنوؾ التجارية ىي تلك ادلؤسسات اليت تقـو ابلعمليات األتية

 مواؿ من اجلمهور السيما الودائع.تلقي األ 
 منح القروض. 
 توفَت وسائل الدفع الالزمة ووضعها ربت تصرؼ الزابئن وإدارهتا. 

                                                           
1
 146، عماف األردف، ص 2019دمحم الصَتيف، إدارة ادلؤسسات ادلالية، دار ادلناىج للنشر والتوزيع،   

2
 Jessup P, Modern Bank Management, Minn West Pup, London, 1980, PP.158-160.  

3
 Rose , L. Haley, C. Introdction to Financial Management, N.Y. Mc Graw-HILL, 1993,PP.392-393. 

4
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5
 .71، القاىرة، ص 2009عبدالرحيم، اقتصادايت النقود والبنوؾ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ط. األوُف، حسن أمحد   

6
 .12، ص52، العدد 2003أوت  27ادلتعلق ابلنقد والقرض، ادلؤرخ يف  11-03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، أمر   

7
 .355، ص 2015طبوعات اجلامعية، ط. الثانية، اجلزائر، الطاىر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، ديواف ادل  
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شلا سبق نستنتج أف البنك التجاري ىو نوع من أنواع ادلؤسسات ادلالية اليت يعتمد نشاطها يف قبوؿ الودائع 
 مواؿ بُت الوحدات اإلنتاجية وبُت مجهور ادلستهلكُت.ومنح االئتماف. ويعترب البنك التجاري وسيطا بُت تفق األ

 التجاريةالفرع الثاين: أنواع البنوك 

تنقسم البنوؾ التجارية إُف أنواع متعددة طبقا للزاوية اليت يتم من خالذلا النظر إُف البنوؾ وذلك على النحو  
 التاِف:

 من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق اجلغرافية: -1
ويقصد هبا تلك البنوؾ اليت يقع مركزىا الرئيسي يف العاصمة أو ادلدف الكربى  التجارية العامة:البنوك  -1-1

وتباشر نشاطها من خالؿ فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها. وتقـو ىذه البنوؾ بكافة 
ر كافة رلاالت األعماؿ التقليدية للبنوؾ التجارية وسبنح االئتماف قصَت ومتوسط األجل كذلك فهي تباش

 .1الصرؼ األجنيب وسبويل التجارة اخلارجية
ويقصد هبا تلك البنوؾ اليت يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية زلددة نسبيا  البنوك التجارية احمللية: -1-2

ويعترب ىذا النوع شائعاً يف الوالايت ادلتحدة األمريكية بسبب "، 2مثل والية معينة أو مدينة أو إقليم زلدد
 .3"القانوف والقدرة على مقابلة حاجات العمالءالعرؼ و 

ويقع ادلركز الرئيسي للبنك والفروع يف ىذه ادلنطقة احملددة. وتتميز ىذه البنوؾ بصغر احلجم، ابإلضافة الرتباطها ابلبيوة 
 احمليطة هبا وينعكس ذلك على رلموعة اخلدمات ادلصرفية اليت تقدمها.

 نف البنوؾ التجارية اُف نوعُت علا:حسب ىذا ادلعيار تص من حيث التخصص: -2
ىي مؤسسات مالية تقـو بعمليات اإلقراض انطالقا من مجعها البنوك التجارية غري ادلتخصصة:  -2-1

لألمواؿ من سلتلف ادلصادر على شكل مدخرات لتصبح ودائع تتعهد بتسديدىا عند الطلب أو ألجل 
اط فهي موجهة لتمويل سلتلف النشاطات وإعادة تقدؽلها للجمهور الذي ػلتاجها يف أي نوع من النش

 .4االقتصادية وألجل تصَت يف غالب األحياف

                                                           
1
 .18دمحم حلمي اجليالين، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .106، اإلسكندرية، ص 2017رلدي شكري قسط، اإلدارة احلديثة للبنوؾ التجارية، دار التعليم اجلامعي،   

3
 .58، عماف، ص 2010ُف، دمحم عبداخلالق، اإلدارة ادلالية وادلصرفية، دار أسامة، ط األو   

4
 .322، اإلسكندرية، ص 2017عبدالعزيز لطفي جاد هللا، النظاـ احملاسيب البنكي، مكتبة الوفاء القانونية، ط األوُف،   
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زبتص ىذه البنوؾ يف سبويل قطاعات معينة يف االقتصاد، والقروض اليت  البنوك التجارية ادلتخصصة: -2-2
سبنحها ىذه ادلؤسسات ىي قروض طويلة األجل تكوف مضمونة برىوف عقارية وصناعية حسب طبيعة 

 :1لذي سبولو ومن أىم أصناؼ البنوؾ ادلتخصصة ما يليالقطاع ا
 ىي تلك البنوؾ اليت زبتص بتقدًن االعتماد وادلساعدات للمشاريع الصناعية. البنوك الصناعية:  2-2-1
يقصد هبا البنوؾ ادلختصة يف تقدًن ادلساعدات والقروض للمشاريع ذات الطابع  البنوك الزراعية:  2-2-2

 الزراعي مثل بنك الفالحة والتنمية الريفية اجلزائري.
تقـو بتقدًن خدماهتا للجمعيات التعاونية على كافة أشكاذلا، مثل البنوؾ التعاونية  البنوك العقارية: 2-2-3

 ادلنبثقة عن ادلنظمة التعاونية.
وىي اليت تقبل ادلدخرات الصغَتة وتقـو دبنح القروض الصغَتة جلمهور  وصناديق التوفري:البنوك  2-2-4

 ادلتعاملُت معها من صغار ادلدخرين واحلرفُت، كبنك التوفَت واالحتياط يف اجلزائر. 
 من حيث عدد الفروع: -3

وىي البنوؾ اليت تتخذ شكل شركات ادلساعلة كشكاًل قانونيا ذلا فروع متعددة  البنوك ذات الفروع: -3-1
تغطي أغلب أضلاء الدولة والسيما األماكن اذلامة، وتتبع الالمركزية يف تسيَت أمورىا حيث يًتؾ للفرع 

الئحة تدبَت شؤنو فال يرجع للمركز الرئيسي للبنك إال فيما يتعلق ابألمور اذلامة اليت ينص عليها يف 
البنك. ويتميز ىذا النوع من البنوؾ أبنو يعمل على النطاؽ الوطٍت وؼلضع لقوانُت الدولة وليس لقوانُت 

 .2الوالايت اليت يقع فيها الفرع
ىي عبارة عن سلسلة من البنوؾ نشأت نتيجة لنمو حجم البنوؾ التجارية وزايدة  بنوك السالسل: -3-2

حجم نشاطها واتساع نطاؽ أعماذلا وتتكوف السلسلة من عدة فروع منفصلة عن بعضها إدارايً، ولكن 
يشرؼ عليها مركز رئيسي واحد يقـو برسم السياسات العامة اليت تلتـز سلتلف وحدات السلسلة هبا.  

و ينسق بُت الوحدات وبعضها، وال يوجد ىذا النوع من البنوؾ اال يف الوالايت ادلتحدة كذلك فه
 .3األمريكية

وىي أتخذ شكل شركة قابضة تدير رلموعة من الشركات التابعة ذلا، حيث تقـو  بنوك اجملموعات: -3-3
ذلا تنفيذ ىذه  الشركة القابضة ابإلشراؼ على الشركات التابعة وتضع ذلا السياسات العامة بينما تًتؾ

                                                           
1
 .8، ص 1996عماف،  فؤاد توفيق يس، أمحد عبدهللا درويش، احملاسبة ادلصرفية يف البنوؾ التجارية واإلسالمية، دار اليازوين العلمية للنشر والتوزيع،  

2
 .19دمحم حلمي اجليالين، مرجع سبق ذكره، ص   

3
 108، 107رلدي شكري قسط، مرجع سبق ذكره، ص ص   
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السياسات بشكل ال مركزي. وأتخذ ىذه البنوؾ طابعًا احتكارايً، ولقد انتشرت ىذه البنوؾ يف أورواب 
 . 1الغربية والوالايت ادلتحدة األمريكية

ة فردية ؤسسمن ثقة، وبطبيعة احلاؿ فإهنا متقـو ىذه البنوؾ على ما يتمتع أصحاهبا  البنوك الفردية: -3-4
اؿ، ولذلك فهي ستتعامل يف اجملاالت قصَتة األجل مث توظيف األمواؿ يف أوراؽ تكوف زلددة رأس ادل

مالية وأوراؽ ذبارية وغَت ذلك من األصوؿ عالية السيولة واليت ؽلكن ربويلها إُف نقود بسرعة وبدوف 
ي، . ومن أمثلتها مؤسسة الراجحي ادلصرفية ابدلملكة العربية السعودية، فهي عبارة عن بنك فرد2خسائر

 .3وليس ذلذا النوع من البنوؾ وجود يف دوؿ أخرى
البنوؾ احمللية: وىي تلك البنوؾ اليت تغطي منطقة جغرافية زلددة كمدينة أو والية وزبضع ىذه البنوؾ  -3-5

للقوانُت اخلاصة ابدلناطق اليت تتواجد هبا، كذلك فهي تتفاعل مع البيوة اليت توجد هبا وتعمل على تقدًن 
 .4اليت تناسبها اخلدمات ادلصرفية

 البنوك التجارية: وظائفالفرع الثالث: 

 تقـو البنوؾ التجارية بوظائف نقدية متعددة ؽلكن تقسيمها أيضا إُف وظائف تقليدية وأخرى حديثة.

 أوال: الوظائف التقليدية للبنوك التجارية

تعترب وظيفة خلق الودائع من أىم الوظائف التقليدية اليت تقـو هبا البنوؾ التجارية،  :خلق وقبول الودائع 
ويقصد ابلوديعة كل ما يقـو األفراد أو اذليوات بوضعها يف البنوؾ بصفة مؤقتة قصَتة أو طويلة ,على سبيل احلفظ أو 

 5أشكاال أخرى.التوظيف. وتتجسد يف غالب األحياف يف شكل نقود قانونية وؽلكنها أف أتخذ 

 توظيف موارد ادلصرف التجاري مع مراعاة مبدأ التوفيق بني السيولة والرحبية والضمان:

  6 ومن أىم أشكاؿ التشغيل واالستثمار ادلوارد ادلصرؼ التجاري ما يلي:

o منح القروض للهيوات وادلنشآت واألفراد؛ 
                                                           

1
  .11فؤاد، أمحد، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .12، ص 1987شاكر قزويٍت، زلاضرات يف إقتصاد البنوؾ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   

3
 .15مرجع سبق ذكره، ص دمحم عبدالفتاح،   

4
 .20دمحم حلمي، نفس ادلرجع السابق، ص   

5
 .15، ص2002دمحم توفيق سعودي، الوظائف غَت التقليدية للبنوؾ التجارية، دار األمُت للطباعة ، مصر،  

6
 .446-445، ص ص 1997عبد ادلنعم دمحم مبارؾ، مبادئ علم االقتصاد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  



 

 

22 

o وتسويق ىذه ادلنتجات يف سوؽ رأس ادلاؿ؛ إصدار األوراؽ ادلالية يف شكل أسهم وسندات نيابة عن عمالئها 
o بيع وشراء األوراؽ ادلالية حلساهبا وحلساب عمالئها؛ 
o  القياـ خبدمات ابلنيابة عن العمالء مثل إصلاز عمليات التحويالت النقدية بُت العمالء وبُت بعضهم البعض

وكمبياالت العمالء وسداد ديوهنم نيابة وإصدار خطاابت الضماف اليت يطلبها العمالء والقياـ بتحصيل شيكات 
 عنهم؛

o  التعامل ابلبيع والشراء يف العمالت األجنبية أتجَت اخلزائن احلديدية للعمالء ػلتفظوف فيها دبنقوالهتم من رلوىرات
 وأوراؽ مالية ونقود وغَتىا؛

o ربة ما ؽلكنهم من مباشرة القياـ بوظيفة أمناء االستثمار حلساب عمالئها الذين ليس لديهم من الوقت أو من اخل
 عمليات االستثمار بطريقة مضمونة وبدرجة عالية من الكفاءة.

 اثنيا: الوظائف احلديثة للبنوك التجارية

، ربوؿ مفهـو البنوؾ التجارية من رلرد مكاف غلمع األمواؿ البنوؾ التجارية وزايدة األنشطة بسبب توسع أعماؿ
  اخلدمات ادلصرفية للمجتمع وزايدة سبويل ادلشاريع التنموية يف الدولة.ويقرض إُف مؤسسة كبَتة هتدؼ إُف تقدًن

 تقدمي خدمات استشارية للمتعاملني: -1

أصبحت البنوؾ التجارية مؤخرا تشًتؾ يف إعداد الدراسات ادلالية ادلطلوبة للمتعاملُت معها عند إنشاء 
تمويل ادلطلوب وطريقة السداد ومدى اتفاقها مع مشروعاهتم، ويتم على أساس ىذه الدراسات ربديد احلجم األمثل لل

سياسة ادلشروع يف الشراء واإلنتاج والبيع والتحصيل ابعتبار أف مصلحة ادلصرؼ ومصلحة ادلشروع الذي سيتعامل معو 
  1.مصلحة مشًتكة إذ أنو كلما ارتفعت كفاءة ادلشروع كلما كاف ذلك أفضل للمصرؼ الذي ؽلولو

 ادخار ادلناسبات: -2

البنوؾ التجاري ادلتعاملُت معها أف يقوموا ابالدخار دلواجهة مناسبات معينة مثل مواجهة نفقات موسم تشجع 
االصطياؼ، أو الزواج، أو تدريس األبناء يف اجلامعة، أو شراء اذلدااي يف أعياد ادليالد ... اٍف، حيث تعطيهم فوائد 

مع حجم مدخراهتم، وىذا النوع من اخلدمات يؤدي  على ىذه ادلدخرات وسبنحهم تسهيالت ائتمانية خاصة تتناسب

                                                           
1
 .17، ص1996، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، األردف، 2ليم رمضاف، زلفوظ أمحد جودة، إدارة البنوؾ، طزايد س 
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إُف زايدة موارد ادلصرؼ نتيجة تراكم مدخرات ادلتعامل على فًتات دورية حىت ربل ادلناسبة اليت يدخر ألجلها ذلك 
 1.ادلتعامل فيقـو بسحب مدخراتو

 إدارة ممتلكات وتركات ادلتعاملني مع ادلصرف: -3

الوالايت ادلتحدة األمريكية ادلصارؼ دإدارة أمواذلم وشلتلكاهتم ألوالدىم القصر بعد كثَتا ما يوصي األثرايء يف 
وفاهتم وإُف أف يبلغوا سن الرشد زلددين للمصرؼ رلاالت استثمار ىذه األمواؿ وكيفية التصرؼ ابلعوائد وقد يتم 

 2ؼ يف ىذا اجملاؿ.ذلك أثناء حياة ادلالك لَتيح نفسو من عناء االستثمار وليستفيد من خربة ادلصر 

 خلق بعض أدوات االستثمار ادلايل: -4

تقـو البنوؾ التجارية بدور مهم يف األسواؽ ادلالية وتتعدد الوسائل واألساليب اليت تتبعها ىذه ادلصارؼ يف القياـ 
بدورىا حيث تؤدي بعض ىذه الوسائل إُف خلق أدوات استثمارية جديدة ومن أمثلة ذلك شهادات اإليداع "وىي 

ادات يصدرىا ادلصرؼ وتثبت إيداع مبلغ معُت وبفائدة زلددة ودلدة معينة، وتعترب ىذه الشهادات يف الواقع تطورا شه
دلفهـو الوديعة ادلصرفية التقليدية، وىي تباع عادة للمستثمرين الذين يقوموف بدورىم ببيعها دلستثمرين آخرين فادلصرؼ 

 3يدفعها حلاملها عند االستحقاؽ ابإلضافة إُف الفائدة".يصدر ىذه الشهادات بقيمتها االمسية كاملة و 
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 .18زايد سليم رمضاف، زلفوظ أمحد جودة، إدارة البنوؾ، ص 
2
 .39-38، ص ص 1997، عماف، 6زايد رمضاف، إدارة األعماؿ ادلصرفية، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط 
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اين، ادلؤسسة ندي، أنطواف الناشف، العمليات ادلصرفية والسوؽ ادلالية: ادلفهـو القانوين للسوؽ ادلالية ومدى عالقتها ابلنظاـ ادلصريف، اجلزء الثخليل اذل 
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 استخدامات اإلدارة ادلالية إلدارة األصول واخلصوم يف البنوك التجارية لث:اادلطلب الث

 إُف ادلطلب يف ىذا نتطرؽ وسوؼ البنك استخدامات و موارد إدارة يف ادلالية اإلدارة سياسات تتمثل
 من إليو تسعى ما لتحقيق البنوؾ تتبعها اليت ادلالية إلدارة األصوؿ واخلصـو يف البنوؾ التجاريةاستخدامات اإلدارة 

 .احملتملة ادلخاطر ذبنب و أىداؼ

 الفرع األول: السيولة وكفاية رأس ادلال

 السيولة  أوال:

 cashيف معناىا ادلطلق على أهنا النقدية  liquidityيعرؼ عبد ادلطلب عبد احلميد، السيولة  
money أما السيولة يف معناىا الفٍت فتعٍت قابلية األصل على التحوؿ إُف النقدية وبدوف خسائر، وحيث أف ،

اذلدؼ يف االحتفاظ أبصوؿ سائلة ىو مواجهة االلتزامات ادلستحقة األداء حاليا أو يف غضوف فًتة قصَتة، فإف 
واألصوؿ سهلة التحوؿ إُف نقدية بسرعة وبدوف خسائر، وبُت السيولة تعترب مفهـو نسيب يعرب عن العالقة بُت النقدية 

 .1االلتزامات ادلطلوب الوفاء هبا

وتعرؼ أيضا على أهنا قدرة ادلؤسسات ادلالية على الوفاء ابلتزاماهتا النقدية بتكلفة معقولة واحلفاظ على  
النقدية واالحتياجات ادلالزمة ادلتوقعة مستوى كاؼ من السيولة يعتمد على قدرة ادلؤسسة على الوفاء بكل التدفقات 

 2.وغَت ادلتوقعة دوف أف يؤثر ذلك سلبا على العمليات اليومية أو الوضع ادلاِف للمؤسسة

كما تعرؼ السيولة أيضا دبفهومها اجملرد، على أهنا القدرة على توفَت األمواؿ دلواجهة االلتزامات التعاقدية،  
سعار مناسبة يف كل األوقات. أما ما تعنيو السيولة ابدلفهـو االقتصادي الشامل ومتطلبات العمالء غَت التعاقدية أب

 .3ابإلضافة إُف الودائع ادلربوطة M1ادلكوف من النقد وودائع ربت الطلب  M2فهو عرض النقد 
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 :السيولة البنكية -1

 1الوقت ادلناسب" تعرؼ السيولة البنكية على أهنا " قدرة البنك على توفَت وخلق النقد ادلطلوب يف

وؽلكن تعريف السيولة يف البنوؾ أبهنا ادلالئمة بُت ربصيل السيولة أبقصر وقت وأفضل سعر، وبُت استثمارىا وتوظيفها 
 :2بصورة رلدبة، حيث هتدؼ إدارة السيولة يف البنك إُف النقاط التالية

الوصوؿ إُف مستوى معُت من حجم الودائع  توفَت اإلدارة ادلصرفية السليمة اليت تتخذ القرارات ادلناسبة بشأف -
 ال يكوف زائدا عن احلاجة من خالؿ عدـ القدرة على توظيفها األمر الذي يؤدي إُف اطلفاض معدالت الرحبية.

احملافظة على السيولة كافية لتلبية االحتياجات الطارئة وذلك دوف اللجوء إُف تصفية بعض األصوؿ )أسهم،  -
ثمارية.....اٍف( ما قد يعرض البنك لتحقيق خسائر على ىذه األصوؿ وخصوصا عندما ال صكوؾ، ودائع وكالة است

 تكوف ظروؼ السوؽ مواتية.

تقليل سلاطر االستثمار اليت ؽلكن أف تنشأ عن عدـ التأكد من احمليط ابألسواؽ ادلالية أو بظروؼ  -
، ويكوف ذلك بشكل أساسي من خالؿ تنويع ادلؤسسات ادلالية ادلصدرة لألدوات ادلالية اليت يستثمر فيها البنك

 زلفظة األوراؽ ادلالية ووضع احلدود القصوى ذلا.

وضع الضوابط والقواعد والسقوؼ لتقليل سلاطرة البنك دبجاالت التوظيف والوصوؿ إُف سلاطرة مقبولة  -
 ومدروسة.

 ادلراجعة الدورية لسياسة السيولة دبا يتناسب مع نشاطات البنك. -

 د دنيا حلجم السيولة دبا يتالءـ ونشاطات البنك والنسب احملددة من قبل السلطات النقدية.وضع حدو  -

ومن خالؿ ما سبق ؽلكن القوؿ اف السيولة البنكية ىي قدرة البنك على توفَت السيولة اآلنية أو العاجلة  
  الالزمة لطالبيها.

 

                                                           
1
   Azzouzi Idrissi Youcef, Madies Philippe, Les Risques de liquidité bancaire. :--définition, interactions et 

règlementation, Revue D’économie Financière, N°107/3, France, p 317.  
، رللة الرايدة 2017-2009بومجعة عمر، العريب محزة، أثر إدارة السيولة على رحبية البنوؾ اإلسالمية دراسة تطبيقية ابستخداـ بياانت ابنل للفًتة  2

  .369-368، ص ص 2020، 02، العدد 06القتصادايت األعماؿ، اجمللد 
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 :أمهية السيولة البنكية -2

تعترب السيولة ذات أعلية، خاصة للبنوؾ السيما ابدلقارنة مع الوحدات الغَت مالية، حيث تكوف تدفقات  
األرصدة النقدية من وإُف البنك ضخمة ابدلقارنة بقاعدة رأس ماؿ، ابإلضافة إُف صعوبة التوقع أو التنبؤ حبجم 

مع األخذ يف االعتبار أف اجلزء األكرب األمواؿ النقدية خارج البنك،  Bank Capital Baseوتوقيت انسياب 
من موارد البنك يتعرض ذلذا االنسياب، وربتاج البنوؾ إُف السيولة دلواجهة احتياجات عمالئها إُف األمواؿ، ىذا 
ويواجو العمالء احتياجاهتم للسيولة إما من خالؿ سحب ودائعهم لدى البنك أو من خالؿ االقًتاض منها، وحيث 

ياجات مستمرة، لذا غلب أف تكوف البنوؾ مستعدة دائما دلواجهة مثل ىذه ادلتطلبات، ألف مثل أف مثل ىذه االحت
 :1ىذا االستعداد يعطيها اإلغلابيات اآلتية

 الظهور يف السوؽ ادلاِف احلساس اذباه ادلخاطر دبظهر ادلأموف القادر على الوفاء ابلتزاماتو. -

 التأكيد على إمكانية االستجابة دلتطلباهتم كلما ظهرت.تعزيز ثقة كل من ادلودعُت وادلقًتضُت، و  -

 يعد مؤشراً اغلابياً للسوؽ ادلالية واحملللُت وادلودعُت واإلدارة. -

 أتكيد القدرة على الوفاء اباللتزامات والتعهدات. -

 ذبنب البيع اجلربي لبعض األصوؿ وما قد ذبلبو من سلبيات. -

 ذبنب دفع كلفة أعلى لألمواؿ. -

 نب اللجوء إُف االقًتاض من البنك ادلركزي.ذب -

 أبعاد ومكوانت السيولة البنكية -3

 :2للسيولة البنكية ثالث أبعاد 

 الوقت: وىو السرعة اليت شلكن من خالذلا ربويل ادلوجود إُف نقد. -

                                                           
سلاطر السيولة ادلصرفية يف ظل اسهامات اتفاقية ابزؿ الثالثة، رللة الواحات للبحوث والدراسات، اجمللد أحالـ بوعبدِف، محزة عمي سعيد، دعم تسيَت  1

  .104، ص 2014، 02، العدد 07

تصاد واالدارة، اجمللد القفاروؽ فخاري، نورة زبَتي، اإلدارة السليمة دلخاطر السيولة البنكية: ابإلشارة حلالة النظاـ البنكي اجلزائري، رللة االمتياز لبحوث ا 2
.178، ص 2018، 02، العدد 02
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بطريقة ما يف ىذا ادلخاطرة: ىي احتمالية ىبوط قيمة ادلوجود أو احتمالية تقصَت أو إعلاؿ ادلصدر أو ادلنتج  -
 اجملاؿ.

 التكلفة: ىي التضحيات ادلالية والتضحيات األخرى اليت ال بد من وجودىا يف عملية تنفيذ ذلك التغَت -

 كفاية رأس ادلال   اثنيا:

تعد كفاية رأس ادلاؿ من أىم ادلصطلحات ادلتداولة يف رلاؿ تقييم أداء البنوؾ سواء التقليدية أو اإلسالمية " 
"قدرة رأس ادلاؿ على سداد االلتزامات واحلفاظ على حقوؽ ادلودعُت، أضف إُف ذلك احلفاظ على وتعرؼ ب 

 . 1العالقة بُت البنك وعمالئو"

كما عرفت على أهنا: "رأس ادلاؿ الذي ػلمي البنك من الرافعة ادلالية الزائدة، ويبقيو بعيدا عن الصعوابت  
 .2"النامجة عن اإلعسار ادلاِف، وذبنب ادلخاطر

كما أف كفاية رأس ادلاؿ ادلصريف واذباه البنوؾ إُف تدعيم مركزىا ادلالية ىو أحد االذباىات احلديثة يف إدارة  
البنوؾ واليت عرفت تطورا كبَتا خالؿ السنوات األخَتة، ويف ظل التطورات البنكية التنافسية ادلتالحقة اليت شهدهتا 

ية، أصبح معظم البنوؾ عرضة للعديد من ادلخاطر ادلصرفية، ولذلك بدا األسواؽ العادلية يف رلاؿ الصناعة ادلصرف
التفكَت يف البحث عن آليات دلواجهتها، فكانت أوؿ خطوة يف ىذا االذباه أتسيس جلنة ابزؿ للرقابة ادلصرفية، ويف 

ادلاؿ الذي أقرتو جلنة  إطار ذلك يسعى اجلهاز ادلصريف إُف تقدًن مقاييس سلتلفة للمالءة كاف أبرزىا معيار كفاية رأس
 .3دولة عرب العاَف 100والذي طبق يف أكثر من  1988ابزؿ عاـ 

 أمهية كفاية رأس ادلال: 

 :4تتجلى أعلية عنصر رأس ادلاؿ عند اتصافو ابلكفاية فيما يلي 

 يعد رأس ادلاؿ عند اتصافو ابلكفاءة، صماـ األماف الذي غلنب ادلصارؼ الوقوع يف أزمات مالية. -
                                                           

1
دراسة ألثر انتقاؿ بعض البنوؾ االسالمية األردنية من –ادمحم بن الدين، يونس مونة، أعلية كفاية رأس ادلاؿ يف البنوؾ االسالمية ابدلقارنة مع البنوؾ التقليدية  

  .693، ص 2017، 04، العدد 16اجمللد ، رللة احلقيقة، IFSB2إُف تطبيق معيار  2تطبيق ابزؿ 

2
نشورة، جامعة يونس مونو، ربقيق كفاية رأس ادلاؿ يف البنوؾ التقليدية واالسالمية بُت الرفع من رأس ادلاؿ والتحكم يف سلاطر، رسالة ماجستَت، غَت م 

.25، ص2015قاصدي مرابح، ورقلة، 
السعودية، الكويت،  -: دراسة تطبيقية على دوؿ رللس التعاوف اخلليجي3ابتها دلعايَت ابزؿ عبد القادر بن مصطفى، البنوؾ االسالمية ومدى استج3

  .89، ص2018، اجلزائر، -تلمساف-، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد2016-2013للفًتة  -االمارات

4
 .695-694أدمحم بن الدين، مونة يونس، مرجع سبق دكره، ص ص   
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 تساعد كفاية رأس ادلاؿ على ربقيق نوع من التوازف بُت ادلخاطر اليت يتوقعها البنك وحجم رأس ادلاؿ. -

تعد كفاية رأس ادلاؿ مصدر ثقة لدى ادلودعُت احلاليُت واحملتملُت، فاحلاليُت كلما كانت كفاية رأس ادلاؿ   -
تملُت فكفاية رأس ادلاؿ كلما كانت كبَتة تشجعو كبَتة فاف ذلك يطمونو على االحتفاظ أبموالو لدى البنك، أما احمل

 على إيداع أموالو لدى البنك.

معيار كفاية رأس ادلاؿ من أىم ادلعايَت ادلستعملة يف تقييم البنوؾ التقليدية واإلسالمية حيث تطبقها البنوؾ  -
 CAMELSيطلق عليو نظاـ خاصة البنوؾ ادلركزية ابإلضافة إُف معايَت أخرى يف التقييم، وذلك يف إطار متكامل 

 فكلما كانت كفاية رأس ادلاؿ كبَتة كلما رفع ذلك من تصنيف البنك.

 الفرع الثاين: العائد على ادللكية واألصول

للبنوؾ التجارية عدة مؤشرات تعرب عن الرحبية حيث تقيس ىذه ادلؤشرات مدى قدرة البنك على توليد  
أىم مؤشرين لقياس الرحبية يف البنوؾ واألكثر استخداما يف البحوث األرابح من األمواؿ ادلستثمرة، وفيما يلي 

 :1والدراسات العلمية

ؽلثل مدى كفاءة إدارة البنك على استخداـ رلموع أصولو، أي : (ROA)معدل العائد على األصول  -
 نسبة العائد عن كل وحدة نقدية مستثمرة يف األصوؿ، وػلسب ابلعالقة التالية:

 األصوؿ = النتيجة الصافية/ إمجاِف األصوؿ. معدؿ العائد على

يعد من أىم مؤشرات قياس رحبية البنك، وؽلثل معدؿ : (ROE)معدل العائد على حقوق ادللكية  -
 العائد على حقوؽ ادلساعلُت والذي ػلتسب من خالؿ قسمة صايف الربح على امجاِف حقوؽ ادللكية والعالقة كالتاِف:

 كية = النتيجة الصافية/ حقوؽ ادللكية.معدؿ العائد على حقوؽ ادلل

 

 

 
                                                           

-2018ًتة )أزىر بوعزيز، جيالِف قالوف، أثر رأس ادلاؿ الفكري على رحبية البنوؾ التجارية دراسة تطبيقية على البنوؾ التجارية األردنية خالؿ الف 1
  .118، ص2020، 04، العدد 10(، رللة االسًتاتيجية والتنمية، اجمللد 2005
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 الفرع الثالث: احلصة السوقية واالئتمان

 احلصة السوقيةأوال: 

القيمة السوقية ىو السعر الذي غللبو األصل يف السوؽ، وتستخدـ القيمة السوقية عموماً لإلشارة إُف الرمسلة  
احلصوؿ عليو من خالؿ ضرب عدد أسهمها يف سعر السهم السوقية للمؤسسة االقتصادية ذات التداوؿ العاـ، ويتم 

احلاِف، وتعترب القيمة السوقية أسهل يف ربديد األدوات القابلة للتداوؿ يف البورصة مثل األسهم وادلستقبليات، حيث 
أف أسعار السوؽ اخلاصة هبا انتشرت على نطاؽ واسع وأصبحت متوفرة بسهولة، ولكنها أكثر صعوبة قليال يف 

كد من األدوات اليت ال تستلـز وصفة مالية مثل األوراؽ ادلالية ذات الدخل الثابت، ومع ذلك ، الصعوبة الكربى التأ
يف ربديد القيمة السوقية يف تقييم قيمة األصوؿ السائلة مثل العقارات واألعماؿ التجارية، واليت قد تستلـز استخداـ 

 1لى التواِفخرباء التقييم العقاري وخرباء تقييم األعماؿ ع

 االئتماناثنيا: 

االئتماف ىو مرادؼ لكلمة الدين، فالدين التزاـ ابلدفع يف ادلستقبل، واالئتماف ىو ادلطالبة ابستالـ الدفعات  
يف ادلستقبل، وابلتاِف فاالئتماف عبارة عن القروض والتسهيالت النقدية وغَت النقدية اليت يتم منحها لألفراد واجلهات 

عامة واخلاصة مقابل توفَت ضماانت كافية وتعهد ادلقًتض بسداد تلك األمواؿ وفوائدىا والعموالت االعتبارية ال
 .  2وادلصاريف ادلستحقة عليها دفعة واحدة أو على أقساط يف تواريخ استحقاقها

 :3كما يعتمد مفهـو االئتماف على العناصر التالية 

ادلقومات االئتمانية للزبوف بقصد التحقق من جدارتو ىو ما يستلـز قياـ البنك بدراسة كافة الثقة:  -
 االئتمانية.

 أي قياـ عالقة مديونية بُت دائن ومدين.تواجد دين:  -

                                                           
1
والرحبية على مؤشرات األداء السوقية للمصارؼ ادلدرجة يف بورصة فلسطُت، رللة العلـو االقتصادية دمحم نواؼ عابد، اايد زملط، أثر مؤشرات السيولة   

.117، ص 2019، 01، العدد 12والتسيَت والعلـو التجارية، اجمللد 
2
(، 1989-2009دراسة قياسية للفًتة ) –زائرية دمحم عبادي، عبد الرمحن القري، العوامل ادلؤثرة على االئتماف ادلصريف ادلمنوح من قبل البنوؾ التجارية اجل  

.431، ص2018، 03، العدد 12دراسات اقتصادية، اجمللد 
3
دراسة رلموعة من البنوؾ التجارية اجلزائرية العاملة  –أمحد ميلي مسية، دور ربليل القوائم ادلالية يف صنع قرارات منح االئتماف يف البنوؾ التجارية اجلزائرية  

.254، ص2018، 01، العدد 03، رللة البحوث يف العلـو ادلالية واحملاسبة، اجمللد -يلة بوالية ادلس
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حيث يعترب حصوؿ البنك على الفائدة من ادلقًتضُت اذلدؼ الرئيسي من حتديد الفائدة على االئتمان:  -
 قيامو دبنحهم االئتماف.

ي معرفة ما إذا كاف ادلبلغ سيوجو لتمويل عمليات استثمارية أو لتمويل رأس أحتديد الغرض من االئتمان:  -
 ادلاؿ العامل، ابإلضافة إُف معرفة النشاط الذي سيتم صرؼ ىذا التمويل فيو.

 أي وجود فاصل زمٍت بُت وقوع الدين والوفاء بو.حتديد األجل:  -

 حالة وقوع سلاطر مستقبلية.ىي اليت سبكن البنك من اسًتداد أموالو يف الضماانت:  -

 الذي يزداد بزايدة األجل ادلمنوح للزبوف نظرا لتزايد احتماالت تغَت الظروؼ ادلستقبلية. اخلطر: -

 دور االئتمان وأمهيتو يف العمل ادلصريف -1

أت يعترب االئتماف ادلصريف مرحلة متقدمة من تطور الوساطة واخلدمات ادلالية ادلصرفية ففي ابدئ األمر نش 
خدمات الصرافة ونقل األمواؿ والتمويل، مث تلتها فيما بعد عملية االئتماف اليت تستند إُف دراسة أوضاع ادلقًتض 

والتأكد من وجود الضماانت لقاء احلصوؿ على التمويل، لذلك فإف عملية االئتماف تعبَت عن الثقة اليت تنشأ بُت 
ة واحلاجات بُت من تتوفر لديو األمواؿ ومن ػلتاج إليها، فمزيد من ادلقرض وادلقًتض واليت تدؿ على توافقو يف الرغب

االئتماف يستدعي زايدة يف حجم ادلوارد ادلتاحة للتوظيف والعكس فإف ظلو حجم ادلوارد، يتطلب حبثا عن فرص 
السياسة إف جديدة لالئتماف لو أتثَت على سلوؾ كل من ادلدينُت والدائنُت سواء بواسطة جهاز الفائدة أـ عن طريق 

دور االئتماف مهم يف عملية تنمية االقتصاد الوطٍت، فتوفَت األمواؿ يدير عجلة االقتصاد ويؤمن العمالة ويزيد من طاقة 
اإلنتاج والدخل الوطٍت، وال شك أف أىدافا هبذه األعلية والشموؿ تستدعي اىتماما خاصا أيضا من السلطات 

والسهر على حسن توجهو ومساره خوفا من االفراط فيو يف الظروؼ غَت ادلستقرة،  النقدية وادلالية للرقابة على االئتماف
أو قصور عملية االئتماف ابلنسبة للقطاعات الرئيسية واإلنتاجية، لذلك خطت سياسة االئتماف ابىتماـ كبَت من 

 .1السلطات النقدية وحددت للمؤسسات ادلصرفية قواعد وأسس إلتباعها يف نطاؽ التسليف
 
 
 
 

                                                           
(، رللة التواصل يف االقتصاد واالدارة والقانوف، 1989-2009دمحم عبادي، تقييم كفاءة البنوؾ  التجارية اجلزائرية يف منح االئتماف دراسة ربليلية للفًتة )1

  .31-30، ص ص 2014، 39العدد 
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 شروط منح االئتمان -2

يقصد بو القواعد واإلجراءات واألساليب اليت ستتبع يف عملية منح االئتماف للزبوف، وتتمثل ىذه الشروط  
 :1فيما يلي

 حد االئتماف: يقصد بو احلد األقصى لقيمة االئتماف الذي ؽلكن منحو البنك للزبوف. -

 وانت لضماف مبلغ االئتماف.الظروؼ اليت ينبغي فيها مطالبة الزبوف بتقدًن رى -

 أنواع األصوؿ اليت ؽلكن قبوذلا كضماف. -

نسبة القرض إُف قيمة األصل ادلرىوف اليت تتفاوت عادة تبعا لطبيعة االئتماف ومدى تعرض قيمتو السوقية  -
 للتقلب.

 اإلجراءات الواجب إتباعها يف حالة اطلفاض القيمة السوقية لألصل ادلرىوف. -

 ويضي الذي ؽلثل احلد األدىن من الرصيد الذي غلب أف ػلتفظ بو الزبوف يف حسابو لدى البنك.الرصيد التع -

 البدائل األخرى اليت ؽلكن أف يلجأ إليها البنك لضماف مستحقاتو. -

 ادلبحث الثاين: مناذج الربرلة الرايضية ابألىداف يف حبوث العمليات
 القرارات الفعالة ازباذ يف تستخدـ اليت ادلهمة الكمية األساليب من األىداؼ متعددة الربرلة أسلوب يعترب
 قدرات ربد من اليت القيود سلتلف يعكس رايضي شكل يف وجعلو العملي الواقع ظلذجة خالؿ من ابدلؤسسة،
 ربقيق إُف هبدؼ الوصوؿ ادلتاحة، التمويلية ومصادرىا البشرية وطاقاهتا ادلادية مواردىا حيث من سواء ادلؤسسة،
 .ادلتاحة مواردىا زلدودية ظل يف ادلؤسسة أىداؼ

 ادلطلب األول: نشأة وتعريف علم حبوث العمليات
أو علم القرار ىو فرع من فروع الرايضيات التطبيقية، وقد مرت بعدة مراحل للوصوؿ لشكلها  حبوث العمليات

 أساليب وأدوات ظلاذج حبوث العمليات احلاِف سوؼ نتطرؽ إليها يف ىذا ادلطلب، ابإلضافة إُف استعراض سلتلف
 الفرع األول: تطور حبوث العمليات

                                                           
  .255-254أمحد ميلي مسية، مرجع سبق دكره، ص ص -1
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ـ عندما قاـ 1885سبتد اجلذور التارؼلية لعلم حبوث العمليات كحقل من حقوؿ ادلعرفة إُف العاـ    
Frederick. W. Taylor    بتطبيق التحليل العلمي لطرؽ اإلنتاج، حيث قاـ دإجراء العديد من التجارب

اروؼ الذي يستخدـ حلمل ادلعادف، والغرض من ىذه التجارب ىو إغلاد الوزف احملموؿ من ادلعادف الذي على اجل
ؽلكن أف ينتقل بو اجلاروؼ أي تعظيم وزف ادلعدف أبقل تعب وإجهاد، وابلفعل صلح يف إغلاد الوزف األمثل بعد عدة 

 .1يف ىذا اجملاؿ كانت على العمليات احلربيةذبارب، وقد مسيت ببحوث العمليات لكوف أوُف البحوث وتطبيقاهتا 
ـ سبكن عاَف 1917بنشر عملو يف ضبط ادلخزوف، وىف العاـ  Harrisقاـ العاَف  1915ويف العاـ   

، وىف منتصف 2من نشر أفكاره يف حل مشكلة ازدحاـ خطوط التلفوف   A.K.Earlangالرايضيات الدظلاركي 
من تطبيق األسلوب العلمي يف حل مشكلة السلع والبضائع حيث  Levinsonسبكن العاَف األمريكي  1930العاـ 

 تضمن أسلوبو ىذا دراسة علمية للعمالء وعادات البيع، واالستجابة لإلعالف، وعالقة البيوة مع حجم ادلبيعات.
العسكرية يف  أما البداية احلقيقية لعلم حبوث العمليات كانت أثناء احلرب العادلية الثانية عندما قامت اإلدارة  

اصللًتا بتشكيل رلموعة من اخلرباء لغرض دراسة ادلشاكل االسًتاتيجية والتكتيكية اليت واجهت الدفاع الربيطاين عن 
من جامعة مانشسًت سنة  P.M.S.Blackett ، وكاف ىذا الفريق بقيادة  الربوفيسور بالكيت 3اجلزر الربيطانية

وظائف، واثنُت من علماء الفيزايء الرايضية ، وواحد من علماء الفيزايء ويضم الفريق ثالثة من علماء علم ال 1941
الفلكية، وواحد من القيادة العسكرية، وخبَت يف علم األرض وادلساحة، وعاَف فيزايء عامة ، إضافة إُف اثنُت من علماء 

تطوير جهاز الرادار، وقد تشعبت ىذه الدراسة  فريق حبوث العمليات بدراسة مشكلةحيث بدأ  ،4الرايضيات
فشملت ادلواقع ادلثلى ألجهزة الرادار والربط بينها وبُت ادلدفعية ادلضادة للطائرات واألنوار الكاشفة والطائرات 
 االعًتاضية، وَف تقتصر ىذه الدراسات على السالح اجلوي بل امتدت إُف البحرية الربيطانية اليت أجريت دراسة تتعلق

ابلوقاية من الغواصات ، حيث مشلت ىذه الدراسة ربديد أفضل الطرؽ الستخداـ قنابل األعماؽ يف مهامجة ىذه 
الغواصات، ومن النتائج اليت تكشفت يف ذلك الوقت إف ربسُت استخداـ األسلحة وادلهمات ادلوجودة يعطى نتائج 

 .5ات نفسهاأفضل يف األمد القصَت شلا لو كاف التحسُت يف األسلحة وادلهم
،  وقامت ادلؤسسات العسكرية مليات يف اجليوش ادلتطورةوبعد احلرب العادلية الثانية أنتشر استخداـ حبوث الع   

بتمويل الكثَت من األحباث شلا ساعد على تطوير طرؽ وأساليب حبوث العمليات،  مث تبُت أنو من ادلمكن االستفادة 

                                                           
1
 .4، ص2011دمحم راتوؿ، حبوث العمليات، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، ط األوُف، اجلزائر،   

2
 .31، 30، ص ص 2002سليماف دمحم مرجاف، حبوث العمليات، اجلامعة ادلفتوحة طرابلس، ط األوُف، ليبيا،   

3
 .12، ص 2019العمليات، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط األوُف، عماف، مراد زلفوظ، تطبيقات حبوث   

, p 3., S.Chand & Company LTD , NEWDELHI , 1999 Operation  ResearchGupta, Perm Kumar & D.S.Hira  ,  
4

 
5
 .11، ص 1991قاىرة، دار الشروؽ، حبوث العمليات ىف رلاالت االستثمار واالنتاج والنقل والتخزين، ال عبدالسالـ،ادلعزاوى، على  
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، حيث بدأت اجلامعات األمريكية 1ثبت صلاحو يف حل كثَت من مشاكل احلرب من ىذا العلم يف احلياة ادلدنية بعد أف
، كما قامت العديد من ارة واالقتصاد واإلدارة واذلندسةبتدريسو لطالب الرايضيات واإلحصاء والتج 1950يف العاـ 

ومجعيات حبوث مجعيات حبوث العمليات يف كافة أضلاء العاَف، وأصدرت العديد من مراكز البحوث يف اجلامعات 
العمليات العديد من اجملالت واإلصدارات اليت تعكس تطورات علم حبوث العمليات وتطبيقاتو يف شىت رلاالت 

 .2احلياة
 تعريف علم حبوث العمليات:

روادىا، فهناؾ من عرفها  ال يوجد تعريف واحد زلدد شايف لبحوث العمليات، حيث اختلفت تعاريفها بُت
متداد اإلدارة التنفيذية أبساس كمي للقرارات اخلاصة ابلعمليات ربت رقابتهم"، وىو التعريف طريقة علمية اأبهنا "

 .3لبحوث العمليات P.MORSEو  G.KIMBALLالذي أعطاه كل من 
، كما يعرؼ أبنو رلموعة احلقائق 4يعرؼ علم حبوث العمليات أببسط تعريف ىو علم البحث يف العمليات

أبنو تطبيق لنظرية القرار حيث يستخدـ الرايضيات  Miller & Starاليت تتطلب االصلاز ادلرغوب، كما عرفو 
أبنو طريقة H.M.Wagner وادلنطق حملاولة حل ادلشاكل اليت تواجو اإلدارة التنفيذية عندما رباوؿ االصلاز، وعرفو 

 التنفيذية.  علمية حلل مشاكل اإلدارة
أبنو الطريقة العلمية اليت تعمل على تزويد اإلدارة التنفيذية بكمية  Morse & Kimballوعرفو كل من

أبنو العلم الذي  C.Kittleمن القرارات اخلاصة ابلعمليات اليت ربت سيطرهتم ، وىف ذات االذباه  فقد عرفو العاَف 
 ذلك على الطريقة العلمية ىفعلومات الكمية ادلطلوبة مستندة ه بكافة ادليساعد ادلدير التنفيذي يف ازباذ قراراتو بتزويد

 .5للتحليل
فقد عرفو أبنو الفن الذي يعطى إجابة سيوة للمشكلة مقارنة ابإلجاابت  Thomas L.Sattyأما العاَف 

فريق أبنو عبارة عن استعماؿ نظرية التخطيط و   Thierauf & Klekampاألكثر سوءاً، كما عرٌفو كل من 
 عمل الدراسة لكي يكوان عالقات دالية معقدة كنماذج رايضية بغرض زايدة قاعدة ادلعلومات الزباذ القرارات. 

وىنالك تعريف آخر أبنو العلم الذي يدرس كيفية تشكيل النماذج الرايضية دلشاكل اإلدارة والتعقيدات 
 .6اذلندسية وربليل ذلك بغرض وضع احللوؿ احملتملة

                                                           
1
 .11، ص 2011دمحم عبد العاؿ النعيمي، واخروف، حبوث العمليات، دار وائل للنشر والتوزيع، ط الثانية، عماف،   

2
 .4دمحم راتوؿ، مرجع سبق ذكره، ص   

3
 .3دمحم راتوؿ، نفس ادلرجع السابق، ص  

4
 Gupta, Same as the previous reference, p5. 

5
 .3دمحم راتوؿ، نفس ادلرجع السابق، ص   

6
 Rardin, Ronald L , Optimization In Operations Research , Pearson Education , Inc , third indian reprint , 2005, p 1. 
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ية أبنو عػبارة عن استخداـ نالشامل لبحوث العمليات ىو تعريف مجعية حبوث العمػػليات الربيطا أما التعريف
األساليب العلمية حلل ادلعضالت ادلعقدة يف إدارة أنظمة كبَتة من القوة العامػلة وادلعدات وادلواد األولية واألمواؿ يف 

 ادلصانع وادلؤسسات احلكومية ويف القػػوات ادلسلحة.
عية حبوث العمليات األمريكية فقد قدمت تعريفا أقصر وإف كاف مشاهباً، فأشارت أبف حبوث العمليات هتتم أما مج

ابلتقرير العلمي عن كيفية احلصوؿ على أفضل تصميم وتشغيل دلنظمات اآللة واالنساف يف ظروؼ ربتاج يف العادة إُف 
 .      1زبصيص ادلوارد النادرة

العمليات ىي رلموعة الطرؽ واألساليب العلمية اليت سبكن متخذ القرار إلزباذ بصورة عامة فاف علم حبوث 
احلل العلمي األمثل، وىي تعتمد على مجلة من األساليب الكمية يف ذلك مثل األساليب اإلحصائية والرايضية 

 للوصوؿ اُف أمثلية يف إدارة األىداؼ ادلراد ربقيقها.
 عمليات:أساليب ومناذج حبوث الالفرع الثاين: 

 أساليبها: -1
تتعدد أساليب وظلاذج حبوث العمليات لتجمع بُت فروع علم الرايضيات واإلحصاء وغَتىا، وذلك حىت ؽلكن من     

توافر النموذج واألسلوب ادلناسب لكل مشكلة تواجو اإلدارة، وىنالك العديد من النماذج ادلستخدمة يف علم حبوث 
  2العمليات أعلها:

حيث تستخدـ يف حل الكثَت من ادلشاكل، وأعلها ادلصفوفات واحملددات اليت  الرايضية:األساليب  (1-1
تستخدـ يف إعداد ادلوازانت التخطيطية وتوزيع تكاليف مراكز اإلنتاج، وحساب التفاضل والتكامل 

 وتستخدـ يف ربليل التكاليف وربديد حجم اإلنتاج الذي ػلقق أقل تكلفة حدية.
: يهدؼ ىذا األسلوب إُف وصف العالقات ادلتداخلة بُت قطاعات خرجاتأسلوب ادلدخالت وادل (1-2

 ة.ؤسساالقتصاد القومي ادلختلفة، ويستخدـ ىذا األسلوب يف زبطيط اإلنتاج والتكاليف واألرابح للم
: يفيد ىذا األسلوب يف التنبؤ ابلتغَتات يف نظاـ ما أو Markov Chainsسالسل ماركوف  (1-3

، ويستخدـ يف التنبؤ وافر معلومات عن سلوؾ ىذا النظاـلزمن يف ضوء تمتغَت على مدار فًتة من ا
 .لعمالء يف هناية عدة فًتات زمنيةابدلبيعات ادلتوقعة من منتج معُت  وىف دراسة تقادـ أرصدة حساابت ا

                                                           
1
، 2013والتوزيع، ط األوُف، عماف، جهاد صياح، زلمود ملكاوي، فاٌف عبدالقادر، تطبيقات حبوث العمليات يف أدارة األعماؿ، دار احلامد للنشر   
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2
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تفيد نظرية ادلبارايت يف حالة ازباذ القرارات يف ظل وجود  : Game Theoryنظرية ادلبارايت  (1-4
، أي ازباذ القرار مع األخذ يف االعتبار إسًتاتيجيات متنافسة يف عملية ازباذ القرارى أطراؼ أخر 

 .فسةاألطراؼ األخرى ادلنا
تتضمن ظلاذج شبكات األعماؿ العديد من  :Network Modelsمناذج شبكات األعمال  (1-5

، ومن أكثر قراض متعددة منها ظلاذج أقصى تدفق، وظلاذج أقصر طريالنماذج اليت تستخدـ يف ربقيق أغ
حيث   PERTدلشروعات والذي يعرؼ أبسلوب بَتتالنماذج انتشارًا ىو أسلوب مراجعة وتقوًن ا

ثل مشروعات يستخدـ يف زبطيط ورقابة ومتابعة ادلشروعات ذات األنشطة ادلتعددة وادلتشابكة م
 .اإلنشػػاء وادلقاوالت

يستخدـ ىذا األسلوب يف حل ادلشاكل ادلتعلقة بتخصيص ادلوارد احملددة من  الربرلة اخلطية: (1-6
ظيم االستخدامات البديلة ادلتاحة أفضل زبصيص شلكن بصورة ربقق أقصى أرابح إذا كاف اذلدؼ تع

 .الربح، أو اقل تكلفة شلكنة
، ريقة خاصة من طرؽ الربرلة اخلطيةوىى ط :Transportation Methodطريقة النقل  (1-7

تستخدـ دلعاجلة مشكلة توزيع السلع وادلنتجات ونقلها من ادلصانع أو ادلخازف ادلختلفة إُف منافذ و 
 .اقل تكلفة نقل شلكنةالتوزيع ادلختلفة دبا ػلقق 

وىو أحد طرؽ الربرلة اخلطية ويستخدـ يف حل  :Assignment Methodطريقة التعيني  (1-8
ُف برانمج للتعيُت األمثل لتخصيص أوامر مشاكل التخصيص أو التعيُت حيث يستخدـ للوصوؿ إ

 .تدنيو التكاليف إُف اقل حد شلكن التشغيل على اآلالت أو رجاؿ البيع دلناطق التوزيع دبا ػلقق ذلا
يهتم ابدلشاكل ذات األىداؼ ادلتعددة ، وىو يعترب  :Goal Programmingالربرلة اذلدفية  (1-9

إف ظلوذج الربرلة اخلطية يركز على ىدؼ واحد يف حُت أف  امتدادًا طبيعيًا لنموذج الربرلة اخلطية ، غَت
 .بررلة األىداؼ تعطى اإلدارة الفرصة لتحقيق عدة أىداؼ وفقاً لألولوايت اليت ربددىا اإلدارة

تستخدـ يف معاجلة ادلشاكل  :Dynamic Programmingالربرلة احلركية أو الديناميكية  (1-10
دة أو لفًتات زمنية متعددة حبيث يؤثر القرار عند مرحلة معينة اليت تتطلب ازباذ القرار على مراحل متعد

 على القرارات اليت تتخذ يف ادلراحل ادلقبلة دبا يعمل على ربقيق احلل األمثل لدالة اذلدؼ.
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 مناذجها: -2
النماذج الرايضية تعترب أساس منهج علم حبوث العمليات يف حل ادلشاكل وازباذ القرار وتنقسم النماذج 
الرايضية إُف ظلاذج خطية وال خطية وصحيحة، كما تنقسم إِف ظلوذج ذو ىدؼ واحد وظلوذج متعدد األىداؼ، 
وسنورد فيما يلي نبذة سلتصرة عن عدد من األساليب ادلعروفة لبحوث العمليات ورلاؿ استخدامها وىذا التبويب 

 أدانه: (01نعرضو يف اجلدوؿ )
 تصنيف النماذج ادلستعملة يف حبوث العمليات: :(1-1)رقم دولاجل

 مناذج حبوث العمليات
 النماذج احملددة النماذج ادلختلطة النماذج االحتمالية

 الطرؽ التقليدية الربرلة اخلطية الربرلة الديناميكية الربرلة االحتمالية
 التوزيع والتخصيص ظلاذج ادلخزوف صفوؼ االنتظار

 طرؽ البحث الربرلة العددية احملاكاة أو التمثيلأسلوب  ربليل ماكوؼ
تقييم ومراجعة ادلشروعات وطريقة  نظرية األلعاب والقرار

 ادلسار احلرج
 الربرلة غَت اخلطية الربرلة الشبكية
 بررلة األىداؼ

 .33سليماف دمحم مرجاف، مرجع سابق، ص  ادلصدر:

يف حبوث العمليات ؽلكن تصنيفها على أساس كوهنا يتضح من التبويب السابق أف النماذج ادلستخدمة 
زلددة أو إحتمالية، كما أف ىناؾ ظلاذج أخرى ؽلكن اعتبارىا خليطاً من النوعُت السابقُت. يف النماذج احملددة يفًتض 
دائمًا أف قيم ادلتغَتات اليت ال ؽلكن التحكم فيها وقيم ادلعامالت معروفة مسبقًا واثبتة وذلك عكس النماذج 
االحتمالية ومعظم النماذج احملددة ىي من النوع الذي يعتمد على الرموز اجلربية والذي يرمي اُف تعظيم أو تقليل دالة 

 ىدؼ معينة.
الربرلة اخلطية ىي إحدى أساليب حبوث العمليات ذات االستخداـ الواسع ابلنسبة للمشاكل ذات البدائل    

العديدة، حيث ؽلكن تطبيقها على العديد من مشاكل االنتاج والعمليات، وسبثل أسلوب رايضي يساعد على 
رابح أو تدنية التكاليف. وتعرؼ أبهنا من استخداـ كفء للموارد االقتصادية ادلتاحة، وذلك هبدؼ تعظيم ادلنافع كاأل

 أىم ظلاذج ربقيق االمثلية اليت تشتمل على دالة اذلدؼ والقيود وتطبق يف العديد من اجملاالت اعلها الزراعة والصناعة
والنقل واالقتصاد والنظاـ الصحي والعلـو االجتماعية واالنسانية، كما اف طرؽ حلها اصبحت مرجعا لطرؽ حل 

 . 1الرايضية االخرى مثل الغَت خطية والصحيحةالنماذج 

                                                           
1
 Talah, Hamdy A. , Operations Research, seven edition  , prentice hall of india Private Limited , New Delhi ,2004, 

P11. 
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 ادلطلب الثاين: منوذج الربرلة ابألىداف، ادلاىية وطرق صياغتها
من عيوب ظلاذج الربرلة اخلطية أهنا تستخدـ حلل ادلشاكل اليت ربتوي على ىدؼ واحد كتدنية التكاليف أو 

األخَتة إُف التفكَت يف طرؽ أخرى اليت يطلق عليها بررلة تعظيم األرابح، وقد أدى ذلك ابلباحثُت خاصة يف اآلونة 
 األىداؼ

 الفرع األول: النشأة والتعريف
 حملة اترخيية عن منوذج الربرلة ابألىداف وتطورىا: -1

تعرب دالة اذلدؼ اخلطية عن ىدؼ واحد فقط مثل تعظيم الربح أو تقليل التكاليف، إال أف تعظيم األرابح أو 
ة، ويعترب تعظيم األرابح أو تقليل التكاليف ىو أحد ؤسس العادة األىداؼ الوحيدة للمكوف يفتقليص التكاليف ال ت

األىداؼ ادلميزة ولكن متخذ القرار يواجو يف احلياة العملية كثَت من ادلواقف اإلدارية اليت تتضمن أىداؼ متعددة قد 
وف ذات وحدات قياس سلتلفة مثل تعظيم تكوف متنافسة مثل زبفيض التكلفة وربسُت مستوى جودة العميل وقد يك

ة مشكلة القرار ادلتشابك وادلتعارض وقد يتعذر تنفيذ ىذه ؤسسادلستهلكُت، لذلك قد تواجو ادلالربح وتعظيم عدد 
 Cooper andبواسطة  1961سنة  Goal Programmingاألىداؼ، ولكن بعد ابتكار بررلة األىداؼ 

Charnest  كانت البداية   1965كل الربرلة اخلطية ادلتعددة التطبيق ويف سنة اللذاف سعيا إلغلاد حل دلشا
 1972ويف سنة  Lanizio and Kelainenعلى يد  1970دإستخداـ بررلة األىداؼ ومت تطويرىا عاـ 

 .1تطبيق بررلة األىداؼ على عدد من ادلشاكل Leeاستطاع 
ومن ىنا نستطيع القوؿ أبف بررلة األىداؼ أاتحت دلتخذ القرار ضم أو احتواء العديد من األىداؼ ادلراد 
ربقيقها والقيم ادلقابلة لكل ىدؼ واليت تعرؼ ابلقيم ادلستهدفة مث يعرب عن كل ىدؼ بقيد يعرؼ بقيد اذلدؼ يف 

وؽلثل اآلخر الكمية الناقصة  +dن القيمة ادلستهدفة صور معادلة ربتوي على متغَتين ؽلثل احداعلا الكمية الزائدة ع
ويعرفاف ابدلتغَتات االضلرافية ويتم صياغة دالة اذلدؼ يف صورة تصغَت سبثل رلموع متغَتات  -dعن القيمة ادلستهدفة 

االضلرافات وؽلكن تقدير معامل يقابل كل ىدؼ يسمى معامل أولوية يعكس درجة تفضيل متخذ القرار للهدؼ 
القيود اذليكلية لربرلة األىداؼ قيود الربانمج األصلي ابإلضافة اُف قيود األىداؼ ويتم حلو ابستخداـ طريقة  وتشمل

Simplex Method .وذلك بعد تعديلها حىت أتخذ يف االعتبار معامالت األولوية 
اؿ األعماؿ بيقها يف رلوابلتاِف ؽلكن القوؿ أف بررلة األىداؼ ىي امتداد للربرلة اخلطية وغَت اخلطية وؽلكن تط

 ت اليت ال تسعى للربح، كما تستخدـ يف العديد من اجملاالت األخرى. ؤسساواجملاؿ احلكومي وادل

                                                           
1
 .284، 283، ص ص 2010حسُت دمحم اجلنايب، األحدث يف حبوث العمليات، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط األوُف، عماف،  



 

 

38 

يف السنوات األخَتة أثبتت التجربة للمؤسسات أهنا تسعى لتحقيق ىدؼ واحد، واظلا ىي رلربة على ربقيق عدة 
ليت تفرضها وكذلك واقع ادلؤسسة وظروفها الداخلية، كل ذلك أىداؼ، فمتطلبات احلياة العملية والظروؼ والضغوط ا

جعل ادلؤسسة تسعى لتحقيق أىداؼ متعددة اقتصادية وغَت اقتصادية، ونتيجة لالىتماـ ادلتزايد بدراسة مشاكل تعدد 
اخلطية األىداؼ، وما قد ينتج عنو من تعارض وتناقض بُت تلك األىداؼ، ونتيجة لقصور النماذج التقليدية للربرلة 

 .1يف معاجلة ىذا النوع من ادلشاكل
 تعريف الربرلة ابألىداف:   -2

إف من بُت األساليب الرايضية احلديثة اليت سبكن متخذي القرار على ربقيق عدة أىداؼ قد تتناىف مع 
لنموذج  بعضها ويف اف واحد نتيجة دلتطلبات احلياة العملية، ىو ما أدى لظهور الربرلة ابألىداؼ واليت تعد امتداد

الربرلة اخلطية، وتعد الربرلة ابألىداؼ أحد أىم ىذه األساليب الكمية، وقد تباينت األفكار حوؿ مفهـو وتعريف 
 ظلوذج الربرلة ابألىداؼ نذكر أعلها:

ظلوذج الربرلة ابألىداؼ ىو ذلك النموذج الذي أيخذ بعُت االعتبار : 19982سنة  Belaid Aouniعرفها 
 دة، ويكوف ذلك ربت إطار اختيار احلل األمثل من بُت احللوؿ ادلمكنة. عدة أىداؼ دفعة واح

: بررلة األىداؼ ىي طريقة رايضية سبيل اُف ادلرونة 19983سنة  M.Tamz and C.Rmeoأما حسب 
 والواقعية يف حل ادلسائل القرارية ادلعقدة واليت أتخذ بعُت االعتبار عدة أىداؼ والعديد من ادلتغَتات والقيود.

 القرار مسائل حلل األوؿ التسيَت العلمي طرؽ إحدى يعترب ابألىداؼ الربرلة ظلوذج : أفSang M.Lee4ويرى  
 .ادلتعددة األىداؼ ذات

من خالؿ ىاتو التعاريف نستنتج أف الربرلة ابألىداؼ ىي ظلوذج رايضي تتيح دلتخذ القرار ضم أو احتواء 
 عدة أىداؼ ادلراد ربقيقها يف اف واحد.

 
 
 

                                                           
1
 .255، ص 2011، ادلوصل، 17ادلصرفية، العدد ،ابسم عباس حسن، طريقة مقًتحة حلل مسائل الربرلة اخلطية متعددة األىداؼ، رللة تكريت للعلـو   

2
 Belaid Aouni, Le modèle de programmation mathématique avec buts dans un environnement imprécis : sa 

formulation, sa résolution et une application, thèse de doctorat, faculté des sciences de l’administration, université 
Laval Canada, 1998, p15.
3 

M.Tamiz, C.Romero and D.Jones, Goal Programming for Decision Making An overview of the current state of the 
art, European Journal of Operational Research, ELSEVIER, Volume 111, Issue3, December 1998, p 579.

4
العلـو  ابلرمشي، مذكرة ماجستَت يف  رلة ابألىداؼ مع دراسة حالة يف ملبنة فالوسنطالب مسية، تصميم نظاـ مراقبة اجلودة ابستعماؿ ظلوذج الرب  

.135، ص 2009االقتصادية زبصص حبوث العمليات وتسيَت ادلؤسسات، جامعة تلمساف، 
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 :استخدامها رلاالت- اثنيا
 النشاط، من مقبوؿ مستوى دبؤسستو إُف الوصوؿ األسلوب ىذا استخداـ من القرار متخذ يتوخى ادلنطلق ىذا من

، حيث ادلشاكل اليت تواجو اإلدارةحل  يف األىداؼ متعددة الربرلة تطبق وذلذا لنموذجو، أمثل حل ربقيق وليس
  1:استػػخداـ حبوث العمليات أعلهاتتعدد وتتنوع أساليبها يف شىت اجملاالت، ولكن ىنالك بعض التحفظات يف 

إف صلاح أساليب حبوث العمليات يف التطبيق العملي يتوقف على الطريقة ادلتبعة يف البحث والتشخيص وحل  .1
 العلمية يف البحث والدراسة والتحليل.ادلشاكل ويعٌت ىذا أف صلاح ىذه األساليب يتطلب الطريقة 

، وابلتاِف فاف ىذه ارية ؽلكن قياسها وتقييمها كمياً ليس مجيع العوامل وادلتغَتات اليت تؤثر على ادلشاكل اإلد .2
 .خل يف نطاؽ أساليب حبوث العملياتالعوامل وادلتغَتات التد

بدياًل لًتشيد القرارات ولكنها ليست تتحدد مهمة حبوث العمليات يف توفَت ادلعلومات الكمية ادلناسبة  .3
 .حلكمة وخربة رجاؿ اإلدارة

يتطلب تطبيق أساليب حبوث العمليات توافر رلموعة من ادلقومات ادلادية والبشرية، كما يتطلب توافر اإلدارة  .4
 .         تادلقتنعة أبعلية استخداـ األسلوب العلمي يف ازباذ القرارا

  2:لعمليات يف البحث والدراسة والتحليل ؽلكن استخدامو يف رلاالت عديدة أعلهافاستخداـ منهج وأساليب حبوث ا
 ؤسسةزبصيص ادلوارد االقتصادية احملدودة بُت االستخدامات ادلتاحة دبا يعمل على تعظيم دالة ادلنفعة للم . 
 ابعة ادلشروعات والرقابة عليهاتقوًن ومت. 
 الرقابة على ادلخزوف السلعي. 
  .تصميم وتطوير منتج جديد 
 . توزيع تكاليف مراكز اخلدمات 
 .دراسة مشروعات اإلحالؿ وربديد الوقت األمثل لإلحالؿ 
 .زبطيط اإلنتاج واألرابح والتكاليف 
 إعداد ادلوازانت التخطيطية . 
 .دراسة وزبطيط العمليات ذات صفوؼ االنتظار 
 .اختيار وتنسيق وتطوير ادلقًتحات 

                                                           
1
، 1993ز كمبيوتر كلية الصيدلة، طو الطاىر امساعيل وسيدامحد عبدالعاطى، حبوث العمليات ىف احملاسبة، القاىرة، مرك، البشبيشى، حلمى عبدالفتاح 

 .04ص

2
 .05، مرجع سابق، صالبشبيشى، حلمى 
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التطبيقات احلقيقية اليت سبت يف بعض ادلؤسسات العادلية حيث عملت على توفَت اجلهد وادلاؿ  وىنالك العديد من
 :1وؽلكننا اخذ أمثلة من تلك التطبيقات

يف ىولندا مت تطبيق علم حبوث العمليات يف تنمية سياسات إدارة ادلياه حيث تضمن النموذج مزيج من  -1
، وكانت نتائج ىذا التطبيق 1985تسعَت، حيث طبق يف العاـ التسهيالت اإلدارية والتشغيل واإلجراءات وال

مليوف دوالر سنواًي كتقليل  15مليوف دوالر من اإلنفاؽ االستثماري كما وفرت مبلغ  100توفَت مبلغ 
 للضرر يف اجملاؿ الزراعي.

طوط اجلوية مت تطبيقو يف اخل 1986يف الوالايت ادلتحدة مت تطبيقو يف العديد من ادلؤسسات مثاًل يف عاـ  -2
مت توفَت  1989مليوف دوالر سنوايً، وىف قسم الشرطة بساف فرانسيسكو يف العاـ  6ادلتحدة حيث مت توفَت 

للحاسوب حيث مت  IBMمت تطبيق حبوث العمليات يف شركة  1990مليوف دوالر سنوايً، وىف عاـ  11
مت تطبيقو يف  1992، وىف عاـ زينوف دوالر عبارة عن زبفيض التخملي 500مليوف دوالر، و20توفَت مبلغ 

ل مليوف دوالر سنواًي وىو عبارة عن تصميم نظاـ ذليك 500شركة اخلطوط اجلوية األمريكية ومت توفَت 
 .السفرايت

مليوف دوالر سنواًي وكاف 70بشركة سانتوس حيث مت توفَت مبلغ  1987ويف اسًتاليا مت تطبيقو يف العاـ  -3
عاماً، إضافة إُف  25ادلاؿ األمثل لالستثمار إلنتاج الغاز الطبيعي خالؿ فًتة طبيعة التطبيق ىو إغلاد رأس 

 العديد من التطبيقات الفعلية على بعض ادلؤسسات يف الدوؿ مثل الربازيل وبريطانيا.
    الفرع الثاين: مراحل صياغة وبناء منوذج الربرلة ابألىداف:

  Coper 1961ألىداؼ يف شكلو ادلعياري علا الباحثُتأوؿ من تطرؽ للصياغة الرايضية لنموذج الربرلة اب
Carne and  2وذلك حسب النموذج التاِف : 

|    ( )    | 
                

    (         ) 
 حيث:

  ( )  ∑    (         )
   

 

                                                           
1
 HILLIER, Frederick S. et SO, Kut C. On the optimal design of tandem queueing systems with finite buffers. 

Queueing Systems, 1995, vol. 21, no 3, p. 245-266, p255. 
2 Charnes, A, Cooper, w.w devoe, J.K., Learner, D.B. and Reinecke, A Goal programming model for media planning 

management science, 1968, pp 425- 427
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 1:التاِف الشكل على الرايضي النموذج كتابة ؽلكن فإنو وابلتاِف

       ∑(  
    

 ) 
Sous : 

∑    
 

   
     

    
     

      
      

 علما أف: 
 : سبثل األىداؼ  
 : اذلدؼ ادلراد الوصوؿ إليو   
 : متغَت القرار      

 : ادلعامالت التكنولوجية        
 : مصفوفة ادلعامالت ادلتعلقة بقيود النماذج   
Cشعاع ادلوارد ادلتاحة : 
  
 : االضلراؼ ادلوجب ادلتعلق ابذلدؼ الذي يعكس مقدار الزايدة يف اصلاز القيمة ادلستهدفة. 
  
 : االضلراؼ السالب ادلتعلق ابذلدؼ الذي يعكس مقدرا العجز عن اصلاز القيمة ادلستهدفة. 

  حيث أف جداء االضلرافات ادلوجبة والسالبة يكوف معدوما ألف الشعاعاف 
  و   

كن أف يتحققا ال ؽل  
 .2يف آف واحد   وأكرب من اذلدؼ    معا ألنو ال ؽلكن أف نصل إُف قيمة أصغر من اذلدؼ 

وفقا للشكل ادلعياري لنموذج الربرلة ابألىداؼ فإنّو غلب ربديد كيفية حساب وضع االضلرافات ادلوجبة 
 :3ة االقتصادية، وظليز بُت احلاالت التاليةوالسالبة بنسبة للدالة االقتصادية، أي االضلراؼ الذي يظهر يف الدال

  إذا كاف قيد اذلدؼ أقل من أو يساوي فإنو يتعُت إضافة متغَت االضلراؼ الذي يبالغ يف ربقيق اذلدؼ
إُف دالة   

زبفيض اذلدؼ. أما إذا كاف اذلدؼ أكرب من أو يساوي فإنو غلب ضم متغَت االضلراؼ الذي يقيس مقدار النقص أو 
  قق إُف دالة اذلدؼ. أما إذا كاف القيد عبارة عن مساواة فإنو من الضروري إضافة كال ادلتغَتينعدـ التح

  و  
  

                                                           
1 J-M-Martel,B- Aouni, Incorporating the decision maker’s preferences in the goal programming, journal of the 
operation research society vol 41, 1990
2 Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis, Goal programming techniques for bank asset liability management, 
Technical University of Crete, Kluwer Academic Publishers, 2004, p 68.

 2011، 2د، الربرلة ابألىداؼ كأداة مساعدة على ازباذ القرار، اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسة االقتصادية، العدد أنيسة بن رمضاف، بومدين دمحم رشي 3
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إُف دالة اذلدؼ ألف كال منهما يف تلك احلالة ؽلثل اضلرافا غَت مرغوب فيو وؽلكن تلخيص احلاالت الثالث السابقة 
 :1الذكر يف اجلدوؿ التاِف

 ربديد االضلرافات يف الدالة االقتصادية (:2-1دول رقم )اجل
 ادلتغَتات االضلرافية ادلراد زبفيضها الصياغة القياسية العامة للقيد نوع القيد

 ( )      ( )    
    

       
  

 ( )      ( )    
    

       
  

 ( )      ( )    
    

       
    

  
كتوراه،  بن الطيب ىدايت، دراسة اإلنتاج والعمليات ابستخداـ الربرلة ابألىداؼ يف مؤسسة اخلدمات مع دراسة حالة اجلزائرية للتأمينات، رسالة د  ادلصدر:

 .134، ص 2015كلية العلـو االقتصادية، جامعة تلمساف، 

 أنواع مناذج الربرلة ابألىداف: -3
 نذكر منها نوعاف:ىناؾ العديد من أنواع الربرلة ابألىداؼ 

 ( منوذج الربرلة ابألىداف ادلرجحة: 3-1
ؽلكن ترتيب مدى أعلية األىداؼ أو مدى األولوية من وجهة نظر اإلدارة، ودبعٌت أّف ىناؾ أىدافا تتمتع 
دبستوى أعلى من األعلية وأىداؼ أخرى تتمتع دبستوى أقّل من األعلية، لذلك ؽلكن إعطاء نسب أولية ابلنسبة لكل 

تعرب عن    معامالت    والذي يسمح بًتتيب األىداؼ. فالربرلة ادلرجحة تنص على أف تعطي االضلرافات  ىدؼ
. ويكتب النموذج 2نسب مووية سبثل األولوية لبعض األىداؼ على حساب معلومات جديدة ؽلكن أف تساعد ادلسَّت 

 :3يف شكلو التحليلي كالتاِف

      ∑(  
   

    
   

 ) 
 ربت القيود:

∑        
    

    (       ) 
     

    (     ) 
 حيث:

                                                           
 .201ص  ،2004أبو بكر بلقايد، تلمساف،  مذكر لنيل شهادة ادلاجستَت، جامعة الربرلة ابألىداؼ كأداة مساعدة على ازباذ القرار، مسية،طالب   1
 .180أنيسة بن رمضاف، مرجع سابق، ص   2

3 Ignacio JP, A review of goal programming: a tool for multi- objective analysis, Journal of the operational research society, 1978; 

p: 1114. 
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 : األعلية النسبية لالضلرافات ادلوجبة. 

  
 : األعلية النسبية لالضلرافات السالبة. 
 ( الربرلة ابألىداف ذات األولوية:3-2

( أكثر استخداما، lexicographiqueتعترب الربرلة ابألىداؼ ذات األولوية أو الربرلة ابألىداؼ )
الرايضية على ترتيب األىداؼ ادلراد ربقيقها ضمن فوات سلتلفة لألولوية. إف دالة اذلدؼ يف  حبيث تعتمد صياغتها

ظلوذج بررلة األىداؼ ذو األولوية يستخدـ لتقليل دالة متغَتات االضلراؼ للحد األدىن، وادلشكلة العامة للمفاضلة 
والصياغة الرايضية ذلذا النموذج تكوف  Lee 1موعة البدائل ادلقًتحة، وطور ىذا النموذج من قبل والتقييم بُت رل

 :2كالتاِف
          (  

    
 )   (  

    
 )     (  

    
 ) 

∑        
    

                                                       

         
             

 حيث:
 : رلموع االضلراؼ السالب وادلوجب من األىداؼ. 
 : ىيكل أولوايت األىداؼ.  
 : قيمة اذلدؼ ادلرغوب ربقيقو.  
 .  : معامل مساعلة متغَت القرار يف ربقيق اذلدؼ   

 ية حتليل اذلرميعملادلطلب الثالث: 

 توظيف تعتمد اليت ادلعايَت متعددة تاالقرار  ازباذ يف ادلعتمدة األساليب إحدى اذلرمي التحليل عملية تعد
 .متعددة معايَت وفق البدائل من رلموعة بُت من األمثل البديل ابنتقاء اخلاص رراالق ازباذ عملية يف الكمية األساليب

 العديد وأجريت ادلعايَت، متعددة رتراراالق وازباذ ادلعقدة ادلشاكل حل يف العالية وكفاءهتا صلاحها النظرية أثبتت حيث
 النظرية ىذه طورت وقد ،البدائل من رلموعة بُت واالختيار ادلفاضلة قضية دلعاجلة العاَف مستوى على ساتاالدر  من

                                                           
العدد  15يا، اجمللد مربوؾ إبراىيم ، خليد عائشة، أعلية استخداـ الربرلة ابألىداؼ متعددة اخليارات يف ربديد توليفة اإلنتاج، رللة اقتصادايت مشاؿ إفريق  1

 .296ص 20
2 Hammami Abdelkader, Modélisation technico-économique d’une chaine logistique dans une entreprise réseau, thèse de 

doctorat, université Jean Monnet, Saint-Etienne, France, 2003, p56. 
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 العلـو يف متخصص عاَف وىو ،1926 سنة راؽابلع ادلوصل مدينة يف ولد الذي ساعايت توماس الربوفسور قبل من
 ثالثُت من أكثر أيضا عنها وألف األمريكية ادلتحدة الوالايت يف بتسربغ جامعة يف أستاذ منصب ويشغل الرايضية

 يف اً انتشار  الطرؽ أكثر ىي النظرية ىذه أصبحت احلُت ذلك ومنذ العلمي، البحث حقوؿ يفًا كثَت  وأسهم ،كتاابً 
 ؽلكن زلوسب برانمج لوجود اً خصوص األسباب من للعديد وذلك ادلعايَت، متعدد رراالق وازباذ ربليل عملية يف العاَف
 وفعالة، مبسطة بطريقة النتائج واستخالص احلساسية ربليل وعمل اذلرمية، األشكاؿ وبناء النظرية تطبيق خاللو من

 .1العادي لإلنساف ادلنطقي التفكَت لطريقة وقريب سهل مبدأ ىو عموماً  اذلرمي التحليل مبدأ نفس فإف كذلك
 حتليل اذلرميعملية الفرع األول: مفهوم 

 معقدة بيوة يف قرارات ازباذ على القرار متخذ يساعد الذي القرار، الزباذ ظلوذج ىي اذلرمي التحليل ةيعمل
 يف القرار يشملها والبدائل اليت والقيود وادلعايَت األىداؼ وتنظيم ربديد يف تتجسد عمليات ثالث على تشمل وىي

 ابستخداـ الًتكيب مث اذلرمي، التدرج مستوايت من مستوى كل يف ادلشمولة الثنائية ادلقارانت وتقييم ىرمي، ىيكل
 2بديل. لكل النسبية ابألعلية زبرج األخَت ويف ادلستوايت، كل على ادلتاحة الثنائية ادلقارانت نتائج

تعرؼ على أهنا نظرية القياس اليت تعٍت اشتقاؽ األولوايت ادلهيمنة من خالؿ ادلقارانت الثنائية للعناصر ادلتجانسة وفقا 
دلعيار أو خاصية معينة وعرفها مرة أخرى على أهنا نظرية القياس النسيب ادلبٍت على ادلقاييس ادلطلقة، وتتعامل مع 

ئمة على أحكاـ العارفُت وادلختصُت وأيضا اإلحصاءات والقياسات ادلوجودة من ادلعايَت ادللموسة وغَت ادللموسة القا
 الشغل الشاغل للجانب الرايضي ذلذه الطريقة.قياس األشياء غَت ادللموسة اجل ازباذ القرار. وتعد كيفية 

 وبُت ادلوضوعية وغَت ادلوضوعية ادلعايَت بُت غلمع متكامل عمل إطار "أبهنا 1981 عاـ ساعايت عرفها وقد
 بناء نظرية " أبهنا جديدة بصيغة لتعريفها أخرى مرة وعاد "نسيب مقياس أساس على القائمة الزوجية ادلقارانت

  "3زلدد مقياس حدود يف قرارال ومتخذي ءااخلرب  يرأ تعتمد اليت الزوجية ادلقارانت ابستخداـ تار شادلؤ 

كلمات ىي العملية والتحليل واذلرمية، ولكل واحدة منها مدلوؿ ويتكوف مصطلح عملية التحليل اذلرمي من ثالث  
 :1خاص

                                                           
1
 غَت ماجستَت رسالة( ،" غزة قطاع يف القرار نظر متخذي وجهة من اذلرمي التحليل أسلوب ابستخداـ االستشارية ادلكاتب اختيار " إايد، الشوبكي، 

 .2008اإلسالمية، اجلامعة ،)منشورة
2
 Mitra, Gautam, et al., eds. Mathematical models for decision support. Vol. 48. Berlin: Springer, 1988, p110. 

3
 يف ميدانية دارسة_ اذلرمي التحليل عملية ابستخداـ ؽاالعر  موانئ أعماؿ عمليات وتطوير اصلاز يف اخلاص القطاع مشاركة فرص تقييم أمحد، شد،لراا  

 .2011 أاير ، 28العدد السابع، اجمللد االقتصادية، العلـو رللة _قيةار عال للموانئ العامة الشركة
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 ار مث يبُت كيف لكل معيية أف يقـو متخذ القرار بتوضيح ادلعايَت وػلدد األعلية النسبية تقتضي النظر  ية:عملال
 للبدائل أف تساىم يف كل معيار من ادلعايَت؛

 :جزئية وبدائل يف شكل ىرمي يسمح ابستيعاهبا أجزاء ادلشكلة من ىدؼ ومعايَت  ويقصد هبا تنظيم اذلرمية
 بشكل جيد، ومن اجل الوصوؿ يف النهاية إُف سلتلف األوزاف ادلرتبطة بكل مستوى؛ 

 :ي، ويقصد ابلتحليل استعماؿ تو ومتانتو من التفكَت ادلنطقي والرايضيستمد ىذا األسلوب قو  التحليل
تو ادلتعلقة ابدلعايَت واحلصوؿ على قيم خذ القرار على التعبَت عن تفضيالمن أجل مساعدة مت ادلقارانت الثنائية

 رقمية مفهومة من طرؼ اجلميع.

 الفرع الثاين: خصائص التحليل اذلرمي

 2تتسم طريقة التحليل اذلرمي للقرارات بعدة مزااي، ويورد منها التاِف:

اجلزئية عند معاجلة ادلشكلة، وتتمثل الطريقة الكلية يف بناء اذلـر الذي ينظر إُف اجلمع بُت الطريقة الكلية والطريقة  
ادلشكلة بعناصرىا كافة ككل متكامل دوف إغفاؿ عنصر منها، بينما تتمثل الطريقة اجلزئية يف فحص األجزاء من 

 خالؿ عقد ادلقارانت الثنائية بينها؛

ا، وتتمثل اجلوانب النوعية يف تعريف ادلشكلة وبنائها اذلرمي مشوؿ ىذه الطريقة للجوانب الكمية والنوعية مع 
 وربديد ادلعايَت واألىداؼ، بينما تتمثل اجلوانب الكمية يف التعبَت عن األحكاـ واألولوايت بلغة األرقاـ؛

مشوذلا جلانيب العلم والفن يف آف واحد، ويتمثل اجلانب العلمي يف ضوابط إجراء ادلقارانت من خالؿ فحص  
ثبات، بينما يتمثل اجلانب الفٍت يف االبتكار واإلبداع والقدرة على ظلذجة أي مشكلة فرار متعدد ادلعايَت تتوفر ال

 فيو شروط عملية التحليل اذلرمي؛

اجلمع بُت ادلوضوعية والذاتية، فهي طريقة تعتمد على أساليب موضوعية من خالؿ ضرب ادلصفوفات و استخراج  
قة ذاتية زبضع الىتمامات متخذ القرار وتفضيالتو عند عقد ادلقارانت، ومن مث ليس األولوايت، كما أهنا طري

غريبا أف زبتلف النتائج تبعا الختالؼ التفضيالت فيما يتعلق ابلقرارات الشخصية، بينما تتحوؿ التفضيالت 

                                                                                                                                                                                           
، 3, العدد 7بوىيدؿ سليم، عشي عادؿ، تطبيق أسلوب عملية التحليل اذلرمي لتحديد وسائط نقل السلع ادلسؤولة بيويا، رللة االقتصاد الصناعي، اجمللد  1

 .518، ص2017
 مقدمة ابتنة، أطروحة بوالية ميدانية اذلرمي دراسة التحليل وعملية البياانت مغلف أسلويب ربليل ابستخداـ الصحية ادلؤسسات كفاءة عشي، ربسُت عادؿ 2

 ، السنة1 ابتنة التسيَت، جامعة التسيَت قسم وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو ادلؤسسات، كلية تسيَت شعبة التسيَت، علـو يف العلـو دكتوراه شهادة لنيل
 .147، ص2017-2016 :اجلامعية
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من اخلرباء الشخصية إُف تفضيالت موضوعية عند بناء قرارات أكثر عمقا، وذلك من خالؿ اشًتاؾ رلموعة 
 وادلختصُت سواء ابستخداـ أسلوب دالفي أو أي صيغ تشاركية أخرى بُت ادلهتمُت يف صنع قرار ما؛

القدرة العالية على تكميم الصفات ادللموسة واجملردة على حد سواء، وذلك من خالؿ عقد مقارانت ثنائية  
 لنظر عن كوهنا ملموسة أو رلردة؛اعتمادا على قدرة العقل البشري على التمييز بُت تلك الصفات بغض ا

قابلية ىذه الطريقة للتفاعل اجليد مع ادلشكالت البسيطة و ادلعقدة على حد سواء، وتتمثل األوُف يف مشكالت   
 األفراد، بينما تتمثل الثانية يف القضااي احلامسة اليت تواجهها ادلنظمات الكربى؛

ائقة، وقابليتو للمراجعة، وتنوع تطبيقاتو، ىذا فضال عن أنو ال بساطة تكوين ظلوذج التحليل اذلرمي، ومرونتو الف  
 .يتطلب زبصصا دقيقا إلجادتو

 الفرع الثالث: تصنيف األشكال اذلرمية

  تصنف األشكاؿ اذلرمية إُف نوعُت، أشكاؿ ىرمية ىيكلية و أشكاؿ ىرمية وظيفية.

 :األشكال اذلرمية اذليكلية -1

وف األنظمة ادلعقدة من أجزائها األساسية بشكل تنازِف بناء على الصفات اذليكلية، يف األشكاؿ اذلرمية اذليكلية تك
مثل احلجم أو الشكل أو اللوف أو العمر. اذلـر اذليكلي للكوف يبدأ تنازليا من اجملرات إُف رلموعات النجـو إُف 

ت و النيًتوانت. إف اذلـر اذليكلي لو اجملموعة الشمسية إُف الكواكب و ىكذا حىت نصل إُف الذرة، مث النواة فالربوتوان
عالقة وطيدة ابلطريقة اليت ربلل هبا العقوؿ األوضاع الصعبة، و ذلك بتفكيك األشياء اليت تدركها احلواس إُف 
رلموعات كبَتة مث إُف رلموعات صغَتة مث إُف رلموعات أصغر وىكذا حىت الوصوؿ إُف ادلستوى ادلرغوب فيو أو حىت 

 ر وحدة ال ؽلكن ذبزئتها.الوصوؿ إُف اصغ

 :األشكال اذلرمية الوظيفية -2

إف األشكاؿ اذلرمية الوظيفية تقـو بتحليل األنظمة ادلعقدة إُف أجزائها األساسية بناء على العالقات 
األساسية بُت ىذه األجزاء، فمثال إذا كاف ىنالك خالؼ حوؿ موضوع ادلواصالت ادلدرسية و مدى ما ػلققو من 

ألغلبية واألقلية يف اعي فإنو ابإلمكاف ىيكلة عناصره إُف رلموعات أساسية من ذوي العالقة: رلموعات اتكامل اجتم
رلموعة أخرى سبثل أىداؼ اجملموعة األساسية )التعليم لألطفاؿ، اجملتمع، ومسؤوِف ادلدينة، وإدارة التعليم و احلكومة، و 
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البديلة )مواصالت مدرسية شاملة أو جزئية أو عدـ أتمُت  و احملافظة على الطاقة و غَتىا( مث رلموعة القرارات
 ادلواصالت(. ىذه األشكاؿ اذلرمية الوظيفية تساعد الناس على توجيو أنظمتهم إُف أىداؼ مرغوبة من قبلهم.

، و يسمى أعلى  يف نظاـ الشكل اذلرمي الوظيفي تشغل كل رلموعة من العناصر مستوى واحدا من اذلـر
ابدلستوى البؤري( أو )ادلركزي(، و ىو يتكوف من عنصر واحد فقط ىو اذلدؼ العاـ الشامل، و ىذه ادلستوايت 

ربتوي كل من ادلستوايت الالحقة على عدد من العناصر وعادة ما يًتاوح عددىا بُت مخسة و تسعة. تقارف العناصر 
ذا البد أف يكوف لعناصر كل مستوى يف ىذه ادلستوايت بعضها ابلبعض بناء على معيار معُت يف ادلستوى األعلى، ذل

نفس القدر من األعلية، فمثال ال ؽلكن إجراء مقارنة دقيقة بُت وظيفتُت يكوف أداؤعلا سلتلفا من انحية الصعوبة دبعامل 
( ألف األحكاـ يف ىذه احلالة سوؼ تكوف معرضة خلطأ واضح، فمن األفضل أف توضع الوظائف 100مقداره )

تقارف مجيع وظائف ىذه اجملموعة ابلوظيفة التالية األكثر صعوبة و األكثر أعلية، و بعد ذلك  السهلة يف رلموعة، مث
 نقـو دبقارنة مجيع النتائج لنحصل على ادلقارنة الفعلية بُت وظيفة سهلة و أخرى أكثر.

ر ادلستوى ؽلكن كذلك التمييز بُت نوعُت من األشكاؿ اذلرمية الوظيفية، أشكاؿ ىرمية كاملة دبعٌت أف عناص
الواحد تشًتؾ مع ادلستوى الذي قبلو يف كل ما لديو من صفات، و أشكاؿ ىرمية غَت كاملة دبعٌت أف بعض عناصر 

 1ادلستوى الواحد قد زبتلف عن بعضها البعض يف بعض الصفات.

 : Hierarchical Structuring of the Problem اذلرمي الشكل بناء  -3

 فإذا ازباذه، دراي الذي رلقراا نوع على تعتمد اذلرمي البناء فعملية اذلرمية، األشكاؿ لبناء اثبتة قاعدة ىناؾ ليست
 ادلتاحة البدائل بوضع وذلك األخَت ابدلستوى البدء ؽلكن بدائل، عدة بُت من بديل اختيار عن عبارة رراالق ىذا كاف

 من سنحكم اليت ادلعايَت من مكوف التاِف ادلستوى وسيتكوف ،( أدانه01)الشكل يف موضح ىو كما القائمة يف
 أجلو من الذي الشامل الغرض ىو فقط واحد عنصر من سيتكوف األعلى ادلستوى أما البدائل، ىذه على خالذلا
  2و.ربقيق يف منها كل إسهاـ وأعلية ادلوجودة ادلعايَت على بناء رراالق يتخذ

                                                           
1
، مرجع سابق، ابتنة بوالية ميدانية دراسة اذلرمي التحليل وعملية البياانت مغلف ربليل أسلويب ابستخداـ الصحية ادلؤسسات كفاءة ربسُت، عشي عادؿ 

 .150-149ص ص 

2
 الرايض، العامة، اإلدارة معهد سهاـ، علشري، أمساء؛ ابىرمز،  :ترمجة معقد، عاَف يف لقرارات اذلرمي التحليل عملية  :القرار للقادة صناعة توماس، ساعايت، 

 .150،2000السعودية، ص العربية ادلملكة
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 وضع مث العالقة، ذوي من رلموعة حبضور بتعمق ادلوضوع حبث ىي اذلرمي الشكل لتكوين طريقة أصلح إف
 العناصر ىذه بتجميع ادلشاركوف ىؤالء يقـو ذلك وبعد ابدلشكلة، عالقة ذلا وبدائل عناصر من طرح ما بكل قائمة

 1.ىرمية بطريقة وتنظيمها والبدائل

 اذلرمي التحليلي لعملية العام النموذج: ) 1-1 (رقم شكلال

 

 ربقيق أجل من فلسطُت يف الصناعي القطاع أولوايت ربديد يف اذلرمي التحليل عملية استخداـحساـ أمحد أبووظفة،  ادلصدر:
  .2014 ،78ص  ادلستدامة، رسالة ماجيستَت يف اقتصادايت التنمية، جامعة غزة، التنمية

اُف  1من  وحاتًت  بقيم اذلرمي الشكل يف الثاين ادلستوى بُت ثنائية مقارانت عقد يف األولوايت ربديد تتمثل
 إُف مخس من الثاين ادلستوى عناصر تكوف أف األفضل .األلفاظ تقدـ شلا أعمق تفاواتً  تعطي األرقاـ أف اعتبار على 9

 للزايدة قابلة معايَت سبعة من أكثر بُت صحيحة مقارانت راء إج من يتمكنوف ال األشخاص أف حيث عناصر تسع
 .معيارين إُف أقصى حبد النقص أو

 يعد فرعية مستوايت وجود إف بل أصغر فرعية مستوايت إُف تتفرع فرعية مستوايت الثاين ادلستوى يتضمن أف ؽلكن
 عدد حصر ؽلكن األعلية. درجة يف ادلعايَت بُت الكبَت التفاوت إُف ترجع اليت ادلقارانت صعوبة حالة يف مطلباً 

 :2التالية للمعادلة وفقاً  ادلعايَت بُت ادلقارانت

                                                           
1
 .79الشويكي اايد، مرجع سابق، ص 

2
  Saaty, T., Peniwati, K. and Shang, J. “The analytic hierarchy process and human resource allocation: Half the 

story” Mathematical and Computer Modelling, Vol. 46, p98, 2007. 



 

 

49 

 (   )

 
 عدد ادلعايَت   nحيث        

 :التالية الشروط وفق مصفوفة تصميم غلب ادلقارنة عند

 نفسو مع ادلعيار مقارنة ؽلثل ألنو صحيح (01) واحد قطرىا يكوف أف. 
 القطر أسفل القيم معكوس القطر أعلى القيم. 
 الثبات( التناقض من خالية األحكاـ تكوف أف(. 

 الزوجية للمقارانت األساسي ادلقياس: (3-1)رقم دولاجل

 الشرح التعريف مدى األمهية
 للهدؼ ادلقدار بنفس النشاطاف يساىم متساوايف يف األعلية 1
 بدرجة اآلخر على نشاطاً  بقوة يفضالف والتقدير اخلربة أعلية معتدلة 3

 بسيطة
 اآلخر على نشاطاً  بقوة يفضالف والتقدير اخلربة أعلية كبَتة 5
 أعليتو جداً، كبَتة بدرجة اآلخر على يفضل نشاط أعلية كبَتة جداً  7

 ادلمارسة توضحها
 درجة أعلى ؽلثل آخر على نشاط تفضيل على الدليل أعلية قصوى 9

 التأكيد من شلكنة
 عددايً؛ وسطاً  حكماً   ييعط اف ما فرد ػلتاج أحياانً  أعلية وسطية بُت القيم ادلذكورة أعاله 8، 6، 4، 2

 توصفو كلمات توجد ال حيث
 أعاله الصحيحة القيم إحدى لو"س"النشاط كاف إذا مقلوب القيمة أعاله

 النشاط أيخذ حينوذف ،"ص"ابلنشاط قورف عندما
 "س"ابلنشاط يقارف حينما القيمة تلك مقلوب"ص"

 لتقدير كوحدة العناصر أصغر ابختيار مقارنة ءجراإ لزـو
 .الوحدة تلك ضعف ابعتبارىا األكرب العناصر

 ادلصدر:
Saaty, T., “Decision making with the analytic hierarchy process” Int. J. Services Sciences, Vol. 1, No. 1, 

2008 p 58. 
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 خالصة الفصل:

آت األعماؿ األخرى واجلمهور ت مالية تقبل الودائع من الغَت وسبد منشؤسساالتجارية عبارة عن م بنوؾال
ت ادلالية اليت تلعب ؤسساية من ادلبنوؾ التجار ابألمواؿ على شكل سبويل واستثمار، وتعترب الت القطاع العاـ ؤسساوم

وىذا  زائريدورًا ىاما يف االقتصاد اجل دورًا اسًتاتيجيًا يف تنفيذ سياسات الدولة ادلالية واالقتصادية شلا أىػػلها لتلعب
من اجػػػل ربقيق أىدافها وغاايهتا واف تسعى لبناء اسًتاتيجيات مالية  بنوؾزايدة كفاءة وفعالية تلك ال الدور يتطلب

، إضافة إُف سعيها يف  اً وخارج ياً ومصرفية متعددة من خالؿ ادلنافسة فيما بينها وادلنافسة مػػع ادلصارؼ األجنبية داخل
 .ربقيق  التنمية االقتصادية واالجتماعية

رلة الرايضية اخلطية و علم حبوث العمليات بصورة عامة ابلًتكيز على ظلاذج الرب  أيضاً  ناتناول يف ىذا الفصل        
، وكيفية نشأهتا وتطورىا، وظلاذجها ابألىداؼاإلطار النظري للربرلة  ناتناولالالخطية، وظلاذج ادلعايَت ادلتعددة، كما 
كمية والعلمية يف عملية إزباذ القرار، والبنوؾ ، وتطرقنا ألعلية ىذه األساليب الصياغة ظلوذج الربرلة اذلدفية وطرؽ حلها

  وترشيد إدارهتا ادلالية، وربقيق أىدافها ادلستقبلة. التجارية حباجة ماسة دلثل ىاتو الربامج لتطوير 
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 الدراسات السابقة               الفصل الثاني                                                                
 

 دتهيد الفصل

لتتل موضوع الدراسات السابقة جانبًا رئيسيًا يف عملية حتقيق الدراسة العلمية، ظتا عتا من أقتية ابلغة يف 
إكتشاؼ مشكلة الدراسة وأىدافها وضبط احملتوى النظري، إضافة اذل حتديد عينة ومتغَتات وأدوات الدراسة 
التطبيقية، وصواًل اذل إختبار الفرضيات وابلتارل دتكننا من إجراء مقارنة معها، كما تساعد ىذه الدراسات الباحث يف 

 مناقشة نتائج دراستو على ضوء ما مت التوصل اليو من نتائج وتوصيات يف الدراسات السابقة.

ية أو األجنبية، لكن ظتسنا شح كبَت سواءاً الدراسات ابللغة العرب GPيف موضوع الدراسات السابقة  دتتعد
يف غتاؿ البنوؾ التجارية، إضافة اذل إىتماـ بعض الدراسات على فتوذج الربغتة اطتطية، حيث تناولت دراستُت 

يف غتاؿ البنوؾ التجارية دتحورت حوؿ دراسة طلبات القروض اظتمنوحة للزابئن، وتعود أسباب ىذه  GPموضوع 
 ة اضتصوؿ على بياانت وقوائم ميزانيات البنوؾ التجارية.الندرة حسب نظران اذل صعوب

عرض ومناقشة عدة دراسات سابقة منها ابللغة العربية وأخرى ابللغة األجنبية، سنحاوؿ يف ىذا الفصل 
أكثر إرتباطًا مبوضوع دراستنا ابإلضافة اذل جديد الدراسة وما نتيزىا عن ابقي الدراسات  GPتناولت موضوع 

السابقة من خالؿ مبحثُت، سنعرض يف اظتبحث األوؿ ؼتتلف الدراسات السابقة، ونتطرؽ يف اظتبحث الثاين اذل 
 مناقشة ؼتتلف الدراسات إضافة اذل تقدًن جديد الدراسة اضتالية وما نتيزىا.

 اء على ما سبق سوؼ نعاجل يف ىذا الفصل اظتبحثُت التاليُت:وبن

 ادلبحث األول: الدراسات السابقة العربية واألجنبية؛ 
 ادلبحث الثاين: مناقشة الدراسات السابقة وما مييز الدراسة احلالية. 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                               الدراسات السابقة
 

 

52 

 ادلبحث األول: الدراسات السابقة العربية واألجنبية

ؼتتلف الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع الربغتة سنتطرؽ من خالؿ ىذا اظتبحث إذل 
 ابألىداؼ واليت تنوعت بُت اظتقاالت العلمية  والرسائل اصتامعية.

 ادلطلب األول: الدراسات العربية

 بعنواف: 1إبراىيم( دراسة )مربؾ 

 الصناعية ادلؤسسة يف القرار اختاذ على للمساعدة األهداف ادلتعددة الربرلة استخدام أمهية

 القرار يف اختاذ على مساعدة كأداة ابألىداؼ الربغتة فتاذج تطبيق وأقتية ىدفت ىذه الدراسة اذل إبراز دور
 واظتبهمة الكالسيكية ابألىداؼ الربغتة فتاذج بعض استخداـ التطبيقية الدراسة يف ومت ،اصتزائرية الصناعية اظتؤسسة

 حيث وأحدثها النماذج ىذه أىم من يعترب الذي اظتبهمة اطتيارات متعدد ابألىداؼ الربغتة فتوذج بينها ومن واضتديثة،
 تراس مؤسسة يف ابألىداؼ، اظتتعلقة القرار متخذ أفضليات عن تعرب واليت اظتبهمة اظتستهدفة القيم تعدد على يعتمد
 مع أىدافها حتقيق على اظتؤسسة تساعد اليت من اظتنتوجات اظتثلى التوليفة حتديد ارىيو بغيليزاف بغية بوادي 2 كناؿ
وقد توصلت الدراسة  .النماذج تلك ؼتتلف ضتل Lingo 18  بربانمج ابالستعانة وذلك اإلنتاج قيود ؼتتلف احًتاـ

 اطتيارات متعدد ابألىداؼ الربغتة فتوذج خالؿ من مت األعماؿ احملقق لرقم قيمة أحسن أفمن خالؿ تعظيم اظتبيعات 
 متعدد فتوذج يليها دج، مليوف 409 بػ واظتقدر اعتدؼ عتذا اظتستهدفة للقيمة اضتد األعلى من جدا قريبة وىي اظتنقح

 لرقم قيمة أدىن أما دج مليوف 392 ب تقدر بقيمة  (Yaghoobi et Tamiz) اظتبهم وفتوذج اطتيارات
 التكاليف توصلت الدراسة إذلأما ابلنسبة للهدؼ الثاين والذي يعٌت بتدنية Zimmermann فتوذج ىي األعماؿ

     فتوذج يليها اظتبهم اطتيارات متعدد فتوذج يف قبل اظتؤسسة من اظتوضوعة اظتيزانية كل استغالؿ مت أنو
(Yaghoobi et Tamiz)لنموذج فكانت اعتدؼ عتذا قيمة أدىن أما Zimmermann ب تقدر واليت 

العليا، أما فيما متص ىدؼ  اظتستهدفة القيمة من أكرب احملققة فالقيمة اطتيارات اظتنقح متعدد فتوذج أما دج 308
 تراوحت ولكن كليا مستوى الطموح حتقيق يتم دل النماذج ىذه رتيع يف تعظيم األرابح فقد توصلت الدراسة إذل أنو

 من كانت لألرابح ػتققة قيمة أحسن حيث أف دج مليوف 73 و دج مليوف 68 بُت عليها اظتتحصل األرابح قيمة
 .اطتيارات اظتنقح متعدد فتوذج خالؿ

                                                           
 ـ ؿ الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن الصناعية، أطروحة اظتؤسسة القرار يف اختاذ على للمساعدة األىداؼ اظتتعددة الربغتة استخداـ إبراىيم، أقتية مربؾ 1
 .2018/2019، 3االقتصاد، جامعة اصتزائر يف األمثلية طرؽ االقتصادية ختصص العلـو يف د
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 )بعنواف: 1دراسة )طالب شتية، تربش دمحم 

 الربرلة ابألهداف كأسلوب كمي مساعد على اختاذ القرار يف التسيري )مع دراسة حالة يف ملبنة(

ا هتدؼ ىذه الدراسة اذل تصميم نظاـ مراقبة جودة اظتنتجات الصناعية يف ظل وجود العديد من اظتعايَت، عتذ
استخدمت الدراسة فتوذج الربغتة ابألىداؼ ضتل ىذا النوع من اظتشاكل، وقد استخدمت الدراسة أسلوب الربغتة 
ابألىداؼ الليكسيكو غرايف أي أف القيم اظتستهدفة لكل ىدؼ يعرب عنها مبجاؿ، حيث أف اعتدؼ متمثل يف تصميم 

غ/ؿ(، بسًتة اضتليب 112: تكوين اضتليب )غربة اضتليب نظاـ مراقة جودة منتوج اضتليب  عرب مراحل اإلنتاج الثالثة
كثافة اضتليب(. أظهرت الدراسة غتموعة من –درجة اضترارة( وتشكيل اضتليب )درجة اضتموضة –)اظتادة الدشتة 

النقائص نتكن أف تنتج عن استعماؿ ىذا النموذج الرايضي و أىم مشكلة ىو عدـ ارتفاع درجة اظتصداقية يف اضتلوؿ 
خرجة من استعماؿ النموذج الرايضي ابعتبار ىذا األخَت ال يتضمن ابلشكل الكايف اصتميع اظتعلومات اظتتعلقة اظتست

  أبفضليات متخذ القرار ضمن الصياغة الرايضية للنموذج

 ( غتذوب خَتةدراسة )بعنواف: 2لتِت، برويقات عبد الكرًن  

تطبيق الربرلة ابألهداف يف ترشيد تكاليف التوزيع ابدلؤسسات الصناعية دراسة حالة مصنع النسيج للمواد 
 الثقيلة

 ترشيد تكاليف التوزيع ابظتؤسسات وقد مت القياـ بدراسة ميدانية ىدفت ىذه الدراسة اذل تطبيق الربغتة ابألىداؼ يف
اظتختص يف صناعة األغطية الكالسيكية، وقد مت الوقف يف ىذه  -MANTAL SPA-مبصنع النسيج للمواد الثقيلة

، LINGO 12االستعانة بربانمج  متذجة تكاليف التوزيع و تدنيتها و الدراسة على واقع التوزيع ابظتؤسسة والقياـ بنم
 1500و  JACSUARDوحدة من األغطية  1000حيث كانت األىداؼ اظتسطرة من طرؼ اظتؤسسة ىو انتاج 

 10601، و توصلت الدراسة إذل أف الربانمج اظتستخدـ قد أعطى نتائج إبنتاج RATIEREوحدة من األغطية 
ع التوزيع قد حيث أف تكاليف  التوزي RATIEREغطاء من نوع  250555و  JACSUARDغطاء من 

مع اضتفاظ على جودة اظتنتجات وتعظيم ربح اظتؤسسة ىدا يعٍت حتقيق األىداؼ اظتسطرة،  %4عدؿ ت مباـتفض

                                                           
غتلة اضتكمة للدراسات ، الربغتة ابألىداؼ كأسلوب كمي مساعد على اختاذ القرار يف التسيَت )مع دراسة حالة يف ملبنة(،  دمحم تربش  ،شتة طالب 1

 .261-237الصفحة ، 2015, 6, العدد 3، اجمللد االقتصادية
الة مصنع النسيج للمواد ، التطبيق الربغتة ابألىداؼ يف ترشيد تكاليف التوزيع ابظتؤسسات الصناعية دراسة حلتِت، برويقات عبد الكرًن غتذوب خَتة 2

 73-62الصفحة  ، 2014 ,2, العدد 13اجمللد ، Revue d'ECONOMIE et de MANAGEMENTالثقيلة، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106833#117335
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106833#117335
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39850#44398
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39850#44399
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/39850#44399
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/198
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/198
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/198
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106833#117335
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106833#117335
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/576
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أف اظتؤسسة تعتمد فقط على األساليب التقليدية يف اختاذ القرار ظتا لو من اكتابيات تسمح بتدنية تكلفة التوزيع إضافة 
 سعراو مسايرة اظتنتجات العاظتية جودة و 

 ( لتياوي مفيدة،دراسة )بعنواف: 1بوشارب خالد  

دراسة حالة ادلؤسسة اجلزائرية  -زلاولة الستخدام منوذج الربرلة اخلطية ابألهداف يف اختاذ القرار اإلنتاجي 
 - ابدلسيلة (eatit) لألنسجة الصناعية والتقنية

ىدفت ىذه الدراسة اذل تطبيق أحد األساليب الكمية لبحوث العمليات على مستوى اظتؤسسة االقتصادية، وىي 
يد تشكيلة اإلنتاج اظتثلى تقنية الربغتة اطتطية متعددة األىداؼ من أجل اختاذ القرار اإلنتاجي األمثل، أي ػتاولة حتد

اليت تساىم يف حتقيق غتموعة من األىداؼ يف آف واحد، أو على األقل ػتاولة تدنية اإلؿترافات على القيم اظتستهدفة 
رايضية، وترؾ حرية االختيار يف األخَت للمؤسسة ومسَتيها، "اليت تسعى اظتؤسسة إذل حتقيقها يف شكل قيود 

، لتحديد القرار اإلنتاجي األمثل. ىذه الدراسة  QM for Windows ية للنوافذابستخداـ برغتية الطرؽ الكم
ابظتسيلة خالؿ الفًتة اظتمتدة من  (EATIT) طبقت يف اظتؤسسة اصتزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية

، ىذه اظتؤسسة اليت تعترب إحدى أىم اظتؤسسات اليت تنشط يف اجملاؿ 31/12/2012إذل  01/01/2012
 الواحد ال دؼھاؿ ذات اطتطية الربغتة أف إذل عي اطتاص ابألقمشة ومشتقاهتا يف اصتزائر. وخلصت الدراسة الصنا

اظتقًتح  ابلربانمج مقارنة ضعيفة للمؤسسة الكلية اإلنتاج نسبة اظتؤسسة؛ حيث كانت تعيشو الذي الواقع تعكس
 اليت النسبة من أحسن كانت اظتقًتح الرايضي الربانمج طرؼ من األولية اظتواد استغالؿ ابإلضافة اذل ذلك كانت نسبة

 الدراسة. اظتؤسسة ػتل حققت ىذه

 

 

 

 

 
                                                           

دراسة حالة اظتؤسسة اصتزائرية لألنسجة  -ػتاولة الستخداـ فتوذج الربغتة اطتطية ابألىداؼ يف اختاذ القرار اإلنتاجي ،  بوشارب خالد مفيدة،لتياوي  1
 203-191الصفحة ، 2015, 15, العدد 15اجمللد ، غتلة الباحث، - ابظتسيلة (eatit) الصناعية والتقنية
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 بعنواف:  1لعيد(بوزارة  يسلي تنهيناف، (دراسة 

 دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية اجلزائرية -استخدام منوذج الربرلة اخلطية ابألهداف يف اختاذ القرار اإلنتاجي  
 )ملبنة ورلبنة بودواو(

تقـو ىذه الدراسة بتطبيق نوعُت من فتاذج الربغتة اطتطية ابألىداؼ )برغتة األىداؼ الليكسيكوغرافية وبرغتة تدنئة 
 Win) إلنتاج اضتليب ومشتقاتو، وحلها ابستخداـ برانمج (LFB) االؿترافات( على اظتؤسسة االقتصادية اصتزائرية

QSB).  مت استخداـ ىذا األسلوب هبدؼ توضيح مدى مساقتتو يف اختاذ القرار اإلنتاجي ابعتباره جوىر العملية
مزاولة أنشطتها بكفاءة وفعالية، ويف نفس الوقت االستغالؿ اإلدارية ألنو يساىم بشكل أساسي يف دتكُت اإلدارة من 

 فعالة أداة ألىداؼاب األمثل ظتواردىا اظتتاحة. وقد توصلت الدراسة اذل غتموعة من األىدؼ أقتها معرفة أف الربغتة
 أسلوب يقواظتتعددة، كما أف تطب اظتتعارضة األىداؼ من حتقق غتموعة إمكانية عن تعرب أهنا حبيث القرار الختاذ
القيود  تعديل أجل من استعماؿ كل بعد النموذج ومراجعة التغيَت يف اظتؤسسة قابلية يستدعي ابألىداؼ الربغتة

 .واألىداؼ

 ( أدمحم بن الديػندراسة)بعنواف:  2 

متعددة األهداف غري القابلة لإلحالل يف اختاذ القرار اإلنتاجي دراسة تطبيقية استخدام مناذج الربرلة اخلطية 
 أبدرار "ibache" على مؤسسة إيباش

ىدفت ىذه الدراسة إذل ػتاولة للتعريف أبسلوب الربغتة اطتطية متعددة األىداؼ وكيفية استخدامها يف اظتؤسسة 
  (IBACHE)شغاؿ العامة والبناءات اظتعدنية إيباشاالقتصادية اصتزائرية من خالؿ التطبيق على مؤسسة األ

أبدرار، وقد انطلقت الدراسة من ثالثة أىداؼ وىم حتقيق أقصى ربح وأعلى رقم أعماؿ ابإلضافة إذل إستغالؿ أمثل 
  يقادر ب ما وقد توصلت الدراسة إذل أف بقاء. LINGOلساعات عمل األالت وىدا ابستخداـ برانمج 

 يف فجوة توفر اضتل من يالحظ كما استغالؿ، دوف Tube Carré اظتربعة اضتديدية اانبيب من مًت  6360

                                                           
)ملبنة وغتبنة  دراسة حالة اظتؤسسة الوطنية اصتزائرية -القرار اإلنتاجي استخداـ فتوذج الربغتة اطتطية ابألىداؼ يف اختاذ بوزارة لعيد،   يسلي تنهيناف، 1

 .332-317الصفحة  ،2020 ,2, العدد 16، اجمللد غتلة اقتصادايت مشاؿ افريقيابودواو(، 
 استخداـ فتاذج الربغتة اطتطية متعددة األىداؼ غَت القابلة لإلحالؿ يف اختاذ القرار اإلنتاجي دراسة تطبيقية على مؤسسة إيباش، أدمحم بن الديػن 2

"ibache"  ،202-184الصفحة  ،2017 ,4, العدد 1، اجمللد غتلة االقتصاد وادارة االعماؿأبدرار. 
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 ابإلضافة وحدة، 500 ب قدرت للمنتجات األربعة اإلستعابية اليت الطاقة احدة حتت 267.5 ب مقدرة اإلنتاج
  غَت مستغلةساعة  30911.25رتيع الساعات اظتتاحة لليد العاملة حيث بقيت  استغالؿ دـع إذل كذلك

 ( دراسة)بعنواف: 1بوشارب خالد  

زلاولة لبناء منوذج الربرلة اخلطية متعددة األهداف الختاذ القرار اإلنتاجي دراسة حالة وحدة أغذية األنعام 
 ابدلسيلة

لتحديد  QM اء فتوذج الربغتة اطتطية متعددة األىداؼ وحلو ابستخداـ برغتيةىدفت ىذه الدراسة اذل ػتاولة بن
تشكيلة اإلنتاج اظتثلى اليت تساىم يف اختاذ القرار يف اظتؤسسات الصناعية. ىذه الدراسة طبقت يف وحدة أغذية األنعاـ 

يف غتاؿ إنتاج أغذية األنعاـ ، ىذه اظتؤسسة اليت تعترب إحدى أىم اظتؤسسات اليت تنشط 2016ابظتسيلة خالؿ سنة 
يف اظتنطقة، وقد كانت أىداؼ اظتؤسسة اظتسطرة ىي تعطيم رقم األعماؿ، تعظيم إستغالؿ ؼتلفات الطحُت و تعظيم 

 اإلنتاج نسبةأف وقد توصلت الدراسة اذل  .قيد يف النموذج اظتدروس 19إستغالؿ الفوسفات واعتمدت الدراسة على 
، أقصى استغالؿ 450.020.333.2)أقصى رقم أعماؿ قدره  اظتقًتح، ابلربانمج نةمقار  ضعيفة للمؤسسة الكلية

 أف القوؿ نتكن أيكغ( 1.665.552كغ، أقصى استغالؿ للفوسفات مبقدار 27.254ظتخلفات الطحُت مبقدار 
 األولية اظتوارد ػتدودية إذل األوذل ابلدرجة يعود ذلك يف والسبب اظتتاحة الكلية اإلنتاجية الطاقة تستغل ال اظتؤسسة
 كانت اظتقًتح الرايضي الربانمج طرؼ من األولية اظتواد استغالؿ نسبة، كما أف اإلنتاجية العملية يف اظتستعملة اظتتاحة
 الدولة طرؼ من الدعم إلغاء إذل األوذل ابلدرجة ذلك ويرجع الدراسة، ػتل اظتؤسسة حققتها اليت النسبة من أحسن

 اطتاص. القطاع مبؤسسات مقارنة منتجاهتا أسعار ارتفاع يف تسبب ؽتا الوحدة، منتجات على

  بعنواف: 2خضور اماؿ((دراسة  

دراسة حالة تعاونية احلبوب واخلضر  -أمثلة مشكلة النقل ابستخدام منوذج الربرلة اخلطية متعددة األهداف 
 اجلافة ابدلسيلة

                                                           
1
غتلة اإلسًتاتيجية ػتاولة لبناء فتوذج الربغتة اطتطية متعددة األىداؼ الختاذ القرار اإلنتاجي دراسة حالة وحدة أغذية األنعاـ ابظتسيلة، بوشارب خالد،  

 .32-11، الصفحة 2020, 3, العدد 10اجمللد ، والتنمية

2
االكادنتية ظتسيلة، دراسة حالة تعاونية اضتبوب واطتضر اصتافة اب -أمثلة مشكلة النقل ابستخداـ فتوذج الربغتة اطتطية متعددة األىداؼ خضور اماؿ،  

 .31-17، الصفحة 2018, 2, العدد 10اجمللد ، للدراسات االجتماعية و االنسانية
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هتدؼ ىذه الدراسة إذل ػتاولة تطبيق احد األساليب الكمية واظتتمثل يف فتوذج الربغتة اطتطية متعددة األىداؼ وذلك 
وقد دتت الدراسة اظتيدانية يف تعاونية اضتبوب واطتضر اصتافة يف اظتسيلة . من اجل الوصوؿ إذل حل امثل ظتشكلة النقل

اظتؤسسات الوطنية اليت تقـو بتخزين ونقل القمح من اظتخازف إذل اظتطاحن، حيث قامت الدراسة واليت تعترب إحدى 
ببناء فتوذج رايضي بثالثة أىداؼ وىم تلبية إحتياجات اظتطاحن من القمح اللُت، اضتفاظ على الطاقة االستعابية لكل 

، وقد أثبتت  Lingo17ستخداـ برانمجؼتزف وتقليل تكلفة نقل القمح اللُت من اظتخازف إذل اظتطاحن وذلك اب
نتائج الدراسة اظتتوصل إليها أف استخداـ األساليب الكمية ومن بينها أسلوب الربغتة ابألىداؼ من شأنو أف يساعد 

 اضتبوب تعاونية بتلبية اطتاص األوذل متخذ القرار للوصوؿ إذل حلوؿ أفضل ظتشكلة الدراسة. وقد كاف اعتدؼ األولوية
 من مطحنة كل احتياجات بتحقيق وذلك أؾتز ابلكامل قد اللُت للقمح اظتطاحن الحتياجات ابظتسيلة افةواطتضر اصت
 ىدؼ و .اؿترافات أي وجود بدوف حتقق ىذا اعتدؼ أف أي معدـو والسالب اظتوجب االؿتراؼ الف القمح اللُت

 على يدؿ سالبة وىذا اؿترافات ظهور نالحظ ؼتزف لكل الطاقة االستيعابية على اضتفاظ يف واظتتمثل الثاين األولوية
 الثالثة األولوية ىدؼ أما .أخرى مطحنة إذل أي نقلو يتم ودل يستغل دل اظتخازف يف اللُت القمح من وجود فائض

 أعلى ظهور انتج عن وىذا دج1965623 بلغت فقد اظتطاحن اظتخازف من القمح اللُت نقل تكلفة بتقليل واظتتمثل
 .اظتوجب االؿتراؼ متغَت وظهور للهدؼ اؾتاز

  بعنواف: 1بومدين دمحم رشيد( بن رمضاف أنيسة،)دراسة  

 مساعدة على اختاذ القرارالربرلة اخلطية ابألهداف كأداة 

ىذه الورقة البحثية إذل استخداـ األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية ظتا عتا من أقتية يف مواكبة  تىدف
التطورات اضتاصلة يف غتاؿ اسًتاتيجيات األعماؿ، نظم اظتعلومات وإدارة اظتعرفة يف القرف اضتارل، وقد قامت الدراسة 

مبدينة BDL يار طلبات القروض اظتقدمة لوكالة بنك التنمية احملليةبتطبيق فتوذج الربغتة ابألىداؼ اظتعياري يف اخت
 قصَتة القروض على طلبات 4 :التارل على النحو موزعة القروض، لطلبات ملفات 11 الدراسة مغنية، وقد تتناوؿ

األجل ومت التقييم ابالعتماد على  طويلة القروض على طلبُت و متوسطة األجل القروض على طلبات 4 األجل،
ستسة معايَت)معدؿ العائد، مدة القرض، مبلغ القرض، طريقة تسديد القرض والضماف(، وقد مت استخداـ برانمج 

LINGO قصَتة للقروض ابلنسبة 1،2،3اظتلفات  ألصحاب القرض منح ، وقد توصلت الدراسة إذل أف اختيار 

                                                           
1
, 2اجمللد ، االقتصاديةاجمللة اصتزائرية للعوظتة و السياسات  ،الربغتة اطتطية ابألىداؼ كأداة مساعدة على اختاذ القرار،  بومدين دمحم رشيد بن رمضاف أنيسة، 

 .188-173، الصفحة 2011, 1العدد 
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، فيما مت منح القروض طويلة 7و 6ل فقد مت منح القروض ألصحاب اظتلفُت األج متوسط األجل أما ابلنسبة القرض
 التغَتات إلجراء عملية مبرونة يتميز األىداؼ برغتة أسلوب ، وقد استنتجت الدراسة أف9األجل لصاحب اظتلف 

 وعشوائية. سريعة بتحوالت يتميز اقتصاد يف ظل والتحوالت

 ( بلمقدـ مصطفى نعيم إعتاـ،دراسة)بعنواف: 1 

 مبغنية BDL الربرلة ابألهداف كأداة مساعدة يف اختاذ قرار منح القروض مع دراسة تطبيقية بوكالة

ىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز دور وأقتية اللجوء إذل األساليب الكمية يف اختاذ القرار السيما فتوذج الربغتة ابألىداؼ 
ومن أجل ىذا قاـ  LINGOالذي يعترب أسلواب مالئما ضتاالت اختاذ قرار منح القروض. ابالستعانة بربانمج 

 خدمة مبسؤوؿ االتصاؿ خالؿ من .تلمساف والية مغنية مبدينة احمللية التنمية بنك على وكالة بدراسة تطبيقية الباحثُت
 :قرض طلب 14 ب قدرت القروض طلبات من عينة على اضتصوؿ من دتكن الباحث مستوى الوكالة على القروض

ومت التقييم ابالعتماد  .األجل طويلة قروض 3 و األجل متوسطة قروض طلبات 5 األجل، قصَتة قروض طلبات  6
على سبعة معايَت)معدؿ العائد، مدة القرض، مبلغ القرض، طريقة تسديد القرض ، درجة اظتخاطرة، سالمة البيئة 

 ابلنسبة والسادس والثالث والثاين األوؿ القرض ىي عليها اظتوافقة دتت اليت القروض والضماف( وتوصلت الدراسة إف
ويف  والعاشر، والثامن السابع القرض على اظتوافقة فتمت األجل متوسطة للقروض سبةابلن أما األجل، للقروض قصَتة

 ، توصل الباحثاف إذل نتيجة أثبتت أف14رقم والقرض 13 رقم القرض على اظتوافقة دتت األجل طويلة القروض األخَت
 غَتىا من أو التصنيع أو التخطيط غتاالت على استعمالو يقتصر ال مرف فتوذج فعال ىو ابألىداؼ الربغتة فتوذج

 .واظتعايَت األىداؼ تعددت مهما أيضا اظتارل اجملاؿ يف بو االستعانة نتكن وإفتا الذكر سابقة اجملاالت

 )بعنواف: 2دراسة )دمحم مراس 

 الربرلة اخلطية ابألهداف يف اختاذ قرارات اإلنتاج ابدلؤسسة اإلنتاجية دراسة حالة دلؤسسة إنتاج البالط مبغنية

حيث تسلط الضوء  ،هتدؼ ىده الدراسة إذل معاصتة جانب مهم من ميداف حبوث العمليات و نظرية اختاذ القرارات
على أقتية التحليل الكمي أو التقنيات و الطرؽ الكمية يف اختاذ القرارات. حيث عاصتت الورقة اصتانب النظري للربغتة 

                                                           
1
 Revue Les، مبغنية Bdl اختاذ قرار منح القروض مع دراسة تطبيقية بوكالةالربغتة ابألىداؼ كأداة مساعدة يف ، بلمقدـ مصطفى نعيم إعتاـ، 

Cahiers du POIDEX ، 277-256، الصفحة 2016, 1, العدد 5اجمللد. 

2
اجمللد  ،L'entreprise، ابدلؤسسة اإلنتاجية دراسة حالة دلؤسسة إنتاج البالط مبغنية الربرلة اخلطية ابألهداف يف اختاذ قرارات اإلنتاج، دمحم مراس 
  .155-138، الصفحة 2016, 5, العدد 5

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30230#31867
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30230#31867
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30230#31867
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30230#31867
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/195
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/195
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/195


 الفصل الثاني                                                                               الدراسات السابقة
 

 

59 

ح ؼتتلف اطتطوات اظتنهجية يف بناء فتوذج برغتة ابألىداؼ أما أقتية الدراسة فتكمن يف توضي ،اطتطية ابألىداؼ
ابظتؤسسة االنتاجية و كيفية اختاد القرارات، وقد توصلت الدراسة إذل أف اظتؤسسة حققت كل األىداؼ تقريبا وذلك 

حيث أف أىداؼ اظتؤسسة كانت تدنية  ،LINGOحبسب االؿترافات اظتعدومة من خالؿ ؼترجات برانمج 
، لوفرهتا الغَت ػتدودة S2ظيم رقم األعماؿ، تعظيم ىامش /ت.ـ، تعظيم استعماؿ استعماؿ اظتادة التكاليف، تع

حبيث كاف اظتنتج األوؿ والثاين والرابع إبنتاج ساعي على   M2و  M1االلة  تعظيم الربح الوحدوي، تدنية تكاليف 
اذ القرارات االنتاجية يف اظتؤسسة االقتصادية أقتية ىذه الربامج الكمية يف اخت . وابلتارل8، 5.57، 4.094التوارل: 

 وخاصة التحليل اظتتعدد األىداؼ ابعتباره األداة اليت أتخذ بعُت االعتبار كل الظروؼ احمليطة ابظتؤسسة.

 )بعنواف: 1دراسة )لعرج غتاىد نسيمة، طويػطي مصطفى 

 دراسة حالة  -حتديد مثلوية سالسل اإلمداد ابستخدام الربرلة اخلطية ابألهداف ادلرجحة 

يهدؼ ىذا اظتقاؿ إذل توضيح دور إدارة سلسلة اإلمداد يف ترشيد القرارات اإلدارية وذلك من خالؿ ػتاولة اقًتاح 
شركة أطلس كيمياء مبغنية، حيث فتوذج رايضي ضتل مشكل سالسل اإلمداد ظتؤسسة صناعية جزائرية واظتتمثلة يف 

يسعى النموذج إذل تدنية تكاليف اإلمداد من جهة وتعظيم الربح الكلي من جهة أخرى، وىذا ابالستعانة ابلربغتة 
ليتم يف األخَت حل النموذج الرايضي  Weighted Goal Programming اطتطية ابألىداؼ اظترجحة

 شركة يف اإلمداد لسالسل الفعالة اإلدارة لدراسة لنتيجة مفادىا أف. وقد توصلت اLINGOاظتقًتح ابستخداـ برانمج
 إذل البعض بعضها عن منعزلة التوزيع كأنشطة التوريد، أنشطة غتموع إدارة مرحلة من االنتقاؿ تتطلب كيمياء أطلس
 اظتثلى إدارة يف مهم دور ابألىداؼ للربغتة توصلت الدراسة إذل إف، كما متكامل بشكل األنشطة من عدد إدارة

 على ويبقى صائبة قرارات على اختاذ وتساعد تنافسية مزااي حتقيق من ودتكنها كيمياء أطلس لشركة اإلمداد ألنشطة
 .اظتقًتحة اضتلوؿ توجيو يف خربتو استعماؿ اظتسَت

 )بعنواف:  2دراسة )زايين ؾتية، ابرودي نعيمة، مكيوي شتية 

 قرارات اإلنتاج استخدام منوذج الربرلة اخلطية يف اختاذ

                                                           
1
دراسة حالة شركة أطلس كيمياء  -حتديد مثلوية سالسل اإلمداد ابستخدام الربرلة اخلطية ابألهداف ادلرجحة لعرج غتاىد نسيمة، طويػطي مصطفى،  

 .127-117، الصفحة 2011, 9, العدد 9اجمللد ، غتلة الباحث، –مبغنية 

2
, 1, العدد 13اجمللد ، les cahiers du mecas، استخدام منوذج الربرلة اخلطية يف اختاذ قرارات اإلنتاجزايين ؾتية، ابرودي نعيمة، مكيوي شتية،  

 .183-168، الصفحة 2017
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هتدؼ ىذه الدراسة إذل عرض وحتليل فتوذج الربغتة اطتطية كأداة لدعم متخذ القرار وذلك من خالؿ تقييم نتائج 
حتليل اضتساسية عتذا النموذج وأثرىا يف رفع كفاءة اإلنتاج. وىذ ابستخداـ الربغتة اطتطية؛ واليت ىي أسلوب من 

سلوب من أساليب الكمية اظتستخدمة يف اإلدارة لًتشيد قرارهتا، وقد توصلت أساليب حبوث العمليات وىذه األخَتة أ
ىذه الدراسة إذل إمكانية اعتماد النموذج كإطار طتطة اإلنتاج واستثمار نتائج حتليل اضتساسية كقاعدة معرفية لدعم 

 متخذ القرار يف البحث عن أفضل خطة إنتاج. 

 )بعنواف: 1دراسة )خليد علي، مربؾ إبراىيم 

حالة ادلؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب -استخدام الربرلة اخلطية يف حتديد توليفة اإلنتاج ادلثلى ابدلؤسسة 
 -(orsimوالصنابري )

هتدؼ ىذه الدراسة إذل استخداـ أحد األساليب الكمية واظتتمثل يف فتوذج الربغتة اطتطية كواحد من أىم 
يهدؼ إذل حتديد الكمية اظتثلى اليت يتم انتاجها ابظتؤسسة يف ظل اظتوارد النماذج الرايضية يف حتقيق األمثلية والذي 

 وقد توصلت الدراسة إذل أف .اظتتاحة، حيث مت تطبيق ىذا النموذج يف اظتؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب والصنابَت
 عتذه اظتدية القيمة ففإ )اآلصلي وذجالنم( معدومة منها اظتتبقية أي القيمة اإلنتاج عملية يف كليا استغاعتا مت اليت اظتوارد
موارد اندرة،  فهي وابلتارل اعتدؼ دالة على يؤئر اظتوارد ىذه يف الزايدة أ أي معدومة غَت تكو النموذج اظتقابل يف اظتوارد
 الزايدة اظتتوفرة فإف الكمية رتيع استغاؿ مت والذي (BARRE S235 JR DIAM 18.00) اظتادة فمثال
اظتوارد  صتميع ابلنسبة وكذلك )مورد اندر ( دج157.8644مبقدار اآلرابح زايدة إذل يؤدي اظتادة ىذه من واحد بكل

 غَت اظتتبقية القيمة أي كليا تستغل دل اليت اظتوارد متص فيما أما، منها اظتتوفرة الكمية كل استغاؿ مت واليت اظتتبقية
 PRESSE A) فمثال اآللة اعتدؼ، دالة قيمة يف يغَت اظتوارد ال ىذه أي زايدة يف كمية فإف معدومة

DOUBLE FRAPPES COH)  ىذه اآللة ال يؤدي إذل  عمل ساعات بزايدة عدد اظتؤسسة قامت فلو
اندر، كما أف اغلب اظتشاكل اليت تعانيها اظتؤسسات االقتصادية تطرح حوؿ  غَت زايدة األرابح وابلتارل فهي مورد

التسيَت، أي عدـ قدرة اظتسَت على التحكم يف التكاليف اإلنتاجية للمؤسسة أو اظتبالغة يف األىداؼ، وىذا ال يتحقق 
كأداة فعالة خاصة يف واقع إال ابالعتماد على أسلوب الربغتة اطتطية، كما توصلت إذل أقتية أسلوب الربغتة اطتطية  

                                                           
1
حالة ادلؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب والصنابري -استخدام الربرلة اخلطية يف حتديد توليفة اإلنتاج ادلثلى ابدلؤسسة خليد علي، مربؾ إبراىيم،  
(orsim)- ،108-92، الصفحة 2018, 1, العدد 9اجمللد ، اجمللة اصتزائرية للعوظتة و السياسات االقتصادية. 
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اظتؤسسات االقتصادية واليت نتكنها من التحكم يف استغالؿ مواردىا وفق حاجيات السوؽ، وذلك جتنبا لفائض يف 
 .الكميات اظتنتجة أو انتاج دوف اظتستوى اظتطلوب، األمر الذي كتعلها حتيد عن حتقيق أىدافها

 )بعنواف: 1دراسة )خليد علي، مربؾ إبراىيم 

دراسة حالة مؤسسة الصناعات -ة استخدام الربرلة ابألهداف متعددة اخليارات يف حتديد توليفة اإلنتاج أمهي
 -Orsim ادليكانيكية ولواحقها

يهدؼ ىذا اظتقاؿ إذل إبراز أقتية استخداـ الربغتة ابألىداؼ يف اختاذ القرار اظتتعدد اظتعايَت، ومت تطبيق ىذا 
النموذج على احدى اظتؤسسات االقتصادية واظتتمثلة يف الشركة الوطنية للصناعات اظتيكانيكية ولواحقها )اورسيم( 

وىي تعظيم رقم األعماؿ إذل أقصى ة يف ظل العديد من األىداؼ لتحديد الكمية اظتثلى اليت يتم إنتاجها يف اظتؤسس
دج ابإلضافة إذل 320.000.000دج وقيم عظمى تقدر بػ 280.000.000حد ؽتكن وفق قيمة دنيا تقدر بػ 

دج كحد أقصى، كما هتدؼ  260.000.000.دج كحد أدىن و 245.000.000تدنية تكاليف اإلنتاج من 
 Lingo14 اآلرل اإلعالـ برانمج ابستخداـ النموذج ىذا حل مت ولقد .ل اآلالت إذل إستغالؿ أمثل لساعات عم

دج وأيضا 320.000.000أنو مت حتقيق ىدؼ تعظيم رقم األعماؿ إذل أقصى قيمة تقدر بػ وقد توصلت الدراسة إذل
زايدة بػ دج، أما بنسبة لساعات عمل اآلالت فقد شهدت 245.000.000ابلنسبة عتدؼ تدنية تكاليف مبقدار 

 نتكن مرف فتوذج ىو اطتيارات متعدد ابألىداؼ الربغتة ساعة عن القيمة اظتستهدفة، وابلتارل فإف فتوذج 690
 يعطي أنو كما االقتصادية، البيئة تعرفها اليت التغَتات رغم اظتؤسسة تواجو اليت اظتشاكل ؼتتلف حل عليو يف االعتماد

 ىذه على االعتماد يتم ال أنو إال ىذا كل من وابلرغم اظتسَتين، لدى اقناعا وارضاء أكثر تكوف مرضية حلوال
 .اصتزائرية االقتصادية اظتؤسسات يف العلمية األساليب

 )بعنواف: 2دراسة )نصر الدين بن مسعود، أزتد صادؽ زاوي، زينب بلحريزي 

يف ادلؤسسات االقتصادية  استخدام منوذج الربرلة ابألهداف ادلبهمة يف التخطيط التكاملي لإلنتاج والتوزيع
 اجلزائرية

                                                           
1
حالة ادلؤسسة الوطنية لصناعة اللوالب والصنابري -استخدام الربرلة اخلطية يف حتديد توليفة اإلنتاج ادلثلى ابدلؤسسة خليد علي، مربؾ إبراىيم،  
(orsim)- ،108-92، الصفحة 2018, 1, العدد 9اجمللد ، اجمللة اصتزائرية للعوظتة و السياسات االقتصادية. 

2
استخدام منوذج الربرلة ابألهداف ادلبهمة يف التخطيط التكاملي لإلنتاج والتوزيع يف د، أزتد صادؽ زاوي، زينب بلحريزي، نصر الدين بن مسعو  

 .84-71، الصفحة 2018, 4العدد , 2، اجمللد غتلة البحوث االدارية واالقتصادية، ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية
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يهدؼ ىذا البحث إذل استخداـ فتوذج الربغتة ابألىداؼ اظتبهمة كأداة مساعدة على حل مشكلة التخطيط 
اظتتكامل لإلنتاج والتوزيع يف إحدى الشركات االنتاجية يف اصتزائر، لغرض حتقيق عدة أىداؼ يسودىا االهباـ 

االستغالؿ األمثل لطاقة اإلنتاج وحتسُت مستوايت األداء اظتتعلقة ابلوظائف األساسية والغموض كالربح وتكاليف 
للشركة )اإلنتاج، التوزيع، النشاط اظتارل( مع حتقيق الكميات اظتثلى من اإلنتاج اظتطلوبة والكميات اظتوزعة مبا يتوافق مع 

. وقد LINGO15بربانمج ابالستعانة نتائجال وكانت الطلب من ؼتتلف مراكز االستهالؾ اظتتعاملة مع الشركة،
دج وكذا تدنية التكاليف اليت بلغة 53.574.997.27توصلت الدراسة إذل حتقيق ىدؼ الربح بقيمة 

دج، وأخَت بنسبة عتدؼ حتسُت األداء كانت نتائج موزعة كما يلي: نشاط اإلنتاج حقق نسبة 539.358.150
ا يدؿ على م %82، أما األداء اظتارل بلغ نسبتو %15قدرىا  ، التوزيع حقق نسبة ضعيفة%50متوسطة قدرىا 

 اليت واظتعطيات اظتعلومات دقة عدـ بسبب كثَتا النموذج حساسا رغم ىذه النتائج يبقى حتسُت وضعيتها اظتالية
 غَت متوفرة هنائيا. أوواليت عادة ما تكوف انقصة  اظتؤسسة، تقدمها

  ،بعنواف:  1مصطفى بلمقدـ(دراسة )دمحم مكيديش، عبد القادر ساىد 

استخدام منوذج الربرلة الرايضية ابألهداف يف التخطيط اإلمجايل لإلنتاج مع دراسة ميدانية يف ادلؤسسة الوطنية 
 للصناعات ادلعدنية غري احلديدية وادلواد النافعة وحدة مغنية

 اظتؤسسة الوطنية للصناعات بتحديد صياغة رايضية ظتشكلة التخطيط اإلرتارل لإلنتاج يف الدراسةقامت ىذه 
 معُت مستوى حتديد من البد كاف األىداؼ برغتة فتوذج تطبيق أجل اظتعدنية غَت اضتديدية واظتواد النافعة، ومن

 وبعد ، الكمربومايزية الربغتة طريقة استخدمنا اإلشكاؿ ىذا حل أجل ومن إليو الوصوؿ متخذ القرار يرغب لألىداؼ
 األىداؼ برغتة ابستخداـ لإلنتاج اإلرتارل التخطيط فتوذج بصياغة قامت الدراسة األىداؼ حتديد مستوايت

من أجل  LINGO .الربانمج  ابستخداـ النموذج حل األخَت يف ليتم أشهر 6 ب مقدرة لفًتة ختطيطية للمؤسسة
حتديد موارد اظتؤسسة اظتثلى واليت تقـو اظتؤسسة بتدنية تكاليف اإلنتاج والعمالة، وتكاليف التخزين وتدنية مقدار التغَت 

 تكاليف تدنية ، اإلنتاج تكاليف تدنية وىي للمؤسسة يف العمالة ، وقد توصلت الدراسة اذل حتقيق األىداؼ الثالثة
 دج.36.407.350وىذا بقيمة إرتالية تقدر  ةالعمال يف التغَت حجم تدنية ، التخزين

                                                           
1
استخدام منوذج الربرلة الرايضية ابألهداف يف التخطيط اإلمجايل لإلنتاج مع دراسة ميدانية يف دمحم مكيديش، عبد القادر ساىد، مصطفى بلمقدـ،  

, 8, العدد 5ادية والتسيَت والعلـو التجارية، اجمللد غتلة العلـو االقتصادلؤسسة الوطنية للصناعات ادلعدنية غري احلديدية وادلواد النافعة وحدة مغنية، 
 .195-185، الصفحة 2012
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 )بعنواف: 1دراسة )ساىد عبد القادر، مكيديش دمحم 

منوذج الربرلة الرايضية ابألهداف ذات األولوية كأداة فعالة يف التخطيط اإلمجايل لإلنتاج دراسة حالة ادلؤسسة 
 الوطنية للصناعات ادلعدنية غري احلديدية وادلواد النافعة

  Aggregate" ىذه الدراسة إذل وضع صياغة رايضية ظتشكلة التخطيط اإلرتارل لإلنتاج هتدؼ
production planning" (APP)   ،يف اظتؤسسة الوطنية للصناعات اظتعدنية غَت اضتديدية واظتواد النافعة

ا تقلبات الطلب اظتوشتية على وىذا حىت يتمكن مقرر اإلنتاج يف إدارهتا اإلنتاجية من حتديد خطة إنتاج مثالية تواجو هب
 Lexicographique goal"منتجاهتا ، ومن أجل ذلك مت استخداـ فتوذج الربغتة ابألىداؼ ذات األولوية

programming(LGP)"  اذل ، الذي أيخذ بعُت االعتبار أقتية اعتدؼ حسب األولوية. وقد توصلت الدراسة
اإلنتاج، العمالة، تكاليف التخزين وتقليص مقدار التغَت يف  بناء فتوذج رايضي يساىم  يف تقليص غتموع تكاليف

العمالة الستخداـ فتوذج الربغتة ابألىداؼ لتمكُت متخذ القرار اذل حتديد أىداؼ اظتراد حتقيقها وىدا ابستخداـ 
 واضتصوؿ على خطة انتاج مثلى. LINGOبرانمج 

 )بعنواف: 2دراسة )ىداايت بن طيب، سهيلة فندي 

يف مؤسسة "اجلزائرية   hannanـاإلمجايل لإلنتاج ابستخدام منوذج الربرلة ابألهداف ادلبهم لالتخطيط 
 "للتأمينات

ىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز دور و أقتية تطبيق فتاذج الربغتة ابألىداؼ اظتبهمة يف حل اظتسائل اظتتعلقة 
 لإلنتاج يف مؤسسة ااصتزائرية للتأميناتا. لذلك ابلتخطيط، و إظهار إمكانية استخدامها يف عملية التخطيط اإلرتارل

بسبب عدـ دقة بعض اظتعلومات، من أجل  Hannan قمنا ابقًتاح فتوذج الربغتة ابألىداؼ اظتبهم ابستخداـ طريقة
حتديد مستوى اإلنتاج اظتمكن واألمثل لكل فًتة, ومبا يضمن تلبية الطلب اظتتوقع وأبقل التكاليف اظتمكنة، وقد 

، والتكلفة اظتتحصل %100ىذا يعٍت أف متخذ القرار راض بنسبة  λ=1الدراسة مبا أف درجة االنتماء توصلت 

                                                           
1
منوذج الربرلة الرايضية ابألهداف ذات األولوية كأداة فعالة يف التخطيط اإلمجايل لإلنتاج دراسة حالة ادلؤسسة ، ساىد عبد القادر، مكيديش دمحم 

، 2014, 1, العدد 8اجمللد  ،Recherchers economiques managerialesالنافعة، الوطنية للصناعات ادلعدنية غري احلديدية وادلواد 
 .207-189الصفحة 

2
يف مؤسسة "اجلزائرية   hannanالتخطيط اإلمجايل لإلنتاج ابستخدام منوذج الربرلة ابألهداف ادلبهم ل، ىداايت بن طيب، سهيلة فندي 

 .59-45، الصفحة 2017, 1, العدد 5اجمللد ، revue des politiques economiques، "للتأمينات
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عليها تعترب التكلفة اظتثلى؛ أي على اظتؤسسة استخداـ متغَتات القرار اظتتحصل عليها من أجل مواجهة الطلب أبدىن 
 لفة.التكاليف مع األخذ بعُت االعتبار الظروؼ اظتبهمة احمليطة ابلتك

 )بعنواف: 1دراسة )رابح بوقرة 

الربرلة اخلطية ودورها يف إعداد خطة اإلنتاج ادلثلى يف ادلؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة البثق، التغطية 
 ابدلسيلة Eara وحدة-Algal وتذويب األلومنيوم

اطتطية للوصوؿ إذل خطة إنتاجية ىدفت ىذه الدراسة كمحاولة لتطبيق األساليب الكمية ؽتثلة يف اسلوب الربغتة 
، وقد توصلت الدراسة اذل أف الربانمج حقق إيرادات وفق اطتطة اظتثلى تقدر بػ فعالة ومثلى داخل اظتؤسسة االقتصادية

دج وفق خطة اظتؤسسة ىذا يعٍت أف معدؿ الزايدة اليت حققها 746.710.417دج مقارنتا بػ 776.121.739
تحليل وفق أسلوب الربغتة اطتطية يعترب عامال مساعدا مهما يف عملية اختاذ القرار، وأف ، وال%3.94الربانمج تقدر بػ 

استعمالو يعترب مؤشر موجب للمؤسسة إبضافتو إذل اظتعلومات النوعية سيكوف القرار اظتتخذ أكثر دقة وأكثر موضوعية 
 وأقرب إذل الواقعية.

 بعنواف: 2(لفدراسة )أغتد عباس عبد الرحيم البلداوي، وقاص سعد خ 

 طريقة بررلة اذلدف إدارة مشروع نظام الصرف الصحي الرئيسي لبلد ابستخدام

دتت ، وطريقة برغتة األىدؼ ىدفت الدراسة إذل إدارة مشروع نظاـ الصرؼ الصحي الرئيسي لبلد ابستخداـ
توقيت اضتقيقي لل (CPM) اظتنحٍتدراسة اظتشروع ابستخداـ األساليب العلمية والرايضية اضتديثة ، وىي طريقة اصتزء 

اعتدؼ ىو االستفادة من  AutoCAD 2015 جوبرانم Primavera V6 ، وىو برانمجواظتتسارع للمشروع
وقد توصلت الدراسة إذل أف زمن اؾتاز اظتشروع ىو  .ىذه األساليب والربامج إلنشاء جدوؿ عمل جديد للمشروع

عراقي، وتطمح إدارة اظتشروع اذل تقليص زمن اؾتاز ىذا  دينار 7.315.011.000يـو وبكلفة تقدر بػ  231
احملور وبكلفة إضافية ػتددة مسبقا وبعد عمل اظتبادلة بُت الوقت والكلفة والعمل على ضغط األنشطة، أصبحت مدة 

دينار واحملور الثاين مدة  21.744.500يوما وبكلفة تعجيلية إضافية  337اؾتاز احملور األوؿ انشاء احملطات 
                                                           

1
 الربرلة اخلطية ودورها يف إعداد خطة اإلنتاج ادلثلى يف ادلؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة البثق، التغطية وتذويب األلومنيوم، رابح بوقرة 

Algal-وحدة Eara 131-112، الصفحة 2005, 5, العدد 5، غتلة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، اجمللد ابدلسيلة. 

غتلة االقتصاد ، طريقة بررلة اذلدف إدارة مشروع نظام الصرف الصحي الرئيسي لبلد ابستخدامأغتد عباس عبد الرحيم البلداوي، وقاص سعد خلف،  2
 194-162، الصفحات 2018،  93، العدد  2، اجمللد  2016، والعلـو اإلدارية

https://www.iasj.net/iasj/journal/29/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/29/issues
https://www.iasj.net/iasj/journal/29/issues
https://www.iasj.net/iasj/issue/7026
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دينار، اتضح أف عملية ضغط احملور الثاين ىي مكلفة أكثر  53.135.000يـو وبكلفة إضافية  169لشبكات ا
، أما احملور األوؿ  857.016.13من احملور األوؿ؛ حيث معدؿ تعجيل العمل يف احملور الثاين إذل  دينار لكل يـو

306.260.50 .  دينار لكل يـو

 )بعنواف: 1دراسة )ستيس كرًن 

استعمال الربرلة اخلطية يف تعظيم الربح يف ادلؤسسة الصناعية دراسة حالة وحدة بوفاريك للعصري وادلصربات 
 JUCOBالفرع:  -ENAJUCاجملمع الصناعي: 

استعماؿ الربغتة اطتطية يف تعظيم الربح يف اظتؤسسة، عتذا تناولت ىذه الدراسة اظتشكلة ىدفت ىذه الدراسة اذل 
الكميات اليت كتب إنتاجها من كل منتوج هبدؼ تعظيم أرابح اظتؤسسة الصناعية يف وحدة اليت ختتص بتحديد 

، حيث كتب مراعاة يف نفس ENAJUCبوفاريك للعصَت واظتصربات لوالية البليدة وللمجمع الصناعي إيناجوؾ 
طية، ومقارنة ىذه الكميات الوقت اظتوارد اظتتحة للوحدة واضتد األدىن لإلنتاج، وكل ىذا ابستخداـ أسلوب الربغتة اضت

. وقد توصلت الدراسة بعد الربغتة الرايضية LINGOبتلك اليت أنتجتها ىذه اظتنشأة الصناعية، ومت استخداـ برانمج 
ابظتقارنة مع حققتو الوحدة فعليا وهبذا نتكن مالحظة عدـ  %280.90من اضتصوؿ على قيمة أرابح بزايدة قدرىا 

فعالية الوحدة يف حتقيق الربح اظترجو، كما أف نسبة حتقيق اضتد األدىن لإلنتاج من طرؼ الوحدة ضعيفة جدا وابلنسبة 
، على عكس لكل اظتنتجات، أي نتكن القوؿ أف الوحدة تعاين ضعفا أو عدـ الفعالية يف حتقيق اضتد األدىن لإلنتاج

 الربانمج اظتقًتح الذي دتكن من حتقيق اضتد لإلنتاج وبزايدة ابلنسبة لبعض اظتنتجات. 

 بعنواف: 2رزيقة( دراسة )ؼتوخ 

 حتسني استعمال موارد ادلؤسسة ادلتاحة ابستخدام تقنيات الربرلة اخلطية

سُت استعماؿ موارد اظتؤسسة اظتتاحة، هتدؼ ىذه الدراسة إذل إبراز دور وأقتية تطبيق تقنية الربغتة اطتطية يف حت
وذلك من خالؿ التطرؽ إذل واقع استخداـ األساليب الكمية ودورىا يف حتسُت أداء اظتؤسسات االقتصادية، مع 

                                                           
1
استعمال الربرلة اخلطية يف تعظيم الربح يف ادلؤسسة الصناعية دراسة حالة وحدة بوفاريك للعصري وادلصربات اجملمع الصناعي: ، ستيس كرًن 

ENAJUC-  :الفرعJUCOB نيل شهادة اظتاجيستَت يف العلـو اإلقتصادية فرع: اإلقتصاد الكمي، كلية العلـو ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات
 2008-2007اإلقتصادية و علـو التسيَت، جامعة اصتزائر، السنة اصتامعية:

2
 االقتصادية العلـو ، كليةاظتاجستَت شهادة لنيل مكملة مذكرةحتسني استعمال موارد ادلؤسسة ادلتاحة ابستخدام تقنيات الربرلة اخلطية، ، رزيقة ؼتوخ 

 .2012-2011جتارية، اظتوسم اصتامعي  علـو :التجارية، ختصص العلـو التسيَت، قسم وعلـو والتجارية
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 STORMوقد مت استخداـ برانمج  .عرض وحتليل نتائج الدراسة اظتيدانية إبحدى الوحدات االقتصادية اصتزائرية
ج اظتستعملة يف حل اظتسائل ذات الطبيعة الرايضية وكذا مسائل حبوث العمليات، وقد والدي يعد من أحدث الربام

النموذج الرايضي اظتقًتح من اضتصوؿ على زايدة يف قيمة اإليرادات السنوية للوحدة بنسبة توصلت الدراسة بعد حل 
فعالية الربانمج اظتقًتح يف ، وهبذا نتكن مالحظة 2008%، عن اإليرادات اليت حققتها الوحدة وذلك لسنة  16.44

حتسُت إيرادات الوحدة، كما أف نسب استغالؿ اظتواد األولية من طرؼ الربانمج الرايضي اظتقًتح كانت أحسن من 
النسب اليت حققتها الوحدة ػتل الدراسة، وذلك يرجع ابلدرجة األوذل إذل وجود كميات ضائعة من اظتواد األولية، 

 نتاجيةأثناء القياـ ابلعملية اإل

 )بعنواف: 1دراسة )مقراب سارة 

 أمهية قياس تكاليف اإلنتاج يف ترشيد الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة االقتصادي ابستخدام الربرلة اخلطية

هتدؼ ىذه الدراسة إذل دراسة مربرات ترشيد وقياس تكاليف اإلنتاج هبدؼ االستغالؿ األمثل للطاقة اإلنتاجية، 
ايضي لتحديد التشكيلة اظتثلى لإلنتاج اليت حتقق أدىن تكلفة ؽتكنة وػتاولة حتديد اظتوارد ابإلضافة اذل حتديد فتوذج ر 

الذي يعد من أىم الربامج  WinQSBالنادرة ابلنسبة للوحدة ػتل الدراسة، وىذا ابستعماؿ برانمج االستغالؿ 
اظتستعملة يف حل مسائل الربغتة اطتطية. وقد توصلت الدراسة إذل أف أفضل قرار ختطيطي الذي يساىم يف ترشيد 
الطاقة اإلنتاجية يتمثل يف تنشيط الطلب على اظتنتجات اظتؤسسة اظتعنية عن طريق حتسُت ورفع جودة اظتنتجات، 

سياسة تروكتية تساعد يف زايدة الطلب على منتجاهتا، وتقدر القيمة الدنيا للتكلفة اليت  وزايدة قدرهتا التنافسية، إتباع
دينار جزائري،  556371300حتقق أعظم عائد ابستخداـ الربغتة اطتطية ابلنسبة لوحدة عريب للحليب ومشتقاتو بػ
 اهتا.وىي دتثل الوضع األمثل لنشاط اظتؤسسة يف حدود اظتستوى اضتارل للطلب على منتج

 بعنواف: 2صاضتي( العارل دراسة )عبد 

 عمان بورصة حالة دراسةادلثلى  االستثمارية احملافظ إدارة يف الرايضية الربرلة دور

                                                           
 شهادة لنيل مكملة مذكرةأمهية قياس تكاليف اإلنتاج يف ترشيد الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة االقتصادي ابستخدام الربرلة اخلطية، ، مقراب سارة 1

 .2011-2010إقتصاد تطبيقي اظتالية وإدارة األعماؿ، اظتوسم اصتامعي  التسيَت، ختصص وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو ، كليةاظتاجستَت

2
 شهادة متطلبات الستكماؿ مقدمة أطروحة، عمان بورصة حالة دراسةادلثلى  االستثمارية احملافظ إدارة يف الرايضية الربرلة دورصاضتي،  العارل عبد 

االقتصاد، اظتوسم  يف األمثلية طرؽ :اقتصادية، التخصص علـو :التجارة، الشعبة وعلـو التسيَت علـو اقتصادية، علـو الثالث، اظتيداف الطور د، ـ ؿ دكتورة
 .2019-2018اصتامعي 
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ىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز الدور الذي تلعبو الربغتة الرايضية مبختلف أنواعها يف حتديد احملافظ االستثمارية اظتثلى، 
ولتحقيق أىداؼ الدراسة مت التطرؽ إذل معظم أنواع الربامج الرايضية اليت مت من خالعتا صياغة فتوذج احملفظة 

فظة االستثمارية والذي ىو عبارة عن دمج بُت الربغتة الكسرية والًتبيعية االستثمارية، كما مت تطبيق فتوذج كفاءة احمل
يف حتديد احملفظة االستثمارية اظتثلى من بُت عينة ؼتتارة من بُت أسهم الشركات اظتدرجة يف بورصة عماف، مشلت عينة 

تثمار، العربية األوربية، جامعة ( أسهم صادرة عن الشركات التالية: )ميثاؽ، اإلسراء للتعليم، عمد لالس10الدراسة ) 
فيالدلفيا، اضتياة الدوائية، تسويق الدواجن، العصر لالستثمار، اجملموعة االستشارية، اظتتخصصة للتجارة(، ومت 

يف  Solver(، وابالستعانة بتقنية 2016-2006االعتماد على بياانت اترمتية من بورصة عماف خالؿ الفًتة )
أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ىي أنو من خالؿ اظتقارنة بُت فتوذج كفاءة كانت من بُت   Excelبرانمج 

فتوذج اسًتاتيجية االوزاف اظتتساوية، فتوذج تعظيم العائد، فتوذج تدنية -احملفظة االستثمارية والنماذج الثالثة األخرى 
حيث حققت أكرب عائد وأقل ؼتاطرة ومع   اظتخاطرة حبيث كانت نتائج فتوذج كفاءة احملفظة االستثمارية ىي األفضل

كفاءة عالية جدا. كما أفرز فتوذج كفاءة احملفظة االستثمارية النسبة اظتئوية اليت كتب على اظتستثمر أف يستثمرىا يف  
ومستوى كفاءة  0.00001وؼتاطر تقدر بػ 0.081كل أصل من احملفظة االستثمارية حبث حتقق لو عائد مقدره 

 .12230.68بػ

 بعنواف: 1ة )نصر الدين بوريش(دراس 

 اختاذ قرار ختطيط اإلنتاج ابستعمال الربرلة اخلطية

هتدؼ ىذه الدراسة إلظهار كيفية اختاذ قرارات ختطيط اإلنتاج الصناعي، والبحث عن بدائل طتطة اإلنتاج، ليتم 
اظتفاضلة بينها، مبا يتناسب وظروؼ اظتؤسسة، يف إطار تطبيق أحد األساليب العلمية الكمية وىي الربغتة اطتطية، وىذا 

ف قرار النهائي لإلنتاج يتأثر بطبيعة وكفاءة األداة . وقد توصلت الدراسة إذل أSTORMبرانمج ابستعماؿ 
اظتستعملة )النموذج الرايضي(، حبيث إذا كانت ىذه األداة غَت قادرة على تصوير الواقع، واحتواء اظتشكلة، فإف عملية 

وقدرهتا على إعطاء اختاذ القرار لن تؤيت ذتارىا، ويتأثر النموذج بدوره بتطور العلـو الرايضية وعلـو التسيَت بصفة عامة، 
 فتاذج قادرة على حل مشكالت الواقع. 

 

                                                           
1
التسيَت، فرع  وعلـو االقتصادية العلـو اظتاجستَت، كلية شهادة لنيل مكملة مذكرةاختاذ قرار ختطيط اإلنتاج ابستعمال الربرلة اخلطية، ، نصر الدين بوريش 

 .2001-2000علـو التسيَت، اظتوسم اصتامعي  
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 بعنواف: 1خالد( دراسة )بوشارب 

اإلنتاجي دراسة حالة ادلؤسسة اجلزائرية لألنسجة  القرار اختاذ يف األهداف متعددة اخلطية الربرلة منوذج دور
 ابدلسيلة (EATIT)الصناعية والتقنية 

وتوضيح لكيفية تطبيق أحد أساليب الكمية اليت تستعملها حبوث العمليات يف هتدؼ ىذه الدراسة إذل دراسة وحتليل 
. وقد توصلت QM for Windowsاختاذ القرارات، واظتتمثلة يف الربغتة ابألىداؼ اظتتعددة، وىذا ابستعماؿ برانمج

القوؿ أف اظتؤسسة ػتل نسبة اإلنتاج الكلية للمؤسسة ضعيفة مقارنة ابلربانمج اظتقًتح، أي نتكن الدراسة إذل أف 
الدراسة تعاين ضعفا أو عدـ الفعالية يف اإلنتاج، مبعٌت آخر أف اظتؤسسة ال تستغل الطاقة اإلنتاجية الكلية اظتتاحة 
والسبب يف ذلك يعود ابلدرجة األوذل إذل ػتدودية اظتوارد األولية اظتتاحة اظتستعملة يف العملية اإلنتاجية، كما أف نسبة 

اد األولية من طرؼ الربانمج الرايضي اظتقًتح كانت أحسن من النسبة اليت حققتها اظتؤسسة ػتل الدراسة، استغالؿ اظتو 
ويرجع ذلك ابلدرجة األوذل اإلنقطاعات اظتفاجئة يف التموين ابظتواد األولية واظتتمثلة يف القطن الطبيعي، أثناء القياـ 

ذج الرايضي اظتقًتح الذي مت وضعو من اضتصوؿ على زايدة يف ابلعملية اإلنتاجية، ابإلضافة إذل ذلك وحسب النمو 
%، عن اإليرادات واألرابح اليت حققتها اظتؤسسة ػتل الدراسة  224.16قيمة اإليرادات واألرابح السنوية بنسبة 

 ، وهبذا نتكن مالحظة فعالية الربانمج اظتقًتح يف حتسُت إيرادات وأرابح اظتؤسسة يف آف واحد.2012لسنة 

  بعنواف: 2يوسف( سليم ؾتاةاسة )در 

 بغداد" جامعة يف تطبيقية دراسة" األهداف بررلة أسلوب ابستخدام اجلامعة موازنة يف ادلوارد ختصيص

اعتدؼ األساسي عتذه الدراسة يتمثل يف بياف دور أساليب حبوث العمليات ومنها اسلوب برغتة األىداؼ يف توزيع 
اظتوارد احملدودة للموازنة، وذلك من خالؿ التطبيق العملي يف إحدى اصتامعات اضتكومية العراقية، من خالؿ صياغة 

من خالؿ استخداـ ختصيصات اظتوازنة التقديرية للعاـ  اظتعادالت الرايضية اطتاصة ابألىداؼ واحملددات، وذلك
. مبوجب ىذه الدراسة أظهرت نتائج اظتقارنة ضتصة الطالب مبوجب Win QSB، وابستخداـ برانمج 2005

االسلوب التقليدي من االعتماد اظتصدؽ للكليات واظتعاىد والوحدات التابعة للجامعة وحصة الطالب )مبوجب 
                                                           

1
اإلنتاجي دراسة حالة ادلؤسسة اجلزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية  القرار اختاذ يف األهداف متعددة اخلطية الربرلة منوذج دورخالد،  بوشارب 

(EATIT) التسيَت، ختصص األساليب الكمية يف التسيَت،  وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو ، كليةاظتاجستَت شهادة لنيل مكملة ، مذكرةابدلسيلة
 .2014-2013اظتوسم اصتامعي 

2
 إذل غتلس مقدمة رسالةبغداد"،  جامعة يف تطبيقية دراسة" األهداف بررلة أسلوب ابستخدام اجلامعة موازنة يف ادلوارد ختصيص، يوسف سليم ؾتاة 

 .2017احملاسبة،  قسم واالقتصاد، اإلدارة كلية بغداد جامعةاحملاسبة،  اظتاجستَت يف درجة نيل متطلبات من جزء بغداد وىي جامعة /واالقتصاد اإلدارة كلية
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(  390616000من االعتماد اظتصدؽ ايضا, فروقات سالبة بلغت بشكل ارتارل قدره )  اسلوب برغتة األىداؼ(
دينار, ويعد اؿتراؼ مقبوال لصاحل البحث لكوف االعتماد اظتصدؽ ال نتثل حقيقة ما مت االلتزاـ بو, العتماده على 

التابعة صتامعة بغداد )مبوجب األسلوب التقليدي يف التنفيذ، كما أظهرت نتائج اظتقارنة ضتصة الكليات والوحدات 
األسلوب التقليدي( من االعتماد اظتصدؽ وحصة الكليات والوحدات التابعة صتامعة بغداد )مبوجب اسلوب برغتة 

( دينار، ويعد اؿترافا مقبوال لصاحل البحث 649558000األىداؼ( فروقات سالبة قد بلغت بشكل ارتارل قدره )
التقليدي اظتتبع يف توزيع التخصيصات اظتالية من قبل اصتامعة على الكليات  نظرا لعدـ كفاءة وفاعلية األسلوب

 واظتعاىد والوحدات التابعة عتا.

 بعنواف: 1نصر الدين( مسعود دراسة )بن 

كأسلوب فعال لتقييم واختيار ادلشاريع االستثمارية يف ادلؤسسات   SGPمنوذج الربرلة ابألهداف التتابعية 
 S.CI.BSالة شركة االمسنت ببين صاف االقتصادية مع دراسة ح

 تطبيق مت قد اظتشاكل، وىذه مثل  معاصتة يتيح الذى األىداؼ اظتتعددة هتدؼ ىذه الدراسة إذل اقًتاح فتوذج الربغتة
 من األفضل من اختيار البديل نهالتمكي صاؼ ببٍت االشتنت إلنتاج االقتصادية العمومية اظتؤسسة لصاحل النموذج ىذا

إذل أف اظتشروع  . وقد توصلت الدراسةLINGOاثين لإلنتاج، وىذا ابستعماؿ برانمج  خط إلنشاء بدائل ستة أصل
الثالث ىو أفضل مشاريع اظتقًتحة من بُت ستة مشاريع، أما بقيت األىداؼ فقت تفاوتت على حسب عدة معايَت، 

ستهدفة أي اـتفاض عن مستوى من القيمة اظت %75فمعدؿ العائد على االستثمار نسبة إؾتازه قد وصلت إذل 
، أما فيما متص معيار مدة اإلؾتاز فقد حقق اظتشروع الثالث مدة شهر %25الطموح احملدد من طرؼ اظتؤسسة بػ

عن مستوى الطموح، لكن اختيار اظتشروع الثالث ال نتكن حتقق شرط نسبة  %2.94واحد؛ أي بنسبة اؿتراؼ 
ابلنسبة ظتعيار  %97.65ار السالمة البيئية فقد حتقق ىدا اعتدؼ بػ، أما معي %57.15التمويل الذايت إذل بػ 

ظتعيار انداثر الغبار، وعدـ حتقيق ىدؼ معيار تقليل تكاليف الصيانة ابؿتراؼ قدره  %80الضجيج وبنسبة 
  .%10، وكذلك عدـ حتقيق معيار استهالؾ الطاقة ابؿتراؼ قدره 0.17%

 

 
                                                           

1
كأسلوب فعال لتقييم واختيار ادلشاريع االستثمارية يف ادلؤسسات االقتصادية مع   SGPمنوذج الربرلة ابألهداف التتابعية ، نصر الدين مسعود بن 

 .29-16، الصفحات 2013 أكتوبر - 04 اإلدارة، العدد و لالقتصاد اصتزائرية  اجمللة، S.CI.BSدراسة حالة شركة االمسنت ببين صاف 
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 بعنواف: 1الزىراء( فاطمة عمر دمحم، بن دراسة )بلحسن 

 1-0(ZOGP)مقاربة الختيار مشاريع نظم ادلعلومات ابستخدام الربرلة اخلطية ابألهداف 

( و لتقييم نوعية الدعم الذي يقدمو ZOGP) 1-0ىدفت ىذا الدراسة الختبار فتوذج للربغتة اطتطية ابألىداؼ 
للقرارات اظتتعلقة ابختيار مشاريع نظم اظتعلومات. اعتمد النموذج اظتقًتح غالبية اظتعايَت النوعية و الكمية، اظترنة و 
الصلبة اظتتعلقة هبذا النوع من القرارات : األرابح، التكاليف، تفضيالت متخذي القرار و اظتستخدمُت، الوقت الالـز 

لتكوين، وقت تنفيذ اظتشروع اظتتوقع، اظتخاطرة و اظتشاريع االلزامية. من أجل اختبار النموذج، أجريت دراسة حالة ل
 LINGO، أرزيو و دراسة افًتاضية، ابستخداـ برانمج RTOعلى مستوى اظتؤسسة الوطنية سوانطراؾ، فرع 

، حيث يسمح ىذا االختيار 10و6و4و3و1ع وكشفت نتائج الدراسة أنو مت اختيار ستسة مشاريع ىي اظتشرو  .15
دوالر عن الربح اظتستهدؼ، فيما جتاوزة  294.000دوالر بزايدة قدرىا  48.294.000بتحقيق ربح قدره 

دوالر زايدة عن القيمة اظتقدرة، فيما سيتطلع تكوين اليد العاملة  3.509.000التكلفة التقدرية للمشاريع اطتمس 
من جهة، عن وجود عدد كبَت من اضتواجز  يـو 303ـ، وقد تطلب إؾتاز اظتشاريع اطتمس يو  335اظترتبطة ابظتشاريع 

التنظيمية و البيئية حتوؿ دوف استخداـ األساليب متعددة اظتعايَت من أجل دعم القرارات اظتتعلقة ابختيار مشاريع نظم 
اسة االفًتاضية لتثبت نوعية الدعم اظتقدـ اظتعلومات يف اظتؤسسات اصتزائرية العامة. من جهة اثنية، جاءت نتائج الدر 

 ( اظتخترب االختيار مشاريع نظم اظتعلومات.ZOGP) 1-0من طرؼ فتوذج الربغتة اطتطية ابألىداؼ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
غتلة االبتكار ، 1-0(ZOGP)مقاربة الختيار مشاريع نظم ادلعلومات ابستخدام الربرلة اخلطية ابألهداف الزىراء،  فاطمة عمر دمحم، بن بلحسن 

 .156-137، الصفحات 2017والتسويق، العدد الرابع، 
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 ادلطلب الثاين: الدراسات األجنبية

 تطرقنا يف ىذا الفصل إضافة اذل الدراسات العربية دراسات سابقة أجنبية نوجزىا فيما يلي:

  دراسة(,Washington A. Oliveira Diego J. Fiorotto)1 :بعنواف 

An extended goal programming model for the multiobjective integrated 
lot-sizing and cutting stock problem 

مت تقدًن  ،ؼتزوف القطع مع اآلالت اظتتوازية واظتواد اطتاـ اظتتعددة وتقليص تبحث ىذه الورقة يف مشكلة حتجيم
، لسابقة اليت تدرس النهج اظتتكاملمتميزًا عن األعماؿ ا ،دؼاعتصياغة رايضية عامة جديدة ابستخداـ فتوذج برغتة 

 طةتتكيف ىذه اطت عالوة على ذلك ،العمود ضتل ىذا النموذج اظتقًتح يتم استخداـ إجراء إرشادي قائم على إنشاء
حتليل اظتفاضالت بُت ؼتتلف الوظائف اظتعروفة لتحجيم الدفعة  مث ،عتدؼلسياؽ برغتة امع بعض اظتنهجيات اظتعروفة 

بحث ال املف تعريف األداء اظتستخدـ يف ىذكن أف يدعم حتليل نت وخفض اظتخزوف ابستخداـ ملفات تعريف األداء،
ساسية اظتعلمة قدـ حتليل حيو صانع القرار للعثور على أوزاف التفضيل األنسب لكل دالة تكلفة يف وظيفة اإلؾتاز. 

لفحص اظتفاضلة بُت اأفضل حل متوسطا و ااضتل األكثر توازانًا من خالؿ حساب تقدير التكلفة اإلرتالية لإلنتاج 
حيث نتكن ألصحاب  لة يف القرار واظتساحة اظتوضوعية فيما يتعلق بتخطيط اإلنتاجغتموعة من اضتلوؿ ذات الص

يكشف سلوؾ اظتنحنيات يف  ؼ األكثر حساسية. عالوة على ذلكىدااظتصلحة إيالء اظتزيد من االىتماـ لتلك األ
نتائج أظهرت  ا. أخَتًاحتويالت الرسم البياين عن األىداؼ اليت تواجو صعوبة أكرب أو أكثر سهولة يف حتقيق أىدافه

من  اظتمتد ومع ذلكاضتسابية أيًضا إذل أف اإلجراء التجرييب القائم على إنشاء العمود لتل بفعالية فتوذج برغتة اعتدؼ 
 الصعب حل اظتشكلة الرئيسية لألعداد الصحيحة للحاالت اظتتوسطة والكبَتة.

  دراسة (Diego Broz , et al)2 :بعنواف 

Goal programming application for the decision support in the daily 
production planning of sawmills 

                                                           
1
 Diego J. Fiorotto, Washington A. Oliveira, An extended goal programming model for the multiobjective 

integrated lot-sizing and cutting stock problem, European Journal of Operational Research,2021. 
2
 Diego Broz, Nicolás Vanzetti, Gabriela Corsano, Jorge M. Montagna, Goal programming application for the 

decision support in the daily production planning of sawmills, Forest Policy and Economics 102, 2019, p29-40. 

https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1389934118304234
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1389934118304234
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1389934118304234
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S1389934118304234
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 ،النموذجية NEAمت طرح فتوذج الربانمج اطتطي اظتختلط الصحيح للتخطيط اليومي ظتنشرة ىذا البحث يف 
ابستخداـ مصفوفة ظتنشرة. دتت صياغة أربعة أىداؼ موضوعية تتوافق مع معايَت األداء احملددة واظتعتادة يف عملية ا

اختالفات قوية وعميقة فيما أف ىناؾ  وخلصت الدراسة ة، مت حتليل التناقضات بُت ىذه األىداؼ اظتختلفالتجارة
، فإف خطة االعتبار ىذا السياؽ بعُتمع األخذ  يف إحداىا كاف ىناؾ ضرر يف اآلخرفكلما حدث حتسن  ،بينها

ابلنظر إذل ىذا  بشكل عاـ. ـ حلواًل مقبولة لألىداؼ اظتلقاةلن تقداإلنتاج اليت مت حتقيقها من حتسُت ىدؼ واحد 
 ابستخداـ فتوذج ،اظتوقف، يتم تقدًن عالج ىذه اظتشكلة ابستخداـ منهجية برغتة االىداؼ كحل مناسب للغاية

على فة ، يتم تقدًن منهجية برغتة االىداؼ هبدؼ تقييم اظتناىج اظتختلمج اطتطي اظتختلط الصحيح للتخطيطالربان
ات األىداؼ أف برغتة االىداؼ دتكن من معاصتة اظتشاكل ذ كذلك  خلصت الدراسة، أساس النتائج اظتذكورة أعاله

 عالوة على ذلك ،أو الصالبة لنماذج موضوعية واحدة، دوف الوقوع يف مشاكل عدـ اصتدوى اظتتعددة يف وقت واحد
وذج برغتة االىداؼ دتكن برغتة االىداؼ من حتديد مستوى التفضيالت لكل ىدؼ وفًقا ظتنظور صانع القرار.نتائج فت

على اظتنهجية ومع ذلك يف بعض  الذي يتخذه صانع القرار، واثنًيا على التفضيل متغَتة وتعتمد يف اظتقاـ األوؿ
عالوة على ذلك،  حتقيقها من خالؿ ىدؼ معُت تبايًنا طفيًفاالنطاقات التفضيلية اظتعينة تظهر اإلؾتازات اليت مت 

، حىت مع حمت حتقيق أكرب األراباألىداؼ مستوايت إؾتاز أقل مقارنة مبنهجية برغتة  طيةربغتة اطتال فتوذجأظهر 
لكونو قليل إعطاء اضتد األدىن من فقداف اظتواد اطتاـ يف منهجية برغتة االىداؼ نظرًا و ، من جانبها التفضيل اظتنخفض
  .حدث أدىن مستوى للمخزوفوأ ،اضتساسية للتفضيل

 ( دراسةNegar Akbari , et al)1  :بعنواف 

Goal programming models with interval coefficients for the sustainable 
selection of marine renewable energy projects in the UK 

برغتة اعتدؼ والذي نتكن أف يوفر أداة اختاذ القرار الختيار مشاريع مت تطوير فتوذج يهدؼ ىذا البحث اذل 
، وقد مت حتقيق ذلك ابستخداـ ستة معايَت رئيسية: التكلفة الرأشتالية ظتتجددة على اظتستوى االسًتاتيجيالطاقة اظتائية ا

بعااثت غاز اثين أكسيد الكربوف. التوظيف وتقليل ان ،االتصاؿ ابظتراكز السكانية ،الكهرابء اظتولدة ،تكلفة التشغيل ،
، مت تصنيف ىذه اظتشاريع يف أربع مناطق متميزة يف رتيع أؿتاء من خالؿ استخداـ منهجية التجميع عالوة على ذلك

نتكن لصناع القرار أف  إذ، لتطوير الطاقة البحرية اظتتجددة ، مت أيًضا حتديد اظتناطق اصتذابةعالبالد وعند حتديد اظتشاري
، وما ىي اظتناطق اليت تقدـ إمكانيات أفضل لتنمية ع يف رتيع أؿتاء اظتملكة اظتتحدةيدركوا بوضوح كيف تنتشر اظتشاري

ية اظتشروع احملدد إذل ، ينتمي غالبذل أف السيناريو اإلحصائي األمثلمستدامة للطاقة البحرية اظتتجددة.تشَت النتائج إ
يف غرب اظتملكة  4و  الشمالية الشرقية 1اظتملكة اظتتحدة، تليها عن قرب اظتنطقة  اقعة يف شرؽ، الو 3اظتنطقة 

ابلكاد مت  (2، فإف الساحل اصتنويب الغريب للمملكة اظتتحدة )اظتنطقة ا إذل البياانت واضتلوؿ اضتاليةاظتتحدة. استنادً 

                                                           
1
 Negar Akbari , et al, Goal programming models with interval coefficients for the sustainable selection of marine 

renewable energy projects in the UK, European Journal of Operational Research293,2021, p748-760. 
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اليت  برغتة األىداؼتوى إضافًيا من االستثمار يف ، وىذا يعٍت أف ىذه اظتنطقة ستتطلب مسحتديدىا كمنطقة جذابة
، إال ورويب لتحقيق نتائج أكثر مشوالً نتكن إجراء مزيد من التجارب على اظتستوى األو  سيتم تطويرىا يف ىذه اظتنطقة.

السياسات أف اظتنهجية ودراسة اضتالة اظتقدمة يف ىذه الورقة توفر دلياًل على اظتفهـو وتوفر أداة صنع القرار لصانعي 
، مت توفَت أدوات صنع القرار ية الفاصل الزمٍت وبرغتة األىداؼمن خالؿ استخداـ منهج برغتة األىداؼختطيط 

 العملية واظترنة واليت نتكن أف تقدـ توصيات وصفية ظتشاكل مزيج الطاقة اظتتجددة اإلقليمية.
 ( دراسةet al Ezzeddin Bakhtavar,)1 :بعنواف 

Assessment of renewable energy-based strategies for net-zero energy 
communities: A planning model using multi-objective goal programming 

ابستخداـ برانمج  ألىداؼابربغتة الهنًجا جديًدا لتخطيط الطاقة على مستوى اجملتمع مع  بحثال ااقًتحت ىذ
LINGO وجو عدـ اليقُت بشكل أكثر اظترتبطة مبشاكل حتسُت الطاقة ومعاصتة أ، لتقليل مشكلة الوقت اضتسايب

مت استخداـ ؼتططات الًتجيح اظتختلفة مبا يف ذلك األوزاف الرمادية اليت دتثل حكم اطترباء يف حتليل نظاـ إمداد  ،فعالية
للتحقيق يف آاثر تغيَت  مت استخداـ احتماالت  ترجيح ؼتتلفة يف حتسُت نظاـ الطاقة ومن الطاقة األمثل للمجتمع

حتديد تكامل اضتد األقصى من إمدادات الطاقة التوصل اذل أولوايت القرار على النتائج وعلى مصاضتهم. لقد مت 
اظتتجددة يف مزيج الطاقة مع موارد الطاقة اظتتاحة ػتلًيا نتكن أف يقدـ فوائد كبَتة من حيث تقليل تكلفة إمدادات 

تشَت النتائج إذل أنو عندما يتم حتديد أولوايت األىداؼ و  ن اآلاثر البيئية لدورة اضتياة.الطاقة وكذلك يف التخفيف م
إذل طاقة يكوف البيئية، فإف دمج انبعااثت منخفضة الطاقة اظتتجددة قدر اإلمكاف واستبعاد تقنيات حتويل النفاايت 

قة الشمسية نسبًيا كما مت حتديد أف يتم تثبيط تكامل الطاظل منظور اقتصادي  ، بينما يفمنطقًيا بشكل أفضل
عن طريق التشابو مع اضتل  لتفضيل الطلب تقنية و، فإنعلى عكس األساليب االستداللية استخداـ برغتة اعتدؼ ىو

دقيقة من الوقت اضتسايب  30يقرب من ، ؽتا يؤدي إذل حتليل مااظتثارل نتكن أف يقلل بشكل كبَت من الوقت اضتسايب
اظتواقع حيث يلـز تقييم عدد أكرب من االحتماالت البديلة. عالوة على ذلك نتكن استخداـ برغتة إذل ثواٍف يف 

خاصة  األىداؼ حتديد اضتلوؿ مع اضتد األدىن من االؿترافات غَت اظترغوب فيها عن مستوايت األداء اعتدؼ اظتثارل
شاركُت يف جملتمع وغَتىم من صانعي القرار اظت، ومن اظتتوقع أف تساعد نتائج الدراسة مطوري الألىداؼ ذات األولوية
، وستكوف الطريقة اظتطورة مفيدة أيًضا ألولئك الذين يهتموف يف استخداـ برغتة األىداؼ ضتل ختطيط الطاقة اإلقليمي

                                                           
1
  Ezzeddin Bakhtavar,  et al, Assessment of renewable energy-based strategies for net-zero energy communities: 

A planning model using multi-objective goal programming, Journal of Cleaner Production 272, 2020. 
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نظرًا لتقليل الوقت اضتسايب من خالؿ  مشكالت التخطيط اظتعقدة اليت تنطوي على العديد من التخطيط غَت اظتؤكدة.
 . تخداـ برغتة األىداؼاس

 ( درسةJiaojiao Cheng, et al)1 :بعنواف 

Modeling equitable and effective distribution problem in humanitarian 
relief logistics by robust goal programming 

تناولت مشكلة التوزيع العادؿ والفعاؿ للغذاء يف ظل العرض والقدرة غَت اظتؤكدين يف مشكلة  ىذه الورقة
بتحسُت خطة عادلة وفعالة لتوزيع اظتواد الغذائية تليب   مت ة الدراسةيف مشكل -اإلغاثة اإلنسانية-توزيع اظتواد الغذائية

 إذل فتوذج برغتة ت، توصلفعاليةإلجراء اظتفاضلة بُت اإلنصاؼ وال ،قيمة اعتدؼ احملددة مسبًقاكمية التوزيع اإلرتالية 
ية على إف قيود العرض والقدرات مع عدـ اليقُت ىي شبو الهنائية ومستعص ،ىدؼ قوي جديد مع عوامل األولوية

اظتكافئ  RCإذل شكل  وحتويل مت، ار غتموعة االضطراب القوي اظتكررلذلك يف إط ،اضتل من الناحية اضتسابية
 دراسة حالة حوؿ توزيع الغذاء ًنقدت التوصل اذل ومت ،كبَت من الصعوابت اضتسابية  بشكل صريح والذي يقلل بشكل

، نتكن طبيق النهج اظتقًتحبت ابلدراسةيف بنك الطعاـ األمريكي إلثبات صحة وتوافر طريقة التحسُت اصتديدة اطتاصة 
 ومت التوصل اذل النتائج التالية:إجراء مفاضلة بُت اإلنصاؼ والفعالية.لصانعي السياسات 

، لكل منها م تلك اظتقاطعات إذل ست فئاتيقسمت ت ،ذائية، بناًء على مستوايت الفقريف مشكلة توزيع اظتواد الغ
يتعلق ابلنموذج فيما  .من أف التصنيفات اظتختلفة ستؤدي إذل ؼتططات ختصيص ؼتتلفةىذا  وقد حتقق ،عامل أولوية

مث يتم  ،من القيود للتعامل مع الفعالية واعتماد غتموعة من القيود الناعمة والصعبة لتجسيد اإلنصاؼ وإناظتقًتح، ف
تعترب حقوؽ اظتلكية أكثر أقتية  ىذا البحثيف  وية إلجراء مفاضلة بُت اظتقياسُتتقدًن ىدؼ جديد مع عوامل األول

يف اضتياة الواقعية، نتكن لواضعي السياسات حتديد أولوايت ؼتتلفة وفًقا  دودةلفعالية بسبب اإلمدادات احملمن ا
ج اظتقًتح عرًضا وقدرة غَت مؤكدة، ؽتا كتعل من الصعب حل يتضمن النموذ  للسياسات والتفضيالت وعوامل أخرى.

رب العددية من النتائج سلسلة من التجا كما أجرى  . قابلية التتبع للنموذج اظتقًتحظتعاصتة اضتسابية يف النموذج
صانعي على اسًتاتيجيات التوزيع ونتكن تعديلها بناًء على تفضيل  σ  ،Ki، تؤثر معلمات النموذجاضتسابية

ستنتج أف النهج اظتقًتح نتكن أف لتفز صانعي إ .وبناًء على الدراسات اظتقارنة، السياسات وسياسات اظتؤسسات

                                                           
1
 Jiaojiao Cheng, et al, Modeling equitable and effective distribution problem in humanitarian relief logistics by 

robust goal programming, Computers & Industrial Engineering 155, 2021. 

https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0360835221000875
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0360835221000875
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0360835221000875
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مفيدة يف التوزيع العادؿ والفعاؿ لربانمج تنمية  وونتكن أف تكوف اسًتاتيجيات، السياسات على اختاذ القرارات اظتناسبة
 اظتوارد البشرية.

  دراسة((Chikine Ashok Kumar, Thiruchinapalli Srinivas1 :بعنواف 

Using goal programming for transportation planning decisions problem 
in petroleum companies 

هتدؼ ىذه الدراسة اذل استخداـ الربغتة ابألىداؼ ظتشكلة قرارات ختطيط النقل يف شركات البًتوؿ يف اعتند 
مت  ،قيًدا وستسة أىداؼ وميزة موضوعية 35متغَتًا و  30اضتالية  GPتتضمن مشكلة نقل  ،LGPابستخداـ 

الة وجود أىداؼ متضاربة  حوقد توصلت الدراسة إذل أنو يف ،QSBحل اظتشكلة ابستخداـ حزمة الربامج 
حد لتقليل تكلفة النقل على الرغم من ىدؼ وا GP، كتب استخداـ الربغتة متعددة األىداؼ مثل متعددة

يتم إعطاء  ،، ابلتوازي مع األىداؼ األخرى اليت حددهتا الشركة واليت جتعل اظتشكلة متعددة األىداؼاإلرتالية
الدراسة إذل أف اظتديرين كتب أف يتلقوا ىيكل األولوية لألىداؼ  أثبتت، إذل حد كبَت LGPاضتل ابستخداـ 

 ق.دقيلتحقيق األىداؼ بشكل 

  دراسة(J.Qu, et al)2  :بعنواف 
A goal programming approach for balancing diet costs and feed water use 
under different environmental conditions 

موزونة للربط وتقليل التكاليف الغذائية واستخداـ مياه  برغتة األىداؼتطوير ذتانية فتاذج يف ىذه الدراسة مت 
مت القضاء على ما يقرب من نصف استخداـ اظتياه يف ظل حالة  ،احتماالت بيئية 8حتت  اربقأللًتبية االري 

ياه عند االنتقاؿ من النظاـ الغذائي االتنقيط والسنة الرطبة واثين أكسيد الكربوف اضتارلا عند اضتد من استعماؿ اظت
، واـتفضت نسبة ألياؼ زادت نسبة تناوؿ اظتادة اصتافة ،الغذائي األقل استهالًكا للمياه األقل تكلفة للنظاـ

كاف نتيل إذل اختيار مواد   ألف النموذج بشكل عاـ، احملايدة يف نسبة اطتطورة، واـتفض تركيز الطاقةاظتنظفات 
تبُت أف الربوتُت ىو قيد ملـز يف تركيبة النظاـ  على تركيز أقل للطاقة، ؽتا يوفر اظتزيد من اظتاء اليت حتتوياألعالؼ 

، كانت تكلفة التخفيف من اظتياه للري ابلتنقيط أعلى متغَتًا مع أوزاف برغتة األىداؼ اظتستخدمة الغذائي وكاف
                                                           

1
 Chikine Ashok Kumar, Thiruchinapalli Srinivas, Using goal programming for transportation planning decisions 

problem in petroleum companies,  Materials Today: Proceedings, 2021. 
2
 J.Qu, et al, A goal programming approach for balancing diet costs and feed water use under different 

environmental conditions, Journal of dairy science 102, Issue 12, 2019, p 11504-11522.  
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، فإف األثر النافع ابلتنقيط عالوة على ذلك ة لتطبيق أنظمة الريبسبب الكفاءة العالي عاديالمن تكلفة الري 
أثَت السليب الرتفاع مستوى اثين أكسيد الكربوف على زايدة كفاءة استخداـ اظتياه للمحاصيل يعوض جزئًيا عن الت

اظتستقرة اظتصاحبة  ET، ولكنو دل يتغلب عليو بناًء على افًتاضنا ابرتفاع درجة اضترارة وقيمة لزايدة درجة اضترارة
 .تفاع اثين أكسيد الكربوفالر 

 ( دراسةSiti Komsiyah, et al)1  :بعنواف 
A Fuzzy Goal Programming Model For Production Planning in Furniture 
Company 

على السَتة  بهميف ىذه الورقة البحثية مت استنتاج أنو نتكن تطبيق فتاذج برغتة اعتدؼ اظت دراستوبناًء على ما مت 
عالوة  ،السَتة الذاتيةفتوذج لتكيف مع تفضيالت حيث نتكن أف يكوف مستوى الطموح قاباًل ل ،لطاليب العمل الذاتية

 ضائعةمن اظتمكن معاصتة اطتسائر من اظتنتجات ال توصلت الدراسة أنو ،بهمةعلى ذلك ابستخداـ برغتة األىداؼ اظت
َت حوارل توفو يتم اضتصوؿ على فرؽ الربح من اظتمارسة يف الشركة  لربح يليب معايَت السَتة الذاتيةحيث ال يزاؿ ا

يف  ،ا ألداء اظتستخدـ للسَتة الذاتيةفإف برانمج التطبيق الذي مت إنشاؤه مفيد جدً  ٪ عالوة على ذلك32.14
 َتيمس اليت تكوف دقيقة ووفًقا لتفضيالت يف اظتصنع اضتساب ابستخداـ برغتة اعتدؼ لتحديد كمية منتج األاثث

 الشركة يف فتوذج ختطيط اإلنتاج.

 ( دراسةZishuo Huang, et al )2 :بعنواف 
A goal programming based model system for community energy plan 

اقة اجملتمع نظاـ فتوذج قائم على برغتة اعتدؼ إلدراج احتماالت ؼتتلفة وتدفقات ط مت اقًتاح بحثيف ىذه ال
سب اظتؤشرات اظتتعلقة ابلطاقة بناًء على تدفقات طاقة اجملت ،اظتثلى اظتقابلة عتا يتم توضيح اظتنتج الذي و  مع اظتثلىمث حتح

لتسب فتوذج الربغتة اطتطية  أوالً يقـو بتخطيط طاقة اجملتمع على أساس فتاذج برغتة اعتدؼ اظتعدلة على النحو التارل: 
من اظتتغَتات االؿترافية اظتقدمة يف دالة  اثنياً العامة خريطة تدفق طاقة اجملتمع اظتثلى بناًء على معلمة تصميم اثبتة ؛ 

يستخدـ  اظتختلفة للمتغَتات االؿترافية ، نتكن وصف احتماالت استخداـ الطاقة اظتختلفة ابلقيمةقيود اعتدؼاإلؾتاز و 
مت  اثلثاً الربغتة اعتدؼ ىذا للحصوؿ على سلسلة من النتائج اظتثلى بناًء على البياانت األساسية ااظترلتةا ؛ فتوذج 

 نتكن أف تعطي درجة االرتباط الرمادي ماالت اظتختلفةتقدًن حتليل االرتباط الرمادي لنتائج التحسُت خالؿ االحت
                                                           

1
 Siti Komsiyah, et al, A Fuzzy Goal Programming Model For Production Planning in Furniture Company,  Procedia 

Computer Science 135, 2018, p 544-552.  
2
 Zishuo Huang, et al, A goal programming based model system for community energy plan, Energy 134, 2017, p 

893-901. 
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، نتكن نظاـ فتوذج قائم على برغتة اعتدؼمبساعدة  احتماالت ؼتتلفة تمع األمثل يفتصورًا عاًما وعميًقا لنظاـ طاقة اجمل
طًا توفر خرائط تدفق الطاقة اجملتمعية اظتثلى ىذه اؼتط ،تمعية اظتثلى يف احتماالت ؼتتلفةرسم خرائط تدفق الطاقة اجمل

ن اضتصوؿ عليها بُت احتماالت ، والذي لتتوي على حد أدىن من التكلفة اإلرتالية اليت نتكمثالًيا لنظاـ طاقة اجملتمعا
ن حل ؼتتلفة للطلب واظتوارد يف اظتستوى الفٍت اضتارل. أتيت النتيجة اظتثلى لنموذج حتسُت نظاـ الطاقة اجملتمعي م

 .د ىذه بناًء على ظرؼ ػتدد مسبًقا ابلنظر إذل عدـ اليقُت، ويتم إنشاء معادالت القيو اظتعادالت متعددة اظتتغَتات
 بعنواف: 1(António Xavier, et alدراسة )

A regional composite indicator for analysing agricultural sustainability in 
Portugal: A goal programming approach 

لقد تبنت العديد من الدراسات  ،تنفيذ السياسات وتقييمها لتحقيقحتليل االستدامة الزراعية  تناولت الدراسة
عتدؼ اظتوسعة لتل استخداـ برغتة ا ،تلفة لتحليل االستدامة الزراعيةعدة مؤشرات ألنواع ؼتتلفة وعربر عنها بوحدات ؼت

، تقًتح الؿ تطوير عملية النمذجة اظتعقدة يف ضوء ىذه اطتلفيةالسماح ببناء مؤشرات مركبة من خو  اظتشكلة جزئًيا
تم تنفيذ ي وتوفَت تصنيفات فعالة لالستدامة هنًجا يعتمد على برغتة األىداؼ إلنشاء مؤشرات مركبة البحثية ىذه الورقة

مت تنفيذ تطبيق للمناطق الزراعية التسع الربتغالية مع األخذ يف االعتبار  لتوضيح النهج، ىذا النهج يف عدة خطوات
النتائج مثَتة لالىتماـ للغاية ابلنسبة  القيمفوؽ متوسط  %20و %10احتمالُت بديلُت ألىداؼ اظتؤشر اليت تقابل 

نتكن التعرؼ بسهولة على العديد من األفتاط اظتكانية اظتتعلقة ابالستدامة الزراعية ؽتا  دارة الزراعية والتنمية الريفيةلإل
وف أداة مناسبة الستخدامها أف النهج اظتقًتح نتكن أف يك توصلت الدراسةوابلتارل ، يوفر أساًسا عتا تنفيذ السياسات

 وابلتحديد يف اظتواقف اليت تتطلب ىدفًا واسًتاتيجيات ػتددة ،على اظتستوى اإلقليمي أو الوطٍت يف دعم صنع القرار
اظتواقف الوسيطة ألصحاب اظتصلحة ابإلضافة  ، فضاًل عنليل يف أوزاف األغلبية واألقلياتوىو يسمح ابلنظر يف التح

 سهلة وسريعة لبناء تصنيفات فعالة.فهي طريقة  إذل ذلك

 ( دراسةMehmet Fatih Hocaoğlu)2 :بعنواف 

Weapon target assignment optimization for land based multi-air defense 
systems: A goal programming approach 

ومت  LINGOابالستعانة بربانمج  ، مت تطوير فتوذج حتسُت غَت خطي متعدد األىداؼيف ىذه الدراسة
يتم استخداـ فتوذج التحسُت  ،درًا على اصتمع بُت أىداؼ متعددةتوسيعو ليشمل فتوذج برغتة اعتدؼ ليكوف قا

                                                           
1
 António Xavier, et al, A regional composite indicator for analysing agricultural sustainability in Portugal: A goal 

programming approach, Ecological Indicators 89, 2018, p 84-100.  
2
 Mehmet Fatih Hocaoğlu, Weapon target assignment optimization for land based multi-air defense systems: 

A goal programming approach, Computers & Industrial Engineering 128, 2019, p 681-689.  

https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0360835219300208
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0360835219300208
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0360835219300208
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S0360835219300208
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وضتساب عدد الصواريخ الالزمة يف كل موقع دفاع  ةحسلاأللكليهما للعثور على التخصصات اظتثلى ألىداؼ 
لت ودتث ،االعتبار القيود كاملةبعُت مع األخذ  %100رب ما نتكن إذل للوصوؿ إذل مستوى ؾتاح دفاعي أق

، وعدد الصواريخ يف كل موقع. يعطي النموذج اإلعداد ومدة االشتباؾ، إسًتاتيجية الدفاع، إطالؽ النار األىداؼ يف
خذ استخداـ األسلحة يف كما أي  ،ء نتيجة تعيُت ىدؼ السالح اظتثلىاشتباؾ ظتواقع دفاع متعددة تتجاوز إعطا أوقات

الربغتة من اظتمكن استخداـ فتوذج وخلصت الدراسة أنو زايدة إيرادات سالح واحد على األىداؼ. االعتبار 
 . لحةيف اجملاؿ العسكري وإعطاء فعالية لتنفيذ العمليات اظتس ابألىداؼ
 ( دراسةManuel Díaz-Madroñero, et al)1 :بعنواف 

Analysis of a wastewater treatment plant using fuzzy goal programming as 
a management tool: A case study 

يقدـ ىذا البحث أداة رايضية تتكيف مع فتوذج رايضي واحد الستخدامها يف عمليات معاصتة 
إدخاؿ اظتياه اظتتجددة بُت عمليات اظتعاصتة اظتختلفة. تعمل ىذه األداة على حتسُت اظتياه عن طريق 

 ، ابإلضافة إذلعلى كل خطالناجتة تكلفة الة وفًقا للمياه العذبة اظتستخدمة، و استخداـ اظتياه اظتتجدد
مرحلة  رج يف كل، من خالؿ النظر يف كل من تركيزات اظتدخل واظتختكلفة عمليات التجديد اظتختلفة

تتيح ىذه األداة إدارة ػتطات معاصتة مياه الصرؼ الصحي الصغَتة واظتتوسطة  ،من مراحل العملية
( عن طريق التخفيف. لذلكمًت مكع 60007000اضتجم )اضتد األقصى للتدفق  نتكن  ب/يـو

عملًيا  اعتبار ختفيف زتل اظتلوث ابستخداـ اظتياه اظتتجددة يف ػتطة معاصتة مياه الصرؼ الصحي حالً 
مع ىذا النوع من ػتطات اظتعاصتة )على سبيل اظتثاؿ، عدد السكاف اظتنخفض مع زتل عاٍؿ من 

 تكلفة قيمةخاصًة إذا كانت تكلفة الطاقة اضتالية يعترب متوسط  ،اظتلواثت نظرًا للنشاط الصناعي(
 نظاـ جدوى فإف ذلك، ومع. اضتالية اضتالة دراسة يف ساعة وات كيلو/فولت 0.08 ىو حالًيا الطاقة

 زتل ختفيف لتنفيذ الصحي الصرؼ مياه معاصتة ػتطة يف اظتطلوب اضتجم على ستعتمد ىذا التشغيل
الرايضية على دراسة حالة حقيقية، تقع يف بلدة يف  مت تطبيق األداة دل يتم اعتباره ىنا. والذي اظتلوث،

  803000كاف االـتفاض يف استخداـ الطاقة   بانيا(. عندما مت تطبيق النموذج)إس مقاطعة أليكانت
طًنا  586.2كيلوواط ساعة/سنة ونتكن أف يكوف التخفيض النظري يف انبعااثت االحتباس اضتراري 

٪ و 53.47نتكن أف يتفاوت التخفيض يف التكلفة االقتصادية بُت و  من اثين أكسيد الكربوف/سنواًي.
تطوير النموذج اظتماثل الذي مت تطبيقو على ػتطة ساىم  . أخَتًا٪ وفًقا ظتستوى اظتخاطرة39.41

معاصتة مياه الصرؼ الصحي يف حتسُت بصمة الطاقة يف مرحلة التنقية ونتكن أيًضا أف يزيد من 
 مؤشرات االستدامة لدورة اظتياه.
                                                           

1
 Manuel Díaz-Madroñero, et al, Analysis of a wastewater treatment plant using fuzzy goal programming as a 

management tool: A case study, Journal of Cleaner Production 180, 2018, p20-33.  
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 سدرا( ةLin Chen, et al)1 :بعنواف 

Uncertain goal programming models for bicriteria solid transportation 
problem 

يف ظل بيئة غَت  االختبار الثنائي ابلتحقيق يف مشكلة نقل اظتواد الصلبة ظتعايَت وفاـ الباحث، قيف ىذه الورقة
قل ووقت النقل متغَتات تكلفة الن، قدرات النقل ،الطلبات ،، حيث كاف من اظتفًتض أف تكوف اإلمداداتستقرةم

ولكن يف  ا إذل ىدؼ واحد فقط يف النموذجدائمً  سَتوفينظر اظت  يةاظتواد الصلبة التقليديف مشكلة نقل ، غَت مؤكد
ة أىداؼ يف االعتبار يف وقت واحد يف ىذه ، كتب على صانعي القرار أخذ عدكل صنع القرار يف العادل اضتقيقيمشا 

افئُت ظرًا ألف ىذين اعتدفُت كاان غَت متكن ،، مت النظر يف إرتارل تكلفة النقل وإرتارل وقت النقل يف نفس الوقتالورقة
ابالستعانة بربانمج  لبناء النموذج الرايضي اظتبهمفتوذج برغتة اعتدؼ  ، لذلك استخدـومتعارضُت مع بعضهما البعض

LINGOة . مت إنشاء فتوذجُت جديدين ظتشكلة النقل الصلبة ذات اظتعايَت الثنائية غَت اظتؤكدة مع أفكار النمذج
أف فتوذج برغتة ىدؼ  توصلت الدراسةلقد  .أي برغتة أىداؼ القيمة اظتتوقعة وبرغتة اعتدؼ اظتقيدة ابلفرص ،اظتختلفة

من خالؿ  التوارل إذل مكافئات حتميةالقيمة اظتتوقعة وفتوذج برغتة اعتدؼ اظتقيدة ابلفرصة نتكن حتويلهما على 
 مت اضتصوؿ على خطط النقل اظتثلى. و ، ات التكافؤعلى عالق االستفادة من بعض خصائص نظرية عدـ اليقُت. بناءً 

 ( دراسةAlperen Bal, Sule Itir Satoglu)2 :بعنواف 
A goal programming model for sustainable reverse logistics operations 
planning and an application 

نظور ػتاسبة اطتط السفلي على حتسُت ختطيط العمليات لشبكة سلسلة التوريد العكسية مع م إعتمد الباحثُت
شروط القانونية ، مت حتديد األىداؼ من خالؿ اللدراسة حالة شركة اسًتداد السلع ، ابلنسبةالثالثي يف ىذه الدراسة

ة أدىن من البضائع اظتباعة، وإتباع القوانُت ب، يحطلب من الشركات اظتصنعة اسًتداد نسوأبعاد االستدامة وفًقا للقوانُت
يتم حتديد اعتدؼ اظتتمثل يف عدـ  رًا حيواًي للشركات. عتذا السبب، يعترب العمل اظتستداـ اقتصاداًي أمإذل جانب ذلك

نظرًا ضتقيقة أنو ليس من اظتمكن حتقيق أرابح يف أنظمة  ؼ التكلفة الصفرية( كهدؼ اقتصاديتكبد خسارة )ىد
، اعتبار الشركات مستجيبة للموظفُتعندما يتم  اطتسارة بداًل من تعظيم األرابح ، فقد مت حتديد تقليلالتدوير إعادة

                                                           
1
 Lin Chen, et al, Uncertain goal programming models for bicriteria solid transportation problem, Applied Soft 

Computing 51,2017, p 49-59.  
2
 Alperen Bal, Sule Itir Satoglu, A goal programming model for sustainable reverse logistics operations planning 

and an application, Journal of cleaner production 201 , 2018, p1081-1091.  
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اظتعدات على الرغم من التباين يف الطلب على نفاايت  ،تمكن من توفَت عمل دائم ظتوظفيهافمن اظتهم جًدا أف ت
حقيق ىدؼ التوظيف الذي يتم حتديده وفًقا لقدرة اظترافق ، فإف اعتدؼ االجتماعي ػتدد لتالكهرابئية واإللكًتونية

، يتم حتديد ىدؼ االنبعااثت أثناء حتسُت الشبكة. لذا فإف اعتدؼ ل توفَت اظتسؤولية البيئية أيًضاوالطلب. من أج
نقل ، فإف الشركات اظتصنعة مسؤولة لتغيَت مركبات النبعاث اثين أكسيد الكربوف احملدد لذلكليس جتاوز مستوى ا

ستخداـ برانمج افتوذج برغتة اعتدؼ اطتطي اظتختلط الناتج عن طريق صميم مبحركات أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. مت ت
Lingo. 

 ( دراسةDylan Jones, et al)1 :بعنواف 
An extended goal programming methodology for analysis of a network 
encompassing multiple objectives and stakeholders 

منهجية برغتة األىداؼ اظتوسعة للنظر يف شبكة قرار حتتوي إعتمد الباحثوف يف ىذه الدراسة 
كاف الدافع للقياـ بذلك ىو اظتواقف اليت تتطلب   ،لعديد من أصحاب اظتصلحة واألىداؼعلى ا

الذين يعملوف على الطاقة اظتتجددة. دتت  سؤلُتىذا النوع من برامج أىداؼ الشبكة اظتنسقة يف اظت
 على الرغم من أف ،وحتليل نتائجو 4تجددة يف القسم صياغة مثاؿ توضيحي من قطاع الطاقة اظت

عامة وابلتارل نتكن  3و  2، إال أف اظتنهجية اظتقدمة يف القسمُت النموذج يتعلق ابلطاقة اظتتجددة
 بحثال اقدـ ىذ ،ؼ وأصحاب مصلحة متعددينتطبيق النتائج على أي شبكة قرارات ذات أىدا

اظترتبط ، فإنو لتتفظ أيًضا ابلتميز ومع ذلك بشكل مثارلالنموذج كتقنية كاملة، ونتكن استخدامها 
يتضمن ذلك القدرة على دمج الفلسفات  LINGOابالستعانة بربانمج بربغتة األىداؼ 

أو الذكاء الفٍت  الت البحث التشغيلياألساسية اظتختلفة واالندماج مع التقنيات األخرى من غتا
 لتعزيز القدرة على اختاذ القرار.

 ( دراسةZhou-Jing Wang)2 :بعنواف 

A goal programming approach to deriving interval weights in analytic form 
from interval Fuzzy preference relations based on multiplicativeconsistency 

                                                           
1
 Dylan Jones, et al, An extended goal programming methodology for analysis of a network encompassing 

multiple objectives and stakeholders, European Journal of Operational Research 255.3, 2016, p845-855. 
2
 Zhou-Jing Wang, A goal programming approach to deriving interval weights in analytic form from interval Fuzzy 

preference relations based on multiplicative consistency, Information Sciences 462, 2018, p 160-181. 

https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S002002551830447X
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S002002551830447X
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S002002551830447X
https://www-sciencedirect-com.sndl1.arn.dz/science/article/pii/S002002551830447X
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وقد مت طرح إطار عمل  ،ىذا البحث نقائص فتوذج تسوية الوزف اإلضايف بفاصل زمٍت إعتمد
 جديد للعاملُت يف غتاؿ القيمة الفاصلة واستخدـ إلنشاء فتوذج تناسق مضاعف لػمعيار التقارير

سقة، نااظتتIFPRs عالقات عدـ التحديد اظتتأصلة بُت وتوصل البحث اذلاظتالية الدولية 
إذل اضتل التحليلي  واستنتجاظترتبطة هبا وتفضيالت الفاصل اظتبهم يف كل صف.  MNIFWsو

ىذا اضتل التحليلي سقة، وأظهرت أف نااظتتIFPRs ػ لغيل اظتتعددة الوظائف اظتثالية ألدوات التش
بواسطة اثنُت من IFPRsاظتستندة إذل اضتلوؿ التقريبية من  MNIFWs مت اشتقاؽ من نوعوفريد 

 .متوافقةIFPRsأف اضتل التقرييب ىو اضتل األمثل إذا كانت نتائجأظهرت ال اضتساابت اظترئية
غَت IFPRs سق واثنُت من تقاريرنامتIFPRs قدمت الورقة ثالثة أمثلة عددية مبا يف ذلك

 .ابإلضافة إذل حتليالت مقارنة إلثبات عقالنية وصالحية النهج اظتقًتحسقة نااظتت

 ( دراسةBijay Baran Pal, Mousumi Kumar)1 :بعنواف 
A Revised Multi-choice Goal Programming Framework for Economic-
environmental Power Generation and Dispatch Problem 

احملتمل لنهج برغتة األىداؼ متعدد اطتيارات اظتنقح لنمذجة وحل مشاكل االستخداـ  اذل يهدؼ البحث
توليد الطاقة االقتصادية والبيئية يف تشغيل ػتطة الطاقة اضترارية وأفق التخطيط، يتم أواًل حتويل الوظائف اظتوضوعية 

ستخداـ منهجية برغتة اعتدؼ اطتطي والقيود اظتعينة اليت عتا خصائص الربغتة غَت اطتطية إذل أشكاعتا اطتطية اظتكافئة ال
يف عملية حل اظتشكلة. مث صياغة النموذج يتم حتويل األىداؼ ذات مستوايت الطموح اظتتعددة إذل الشكل القياسي 

يف عملية اضتل   ،لألىداؼ يف هنج برغتة األىداؼ للوصوؿ إذل قرار مرٍض للغاية يف بيئة صنع القرار متعددة األىداؼ
اظتيزة  تتم معاصتة هنج برغتة اعتدؼ لتحقيق األىداؼ اظتوضوعية ضمن نطاقات التسامح احملددة يف سياؽ صنع القرار.

اظتناسبة لتحقيق األىداؼ على أساس أقتيتها يف بيئة القرار غَت  قتيةتعيُت األ إمكانيةىي  ةاظتقدم يةنهجمالرئيسية لل
التقليدي الختاذ قرارات  حتقيق األىداؼ نموذج اظتقًتح ليشمل منهجيات الربغتة الفاصلة ونتكن توسيع الو  .الدقيقة

ومع ذلك من  اظتناسب يف بيئة صنع القرار، وىو ما نتثل مشكلة يف البحث اظتستقبلي اعتدؼ راجشاملة من خالؿ إد
 .ئة القرار غَت الدقيقة اضتاليةيف بي شكالتاظتنظرة جديدة يف طريقة حل  ةاظتقًتح يةنهجاظت تقدـاظتتوقع أف 

 
 
 

                                                           
1
 Bijay Baran Pal, Mousumi Kumar,  A Revised Multi-choice Goal Programming Framework for Economic-

environmental Power Generation and Dispatch Problem, Procedia Technology 10, 2013, p 637-645. 
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 ( دراسةKanan K. Patro, et al)1  :بعنواف 

Computation of a multi-choice goal programming problem 
ابستخداـ أسلوب  ياراتيقدـ ىذا البحث فتوذًجا مكافًئا ظتشكلة برغتة اعتدؼ متعدد اطت

Vandermonde يتم  ،اظتتغَت متعدد اضتدود واظتتغَتات الثنائية وطريقة تقريب اظتربعات الصغرى
 تقدًن مثالُت توضيحيُت لدعم اظتنهجية اظتقًتحة. وقد مثحل النموذج اظتكافئ بطريقة الربانمج اضتارل 

ضتاالت توصلت الدراسة إذل أف األىداؼ يف رتيع الطرؽ الثالثة ىي نفسها القيم اظتوضوعية يف رتيع ا
مت أيًضا استخداـ مصطلحات مضاعفة للمتغَتات الثنائية ولكن التكرار لتدث و الثالث متساوية تقريًبا 

اليسمح اظتتغَت الثنائي أبي تكرار يزيد استخداـ اظتتغَتات  اظتدروس نموذجالأثناء إجراء اضتل، بينما يف 
يزداد تعقيد اضتل أيًضا إذا زاد عدد  ،يارات من التعقيدة يف فتوذج برغتة اعتدؼ متعدد اطتالثنائي

 طيةنتكن أيًضا حلها عن طريق طريقة الربغتة الصحيحة اطتالوظائف اظتوضوعية وعدد االختيار. 
 االىتماـ بكل متغَتات االختيار تفعل نفس الشيء ولكنها غَت قادرة على  الطريقة اليت اقًتحها تشانغ

 2من األىداؼ اليت حتتوي على  10و 9و 8تعدد. ىنا يتم تقدًن دراسة مقارنة لتعقيد الوقت لعدد اظت
 اختيارات ظتستوايت طموح متعددة يظهر أف األساليب اظتقًتحة تعمل بشكل أفضل.  8و 5و 4و 3و

 ( دراسةO. Jadidi, et al)2 :بعنواف 
A new normalized goal programming model for multi-objective problems: 
A case of supplier selection and order allocation 

ف ىدؼ دتت صياغة مشكلة اختيار اظتورد على أهنا برغتة متعددة األىداؼ مع ثالث وظائ ا البحثيف ىذ
اورة ضتل اظتشكلة يف طريقة مشاركة اجملموعة اجمل النموذج السعر، والرفض، واظتهلة الزمنية. بعد ذلك  اقًتح للتقليل

حيث يتم حتديد مستوايت الطموح )أو األىداؼ( مسبًقا ؛  برغتة متعددة األىداؼ األوذلالة حالتُت ؼتتلفتُت: اضت
وكاف اعتدؼ الرئيسي  مسبًقا. حتديد أوزاف األىداؼ بداًل من األىداؼ برغتة متعددة األىداؼ اليت يتم الثانيةاضتالة 

إذا كاف  توافقها،  أو يفضل أف يكوف أفضل من يف حالة تتفق مع أىدافهم اً حتققت فعلياألىداؼ اليت  نموذجالمن 
مرة ضتل مشكلة أىداؼ أخرى مت تطوير مشاركة اجملموعة اجملاورة ألوؿ  حتقيقمن اظتمكن حتقيق ذلك من دوف 

ال تكوف  يف اظتشكالت اضتقيقية ة اجملاورة( إلكماؿ اصتزء الثاينمت ختفيف الطريقة )مشاركة اجملموع الواضحة. بعد ذلك

                                                           
1
 Kanan K. Patro, et al, Computation of a multi-choice goal programming problem, Applied Mathematics and 

Computation 271, 2015, p489-501. 
2
 O. Jadidi, et al, A new normalized goal programming model for multi-objective problems: A case of supplier 

selection and order allocation, International Journal of Production Economics 148, 2014, p158-165. 
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ؼ ، ؽتا يؤدي إذل عدـ معرفة األىدان والسوؽ معروفة دائًما للمشًتينبياانت اإلدخاؿ واظتعلومات اظتتعلقة ابظتوردي
 يف مثل ىذه البيئات غَت اظتؤكدة، استخدـ للتغلب على صعوبة األىداؼ غَت الدقيقة ،وأحيااًن أقتيتها النسبية بدقة

من اصتدير ابلذكر  (2تعددة األىداؼ الضبايب للحالة اجملموعة الضبابية لتوسيع هنجنا اظتقًتح )برغتة م نظرية الباحث
، فقد تكوف ىناؾ حاجة كتعل النهج أقرب خطوة إذل الواقع 2أنو يف حُت أف برغتة متعددة األىداؼ الغامض للحالة 

عادًة ما  لعادل اضتقيقي. على سبيل اظتثاؿى مشاكل اإذل مزيد من التعديالت يف النموذج عندما نطبق ىذا النهج عل
ظتلموسة وغَت ، بينما قد يتأثر مشاكل اختيار اظتوردين ابلعوامل ااالعتبار اظتعايَت اظتلموسة فقط أتخذ الربغتة الرايضية يف

متعدد اظتعايَت  AHP اعترمي التحليل، نتكن دمج طريقة جل أخذ كال العاملُت يف االعتبارمن أ ،اظتلموسة يف الواقع
، حيث نتكن استخداـ ثااًل جيًدا جًدا لربانمج العملي، تعد دراسة مة التحليلية مع الربغتة الرايضيةأو عملية الشبك

نتكن اعتبار حتديد اجتماعات ظتديري الربامج للتعبَت عن و شكلة. اظتضتل  اركة اجملموعة اجملاورة اطتاصهنج مش
 .اختاذ القرار مبثابة تعديل آخرتفضيالهتم وأحكامهم بشأف عملية 

 ( دراسةSafіye Turgay, Harun Taşkın)1 :بعنواف 
Fuzzy goal programming for health-care organization 

اليت تعاجل  LINGOابستخداـ برانمج اقًتحت ىذه الدراسة فتوذًجا لربغتة األىداؼ اظتختلطة الضبابية
نتكن للصياغة أف  وابظتقارنة مع تقنيات أخرى ػتددةمشكلة ختصيص موارد منظمة الرعاية الصحية يف البيئة اظتشوشة، 

ية كبَتة يف حتقيق اعتدؼ تتعامل بشكل فعاؿ مع الغموض وعدـ الدقة يف بياف األىداؼ والتأكد من أف عتا أقت
األخرى. عندما تكوف متغَتات القرار غامضة ولتتاج ؤسسات األعلى للم ، ونتكن اضتصوؿ على شهادة اإلؾتازاظترتفع

لكل ىدؼ من األىداؼ اظتبهمة بناًء على األقتية النسبية  ؾتاز اظترغوبة واألولويةصانعو القرار إذل حتديد درجة اإل
 اظتقًتح نموذجالة يف تركيا فعالية ومرونة أظهر مثاؿ ضتالة مع بياانت واقعية من ىيكل منظمة الرعاية الصحي ،لألىداؼ

، نتكن ة وسلوكيات منظمة الرعاية الصحيةمع مزيد من اظتعلومات حوؿ اعتيكلي للتعامل مع مشاكل العادل اضتقيقي
 للنظاـ حتديد قيم أولوية واضحة يف الدراسات اظتستقبلية.

 

 

 

 
                                                           

1
 Safіye Turgay, Harun Taşkın, Fuzzy goal programming for health-care organization, Computers & Industrial 

Engineering 86, 2015, p 14-21. 
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 احلالية قة وما مييز الدراسةبمناقشة الدراسات الساادلبحث الثاين: 

بعد االستعراض الغَت حصري ظتختلف الدراسات السابقة )عربية وأجنبية( اليت تناولناىا حوؿ الربغتة 
 ؛، حولنا يف ىذا اظتبحث مناقشة ػتتواىا والذي فرضناه من خالؿ نوعُت من الدراساتوالربغتة اطتطية ابألىداؼ

رحلة اثنية حاولنا تقدًن جديد الدراسة بناءًا على ما مت دراسات ابللغة العربية ودراسات أجنبية كمرحلة أوذل ويف م
مطلب أوؿ لتوي مناقشة الدراسات السابقة ومطلب اثين لتوي  ؛ننا فسمنا ىذا اظتبحث اذل مطلبُتمناقشتو، وعليو فإ

 ما نتيز الدراسة اضتالية.

 ادلطلب األول: مناقشة الدراسات السابقة

، 2019 - 2010 لغة العربية اليت إمتدت يف الفًتة الزمنية ما بُتمن خالؿ حتليلنا ظتختلف الدراسات ابل
حوؿ إختاذ قرار ختطيط اإلنتاج ابستعماؿ ( نصر الدين بوريشبعضها على الربغتة اطتطية مثل دراسة ) الحظنا إعتماد

ثلى يف بورصة عماف اظتيف إدارة احملافظ االستثمارية الربغتة اطتطية، دراسة )عبدالعارل صاضتي( دور الربغتة الرايضية 
إضافة اذل دراسة كل من )مقرب سارة(، )ؼتوخ رزيقة( و )ستيس كرًن( واستخدمت معظم ىاتو الدراسات يف اجملاؿ 

 الصناعي الذي يركز يف أىدفو على تعظيم الربح، تدنية التكاليف إضافة اذل زايدة معدالت اإلنتاج.

التخطيط على سبيل اظتثاؿ ال اضتصر دراسة )أغتد ىداؼ يف غتاؿ وجتلت إىتمامات بعض الدراسات على الربغتة ابأل
عباس عبدالرحيم(، دراسة )نصر الدين، أزتد، زينب( ودراسة )دمحم، عبدالقادر، بلمقدـ( حيث ركزت ىاتو الدراسات 

م الربح و يف صياغة فتوذج الربغتة ابألىداؼ يف اجملاؿ الصناعي  وركزت يف دواؿ ىدفها على تدنية التكاليف، تعظي
 حتقيق أعلى رقم أعماؿ ؽتكن.

ودراسة واحدة إىتمت حوؿ قطاع التأمينات )ىدايت بن الطيب، قتلة فندي( واستخدمت الباحثتاف فتوذج الربغتة 
بسبب عدـ دقة بعض اظتعلومات واليت عادة ما تكوف معطياهتا  Hannan ابستخداـ طريقة، ابألىداؼ اظتبهمة

 ابألىداؼ اظتبهمة( يف حالة صعوبة الوصوؿ اذل معطيات حقيقية.تقديرية وتستخدـ )الربغتة 

يف غتاؿ البنوؾ ىناؾ دراستاف تناولتا الربغتة ابألىداؼ يف البنوؾ التجارية من خالؿ دراسة )نعيم إعتاـ، بلمقدـ 
ابلربغتة مصطفى( ودراسة )بن رمضاف انيسة، بومدين دمحم( حوؿ إختاذ القرار يف منح القروض للزابئن واستعانت 

 طلبات القروض اظتقدمة للبنك. أفضل ابألىداؼ اظتعياري يف إختبار
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لتحليل ؼترجات فتوذج  Win.QSBاالعالـ اآلرل ىناؾ بعض الدراسات األخرى استعانت يف دراستها على برانمج 
راسة )بوشارب الربغتة ابألىداؼ مثل دراسة )ؾتاة سليم يوسف(، دراسة )بوساف خالد( ودراسة )مقرب سارة(، اما د

 لتحديد تشكيلة اإلنتاج. Q.Mخالد( إستعاف بربانمج 

حاولت الدراسات األجنبية تطوير منهجيتها يف إستخداـ الربغتة ابألىداؼ اليت إمتدت يف الفًتة بُت سنيت 
مشلت يف الحظنا أهنا إعتمدت على الربغتة ابألىداؼ يف معظمها مع إختالؼ أنواعها، و  2021 – 2013
 .غتاالت عدة على غرار التغذية، الدفاع، النقل، الزراعة، واجملاؿ الصناعيدراستها 

( إستخداـ الربغتة اطتطية لتكييف Manuel Díaz-Madroñero, et alيف غتاؿ الغذاء تناولت دراسة )
واستخداـ ( اليت حاولت تقليص تكاليف الغذاء J.Qu, et alتقليل تكاليف اظتياه يف مقاطعة أليكانت، ودراسة)

( فقد ركزت ىذه الدراسة على ترشيد Jiaojiao Cheng, et alمياه الري الغذائية وترشيد توزيعها، أما دراسة )
 واحملتاجُت. التوزيع العادؿ للغذاء على الفقراء

تعظيم فعالية الدفاع ( تناولت Mehmet Fatih Hocaoğluوىناؾ دراسة واحدة يف غتاؿ الدفاع للباحث )
ىذا النموذج على حتسُت نوعية  فتوذج احملاكاة الذي لو استخدامات ثنائية االجتاه ويعمل تمدت علىاصتوي، واع

 وكمية الصاروخ الذي سيتم استخدامو لتحقيق أعلى ؾتاح ؽتكن.

جراء حتليل التباين الديناميكي إل ( إقًتاح فتوذج Zishuo Huang, et alأما يف غتاؿ الطاقة تناولت دراسة)
 Ezzeddinاظتثلى يف اجملتمع واستعاف بنموذج الربغتة اطتطية والربغتة ابألىداؼ، أما دراسة ) لتدفق طاقة

Bakhtavar, et al ،إضافة اذل داسة ( ركزت على الربغتة ابألىداؼ اظترجحة يف غتاؿ الطاقة اظتتجددة
(Alperen Bal, Sule Itir Satogluإعتمدت على بناء فتوذج الربغتة ابألىداؼ لوضع )  برانمج لعملية

( إستخدمت فتوذج الربغتة ابألىداؼ Dylan Jones, et alصنع النفاايت وإعادة تدويرىا، إضافة اذل دراسة )
( اذل Mehmet Fatih Hocaoğluيف حُت تطرقت دراسة )يف أمثلية استخداـ الطاقة اظتتجددة يف اإلنتاج، 

 .GPابستعماؿ  البحرية األمثل والفعاؿالوصوؿ اذل قرار بشأف أنواع مشاريع الطاقة اظتتجددة 

 ,Chikine Ashok Kumar)) للباحثُت لقد تناولت دراستاف غتاؿ النقل الدراسة األوذل
Thiruchinapalli Srinivas   استخدمت الراسة فتوذج الربغتة ابألىداؼGP  ضتل مشكل قرارات النقل يف

 GP( عملت على بناء فتوذج ابستخداـ Lin Chen, et alشركات البًتوؿ ابعتند، أما الدراسة الثانية للباحثُت )
 ضتل مشكل نقل اظتواد الصلبة وختفيض وقت النقل.
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يم فتوذج تصماليت اعتمدت على  (Diego Broz , et al) وتناولت دراستاف غتاؿ الصناعي من خالؿ دراسة 
الربغتة ابألىداؼ ضتل مشكل صياغة التخطيط األمثل لألنتاج اليومي ظتناشَت اطتشب، أما دراسة 

(,Washington A. Oliveira Diego J. Fiorotto إستخدمت فتوذج )GP  إلكتاد حل ظتشكل
 تقليص اظتخزوف الصناعي.

الضبابية أو اظتبهم من خالؿ ( على فتوذج الربغتة ابالىداؼ Zhou-Jing Wangدراسة )حيث ركزت 
( تناولت الدراسة فتوذج الربغتة Safіye Turgay, Harun Taşkın)  مضاعف الغرانيج، إضافة اذل دراسة

 ابألىداؼ الضبابية ابستخداـ وظيفة العضوية األسية يف حل مشاكل الرعاية الصحية يف مستشفيات تركيا.

 ,Bijay Baran Pal)عدد اطتيارات أو اظتنقح، على غرار دراسة إذ تناولت دراستُت فتوذج الربغتة ابألىداؼ مت
Mousumi Kumar( ضتل مشاكل توليد الطاقة ودراسة )Kanan K. Patro, et al اليت استخدمت )

GP ( اظتنقح إضافة اذل طريقة اظتربعات الصغرى، أما دراسةO. Jadidi, et al إستخدمت فتوذج الربغتة )
 ابألىداؼ اظترجحة.

 مييز الدراسة احلاليةما ادلطلب الثاين: 

. أثبتت MCDىناؾ عدد كبَت من الدراسات ابللغة العربية واألجنبية فيما يتعلق بػالربغتة اطتطية بناًء على 
الربغتة فعالة للغاية يف غتاؿ حتديد األولوايت والًتتيب، يف حُت أف طريقة  MCDMىذه الدراسات أف أدوات 

ابالستعانة  عن ابقي الدراسات اليت تناولت الربغتة ابألىداؼارات التخصيص. ودتيزت دراستنا جيدة يف قر  ابألىداؼ
من خالؿ برانمج  يف ترتيب وأولوية األىداؼ الستة AHPعملية التحليل اعترمييف حتديد أىداؼ دالة اعتدؼ على 

Expert Choice  ، كذلك استخداـو GP  لتصميم فتوذج رايضي لػBDL غتاؿ . الدراسات ابللغة العربية قليلة يف
فقط يف حُت حاولنا يف دراستنا االظتاـ مبختلف  تناولتا غتاؿ دراسة طلبات القروض على غرار دراستُت البنوؾ التجارية

يف القطاع  GPاستخداـ  تناولت بعض الدراسات السابقةمية بناًء على النماذج الك ،BDLاصتوانب اظتالية لبنك 
يق من خالؿ تطب وبعض الدراسات العربيةاستفادت ىذه الدراسة من الدراسات األجنبية  ،الصناعي والقطاع التقٍت

  .القطاع اظتصريفهنج علمي لتصميم فتوذج رايضي يف غتاؿ 

اجملاؿ يف راسة جديدة يف ىذا لتكوف د البنوؾ التجارية اصتزائرية غتاؿيف  GPتناولت و  إىتمتدراستنا  تعدو 
األىداؼ الرئيسية اظتختارة وبعض بنود  ةسادر ابلتطرؽ اذل  رئيسية بُت ىذه الدراسة والسابقةواالختالفات ال ،اصتزائر
أيًضا من  اناستفد فتوذجاً، BDLواختيار بنك  ،على البنوؾ ىنا يف اصتزائر GPابستخداـ ة العمومية اظتيزاني
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 وىي أىماظترجحة ابستخداـ برغتة اعتدؼ  كالصناعة، الزراعة والطاقةأخرى   اتولكن يف قطاع الدراسات السابقة
 وىذه الدراسة. ابلسابقةروؽ الرئيسية بُت الدراسات الف

اظتبٍت  Expert Choiceكذلك إعتمدان يف دراستنا على برامج إعالـ آرل حديثة وعلمية متمثلة يف برانمج 
بعد  ،يف حتديد أولوايت وأفضلية األىداؼ اظتراد حتقيقها يف دالة اعتدؼ AHPعملية التحليل اعترمي أساسًا على 

مكونة من مدراء ومكلفُت ابلدراسات لدى غتموعة من البنوؾ التجارية يف اصتزائر  إختيارية تصميم استبياف لػعينة
تمع الدراسة مث ألجل التعرؼ على آراءىم حوؿ أقتية األىداؼ اظتقًتحة للحصوؿ على اظتعلومات األولية من غت

    .  BDLلتحديد نسب األىداؼ الستة اظتراد حتقيقها من طرؼ بنك  Expert Choice اختبارىا يف برانمج

أثناء حبثنا يف ؼتتلف األدبيات اظترتبطة بصورة مباشرة مبوضوع الربغتة ابألىداؼ، الحظنا إىتماـ كبَت يف ىذا 
أو األجنبية، حيث وجدان عدد قليل من الباحثُت الذين حاولو التطرؽ  اجملاؿ للباحثُت سواء الدراسات ابللغة العربية

 اذل ىذا اظتوضوع يف غتاؿ البنوؾ التجارية على غرار غزارة األحباث يف غتاالت الصناعة، الطاقة والغذاء...اخل.

وفيما متص الدراسات السابقة اليت تعرضت اذل موضوع الربغتة ابألىداؼ يف غتاؿ البنوؾ التجارية ابستخداـ 
فهي قليلة جداً، تطرقت اذل دراسة طلبات القروض اظتقدمة للبنك من الزابئن إلختيار  Lingoبرانمج االعالـ اآلرل 

 اصتدوى االقتصادية.أؾتعها، يف حُت أف ىناؾ طرؽ أسهل يف ىذا اجملاؿ كدراسة 

ابلرغم من النتائج اظتختلفة اليت توصلت اليها الدراسات السابقة، اال أهنا ال توصد الباب أماـ دراستنا 
اظتقًتحة، واليت سنحاوؿ من خالعتا أف نقدـ إضافة يف غتاؿ األساليب الكمية يف اإلدارة اظتالية للبنوؾ التجارية، ال 

 رية لتساىم يف ترشيد قراراهتا اظتالية.سيما يف البيئة البنكية اصتزائ
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 خالصة الفصل

خالؿ تطرقنا ظتختلف الدراسات السابقة اليت أتيحت لنا حوؿ فتوذج الربغتة ابألىداؼ يف حتقيق ؼتتلف 
األىداؼ اظتراد الوصوؿ اليها يف دالة اعتدؼ ظتختلف النماذج، الحظنا إىتماـ بعض الدراسات بنموذج الربغتة اطتطية 

اليت نتكنها حتقيق عدة أىداؼ يف آف واحد. إستخلصنا أف  GPاليت تعتمد على ىدؼ واحد لدالة اعتدؼ، عكس 
تنوع يف غتاؿ الصناعة بشكل معترب، يف حُت جتلى واضحاً  GPىتماـ كبَت موضوع الدراسات ابللغة العربية تناولت اب

حيث أف معظم الدراسات اليت تناولناىا  غتاالت كالطاقة، الغذاء، الدفاع الدراسات السابقة ابللغة األجنبية يف عدة
حديثة وىو ما يوضح إىتماـ الباحثُت على األساليب الكمية العلمية يف دراستهم. ويف هناية الفصل أبرزان ما تتميز بو 

  الدراسة اضتالية عن الدراسات السابقة.

 

 

 



األدبيات النظرية والدراسات السابقة                                                    القسم األول     
 

 األول قسمال خالصة

 توضيح خالل منابإلدارة املالية والبنوك التجارية  املتعلقة املفاهيم أهم بعرض قمنا قسمال هذا خالل من
، كذلك تطرقنا اىل منوذج الربجمة اإلدارة املالية للبنوك التجارية مباهية املتعلق اجلزء على لإلجابة النظري، إطارها

 مفاهيمها، أنواعها، إستخداماهتا...اخلابألهداف 

 أهم بعرض قمنا حيث ،الربجمة ابألهداف موضوع يف السابقة الدارساتكما أوردان يف الفصل الثاين 
  ، كما تطرقنا اىل مامييزها عن الدراسة احلالية.اجلوانب خمتلف من املوضوع تناولت اليت واألجنبية العربية الدراسات



 

 

 

 

 

 

 

ثاينال قسمال   
 الدراسة التطبيقية

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة التطبيقية                                                                              القسم الثاني  
 

 متهيد

، 0991خالل مرحلتني قبل وبعد سنة  ام املصريف اجلزائريإىل تطور النظ قسمال هذا من خالل سنتطرق
  7102-7102ني يف سنت هلذا البنك جني يف ذلك على القوائم املاليةتقدمي موجز لبنك التنمية احمللية، معر مع 

الدراسة القياسية ملوضوع األطروحة، من خالل بناء النموذج فيما عاجل الشطر الثاين من هذا القسم 
 .LING 18عتماد على برانمج ابالوحتليلها  النتائج لرايضي للربجمة ابألهداف واستخالصا

 :لنيفص إىل ولقد مت تقسيم هذا القسم 

 ؛BDLالنظام املصريف اجلزائري وتقدمي للمركز املايل لبنك :األول الفصل 
 .واألدوات(حتليل وبناء النموذج الرايضي )الطريقة  :الثاين الفصل 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

  
:فصل الثالثال   

 النظام المصرفي الجزائري 

 BDLوتقدين للمركز المالي لبنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BDLالفصل الثالث                      النظام المصرفي الجزائري وتقدين للمركز المالي لبنك
 

 متهيد الفصل:

حيث شهد  1990يف اجلزائري وتطوره قبل وبعد سنحاول خالل ىذا الفصل تقدًن حملة عن النظام ادلصر 
تعريف ببنك ، مت اللنقد والقرضاب ادلتعلق 11-03األمر عدت تطورات إبتداءاً من أتميم البنوك اُف غاية صدور 

الذي عرف مؤخرًا تغَتات يف تشكيلتو  ، وىيكلو التنظيميوإبراز نشأتو وشكلو القانوين الدراسة التنمية احمللية زلل
لتحقيقها،  اليت يسعى جاىداً معرجُت على أىم أىداف البنك  دلواكبة التطورات ومنافسة البنوك احمللية واألجنبية،

   .من خالل التفصيل يف بنود أصولو وخصومو 2018و  2017مركزه ادلاِف لسنيت  تقدًن نظرة حولأخَتاً و 

 عاًف يف ىذا الفصل ادلبحثُت التاليُت:وبناء على ما سبق سوف ن

 ؛تطور النظام ادلصريف اجلزائريادلبحث األول:  
 .وحملة عن مركزه ادلايل BDLتقدمي بنك التنمية احمللية ادلبحث الثاين:  
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 ئريااجلز  ادلصريف النظام عن عامة حملة :األول ادلبحث

 على طرأت اليت العادلية التغَتات مواكبة بغية بنكية، إصالحات بعدة اجلزائري الصريف النظام مر لقد
 واقع وكذا اإلصالحات، ىذه ألىم سنتطرق ادلبحث ىذا خالل ومن البنكية، الصناعة رلال يف الدوِف ادلستوى
 .الراىنة ادلرحلة يف اجلزائرية ادلصرفية ادلنظومة

 1990 سنة  قبل اجلزائري ادلصريف النظامادلطلب األول: 

 تطلب إذ ادلصريف، النظام على معتربة انعكاسات السوق القتصاد ادلوجو االقتصاد من اجلزائر نتقالا كان لقد
 لسنة ادلاِف واإلصالح ، 1971لسنة ادلاِف اإلصالح أعلها من كان ادلتتالية، اإلصالحات من ابلعديد القيام ذلك

 شكلت حيث تعديالت، من تبعو وما والقرض ابلنقد وادلتعلق 1990 إصالح مث ، 1988إصالح ، 1986
 إُف التحول وقواعد أسس وضع مت خالذلا من واليت االقتصادي، اجلزائر اتريخ يف حامسة مرحلة اإلصالحات ىذه

 .السوق اقتصاد

عرفت ىذه ادلرحلة وضع السيادة على (: 1965 - 1962مرحلة إضفاء السيادة الوطنية ) -1
ادلؤسسات الكربى ومت إنشاء ثالث مؤسسات رئيسية: اخلزينة، البنك ادلركزي، الصندوق اجلزائري 

 للتنمية، وكذلك الصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياط : 

مع وأخذت على عاتقها األنشطة التقليدية لوظيفة اخلزينة،  1962نشأت اخلزينة يف أوت : اخلزينة 1-1
ىامة تتجسد يف منح قروض لالستثمارات للقطاع االقتصادي، وكذا قروض التجهيز  ازاتيمنحها امت

للقطاع الفالحي ادلسَت ذاتيا الذي َف يتمكن من االستفادة من طرف ادلؤسسات ادلصرفية ادلتواجدة، 
 تقبل ابلرغم من أتمُتللخزينة وخاصة عند تطورىا يف ادلس "االستثنائية "القروض لالقتصاد الوظيفة وقامت
 1971.1( وإرادة إدماجها يف الدائرة االقتصادية سنة 1967 -1966) البنوك

إن أول شيء قامت بو اجلزائر عند استقالذلا ىو اسًتجاع السلطة النقدية  :البنك ادلركزي اجلزائري 1-2
 13بتاريخ  144-62الداخلية واخلارجية، حيث مت إنشاء بنك مركزي جزائري دبوجب القانون رقم 

أسندت لو وظيفة اإلصدار النقدي ومراقبة تنظيم وتداول الكتلة النقدية، وتوجيو ومراقبة  1962ديسمرب 

                                                           
1
االندماج يف العودلة ادلالية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجيستَت، كلية العلوم االقتصادية  بورمة ىشام، النظام ادلصريف اجلزائري وإمكانية 

سكيكدة، ادلوسم  -1955أوت  20ماانمجنت"، شعبة علوم التسيَت، التخصص: إدارة مالية، جامعة  -وعلوم التسيَت، مدرسة الدكتوراه "اقتصاد
 .7، ص2009-2008اجلامعي 
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ا إعادة اخلصم وتسيَت احتياطات الصرف، كما مت تعزيز السلطة النقدية إبصدار عملة وطنية القرض، وكذ
ربت اسم "الدينار اجلزائري" وىي مطابقة للقيمة الذىبية للفرنك الفرنسي آنذاك  1964افريل  10يف 

( 1964-1963كلف بشكل استثنائي ومرحلي ) إال أنو ابلنظر إُف اخلزينة، فإن البنك ادلركزي قد
ابدلنح ادلباشر للقروض ربت شكل تسبيقات، وخاصة قروض االستغالل للقطاع الفالحي ادلسَت ذاتيا 
الذي كان يعاين من عجز لتعويض البنوك وىيئات القرض اليت امتنعت عن سبويل ادلشاريع االقتصادية، 

 ولذلك تدخل البنك ادلركزي بشكل مباشر لتمويل ىذه ادلشاريع.

 165-63أنشأ الصندوق اجلزائري للتنمية دبوجب القانون رقم : :CAD للتنمية الصندوق اجلزائري 1-3
، وأخذ أصول صندوق التجهيز لتنمية اجلزائر والصندوق الوطٍت للمناقصات 1963ماي  07بتاريخ 

العامة، ومنح صالحيات واسعة وَف ؽلارسها إال قليال وخاصة بصفتو بنك أعمال، ومن مهامو ذبميع 
سط والطويل األجل، وسبويل االستثمارات اإلنتاجية الضرورية لتحقيق أىداف التنمية االدخار ادلتو 

يف إطار اإلصالح ادلاِف الذي مت الشروع فيو ىذا التاريخ،  1971االقتصادية للجزائر اليت كلف هبا يف 
ويل مع صالحيات أكثر دقة يف زلال التمويل الط BAD وربولت تسميتو إُف البنك اجلزائري للتنمية

 .األجل

 64-227ن أنشأت ىذه ادلؤسسة دبوجب القانو : :CNEP الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 1-4
ذبميع ادخار العائالت وسبويل احتياجاهتما للسلع ادلعمرة وخاصة السكن.  ، ومن مهامو1964يف أوت 

ومت اسًتجاع مجيع أصول الصناديق اليت كانت موجودة يف السابق، ووجو نشاطها فيما بعد ضلو سبويل 
 1يف سندات التجهيز. الربامج ادلخططة للسكن اجلماعي وإقراض اذليئات احمللية واالكتتاب

 (:  1969-1966مرحلة التأميم ) -2

َف يؤدي البنك ادلركزي اجلزائري يف السنوات األوُف لالستقالل دوره بصورة فعالة، وذلك لوجود العديد من البنوك 
األجنبية ضمن مكوانت اجلهاز ادلصريف اجلزائري آنذاك، ولذلك ظهرت مرحلة جديدة من مراحل تكوين النظام 

ث سبيزت ىذه ادلرحلة بتأميم البنوك األجنبية واليت أصبحت تعمل ادلصريف اجلزائري عرفت دبرحلة التأميمات، حي
إُف جانب البنك ادلركزي الذي عرف ربوال مباشرا يف تلك ادلرحلة من مركز رقايب إداري إُف مركز رقايب ماِف، كما 

 .أعطيت بعض وظائفو إُف رللس القرض اجلزائري وجلان البنوك

                                                           
1
 .8ىشام، النظام ادلصريف اجلزائري وإمكانية االندماج يف العودلة ادلالية، مرجع سابق، صبورمة   
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ارية جزائرية مسيت بنوك أولية، وتتمثل يف كل من البنك الوطٍت اجلزائري يف ىذه ادلرحلة مت إنشاء ثالثة بنوك ذب
(BNA( القرض الشعيب اجلزائري ،)CPA( والبنك اخلارجي اجلزائري )BEA حيث أصبح اذلدف من ىذه )

البنوك ىو زلاولة تغطية كل حاجيات التمويل يف مجيع القطاعات يف االقتصاد الوطٍت، حيث كانت النظرة 
ة آنذاك ىي ضرورة أن يتكفل كل بنك من ىذه البنوك أثناء التمويل بعدد من الفروع االقتصادية، وىذا ما السائد

 1968.1يسمى ابلتخصص يف النظام البنكي، غَت أن ىذا ادلبدأ ألغي سنة 

 : 1971لعام وادلصريف ادلايل اإلصالح  -3

 السياسة مع تتوافق واليت والنقدية، ادلالية السياسة على اإلصالحات ببعض السبعينيات بداية يف الدولة قامت
 1971ادلصرفية للمؤسسات التقنية واذليئة القرض رللس إنشاء مت فقد ادلخطط، االقتصاد ظل يف للدولة العامة

 من ادلزيد إعطاء مت ودبوجب 30/06/1971 يف الصادر 47 /06 األمر ىذه خالل من ،البنوك تنظيم وادلتضمن
 األساسية مهمتو كانت بعدما شرط، أو قيد بدون وتسبيقات قروض منح يف وادلتمثلة ادلركزي للبنك الصالحيات

 اجلزائري للصندوق كامتداد للتنمية اجلزائري البنك إنشاء مت 1971 إصالحات ظل ويف ،العامة اخلزينة خدمة ىي
 على رقابة وفرض العمومية، ابدلؤسسات ادلتعلقة ادلالية العلميات كل ومراقبة بتسيَت البنوك تكليف مت كما للتنمية،

 .النقدية التدفقات

 القروض  طريق عن ادلؤسسات سبويل إلغاء مت فقد ، 1971إصالحات عن الًتاجع مت 1978 سنة بداية مع
 دور مت هتميش فقد وعليو ادلخططة، االستثمارات سبويل البنوك زلل اخلزينة حلت كما األجل، متوسطة البنكية
 سبر قناة وقدر اعتبارىا يف دورىا وسبثل ابلسلبية، يتميز نشاطها أصبح و االدخار تعبئة على التنمية عملية يف البنوك
 .العمومية ادلؤسسات إُف اخلزينة من األموال عربىا

 اجلزائري، الشعيب والقرض اجلزائري الوطٍت البنك من كل ىيكلة إعادة مت اذليكلة، إعادة سياسة ظل ويف
 2 .احمللية التنمية وبنك الريفية والتنمية الفالحة بنك من كل عنهما وانبثق الفًتة، تلك يف بنكُت أكرب ابعتبارعلا

 

 
                                                           

1
 .3مزارشي فتيحة، زلاضرات قانون النقد والقرض، السنة الثالثة مالية وأتمينات، جامعة سطيف، ص  

2
متطلبات شهادة دكتوراه علوم يف ميدان علوم اقتصادية، شريفة جعدي، قياس الكفاءة التشغيلية يف ادلؤسسات ادلصرفية، أطروحة مقدمة الستكمال   

، ص ص 2014-2013، ادلوسم اجلامعي -ورقلة–تسيَت وعلوم التجارية، شعبة العلوم ادلالية، زبصص دراسة مالية واقتصادية، جامعة قاصدي مرابح 
140-141.  
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 1986اإلصالح ادلصريف من خالل قانون القرض والبنك لعام  -4

نتيجة لألزمة ادلزدوجة اليت عاشها االقتصاد اجلزائري يف منتصف الثمانينات بسبب اطلفاض أسعار البًتول 
/ 08/ 19الصادر يف  12-86دبوجب القانون رقم  1986الدوالر ظهرت إصالحات  واهنيار سعر صرف

ادلتعلق بنظام البنوك و القرض، حيث مت إدخال إصالح جذري على الوظيفة البنكية من أجل إرساء  1986
 سيية، حيث مت اعتماد مقايسَت ادلؤسسات ادلصرفي ادلبادئ العامة للبنوك العمومية وتوحيد اإلطار القانوين الذي

دبختلف أنواعها ومن ىنا ظهر  القروض الرحبية و ادلردودية واألمان يف تسيَت البنوك العمومية خاصة يف رلال منح
 . ما يسمى ابخلطر البنكي كمفهوم جديد دخل عاَف إدارة البنوك التجارية اجلزائرية

 : يف إطار إصالح ادلنظومة ادلصرفية فيما يلي إغلاز أىم ادلبادئ والقواعد اليت تضمنها القانون ؽلكن

اخلزينة العامة يف رلال سبويل االستثمارات وإشراك اجلهاز ادلصريف يف توفَت ادلوارد ادلالية  دور تقليص -أ 
 أن القانون َف يضع آليات ذلك . إال الضرورية للتنمية االقتصادية،

 .للبنوكاستعادة البنك ادلركزي لوظائفو التقليدية ودوره كبنك  -ب 

 مت الفصل بُت البنك ادلركزي كمقرض أخَت وبُت نشاطات البنوك التجارية -ج 

يف إطار ادلخطط الوطٍت  استعادة البنوك ومؤسسات التمويل لدورىا يف تعبئة االدخار وتوزيع القروض -د 
إبمكاهنا خلق االئتمان دون ربديد مدتو أو األشكال اليت أيخذىا، كما استعادت  للقرض، و أصبح

 .اسًتجاعها واحلد من سلاطرىا وك حق متابعة استخدام القروض وكيفيةالبن

مفهوم جديد يف رلال ضبط و تسيَت القروض يتمثل يف ادلخطط الوطٍت  26يف ادلادة  12-86و ادخل قانون 
 :يعمل على ربديد ما يلي للقرض الذي

  ضحجم و طبيعة مصادر القروض الداخلية و القروض اليت سبنحها كل مؤسسة قر. 
 حجم القروض اخلارجية اجملندة . 
  1.االقتصادمستوى تدخل البنك ادلركزي لتمويل 

 

                                                           
1
ثة اقتصاد نقدي وبنكي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، قسم بلحنيش عبد الرمحان، زلاضرات النظام ادلصريف اجلزائري، السنة الثال  

 17، ص2021-2020العلوم التجارية، ادلوسم اجلامعي 
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 و تكييف اإلصالح: 1988 قانون -5

و اخلاص إبصالح اجلهاز  1988جانفي  12ادلؤرخ يف  88/06قامت اجلزائر بتعديالت يف قانون  
 1يلي: ؽلكن من خالذلا أن ندِف دباادلصريف و 

  و ىذا بوضع أجهزة استشارية و رقابية مثل اجمللس الوطٍت 1988ادلكمل لسنة تطبيق القانون البنكي ،
 للقرض.

  وضع جلنة مراقبة للبنوك ادلتعلقة جبهاز ادلخطط الوطٍت للقرض، و ذلك ابعتبارىم ادلساعلُت األساسيُت
 للسياسة النقدية و ادلالية. 

  ة لتوزيع ادلوارد و ذلك بعالقة مع ادلخطط الوطٍت تنظيم و تطوير األسواق ادلالية و النقدية ابعتبارعلا أجهز
 للقرض.

  التفرقة القانونية بُت دور البنك ادلركزي و نشاط القرض من قبل األجهزة التجارية و أن ىذا الشكل من
 إصالحات يزيد من البنوك التجارية يف تقدًن القروض.

 11-03ادلعدل ابألمر 10-90 النقد و القرضتطور النظام ادلصريف اجلزائري يف ظل قانون ادلطلب الثاين: 

وادلتعلق ابلنقد والقرض نصا تشريعيا يعكس  1990أفريل  14الصادر يف  10-90يعترب القانون رقم 
حبق اعًتافا أبعلية ادلكانة اليت غلب أن يكون عليها النظام البنكي، ويعترب من القوانُت التشريعية األساسية 

، فقد محل أفكارا 1988و 1986اليت جاء هبا قانوان  لألفكارنو أخذ أبىم لإلصالحات، وابإلضافة إُف أ
جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأدائو، كما أن ادلبادئ اليت تقوم عليها وميكانيزمات العمل اليت يعتمدىا 

الصادر  11-03ألمر قبل أن يلغى اب تًتجم إُف حد كبَت الصورة اليت سوف يكون عليها ىذا النظام يف ادلستقبل
 . ، ولألعلية ىذه ادلبادئ اليت يقوم عليها، سنتطرق إليها فيما يلي بنوع من الًتكيز2003غشت  27يف 

 

 

                                                           
1
ادلصرفية،  دلنظومةبودالل علي، سعيداين دمحم، مداخلة بعنوان: فعالية النظام ادلصريف اجلزائري بُت النظرية و التطبيق، ادللتقى الوطٍت األول : إصالح ا  

 .07، ص 2005ادلركز اجلامعي جيجل، ماي 
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 أوال: دوافع قانون النقد والقرض

 1إن ادلربرات اليت أدت إُف اإلصالح ادلصريف يف اجلزائر متعددة ومتنوعة ونعرض منها:

فلقد أصبحت احلاجة ملحة وضرورية إلجراء مراجعة جذرية للنصوص القانونية اليت ربكم  دوافع نقدية:-1 
النشاط ادلصريف يف اجلزائر على الوجو الذي يتناسب مع التطورات احلاصلة على الصعيد الداخلي واخلارجي دبا 

النقدية بصرامة وأكثر  يسمح البنوك من أداء دورىا بفعالية، ودبا يسمح للسلطات النقدية من إدارة السياسة
 استقاللية؛

تعترب البنوك مؤسسات تقوم بوظيفة الوساطة ادلالية، وتلعب دورا ىاما يف سبويل التنمية ونظرا دوافع اقتصادية: -2
حلساسية ىذا الدور، فإن أي إصالح اقتصادي ال يكتمل ما َف يواكبو إصالح يف النظام ادلصريف وادلاِف دبا 

وك من أداء دورىا كامال يف ذبميع ادلوارد وزبصيها ضلو ادلشاريع واألنشطة اإلقتصادية سيسمح من سبكُت البن
بفعالية، ومن ادلعلوم أنو كلما زادت كفاءة القطاع ادلصريف وربسن دوره يف رلال الوساطة ادلالية كلما انعكس ذلك 

 بشكل عام؛ االقتصاديإغلابيا على الوضع 

فع ابلتطورات التقنية اليت حدثت يف رلال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ترتبط ىذه الدوا دوافع تقنية: -3
وتوظيفها يف رلال الصناعة ادلصرفية، والتوسع يف استخدام وسائل الدفع اإللكًتونية وربديث وعصرنة أنظمة الدفع 

 والربط الشبكي بُت البنوك وادخال أنظمة ادلقاصة اإللكًتونية.

 لقرضاثنيا: مبادئ قانون النقد وا

 2يف النقاط التالية: ؽلكن اختصار ادلبادئ األساسية اليت جاء هبا قانون النقد والقرض

 الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية: -1

كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات احلقيقية على أساس کمي حقيقي يف ىيئة التخطيط، وتبعا لذلك 
َف تكن أىدافا نقدية حبتة، بل أن اذلدف األساسي ىو تعبئة ادلوارد الالزمة لتمويل الربامج االستثمارية ادلخططة، 

                                                           
1
 6، ص2016-2017زيتوين كمال، زلاضرات يف النظام ادلصريف اجلزائري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ادلسيلة، ،  

2
، 2016دراسة تطبيقية على عينة من البنوك اجلزائرية خالل الفًتة  :ميمونـــي بلقاســــم، قياس كفاءة التكاليف واألرابح وزلدداهتما يف البنوك التجارية  

اسبة، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيَت، قسم التجارة، زبصص مالية وزل
 .11، ص2019-2018جامعة أدرار، ادلوسم اجلامعي 
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على أساس األىداف النقدية اليت  حىت تتخذ القرارات وقد تبٍت قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بُت الدائرتُت
 .ربددىا السلطات النقدية وبناءا على الوضع النقدي السائد يف البالد

 الفصل بني دائرة ادليزانية ودائرة االئتمان: -2

، ويقصد هبذا ادلبدأ أن اخلزينة َف تعد حرة يف اللجوء إُف البنك ادلركزي لتمويل العجز كما كانت يف السابق
 وقد مسح ىذا ادلبدأ بتحقيق األىداف التالية:

 استقالل البنك ادلركزي عن الدور ادلتعاظم للخزينة؛ 

  تقليص ديون اخلزينة اذباه البنك ادلركزي وتسديد الديون السابقة ادلًتاكمة؛ 

  احلد من اآلاثر السلبية للمالية العامة على التوازانت النقدية؛ 

  سبويل االقتصاد.تراجع التزامات اخلزينة يف 

 :االئتمان ودائرة ادليزانية دائرة بني الفصل -3

 على يقتصر دورىا ليبقى( القروض منح) االقتصاد سبويل عن العمومية اخلزينة أبعدت القانون ىذا دبوجب
 االئتمان منح يف دوره ادلصريف للجهاز أعيد وهبذا الدولة، طرف من ادلخططة العمومية االستثمارات سبويل

 .التمويلة يف الراغبة للمشاريع االقتصادية اجلدوى ومفاىيم أسس على ذلك يف مرتكزا لالقتصاد

 :ومستقلة وحيدة نقدية سلطة إنشاء -4

 السلطة أهنا أساس على تتحرك كانت ادلالية فوزارة عديدة، مستوايت يف سابقا النقدية السلطة كانت
 ىي كأهنا تتصرف كانت حيث عجزىا، لتمويل ادلركزي البنك إُف وقت أي يف تلجأ كانت واخلزينة النقدية،
 ىذا جاء وذلذا النقود، إصدار سلطة الحتكاره نقدية سلطة احلال بطبيعة ؽلثل كان ادلركزي والبنك النقدية السلطة
 كانت جهة أي عن ومستقلة وحيدة نقدية سلطة إبنشائو النقدية السلطة مراكز يف التعدد ىذا ليلغي القانون
 .والقرض النقد رللس مساىا
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 :ى مستوينيلوضع نظام بنكي ع -5

کرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستويُت، ويعٍت ذلك التمييز بُت نشاط البنك ادلركزي  
كسلطة نقدية ونشاط البنوك التجارية كموزعة للقروض، ودبوجب ىذا الفصل أصبح البنك ادلركزي ؽلثل فعال بنكا 

يراقب نشاطها ويتابع عملياهتا، كما أصبح إبمكانو أن يكون كملجأ أخَتا لإلقراض يف التأثَت على  للبنوك
 .وك وفقا دلا يقتضيو الوضع النقديالسياسات االئتمانية للبن

وخالصة القول أن قانون النقد والقرض قد وضع وبشكل اتم ادلنظومة ادلصرفية والنظام النقدي يف مسار 
 1صاد مسَت مركزاي إُف اقتصاد ربكمو قوى السوق.االنتقال من اقت

 11-03 اثلثا: تنظيم وىيكلة النظام ادلصريف اجلزائري وفق قانون النقد والقرض

يتبع بنك اجلزائر قواعد احملاسبة التجارية، فهو ال ؼلضع إلجراءات احملاسبة العمومية كما ال  :. بنك اجلزائر1
ؼلضع لرقابة رللس احملاسبة وال إُف القيد ابلسجل التجاري، كما يعفى من اخلضوع إُف مجيع الضرائب، واحلقوق، 

لدولة، كما يستطيع أن يفتح فروعا أو والرسوم واألعباء ادلتصلة بنشاطاتو، وتعود ملكية رأس مالو ابلكامل ل
وكاالت لو يف كل ادلدن كلما رأى ذلك ضروراي. ويتكون بنك اجلزائر من رللس اإلدارة، رللس النقد والقرض 

 والرقابة ادلصرفية واالحًتازية.

ُف إدارة يتكون جهاز رللس اإلدارة حسب قانون النقد والقرض من إدارة بنك اجلزائر يتو  أ. جهاز رللس اإلدارة:
يعينون مجيعهم دبرسوم رائسي، ويعُت احملافظ دلدة  موظفُت 03، إضافة اُف بنك اجلزائر زلافظا يساعده ثالثة نواب

ادلتعلق  11-03من القانون  18للتجديد وفقا ألحكام ادلادة  غَت زلددة بعد ما كان يعُت دلدة ستة سنوات قابلة
 داء ادلهام التالية:ابلنقد والقرض، ويقوم زلافظ بنك اجلزائر أب

 إدارة شؤون بنك اجلزائر ويتخذ مجيع تدابَت التنفيذ ويقوم جبميع األعمال يف إطار القانون؛ -1

يوقع ابسم بنك اجلزائر مجيع االتفاقيات واحملاضر ادلتعلقة ابلسنوات ادلالية واحلصائل وحساابت  -2
 النتائج؛ 

ولدى البنوك ادلركزية األجنبية ولدى اذليئات ؽلثل بنك اجلزائر لدى السلطات العمومية يف اجلزائر  -3
 ادلالية الدولية ولدى الغَت بشكل عام؛

                                                           
1
 .13ــــم، مرجع سابق، صميمونـــي بلقاس  
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رفع الدعاوي القضائية والدفاع عنها بناء على متابعتو وتعجيلو، ويتخذ مجيع اإلجراءات التحفظية  -4
 اليت يراىا ضرورية؛ 

بنك اجلزائر وػلدد شراء األمالك العقارية ادلرخص هبا قانوان والتصرف فيها، وينظم مصاٌف  -5
 مهامها؛ 

يوظف أعوان بنك اجلزائر وفقا للشروط ادلنصوص عليها يف القانون األساسي للمستخدمُت  -6
 ويعينهم يف مناصبهم ويرقيهم ويعزذلم ويفصلهم؛

  1.التمثيل مقررا ىذا مثل يكون عندما األخرى وادلؤسسات اجملالس يف اجلزائر بنك شلثلي يعُت -7

 ذوي موظفُت ثالثة إُف ابإلضافة الثالثة والنواب كرئيس احملافظ من اإلدارة رللس يتكون: اإلدارة رللسب. 
 اجلزائر بنك إبدارة ويقوم وادلاِف، االقتصادي اجملالُت يف كفاءهتم حبكم رائسي مرسوم دبوجب معينُت درجة أعلى

 :11-03من األمر  19طبقا للمادة  التالية ابلصالحيات بتمتعو

 الفصل وكذا إلغائها أو والفروع الوكاالت فتح وكذا اجلزائر لبنك العام التنظيم بشأن التداول 
  اجلزائر؛ بنك تسيَت زبص اليت الشؤون مجيع على واالطالع فيها والتصرف العقارات شراء يف
 ونظام للمستخدمُت األساسي القانون على وادلوافقة اجلزائر بنك يف ادلطبقة اللوائح ضبط 

  اجلزائر؛ بنك أعوان رواتب
 حساابتو دبوجبها اجلزائر بنك يعد اللذين والشكل والشروط سنة لكل اجلزائر بنك ميزانية ربديد 

 وضبطها؛
 رئيس إُف ابمسو احملافظ يرفعو الذي التقرير مشروع على ويوافق األرابح توزيع ضبط 

 .اجلمهورية
 رائسي، دبرسوم ويعينان إثنُت مراقبُت من تتكون مراقبة ىيئة اجلزائر بنك حراسة تتضمن: اجلزائر بنك حراسة . ج

 كفاءهتم أساس على اجلزائر بنك مراقيب اختيار ويتم الكامل، الدوام أساس على ادلراقبان ىذان ينتدب
 اجلزائر بنك حراسة إُف ادلراقبان مهام وسبتد ادلركزية، اخلاصة ابلبنوك واحملاسبية ادلالية اجملاالت يف ومعارفهم

 ادلخاطر مركزية على خاصة حراسة ؽلارسان كما هبا يقوم اليت العمليات ومجيع مصاحلو مجيع تشمل عامة

                                                           
1
قتصادية، حديوش سعدية، زلاضرات قانون النقد والقرض، السنة الثالثة ليسانس، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، قسم العلوم اال  

 07زبصص: اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة البويرة، ص
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 بكل ادلراقبُت ويقوم وسَتىا، النقدية السوق تنظيم حراسة إُف إضافة ادلدفوعة غَت ادلستحقات ومركزية
 .البنك تسيَت حلسن ابلنسبة ومفيدة ضرورية أهنا يعتقدان اليت وادلراقبة التدقيق عمليات

 دوره عن والتخلي النقدية السلطة دور أبداء والقرض النقد رللس يكلف :والقرض النقد رللس جهاز . ح
 وشخصيتُت اجلزائر بنك إدارة رللس أعضاء من والقرض النقد رللس ويتكون اجلزائر، البنك إدارة كمجلس

 أربع اجمللس يعقد. رائسي مرسوم دبوجب وتعينان والنقدية االقتصادية ادلسائل يف كفاءهتما حبكم زبتاران
 يستدعي أن وؽلكن أعمالو، جدول وػلدد لالجتماع يستدعيو الذي اجلزائر بنك زلافظ برائسة عادية دورات

 ىذه يف ويقًتحون منو، عضوين من أو رئيسو من ودببادرة ذلك، إُف الضرورة دعت كلما اجتماع انعقاد إُف
 وال األقل على أعضائو من ستة حبضور االجتماعات عقد ويستلزم والقرض النقد رللس أعمال جدول احلالة
 .اجمللس اجتماع يف لتمثيلو تفويضا ؽلنح أن مستشار ألي ؽلكن

 1:يلي فيما والقرض النقد رللس وصالحيات مهام وتتمثل

  إصدار النقود؛ 

 ؛ربديد ادلعايَت والشروط اخلاصة بعمليات بنك اجلزائر 

  ربديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها؛ 

 منتجات التوفَت والقروض اجلديدة؛ 

  إعداد معايَت وسَت وسائل الدفع وسالمتها؛ 

  ربديد األىداف اخلاصة بتطور ادلكوانت ادلختلفة للكتلة النقدية وحجم القرض؛ 

 تحها، وكذا شروط فتح مكاتب سبثيل خاصة وضع الشروط اخلاصة إبنشاء البنوك وادلؤسسات ادلالية وف
 ابلبنوك وادلؤسسات ادلالية األجنبية يف اجلزائر والسيما شروط احلد األدىن من رأس ماذلا وكذا كيفية إبرائو.

يقصد ابلرقابة ادلصرفية عموما رلموعة من القواعد واإلجراءات واألساليب اليت  الرقابة ادلصرفية واالحرتازية: . خ
يتخذىا البنك ادلركزي على البنوك، هبدف احلفاظ على سالمة مركزىا ادلاِف من أجل ضمان  تسَت عليها أو

حقوق ادلودعُت  تكوين جهاز مصريف سليم يساىم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وػلافظ على
 رخ يفادلؤ  03-02وادلستثمرين. ففي ىذا الصدد وتنفيذا دلقررات جلنة ابزل صدر بنك اجلزائر النظام رقم 

                                                           
1
 08ق، صحديوش سعدية، زلاضرات قانون النقد والقرض، مرجع ساب  
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منو رلموعة  3، ادلتضمن ادلراقبة الداخلية للبنوك وادلؤسسات ادلالية، حيث ورد يف ادلادة 2002/11/14
من التدابَت الرقابية منها: نظام مراقبة العمليات، التنظيم احملاسيب ومعاجلة ادلعلومات، أنظمة تقييم ادلخاطر 

 والنتائج ونظام التوثيق اإلعالم.

 تتمثل ىيئات الرقابة ادلصرفية وفق قانون النقد والقرض فيما يلي: 

  :ادلتعلق ابلنقد والقرض، على أتسيس جلنة  11-03من األمر  105ادلادة  تنصجلنة الرقابة ادلصرفية
مصرفية تعمل على مراقبة مدى احًتام البنوك وادلؤسسات ادلالية للتنظيم ادلصريف مع ادلعاقبة على أي 

يف حالة سلالفة ىذا التنظيم، ومن مث تسهر ىذا اللجنة على احًتام قواعد حسن سَت ادلهنة  اختالالت
حيث تعتمد ىذه اللجنة يف مراقبتها على واثئق تراىا مفيدة وتطلبها من أي بنك أو مؤسسة مالية يف 

وادلالية،  إطار ربرايهتا، وتتكون ىذه اللجنة من احملافظ وثالث أعضاء سلتصُت يف ادلسائل النقدية
وقاضيان منتدابن من رللس احملكمة العليا ورللس الدولة وشلثل عن رللس احملاسبة، وادلتمثل يف الوزير 

 ادلكلف ابدلالية على أن تكلف ىذه اللجنة وأعواهنا ابلرقابة ادليدانية يف عُت ادلكان.

 ابلنقد ادلتعلق 11-03 لألمر وادلتمم ادلعدل 04-10 األمر من 98 ادلادة تنص: ادلخاطر مركزية 
 ومركزية العائالت سلاطر ومركزية ادلؤسسات، سلاطر مركزية تسمى مصلحة أتسس على والقرض

 وسقفها القروض ىذه وطبيعة القروض من ادلستفيدين أمساء مجع ومهمتها مدفوعة، غَت ادلستحقات
 البنوك يف القروض ذلذه ادلصاحبة الضماانت إُف ابإلضافة ادلسددة، وغَت منها ادلسحوبة وادلبالغ

يف  تنظيمو مت الذي الرقايب اجلهاز ىذا يعد: الدفع عوارض مرکزية. . ادلالية وادلؤسسات
 يوفر حيث إعالميا، جهازا الدفع عوارض مركزية اسم ربت 02-92 النظام دبوجب  1992/03/22

 ادلالية ادلؤسسات أو البنوك يف كان وإذا قروض، شكل يف مستحقة غَت ادلبالغ مجع عن مسبقة معلومات
 ادلشاكل بكل ادلتعلقة ادلعلومات على اجلهاز ىذا ػلتوي كما وادلواصالت، الربيد أو العمومية اخلزينة أو

 . الدين بتحصيل تتعلق اليت واحلوادث

 ادلؤرخ 9203 رقم النظام دبوجب اجلهاز ىذا إنشاء مت :رصيد بدون الشيكات إصدار مكافحة جهاز 
 لعدم الشيكات دفع بعوارض ادلرتبطة ادلعلومات ذبميع على اجلهاز ىذا ويعمل ،1992/03/22يف 

 الذين ادلاليُت الوسطاء على وغلب ادلاليُت ادلعنيُت، للوسطاء ادلعلومات ىذه بتبليغ والقيام الرصيد كفاية
 مركزية إُف بذلك يصرحوا أن أصال وجوده بعدم أو الرصيد كفاية بعدم مرتبطة دفع حوادث لديهم وقعت
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 يف عليهم وغلب اآلخرين، ادلاليُت الوسطاء إُف وتبليغها استغالذلا ؽلكن حىت ادلدفوعة غَت ادلستحقات
 .معُت لزبون للشيكات دفًت أول تسليم قبل ادلدفوعة غَت ادلستحقات سجل على يطلعوا أن اجملال ىذا

 ادلالية: وادلؤسسات التجارية البنوك -2

 االصالحات تواِف منذ وذلك مكوانتو على وتغيَتات تعديالت عدة اجلزائري البنكي القطاع عرف لقد
 منذ عليو طرأت اليت والتعديالت 90-10 والقرض النقد قانون إصدار بعد أنو حيث اجلزائر عرفتها اليت البنكية
 حيث للقطاع ادلكونة التمثيل ومكاتب ادلالية وادلؤسسات البنوك عدد أصبح ،11-03خاصة األمر  الوقت ذلك

 1:التاِف النحو على مقسمة سبثيل ومكتب معتمدة مالية ومؤسسة بنك 36 يقارب

 ذباري بنك 20: التجارية البنوك -أ

 مؤسسة 09: ادلالية ادلؤسسات -ب

 .سبثيل مكتب 06: التمثيل مكاتب -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .01حديوش سعدية، محاضرات قانون النقد والقرض، مرجع سابق، ص  
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  وحملة عن مركزه ادلايل BDL: تقدمي بنك التنمية احمللية ثاينادلبحث ال

وأىم  قسمنا ىذا ادلبحث اُف مطلبُت، األول سنحاول تقدًن تعريف وحملة عن نشأة بنك التنمية احمللية
، أما ادلطلب الثاين إقتصر على عرض مفصل مث ربليل اذليكل التنظيمي للبنك وأىم التحديثات حولو أىدافو

  .2017/2018للقوائم ادلالية لبنك التنمية احمللية لسنة 

 اذليكل التنظيمية و األول: تعريف، نشأادلطلب 

 ونشأتو تعريف ببنك التنمية احملليةالفرع األول: 

يف شكل شركة البنك  1985أبريل  30ادلؤرخ  85/85للمرسوم رقم نشأ بنك التنمية احمللية طبقًا 
 شركة ذات أسهم  احمللية مستقاًل وربول إُفاألىلي ادلخصصة للتمويل و التنمية احمللية، مث أصبح بنك التنمية 

SPA  بتاريخ  2002/03قرار بنك اجلزائر رقم ، مت اعتماده من طرف البنك ادلركزي ب1989فرباير  20يف
 .2002سبتمرب 23

دينار  00 000 800 36 ىو بنك عمومي برأس مال يصل إُف  BDL بنك التنمية احمللية ابختصار
، بعد 1985أتسست يف عام  شارع قاسي عمار اسطاواِف والية اجلزائر 05كائن بـ مقره االجتماعي   .جزائري

، كانت مهمتها دعم وسبويل ادلؤسسات العامة احمللية يف Crédit Populaire Algérienنقل األصول من 
 تنميتها احمللية واإلقليمية.

على مستوى الًتاب الوطٍت، دبا وكالة منتشرة إبحكام  155ؽللك بنك التنمية احمللية شبكة متكونة من 
وكاالت سلتصة يف منح  06وكالة مكلفة بتسيَت العمليات البنكية اليت وضعت ربت مسؤوليتها و  147يف ذلك 

 .قروض على الرىن، وىو نشاط الذي ينفرد بو بنك التنمية احمللية و ؽليزه عن ابقي البنوك

وادلتوسطة / الصناعات الصغَتة وادلتوسطة والتجارة يف  بنك التنمية احمللية ىو أوال بنك ادلؤسسات الصغَتة
 .أوسع معانيها، مث بنك ادلهن احلرة واألفراد والعائالت

يسعي بنك التنمية احمللية اُف ادلشاركة الفعالة يف تطوير االقتصاد الوطٍت وعلى وجو اخلصوص تعزيز 
غَتة وادلتوسطة يف مجيع القطاعات بتنوعها من االستثمار بتشجيع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة / الصناعات الص

، ANSEJ ،CNAC  ،ANGEMخالل ادلشاركة يف مجيع اإلجراءات اليت وضعتها السلطات العمومية
حبيث أن بنك التنمية احمللية على استعداد لتلبية االحتياجات التمويلية لألفراد. من جهة أخرى لبنك التنمية احمللية 
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شاريع السكنية وذلك عن طريق دعم و مرافقة أصحاب مشاريع الًتقية العقارية، وكذا أيضا دور رئيسي يف سبويل ادل
حرًصا على إرضاء عمالئو على أفضل وجو من خالل ربقيق التميز،  ،1األشخاص الذين يريدون شراء مسكن

يف إشارة إُف  SI-NASRنظام ادلعلومات اجلديد اخلاص بو، والذي أطلق عليو  2017أطلق البنك يف عام 
 ".1962مارس  19حفل النصر "

 أىداف بنك التنمية احمللية:

ينفذ بنك التنمية احمللية األنشطة التقليدية للبنك الشامل من خالل مجع ادلدخرات وتوفَت وإدارة الدفع، 
 فضال عن منح االعتمادات.

 تتكون زلفظة عمالئها من:

 شركات كربى؛ 
  / الشركات الصغَتة وادلتوسطة )دبا يف ذلك الشركات الصغَتة جًدا( ؛الشركات الصغَتة وادلتوسطة 

PME/PMI 
 ادلهنيُت؛ 
 األسر واألفراد. 

كما أنو يتميز بنشاط زلدد وىو "الرىن" ادلدعوم من رلوىرات ذىبية مضمونة. اذلدف الرئيسي للبنك ىو 
"، "الشركات الصغَتة وادلتوسطة / سبييز نفسو عن ادلنافسة من خالل ترسيخ مكانتها كمصرف "للشركات الكبَتة

الشركات الصغَتة وادلتوسطة"، "ادلهنيون" و "األفراد" من خالل الدمج الروافع األساسية للعالقات مع العمالء، 
 وابلتاِف إعادة التأكيد على دوره كبنك عادلي.

من خالل تقدًن خدمات ويهدف بنك التنمية احمللية يف السنوات القادمة إُف ترسيخ موقفو من ىذه األسواق 
 مالية مبتكرة لعمالئها من خالل التعبئة جبميع قواىا ووسائلها ألغراض:

 من خالل تقدًن رلموعة من ادلنتجات اليت تليب احتياجاهتم؛  العمالء احلرص على جذب 
 تثمُت وسبكُت ادلوظفُت من خالل إاتحة الفرص ذلم آفاق التدريب والتطوير الوظيفي؛ 
  من خالل ربسُت الرحبية ادلالية؛إرضاء ادلساىم 
 .نقل ادلعلومات ادلوثوقة وذات الصلة إُف الشركاء 

                                                           
 

1
 .51:02، 52/12/5150تاريخ التصفح:  https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/index.htmlموقع:  

https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/index.html
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لغرض توفَت أفضل إطار شلكن للمؤسسات الصغَتة  يف سياق الشمول ادلاِف، قام بنك التنمية احمللية أيًضا
مع إمكاانت  ساعدت، ودعيت لتصبح شركات انشئة، ألن ىذه الشركات ادلبتكرة الشابة الناذبة عن األنظمة

 .سبويل ظلوىم االقتصادي تنموية عالية تتطلب دعًما لتكون قادرًا على ذلك

 الفرع الثاين: اذليكل التنظيمي لبنك التنمية احمللية

اخلدمة ادلصرفية يتطلب ابلضرورة درجة عالية من ادلواكبة والتالئم  يف ـــــين التوسع و التقدم التقنإالشك 
  تنظيميمن خالل ىيكل  سبيز 2002ام ــــــع التنمية احملليةأة بنك ـــــ، ومنذ نشبنكلل واإلداري التنظيميالبناء  يف

الرئيس ادلدير  ،اإلدارةرللس  يفعليا متمثلة  إدارةعلى وجود  الرائسةويقوم على مستوى  ابلبساطةيتسم 
ادلنشأة  مديرية تسيَت اجلودة،  DCHمديرية ادلوارد البشرية، ادلديرية العامة للتفتيش والتدقيق ، PDGالعام

 ياــــبقة الدنــــيها الطــــمث تل وادلديرايت اإلداراتتشتمل على رلموعة من  اليتالتنفيذية  اإلدارة إُف افةابإلضـ حديثاً 
   بقة العمال.ــــط إُفضافة إلدارات ابـإلدات التابعة لـسام والوحـــقألا يفالعاملُت  يفثلة ـــوادلتم

 البنك: إدارةرللس 

 يفولو كافة السلطات فيما عدا ما يتطلب النظام مباشرتو  اإلدارةيدار البنك بواسطة رللس        
ومدة  األكثرومخسة عشر عضوا على  األقلعلى  أعضاءمن تسعة  اإلدارةاجلمعية العمومية ، ويتكون رللس 

يقوم بتعيينو ادلؤسسون للبنك حىت  إذ إدارةالعضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد ولكن يستثٌت شلا سبق أول رللس 
شلثال لشخصية  أويكون مساعلا  أن اإلدارةعضو رللس  يف األصل أنذلك كما  يفذبتمع اجلمعية العمومية وتقرر 

، وتقوم  غَت ادلساعلُتاخلربات من  أصحاباجمللس من  اءأعضالبنك ، وغلوز اختيار بعض  يفاعتبارية مساعلة 
% من صاىف 5التزيد عن نسبة  أنعلى  اإلدارةرللس  أعضاءيتقاضاىا  اليتاجلمعية العمومية بتحديد ادلكافآت 

فيما يتعلق بتعهدات البنك بسبب قيامهم دبهام  شخصيالتزام  أبي اإلدارةرللس  أعضاءالبنك كما اليلتزم  أرابح
 حدود مسئولياهتم. ضمن

 األصواتتساوت  وإذااحلاضرين  أصوات أغلبيةمن  اإلدارةالجتماع رللس  القانوينيكون النصاب       
اجتماع  يفاحلاضرين  اإلدارةرللس  أعضاء ثلثيالقرارات التالية موافقة  إلجازةيكون للرئيس صوت مرجح ويشًتط 

 .والقرارات قانوين
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، مت إجراء ن أجل ربسُت التنظيم العام للبنكم العميل يف قلب اىتماماتو احملليةيضع تنظيم بنك التنمية 
 .2018تعديالت وإضافات عليو خالل عام 

 ( ىياكل جديدة وىي:05على ىذا النحو، مت إنشاء )

 قسم التمويل التشاركي، ربسبا النطالق ادلنتجات التشاركية. .1
إدارة أفضل والعالج األمثل للعالقات مع وكاالت  إدارة الضماانت والتأمينات ادلؤسسية لتمكينها .2

 الضمان وشركات التأمُت.
 قسم إدارة اجلودة ىو ادلسؤول عن اإلشراف وتوجيو سياسة اجلودة للبنك. .3
 قسم ادلؤسسات الكربى لتحسُت إدارة طلبات التمويل من شرػلة العمالء ىذه. .4
 .ءات وربديثهاإدارة التنظيم واإلجراءات لتتوُف مسؤولية تطوير اإلجرا .5

 ادلطلب الثاين: القوائم ادلالية لبنك التنمية احمللية

 الفرع األول: تقدمي سلطط احلساابت

 :1رلموعات وىي كما يلي 09يتكون ادلخطط احملاسيب للبنوك من 

 البنوك بني ما وعمليات اخلزينة على عمليات : األوىل اجملموعة

 النقدية، السوق يف ادلنجزة األمانة سبيل على والعمليات االفًتاضات و السلفيات يف وادلتمثلة اخلزينة على وتشمل
 و الربيدية الصكوك ومراكز العمومية واخلزينة ادلركزي البنك مع تتم واليت البنوك بُت ما العمليات إُف اضافة

 او الزابئن طرف من األموال إيداع حالة يف مدين احلساب ىذا يكون الصندوق 10 /ح : مثال ادلالية ادلؤسسات
 .اخرى مصادر من أموال على البنك حصول

 الزابئن مع العمليات حساابت : الثانية اجملموعة

 أجال عن النظر بغض( قروض منح من زابئنو مع البنك عمليات كل اجملموعة ىذه حساابت يف تسجل
 ويسجل للزابئن قروض /21 ح مثل) اٍف... ، ألجل ودائع ، الطلب ربت ودائع( للودائع استقبال ،) استحقاقها

                                                           
قة على البنوك وادلؤسسات ادلتضمن ادلخطط احملاسيب للبنوك والقواعد احملاسبة ادلطب 1992نوفمرب  17، ادلؤرخ يف: 02ادلادة ، 08-92اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، النظام   1

 .23-20، ص ادلالية
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 /22 ح التواِف، على ودائن مدين ادلاليُت غَت زابئن من عليها ادلتحصل و ادلمنوحة القروض احلساب ىدا يف
 . البنك مع الزبون هبا يقوم اليت العمليات مجيع على ويشمل للزابئن العادية احلساابت

 التسوية وحساابت ادلالية األوراق حافظة : الثالثة اجملموعة

 ربقيق بغرض ادلكتسبة االستثمار وشهادات التوظيف وأوراق ادلعامالت أوراق على ادلالية األوراق حافظة ربتوي
 التحصيل عمليات يضم كما مالية، أبوراق اجملسدة الديون تسجل األوراق ىذه إُف إضافة . مالية مكاسب
 على عمليات/30 ح مثل، اخلاضعة ادلؤسسة عمليات دبجموع ادلتعلقة االخرى واالستعماالت الغَت مع وعمليات
 اتريخ غاية اُف هبا زلتفظ للبيع، متاحة كانت سواء ادلؤسسة تقتنيها اليت السندات مجيع ويضم السندات

 . ادلتاجرة بغرض ادلقتناة أو استحقاقها،

 الثابتة القيم : الرابعة اجملموعة

 القروض يضم كما دائمة، بصفة اخلاضعة ادلؤسسة لنشاط ادلوجهة االستخدامات الصنف ىذا حساابت تسجل
 .، سندات ادلساعلة وقروض االغلارمادية مالية، كانت سواء الثابتة واالصول التابعة

 ادلماثلة العناصر و اخلاصة األموال رؤوس : اخلامسة اجملموعة

 ادلؤسسة تصرف ربت ادلوضوعة أو حصص شكل يف التمويل وسائل مجيع الصنف ىذا حساابت يف ذبمع

 ادلال رأس /10 ح مثل ) ادلالية السنة ،نتيجة ادلؤجلة األعباء و النواتج( أخرى حساابت جانب اُف

 تكاليفال : السادسة اجملموعة

 الصنف ىذا حساابت تتضمن السنة خالل ادلؤسسة تتحملها اليت األعباء مجيع الصنف ىذا حساابت يف تسجل
 . القيمة وخسارة وادلؤوانت االىتالكات سلصصات وكذا العامة ادلصاريف

 النواتج : السابعة اجملموعة

 نواتج على زايدة البنك طرف من السنة خالل احملققة النواتج رلموع على اجملموعة ىذا حساابت تشمل
 خسائر عن االسًتجاعات الصنف ىذا حساابت تتضمن حبيث البنكي ابلنشاط وادلتعلقة البنكي االستغالل

 . العامة البنكية ادلخاطر ضد االموال اسًتجاعات فيو تسجل كما وادلؤوانت القيمة
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 اإليراداتاجملموعة الثامنة: 

 تسجل ىذه اجملموعة كل أنواع اإليرادات احملققة واليت ربصل عليها البنك خالل السنة.

 ادليزانية خارجحساابت  : التاسعة اجملموعة

 يتم حبيث ملقاة او معطاة كانت سواء ذلا اخلاضعة ادلؤسسة التزامات رلموع اجملموعة ىذ حساابت ضمن يسجل
 التمويل التزامات يف متمثل مناسبة حساابت زبصيص مت لقد السياق ىذا ويف التزامات سلتلف بُت التميز

 1.الصعبة ابلعملة والتزامات ضمان والتزامات

 ادليزانية قائمة :ثاينال الفرع

ادليزانية أبهنا كشف أو قائمة األموال وأوجو استخداماهتا، وتعد يف هناية السنة، أو أهنا   ةتعرف قائم
جلنة  عرفتها كما.معُت بتاريخ ذلا ادليزانية عن يعرب احلقيقية ابلقيم ادلؤسسة وخصوم أبصول كشف شامل

يلخص األرصدة ادلدينة  ادلصطلحات التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت: أهنا بيان بشكل جدول
 احملاسبة. مبادئ وفق احملاسبية السجالت إقفال والدائنة بعد

 النقود وىي أوال ادلتداولة ابألصول يبدأ أن األصول جانب تبويب عند يراعي البنك ميزانية يف أنو ويالحظ
 جانب يف وكذلك والتجارية، الصناعية الشركات بعكس الثابتة األصول مث الفروع ولدى اخلزينة، يف ادلوجودة
 ظلاذج ثالث وىناك.واألرابح واالحتياطات ادلال رأس أي الثابتة اخلصوم مث أوال ادلتداولة ابخلصوم يبدأ اخلصوم
 : ادليزانية لقائمة

 إدارية؛ لغاايت تفصيلي ظلوذج 
 ادلركزي؛ البنك لغاايت ملخص ظلوذج 
 احمللية الصحف يف النشر لغاايت ملخص ظلوذج. 

 درجة حسب ترتيبها ويتم طبيعتها، حسب التجاري البنك ميزانية يف واخلصوم األصول تبوب أنو والقاعدة
اإلفصاح على األقل دبا يلي من  IAS30، وحسب معيار التجاري البنك يف يراعى أن غلب وعموما سيولتها،

 احلساابت:

 
                                                           

 .23-20ص  مرجع سابق،  ،08-92اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، النظام   1
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 األصول -أوال

 ادلركزي؛ البنك لدى وأرصدة نقدية 
  حكومية وغَت حكومية زلتفظ هبا ألغراض التداول؛أوراق مالية 
 للبيع؛ متاحة مالية إستثمارات 
 ؛(ادلخصص خصم بعد)األخرى البنوك لدى وسلفيات وقروض إيداعات 
 للعمالء؛ وسلفيات قروض 
 أخرى شركات يف مالية إستثمارات. 

 :اخلصوم -اثنيا

 األخرى؛ للبنوك مستحقة أرصدة 
 ادلال؛ لسوق ادلستحقة الودائع 
 آخرين؛ دلودعُت ادلستحقة ادلبالغ 
 إيداع؛ شهادات 
 الورقية؛ األخرى واخلصوم الدفع أوراق 
 أخرى. وسلصصات دائنة أرصدة 

 ادليزانية قائمة زلددات الفرع الثالث: 

 وفق زلدداهتا كما يلي: احلساابت كافة توضيح من البد ذباري بنك ألي ادليزانية قائمة لعرض

 :يف وتتمثل :األصول جانب عناصر -1
 تتضمن ىذه اجملموعة احملاسبية  :احمللية البنوك لدى واألرصدة ادلركزي البنك لدى واالحتياطي النقدية

 البنك خبزائناألصول ذات الطبيعية ادلتشاهبة لكوهنا أصول حاضرة وادلتمثلة يف النقود والعموالت األجنبية 
 :1من كل ادلتضمن النقدي واالحتياطي

 احمللية؛ البنوك لدى اجلارية احلساابت وأرصدة ادلركزي ابلبنك القانوين اإلحتياطي -
 الثابتة؛ األصول إُف ابإلضافة البنك، نشاط مع سيولتها يف تتناسب اليت ادلتداولة األصول -

                                                           

 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر ادلناىج دار التأمُت، وشركات التجارية ادلالية البنوك ادلؤسسات دمحم مجال علي اذلالِف، عبد الرزاق شحادة، زلاسبة  1
 .232، ص 2007
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 تتضمن ىذه اجملموعة كافة األوراق ادلالية احلكومية يف شكل قروض ادلالية: األوراق ادلالية واالستثمارات 
اخلزانة وغَت ذلك، من  على اخلزانة وسندات أتميم وصكوك صندوق اإلستثمار وأذوانتعامة أو صكوك 

السندات األذنية اليت  األوراق اليت تدرج ربت ادلفهوم األصيل لألوراق ادلالية من أسهم وسندات، أما
األوراق فهي ال تعترب من  تصدرىا بعض اذليئات وادلؤسسات بضمان احلكومة وزبصمها البنوك التجارية
األجل اليت تصدرىا البنوك  ادلالية على النحو ادلطبق حاليا يف بعض البنوك. ابإلضافة إُف السندات طويلة

 .1العقارية
 البنكية أبهنا تلك اخلدمات ادلقدمة للعمالء اليت يتم دبقتضاىا  تعرف القروض:  التسهيالت اإلئتمانية

وفوائدىا الالزمة، على أن يتعهد ادلدين بسداد تلك األموال تزويد األفراد وادلؤسسات يف اجملتمع ابألموال 
تدعيم ىذه  والعموالت ادلستحقة عليها وادلصاريف دفعة واحدة، أو على أقساط يف تواريخ زلددة. ويتم

العميل عن السداد  العالقة بتقدًن رلموعة من الضماانت اليت تكفل للبنك إسًتداد أموالو يف حال توقف
 .2يةاإلئتمان ا ادلعٌت على ما يسمى ابلتسهيالتخسائر، وينطوي ىذبدون أية 

 اتريخ  حىت الدفع تستحق اليت والعادية ادلستندية التجارية األوراق وتشمل :ادلخصومة التجارية األوراق 
 بدفع تعهد شكل يف العميل من البنك عليها ػلصل اليت األذنية السندات من كال تشمل وال .ادليزانية

 إستحقاقها معاد حل اليت ادلخصومة التجارية واألوراق القرض، الستحقاق احملدد التاريخ يف معُت مبلغ
 .والسلفيات القروض رلموعة ضمن كالعلا يدرج حيث بعد تدفع وَف

 وغَت ادلضمونة سواء للعمالء ادلمنوحة واإلعتمادات القروض كافة وتشمل: والسلفيات القروض  
اذليئات  تصدرىا اليت األذنية والسندات ادلتخصصة للبنوك ادلمنوحة القروض تتضمن كما.ادلضمونة

 وادلؤسسات العامة بضمان وزارة ادلالية وطلصمها البنوك التجارية، كما يدرج أيضا يف ىذه اجملموعة الديون
 .3ربصيلها يف ادلشكوك

  :ات وفق القواعد ادلقررةوتشمل شلتلكات البنك وأصولو الثابتة بعد خصم اإلىتالكاألصول الثابتة. 
  :وتشمل رلموعة القيود ربت التسوية واإليرادات ادلستحقة، وادلصاريف ادلدفوعةاألصول األخرى 

من  مقدما، ومصاريف التأسيس والتأمينات وادلمتلكات اليت آلت ملكيتها للبنك وفاءا لديونو وغَت ذلك
 ات احملاسبية السابقة الذكر.احلساابت ادلدينة اليت تدرج ربت أي  رلموعة من اجملموع

                                                           

 .113، ص 2010دحلب، البليدة  سعد جامعة ماجستَت، مذكرة الدولية، احملاسبة معايَت ظل يف ادلالية مرًن الصغَت، القوائم  1

 الصناعي البنك على ابلتطبيق البنكي اإلقراض عمليات ترشيد يف ودوره االئتماين التحليل"أصلرو، إؽلان ماىراألمُت، الدغيم، العزيز عبد  2
 .194، ص 2006، سوراي، 03العدد ، 28تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  جامعة رللة ،"السوري

 .113 ص ، 2009 األردن، للنشر، وائل دار ،"النقدية والنظرية والبنوك النقود"أرسالن، يسع ايسُت رمزي اجلنايب، مجيل عجمى ىيل   3



 BDLالنظام المصرفي الجزائري وتقدين للمركز المالي لبنك                      الفصل الثالث
 

 

110 

 :1يلي ما يف وتتمثل  :اخلصوم جانب عناصر -2
 ادلساعلُت أو للشركاء احلق ىذا كان فإذا للغَت، ادلؤسسة على ماِف حق كل ابخلصوم يقصد: اخلصوم 

 احلق ىذا تعلق إذا أما ادللكية، حقوق مسيت - االحتياطيات - احملجوزة األرابح أو ادلال برأس ويتعلق
 .إلتزام يسمى فإنو للشركاء الدائن اجلارى ابحلساب أو ابلغَت

 الدائنةويدرج يف ىذه اجملموعة كل أرصدة الودائع ربت الطلب واحلساابت اجلارية واألرصدة  : الودائع 
 والودائع وأرصدة سابق وإبخطار ألجل احلساابت) اآلجلة الودائع أرصدة أو ادلدينة احلساابت يف

االدخارية(. كما تتضمن ربت ىذه اجملموعة التأمينات، القيم ادلستحقة للدفع كالشيكات، احلواالت، 
 .األجنبية ابلعمالت والودائع الدفع مستحقة الدورية االعتماد خطاابت

 أو ذبارية سواء احمللية للبنوك الدائنة األرصدة وتشمل :وادلراسلة احمللية للبنوك الدائنة األرصدة  
  .بينها البنكي التعامل عن والناذبة ابخلارج وادلراسلُت للبنوك الدائنة األرصدة وكذلك ادلتخصصة

 البنك من األجل طويلة أو قصَتة سواء القروض وتشمل: البنكية ادلؤسسات من ادلقرتضة ادلبالغ 
 .البنك عليها حصل اليت األجنبية والبنوك ادلركزي

 إُف ابإلضافة اخلدمة، ترك مكافآت سلصص وتتضمن: خارجية التزامات دلقابلة ادلخصصات  
 .القضائية التعويضات وسلصصات الضرائب سلصصات

 وأرصدة ادلستحقة وادلصاريف مقدما، ادلدفوعة واإليرادات التسوية ربت القيود وتشمل: األخرى اخلصوم 
 من أي ربت تدرج ال اليت األخرى الدائنة واحلساابت دلستحقيها بعد دفعها يتم َف واليت ادلوزعة األرابح

 اجملموعات السابقة الذكر.
 كما.األخرى واإلحتياطات القانونية واإلحتياطات األسهم مال رأس وتشمل :ادلال رأس حساابت 

 تتضمن ىاتو اجملموعة حقوق مالكي البنك اليت تسمح ابلتدخل من جانب أجهزة الدولة يف سياستو فإنو
 إلمتصاص األول الدفاع خط تعد حيث ادلودعُت أموال حلماية أساسي كمصدر عليها يعول

 يف العاملة البنوك يف خاصة وبصفة حدا على عميل لكل اإلقراض حد عن ضماان تعترب اخلسائر،كما
 .حرة اقتصادايت

 فيها ادلشكوك والديون الثابتة األصول واستبدال اإلىتالك سلصصات يف وتتمثل :التقوميية ادلخصصات 
 على ويغلب ادليزانية، قائمة يف اآلخر اجلانب يف أبصول ترتبط ادلخصصات وىذه ادلالية، األوراق وىبوط
 يف الثابتة أصوذلا البنوك تستهلك ما غالبا حيث اإلحتياطات طبيعة ادلخصصات ىذه من ىامة نسبة

                                                           
 -ماجستَت يف العلوم التجارية، جامعة قاصدي مرابحدادة دليلة، اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية للبنوك وفق النظام احملاسيب ادلاِف، مذكرة شهادة   1

 .79، ص 2010ورقلة، 
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 على ينطوي ما وىو ربصيلها يف ادلشكوك السلفياتكما أهنا ترفع يف تكوين سلصصات   شرائها. سنة
لطبيعة عملياهتا وتعرضها دلخاطر متعددة وإعتمادىا يف  نظرا للبنوك ادلالية للمراكز مستًتة، إحتياطات

 التوظيف على أموال الغَت وكرب حجم عملياهتا.

 : 2017/2018 سنةلل التنمية احملليةيف بنك  صول واخلصومإدارة األ: فرع الرابعال

 : صولحجم األ -1

حواِف  2018جزائري وعام  مليون دينار 902.282 حواِفم 2017للعام  صولبلغ حجم األ   
  كانت تفاصيلها كاأليت:  مليون دينار جزائري 048.881 1

لبنك  يحساب جار ، حتياطى النقديألا، العمومية، البنك ادلركزي اخلزينة ،وتشمل النقدية :صندوقال (1-1
مليون  63.864 :2017سنة  يف رلملها قاصة ربت التحصيل، حيث بلغتادلوشيكات  التنمية احمللية

 .جزائري مليون دينار 126.050: 2018جزائري وسنة  دينار
ويشمل ىذا البند األصول اليت مت امتالكها بشكل أساسي  :األصول ادلالية احملجوزة لغرض ادلعاملة (1-2

 8.183حواِف : 2018ألف دج وسنة  99.681 حواِف :2017وبلغت قيمتها سنة  لتحقيق أرابح
 ألف دج.

يشمل ىذا البند األصول ادلالية ابستثناء القروض والذمم ادلدينة وبلغت  :األصول ادلالية ادلتوفرة للبيع (1-3
 مليون دج 24.721: حواِف 2018مليون دج وسنة  27.992: حواِف 2017قيمتها سنة 

دد بشكل يشمل ىذا البند األصول ادلالية غَت ادلشتقة واليت رب :قروض وديون على مؤسسات مالية (1-4
حواِف  2018مليون دج وسنة  58.737حواِف  2017مسبق ودبقدار اثبت حيث بلغت قيمتها سنة 

 مليون دج. 66.990
يشمل ىذا البند كافة القروض ادلستثمرة من طرف البنك على الزابئن  :قروض وديون على الزابئن (1-5

مليون  768.449حواِف  2018مليون دج وسنة  699.977حواِف  2017وبلغت قيمتها سنة 
 دج.

يشمل ىذا البند األصول ادلالية غَت ادلستغلة احملددة دببالغ ونفقات  :أصول مالية زلتفظ هبا لالستحقاق (1-6
مليون  8.994حواِف  2018مليون دج، وسنة  9.053حواِف  2017متها سنة اثبتة حيث بلغت قي

 دج.
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يشمل ىذا البند الضرائب ادلسًتجعة وتقيد الضرائب اجلارية كدخل أو نفقة  :أصول –ضرائب جارية  (1-7
مليون دج وسنة  13.541حواِف  2017وتدرج يف صايف األرابح أو اخلسائر وبلغت قيمتها سنة 

 مليون دج. 11.641حواِف  2018
 2018دج وسنة  ألف 642.578حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :أصول –ضرائب مؤجلة  (1-8

 دج.ألف  798.094حواِف 
 2017بلغت قيمتها سنة  ادلخزون ومصروفات التأسيس و يالفروع وجار  يويشمل جار  :أصول أخرى (1-9

 مليون دج. 4.873حواِف  2018مليون دج وسنة  4.521حواِف 
بلغت قيمتها ىي الفروقات اليت يعاد تقييمها من خالل األرابح واخلسائر حيث  : حساابت التسوية (1-10

 مليون دج. 9.491حواِف  2018مليون دج وسنة  6.200حواِف  2017سنة 
يشمل ىذا البند القيمة الثابتة لألصول يف البنوك  ة:ساامات يف فروع ادلؤسسات الشريكادل (1-11

حواِف  2018مليون دج وسنة  5.940حواِف  2017وادلؤسسات ادلالية األخرى بلغت قيمتها سنة 
 مليون دج. 6.090

بلغت قيمتها سنة حيث  دبا فيها البنية التحتية يراضألوا وىذا البند يشمل ادلباين:العقارات ادلوظفة (1-12
 دج. ألف 8.499حواِف  2018دج وسنة  ألف 9.760حواِف  2017

حواِف  2018مليون دج وسنة  10.453حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :التثبيتات العينية (1-13
 مليون دج. 11.062

بلغت قيمتها سنة حيث  جهزة الكمبيوترالسيارات، ادلعدات وأوىذا البند يشمل  :التثبيتات ادلادية (1-14
      مليون دج. 1.525حواِف  2018مليون دج وسنة  1.246حواِف  2017

 2018جزائري وعام  مليون دينار 902.282 حواِف 2017للعام  خلصومبلغ حجم احجم اخلصوم: -2
 :كانت تفاصيلها كاأليت  مليون دينار جزائري 048.881 1حواِف 

 معدومة. 2018و 2017قيمتها سنة  :البنك ادلركزي (2-1
 2018مليون دج وسنة  45.694حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :ادلاليةالديون اجتاه اذليئات  (2-2

 مليون دج. 20.072حواِف 
حواِف  2018مليون دج وسنة  709.308حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :الديون اجتاه الزابئن (2-3

 مليون دج. 858.443
حواِف  2018مليون دج وسنة  6.442حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :ديون ادلمثلة بسند (2-4

 مليون دج. 11.402
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 2018مليون دج وسنة  7.030حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :خصوم –الضرائب اجلارية  (2-5
 مليون دج. 7.746حواِف 

 معدومة. 2018و 2017قيمتها سنة  :خصوم –الضرائب ادلؤجلة  (2-6
 17.059حواِف  2018مليون دج وسنة  6.406حواِف  2017بلغت قيمتها سنة   :خصوم أخرى (2-7

 مليون دج.
حواِف  2018مليون دج وسنة  15.637حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :حساابت التسوية (2-8

 مليون دج. 8.395
 2018مليون دج وسنة  5.207حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :مؤوانت على األخطار واألعباء (2-9

  مليون دج. 5.722حواِف 
 2018مليون دج وسنة  9.933حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :أموال للمخاطرة البنكية العامة (2-10

 مليون دج. 17.201حواِف 
 8.400حواِف  2018مليون دج وسنة  8.400حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :الديون ادلرتبطة (2-11

 مليون دج.
 .2018و  2017مليون دج وسنة 8.400حواِف  بلغ قيمتو :رأس ادلال (2-12
 40.951حواِف  2018دج وسنة مليون  31.149حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :احتياطات (2-13

 مليون دج.
حواِف  2018( مليون دج وسنة 1.714حواِف ) 2017سنة السالبة بلغت قيمتها  :فارق التقييم (2-14

 ( مليون دج.2.516)
حواِف  2018مليون دج وسنة  8.184حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :فارق إعادة التقييم (2-15

 مليون دج. 8.173
( مليون 5.279بلغت حواِف )سالبة  2018وسنة  2017قيمتها معدومة سنة  :ترحيل من جديد (2-16

 دج.
حواِف  2018مليون دج وسنة  13.801حواِف  2017بلغت قيمتها سنة  :نتيجة السنة ادلالية (2-17

 مليون دج. 16.310
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 خالصة الفصل:

مستو عرب سلتلف تناول ىذا الفصل سلتلف مراحل تطور النظام ادلصريف اجلزائري واإلصالحات اليت  
الفًتات وصواًل اُف واقعو احلاِف، وكذلك الوقوف على أىم التحدايت والعوائق الراىنة اليت يواجهها. وقد عرف 
النظام ادلصريف اجلزائري العديد من التطورات منذ نشأتو اُف غاية يومنا ىذا، حيث بدأت مالزلو تظهر بعد أتميم 

، 1986مث تلتو إصالحات سنة  1971صالح ادلاِف والنقدي لسنة البنوك األجنبية، وقد ذبلى ذلك يف اإل
-90الذي ألغى القانوم  ادلتعلق ابلنقد والقرض 11-03اُف أن صدر األمر  1988وبعدىا إصالحات سنة 

 هبدف مواكبة النظام ادلصريف للتطورات اجلديدة. (11-03من األمر  142)ادلادة  10

رية ربدايت مجة يف ظل إقتصاد السوق وىو ما ػلتم على السلطات ادلعنية إذ تواجو البنوك التجارية اجلزائ 
ليس دبنأ عن تلك التغَتات، فعليو التكيف وتطوير منظومتو ادلالية  BDLالتأقلم مع احمليط اجلديد، وبذلك بنك 

 والبنكية، ابالستعانة ابلنماذج والطرق العلمية احلديثة يف إدارة أصولو وخصومو.



 

 

 

 

 

 

 
 

  
:فصل الرابعال   

 تحليل وبناء النموذج الرياضي 

 ))الطريقة واألدوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع                                                         تحليل وبناء النموذج الرياضي
 

 متهيد الفصل:

ه  أيف ه  فصل ه وف ه تعرف ه لى ه دا ة  ه  حملىيةببنكه ه وصفله ا خللفمه ىا  ه ه  فعنمية ه 2017/2018فىرام
اتصاوصي ه بنفاىا،ه اتعنااله مف ح ه وصياغةه ظلفذجه  فربرلةه  ذلدفيةه حيثه تقفمه بعرفيفه معغَت ته  فقف ةه مثه مرففةه  فبد ئ ه 

ىله تطبيقاته  فنمفذجه اخطف ته ح ه  فنمفذجه بدء ه داه زلدا ته اقيفاه  فنمفذج،ه مثه ترفيفه ا فةه  إلصلاز،ه كماه تعطفقه 
ه ألىد  .بقيفاه  فنمفذجه اتعائجه ح ه ىا ه  فنمفذجه امدىه ربقيقوه ف

ه ابناءه لى ه ماه وبقه وف ه تراجله يفه ىا ه  فصل ه  دلبحثُته  فعافيُت:

 ؛صياغة النموذج الربرلة ابألهدافادلبحث األول:  
 .عرض النتائج ومناقشتهاادلبحث الثاين:  
ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 
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 : صياغة النموذج الربرلة ابألهدافولادلبحث األ

فىرم ه لى ه  ه 2018،ه 2017الخعياةه ظلفذجه  فربرلةه ابأىد  ه هبد ه تنظيمه دا ة ه مافيةه فىبنكه فىراميه 
ه  فرامةه  ه ا حملدا ت ه  فشفاط ه ك  ه حبيثه يسعفيف ه  ففايضي ه  فنمفذج ه وصياغة ه من ه البد ه أىد  ه  فبنك، ه مرظم ربقيق
فىنمفذجه اذفكه ضمنه  فقيفاه  دلصفاضةه منه قب ه  فبنكه  دلفكزيه ابنكه  فعنميةه  حملىيةه ا الفًت ضاته  أواويةه فىنمفذجه 

  ه اداخاله  دلعغَت ته  الضلف فية،ه اونحااله اضعه ظلفذجُته مث ه وصياغةه  فقيفاه اترفيفه ا فةه  الصلازه اربديده  أىد
ه  ه ونة ه أوصفل ه ادمجايل ه  فسابقة ه  فسنة ه بياانت ه لى  ه  دلبٍت ه  فنمفذج ه ىف ه  أال حسبه  فدة واته ه  فدة وة فنمفذج

 فسابقة،ه ا فنمفذجه  فثاينه  فايه أقًتحوه  فباحثه ألعمده لى ه بياانته  فسنةه  فسابقةه امرىفماته  خلطةه  دلعفقرة،ه فصيه 
مثه ه وصياغةه  فنمفذجه  أاله ه ذ ته  أاففيةه دلبحثه وف ه يعمه أااًله  فعرفيفه لى ه معغَت ته ظلفذجه  فربرلةه  ذلدفيةه ىا ه  

ه امنه بردىاه وصياغةه  فنمفذجه  فثاينه امنه مثه يعمه مقاةتعهماه امرففةه مدىه ربقيقهماه فألىد  .

 ادلطلب األول: مدخل للدراسة التطبيقية)الطريقة واألدوات(

 لبحث وعينتهالفرع األول: رلتمع ا

يعكفنه رلعمعه  فبحثه منه رلمفلةه منه  دلدة ءه ا دلكىصُته ابفدة واته فدىه رلمفلةه منه  فبنفكه  فعجاةيةه يفه 
 جلز ئفه امته  خعياةىاه فعماشيهاه معه طبيرةه  دلفضفع،ه منه أج ه  فعرف ه لى ه آة ئهمه يفه ربديده أاففايته  أىد  ه  فسعةه 

ه  الئعمان، ه من ه  فسفقية ه  حللة ه  فسفقه ) فسيففة، ه  دلىكيةه  حللة ه لى  ه  فرائد ه  أوصفل، ه لى  ه  فرائد ه  ففا ئع، ه من ية
حيثه كه  فعنميةه  حملىية،ه بن فعجاةيةه ففكاالته  فه لداه من فدة وةه لى ه ه دوعبياتةه مشىت،ه اقده امردله كصايةه ةأسه  دلال(

ه .دوعبياتةه 67منه أوص ه ه 60ه النده مجعه  إلوبيناانته مته دوًتجاعه االايته 10اكافةه ذباةيةه يفه ه 35ازلةه لى ه 

ه يفه  جلاتبه  ه  دلرعمد  ه  ه معغَت ته  فدة وة ه  بف ز ه  فايه يهد ه  ىل ه  ففوصصي ه  دلنهج ه لى   لعمدته  فدة وة
 فنظفي،ه أماه  جلاتبه  فعطبيقيه  لعمده  فبحثه لى ه  فنماذجه  ففايضيةه ا أوافيبه  فكميةه فىقف ئمه  دلافيةه اربفيىهاه  ىله 

 وةه ا فعحىي ه امرففةه سلفجاهتاه منه خالله وصياغاته ةايضيةه تساىمه يفه فهمه مكفانته  دلفضفعه امنه مته دوقاطوه فىدةه 
نه يفه ذفكه الفضه أىمه ظلاذجه  فربرلةه ابأىد  ه ا فيته أثبعته صلالةه كبَت ه يفه مسالد ه معخايه  فقف ة،ه حيثه دوعر

كنمفذج،ه برده  خعباةه قيفاه ه ه BDL.ه امنه أج ه  وقاطه  فدة وةه لى ه  فف قعه مته  خعياةه بنكه Lingo18لى ه بفانمجه 
ه  فعحىي ه  ذلفميه بف وطةه بفانمجه  ه  لعمااانه لى ه تظفية برده تلميمه ه Expert Choice ذلد ه اتلنيفه أاففايهتا

 فعجاةيةه يفه  جلز ئفه أج ه  فعرف ه ه فكاالت وعبيانه فـرينةه معكفتةه منه مدة ءه امكىصُته ابفدة واته فدىه رلمفلةه منه  ف
ه قًتحةه فىحلفله لى ه  دلرىفماته  أافيةه منه رلعمعه  فدة وة.ه ه لى ه آة ءىمه حفله أعليةه  أىد  ه  دل
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 Expert Choice: تقدمي برانمج ثاينالفرع ال

Expert Choice ىفه تظامه فعحىي ه ه اتربيفه  فقف ة ته ا فعقييماته  دلرقد ،ه ميكنه معخاه  فقف ةه ه  فنظفه دىله ه
لناوصفه  دلشكىةه دبرزله لنه غَتىا،ه حيثه تعمه مقاةتةه لنلفه برنلفه آخفه فيماه يعرىقه ابدلرايَته أاه  أىد  ه اىا ه  فنفعه 

ه  دلقاةانته  دلزااجة.ه لنه طفيقمنه  فرب مجه يسمحه ه ابزباذه  فقف ة ته  دلخعلف ه 

منه أج ه ربديده ىد  ه ،ه اتففيفه اامجه مجيعه  أه  أاففايت،ه اتفتيبه أحكامهالى ه تنظيمه ه ECيسالدكه كماه ه 
 .ه أ أوفه بفضفحه منه  أفض ه دىله ه  أاففايت

ه دىله ذفكه  ه ا فكميةه ECه بفانمجيسمحه ابإلضافة ه بينهمابدمجه  فرف م ه  فنفلية ه مثه  جلمع ه  وعخد مه ، ه  زا ا ه افقد ،
لى ه ه خالله قدةتومنه ه ايرفاه كثف ه  وعخد موه ؤوسات،ربىي ه  فقف ةه يفه  دلقدةتوه لى ه  فباحثُته ذلا ه  فربانمجه اىا ه ف

ه قف ة ته أفض  ه  زباذ ه يف ه  دلاه ه ، دلسالد  ه  آلال ه من ه قب  ه من ه  وعخد مو ه مجممفلةيعم ه ا خلاوصة ه ؤوساته  حلكفمية
 :االته اىيمعنفلةه منه  مجم

 ؛زبليصه  دلف ةا 
 ؛تقييمه  دلفظصُت 
 ؛وصياغةه  وًت تيجياته  فعسفيق 
  إلتعاج؛دا ة ه  
 ؛تقييمه  دلفةا 
 ؛تسهي ه  زباذه قف ة ته  مجممفلة 
  ا أىد  ه  خعياةه  فبد ئ. 

 ادلطلب الثاين: زلددات منوذج الربرلة ابألهداف

 Expert Choice: إدخال البياانت لربانمج ولالفرع األ

طفيقةه  فعحىي ه  ذلفميه فعحديده اةجةه أعليةه ك ه ىد ه منه  أىد  ه  فسعةه منه خالله دجف ءه مقاةانته ه ه ابوعخد م
(،ه 12)ه ةقم:ه حقةه  جلز ئفيةه كماه ىفه مبُته يفه  دلىثنائيةه برده دجف ءه  وعبيانه مجممفلةه منه مسَتيه برضه  فبنفكه  فعجاةي

 ECامنه مته داخاله ىاهه  دلقاةانته  فثنائيةه بُته سلعىفه  أىد  ه  ىله بفانمجه 
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ه  حملىيةه  ه تفتيبه أاففايته أىد  ه بنكه  فعنمية ه  ذلد ه اىف ه بعحديد ه بدء ه  دلشكىة، ه ىفم ه  فباحثه ببناء قام
ه  ه  فعحىي ه  ذلفميه ا حللفله لى ه أاز نه  دلرايَته  فسعة، ه فىمرايَته لى ه لمىية ه  فزاجية ه جد اله  دلقاةتة امنه مثه دلد ا

 EC  ه إباخاله  فبياانته دىله بفانمجه  حلاوفبةه فمي،ه مفاه وعباتةه  دلبنيةه بطفيقةه  فعحىي ه  ذلال فنسبيةه اذفكه ابوعخد مه  
ه .خعياةفإل ه  حللفله لى ه  فنمفذجه  فرامه َتهً  دلرده خليًلاه ذلا ه  فغفض،ه اأخ

)مدة ءه ةأيه لداه كبَته منه  خلرب ءلى ه ظلفذجه  فعحىي ه  ذلفمي،ه اذفكه بناءه فقه اه ه وعباتةالاه يفه دلد اه  ن لعم
لنده دجف ءه  دلقاةتةه امته تفزيرهاه لى ه  فىجنةه فعربئةه تصضيىهمه  فشخليه  . فاينه سبته مقابىعهمه امكىصفنه ابفدة وات(

ه   ه  ذلفميه احسابه الخبُته مرايَت ه  فعحىي  ه ظلفذج ه دلد ا ه مت ه  ففئيسة، ه اذفكه فًتتيبه  أعياة ه فىمرايَت، ه  فنسبية علية
ه أىد  ه  فبنك.ه أاففايت

ه  فرمىإلج expert choice ابناءه لى ه ذفكه مته داخاله  فبياانته يفه بفانمج ياته  حلسابيةه احسابه ف ء
ه أ  ه فىمرايَته فىعفوص ه دىله  فنمفذجه  فرام ه عياةه اربديده إلخاز نه  فنسبية ه يقفم ه دذ  فربانمجه بشك ه تىقائيه  أاففايت.

يفه  فبياانته  دلدخىةه فىعأكده ه %1قدةته بـحف يله Consistency Ratio (CR) ه حبسابه تسبةه  فثباته ا فعف فق
ته مف ه أخفىه ال ذلفمي،ه ايفه حاله حداثه ذفكه تعمه مف جرةه  دلدخحسبه تظفيةه  فعحىي ه  %10ه أبهناه فنه تزيده لن

ه .معه  فىجنة

ه  :ادلقارانت الزوجية للمعايري ونتائج التحليل -1

 دلبنيةه بطفيقةه  فعحىي ه  ذلفميه ا فيته قامته جلنةه  خلرب ءه ه وعبياتةالبياانته  فبرده دلد اه  فشك ه  فرامه فىنمفذجه اه اخاله  
ه  فغفض،ه مته  حللفله لى ه  فنعائجه  فعافيةه معه  expert choice بعربأهتاه دىله بفانمجه  حلاوفب  دلرده خليًلاه ذلا 

فك ه ه (2-4)يفه كافةه  دلقاةانته  فيته سبته كماه ىفه مفضحه يفه  فشك ه ه %10ه ن فرىمه أبنه تسبةه  فثباته مله تزيده ل
ه .مقاةتةه زاجية

 (: مقارنة ثنائية حسب األولوية لألهداف4-4اجلدول رقم )

ه  حللةه  فسفقيةه  فسيففة األهداف
ه منه  إلئعمان

 حللةه  فسفقيةه 
ه منه  ففا ئع

 فرائده لى ه 
ه  أوصفل

 فرائده لى ه 
ه  دلىكية

تسبةه كصايةه 
ه ةأسه  دلال

ه 1ه 5ه 5ه 5ه 3ه ه  فسيففةه 
 حللةه  فسفقيةه 
ه منه  إلئعمان

 1/3ه 3ه 3ه 3ه ه 
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 حللةه  فسفقيةه 
ه منه  ففا ئع

ه 1/5ه 1ه 1ه ه ه 

 فرائده لى ه 
ه  أوصفل

ه 1/5ه 1ه ه ه ه 

ه 1/5ه ه ه ه ه ه  فرائده لى ه  دلىكية
كصايةه ةأسه ه ه تسبة

ه  دلال
ه ه ه ه ه ه 

ه Expert Choiceه بفانمجه سلفجاته منه دلد اه  فباحثه اباللعمااه لى ه ادلصدر:

 حتديد نسب األهداف الرئيسية: -2

برده بناءه  فنمفذجه  فرامه تقفمه ابوعخد مه طفيقةه  فعحىي ه  ذلفميه فعحديده اةجةه أعليةه ك ه ىد ه منه  أىد  ه 
 وعبيانه مجممفلةه منه مسَتيه برضه  فبنفكه  فعجاةيةه  جلز ئفيةه كماه ه  فسعةه منه خالله دجف ءه مقاةانته ثنائيةه برده دجف ء

 EC(،ه امنه مته داخاله ىاهه  دلقاةانته  فثنائيةه بُته سلعىفه  أىد  ه  ىله بفانمجه 06)ىحقه ةقمه ىفه مبُته يفه  دل
ه (ه  فعايل:2-4فعحديده تسبه أعليةه ك ه ىد ،ه حيثه كاتته  فنعائجه مفضحةه يفه  فشك )

 ثنائية ألهداف دالة اذلدف (: نتائج حتليل مقارنة2-4)الشكل

 
 EXPERT CHOICEمنه دلد اه  فباحثه اباللعمااه لى ه سلفجاته بفانمجه  ادلصدر:

(ه ألالهه فانه  دلرياةينه سلاطفه  فسيففةه اتسبةه كصايةه ةأسه  دلاله ذلماه أاففيةه 02كماه ىفه مفضحه يفه  فشك )
ه ينعليةه  فصرىيةه فىمرياةه  أا فباحثه يفجعه  ةتصاعه ىاهه  فنسبةه دلدىه ه %33.4قلفىه فيماه يعرىقه بد فةه  ذلد ه بنسبةه 
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،ه بينماه  فرائده لى ه %15.1،ه ا حللةه  فسفقيةه منه  الئعمانه ىيه  دلفكزه  فثاينه منه  أاففيةه بنسبةه منه قب ه  دلسيَتين
ه .%ه 6بـه حلىعاه لى ه تسبةه ضريصةه تسبياه قدةته ه ا حللةه  فسفقيةه منه  ففا ئعه  أوصفله ا فرائده لى ه حقفقه  دلىكية

 الفرع الثاين: بناء منوذج الربرلة ابألهداف

ه متغريات النموذج  : -1

ه ا دلعغَت ته  دلدةاوة،ه حيثه تشم ه بنفاه  أوصفله ا خللفمه احقفقه  دلىكيةه ه دبعغَت ته  فنمفذجيقلده   فبد ئ ه 
ه فىبنك ه  دلايل ه  دلفكز ه قائمة ه يف ه  فنظامية ه بنفاه ه ا حلساابت ه امعغَت ت ه  أوصفل ه بنفا ه معغَت ت ه قسمُت ه  ىل اتلنصها

ه : خللفم

 : صولمتغريات بنود األ  - أ

ه وصفل فسائىةه  فيته تضمه  فنقده ا الحعياطيه ،ه ا أه وصفللشفه معغَت ً،ه اتشم ه  أأةبرةه منه ه وصفلتعكفنه بنفاه  أ
ه  أج ه ا الوعثماة ت ه ا الوعثماة ته قلَت  ه  فبيفعه  دلؤجىة ه اتشم ه ذمم ه  أج ه  دلفحبة ه دىله  طفيىة ه دضافة ه أوصفل،

ه اذفكه حسبه مرايَته  حملاوبةه فىمؤوساته  دلافية.وصفله (ه يفضحه بنفاه معغَت ته  أ5-4 جلداله )ه  أخفىه ا فثابعةه ،

 صول لبن  التنمية الحمليةمتغريات بنود األ: (5-4اجلدول رقم )

 الرمز ادلتغري 
     فلنداقه ه ه 

   ه  دلرامىة أوصفله  دلافيةه  حملجفز ه فغفضه 
   ه  أوصفله  دلافيةه  دلعففف ه فىبيع

   ه قفاضه اايفنه لى ه مؤوساته مافيةه ه 
    قفاضه اايفنه لى ه  فزابئنه 

   ه أوصفله مافيةه زلعصظه هباه فالوعحقاقه 
   ه ه  أوصفله –ضف ئبه جاةيةه 
   ه ه  أوصفله –ضف ئبه مؤجىةه 
   ه ه  أوصفله أخفىه 

    ه ه   حساابته  فعسفية
    ه  ففاعه  دلؤوساته  فشفيكةه  دلساعلاته يف

    ه ه   فرقاة ته  دلفظصة
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    ه  فعثبيعاته  فرينيةه 
    ه   فعثبيعاته  دلااية

 منه دلد اه  فباحثه اباللعمااه لى ه ميز تيةه بنكه  فعنميةه  حملىيةادلصدر: 

 متغريات بنود اخلصوم: - ب

تعكفنه حساابته  خللفمه احقفقه  دلىكيةه ا حلساابته  فنظاميةه ه منه وبرةه لشفه معغَت ً،ه  خللفمه تشم ه  ففا ئعه 
ه ا أةابحه  فزابئن ه  دلدففع ه  دلال ه ةأس ه فعشم  ه  دلىكية ه حقفق ه أما ه  الوعثماةية، ه  ففا ئع ه دىل ه دضافة ه ا فعأمينات

(ه يفضحه تصاوصي ه 6-4 جلداله )ه . فضمانلعـماا ته اخطاابته ال،ه أماه  حلساابته  فنظاميةه تشم ه  ا الحعياطيات
ه ه . تىكه  فبنفا

 صوم لبن  التنمية الحملية:متغريات بنود اخل :(6-4اجلدول رقم )
 الرمز ادلتغري

     فبنكه  دلفكزيه ه 
   ه  فديفنه  ذباهه  ذليئاته  دلافية

   ه  فديفنه  ذباهه  فزابئن
   ه ايفنه  دلمثىةه بسند
   ه خلفمه – فضف ئبه  جلاةيةه 
   ه خلفمه – فضف ئبه  دلؤجىةه 
   ه   خلفمه أخفى

   ه حساابته  فعسفية
   ه مؤاانته لى ه  أخطاةه ا ألباء
    ه أمف له فىمخاطف ه  فبنكيةه  فرامة

    ه  فديفنه  دلفتبطة
    ه ةأسه  دلال
    ه  حعياطات
    ه فاةقه  فعقييم

    ه فاةقه دلاا ه  فعقييم
    ه تفحي ه منه جديد
    ه تعيجةه  فسنةه  دلافيةه 

 منه دلد اه  فباحثه اباللعمااه لى ه ميز تيةه بنكه  فعنميةه  حملىيةادلصدر: 
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نكه  دلف اه ربقيقهاه يفه ا فةه ربعفيه لى ه  أىد  ه  فسعةه فىب:ه متغريات االحنرافات دالة اذلدف -ه ت
 (ه  فعايل:7-4 جلدال)ايعمه سبثيىهاه كماه ىفه مبُته يفه اربعفيه لى ه  ضلف فاته دغلابيةه اأخفىه وىبيةه  ذلد ه 

 (: جدول متغريات احنرافات دالة اذلدف7-4جدول)

 االحنرافات السلبية االحنرافات اإلجيابية اذلدف

  ه  فعسهيالته  الئعماتية
    

  

  ه  فعسهيالته لى ه  ففا ئع
    

  

  ه  فرائده لى ه  أوصفل
    

  

  ه  فرائده لى ه  دلىكية
    

  

  ه كصايةه ةأسه  دلال
    

  

  ه سلاطفه  فسيففة
    

  

 ذ ته  أاففيةابالوعراتةه بنمفذجه  فربرلةه ابأىد  ه ه منه دلد اه  فباحث ادلصدر:

 عرض ادلعطيات ادلتعلقة ابلبن : الفرع الثالث:

فسنةه ه BDL فنسبه  دلئفيةه مقاةتةه بفا ئعه  فزابئنه ا دلبافغه  فيته مته  حللفله لىيهاه منه  فقف ئمه  دلافيةه فبنكه 
 :مفضحةه يفه  جلداله  فعايله ه 2017/2018
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 ادلبالغ بـ: دج          2017/2018 يت(: النسب ادلئوية وادلبالغ ادلستخدمة يف النموذج لسن8-4جدول)

 2018مبالغ ونسب سنة  2017مبالغ ونسب  التعيني

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 15ه –ه 10ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 10ه –ه 5ه  فلنداق

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 فغفضه  دلرامىةه  أوصفله  دلافيةه  حملجفز 

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 5ه –ه 2ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 5ه –ه 2  أوصفله  دلافيةه  دلعففف ه فىبيع

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 12ه –ه 7ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 10ه –ه 5 قفاضه اايفنه لى ه مؤوساته مافية

%ه منه اا ئعه ه 100ه –ه 95 قفاضه اايفنه لى ه  فزابئن
ه  فزابئن

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 95ه –ه 85

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 4ه –ه 2 أوصفله مافيةه زلعصظه هباه فالوعحقاق

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 أوصفله –ضف ئبه جاةيةه 

ه منه اا ئعه  فزابئن%ه ه 2ه –ه 1ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 أوصفله –ضف ئبه مؤجىةه 

 %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 أوصفله أخفى

 %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 حساابته  فعسفية

 %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1  دلساعلاته يفه ففاعه  دلؤوساته  فشفيكة

 %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1 منه اا ئعه  فزابئن%ه ه 2ه –ه 1  فرقاة ته  دلفظصة

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 4ه –ه 2ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 4ه –ه 2  فعثبيعاته  فرينية

ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1ه %ه منه اا ئعه  فزابئنه 2ه –ه 1  فعثبيعاته  دلااية

ه   فعسهيالته  الئعماتية
 ه                   

ه 
 ه                   
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                                       لى ه  ففا ئع فعسهيالته 

 %1.5 %1.5  فرائده لى ه  أوصفل

ه %17ه %16ه  فرائده لى ه  دلىكية

 %11 %12 كصايةه ةأسه  دلال

ه %14ه %8.5 سلاطفه  فسيففة

ه .2018-2017فسنيته ه منه دلد اه  فباحثه اباللعمااه  فقف ئمه  دلافيةه فبنكه  فعنميةه  حملىيةه ادلصدر:

 صياغة النموذج الرايضي:: رابعالفرع ال 

ه 2018اه ه 2017ه يفىرامه  فعنميةه  حملىيةاخطةه بنكه ه ي فنمفذجه حسبه  حملدا ته  فرامةه فىبنكه  دلفكزه  يعمه وصياغة
 : آليت أىد  ه  دلف اه ربقيقهاه منه خالله ىا ه  فنمفذجه يفه أىمه ه ،ه اتعمث 

حبيثه اله تق ه ه ي دلقفة ه منه  فبنكه  دلفكزه فعز مه  فعامه دبحدا ته  فسيففةه إل ه أيمنه  فسيففةه ه كافئربقيقه قدةه ه ه  -1
 جنبية.أ ففا ئعه  حملىيةه ا ه دمجايلمنه ه 2018فسنةه ه %ه ه 14اه 2017فسنةه ه %ه 8.5لنه 
منه  ففا ئعه ربته ه 2018ونةه ه ه %17اه ه 2017فسنةه ه %ه 16بنسبةه ه بزايا ه  فرائده لى ه  دلىكيةفعز مه إل ه  -2

  فطىبه ا فعأميناته .
ه 889اه 2017فسنةه ه مىيفنه ايناةه  761ا أجنيبه حيثه اله تق ه لنه ه يوعقطابه  ففا ئعه بشقيهاه  حملىد -3

 .2018مىيفنه ايناةه فسنةه 
مىيفنه ايناةه ه 868اه ه 2017فسنةه ه مىيفنه ايناةه  699 ه  زايا ه  إلوعثماةه ا فعمفي ه حبيثه اله يق ه لنه  -4

 .ه 2018فسنةه 
فسنةه ه %14اه ه 2017فسنةه ه %12ربقيقه  أمانه  دللفيفه حبيثه اله تق ه تسبةه  دلالء ه  دللففيةه لنه ه  -5

 .ه 2018
 .2018اه ه 2017ونةه ه %1.5يفه حدااه ه  فرائده لى ه  أوصفلزايا ه ه اربقيقه ه  -6

ه  فربرلةه اه  ه ظلفذج ه لى  ه ىد ه ونرعمد ه ابفبنكه فك  ه  فقف ة ه معخا ه قب  ه من ه  أىد  ه  دلنعظف  ه فعردا تظف 
فىبنكه كماه ابأىد  ه ذ ته  أاففيةه حيثه ميكنه وصياغةه  فنمفذجه  ففايضيه اباللعمااه لى ه مرطياته  فقف ئمه  دلافيةه 

ه يىي:
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تقيده ا فةه  ذلد ه افقاه فقيفاه  ذلد ه امرامالته أاففيةه ك ه ىد ه حسبه بفانمجه قيد دالة اذلدف:  -1
Expert Choice ضلف فاته  دلفجبةه يفه قيفاه  أىد  ه إلصلازه ىفه تلغَته  إلنه مصهفمه ا فةه  أحيثه ه

ه  فنمفذج،ه حيثه مته بناءه ا فةه أب كربه ماه يكفنه اذفكه منه أج ه ربقيقه كآفةه  أىد  ه  دلعمثىةه يفه ىا 
ه  ذلدفيةه  خلطية،إلصلازه لى ه أواسه اا له   إل حيثه مته تفتيبه  أىد  ه حسبه ه صلازه فنمفذجه  فربرلة

ه :صلازه لى ه  فنحفه  فعايلإل أوبقيةه ه امته تشكي ه ا فةه  

          (       
         

 )    (       
 )

   (      
        

        
 ) 

ه :ه سبث ه  أوبقيةه  أاىله  فيته ترٍته إبصلازه  ذلد ه  أاله   

 :ه سبث ه  أوبقيةه  فثاتيةه  فيته ترٍته إبصلازه  ذلد ه  فثاينه   

 :ه سبث ه  أوبقيةه  فثافثةه  فيته ترٍته إبصلازه  ذلد ه  فثافثه   

  القيود اذليكلية: -2

ه  فرمالته الصندوق:  -2-1 ه اتشم ه  فنقدية: ه منه اوائ ه  فسد ا ه كفويىة ه ففة ً، ه قبفذلا ه يعم اسبث ه أمف له جاىز 
ه يفه بنكه  ه ا ففا ئعه ربته  فطىبه يفه  فبنفكه اىيه سبث  ه اأاة قه  فشيكات، ه بُته ه BDL دلردتية،  ىله ه %05تسبة

 .2018منه  ففا ئعه ونةه ه %15 ىله ه 10%،ه ابُته 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه 10%

          ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

             ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

 فيته مته  معالكهاه بشك ه ةئيسيه فغفضه تففيده ةبحه ه وصفلىيه  أ :األصول ادلالية الحمجوزة لغرض ادلعاملة -2-2
ه ىام ه أا ه  فسرف ه يف ه  أج  ه  فعقىباته قلَت  ه اغلبه تلنيفمن ه زلعصظه هباه ه وصفل أه شه  دلعرام ، ه أهنا ه لى   دلافية

ه منه زلصظةه يفجده افي ه لى ه أنه ذلاه ظلط اه فرىياه فعحقيقه فىمعاجف ه بغضه  فنظفه لنه وببه  معالكهاه دذ ه كاتته جزء 
ه حداته أبهناه  ففبحه قلَته  أج  ه داله دذ  ه فىمعاجف  ه زلعصظه هبا ه أهنا ه ا ئما ه  دلافية ه  دلشعقة ه اترعربه  دلفجفا ته  دلافية ،
ه فرىية ه ربفط ه قيمعهاه ه أاا ت ه يف ه  فصفاقات ه  قصال ه ايعم ه  فراافة ه ابفقيمة ه  دلافية ه  فبياانت ه  لد ا ه لند ه تقييمها يراا
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 ىله ه %01تسبةه بُته ه BDLاىيه سبث ه يفه بنكه ه ، فراافة) ةابحه  اه خسائفه  لاا ه  فعقييمه (ه مباشف ه يفه قائمةه  فدخ 
ه ه 2018ه ونةاه ،ه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه %02

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

ه  أ :األصول ادلالية ادلتوفرة للبيع -2-3 ه تىك ه فيسته وصفلىي ه ىي ه  فيت ه أا : دلافية ه مدينة، ه قفاضه اذمم
يرااه تقييمهاه  ، الةابحه ا خلسائفأوصفله مافيةه ابفقيمةه  فراافةه منه خالله   وعثماة ته زلعصظه هباه حىته  الوعحقاق،ه أا

) ةابحه  اه خسائفه  لاا ه  فعقييمه (ه ه لنده  لد اه  فبياانته  دلافيةه ابفقيمةه  فراافةه ايعمه  قصاله  فصفاقاته يفه قيمعهاه  فراافة
ه ه ه 2018،ه اونةه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه 05% ىله ه %02بُته ه تسبهاه قدة،ه اىيه تمباشف ه يفه حقفقه  دلىكية

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

ه بشك ه  :قروض وديون على مؤسسات مالية -2-4 ه قيمةه تسديدىا ىيه  أوصفله  دلافيةه غَته  دلشعقةه ا حملدا 
ه تشطه اغَته سلللةه  ه يفه وفق ه مدةجة ه غَت ه اىي ه ، ه  دلنشأ  ه لىيها ه ربل  ه  ا ه تنشئها ه اثبته ا فيت ه ادبقد ة مسبق

ه ه ئفه  اا خلساه  أةابحابفقيمةه  فراافةه منه خالله ه كأوصفلفىمعاجف ه هباه ،ه امله ترعربىاه  دلنشأ ه لنده  اللًت  ه  الايله هباه ه 
ه فىبي ه ( ه )مرد  ه  دلطصأ  ع،كأوصفله معففف  ه تقييمه لنده  لد اه  فبياانته  دلافيةه ابفعكىصة ه BDL،ه اىيه سبث ه يفه بنكه ،

منه اا ئعه  فزابئنه ونةه %12 ىله %07بُته تسبةه ه ،ه ا2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه %10 ىله %05تسبةه بُته 
ه .2018

           ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

           ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 



 النموذج الرياضيتحليل وبناء                                  الفصل الرابع                        
 

 

127 

مافيةه غَته مشعقةه زلدا ه دببافغه  اه افراته اثبعةه أاه قابىةه ه أوصفلىيه  :أصول مالية زلتفظ هبا لالستحقاق -2-6
تقييمه لنده  لد اه  ق ه لى ه  الحعصاظه هباه حىته  الوعحقافىعحديده أاه  وعحقاقه اثبته افىمشفاعه تيةه دغلابيةه اقدةه 

ه  دلطصأ  ه ابفعكىصة ه  فبياانته  دلافية ه بُته ه BDLاىيه سبث ه يفه بنكه ، ه  فزابئنه ونةه %02 ىله %01تسبة ه اا ئع من
 .2018ونةه كا ه ،ه اه ه 2017

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

ه خبساةه ه ايقّيد :أصول –ضرائب جارية  -2-7 ه  دلعرىق ه وابق فرائد ه اخ  ه من ه حسمها ه ميكن ه ضفيبية ه  
ه وابقةه ضمنه  أوصفل ضفيبةه جاةية الوًتا ا ه فصًت  ه  جلاةية تقيد، ه اتدةجه يفه وصايفه أةابحه   فضفيبة كدخ ه أاه تصقة

ه  فدخ  ه أاه حدثه مقيده يفه غَته بيان ه منه وصصقة ه تعأت ه  فضفيبة ه داله أن ه أاه خسائفىا، اىيه سبث ه يفه بنكه ه . فصًت 
BDL منه اا ئعه  فزابئنه %02ه  ىله %01بُته تسبةه ،ه اه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه %02 ىله %01تسبةه بُته ه
 .2018ونةه 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

ه  فعز مه يركسه ه :أصول –ضرائب مؤجلة  -2-8 ه  فدخ ه فىشفكةه لى ه أواسه أهناه ىيه أوص ه تلفةيه أا ضفيبة
ميكنه أنه تنشأه  فعز ماته  فضفيبةه  دلؤجىةه بلصعهاه تعيجًةه ه ، ه ابأةابحه منه  دلرامىةه  فضفيبيةشلاثىةه أاه مشاهبةه فاللًت 

ه إلتصاقه ةأسه  دلاله  فايه يكفنه أوفه  ميكنه أنه تنشأه ه ،عه منه  فعرام ه معه  طلصاضه  حملاوبةفىعرام ه  فضفييبه فىشفكة
ه  لعسقده أتوه أفض ه منه أنه أوصفله  فضفيبةه  دل ؤجىةه تعيجةه حملمفالته  خلساة ه  فلافيةه ا فيته تسسج ه بلصعهاه أوصاًله دذ 

يسسعخدمه  أوص ه يفه  فصًت ته  دلافيةه  دلسعقبىية.ه قده تسمحه أاه تطىبه برضه  فداله زبصيضاته لى ه  أوصفله أاه لى ه 
ه .اله تسرعربه حقيقًةه أوصفاًله أاه  فعز مات فعز ماته زلدا .ه ىناكه معطىباته دفلاحه لنه  أوصفله ا الفعز ماته  حملعمىةه  فيته 

 .2018،ه اونةه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه %02ه  ىله %01تسبةه بُته ه BDLاىيه سبث ه يفه بنكه 
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           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

حيثه ه ،عد افة،ه أاه  أوصفله  فغَته معد افةتلنيصهاه ضمنه  أوصفله  دله ميكنه اىيه أوصفله ال :أصول أخرى -2-9
 دللفافاته ه مث ه ،يه منه فئاته  أوصفله  ففئيسيةػلعفيه ىا ه  فبنده لى ه أوصفله وصغَت ه اله تعناوبه بشك ه طبيريه معه أ

ه جىةوىفه  دلفظصُت،ه ضف ئبه  فدخ ه  دلؤه ه بضه طفيىةه  أج ،ه  فنقديةه  دلقيد  دلدففلةه مقدماه طفيىةه  أج ،ه أاة قه  فق
 .2018ونةه اكا ه ،ه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه %02ه  ىله %01تسبةه بُته اىيه سبث ه 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

           ∑   
 

   
                    ∑   

 

   
 

 دلافيةه  فيته ترعربه  دلنشأ ه )امنه حلظةه  قعنائها(ه ففاقاته  لاا ه تقييمهاه ه وصفلىيه  أ :حساابت التسوية -2-10
ه  الةابحه ا خلسائف ه منه خالل ه  فراافة ه ابفقيمة ه بُته ه BDLاىيه سبث ه يفه بنكه ، ه اا ئعه %02 ىله %01تسبة من

 .2018منه اا ئعه  فزابئنه ونةه %02 ىله %01،ه اه بُته تسبةه 2017 فزابئنه ونةه 

            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

 :ادلسامهات يف فروع ادلؤسسات الشريكة -2-11

 فقيمةه  فثابعةه ه افقاه فىحاجةه دىله  فعبااله ػلعاجه أيضاه بُته  فبنفكه تقفيباه ةوصد ه فدىه  فبنفكه امؤوساته  دلقاطراتأ
٪ه منه اا ئعه 02٪ه دىله 01،ه يًت احه ىا ه  ففقمه بُته بشك ه لامه ا دلؤوساته  دلافيةه  أخفىه  فيتفألوصفله يفه  فبنفكه 
ه .2018٪ه منه اا ئعه  فرمالءه يفه 02٪ه دىله 01اماه بُته ه 2017 فرمالءه يفه لامه 

            ∑   
 

   
                     ∑   
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            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

ربديده  دلراجلةه  حملاوبيةه فىرقاة ته ا آلالته ا دلرد ته اآفيةه  الثباته اربديده  فقيمةه  :العقارات ادلوظفة 2-12
 ،ه اتشم : فدفًتيةه ا ثباته تكىصةه  الوعهالكه اخسائفه  ذلبفطه يفه  فقيمةه  دلعرىقةه هبا

  تفتيباته  معيازه تقدميه  خلدمات فرقاة ته ا آلالته ا دلرد ته دباه فيهاه أتظمةه  أوىحةه ا فبنيةه  فعحعيةه اأثفله. 

 ا.يسعثٌته  أوصفله  فبيفففحيةه ا دلعرىقةه ابفنشاطه  فزة ليه احقفقه  التعصاعه ابدلراانه ا حعياطاهت  

ه .2018ونةه كا فكه ،ه اه ه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه %02ه  ىله %01تسبةه بُته ه BDLاىيه سبث ه يفه بنكه 

            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

 :التثبيتات العينية -2-13

ه  ىله %02،ه اه بُته تسبةه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه %04ه  ىله %02تسبةه بُته ه BDLاىيه سبث ه يفه بنكه 
ه .2018منه اا ئعه  فزابئنه ونةه 04%

            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

ه BDLاىيه سبث ه يفه بنكه ه ،جهز ه  فكمبيفتفأ فسياة ت،ه  دلرد ته اه اىا ه  فبنده يشم ه ادية:التثبيتات ادل -2-14
ه .2018،ه اه ونةه 2017منه اا ئعه  فزابئنه ونةه ه %02 ىله ه %01تسبةه بُته 

            ∑   
 

   
                     ∑   

 

   
 

            ∑   
 

   
                     ∑   
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 قيود اذلدف: -3

 ( قيد اذلدف األول: اإليفاء مبتطلبات السيولة3-1

دا ة ه  فسيففةه ترٍته  حعصاظه  فبنكه بعدفقاته تقديةه كافيةه دلف جهةه وحفابته كبَت ه بشك ه فجائيه أاه غَته 
ه أبهنا ه ابزل ه جلنة ه لففعها ه اقد ه  دلفجفا ته مرعاا، ه يف ه  فزايا  ه سبفي  ه لى  ه مف ليده  فقدة  ه لند ه ابالفعز مات ه ا فففاء

ه .1 وعحقاقهاه اانه تكبده خسائفه غَته مقبففة

ه فقف تُته  فبنكه  دلفكزيه ربعصظه  فبنفكه أبةوصد ه فدىه  فبنكه  دلفكزيه ابدانه فف ئده  اربداه تسبةه  فسيففةه افقا
ه  فقاتفين ه  الحعياطي ه تسبة ه اربسب ه  ففا ئع ه من ه مرينة ه  فعافـــيةه بنسبة ه  دلراافة ه افق   2:فىسيففة

  أةوصد   فنقدية  دلفالة فدى  فبنك  دلفكزي  أةوصد 
 مجايل  ففا ئع

  فسيففة 

ه معه  ه ابفعز ماتو ه  فففاء ه  فبنكه لى  ه قدة  ه  فبنكه اسبث  ه اا ئع ه مجممفع ه مقاةتة ه  فسيففة ه تسبة ه لى  ه ربديدىا ه يف ترعمد
ه خفينه يفه  ففقته  دلناوب. أ

                 (        ) 

                (        ) 

  افعحفيىوه دىله قيده ىديفه يعمه دضافةه  دلعغَت ته  الضلف فيةه 
  اه  

ه ا فيته تسمحه بزايا ه  ذلد ه دىله ألى :ه  

                 (        )    
    

    

                 (        )    
    

    

 كفاية رأس ادلال( قيد اذلدف الثاين: نسبة  3-2

                                                           
ه .158،ه ص2019محده حىميه  جليالين،ه دا ة ه  فبنفك،ه ا ةه  إلللاةه  فرىمي،ه لمان،ه م 1
 .95،ه ص:ه 2011 فعجاةيةه ا فعسفيقه  دللفيف،ه ا ةه أوامة،ه لمان،ه جىد ه وامف،ه  فبنفكه ه  2
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ه معطىباته ابزل ه منه ه II سبث  ه  ففغم ه لى  ه  فلحيح ه يفه  الذباه ه لمالقة ه ةأسه  دلاله خطف  ه فكصاية  حلديثة
وصرفبةه تطبيقها،ه حيثه أهناه تصفضه ضغطاه لى ه  دللاة ه فدلمه ةمسىعهاه اتسبه كصايةه ةأسه  دلاله كماه تصفضه لى ه 

 .1 فبنفكه  فرم ه لى ه تطفيفه دا ة ه  دلخاطفه اوياواهتاه  فد خىية

ةأس  دلال
سلاطف  فعشغي  سلاطف  فسفق سلاطف  الئعمان

 تسبة كصاية ةأس  دلال 

  اميكنه وصياغةه  فقيده برده دضافةه  دلعغَت ته  الضلف فيةه 
  اه  

ه لى ه  فنحفه  فعايل:ه  

         [  (                   )

     (                          )]    
 

   
                    

         [  (                   )

     (                          )]    
 

   
                    

 ( قيد اذلدف الثالث: زايدة احلصة السوقية من االئتمان3-3

 فقفاضه سبث ه  جلاتبه  أكربه منه  أوصفله كماه ميث ه  فرائده  دلعففده لنهاه  جلاتبه  أكربه منه  إليف ا ته فا ه 
ه  الوًت تيجية،ه اتلنفه  فقفاضه لى ه أوسه سلعىصةه منه  أوصبحه منه  فبديهيه أنه يفىله  دلسؤافُته لنايةه خاوصةه ذلاه
أعلهاه اتةيخه  الوعحقاقه حيثه ىنافكه قفاضه طفيىةه امعفوطةه اقلَت ه  أج ،ه اتفقيته افعه  أةابحه ه حيثه ىنافكه 

 فرمالءه ا دلقلفاه ىناه منشأ ه وصناليةه ه لدمه اجفاه،ه اتفليةه  فقفاضه  فيته تسداه لى ه أقساطه ااةية،ه ااجفاه  ففىنه أا
أاه ذباةيةه أاه زة ليةه أاه  حده  دلسعهىكُت،ه ا أتشطةه  فيته ميـــــاةوهاه  فرمالءه مثــــ ه  فعجاة ه  خلاةجيةه اقــفاضه  فسماوف ه 

ه .ه 2ا دلعرامــىُته يفه  أاة قه  دلافيةه ا فقــفاضه  فزة ليةه ا فرقاةيــــةه ا فعجـــاةيةه اغيــفىاه 

االه يق ه لنه ه 2017ونةه ه                    اج ه لنجمه  فعمفي ه حبيثه اله يق ه ح
ه اميكنه سبثيىوه بياتيا:ه 2018اجه فسنةه ه                   

                                                           
1
،ه 2016-2009نه وفيسيه محز ،ه  وعقف ةه  جلهازه  دللفيفه يفه ظ ه آفياته لم ه اكافةه  فعلنيفه  الئعماينه اة وةه حافةه  جلهازه  دللفيفه  جلز ئفيه فىصًت ه ب  

 .39،ه ص:2016،ه 3أطفاحةه اكعفة هه يفه  فرىفمه  القعلااية،ه جامرةه  جلز ئف

ةجةه  فدكعفة هه دمحمه حسُته لبده  ففمحنه ىاشم،ه تطبيقه أوىفبه  فربرلةه  ذلدفيةه لى ه دا ة ه  دلفجفا ته ا دلطىفابته يفه  دللاة ه  فعجاةية،ه ةوافةه مقدمةه فني ه ا 2
 .2005يفه  إلحلاء،ه جامرةه  فسفا ن،ه 

ه 
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  ابعمه ربفيىوه  ىله قيده ىديفه إبضافةه  دلعغَت ته  الضلف فيةه 
  اه  

 فيته تسمحه بزايا ه  ذلد ه  ىله ألى ه قيمةه ايلبحه ه  
ه كافعايل:

                      
    

                     

                      
    

                      

 زايدة احلصة السوقية من الودائعه ( قيد اذلدف الرابع:3-4

ه  ه دبقعضاه ه  تصاقه يدفع ه دبقعضاهه ترف ه لى ه أهنا ه ايىعزم ه منه اوائ ه  فدفع، ه بفويىة ه منه  فنقفا  دلفاعه مبىغا
 فبنكه بفاه ىا ه  دلبىغه فىمفاعه لنده  فطىبه أاه لندماه ػل ه أجىو،ه كماه قده يىعزمه بدفعه فف ئده لى ه قيمةه  ففايرة.ه ارباطه 

ئعه  فبنكيةه ثالثةه  ففايرةه ابفسفيةه  فكامىةه اذفكه أنه قيمةه  ففايرةه قده تدله لى ه  دلفكزه  دلايله فىمفاع،ه اتعخاه  ففا 
ه .1أشكاله ىيه  ففا ئعه  جلاةية،ه اا ئعه  فعففَته ا ففا ئعه أج 

اجه ونةه ه                   ه لندبرٌته  وعقطابه  دلزيده منه حجمه  ففا ئعه حبيثه اله يق ه حجمهاه 

ه ،ه اسبث ه ةايضيا:2018فسنةه ه                   اجه االه يق ه لنه 2018

                                     

                                      

  ايعمه ربفي ه ىا ه  فقيده  ىله قيده ىديفه إبضافةه  دلعغَت ته  الضلف فيةه 
 فيته تسمحه بزايا ه  ذلد ه  ىله ألى ه     ا  

ه قيمةه ايلبحه كافعايل:

                    
    

                      

                    
    

                      

 ( قيد اذلدف اخلامس: زايدة العائد على األصول3-5

                                                           
1
 .1996،ه 03منَته دبف ىيمه ىندي،ه دا ة ه  فبنفكه  فعجاةية،ه  دلكعبه  فرفيبه  حلديث،ه  إلوكندةية،ه ط 
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ه  ه  وعخد م ه من ه  حملققة ه ا الةابح ه  الوصفل ه بُت ه  فرالقة ه لن ه  الوصفل ه لى  ه  فرائد ه مردل ه يررب ه ا ىحيث
ه ة،ؤوسفىمه  فعمفيىيه  ذليك ه لنه  فنظفه بغضه  الوصفله منه مسعثمفه ايناةه فك ه  فرائده  دلؤشفه  ىاه ايقيسه  الوصفل،
ه  دلراافةه افقه قياووه اميكنه ،ذلاةه االه يركسه أثفه  فنشاطه  فعمفيىيه ؤوسيركسه أثفه  فنشاطه  فعشغيىيه فىمه فهفه ابافك
ه :1 فعافية

 وصايف  أةابح برد  فضفيبة
رلمفع  الوصفل

  فرائد لى   الوصفل 

ه :لنتقاسه تسبةه  فرائده لى ه  أوصفل:ه حاوص ه قسمةه  ففبحه لى ه رلمفعه  أوصفل،ه حبيثه اله يق ه حجمه  فعمفي ه 

ه                  اجااله يق ه لنه ه 2017اجه ونةه                  ه 

ه اميكنه سبثيىوه ةايضياه لى ه  فنحفه  فعايل:ه 2018ونةه 

            ∑   
  

   
   

    
                    

             ∑   
  

   
   

    
                    

  ادللكية( قيد اذلدف السادس: زايدة العائد على 3-6

ه يفه  فشفكةه  ه  حملاويبه فىمالكه لى ه  وعثماة هتم ه يقيسه  فرائد ه أيه أتو ه  ففحبية ه  دلايله لى  ه  فففع يقيسه أتثَت
ه :2اميكنه حسابه  فرائده لى ه  دلىكيةه كماه يىي

 وصايف  أةابح برد  فضفيبة
 فقيمة  فدفًتية حلقفق  دلىكية

  فرائد لى   دلىكية 

ه :لى ه  أوصفله كماه يىيه اميكنه وصياغعوه افقه لالقعوه بنسبةه  فرائد

                                                           
1
،ه  فرداه 30ىده ة ميه أبفه ا اي،ه هني ه وقفه  حليط،ه  فقيمةه  القعلاايةه كأا  ه مكمىةه فعقييمه أا ءه  دللاة ه  فعجاةيةه  أةاتية،ه رلىةه  فنجاحه فألحباث،ه  مجم  

 .2501،ه ص:2016،ه 20

2
 .192،ه ص2017وىمانه حسُته  حلكيم،ه ربىي ه  فقف ئمه  دلافية،ه ا ةه ةوالن،ه امشق،ه   
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رلمفع  الوصفل
 فقيمة  فدفًتية حلقفق  دلىكية

  فرائد لى   دلىكية  فرائد لى   الوصفل 

)رلمفعه  أوصفل/ه حقفقه  دلىكية(،ه حبيثه اله يق ه حجمه لائده ه xتقاسه ىاتوه  فنسبة:ه تسبةه لائده لى ه  أوصفله 
ه االه يق ه لن2017ونةه ه                  اجه لن دلساعلُته 

ه اميكنه سبثيىوه ةايضياه لى ه  فنحفه  فعايل:ه 2018ونةه ه                   اج  

           ∑   
  

    
   

    
                    

            ∑   
  

    
   

    
                    

 قيود عدم السلبية: -4

ه ه  الفًت ضاتمنه  ه فنمفذجه  فربرلة ه فالبده أنه تكفنه مجيعه ه ابلعباةه  ابأىد  أواوية أنه  دلشكىةه حقيقية
ه أكربه منه أاه تساايه  فلصفه .ه  الضلف فيةمعغَت ته  فقف ةه ا دلعغَت ته 

ه  ه بفانمج ه بف وطة ه احّىو ه  فنمفذج ه وصياغة ه ه ا فنعائجه LINGO 18.0سبت ه  جلدال ه يف ه (09)مفضحة
ه 10)ا جلداله  ه فربانمجه ( ه  فنمفذجه ابوعخد مه ه LINGO 18.0ميكن ه مته ح  ه تطبيقاته ربسُته بسهففة. دتشاء

،ه قيده 150تشم ه  فقيفاه  دلصفاضةه لى ه ىاهه  فنسخةه  فعجفيبيةه ح ه ه LINGO 18.0ه تسخةه ذبفيبيةه رلاتيةه من
 .غَته وصصفيه 2000000معغَته لداه وصحيحه اه ه 50،ه معغَته 300

  ادلبحث الثاين: عرض النتائج ومناقشتها

 LINGOعرض سلرجات برانمج ادلطلب األول: 

  2017الفرع األول: نتائج منوذج الربرلة ابألهداف لسنة 

منه خالله ه BDLفبنكه ه فعخليصه  دلبىغه فك ه لنلفه منه لناوصفه  أوصفله GPتعائجه  وعخد مه ظلفذجه 
ه مفضحةه يفه AHPمنه اجهاته تظفه  فبنفكه  فيته مته  لعباةىاه ظلفذجه ه امجه أاز نه  أعليةه فألىد  ه  فناذبةه لنه  ففأس

 (ه أاانه9-4) جلدال
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 2017لسنة  lingo 18(: نتائج برانمج 9-4)اجلدول رقم 

 االحنرافات احلقيقي النموذج ادلتغري األصول

 241,98 303 299 6- 241.98 653 864 63 000 350 565 57     فلنداق
 أوصفله  دلافيةه  حملجفز ه فغفضه 

  دلرامىة
 091,47 368 475 71ه 908.53 681 99 000 050 575 71   

 510,39 029 158 115ه 489.61 070 992 27 000 100 150 143     أوصفله  دلافيةه  دلعففف ه فىبيع
قفاضه اايفنه لى ه مؤوساته 

 مافية
 100,53 331 930 19-ه 100.54 861 717 55 000 5300 787 35   

 607,81 251 020 3-ه 607.81 351 997 702 000 100 977 699    قفاضه اايفنه لى ه  فزابئن
أوصفله مافيةه زلعصظه هباه 

 فالوعحقاق
 210,96 309 521 62ه 789.04 740 053 9 000 050 575 71   

أوصفله –ضف ئبه جاةيةه   343,74 490 609 129ه 656.26 609 541 13 000 100 150 143    
أوصفله –ضف ئبه مؤجىةه   894,38 521 507 142ه 105.62 578 642 000 100 150 143    
 243,83 349 053 67ه 756.17 700 521 4 000 050 575 71    أوصفله أخفى

 881,38 526 374 65ه 118.62 523 200 6 000 050 575 71     حساابته  فعسفية
 دلساعلاته يفه ففاعه  دلؤوساته 

  فشفيكة
 427,04 925 634 65ه 572.96 124 940 5 000 050 575 71    

 601,38 289 565 71ه 398.62 760 9 000 050 575 71      فرقاة ته  دلفظصة
 291,32 155 861 3ه 708.68 854 453 10  000 010 315 14      فعثبيعاته  فرينية
 631,79 631 006 175 1-ه 631.79 681 581 246 1 000 050 575 71      فعثبيعاته  دلااية

 .2017فسنةه ه Lingo18منه دلد اه  فباحثه اباللعمااه لى ه سلفجاته بفانمجه ه ادلصدر:

  2018: نتائج منوذج الربرلة ابألهداف لسنة ثاينالفرع ال

ه ظلفذجه  ه  أوصفله GPتعائجه  وعخد م ه لناوصف ه من ه لنلف ه فك  ه ه BDLفبنكه ه فعخليصه  دلبىغ منه ه 2018ونة
ه  ففأس ه لن ه فألىد  ه  فناذبة ه  أعلية ه أاز ن ه ظلفذجه ه خالله امج ه  لعباةىا ه  فيته مت ه  فبنفك ه AHPمنه اجهاته تظف

 .(ه أاانه10-4 جلدال)ه مفضحةه يف

ه 

ه 

ه 
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 2018لسنة  lingo 18(: نتائج برانمج 10-4اجلدول رقم )

 االحنرافات احلقيقي النموذج ادلتغري األصول

 714,17 959 425 4 285.83 840 050 126 000 800 476 130    الصندوق
األصول ادلالية الحمجوزة لغرض 

 ادلعاملة
   173 969 100 000 8 183 650 050.47 165 785 449 949,53 

 791,43 564 247 149 208.57 535 721 24 000 100 969 173    األصول ادلالية ادلتوفرة للبيع
 125,66 164 901 541 874.34 735 990 66 000 900 891 608    قروض وديون على مؤسسات مالية

 404,7 45 595.30 254 449 768 000 300 449 768    قروض وديون على الزابئن
 182,13 520 990 77 817.87 029 994 8 000 550 984 86    أصول مالية زلتفظ هبا لالستحقاق

 805,01 526 343 75 194.99 023 641 11 000 550 984 86    أصول –ضرائب جارية 
 282,85 455 186 86 717.15 094 798 000 550 984 86    أصول –ضرائب مؤجلة 
 596 475 111 82 404.00 074 873 4 000 550 984 86    أصول أخرى

 128,34 718 492 77 871.66 831 491 9 000 550 984 86     حساابت التسوية
ادلسامهات يف فروع ادلؤسسات 

 الشريكة
    86 984 550 000 6 090 179 606.16 80 894 320 393,84 

 450,46 050 976 86 549.54 499 8 000 550 984 86     ادلوظفة العقارات
 183,48 201 906 162 816.52 898 062 11 000 100 969 173     التثبيتات العينية
 710,19 938 458 85 289.81 611 525 1 000 550 984 86     التثبيتات ادلادية

 .2018فسنةه ه Lingo18منه دلد اه  فباحثه اباللعمااه لى ه سلفجاته بفانمجه ه ادلصدر:

ه 

 النتائج ومناقشتها:ادلطلب الثاين: 

ه ) ه فىجدال ه ا جلداله )9-4افقًا ه فىقيده 4-10( ه ابفنسبة ه زايا  ه  فنمفذجه  دلقًتحه منه ربقيق ه يعمكن ه مل ،)
(x1 ه ه بـ ه قيمعو ه قدةت ه حيث ه ابفلنداق، ه  خلاص ه ونةه ه اج000.00 350 565 57( ه يف ه  فنمفذج حسب

ه 2017 ه بصاةق ه  حملىية ه  فعنمية ه ببنك ه  خلاوصة ه فىقد ه  حلقيقية ه  فقيمة ه من ه أق  ه اىف ه بـه ، ه قدة وىيب
ه (245.98 303 299 56) حققه مبىغه  فلنداقه حسبه  فنمفذجه  دلقًتحه مبىغه قيمعوه ه 2018اج.ه ايفه ونة

ه 000.00 800 476 130 ه بـ ه مقدة ه  حلقيقية ه  فقيمة ه لن ه دغلايب ه بصاةق اج،ه 714.17 959 424 4اج
ه فقط.ه 2018دبرٌته أنه  فنمفذجه  دلقًتحه دوعطاعه ربسُته قيمةه  فلنداقه فسنةه 

(ه ابفنسبةه فرفضه  فنمفذجه يشَته  ىله زايا ه يفه زبليصه مبىغه 10-4(ه ا)9-4كافكه منه خالله  جلدافُته )
 يه بزايا ه قدةىـــــــــــــــــــــــــاه ه ه ه ه ه ــلى ه  فعف فه 2018اه 2017يفه ونةه ه (x2 أوصفله  دلافيةه  حملجفز ه فغفضه  دلرامىةه ) فقيده 
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ه يرطيه أةػليةه فىبنكه يفه دا ة ه أوصففو،ه ه 949.53 449 785 165اج،ه 091.47 368 475 71  اج،ه شلا
ه  وعطاعه  فنمفذجه  دلقًتحه  ه 2018اه 2017 دلعمث ه يفه  أوصفله  دلافيةه  دلعففف ه فىبيعه فسنةه ه (x3ربقيقه  فقيده )كما
ه اج.791.43 564 247 149اج،ه 510.39 029 158 115ه لى ه  فعف يله ه بزايا ه قدةته بـ

(ه  دلعمثىُته يفه قفاضه اايفنه لى ه x5(ه ا)x4(ه مله يعمكنه  فنمفذجه ربسُته  فقيدينه )9-4احسبه  جلداله )
ه  ه ونة ه خالل ه  فزابئن ه لى  ه اايفن ه قفاض ه اقيد ه  دلافية ه بـه ه 2017 دلؤوسات ه قدة ه إبطلصاض ه  فعف يل لى 

ه )100.53 331 390 19) ه  فنمفذج607.81 251 020 3اج(، ه دوعطاع ه حُت ه يف ه  جلداله ه اج(. افق
ه ه (4-10) ه  فقيدين ه قيمة ه يف ه ا)x4)ربسُت )x5) ه ه ه بـه 2018فسنة ه قدة ه ابةتصاع ه  فعف يل لى 

(ه فقده x6اج،ه أماه  أوصفله  دلافيةه  حملعصظه هباه فالوعحقاقه )404.70 545اج،ه 125.56 164 901 541
ه  ه فسنة ه ابفنسبة ه زايا  ه  فنمفذج ه ه 2018اه 2017قدم ه بـ ه قدةت ه  فعف يل اج،ه 210.96 309 521 62لى 

ه اج.182.13 520 790 7

(ه  خلاوصُته ابفضف ئبه  جلاةيةه ا دلؤجىةه x8(ه ا)x7 وعطاعه  فنمفذجه  ففايضيه  دلقًتحه ربسُته  فقيدينه )ه حيث
اجه 894.38 521 507 142اج،ه 343.74 490 609 129بزايا ه قدةىاه 2017أوصفله خالله ونةه –

قدةته بـه ه (x8(ه ا)x7)ه شهدته زايا ه حسبه  فنمفذجه  دلقًتحه فىقيدينه ه 2018لى ه  فعف يل.ه كافكه ابفنسبةه فسنةه 
(ه x9اجه لى ه  فعف يل.ه كماه حققه  فنمفذجه  فقيده )282.85 455 186 86اج،ه 805.01 526 343 57

ه  ه فسنيت ه أخفى ه أوصفل ه يف ه ه 2018اه 2017 دلعمث  ه بـ ه قدةت اج،ه 243.83 349 053 67بزايا 
ه 596 475 111 82 ه )اج ه فىقيد ه كافكه ابفنسبة ه  فعف يل، ه x10لى  ه فسنة ه قدةته  فزايا  ه 2018اه 2017(

ه اجه لى ه  فعف يل.128.34 718 492 77اج،ه 881.38 526 374 65بقيمةه قدةىاه 

أنه  فنمفذجه  ففايضيه  دلقًتحه دوعطاعه ربسُته ه (،10-4(ه ا جلداله )9-4)ه اتالحظه منه خالله  جلدال
 دلعمثىُته يفه  دلساعلاته يفه ففاعه  دلؤوساته  فشفيكة،ه  فرقاة ته  دلفظصةه ا فعثبيعاته ه (x13(ه ا)x12(،ه )x11 فقيفاه )
ه  ه  فرينية ه ه 2017فسنة ه بـ ه قدةت ه 427.04 925 634 65بزايا  ه اه 601.83 289 565 71اج، اج

ه 291.32 155 861 3 ه فسنة ه ابفنسبة ه اكافك ه  فعف يل، ه لى  ه بـه بزايه 2018اج ه قدةت ا 
ه 393.84 320 894 80 ه 450.46 050 976 86اج، ه ا ه لى ه 183.48 201 906 162اج اج

ه  فعف يل.
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ه  ه  فقيد ه  فنمفذج ه خصض ه حُت ه ه (x14)يف ه فسنة ه  دلااية ه  فعثبيعات ه يف دبقد ةه ه 2017 دلعمث 
ه ه (اج631.79 631 006 175 1) ه ونة ه يف ه ربسُت ه بـه ه 2018اشهد ه قدةت بزايا 

ه اج.710.19 938 458 85

ه  ه ابوعخد م ه لىيها ه  دلعحل  ه  فنعائج ه خالل ه بفانمجه من ه يف ه  فقيفا ه داخال ه برد ه ابأىد   ه  فربرلة ظلفذج
Lingo18  برده  اللعمااه لى ه سلفجاته بفانمجه هExpert Choice  حيثه ربلىناه لى ه  فنعائجه  دلبينةه يفه  دلىحقه ه
ه ىفه مبُته يفه  دلىحقه 02شك ه ةقم) ه  ذلد ه يفه  فربانمجه كما ه ا فة ه برده داخاله قيفا ه مته ه (06)ه ةقم(، تالحظه أتو

ه ه  ه أتو ه  ىل ه  ذلد ه حسبه  فعفوص  ه ا فة ه مقد ة ه )أن ه  فنمفذج ه ربققته يف ه دلسعفايته  أعلية ه  أىد  ه  حملدا  ك 
  فنمفذجه ىفه وصصف(.

ه  فسيففةه ىيه أىمه أىد  ه  فبنكه فإنه ه  ربققه يرٍته أنه  فبنكه حققه ىد ه تففَته ه DP6ابلعباةه  نه سلاطف
ه  حعياجاته  ه فعغطية ه كافية ه  فسيففة ه اابفعايله فانه تسبة ه يفه  فدة وة  فسيففةه اباللعمااه لى ه  فنمفذجه  فايه  لعمدانه
 فبنك،ه ابإلضافةه  ىله ربقيقه  ذلد ه  فثاينه كصايةه ةأسه  دلاله شلاه يدله لى ه قدة ه  فبنكه لى ه أا ءه  فعز ماتوه ايرده منه 

ه  323.00 868 1قدةىامته ربسُته ىاتوه  فنسبةه بزايا ه ه DP5يةه فعلنيفه  فبنفكه احسبه  فنمفذجه  دلرايَته  فداف
ه .2018اجه فسنةه ه 783.00 281 2ازايا ه قدةىاه ه 2017فسنةه ه اج

ترعربه  حللةه  فسفقيةه منه  الئعمانه منه  أىد  ه  دلعفوطةه  أعليةه فىبنكه اتشك ه اا ئعه  فزابئنه  جلزءه  أكربه ه 
ه  دلف ةه  ه من ه  فبنك ه حلة ه من ه  دلرعمد ه  فنمفذج ه حسب ه حيث ه  دلافية ه  ففا ئه DP2ا ه قيمة ه يف ه زايا  عه ـــبىغت

ه ه اج146 442 6ه 00.يـــــــــــحف ف ه ه 2017ونة ه فسنة ه قيمعها ه ربسُت ه مت ه قدةته ه 2018اكافك بقيمة
 اج.218.00 140 1

مله تشهده تغيَته فقدة ه  فبنكه  فصرىيةه فعغطيةه ه DP1أماه ىد ه  حللةه  فسفقيةه منه  ففا ئعه فحسبه  فنمفذجه ه 
يفه حُته مته ربسُته ه 2017ابفنسبةه فسنةه ه  حعياجاتوه منه اا ئعه  فزابئنه اابفعايله فانه  فربانمجه  دلقًتحه مله ػلسنه تسبعها

ه  ه يفه ونة ه قدةته 2018قيمعها ه  فرائده لى ه  أوصفله فإتوه حسبه  فنمفذجه اج341.00 569 8 ه بقيمة ه أما ،
DP3 ه ربقيقه ه  فبنك ه بزايا ه ه يسعطيع ه أوصفذلا ه دمجايل ه من ه  حملققة ه  أةابح ه أواس ه لى  ه  فعشغيىية  فكصاء 
ه ه اجه  680.00 922 3قدةىا ه ه 2017ونة ه قدةىا ه ه اج301.00 925 3ابزايا  ه فسنة ،ه 2018ابفنسبة
ه  اأخَت  ه  دلىكية ه لى  ه ىد ه  فرائد ه ربقيق ه  فبنكه حبف يله ه DP4مت ه يف ه  الوعثماة ه زايا  ه ربسُت ه  فنمفذج  وعطاع
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ه ه اجه 202.00 469 6 ه ه 2017ونة ه فسنة ه قيمعها ه ربسُت ه  دلقًتح ه  فنمفذج ه دوعطاع دبقد ةه ه 2018اكافك
ه .اجه 341.00 066 7

 Sensitivity Analysis حتليل احلساسيةادلطلب الثالث: 

،ه كميًاه أاه اوصصياً،ه ظلفذجه ةايضي ىفه اة وةه كيصيةه تقسيمه  فعنفعه ) فشك(ه يفه انتج (SA) ربىي ه  حلساوية
ادبلطىحاته أكثفه لمفماً،ه فإنه ربىيالته  فشكه ا حلساويةه ربققه يفه ه دىله ملااةه سلعىصةه منه  فعنفعه يفه انتجه  فنمفذج

ه برضه أشكالمد ه  فدة وة ه تعضمن ه لندما ه ما ه اة وة ه معاتة ه  ففايضية ى ه ربىيالته  فشكه  . فنماجة ه أن ه حُت ايف
اته  فدة وة،ه داله أنه ربىي ه  حلساويةه ػلااله أنه ػلداه أيه ملدةه منه ملااةه  فكام ه يفه  وعنعاج لدمه  فعيقن تدةس

ه كبَت ه  ه تشابو ه تعشابو ه  حلساوية ه ربىي  ه يف ه تكمن ه  فيت ه  دلشكىة ه دن ه  فدة وة. ه  وعنعاجات ه يف ه أكثف ه يفزن  فشك
ه  فعجاةب مع ه  فعجاةب فصي .تلميم ه لى ه  تلميم ه  فعدخ ه ) دلراجلة( ه أتثَته برضه  فرمىياته أا ه بدة وة ه  فصفا يقفم

يفه ربىي ه  حلساويةه لنه أتثَته تنفعه مدخالته  فنمفذجه  ففايضيه ه باحثبرضه  أشياءه )احد ته  فعجفبة(.ه يبحثه  ف
ه منه  فنظامُته يسر ه  دلفءه فىحلفله لى ه  دلرىفماته  منه  فنظامه أبق ه قدةه لى ه سلفجاته  فنمفذجه تصسو.ه ايفه كاًل

ه .1شلكنه منه  فعجاةبه  فصيزايئيةه أاه  فرداية

دجف ءه ةمس ه فعحديده أثفه  فعغَت ته  فطاةئةه لى ه سلعىفه مكفانته  فنمفذجه لى ه انتجه يرده ربىي ه  حلساويةه 
ىا ه  فنمفذج.ه ايرده ربىي ه  حلساويةه جزء ه اله يعجزءه منه  فعجفيبه لنه طفيقه  حملاكا ه اقده يؤثفه يفه وصياغاته  فنماذج.ه 
يشيعه  وعخد موه يفه فحصه وىفكه  فنماذج.ه ا إلجف ءه  فرامه فيوه ىفه ربديده معغَته مرُته يفه انتجه  فنمفذجه حبيثه يكفنه 
ه يفه  ه  فناتج ه  فعغَت ه امف قبة ه فىنمفذج ه  دلدخالته  دلخعىصة ه قيم ه تنفيع ه يعم ه مث ه  فنمفذج. ه وىفك ه من ه جلاتبه مهم شلثال

ه يفه معغَت ته  دل ه اتفحيه  فعغَت ته  فكبَت  ه مهمه يفه معغَت ته  دلخفجات. ه  فايه مته تغيَته خفجاته أبنه  دلدخ ه  حملدا
ه منه  ه معنفلة ه رلمفلة ه لى  ه  حلساوية ه ربىي  ه يطبق ه  فعرفيفه  فرام، ه ىا  ه دطاة ه ايف ه  فنمفذج. ه وىفك ه لى   فسيطف 

ه .2مدخالته  فنماذجه دباه يفه ذفكه معغَت ته  حلافةه ا دلعغَت ته  فبيئيةه ا فظفا ه  أافية

ف جوه  فصفاه يفه  فرىفمه  الجعماليةه أاه  فطبيريةه لنه  وعخد مه  فنماذجه ميكنه أنه تًتتبه  دلشاك ه  ففايضيةه  فيته ت
 ففايضية،ه ا فيته لامةه التلىحه فصهمه مباشفه فىرالقةه بُته لف م ه  دلدخالته )ماياىبه ا خ ه  فنمفذج(ه ا دلخفجاته 

                                                           
1
موقع:   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B
3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9  02:20ى الساعة عل 30/30/2302تاريخ التصفح. 

 
2
 .00:30على الساعة  30/30/2320تاريخ التصفح   https://www.eionet.europa.eu/gemet/ar/concept/7604موقع:  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%82%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%82%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.eionet.europa.eu/gemet/ar/concept/7604%20%20تاريخ%20التصفح%2005/06/2021
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يفه مدخالهتا،ه امث ه ىا ه  فعقديف،ه دبرٌته فهمه كيصيةه وىفكه  فنمفذجه يفه  وعجابةه فىعغَت ته .() دلعغَت ته  فعابرةه فىنمفذج
ه .ىفه ذ ته أعليةه أواويةه فضمانه  الوعخد مه  فلحيحه فىنماذج

ه ا دلعغَت ته  ه ا دلعغَت ت، ه الف م ه  دلدخالت، ه منه  دلرااالت، ه وىسىة ه  فنمفذجه  ففايضيه بف وطة يعمه ربديد
ه  فيته غلفيه  فعحقيقه فيها ه  فعيقنه ا فيته ه . فيته هتد ه دىله اوصفه  فرمىية زبضعه  دلدخالته دللااةه لديد ه منه لدم

شم ه أخطاءه  فقياوات،ه اغيابه  دلرىفماته اوفءه  فصهمه فىقفىه  فد فرةه ا آلفيات.ه يصفضه لدمه  فيقُته ىا ه حدااه ت
لى ه ثقعناه يفه  الوعجابةه أاه انتجه  فنمفذج.ه اكافك،ه ميكنه أنه تعماش ه  فنماذجه معه  فعقىباته  فطبيريةه  دلعأوصىةه يفه 

ه . فنظام،ه مث ه اقفعه  أحد ثه  فرشف ئية

ه  فنماجةه  ه  فعيقنه يعطىبه شلاةوة ه تقييمه أاجوه لدم ه فىثقةه يفه  فنمفذج،ه اةدبا ه أنه يقدمه ملممه  فنمفذجه تقييمًا  جليد 
ه ففوصفه  ه أاا ته وصاحلة ه  فيقُته ا حلساوية ه لدم ه ربىي  ه يففف ه تصسو. ه  فنمفذج ه تعائج ه امع ه  فنماجة ه برمىية  دلفتبطة

عىكه ربىي ه  حلساويةه  فشكه يفه تعائجه ظلفذجه ما.ه مي (UA)  فشكفكه  دلفتبطةه ابفنمفذج.ه يلفه ربىي ه لدمه  فعيقن
يفه  فنماذجه  فيته تنطفيه لى ه ه .ااةه تكميىيه فألا مفه لنه طفيقه أعليةه قف ه الالقةه  دلدخالته يفه ربديده  فعباينه يفه  فناتج

ه .أواويه فبناءه ظلفذجه اضمانه  جلفا ه لنلفكثَته منه  دلدخالته يرعربه  خعباةه  حلساويةه 

 فيته مته  الفًت ءه لىيهاه ميكنه ه LP فربرلةه  خلطيةه ىيه أنه دجف ء ته GPه  فربرلةه ابأىد  ه دحدىه مز ايه ظلفذج
ميكنه أنه يكفنه  فعحىي ه  فايه يرده جزًء ه اله يعجزأه ه ىا ه يرٍته أنه رلمفلةه منه  حلساويةه ترم ه لى ه ح ه  دلشكىة،ه أن

ه  خلطية ه  فرب مج ه ح  ه ه من ه ظلفذج ه لى  ه تطبيقو ه ه GPيعم ه  خللفص، ه اجو ه لى  ه ا فأيًضا ه  فظ  ميكنه ه فكفاأوراة
ه فعق ه  فعحىي  ه ربىي ه  وعخد م ه  وعخد م ه ميكن ه  ذلد . ه مسعفايته طمفح ه فـعغيَت ته يف ه  أمث  ه  حل  ه حساوية ييم
ه LP ذلد .ه يعمه تطبيقه ربىي ه حساويةه ه ا فةه  فعأثَته لى ه  حل ه  أمث ه فىعغيَت ته يفه  أاز نه يفه  فنطاقه فىعحقيقه يف
قده اله تكفنه مناوبةه ه فًت ض الىا ه ه ضه أنه مجيعه  دلرىماته  أخفىه اثبعة،فًت ابا حده يفه اقته ه  دلرعااه لى ه مرام ه 

تظفً ه ه ىناه منه  حملعم ه أنه تؤثفه  فعغيَت ته يفه أحده  أاز نه لى ه  أاز نه  أخفىه GPلنده ربىي ه  أاز نه يفه ىد ه 
 أهناه أاز نه تسبيةه اأهناه يعمه تفحيدىاه يفه كثَته منه  أحيان.

ه ىا ه  إلجف ءه ىفه جزءه مهمه جًد ه منه أيه لمىيةه ح ،ه  أمث ه  حل ه ربىي ه فعأثَته  فعغيَت ته  دلرىمةه برده ربديد
اجفاه اةجةه مرينةه منه لدمه  فيقُته ه يسرفَّ ه لى ه تطاقه ا وعه أبتوه ربىي ه  حلساويةه  فالحقه  أمث .ه أنه ىناكه لاا 

ه بـ ه  دلعرىقة ه  حلقيقي ه  فرامل ه مشاك  ه  فعكنفففجييف ه ا دلرام  ه  أاففية، ه أيه لام  ه امرىماته  فنمفذج، ه مسعفايته ،
دذ ه كانه  حل ه  أمث ه حساًواه GPه منه ح ه غلبه أنه يكفنه ربىي ه  حلساويةه جزًء ه مهًماه ،دلف ةاه  دلعاحةأاه  ه  ذلد 
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ه ةه ىاهه  دلرىمات.ه لى ه تصسه  دلنف لقيمه ،ه غلبه تفجيوه جهفاه خاوصةه فىعنبؤه ابدلسعقب مرايَته مرينةه تسبًياه فىعغيَت ته يف
ه قىي ه  ه كانه  حل ه  أمث ه فو ه دذ  ه فىعغَت ته يفه منه  حلفىغاية ه فىفقتمرايَته مرينةساوية ا جلهده ه ،ه فقده يكفنه مضيرة

 . دلبااله حملاافةه تقديفه قيمه  دلرىماته بدقةه أكرب

ه  فعجاةيه إبةجاعه  دلرىفماته  فعافيةه لى ه  أق :ه LPيقفمه مرظمه زلى ه 

 ه  أمث ه ،ه يسم ه  فعكىصةه  دلخصضة حل ه ه مرامالته ا فةه  ذلد ه فىمعغَت ته  أوصىيةه لند
  ه  أمث ،ه يسم ه ورفه  فظ ه أاه  فسرفه  دلزااج.ه  حل ه اه أاه  فصائضه لندمرامالته  ففظيصةه دلعغَت ته  ففكفه
  ه  دلعغَت ته  فيته يظ ه  أواسه  حلايله ذلاه ىفه  أمث .ه تطاقاته مرامالته ا فةه  ذلد ه  أوصىيةه فألوص
  أمث . حل ه تطاقاته اثبته  جلاتبه  أمينه فىقيفاه  خلاوصةه هباه  أواسه  حلايله اله يز له  

يفضحه قيمه ربقيقه اه  فبنكه فعحقيقها،ه ه دا ة سر ه تتالحظه قائمةه  أىد  ه  فيته ه Lingoسلفجاته بفانمجه منه 
ه 2018اه 2017يفه لامه ه بنك فه أىد   فقيمه  دلثى ه فعحقيقه ه كافكه ه  أىد  ه فىقف ئمه  دلافيةه ربته  فدة وة،ه يفضح
ه لى ه  فنحفه  أيت:ه فألىد  اميكنناه مناقشةه مدىه ربقيقه ىاهه  فنماذجه 

ه 146.00 442 6يعمه جابه ه 2017لى ه حسبه خطةه  فبنكه يفه  فرامه : ئتماناإل احلصة السوقية -1
مجيعه  فنماذجه دباه فيهاه قائمةه ه أناتالحظه ه اج218.00 140 1بزايا ه قدةته ه 2018ه اونةه ه ايناة

ه  ه  ذلدفية ه ا نه كانه  فنمفذجه فىربرلة ه  ذلد ه بعصفقه اتم ه  دلايله فىبنكه قده حققته ىا  ربقيقاه ه أكثفىا دلفكز
 ه .%ه 1.3بزايا ه ه 2018اونةه %،9.2بـه ه 2017ا ه قدةته ونةه بنسبةه زايا ه يفه حجمه  ففا ئعه ازاي

ه اتسبه مبتطلبات السيولة اإليفاء -2 ه تالحظه منه تسبه  فنقد ه كما ه  فسيففة ه تعكفن  فنقديه ه  الحعياطي:
ه  ه  حملىية ه  دلفكزه ه ا أجنبيةابفرمىة ه  فبنك ه زلدا ت ه ه ياحسب ه ه أنصلد ه  ففايضية  ذلد ه ه ػلققه مل فنماذج

ه  ه بكصاء ، ه تفجرو ه يفه  الوعبياناىا  ه منه قب ه  خلرب ء ه  فسيففة ه أعلية ه  فيته حضيته هبا ه  فرافية ه شلاه فىنسبة ،
ه  فدة وة ه فًت  ه يف ه  فسيفىل ه  فبنك ه ونةه ه  ضرفه مفقف ه خالل ه تسبعها ه ربسُت ه من ه  فنمفذج ه يعمكن امل

 .2018اه ه 2017

تفتبطه ه أهنامنه  أىد  ه  ذلامةه فىبنكه خاوصةه ه  ففا ئع:ه زايا ه حجمه صة السوقية من الودائعزايدة احل -3
فزايا ه ه مله يعمكنه  فنمفذجه  دلقًتحه 2017خطةه  فبنكه يفه  فرامه ه أن،ه فنجده مايله فىبنكه تف زنهبد ه ربقيقه 
مجيعه  فنماذجه قده حققته ىا ه  ذلد ه بلفة ه جيد ه ا نه كانه قائمةه  دلفكزه  دلايله ه أن،ه اتفىه قيمةه  ففا ئع
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ه ه أكثفىا ه يف ه حجمًا ه فسنة ه  ففا ئع ه ه 2018جاب ه زايا  ه 9.62بنسبة ه %، ه  دلقًتحه دبرٌت ه  فنمفذج أن
 .دوعطاعه ربسُته حجمه  ففا ئعه بنسبةه مرعرب 

ه العائد على األصولحتقيق  -4 ه حسب ه مت: ه  دلقًتح ه ه  فنمفذج ه لائد مقد ةهه ه  وعثماةربقيق
ه جاه  680.00 922 3 ه تالحظ ه  جلدال ه فمن ه ه أن، ه  فربرلة ه ظلفذج ه ػلققو ه  ذلد  ابأىد فكماه ىا 

ه ه دوعطاع ه  فربرلة ه ظلفذج ه ابأىد   ه ىا  ه ربقيق ه ه  ذلد يف ه بىغته ه كافكه ه 2018فسنة  فيت
 .اجه 301.00 922 3

تسبةه  دلالء ه  دللففيةه ه بزايا ىا ه  ذلد ه ه ابأىد  ه ربقيقظلفذجه  فربرلةه ه دوعطاع:ه ه كفاية رأس ادلالنسبة   -5
ه  ه ه 2017فسنة ه قدةته %ه 12لن ه تسبةه ه 323.00 868 1بقيمة ه  فنمفذجه زايا  ه دوعطاع ه كما اج،

 اجه .ه 783.00 281 2بقيمةه قدةىاه ه %11ه لنه 2018كصايةه ةأسه  دلاله فسنةه 
 وعطاعه  فنمفذجه ه حيثربقيقه ىد ه  فرائده لى ه  دلىكيةه دوعطاعه  فنمفذجه  دلقًتحه ه :العائد على ادللكية -6

اكافكه ه 2017اجه ونةه ه 202 469 6%ه حبف يله 16لنه تسبةه ه ربسُته زايا ه  الوعثماةه يفه  فبنك
 اجه 341.00 066 7ه %ه دبقد ة17لنه تسبةه ه 2018دوعطاعه  فنمفذجه  دلقًتحه ربسُته قيمعهاه فسنةه 

ه يؤك ه ه دشلا ه يفه ه أوىفبه أنفنا ه تطبيقو ه اله ميكن ه  خلطية ه ا خللفمه دا ة  فربرلة ه بغفضه ربقيقه ه  أوصفل  دللففية
ه منه  أىد  ه افكنه ميكنه تطبيقوه يفه ح ه ترظـــــرلمفلة ه ــــافة ه  فليغ ه  ففبحه فعنفيعه وىة ه تفزيعه ه  الوعثماةيةيم ابلعباةه

ه بغفضه ربقيقه ىد ه ا حده .ه  الوعخد مات مث ه فىمف ةاه لى ه 

ه 

ه ه ه ه 

ه 

ه 

ه 

ه 

ه 
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 خالصة الفصل:

لنه بقيةه ه  أىد  ه بزايا ه كبَت ه مرظملم ه لى ه ربقيقه ه ابأىد  فربرلةه  ه بلفة ه لامةه ه تالحظه أنه ظلفذج
ه  فنماذجه مفضفعه  دلقاةتة ه  ذلدفية ه أنه ظلفذجه  فربرلة ه فراًل،ه ه 2018،ه 2017فسنةه ،ه كما ابوعثناءه قده حققه أىد فو

ه دجىد ه  ه أثناء ه  خلرب ء ه  ذلد ه من ه ىا  ه هبا ه  فيته حضي ه  فرافية ه فىنسبة ه لائد ه اىا  ه دبعطىباته  فسيففة  ءه فه  إليصاء
زايا ه حجمه فىمه ربققه ىد ه ه  حللةه  فسفقيةه منه  ففا ئع،ه أماه  الوعبيانه اكافكه فألزمةه  فسيففةه  فيته شهدهتاه  فبالا

ه  أوصفله ا خللفمةه  ذلدفيةه ىفه  فنمفذجه  فايه يديفه شلاه يرززه  فًت ضناه ابنه ظلفذجه  فربرله فقط.ه 2017 ففا ئعه فسنةه 
ه .احقفقه  دلىكيةه بلفة ه جيد ه سبكنه  فبنكه منه ربقيقه كآفةه أىد فو



التطبيقية القسم الثاني                                                                              الدراسة  
 

 الثاين قسمال خالصة

تطرقنا إىل تقدمي حملة عن النظام املصريف اجلزائري وتطوره قبل وبعد صدور قانون  قسمال ىذا خالل من
ئم املالية لبنك ، مث التعريف ابلبنك حمل الدراسة، نشأتو، ىيكلو التنظيمي وحتليل القوا11-30القرض والنقد 
 التنمية احمللية.

كما عاجل اجلزء الثاين من ىذا القسم إشكالية الدراسة من خالل صياغة وبناء منوذج رايضي ابالعتماد 
، حيث مت حتديد أمهية وأولوية كل ىدف BDLعلى الربجمة ابألىداف، لتحقيق األىداف الستة لبنك 

وأخريا  ، LINGOد دالة اهلدف يف برانمج ، مث إدخال قيو ECابالستعانة بعملية التحليل اهلرمي وفق منوذج 
 مت عرض نتائج خمرجات الربانمج  وحتليلها ومناقشتها.

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

العامة الخاتمة   
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 اخلالصة

مشاكل إختاذ القرار وتعدد   فسلتل يف معاجلة وأكثرىا الربرلة ابألىداف من أىم األساليب الكمية، تعترب
 الرئيسي ادلمول تعترب البنوك ألن قتصاد،الا عجلة لتطور األىداف ادلراد حتقيقها، وألن الدور ادلنوط ابلبنوك التجارية

 بعدة ادلرور بعد احلايل، الوضع ظل يف ماً ىا اً بمطل تعد اجلزائري ادلصريف النظام كفاءة أن كما .لالقتصاد واحليوي
 .ككل اإلقتصاد يواجهها اليت واألزمات والتحدايت السوق، اقتصاد إىل واالنتقال إصالحات

خالل  ،تصميم منوذج رايضي ابستخدام الربرلة ابألىداف يف بنك التنمية احمللية ه الدراسةىذ خالل من حاولنا
ألىداف البنك الستة السيولة، العائد على األصول، العائد على ادللكية، كفاية رأس ادلال،  2018، 2017سنيت 

   .التسهيالت االئتمانية واحلصة السوقية من الودائع

 دورت حبث إشكالية معاجلة استخدام الربرلة ابألىداف يف اإلدارة ادلالية للبنوك التجارية، دلوضوع تناولنا خالل
 من إدارة األصول واخلصوم للبنوك التجارية اجلزائرية، يف ابألىدافستخدام الربرلة بناء منوذج رايضي ابىل ميكننا  حول
 يف إليها ادلشار واألدوات األساليب وابستخدام الرئيسية، الفرضيات من وانطالقا األطروحة، ذلذه األربعة الفصول خالل
 .البحث آفاق مث ادلقًتحة التوصيات الفرضيات، واختبار البحث نتائج اخلادتة تناولت وعليو ،ادلقدمة

 النظري اجلانب من ،التجارية البنوك يف اإلدارة ادلالية موضوع جوانب جبميع اإلدلام الدراسة ىذه خالل من تطرقنا لقد
 هاأنواع، تعريف البنوك التجارية، ابإلضافة اىل وظائف اإلدارة ادلالية مفهوم اإلدارة ادلالية، نشأة وتطور اإلدارة ادلالية تناولنا

 مناذج الربرلة الرايضية ابألىداف وعملية التحليل اذلرمي. كما تطرقنا اىلأىداف  و 

 ادلصريف النظام عن عامة حملة إعطاء بعد وىذا ،رايضية ودراسة مالية بدراسة فقمنا التطبيقي اجلانب يف أما
على بنك التنمية احمللية لسنيت  التطبيقية الدراسة وكانت وحملة عن مركزه ادلايل الدراسة، زلل كلبناب والتعريف اجلزائري،
 .2018و 2017

 طرق أىم مها ابعتبار اإلحصائ، والتحليل رايضيال التحليل أدوات بني اجلمع مت الدراسة ىذه خالل من
مت استخدام عملية التحليل اذلرمي لتحديد درجة أمهية وأولوية   حيث ،ادلستخدمة يف حتقيق أىداف البنك احلديثة والعلمية

مث  Expert Choiceكل ىدف من األىداف الستة من خالل إجراء مقارانت ثنائية ومت االستعانة يف ذلك بربانمج 
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برانمج  حتديد القيود اذليكلية وقيود دالة اذلدف ابالعتماد على منوذج الربرلة ابألىداف، ومن مت إدخال القيود يف
Lingo. 

 الفرضيات اختبار نتائج

 يةالتطبيق الدارسة و جهة من النظرية الدارسة بني مجعت واليت الباحث اعتمدىا اليت ادلعاجلة طريقة من انطالقا
 :التالية النتائج إىل الفرضيات اختبار أثناء الباحث توصل فقد أخرى، جهة من

 حيث  ادلالية للبنوك التجارية إختصارا على إدارة األصول واخلصوميتمثل مفهوم اإلدارة  األوىل الفرضية خبصوص
 .من طرف البنك ادلركزي ، ابإلضافة اىل الرقابة الالحقة على نشاط البنكمت أتكيد الفرضية

 يف حني مت أتكيد الفرضية الثانية بوجود عدة مناذج للربرلة الرايضية ابألىداف مت ذكر نوعني فقط يف الدراسة، 
 ....اخل WGP ،LGP ،SGPعلى غرار

  فالحظنا خالل اإلدارة ادلالية يف ابألىدافالربرلة  أسلوب استخداممكانية ادلتعلقة إبخبصوص الفرضية الثالثة ،
 دراستنا أنو ميكن بناء منوذج رايضي ابستخدام الربرلة ابألىداف يف سلتلف اجملاالت االقتصادية. 

  بنكال أىدافيعمل على حتقيق  ابألىدافالربرلة  أسلوبتطبيق أبن  ادلتعلقة ةرابعال الفرضية خبصوص أما 
احلصة السوقية من دبتطلبات السيولة، زايدة  اإليفاءجذب وزايدة الودائع، ، وتتمثل األىداف يف بصورة مثلى

العائد على كفاية رأس ادلال، وزايدة كل من ، وحتقيق  احلصة السوقية من التسهيالت االئتمانية، زايدة الودائع
 حيث إستطاع النموذج ادلقًتح حتقيق معظم أىداف بنك التنمية احمللية. .األصول وادللكية

   يعمل على توزيع ادلوارد ادلتاحة على ابألىدافالربرلة  أسلوبتطبيق أبن  وادلتعلقة ةامساخل الفرضية خبصوصو 
 بفعالية يف حتقيق األىداف ادلنشودة.، فالحظنا أن النموذج يتميز الصيغ االستثمارية بصورة مثلى

 يعطى نتائج جيدة ومثلى مقارنة  ابألىدافالربرلة  أسلوبتطبيق  أبن وادلتعلقةسادسة ال الفرضية خبصوص أما
، فهو قرار صائب ألن منوذج الربرلة اخلطية يعمل على حتقيق ىدف واحد، بينما منوذج بنموذج الربرلة اخلطية

أنو حيقق عدة أىداف يف آن واحد شلا يساعد متخذ القرار على تنفيذ قراراتو بشكل  الربرلة ابألىداف فالحظنا
 أسهل.
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 ابألسلوبومثلى مقارنة  يعطى نتائج جيدة ابألىدافالربرلة  أسلوبطبيق تب وادلتعلقةسابعة ال الفرضية وخبصوص 
 تقليدية)أدوات التحليل ادلايل(، والذي يعتمد على تقديرات 2017/2018سنة  يف التنمية احملليةبنك  يفادلتبع 

 وغري دقيقة مقارنة ابألسلوب ادلقًتح.

 الدراسة نتائج عرض

ألىداف يف ىذا اجملال ل وجود متنوع ومتضارب يف بعض األحيان األصول ىي واحدة من أىم واجبات اإلدارة ادلالية
ل منوذج لإلدارة ادلثلى لألصو  الدراسة تصمم بررلة اذلدف صنع القرار، يف ألىدافمنوذج الربرلة ابستدعم ضرورة استخدام 

 وجاءت نتائج الدراسة كالتايل: واخلصوم يف ميزان ادلدفوعات

 تصميم منوذج كمي لإلدارة ادلثلى لألصول واخلصوم شلكن يف البنك ادلدروس. .1
 ، ميكنك زايدة العائد.السيطرةحتت ، بينما ادلخاطر بنك التنمية احملليةكأداة لصنع القرار يف   GPاستخدام منوذج  .2
، فإنو ميكن من الناحية الكمية قياسًا حتديد أوزان األىداف األكثر أمهية يف رلال اذلرمي ابستخدام عملية التحليل .3

 .بنك التنمية احمللية
يف ىذا العمل من تبعية النموذج للعامل البشري واختبار التناسق تقلل ادلقارنة الزوجية ادلستخدمة يف ىذا العمل  .4

إذا كانت ىناك مشكلة يف االتساق ميكن لصناع القرار معرفة مكان  يضمن عملية تقييم دقيقة؛ AHPلنموذج 
 .ادلشكلة ومراجعة أحكامهم

األصول كنموذج الربرلة اذلدفية يف إدارة   ،النماذج الرايضية بصورة عامة يف التخطيط ادلصريف استخداممكانية إ .5
 ، مىت مااستوفت الشروط التالية:واخلصوم

 ادلتوقعة. واإليراداتسًتشاد خبطة البنك اليت تشتمل على حجم الودائع ادلتوقعة وحجم اإلستثمار ادلتوقع إلا 
 مؤثرات خارجية   أية على على بياانت البنك يف السنة السابقة لسنة الدراسة حبيث التشتمل ىذه السن االعتماد

 .داريةإ أوالتعرض ذلزات مالية  أومؤثرات داخلية كدمج ادلصرف  أوكالكوارث 
  اليت تشتمل على السياسات النقدية والتمويلية. يمعرفة زلددات البنك ادلركز 
  وادلايل  األىداف حسب النهج االدارى  أولوايتالبنك يف سنة الدراسة حبيث يتم ترتيب  إدارةىداف أمعرفة

 السائد.
 . وضع القيود والبدائل بصورة جيدة تعرب عن متغريات القرار كآفة 
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 اإليفاء ،بصورة مثلى منها جذب وزايدة الودائع بنكىداف الأيعمل على حتقيق  ابألىدافالربرلة  أسلوبتطبيق  .6
  .األمان، وحتقيق ىدف اإليراداتوالتمويل، زايدة  االستثماردبتطلبات السيولة، زايدة 

 التوصيات

يضاح العديد من إ ، ميكنناالتنمية احملليةنك ـبب اإلدارة ادلاليةيف  فاىدألابائج تطبيق منوذج الربرلة ـبناءًا على نت
بتخطيها لكل ادلعوقات والصعاب اليت تواجهها وبتنفيذىا لكل  البنوك اجلزائريةا تطوير عمل أهنالتوصيات اليت من ش

وادلؤسسات العامة ادلالية  يىل توصيات ختص البنك ادلركز إاألىداف ادلرجوة منها، حيث ميكننا تقسيم التوصيات 
 ضافية.إوتوصيات لبحوث  التنمية احملليةنك ـواخلدمية، وتوصيات ختص ب

 واملؤسسات العامة: املركزيالتوصيات اخلاصة ابلبنك   -1
 منها يف حتليل  واالستفادةمنوذج الربرلة اذلدفية عند التخطيط يف منشآت وقطاعات الدولة ادلختلفة  استخدام

 يف الوقت الراىن. زائرشهدىا اجلتاليت  االقتصاديةالقرارات اخلاصة خبطط التنمية  واختاذ
  دارة إوذلك بتكوين  صريفالكمية والرايضية يف العمل ادلساليب ألالشروع يف تقنني ا ادلركزيدارة البنك إعلى

لتكون سابقة علمية يف  البنوك اجلزائرية( يف Banking Models Managementية )بنكالنماذج ال
يف  مالية مثلىدارة إلىو بناء النماذج الرايضية  بنكيةدارة النماذج الإل الرئيسييف العامل، فاذلدف  بنكيالعمل ال

، ومناذج السيولة يف ادلدى القصري حسب تغريات الودائع، ومناذج الرحبية بفًتة زمنية متقاربة حسب العام ادلايل
يف التنفيذ  االحنرافات، ومناذج ادلخاطر بصورة مستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك النماذج دلعرفة االستثمارتغريات 

 دارة ادلخاطر.إو  االستثماردارة إدارة ادلالية و إلخرى ادلختصة مثل األدارات اإلمن قبل ا االحنرافاتومعاجلة تلك 
 حيث ثبت  أصولوتطبيق منوذج الربرلة اذلدفية يف وضع اخلطة العامة للبنك إلدارة  زائرالتجارية يف اجل بنوكعلى ال

دبتطلبات  اً فاءإييرادات و إلىداف ادلصرف من جذب للودائع وحتقيق لأن ىذا النموذج يعمل على حتقيق كآفة أ
 السيولة وزايدة يف حجم التمويل وحتقيق األمان.

 ستفادة من علم حبوث العمليات يف اجلهاز ادلصريف والعمل على تطبيق مناذجو من ادلختصني يف ىذا اجملال إلا
شاء نإلية ونقاط البيع، وتوزيع العاملني و آلية كتوزيع الصرافات ابنكنشطة الألساليبو يف كآفة اأستخدام إوتعميم 
 ، وطرق تقدمي اخلدمة ادلصرفية للعمالء.والوكاالت الفروع
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 :التنمية احملليةنك ـببالتوصيات اخلاصة   -2
  نشاء قسم خاص ببحوث العمليات يكون نواة إلدارة النماذج ادلصرفية كما ىو معمول بو يف بعض إالشروع يف

 استخدامالعمل على  إىلالدول ادلتقدمة مثل كندا، حيث تتمثل أىم مهامو يف بناء النماذج الرايضية إضافًة 
اكاة يف اخلدمات ادلصرفية نظام احمل استخدام، فيمكننا بنكيةواخلدمات ال األنشطةحبوث العمليات يف مجيع 

ستخدام شجرة إختبارات السرعة والدقة يف تقدمي اخلدمات، و إنتظار يف ألصفوف ا واستخدامادلقدمة للجمهور، 
ساليب ألوالكثري من ا  ،القرارات يف دراسات اجلدوى للمشاريع اإلستثمارية، وتطبيق أسلوب التخزين يف البضائع

 ستخدامها.إاليت ميكن الكمية 
 ول قبل ختصيص ادلوارد.أىتمام دبتطلبات السيولة، وذلك بوضعها كهدف إلدارة البنك اإى عل 
  ستمثار والتمويل فمن ادلالحظ ضعف نسبة الرحبية ابلرغم من حجم إلىتمام جبودة اإلدارة البنك ابإنوصى

 اإلستثمار ادلتزايد.
 قل يف ادلدى القصري لتقليل التكلفة.أللى اجذب الودائع حتت الطلب والعمل على تقليل الودائع اإلستثمارية ع 
 ئتمان أ و إلكانت سلاطر ا  ءىل تقليل ادلخاطر بصورة عامة سواإىتمام إبدارة ادلخاطر وتفعيلها بصورة تؤدى إلا

 التشغيل أو السوق .
 ثانية.يفاء دبقررات جلنة ابزل الإلحتياطات لإلزايدة رأس ادلال ادلدفوع وبناء ا 
  ختاذ القرار ادلناسب.إلترافقها دراسات اقتصادية مستوفية  أنماذج الرايضية يف البنك البد ستخدام النإلتفعيل 
 نتاجها إن يرافقو وسائل تروجيية وتسويقية للنشاطات ادلراد زايدة أيستوجب  يسلوب العلمألعتماد خطط اإ

 . األرابحكرب قدر من أوابلتايل حتقيق 
 التحليل كأسلوب واخلاصة احلكومية، ادلؤسسات لدى قراراتال اختاذ يف احلديثة الكمية األساليب اعتماد ضرورة 

 اختاذ يستطيعوا حىت األساليب، ىذه على وادلدارء ادلوظفني وتدريب لديها، ادلختلفة ادلشاكل كافة حلل اذلرمي،
 .ادلؤسسات تلك يف األداء مستوى رفع إىل بدوره سيؤدي شلا سليم، علمي دبنهج هتمار قرا
  مناذج كمية أخرى ومقارنة ما توصلت إليو من نتائج مع ادلستخدمة النموذج وكذلك استخدام النماذج استخدام

 اإلحصائية واالقتصاد القياسي للتنبؤ مدخالت النموذج.
 .استخدام النموذج ادلعروض يف البنوك العامة واخلاصة وادلقارنة وحتليل النتائج اليت مت احلصول عليها 
 دليزانية العمومية والعاطفة يف ادليزانية العمومية لنموذج.إدخال البنود خارج ا 
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 .إدخال ادلفاىيم ادلالية األخرى يف النموذج على سبيل ادلثال فجوة السيولة وسلاطر أخرى 
  ًعرض وحتليل النماذج الكمية يف وقت أقصر على سبيل ادلثال ستة أشهر أو شهراي. 
  اختبار أتثريىا على إجياد النموذج.تعريف نوع آخر للضرورايت واألىداف اجلديدة و 
 لتجنب ادلخاطر يوصى صناع القرار يف البنوك ابستخدام نتائج ىذا البحث يف أي إدارة اسًتاتيجية مستقبلية. 

 ضافية:إتوصيات لبحوث  -3
  االقتصاديةساليب الكمية والرايضية يف خطط ومشروعات التنمية ألتطبيق ا إىلتوجيو نظر الدارسني والباحثني 

 ختاذ القرارات السليمة.إوذلك للمساعدة يف  اإلنتاجيةابلبالد ودراسة وتطوير ىذه النماذج يف مجيع القطاعات 
 إبدخال العديد من النماذج  األصول واخلصوم يف البنوك التجاريةىتمام ابلبحث والدراسة إلدارة إلضرورة توجيو ا

 .خرى كالربرلة احلركيةألالرايضية ا
 يوصى بضرورة دراسة وتطوير النموذج  باحثفال األصول واخلصومدارة إمنوذج الربرلة اذلدفية يف  إستكمااًل لتطبيق

، وذلك األصول واخلصوميعين ابلتنبؤ لسنوات قادمة يف إدارة  يمنوذج الخط إىلوذلك بتحويلو  ابألىدافللربرلة 
 لتوفري مناذج علمية رايضية لسنوات عدة.

 املوضوع يف البحث آفاق

 لنا تبني حيث ،ةاستخدام الربرلة ابألىداف يف اإلدارة ادلالية للبنوك التجاري موضوع الدراسة، ىذه تناولت
 العلمي، للبحث خصباً  رلاال تعترب الدراسة ىذه زلطات من العديد أن نرى فإننا لذا بو، تتميز الذي الكبري التشعب

 :ادلستقبلية لألحباث كأفاق التالية احملاور نقًتح وعليو

 دور األساليب الكمية يف احلد من ادلخاطر االئتمانية للبنوك التجارية. 
 اجلزائري استخدام الربرلة ابألىداف يف ترشيد قرارات البنك ادلركزي.  
 ادلستدامة حتقيق التنمية أجل من البنوك التجارية يف اجلزائر أولوايت حتديد يف اذلرمي التحليل عملية استخدام. 
  السيولة البنكية ابستخدام الربرلة ابألىدافاألمثلية يف إدارة. 
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 أوال: املراجع ابللغة العربية

 الكتب: -1
 2017، دار وائل لنشر والتوزيع، األردن عمان، 4أسعد محيد العلي، اإلدارة ادلالية، ط 
  ،البشبيشى، حلمى عبد الفتاح وطو الطاىر امساعيل وسيدامحد عبدالعاطى، حبوث العمليات ىف احملاسبة، القاىرة

 1993مركز كمبيوتر كلية الصيدلة، 
 عبد الرمحان، زلاضرات النظام ادلصريف اجلزائري، السنة الثالثة اقتصاد نقدي وبنكي، كلية العلوم  بلحنيش

 2021-2020االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، ادلوسم اجلامعي 
 ار احلامد للنشر جهاد صياح، زلمود ملكاوي، فاحل عبدالقادر، تطبيقات حبوث العمليات يف أدارة األعمال، د

 2013والتوزيع، ط األوىل، عمان، 
  حديوش سعدية، زلاضرات قانون النقد والقرض، السنة الثالثة ليسانس، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم

 التسيري، قسم العلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة البويرة
 2009والبنوك، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ط. األوىل،  حسن أمحد عبدالرحيم، اقتصادايت النقود 
  ،2011حسن أمحد عبدالرحيم، البنوك، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ط. األوىل، القاىرة 

  ،2010حسني دمحم اجلنايب، األحدث يف حبوث العمليات، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط األوىل، عمان 
 2008، الوراق لنشر والتوزيع، األردن عمان ، 2الية ادلتقدمة، طمحزة زلمود الزبيدي، اإلدارة ادل 
  خليل اذلندي، أنطوان الناشف، العمليات ادلصرفية والسوق ادلالية: ادلفهوم القانوين للسوق ادلالية ومدى عالقتها

 2000ابلنظام ادلصريف، اجلزء الثاين، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس لبنان، 
  1997، عمان، 6ة األعمال ادلصرفية، دار صفاء للنشر والتوزيع، طزايد رمضان، إدار 
 1996، دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، 2زايد سليم رمضان، زلفوظ أمحد جودة، إدارة البنوك، ط 
 ، ،2016-2017زيتوين كمال، زلاضرات يف النظام ادلصريف اجلزائري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة ادلسيلة 
 ،أمساء؛ ابىرمز،  :ترمجة معقد، عامل يف لقرارات اذلرمي التحليل عملية  :القرار للقادة صناعة توماس، ساعايت 

 2000السعودية،  العربية ادلملكة الرايض، العامة، اإلدارة معهد سهام، مهشري،
  ،2011سامر جلدة، البنوك التجارية والتسويق ادلصريف، دار أسامة للنشر، عمان األردن 
  ،2002سليمان دمحم مرجان، حبوث العمليات، اجلامعة ادلفتوحة طرابلس، ط األوىل، ليبيا 
  ،2015الطاىر لطرش، االقتصاد النقدي والبنكي، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ط الثانية، اجلزائر 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

152 

 2008ة، عاطف وليم أندراوس، التمويل واإلدارة ادلالية للمؤسسات، دار الفكر اجلامعي،اإلسكندري  
  ،2002عبد ادلطلب عبد احلميد، البنوك الشاملة عملياهتا وإدارهتا، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر 
  ،1997عبد ادلنعم دمحم مبارك، مبادئ علم االقتصاد، الدار اجلامعية، اإلسكندرية 
  اإلسكندرية2017القانونية، ط األوىل، عبدالعزيز لطفي جاد هللا، النظام احملاسيب البنكي، مكتبة الوفاء ، 
  ،2007علي فالح الضالعني وأخرون، مباذئ اإلدارة ادلالية، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن 
  ،فالح حسن، مؤيد عبدالرمحان، إدارة البنوك مدخل كمي واسرتاتيجي معاصر، دار وائل للنشر، ط الرابعة

 ، عمان األردن 2007
 وفيق يس، أمحد عبدهللا درويش، احملاسبة ادلصرفية يف البنوك التجارية واإلسالمية، دار اليازوين العلمية للنشر فؤاد ت

 1996والتوزيع، عمان، 
  ، 2017رلدي شكري قسط، اإلدارة احلديثة للبنوك التجارية، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية  
  عمان األردن2019ادلناىج للنشر والتوزيع، دمحم الصرييف، إدارة ادلؤسسات ادلالية، دار ، 
  ،2002دمحم توفيق سعودي، الوظائف غري التقليدية للبنوك التجارية، دار األمني للطباعة ، مصر 
 دار التأمني، وشركات التجارية ادلالية البنوك ادلؤسسات دمحم مجال علي اذلاليل، عبد الرزاق شحادة، زلاسبة 

 2007 األردن، عمان، والتوزيع، للنشر ادلناىج
  ،عمان األردن 2020دمحم حلمي اجليالين، إدارة البنوك، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، ط األوىل ، 
  ،2011دمحم راتول، حبوث العمليات، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ط األوىل، اجلزائر 
  2011والتوزيع، ط الثانية، عمان، دمحم عبد العال النعيمي، واخرون، حبوث العمليات، دار وائل للنشر 
  ،عمان2010دمحم عبداخلالق، اإلدارة ادلالية وادلصرفية، دار أسامة، ط األوىل ، 
  ،2019مراد زلفوظ، تطبيقات حبوث العمليات، دار احلامد للنشر والتوزيع، ط األوىل، عمان 
 ينات، جامعة سطيفمزارشي فتيحة، زلاضرات قانون النقد والقرض، السنة الثالثة مالية وأتم 
  ادلعزاوى، على عبدالسالم، حبوث العمليات ىف رلاالت االستثمار واالنتاج والنقل والتخزين، القاىرة ، دار

 1991الشروق ، 
 للنشر، وائل دار ،"النقدية والنظرية والبنوك النقود"أرسالن، يسع ايسني رمزي اجلنايب، مجيل عجمى ىيل 

 2009 األردن،
  ،2018أساسيات اإلدارة ادلالية، دار التعليم اجلامعي، مصر، وائل رفعت خليل 
  ،2018وائل رفعت على، اإلدارة ادلالية وسوق ادلال، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

153 

 الرسائل اجلامعية: -2
 اإلنتاجي دراسة حالة ادلؤسسة  القرار اختاذ يف األىداف متعددة اخلطية الربرلة منوذج خالد، دور بوشارب

 العلوم ادلاجستري، كلية شهادة لنيل مكملة ابدلسيلة، مذكرة (EATIT)اجلزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية 
 2014-2013التسيري، ختصص األساليب الكمية يف التسيري، ادلوسم اجلامعي  وعلوم والتجارية االقتصادية

  يف تعظيم الربح يف ادلؤسسة الصناعية دراسة حالة وحدة بوفاريك للعصري مخيس كرمي، استعمال الربرلة اخلطية
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة JUCOBالفرع:  -ENAJUCوادلصربات اجملمع الصناعي: 

ادلاجيستري يف العلوم اإلقتصادية فرع: اإلقتصاد الكمي، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 2008-2007لسنة اجلامعية:ا
  دادة دليلة، اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية للبنوك وفق النظام احملاسيب ادلايل، مذكرة شهادة ماجستري يف العلوم

 2010ورقلة،  -التجارية، جامعة قاصدي مرابح
 متطلبات شهادة  شريفة جعدي، قياس الكفاءة التشغيلية يف ادلؤسسات ادلصرفية، أطروحة مقدمة الستكمال

دكتوراه علوم يف ميدان علوم اقتصادية، تسيري وعلوم التجارية، شعبة العلوم ادلالية، ختصص دراسة مالية 
 2014-2013، ادلوسم اجلامعي -ورقلة–واقتصادية، جامعة قاصدي مرابح 

 ،القرار متخذي نظر وجهة من اذلرمي التحليل أسلوب ابستخدام االستشارية ادلكاتب اختيار " إايد، الشوبكي 
 2008اإلسالمية، اجلامعة ،)منشورة غري ماجستري رسالة( ،" غزة قطاع يف

 ،مذكر لنيل شهادة ادلاجستري، جامعة أبو بكر  طالب مسية، الربرلة ابألىداف كأداة مساعدة على اختاذ القرار
 .2004بلقايد، تلمسان، 

  الربرلة ابألىداف مع دراسة حالة يف ملبنة فالوسنطالب مسية، تصميم نظام مراقبة اجلودة ابستعمال منوذج  
ابلرمشي، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص حبوث العمليات وتسيري ادلؤسسات، جامعة تلمسان، 

2009 
 اذلرمي التحليل وعملية البياانت مغلف حتليل أسلويب ابستخدام الصحية ادلؤسسات كفاءة حتسني، عشي عادل 

ادلؤسسات،  تسيري شعبة التسيري، علوم يف العلوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة، ابتنة بوالية ميدانية دراسة
 2017-2016 :اجلامعية السنة، 1 ابتنة جامعة، التسيري التسيري قسم وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 عمان، أطروحة بورصة حالة االستثمارية ادلثلى دراسة إدارة احملافظ يف الرايضية الربرلة صاحلي، دور العايل عبد 
 وعلوم التسيري علوم اقتصادية، علوم الثالث، ادليدان الطور د، م ل دكتورة شهادة متطلبات الستكمال مقدمة

 .2019-2018االقتصاد، ادلوسم اجلامعي  يف األمثلية طرق :اقتصادية، التخصص علوم :التجارة، الشعبة
  دراسة تطبيقية على دول رللس 3مصطفى، البنوك االسالمية ومدى استجابتها دلعايري ابزل عبد القادر بن :

، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر 2016-2013للفرتة  -السعودية، الكويت، االمارات -التعاون اخلليجي
 2018، اجلزائر، -تلمسان-بلقايد
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 الصناعية،  ادلؤسسة القرار يف اختاذ على للمساعدة األىداف ادلتعددة الربرلة استخدام إبراىيم، أمهية مربك
االقتصاد،  يف األمثلية طرق االقتصادية ختصص العلوم يف د م ل الدكتوراه شهادة نيل متطلبات ضمن أطروحة

 2018/2019، 3جامعة اجلزائر
 شهادة لنيل مكملة رزيقة، حتسني استعمال موارد ادلؤسسة ادلتاحة ابستخدام تقنيات الربرلة اخلطية، مذكرة سلوخ 

جتارية، ادلوسم  علوم :التجارية، ختصص العلوم التسيري، قسم وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ادلاجستري، كلية
 .2012-2011اجلامعي 

 دحلب، البليدة  سعد جامعة ماجستري، مذكرة الدولية، احملاسبة معايري ظل يف ادلالية مرمي الصغري، القوائم
2010 

  سارة، أمهية قياس تكاليف اإلنتاج يف ترشيد الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة االقتصادي ابستخدام الربرلة مقراب
التسيري، ختصص إقتصاد  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ادلاجستري، كلية شهادة لنيل مكملة اخلطية، مذكرة

 .2011-2010تطبيقي ادلالية وإدارة األعمال، ادلوسم اجلامعي 
  دراسة تطبيقية على عينة من  :نـــي بلقاســــم، قياس كفاءة التكاليف واألرابح وزلدداهتما يف البنوك التجاريةميمو

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم 2016البنوك اجلزائرية خالل الفرتة 
مالية وزلاسبة، جامعة أدرار، ادلوسم اجلامعي االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيري، قسم التجارة، ختصص 

2018-2019 
 يف تطبيقية دراسة" األهداف برجمة أسلوب ابستخدام اجلامعة موازنة يف املوارد ختصيص، يوسف سليم جناة 

 درجة نيل متطلبات من جزء بغداد وىي جامعة /واالقتصاد اإلدارة كلية إىل رللس مقدمة رسالةبغداد"،  جامعة
 2017احملاسبة،  قسم واالقتصاد، اإلدارة كلية بغداد جامعةاحملاسبة،  يف ادلاجستري

 ادلاجستري،   شهادة لنيل مكملة نصر الدين بوريش، اختاذ قرار ختطيط اإلنتاج ابستعمال الربرلة اخلطية، مذكرة
 .2001-2000التسيري، فرع علوم التسيري، ادلوسم اجلامعي   وعلوم االقتصادية العلوم كلية

  ،يونس مونو، حتقيق كفاية رأس ادلال يف البنوك التقليدية واالسالمية بني الرفع من رأس ادلال والتحكم يف سلاطر
 2015رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 

 املقاالت العلمية: -3
 ت اتفاقية ابزل الثالثة، رللة أحالم بوعبديل، محزة عمي سعيد، دعم تسيري سلاطر السيولة ادلصرفية يف ظل اسهاما

 2014، 02، العدد 07الواحات للبحوث والدراسات، اجمللد 
  دراسة  –أمحد ميلي مسية، دور حتليل القوائم ادلالية يف صنع قرارات منح االئتمان يف البنوك التجارية اجلزائرية

، 03البحوث يف العلوم ادلالية واحملاسبة، اجمللد ، رللة -رلموعة من البنوك التجارية اجلزائرية العاملة بوالية ادلسيلة 
 2018، 01العدد 
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  أزىر بوعزيز، جياليل قالون، أثر رأس ادلال الفكري على رحبية البنوك التجارية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية
 2020، 04، العدد 10(، رللة االسرتاتيجية والتنمية، اجمللد 2005-2018األردنية خالل الفرتة )

  أرلد عباس عبد الرحيم البلداوي، وقاص سعد خلف، إدارة مشروع نظام الصرف الصحي الرئيسي لبلد
، 2018،  93، العدد  2، اجمللد  2016، رللة االقتصاد والعلوم اإلداريةطريقة بررلة اذلدف،  ابستخدام

 194-162الصفحات 
 استخدام مناذج الربرلة اخلطية متعددة األىداف غري القابلة لإلحالل يف اختاذ القرار اإلنتاجي أدمحم بن الديـن ،

, 4, العدد 1، اجمللد رللة االقتصاد وادارة االعمالأبدرار،  "ibache" ة إيباشدراسة تطبيقية على مؤسس
 .202-184، الصفحة 2017

 دراسة ألثر –قليدية ادمحم بن الدين، يونس مونة، أمهية كفاية رأس ادلال يف البنوك االسالمية ابدلقارنة مع البنوك الت
، 16، رللة احلقيقة، اجمللد IFSB2إىل تطبيق معيار  2انتقال بعض البنوك االسالمية األردنية من تطبيق ابزل 

 2017، 04العدد 
  أنيسة بن رمضان، بومدين دمحم رشيد، الربرلة ابألىداف كأداة مساعدة على اختاذ القرار، اجمللة اجلزائرية للعودلة

 2011، 2صادية، العدد والسياسة االقت
  ،ابسم عباس حسن، طريقة مقرتحة حلل مسائل الربرلة اخلطية متعددة األىداف، رللة تكريت للعلوم ادلصرفية

 2011، ادلوصل، 17العدد ،

 الزىراء، مقاربة الختيار مشاريع نظم ادلعلومات ابستخدام الربرلة اخلطية ابألىداف  فاطمة عمر دمحم، بن بلحسن
(ZOGP)1-0 ، ،156-137، الصفحات 2017رللة االبتكار والتسويق، العدد الرابع. 

 ،اجمللة اجلزائرية ، الربرلة اخلطية ابألىداف كأداة مساعدة على اختاذ القرار،  بومدين دمحم رشيد بن رمضان أنيسة
 .188-173، الصفحة 2011, 1, العدد 2، اجمللد للعودلة و السياسات االقتصادية

 التتابعية  نصر الدين، منوذج الربرلة ابألىداف مسعود بنSGP   كأسلوب فعال لتقييم واختيار ادلشاريع
 اجلزائرية  ، اجمللةS.CI.BSاالستثمارية يف ادلؤسسات االقتصادية مع دراسة حالة شركة االمسنت ببين صاف 

 .29-16، الصفحات 2013 أكتوبر - 04 اإلدارة، العدد و لالقتصاد
  حبية البنوك اإلسالمية دراسة تطبيقية ابستخدام بياانت ابنل بومجعة عمر، العريب محزة، أثر إدارة السيولة على ر

 2020، 02، العدد 06، رللة الرايدة القتصادايت األعمال، اجمللد 2017-2009للفرتة 
  بودالل علي، سعيداين دمحم، مداخلة بعنوان: فعالية النظام ادلصريف اجلزائري بني النظرية و التطبيق، ادللتقى الوطين

 2005ح ادلنظومة ادلصرفية، ادلركز اجلامعي جيجل، ماي األول : إصال
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  بوشارب خالد، زلاولة لبناء منوذج الربرلة اخلطية متعددة األىداف الختاذ القرار اإلنتاجي دراسة حالة وحدة
 .32-11، الصفحة 2020, 3, العدد 10، اجمللد ية والتنميةرللة اإلسرتاتيجأغذية األنعام ابدلسيلة، 

  ،بوىيدل سليم، عشي عادل، تطبيق أسلوب عملية التحليل اذلرمي لتحديد وسائط نقل السلع ادلسؤولة بيئيا
 2017، 3, العدد 7رللة االقتصاد الصناعي، اجمللد 

 دراسة حالة تعاونية  -متعددة األىداف  خضور امال، أمثلة مشكلة النقل ابستخدام منوذج الربرلة اخلطية
، 2018, 2, العدد 10، اجمللد االكادميية للدراسات االجتماعية و االنسانيةاحلبوب واخلضر اجلافة ابدلسيلة، 

 .31-17الصفحة 
  حالة ادلؤسسة -الربرلة اخلطية يف حتديد توليفة اإلنتاج ادلثلى ابدلؤسسة خليد علي، مربك إبراىيم، استخدام

, العدد 9، اجمللة اجلزائرية للعودلة و السياسات االقتصادية، اجمللد -(orsimالوطنية لصناعة اللوالب والصنابري )
 .108-92، الصفحة 2018, 1

 العراق ابستخدام موانئ أعمال عمليات طويروت اجناز يف اخلاص القطاع مشاركة فرص تقييم أمحد، شد، الرا 
 اجمللد االقتصادية، رللة العلوم _العراقية للموانئ العامة الشركة يف ميدانية رسة ا د_ اذلرمي التحليل عملية

 2011 أاير ، 28العدد السابع،
 :دراسة حالة مؤسسة  رابح بوقرة، الربرلة اخلطية ودورىا يف إعداد خطة اإلنتاج ادلثلى يف ادلؤسسة االقتصادية

ابدلسيلة، رللة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجمللد  Eara وحدة-Algal البثق، التغطية وتذويب األلومنيوم
 .131-112، الصفحة 2005, 5, العدد 5

 حالة دراسة وادلتوسطة ابجلزائر الصغرية ادلؤسسات أداء من الرفع يف ادلالية اإلدارة عبود وآخرون، مسامهة زرقني 
 30/12/2016، 3، العدد2االقتصادية، اجمللد للدراسات نور رللة، التقليدية ادلأكوالت إنتاج مشروع

  ،زايين جنية، ابرودي نعيمة، مكيوي مسية، استخدام منوذج الربرلة اخلطية يف اختاذ قرارات اإلنتاجles cahiers 
du mecas 183-168، الصفحة 2017, 1, العدد 13، اجمللد. 

 د عبد القادر، مكيديش دمحم، منوذج الربرلة الرايضية ابألىداف ذات األولوية كأداة فعالة يف التخطيط ساى
اإلمجايل لإلنتاج دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية للصناعات ادلعدنية غري احلديدية وادلواد النافعة، 

Recherchers economiques manageriales الصفحة2014, 1, العدد 8، اجمللد ، 
189-207. 

  رللة ادلستقل االقتصادي،  ،3سعاد صالح، دمحم بن رجم مخيسي، إدارة خطر السيولة من منظور اتفاقية ابزل
 2016، 1، العدد 4اجمللد 
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 ،الربرلة ابألىداف كأسلوب كمي مساعد على اختاذ القرار يف التسيري )مع دراسة حالة  دمحم تربش  مسة طالب ،
 .261-237، الصفحة 2015, 6, العدد 3، اجمللد ت االقتصاديةرللة احلكمة للدراسايف ملبنة(، 

 ابلتطبيق البنكي اإلقراض عمليات ترشيد يف ودوره االئتماين التحليل"أجنرو، إميان ماىراألمني، الدغيم، العزيز عبد 
 تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية جامعة رللة ،"السوري الصناعي البنك على

 2006، سوراي، 03، العدد 28والقانونية، اجمللد 
  فاروق فخاري، نورة زبريي، اإلدارة السليمة دلخاطر السيولة البنكية: ابإلشارة حلالة النظام البنكي اجلزائري، رللة

 2018، 02، العدد 02االمتياز لبحوث االقتصاد واالدارة، اجمللد 
 وية سالسل اإلمداد ابستخدام الربرلة اخلطية ابألىداف لعرج رلاىد نسيمة، طويـطي مصطفى، حتديد مثل

، الصفحة 2011, 9, العدد 9، اجمللد رللة الباحث، –دراسة حالة شركة أطلس كيمياء مبغنية  -ادلرجحة 
117-127. 

 خدام الربرلة ابألىداف متعددة اخليارات يف حتديد توليفة اإلنتاج، رللة مربوك إبراىيم ، خليد عائشة، أمهية است
 2015، 20العدد  15اقتصادايت مشال إفريقيا، اجمللد 

 التطبيق الربرلة ابألىداف يف ترشيد تكاليف التوزيع ابدلؤسسات حيىي، برويقات عبد الكرمي رلذوب خرية ،
 Revue d'ECONOMIE et deالصناعية دراسة حالة مصنع النسيج للمواد الثقيلة، 

MANAGEMENT73-62،  الصفحة 2014, 2, العدد 13لد ، اجمل 
 ( 1989-2009دمحم عبادي، تقييم كفاءة البنوك  التجارية اجلزائرية يف منح االئتمان دراسة حتليلية للفرتة ،)

 2014، 39رللة التواصل يف االقتصاد واالدارة والقانون، العدد 
 ادلصريف ادلمنوح من قبل البنوك التجارية اجلزائرية  دمحم عبادي، عبد الرمحن القري، العوامل ادلؤثرة على االئتمان– 

 2018، 03، العدد 12(، دراسات اقتصادية، اجمللد 1989-2009دراسة قياسية للفرتة )
  دمحم مراس، الربرلة اخلطية ابألىداف يف اختاذ قرارات اإلنتاج ابدلؤسسة اإلنتاجية دراسة حالة دلؤسسة إنتاج البالط

 . 155-138، الصفحة 2016, 5, العدد 5، اجمللد L'entrepriseمبغنية، 
  دمحم مكيديش، عبد القادر ساىد، مصطفى بلمقدم، استخدام منوذج الربرلة الرايضية ابألىداف يف التخطيط

اإلمجايل لإلنتاج مع دراسة ميدانية يف ادلؤسسة الوطنية للصناعات ادلعدنية غري احلديدية وادلواد النافعة وحدة 
 .195-185، الصفحة 2012, 8, العدد 5مغنية، رللة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، اجمللد 

  دمحم نواف عابد، اايد زملط، أثر مؤشرات السيولة والرحبية على مؤشرات األداء السوقية للمصارف ادلدرجة يف
 2019، 01، العدد 12ارية، اجمللد بورصة فلسطني، رللة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التج
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 5، العدد2إقتصادية، رللد دراسات للمؤسسة، رللة  النمو حتقيق يف ادلالية اإلدارة كفاءة،  صفية موىون ،
1/08/2008 

  نصر الدين بن مسعود، أمحد صادق زاوي، زينب بلحريزي، استخدام منوذج الربرلة ابألىداف ادلبهمة يف
، اجمللد ةرللة البحوث االدارية واالقتصاديالتخطيط التكاملي لإلنتاج والتوزيع يف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، 

 .84-71، الصفحة 2018, 4, العدد 2
 ،منح القروض مع دراسة تطبيقية ، الربرلة ابألىداف كأداة مساعدة يف اختاذ قرار بلمقدم مصطفى نعيم إذلام

، الصفحة 2016, 1, العدد 5، اجمللد Revue Les Cahiers du POIDEXمبغنية،  Bdl بوكالة
256-277. 

  الربرلة ابألىداف ادلبهم ىداايت بن طيب، سهيلة فندي، التخطيط اإلمجايل لإلنتاج ابستخدام منوذج
، اجمللد revue des politiques economiques، "يف مؤسسة "اجلزائرية للتأمينات  hannanل
 .59-45، الصفحة 2017, 1, العدد 5

 ،زلاولة الستخدام منوذج الربرلة اخلطية ابألىداف يف اختاذ القرار اإلنتاجي  بوشارب خالد حيياوي مفيدة ،- 
, العدد 15، اجمللد لة الباحثرل، - ابدلسيلة (eatit) دراسة حالة ادلؤسسة اجلزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية

 203-191، الصفحة 2015, 15
 ،دراسة حالة  -بوزارة لعيد، استخدام منوذج الربرلة اخلطية ابألىداف يف اختاذ القرار اإلنتاجي   يسلي تنهينان

، 2020, 2, العدد 16، اجمللد رللة اقتصادايت مشال افريقيا)ملبنة ورلبنة بودواو(،  ريةادلؤسسة الوطنية اجلزائ
 .332-317الصفحة 

 القوانني: -4
  ادلتضمن  1992 نوفمرب 17، ادلؤرخ يف: 02، ادلادة 08-92اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، النظام

 ادلخطط احملاسيب للبنوك والقواعد احملاسبة ادلطبقة على البنوك وادلؤسسات ادلالية
 املواقع االلكرتونية: -5
  :موقعhttps://www.bdl.dz/Algerie/arabe/index.html 

 t/ar/concept/7604https://www.eionet.europa.eu/geme 
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Journal of Production Economics 148, 2014, p158-165. 
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سعر مزدوجموضوعية وقيد الركود أو الفائض و دالة  :1حق لدلا  
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 2117لسنة   Lingoمدخالت برانمج  :2ادللحق 
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 2117لسنة  lingoخمرجات برانمج : 3لحق ادل

 

 2117لسنة   Lingoادلصدر: من إعداد الباحث ابالستعانة على برانمج 
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 2118لسنة  lingoمدخالت برانمج  :4ادللحق

 

 2118لسنة  lingoادلصدر: من إعداد الباحث إعتماداً على مدخالت برانمج 
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 2118لسنة  lingo: خمرجات برانمج 5ادللحق

 

 2118لسنة  lingoبرانمج  رجاتادلصدر: من إعداد الباحث إعتماداً على خم
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 لقيود دالة اذلدف EXPERT CHOICEبرانمج  دخالتم :6ادللحق 

 

 

 EXPERT CHOICEادلصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على برانمج 
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 2117/2118: ميزانية األصول لبنك التنمية احمللية لسنة 17ادللحق 

 

 2118 ميزانية بنك التنمية احمللية لسنة ادلصدر:
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 2117/2118: ميزانية اخلصوم لبنك التنمية احمللية لسنة 18ادللحق 

 

 2118 ادلصدر: ميزانية بنك التنمية احمللية لسنة
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 2117/2118: جدول حساابت النتائج دليزانية بنك التنمية احمللية لسنة 19ملحق 

 

 2118 احمللية لسنةادلصدر: ميزانية بنك التنمية 
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 ادليزانية اإلفتتاحية للبنك التنمية احمللية :11ملحق 
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 BDL(: ادلخطط اذليكلي لبنك 11ملحق )

 
 BDLادلصدر: ادلديرية العامة لبنك 
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 2117تقرير حمافظ احلساابت اخلاص ببنك التنمية احمللية لسنة  (:12ملحق)
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 2117ببنك التنمية احمللية لسنة تقرير حمافظ احلساابت اخلاص  ادلصدر:
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 2118: تقرير حمافظ احلساابت اخلاص ببنك التنمية احمللية لسنة 13ملحق 
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 2118تقرير حمافظ احلساابت اخلاص ببنك التنمية احمللية لسنة  ادلصدر:
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 استبانة الدراسة: 14ملحق 

 فً اختٌارك المناسب (Xضع عالمة )

 معلومات عامة:  -1

 :بنك             مكان العملBNA 

BDL                        

BADR   

CPA   

CNEP 

 بنك الخلٌج 

 بنك السالم 

 

        :سنوات 4 -1من    الخبرة المهنٌة 

 سنوات 11 – 5من                           

 سنوات 11أكثر من                           

 

   :ًثانوي     المستوى التعلٌم 

 لٌسانس                            

 ماستر                              

 دكتوراه                             

 بالمعايير الرئيسية ومستوى أهميتها:الجزء الثاني خاص  -2

 غٌر مهم   قلٌل األهمٌة متوسط األهمٌة مهم    مهم جدا  المعاٌٌر الرئٌسٌة

      مخاطر السٌولة

      الحصة السوقٌة من االئتمان

      الحصة السوقٌة من الودائع

      العائد على األصول

      العائد على الملكٌة

      المالنسبة كفاٌة رأس 

 .................................. -1 معاٌٌر أخرى مهمة:  

 مقاربات للمعاٌٌر الرئٌسٌة ألهداف البنوك التجارٌةاستبٌان حول اجراء 

 لٌة جامعة أحمد دراٌة أدرارمن اعداد الباحث سلٌمانً عبد الوهاب طالب دكتوراه إدارة ما
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                                 2-................................... 
                                 3-.................................... 

 
 
 
 

 التعريف األهداف

 اآلخرٌن فً الوقت المناسب. مع قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتههو عدم  مخاطر السٌولة

الحصة السوقٌة من 

 االئتمان

 البنك مقسوًما على التسهٌالت االئتمانٌة الىنسبة على أنها تسهٌالت ائتمانٌة ٌتم احتساب هذه ال
 .للبنك 

 

الحصة السوقٌة من 

 الودائع

 قطاع البنك مقسوًما على ودائع العمالء إلى العمالء إلىٌتم احتساب هذه النسبة على أنها ودائع 
 البنوك. 

هذه النسبة تقٌس كفاءة التشغٌل للشركة على أساس الشركة التً تم إنشاؤها األرباح من إجمالً  العائد على األصول

 أصولها. هذه النسبة محسوبة على أنها صافً الربح بعد الضرٌبة مقسوًما على إجمالً األصول

  النسبة المحسوبة على أنها صافً عائد استثمارهم فً الشركة.  هذه النسبة تقٌس معدل المساهمٌن العائد على الملكٌة
 .إجمالً حقوق المساهمٌن الربح بعد الضرٌبة مقسومة على

دعم المودعٌن  وأًٌضاالبنوك ضد الخسائر غٌر المتوقعة  الوظٌفة الرئٌسٌة لهذه النسبة هً حماٌة نسبة كفاٌة رأس المال
األصول المرجحة على أساس  النسبة ناتجة عن تقسٌم قاعدة رأس مال البنك إلى والدائنٌن. هذه

 المخاطر.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص:

حاولنا من خالل ىذه األطروحة معاجلة موضوع اإلدارة ادلالية للبنوك التجارية ابستخدام الربرلة ابألىداف، وىذا هبدف 
دارة مالية مثلى ألىداف بنك التنمية احمللية يف اجلزائر، إذ تعترب إدارة تصميم منوذج رايضي ابالعتماد على الربرلة ابألىداف إل

من أىم ادلواضيع يف التخطيط االسرتاتيجي يف البنوك التجارية، لذا فهي حباجة اىل أساليب كمية وعلمية إلدارهتا األصول واخلصوم 
 بشكل أمثل.

تخدام منوذج الربرلة ابألىداف ذات كما جاءت الدراسة التطبيقية كمحاولة منا لصياغة وبناء منوذج رايضي، ابس
وادلكلفني ابلدراسات على مستوى بنك التنمية احمللية، من أجل حتديد أىداف اخلرباء ، كما مت إعداد إستبيان للمدراء األولوية

ادلتمثلة يف السيولة، كفاية رأس ادلال، العائد على األصول، العائد على ادللكية، احلصة  وأولوايهتم لألىداف الستة الرئيسية للبنك
يف حتديد أولوايت وأمهية كل ىدف  AHPعملية التحليل اذلرمي السوقية من الودائع واحلصة السوقية من االئتمان. من خالل 

إلجراء مقارانت ثنائية لألىداف، حيث مت استخدام ىذه  Expert Choiceمن األىداف الستة للبنك ابالستعانة بربانمج 
دراسة التطبيقية أنو من النسب الناجتة يف دالة اذلدف للنموذج ادلقرتح ابالعتماد على الربرلة ابألىداف. وقد أظهرت نتائج ال

االستعانة هبا يف إختاذ القرارات وحتقيق ادلمكن تصميم منوذج رايضي إلدارة األصول واخلصوم بشكل أمثل تسمح دلسريي البنك 
 األىداف ادلنشودة بطرق كمية وعلمية. 

 البنوك التجارية –اإلدارة ادلالية  –حبوث العمليات  –الربرلة ابألىداف  –األساليب الكمية  الكلمات املفتاحية:

Abstract 

We have tried, in this thesis, to address the issue of financial management of commercial banks 
using goals programming, with the aim of designing a mathematical model based on goals programming 
for an optimal financial management for the objectives of the Local Development Bank in Algeria. Asset 
and liability management is one of the most important topics in strategic planning in commercial banks, 
so It needs quantitative and scientific methods to manage it optimally. 

The applied study also came as an attempt by us to formulate and build a mathematical model, 
using the weighted goals programming model, and a questionnaire was prepared for managers and those 
charged with studies at the level of the Local Development Bank, in order to identify the experts’ goals 
and priorities for the bank’s six main objectives of liquidity, capital adequacy, return on Assets, return on 
equity, market share of deposits and market share of credit . Through the process of hierarchical 
analysis In defining the priorities and importance of each of the six objectives of the Bank, using the 
program Expert Choice to make binary comparisons for the goals, these ratios were used resulting in the 
objective function of the proposed model based on goals programming  . The results of the applied study 
showed that it is possible to design a mathematical model for optimal asset and liability management that 
allows bank managers to use it in making decisions and achieving the desired goals in quantitative and 
scientific ways. 

Keywords :  quantitative methods - goals programming - operations research - financial management - 
commercial banks. 


