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مقدمة

یعتبر العنصر البشري حجر الزاویة لنجاح أي مؤسسة في تحقیق أهدافها مهما كانت 

المتغیر درجة اعتماد المؤسسة على عناصر أخرى، في أداء أنشطتها المختلفة، حیث أنه 

األخرى، وبالتالي فهو أحد المحاور الرئیسیة الذي یتوقف علیه نجاح اصراألساسي والمحرك للعن

.أو فشل مشروع أي مؤسسة

فاالهتمام بأداء الموارد البشریة یعبر عن محاولة إیجاد توازن بین أهداف المؤسسة وأهداف 

عیل الفرد، ولكي تتمكن المؤسسة من تحقیق أهدافها البد من اختیار عمال لهم القدرة على تف

المناصب المختلفة وذلك بإتباع مختلف أسالیب التوظیف والسعي لتنمیة قدراتهم المهنیة لتدارك 

القصور في األداء قد یظهر أثناء أداء عملهم من خالل تنظیم دورات تكوینیة جوانب النقص وكذا 

.لصالحهم

جب میزة تنافسیة یسسات باعتباره أهم فالمورد البشري یمثل أهم خاصیة تفاضل بین المؤ 

وكلت لها مهمة أوالتركیز علیها، لذا وجدت وظیفة إدارة الموارد البشریة في المؤسسة بهااالهتمام 

وبالتالي مواكبة فعالیة مع متطلبات النمو والتطور،التكفل بالمورد البشري وجعله أكثر انسجاما و 

مم المنشآت المالیة الحیویة أعتبر ومن جهة أخرى نجد البنوك التي ت، التغیرات الحاصلة من جهة

ضمن االقتصاد القومي، حیث تلعب دورا ریادیا واستراتیجیا في تنفیذ أهدافها ومكونات السیاسة 

المالیة للدولة بعناصرها اإلئتمانیة والنقدیة، فإنها تساهم بشكل جوهري في تصعید وتحسین التنمیة 

ى تحقیق أهدافها واستراتیجیاتها وبرامجها وغایاتها االجتماعیة واالقتصادیة، وهذه األخیرة تعمل عل

ضمن إطار البیئة المالیة والمصرفیة التنافسیة وسعیها لبناء مركز استراتیجي متمیز من خالل 

وذلك عن طریق المنافسة على أساس التكالیف ستراتیجیات مالیة ومصرفیة متعددة،ااعتماد 

.الخاصة بالعملیات المصرفیة

واالهتمام بمختلف وهذا من أجل االستمرارى البنوك مواكبة هذه التطورات ما علكان لزاو 

الوظائف والموارد وخاصة بما یتعلق بالموارد البشریة التي أصبحت الركیزة األساسیة لتحقیق 
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األهداف المسطرة لمختلف القطاعات خاصة في المؤسسات البنكیة، وتحولها إلى تقنیات جدیدة 

حیث أشارت جمیع التطورات أن البنوك التي تملك الموارد الفرد في قمة اهتمامها،لفة تضع ومخت

البشریة ذات قدرات ومزایا معرفیة ومعلوماتیة خاصة وفریدة بكل منها استطاعت دخول أسواق 

.ولهذا تتسارع الحاجة إلى زیادة دور فعالیة إدارة الموارد البشریة فیها،محلیة وعالمیة جدیدة

یق وارتباطه الوث"أهمیة إدارة الموارد البشریة في المؤسسات البنكیة"همیة هذا الموضوعونظرا أل

كیف تساهم الموارد :ومعالجته معتمدین على اإلشكالیة التالیةبأداء الفرد في البنك ارتأینا دراسة

؟البشریة في تفعیل نشاط المؤسسات البنكیة

:أسباب إختیار الموضوع

.وارد البشریة في المؤسسة البنكیةع إدارة الملموضو المیل الشخصي -

في كونه یحدد فرص المؤسسة البنكیة اإلستراتیجیةاقتناعنا بأن الموارد البشریة من أهم الموارد -

.النجاح

.ارد البشریة في المؤسسة البنكیةلتي تكتسیها المو األهمیة ا-

دراسات النظریة والمیدانیة التي تناولت الرغبة في تشجیع هذا النوع من البحوث نتیجة لقلة ال-

.ارد البشریة في المؤسسة البنكیةإشكالیة أهمیة إدارة المو 

:أهداف الموضوع

.المؤسسة البنكیةتوضیح أهمیة الموارد البشریة في -

.ویر وتحسین أداء المؤسسة البنكیةمساهمة مختلف سیاسات إدارة الموارد البشریة في تط-

.ارد البشریة في المؤسسات البنكیةالمو مدى تفعیل إدارة -

.التعریف بالقرض المصغر-

.ومدى اهتمامه بإدارة الموارد البشریةارد البشریة في المؤسسات البنكیةمحاولة معرفة مكانة المو -

:منهج الدراسة

:یتمثل منهج الدراسة فیمایلي
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ولتوضیح ،لف أبعاده وجوانبهوتحلیل مخت،من أجل دراسة هذا الموضوع:ةالنظریمن الناحیة 

الوصفي الذي یقوم على الشرح، ولإلجابة على اإلشكالیة المطروحة، اعتمدنا على المبتغى منه

وصف وتحلیل دراسة الواقع من خالل جمع المعلومات من مختلف المصادر والعمل على تحلیلها 

.وفق ألسالیب علمیة

دراسة حالة من أجل إسقاط الدراسة النظریة على تم االعتماد على منهج:ةالتطبیقیمن الناحیة 

الموارد البشریة بفاعلیة الدور إدارةمثاال على تأثیر ).بنك الجزائر الخارجي (وك متخذین واقع البن

.ن یلعبه البنكن أالذي یمك
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الفصل األول

و التنظیمياإلطار المفاهیمي 

إلدارة الموارد البشریة
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ٕانما هي نتیجة لمجموعة من و ولیدة الیوم،لیستإن إدارة الموارد البشریة بشكلها الحدیث

التطورات المتداخلة، والتي ساهمت بشكل مباشر وغیر مباشر في ظهور الحاجة إلى إدارة مورد 

توفیر أنجع اآللیات إلدارة الطاقات شؤون العاملین بالمؤسسة وتعمل علىبشري متخصص وترعى 

.البشریة بكفاءة، وتمكن من زیادة إنتاجیة العاملین

كون ل، ونظراالوطنياالقتصادارة بالعنصر البشري، ویعتبره العامل الرئیسي في بناء ویهتم علم اإلد

تسییره من أجل جلب انت الضرورة لوجود إدارة تعمل علىهذا المورد مهم بالنسبة للمؤسسات، فك

أحسن األفراد  لیكونوا جدیرین بتحقیق أهدافها، تعتمد كفاءة المؤسسات على حسن استثمار مواردها 

وعلى األخص الموارد البشریة التي تتحكم في باقي الموارد وفي طریقة استخدامها، ولهذا ظهرت 

.الحاجة إلى إدارة مستقلة تخص الموارد البشریة

هذا الفصل إلى مبحثین رئیسیینیمقستم تمفاهیم األساسیة إلدارة الموارد البشریة ومن أجل إبراز ال

نتطرق )المبحث الثاني(مفهوم إدارة الموارد البشریة، وفي إلى)المبحث األول(بحیث نتطرق في

.دارة الموارد البشریة في المؤسسة البنكیةسیاسات إل
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المبحث األول

إدارة الموارد البشریةمفهوم

یعد مفهوم إدارة الموارد البشریة من أكثر الحقول العلمیة والفكریة التي تباینت بشأنها 

إذ العلمیة األخرى في إدارة األعمالاألفكار والمفاهیم بالرغم من حداثة اإلهتمام به قیاسا بالحقول 

الجوانب المادیة في نصبت علیهي إذالباالهتمامجاء متأخرا قیاسا ور الفكري لهذا الحقلأن التط

كیز على اآللة والمادة، ولم التي استحوذت في بدایة القرون الماضیة في التر ،1العملیة اإلنتاجیة

لعنصر البشري اهتماما كبیرا، ولكن العقود المتأخرة من القرنین العشرین والحادي والعشرین یعط ل

شري السیما بعد أن تبلورت بشكل واضح معالم الفكر الشامل ركز جل االهتمام على العنصر الب

وتطور إدارة الجودة الشاملة وما آلت إلیه من اهتمام واسع النطاق بالعنصر اإلنساني وٕاعطاءه 

.أولویة متمیزة بین العناصر الفاعلة في العملیات اإلنتاجیة على وجه الخصوص

ولتوضیح )المطلب األول(فيالموارد البشریة تعریف إدارة سنتطرق إلى ومن خالل هذا المبحث 

.)المطلب الثاني(فيتنظیم إدارة الموارد البشریةأكثر یجدر بنا أن نتطرق إلى أشكالهذه الفكرة 

.19،ص 2007األردن،، دار المسیرة للنشر والتوزیع،1، طإدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجيكاظم حمود خضیر،-1
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المطلب األول

تعریف إدارة الموارد البشریة

الخاصة بإدارة الموارد البشریة بتعدد اآلراء واالتجاهات، ولم یستقر تعددت التعاریف

تعریفها على تعریف واحد جامع مانع صالح لكل زمان ومكان، بل العكس هناك العدید من 

لنا من التعاریف التعاریف كانت قد تأثرت بالفترة الزمنیة والمكانیة وعلیه سنحاول جمع ماأمكن 

كة بین لة استخالص تعریف اجرائي یجمع بعض العناصر المشتر لنصل في األخیر إلى محاو 

ولهذا سنتناول هذه التعاریف من خالل المعنى من إدارة الموارد .1مختلف االتجاهات والمدارس

.)الفرع الثاني(وأهداف إدارة الموارد البشریة في)الفرع األول(البشریة في

:المعنى من إدارة الموارد البشریة-الفرع األول

"وسیلة حمداوي"األستاذة د البشریة، فتعرفهاالمسندة لمفهوم إدارة الموار تعددت التعاریف 

الهیئة المختصة بكل األفراد واألمور المرتبطة بالعنصر البشري في المؤسسة على أنها :مثال

ریبها وتنمیتها وتهیئة المناخ من البحث عن مصادر الموارد البشریة واختیارها وتعیینها وتد

.2"لفرد إلى بذل الجهد داخل المؤسسةنساني المالئم من شأنه أن یدفع ااإل

أن إدارة الموارد البشریة هي فن اجتذاب العاملین واختیاراتهم "نیجرو"الفقیه من جهة أخرى یرى

وتعیینهم وتنمیة قدراتهم وتهیئة الظروف التنظیمیة المالئمة من حیث الكم والكیف الستخراج أفضل 

.3"ى بذل قدر ممكن من الجهد والعطاءمافیهم من طاقات وتشجیعهم عل

.12، صد،ب،ن2001، دار األمة للطباعة والترجمة، 1، طإدارة الموارد البشریةنور الدین حاروش،-1
.7ص 2004، الجزائر، مدیریة النشر إدارة الموارد البشریةوسیلة حمداوي،-2
.13، ص 1998، مصردار غریب للنشر والتوزیع،، 2، طإدارة الموارد البشریةعلي السلمي،-3
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هي استخدام المورد البشري بالمنظمات والمؤسسات ویشمل ذلك على "سكیال "الفقیه بینما یعرفها

ت الصحیة للعاملین عملیات التعیین، تقییم األداء، والتنمیة والتعویض والمرتبات وتقدیم الخدما

.1"وبحوث األفراد

ویشمل هي تلك الوظیفة في التنظیم التي تختص بإمداد الموارد البشریة الالزمة "غلیك"الفقیه أما

.2عنهاوالبحث عنها وتشغیلها واالستغناء تخطیط االحتیاجات من القوى العاملة

التعاریف المختلفة یتضح لنا جلیا أن تعریف إدارة الموارد البشریة ال یمكن أن كل هذه من خالل 

.ذلك مهما اختلفت وجهات النظریخرج عن بعض العناصر والوظائف التي أوجدت من أجلها و 

وعلى هذا األساس فإن إدارة الموارد البشریة وجدت أصال لتهتم بالعنصر البشري وبذلك تقوم 

من جهة أخرى فاألولى هي قبل امل من جهة والمؤسسة البنكیةبعملیتین متتالیتین تخص الفرد الع

طاب عن التوظیف والثانیة بعد التوظیف، فبعد التوظیف تقوم إدارة الموارد البشریة بالبحث واإلستق

العناصر الالزمة والتي تتناسب مع تخطیط وأهداف المنظمة وبعدها تقوم باإلختیار والتعیین 

والتدریب والترقیة، وتقدم الخدمات اإلجتماعیة وتحدد مع الفرد المسار المهني وهي بذلك عملیة 

.مستمرة  تهدف دوما إلى تنمیة وتطویر الفرد مما یعود بالفائدة علیه وعلى المنظمة

:إدارة الموارد البشریةأهداف-الفرع الثاني

الهدف الذي تسعى إلیه إدارة الموارد البشریة هو تحقیق رفع الكفاءة اإلنتاجیة إن 

للمورد البشري في المؤسسة وذلك من خالل رفع قدراتهم على العمل واألداء الجید والسلوك 

العمل واإلنتاج وحب المؤسسة واإلنتماء إلیها وهناك السلیم، ثم إیجاد الدافعیة والرغبة لدیهم في 

:3نوعان من األهداف التنظیمیة األساسیة هما

.6، ص 2007،  د ط،  دار أوسامة للنشر والتوزیع ، األردن ، إدارة الموارد البشریةفیصل حسونة، -1
12-11ص ص، 2000یة للنشر والتوزیع،  لبنان، ، المؤسسات الجامع2، طإدارة الموارد البشریةكامل بربر،-2
.28، ص2001مصر، دار غریب للطباعة والنشر التوزیع ،ط،.، دالتدریب والتعیینعلي السلمي،-3
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:الهدف األول–1

هدفا جدیدا فهو معروف منذ وقت بعید كهدف یتمثل في تعظیم إنتاجیة التنظیم وهذا ال یعتبر 

واألنشطة التي تمارسها رئیسي لمختلف المؤسسات والذي یشیر إلى سلسلة من اإلجراءات 

اإلدارة لمضاعفة تحقیق الهدف الوظیفي الموضوع للتنظیم، ولطالما أن أهداف إدارة األفراد 

مطابقة ألهداف باقي فریق اإلدارة، وعلیه فإن اإلنتاجیة أصبحت شغال رئیسیا للعاملین في 

:1حقل إدارة الموارد البشریة ویمكن تلخیصها فیمایلي

.تطویر أسالیب قیاس درجات تأثیر األنشطة التي یقومون بها على تحقیق هدف اإلنتاجیة-

.تطویر أنظمة تقییم أداء العمل-

.تقییم مدى فعالیة إدارة الموارد البشریة بالمشروع ومدى مساهمتها الفعالة في تحقیق األهداف-

:الهدف الثاني–2

تمییزه عنه بوضوح، هذا الهدف یسعى إلى فهو مرتبط بالهدف األول أیضا، ولكن یمكن

دائما في وجه الضغوط الداخلیة المحافظة على التنظیم القائم كوحدة تسیر بخطى متقدمة 

:خارجیة، ویطلق على هذا الهدف إصطالح الوقایة التنظیمیة ویتم ذلك من خاللوال

.2خلق الظروف التي تسهم في إستقرار التنظیم-

.واإلجراءات والبرامج التي تجعل من الشركة مكانا جذابا للعملتحدید السیاسات -

الثانيالمطلب 

الموارد البشریةتنظیم إدارة أشكال 

تعد إدارة الموارد البشریة من اإلدارات الوظیفیة في المؤسسة أو المنظمة إذ تقوم 

وبهدف تحقیق الفعالیة لهذه اإلدارة في تنفیذ نشاطاتها ة،خدماتها الخاصة بالعاملین لعموم المؤسس

.19المرجع السابق، ص،علي السلمي-1
.185ص،1998مصر، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،، 2ط،إدارة الموارد البشریةعلي السلمي،-2
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البد من بعض الضوابط واألسس التي تعتمد علیها المنظمات أو المؤسسات الكبیرة منها والصغیرة 

یتم استحداث ارتباطاتها باإلدارات في المنظمة، حیث في تنظیم هذه اإلدارة وتحدید صالحیتها و 

فرع ال(الالمركزیةوالتنظیم )ولاأل فرع ال(التنظیم المركزيتشكیل تنظیمي خاص بهذه اإلدارات

كافة النشاطات )إدارة الموارد البشریة(في المنظمات الكبیرة حیث یمارس هذا التشكیل )الثاني

.1والوظائف المرتبطة بالموارد البشریة من إختیار وتدریب وتطویر وتحفیز

أما في المنظمات الصغیرة فغالبا ما تناط مهمة إدارة الموارد البشریة بالمالكین إذا كانت المنظمة 

.ا كانت المنظمة ضمن القطاع العامضمن القطاع الخاص أو باإلدارة العلیا إذ

:التنظیم المركزي إلدارة الموارد البشریة-الفرع األول

تعنى بشؤون العاملین في المنظمة بأنه من الممكن وجود إدارة مستقلةسبق وأن أوضحنا

بكل وظیفة وتتفرع منها إدارات فرعیة متخصصة ترتبط هذه اإلدارة باإلدارة العلیا مباشرة وغالبا ما

.من وظائف إدارة الموارد البشریة والشكل التالي یوضح ذلك

إدارة الموارد البشریة في المنظمات الكبیرةنموذج لتنظیم )1(شكل 

.37، ص ،1989، د ط دار وائل للنشر و التوزیع ، إدارة الموارد البشریة سهیلة محمد عباس، :المصدر

.37ص ،المرجع السابق سهیلة محمد عباس، -1

العلیادارةاإل

نتاجمدیر اإل مدیر المالیة بشریةمدیر الموارد ال

األداءمدیر ادارة  مدیر التخطیط 

للموارد البشریة

مدیر 

التدریب و 

التطویر 

تحلیل مدیر

و تصمیم  

الوظائف

مدیر السالمة 

المنهیة 

و األجورمدیر 

الرواتب
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:ویالحظ من الشكل التنظیمي أعاله مایلي

رات وجود إدارة مركزیة داخل المنظمة تستمد صالحیاتها من اإلدارة العلیا وتتفرع منها إدا:أوال

ف المهمة إلدارة الموارد البشریة ویدیر كل إدارة في كل وظیفة من الوظائمتخصصة 

.1متخصص واستشاري

تمتلك هذه اإلدارة المركزیة صالحیات اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشریة لعموم :ثانیا

المنظمة، إذ یكون مدیرها عضوا في مجلس اإلدارة العلیا ویقوم بالمساهمة الفعالة في وضع 

الخطط الخاصة بالموارد البشریة بالتوافق مع استراتیجیات المنظمة وهذا الترابط الهیكلي التنظیمي 

.2یسمى بالترابط المتكامل

:إلدارة الموارد البشریةالالمركزيالتنظیم -الفرع الثاني

في تنظیم )الكبیرة منها والصغیرة(النموذج الثاني الذي تعتمد علیه المنظمات المعاصرة

إدارة الموارد البشریة هو النموذج الالمركزي، أي إناطة مهام ونشاطات هذه اإلدارة إلى جمیع 

.اإلدارات في المنظمة

تیار وتعیین وتدریب وتحفیز وفق هذا النمط من أنماط التنظیم یقوم المدیرون التنفیذیون باخ

األسلوب الالمركزي في إتباعویمكن القول بأن .العاملین إلدارتهم وفق طبیعة نشاط اإلدارة

:تنظیم إدارة الموارد البشریة یخضع للعدید من المتغیرات و العوامل التي تتحكم بذلك وهي

:حجم المؤسسة-1

تضم أكثر من فرع أو مصنع أو أنها مكبرة على تحتل المؤسسة الكبیرة العمالقة والتي غالبا ما

.3رقعة جغرافیة كبیرة ومتباعدة إلى اعتماد األسلوب المركزي في إدارة الموارد البشریة

.39-38سهیلة محمد عباس،  المرجع السابق،  ص ص -1
.28ص المرجع السابق، كاظم حمود خضیر،  -2
.29-28كاظم حمود خضیر،  المرجع السابق،  ص ص -3
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:تكنولوجیا العملیات اإلنتاجیة السائدة-2

التنظیمي تتحكم بالنمط في المؤسسة غالبا ماالسائدةنتاجیة والتشغیلیةإن تكنولوجیا العملیات اإل

إلنتاجیة الجاریة، ففي ایم إذ یعتمد على طبیعة العملیات السائد سواء المركزیة أو الالمركزیة للتنظ

یجعل المیل نحو نتاج المستمر فإنه یتسم باالستقرار النسبي في األداء التشغیلي وهذا ماحالة اإل

النسبي السائد یجعل من األنسب ر نتاج المتقطع فإن حالة التغییالتنظیم المركزي، أما في حالة اإل

.1في تنظیم إدارة الموارد البشریة في المؤسسةعتماد األسلوب الالمركزيإ

:فلسفة اإلدارة العلیا في المؤسسة-3

واضحة ومحددة إزاء العلیا للمؤسسة بمدى قبول اإلدارة العلیا لفلسفةتتحكم فلسفة اإلدارة

بالعاملین لدیها مما یؤدي ذلك لقبول االنصیاع نحو الالمركزیة جراءات المتعلقة السیاسات واإل

إدارة الموارد البشریة، أو أن الفلسفة التي تتسم بها اإلدارة تنتج المرونة أو السرعة في اتخاذ 

.القرارات المناسبة بهذا الشأن

:سلع وخدمات المؤسسة-4

والالمركزي أحیانا باألسلوب المركزي تتحكم السلع والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المعنیة 

خدماتي  واسع و متعدد، تتعامل مع مستهلكین ، إذ أن المؤسسة التي تتسم بإنتاج سلعي أوللتنظیم

.في إدارة الموارد البشریةما  تعتمد على األسلوب الالمركزيمختلفین فإنها غالبا

:المتغیرات البیئیة التي تعمل بها المؤسسة-5

حاسمة في اعتماد أسلوب الالمركزيالعوامل الإن البیئة التي تعمل بها المؤسسة تعتبر أیضا من

فإن األسلوب المركزي یعتبر ت التي تعمل في بیئة مستقرة وثابتةفي التنظیم حیث أن المؤسسا

تسم تأكثر فعالیة في تحقیق األهداف، أما المؤسسات التي تعمل في بیئة دینامیكیة معقدة وال

.في إدارة الموارد البشریة یعتبر أكثر في هذا اإلطار،  فإن األسلوب الالمركزي باالستقرار والثبات

.78ص ،2004دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، ، 2، طتسییر الموارد البشریةمنیر نوري ،-1
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األسلوب المركزي والالمركزي في تنظیم إدارة الموارد البشریة یخضع للعدید عتمادالقول بإولذا فإن

من المتغیرات التي تتحكم بالصورة المثالیة التي یمكن أن تكون علیها إدارة الموارد البشریة في 

.1المؤسسات المعنیة

:التنظیم الالمركزي إلدارة الموارد البشریة)02(الشكل رقم

40ص،، المرجع السابقسهیلة محمد عباس:المصدر 

مركزي إلدارة الموارد البشریة أن معاون المدیر العام لشؤون األفراد حظ من الشكل التنظیمي الالیال

في شؤون األفراد ویملك مدیرو األقسام التنفیذیة جمیع الصالحیات استشاریةتمتلك صالحیات 

الخاصة بإداراتهم، وكذلك الصالحیات المتعلقة بإعداد وتصمیم أنظمة الموارد البشریة وفق طبیعة 

.2مهام إداراتهمالعاملین، نشاطات و 

.78نوري منیر،  المرجع السابق، ص -1

.40مرجع سابق ، ص ،سهیلة محمد عباس _ 2

اإلدارة  العلیا

مساعد المدیر العام لشؤون 

األفراد

مدیر البحث و 

التطویر

مدیر المالیة  مدیر التسویق نتاجإلمدیر ا
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المبحث الثاني

إدارة الموارد البشریةسیاسات 

معامالتها دارة في ، التي تسترشد بها اإلواعد العملتختص سیاسات إدارة الموارد البشریة بدراسة ق

لى عالقات العمل وتحتل هذه السیاسات أهمیة خاصة في المنظمات على مع األفراد وباإلضافة إ

من أنواع العمل اإلداري وتعتبر الجهود المبذولة في سبیل إعداد هذه السیاساتاختالف أنواعها ، 

وتمكن سیاسات إدارة الموارد البشریة من تنمیة المهارات وتدریب المستخدمین وهذا ،1المستمر

)مطلب أول(إدارة الموارد البشریةتحقیقا لألهداف المسطرة، وتتمثل هذه السیاسات في وظائف 

مطلب (واستراتیجیات تنمیة الموارد البشریة )مطلب ثاني(واستراتیجیات إدارة الموارد البشریة

.)ثالث

المطلب األول

:وظائف إدارة الموارد البشریة

إن المنظمة تهتم كثیرا باستراتیجیات وظائف إدارة الموارد البشریة باعتبار أن المورد البشري أهم 

الوظائف نجد التخطیطومن بین هذه،2في المنظمةمسیر فیها للموارد األخرى والركیزة األساسیة 

.)فرع ثالثال(واالختیار والتعیین)فرع ثانيال(واالستقطاب)ولاأل فرع ال(

:التخطیط-الفرع األول

من الضروري قبل تحدید تعریف واضح لتخطیط الموارد البشریة التطرق إلى تكامل 

على مستوى المؤسسات االقتصادیة وعلى انسجام وترابط كافة القرارات الناتجة الوظیفة التخطیطیة 

.3المؤسساتعن هذه الوظیفة، فالتخطیط یعد أو یعتبر جزءا من إستراتیجیة 

.65وسیلة حمداوي، المرجع السابق، ص-1
.113ص، 2005ن، مصر .د .ط،  د.، د اإلدارة اإلستراتجیة للموارد البشریةجمال الدین مرسي، -2
.89صالمرجع السابق،كامل بربر،-3
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والعوامل المؤثرة على عملیة )ثانیا(إلى أهمیة التخطیط)أوال(سنتطرق إلى تعریف التخطیط

.)ثالثا(التخطیط

:تعریف التخطیط-أوال

یعتبر التخطیط العملیة التي بموجبها تسعى المؤسسات الحصول على احتیاجاتها من العمالة 

.1لیها وفي الوقت المناسب لتحقیق أهدافهاإوالمؤهلة لتنفیذ المهام الموكلة القادرة 

كما یمكن تعریفه بأنه تقدیر  احتیاجات المشروع  من القوى العاملة كما ونوعا وتدبیرها خالل فترة _

.2عالیةةزمنیة مستقبلیة  غالبا ما تقدر بسنة بما یضمن تحقیق أهداف المؤسسة بكفاء

:أهمیة تخطیط الموارد البشریة-ثانیا

ویل البرامج تخطیط الموارد البشریة على إظهار جوانب الضعف التي تتطلب تحیساعد-1

ط التنمیة االقتصادیة ستیعاب الكامل بین خطط التعلیم والتدریب وبین خطالتعلیمیة وتوفیر اال

.جتماعیةواال

.یساعد على التقلیل من عرقلة اإلنتاج بسبب نقص القوى العاملة أو نقص التدریب-2

التعرف على األعداد المطلوبة ورسم السیاسات التي تؤدي إلى اإلنسجام األفضل یساعد على -3

.للقوى العاملة وتشغیل العاطلین

.یساعد على تهیئة المنظمة لمواجهة التغیرات التي تحدث في البیئة الداخلیة والخارجیة-4

وبخفض التكلفة عن یساهم تخطیط الموارد البشریة في زیادة العائد على استثمارات المنظمة -5

.3طریق االستفادة المثلى من الموارد البشریة

:العوامل المؤثرة على عملیة تخطیط الموارد البشریة-ثالثا

وهما بشریة العوامل التي یجب أخذها في الحسبان عند القیام بتخطیط الموارد الهناك مجموعتان من

:كاآلتي

.35، ص2009سحاب للنشر والتوزیع، ، ال1، ط )إدارة وتنمیة، تخطیط وتطویر(تكنولوجیا الموارد البشریة علي لطفي، -1
.27ص ،2002ن، .ب.،  دار فارق للنشر والتوزیع، د2،  طإدارة الموارد البشریةباري كشواي،-2
.37المرجع السابق، صعلي لطفي، -3
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:المؤثرات الداخلیة-أوال

وهي عبارة عن مجموعة من العوامل المؤسساتیة المتصلة بالبیئة الداخلیة للمنظمة والمؤثرة في 

:1تحدید حجم الموارد البشریة المطلوبة مستقبال وتشمل تلك العوامل مایلي

:أهداف المنظمة-1

ونوعیتهامنظمة من القوى البشریة تتشكل أهداف المنظمة القاعدة األساسیة في تحدید حاجة ال

ها بمعزل عن فهم وٕادراك أن تخطط لنفسالبشریة حیث أنه من الصعب على إدارة الموارد 

.هداف العامة وقدرة المنظمة على تحقیقهااأل

:الوضع المالي-2

المالي یتمثل الوضع المالي للمنظمة في قدراتها على تخطیط وتحدید الموارد البشریة، والوضع 

ستقطاب الكفاءات المؤهلة وٕابقاءها على رأس العمل وكذلك التأثیر ایؤثر على أنشطة أخرى مثل 

.على برامج التدریب والحوافز

:التغییرات التنظیمیة-3

تعتبر التغییرات التنظیمیة مثل إعادة توزیع العاملین على الوظائف أو إحداث تغییر في الهیكل 

بشریة وخاصة في الجزء المتعلق التنظیمي من المؤثرات الداخلیة في تحدید طلب الموارد ال

.للعاملینبالتدریب وتنمیته

:المؤثرات الخارجیة-ثانیا

یتأثر حجم الموارد البشریة المطلوبة ألي منظمة بمجموعة من المتغیرات التي تحدث في بیئة 

:المنظمة الخارجیة ومن أهم تلك العوامل

.39علي لطفي، المرجع السابق ، ص -1
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:قتصادیةلعوامل االا-1

قتصادي ومعدلالخارجیة المحیطة بها كالتضخم االقتصادیةحیث تتأثر أي منظمة باألوضاع اال

رتفاع معدل البطالة یؤدي إلى وجود فائض في سوق العمل مما البطالة ومعدل أسعار الفائدة، فا

.1ختیار من الموارد البشریة المطلوبةر لالیعني توفر فرصة أكب

:سیاسة العمالة في الدولة-2

وتتضمن التشریعات القانونیة التي تضعها الدولة مثل وضع سیاسة عمالیة أو وضع حد أدنى من 

.األجور

:أوضاع سوق العمل-3

ینتج عن ویتمثل هذا في التغییرات التي تطرأ على سوق العمل من حیث الفائض أو العجز وما

.حتیاجات المطلوبة من الموارد البشریةذلك من إمكانیة توفر اال

:ستقطاباال-الفرع الثاني

نتائج تخطیط الموارد البشریة لشغل الوظائف الشاغرة أو المتوقعة في بعض إن معالجة 

مرحلة مركزیة بخصوص الموارد البشریة، حیث تسعى إدارة األحیان، یجعل من االستقطاب 

الموارد البشریة إلى جذب الموارد البشریة الممیزة من المؤسسات المنافسة وقد تذهب أكثر من ذلك 

في عملیات جذبها للموارد الممیزة إلى وسیلة إغواء الموارد البشریة لجذبهم من المؤسسات ذات 

ستقطاب الموارد البشریة وماهي العوامل المؤثرة في عملیة االستقطاب الشهرة العالیة فما لمقصود با

.وأخیرا مصادر استقطاب الموارد البشریة

)ثالثا(العوامل المؤثرة على عملیة اإلستقطاب،)ثانیا(إلى تعریف اإلستقطاب)أوال(وسنتطرق

.القائم بعملیة اإلستقطاب

.40، ص علي لطفي، المرجع السابق-1
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:ستقطابتعریف اال-أوال

:لالستقطاب نذكرها فیمایليهناك عدة تعاریف 

ستقطاب في جذب العاملین أو األفراد بالعدد والوقت یتمثل جوهر عملیة اال:التعریف األول-

والمؤهالت المناسبة وتشجیعهم لطلب التعیین في المنطقة، هذه الفعالیة مهمة لتوفیر العاملین 

.1الموارد البشریةالذین تحتاجهم كما تشكل واحد من األنشطة المستمرة ألیة إدارة 

یتضمن االستقطاب البحث عن األفراد المؤهلین وجذبهم لشغل الوظائف :التعریف الثاني-

الشاغرة، فاالستقطاب البد أن یهتم بعملیة البحث وجذب المرشحین األكفاء والمؤهلین فقط للوظیفة 

من حیث متطلباتها المراد شغلها، تتمیز بالغموض في توظیفها وتعریفها فالبد أن تعرف وتوصف 

.2بطریقة دقیقة بزیادة فعالیة االستقطاب

ستقطاب یعني العملیة التي یمكن بها جذب طالبي العمل للتقدم للمنطقة اال:التعریف الثالث-

لشغل الوظائف الشاغرة وقد یتم ذلك عن طریق اإلعالن الموسع كمدخل لتعریف الباحثین عن 

.3نتقاء أفضل العناصرأمام اإلدارة مجال أوسع الك یكونالعمل بوجود فرص بالمنطقة وذل

:ستقطابالعوامل المؤثرة على عملیة اال-ثانیا

ستقطاب، فهناك مؤسسات تقوم بهذه ت فیما بینها في ممارسة عملیة االتختلف المؤسسا

ضیق العملیة على نطاق واسع وشامل مقارنة بمؤسسات أخرى تقوم بهذه العملیة على نطاق 

:4ستقطاب أبرزهاال، لذا هناك حدود تؤثر على نطاق اومحدد

.213ن، ص.س.، دار وائل، األردن، د2، ط)إدارة األفراد(إدارة الموارد البشریة سعاد نایف برنو طي، -1
.103، ص1999الحدیث، مصر، لجامعيط، المكتب ا.، دإدارة الموارد البشریةراویة محمد حسن،-2
.487، ص 1996، الدار الجامعیة ، مصر، السلوك التنظیمي وٕادارة األفرادعبد الرحمن حنفي القزازي،-3
.114سابق ، ص المرجع الكامل بربر، -4
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:حجم المؤسسة-1

حاسمة فیما یتعلق بنطاق عملیة یعتبر من العوامل الیلعب حجم المؤسسة دورا أساسیا، و 

كبیرة ستكون لدیها فالمؤسسات ال.ستقطاب والقدرة على جذب الموارد البشریة التي تحتاج إلیهااال

.ستقطاب والبحث عن مرشحین بمعدل یفوق المؤسسات الصغیرة أو المتوسطةاالالقدرة على 

:ظروف أسواق العمل-2

والطلب الكلي على للموارد البشریة من كافة المصادر،المقصود في هذا اإلطار العرض الكلي 

االقتصادیة ال یمكن تجاهل الظروف كما سسة،الموارد البشریة في األسواق التي تتعامل معها المؤ 

.مل في میدانها المؤسسات بشكل عامجتماعیة والقانونیة التي تعواال

:المنافسة بین المؤسسات-3

ومستشفیات بنوك (جذب الموارد البشریة من المؤسسات المنافسةتجاه نحو شرعیةإن اال

ستقطاب مسألة أساسیةوسائل اإلغراء یجعل من عملیة االستخداموا)الخ...وشركات تأمین

.وضرورة ملحة لتأمین المرشحین للوظائف ذات المواصفات الخاصة والممیزة

:تعدد وانتشار المصادر الخارجیة-4

للموارد البشریة خاصة في الدول الكبیرة على مساحات جغرافیة إن تعدد توزیع المصادر الخارجیة 

لك إدارة فعالة متباعدة خاصة إذا كانت هذه المصادر تشكل موردا هاما للمؤسسات، یستدعي ذ

لعملیة االستقطاب، حیث تكون قادرة على االتصال بهذه المصادر أینما وجدت وذلك إلثراء 

المؤسسات بأكبر عدد ممكن من المرشحین المتوقعین لشغل الوظائف، هذه المیزة قد ال تكون 

على عدد متوفرة للمؤسسات ذات اإلمكانیات المالیة الضعیفة، إذ تقتصر عملیات االستقطاب فیها

.من المصادر وفي نطاق جغرافي ضیقمحدود
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:ستقطابالقائم بعملیة ا ال-ثالثا

فإننا نوضح من المؤثرة،والعوامل ستعراضنا ألهم التعاریف التي شملتها هذه العملیةبعد ا

.ختالف أنواعهاسسات وعلى استقطاب في المؤ ا العنصر من المسؤول عن عملیة االخالل هذ

:ستقطابالقائم بعملیة اال_1

البشریة المسؤولة عن في المنظمات أو المؤسسات الكبیرة والمتوسطة الحجم تعد إدارة الموارد

ستقطابي هذه اإلدارة یكون مسؤوال عن االیوجد مكتب التوظیف ف، وعادة ما1ستقطابعملیة اال

طاب ویرجع السبب في ذلك أن العاملین ستقاإلداریة الالزمة للقیام بأنشطة االوالمقابالت، واألعمال

بهذه اإلدارة هم الذین یتصلون بطریقة مباشرة مع المتقدمین لشغل الوظائف سواء من داخل أو 

.خارج المنظمة

ستقطاب یقوم بها فرد واحد عادة ما سسات الصغیرة الحجم فإن وظیفة االأما في المنظمات أو المؤ 

.ستقطاب األفرادین التنفیذیین باأن یقوم المدیر ویمكن أیضا،یكون مدیر مكتب التوظیف

ن في ین التنفیذییین مدیر الموارد البشریة والمدیر ویبین الجدول التالي عملیة التعاون المشترك ب

ن فتبرز ین التنفیذییدیر الموارد البشریة، أما المدیر ستقطاب، قد یقع العبء األكبر على معملیة اال

.تیار النهائيخأهمیة دورهم في مرحلة اال

.119، ص 1999جامعي الحدیث، مصر، المكتب الط،.د،إدارة الموارد البشریةراویة محمد حسن ،-1
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1ستقطابریة والمدیرین التنفیذیین في االدور إدارة الموارد البش)1(جدول رقم 

المدیرین التنفیذیین إدارة الموارد البشریة

د البشریة في التخطیط  مساعدة إدارة الموار -

.ستقطابألنشطة اال

ستقطاب والبحث عنالتخطیط ألنشطة اال-

ستقطابأسالیب االالمصادر واستخدام 

.والمقابلة المبدئیة للمرشحین الجدد

ستقطاب والمقابلة العمل كأخصائیین لال-

.المبدئیة للمرشحین الجدد

ستقطاب والمقابلةنشطة االمتابعة تنفیذ أ-

.المبدئیة

.ستقطاب وتقییمهامتابعة تنفیذ أنشطة اال-

:االختیار والتعیین-الفرع الثالث

تبدأ وظیفة االختیار والتعیین بمجرد استعالم إدارة الموارد البشریة طلبات التوظیف من 

عملیة استقطاب المرشحین المحتملین لشغل الوظائف، وبالتالي تعتبر هذه الوظیفة مرحلة متقدمة ل

بین تحرص عملیة االستقطاب إلى اكتشاف أفضل الطرق والوسائل للمفاضلةالموارد البشریة، فكما

.المتقدمین المرشحین واختیار أمیزهم للوظائف الشاغرة ومن ثمة تعیینهم

.أهمیة اإلختیار والتعیین)ثانیا(إلى تعریف اإلختیار والتعیین،)أوال(وسنتطرق

:تعریف االختیار والتعیین-أوال

حول عملیة االختیار االختیار والتعیین وظیفتان منفصلتان ولكن متكاملتان معا وتعددت التعاریف

:والتعیین ومن بین هذه التعاریف نذكر مایلي

.141، ص2004ن، مصر،.د.، د5، طإدارة الموارد البشریةأحمد ماهر، -1
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وهو الشخص للوظیفة المرشحیناالختیار هو تلك العملیات التي تقوم بها المنظمة النتقاء أفضل -

الذي تتوافر فیه مقومات ومتطلبات شغل الوظیفة أكثر من غیره، ویتم هذا االختیار طبقا لمعاییر 

.1تطبقها المنظمة

كما یمكن تعریفه أیضا بأنه العملیة التي بمقتضاها تستطیع اإلدارة أن تفرق بین األفراد المتقدمین -

.2لشغل عمل معین من حیث درجة صالحیاتهم ألداء ذلك العمل

كما یمكن تعریفه بأنه عملیة مد المنظمة بالموارد البشریة التي تحتاجها والتي تمثل شریانها -

ة، النوعیا من القوى العاملة من حیث العدد، نظمة من تلبیة احتیاجاتهالحیوي، مما یمكن الم

.3المكان والزمان المناسبین لما یساعدها على تحقیق أهدافها بنجاحالمواصفات المطلوبة،

:أهمیة االختیار والتعیین-ثانیا

على یعتبر العنصر البشري في مختلف مجاالت النشاط االقتصادي، من أهم عناصر اإلنتاج 

اإلطالق، حتى في هذا العصر الذي یشهد األداء اآللي والتلقائي وتتوقف فاعلیة األداء إلى حد بعید 

.4على الصفات الممیزة للعاملین والعامالت

على اإلنتاج ولما كانت كفاءة اإلنتاج هي محصلة في أیة منظمة تتأثر بكل مایؤثرفاإلنتاجیة

كفاءة عناصره، باإلضافة لكفاءة اإلدارة، ولما كان العنصر البشري هو أهم عناصر اإلنتاج فإن 

ومن ناحیة أخرى فإن تكلفة العمالة في في اإلنتاج، أن تقترن بزیادةالبشریة یمكنزیادة اإلنتاجیة 

كثیفة كالخدمات الصحیة فتمثل نسبة كبیرة من إجمالي تكالیف مجاالت متعددة خاصة في األنشطة 

سواء بزیادة التشغیل وبالتالي فإن أخطاء االختیار والتعیین تؤدي على ترتیب تكالیف أعلى للعمالة، 

تكلفة وجهود التدریب، وهكذا نجد أن المنظمة تهتم بسیاسة االختیار والتعیین نظرا ألهمیتهما في 

مالة المؤهلة ذات الكفاءة الجیدة، التي باستطاعتها تحقیق األهداف اإلنتاجیة كونهما یوفران الع

.142أحمد ماهر، المرجع السابق، ص-1
.203علي السلمي، المرجع السابق، ص-2
.105ص،1996ط، دار زهرات للنشر والتوزیع، األردن، .، دإدارة القوى العاملة عمر وصفي عقیلي،-3
.155صالسابق،أحمد ماهر، المرجع -4
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للمؤسسة ویمكن التدلیل على أهمیة عملیة االختیار والتعیین من خالل المشاكل التي تطرح في 

.حالة عدم التحكم الجید في سیاسة االختیار

غبة في العمل واالهتمام به مسببا إن سوء االختیار یؤثر على الفرد نفسه، حیث یؤدي إلى عدم الر 

بذلك معدالت عالیة من دورات العمل، كما یؤدي إلى زیادة تكالیف العمل بسبب زیادة حوادث 

.العمل

المطلب الثاني

إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة

إن إستراتیجیات المنظمة تتطلب لغرض تنفیذها تدخل الموارد البشریة حیث أن أساس أیة 

إستراتیجیة یعتمد على سعیها في إنجاز أهداف المنظمة، وهذا اإلنجاز یتطلب توافر مهارات معینة 

فاءة إلنجاز هذه المهمة، لذا فإن هذا یتطلب حث وتشجیع العاملین الذین سینجزون هذه المهام بك

الفرع (فيونظام األجور)الفرع األول(ها مختلف اإلستراتیجیات من توظیف فيونجد فی،عالیة

.)الفرع الثالث(داء في وتقییم األ)الثاني

:التوظیف-الفرع األول

سیاسة التوظیف من أهم الوظائف التي یجب أن تنجزها إدارة الموارد البشریة وذلك بكفاءة تعد

.وفعالیة عالیة حیث یتوقف على ذلك مسار كافة النشاطات الوظیفیة بالمنظمة

أنواع )ثالثا(مفهوم التوظیف،)ثانیا(إدارة الموارد البشریة، فيإلى موقع التوظیف)أوال(وسنتطرق

.التوظیف

:موقع التوظیف في إدارة الموارد البشریة-أوال

وتتمثل مختلف وظائفها وأنشطتها تقوم إدارة الموارد البشریة بتسییر جمیع العاملین في المنظمة 

:1فیمایلي

.95صأحمد ماهر، المرجع السابق،-1
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:تحلیل العمل-1

على عاتقهاد المسؤولیات الملقاة ونعني به التعرف على األنشطة والمهام المكونة للوظیفة وتحدی

.وكذا تحدید مواصفات من یشغلها

:تخطیط الموارد البشریة-2

.لیة التي یتم من خاللها تحدید احتیاجات المنظمة من الموارد البشریة كما ونوعامهي الع

:توظیف الموارد البشریة-3

ونعني به شغل المناصب الشاغرة في المنظمة بموارد بشریة تتالءم خصائصها ومتطلبات 

.الشاغرالمنصب 

:تدریب الموارد البشریة-4

ویقصد به تلك الجهود الهادفة إلى تزوید الموظفین بالمعلومات والمعارف التي تكسبهم مهارة في 

.أداء مهامهم الوظیفیة أو تنمیة معارف وخبرات باتجاه زیادة كفاءة الموظفین الحالیة والمستقبلیة

:تقییم أداء الموارد البشریة-5

یقصد به مكافأة الموظفین في المنظمة لمعرفة مدى مساهمتهم في أداء مهامهم المنوطة بهم وكذلك 

.الحكم على سلوكهم وتصرفاتهم أثناء أداء وظائفهم

:مفهوم التوظیف-ثانیا

ین كتبوا في لقد تعددت التعاریف التي أعطیت لعملیة التوظیف مع تعدد الباحثین والمؤلفین الذ

:فیما یليمن هذه التعاریف المجال وعلیه سنذكر بعضهذا 
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:التوظیف لغة

التوظیف اسم من فعل وظف، یوظف، توظیفا، ویراد به استخدام أو تشغیل شيء أو إنسان قصد 

إنشاء قیمة جدیدة منه وهكذا توظف األموال للحصول على أرباح وفوائد منها، ویستخدم العمال 

.1والموظفون قصد إنتاج سلع وخدمات جدیدة

:صطالحاالتوظیف ا

مرشح لمنصب معین، وهو مصطلح مرادف للفظ التشغیل ختیارهو مجموعة األعمال الضروریة ال

بحیث یراد بالمعنى األول استخدام األفراد في مناصب شخص معین بمسؤولیات وواجبات محددة 

.2في المنظمة، أما مصطلح التشغیل فیراد به ملء أو سد منصب كان شاغرا

:أنواع التوظیف-ثالثا

:3للتوظیف نوعان هما

:الخارجيالتوظیف–1

59-85من المرسوم رقم34والمادة 133-66من األمر 26نص المشرع الجزائري في المادة 

عن مختلف طرق وكیفیات اإللتحاق بالوظائف العمومیة 03-06من األمر 08وكذا في المادة 

:باستعمال أسلوب المسابقات وحددت على النحو التالي

مسابقات على أساس اإلختبارات -

قات على أساس الشهاداتمساب-

الفحوص المهنیة -

، مذكرة ماجستیر في 2007-2005سیاسة التوظیف في ظل إصالحا لوظیفة العامة في الجزائر خالل الفترة شافیة بوراش،-1

.10ص،2008العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل باإلدارة العمومیة الجزائریةأثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین یشان، سلوى ت-2

.11ص،2009درجة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات، جامعة بومرداس، 
1966جوان 8، الصادر في 16قم العدد ر ج ر ع، .و.أ.، قالمتضمن1966جوان 2المؤرخ في 133-66األمر رقم -3

.547ص
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لهذا باإلضافة إلى االعتماد على التوظیف المباشر كأسلوب للتوظیف الخارجي وهذا بالنسبة 

.للمرشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه في القوانین األساسیة

التوظیف على )ب(رات، التوظیف على أساس اإلختبا)أ(وفي هذا النوع من التوظیف سنتطرق إلى

.التوظیف على أساس الشهادة)د(التوظیف على أساس الفحوص المهنیة،)ج(أساس الشهادات، 

:التوظیف على أساس اإلختبارات-أ

اختبار مسبقإجراءختباریة من خالل ل المرشحین على أساس المسابقة اإلیتم اختبار وانتقاء أفض

ائي للتعیین في الوظیفة العمومیةویكون النجاح في امتحان أو اختبار المسابقة هو الفاصل النه

فاإلدارة تعلن عن حاجتها لشغل بعض المناصب وتضع المواصفات والشروط المطلوبة ثم تقوم 

بإجراء امتحان للمتقدمین، وبناءا على نتیجة االمتحان یتم تصنیف المرشحین حسب العالمات 

نتائج التي تحصلوا علیها وهكذا یتم توظیف العدد المحدد من المرشحین طبقا الحتیاجات وال

.1المؤسسة العمومیة المعنیة لعملیة التوظیف

:التوظیف على أساس الشهادات-ب

صل علیها المرشح دورا في التعیینفي هذا النوع من المسابقات یكون للمؤهل أو الشهادة التي ح

فالمؤسسة أو اإلدارة العمومیة تقوم باإلعالن عن حاجتها لشغل بعض المناصب الشاغرة كالطریقة 

بل تجمع المؤسسة أو اإلدارة 2األولى، ولكن التعیین ال یعتمد فقط على نتیجة امتحان المسابقة

العمومیة المعنیة بین درجات الشخص المؤهل الحاصل علیه، والدرجات التي حصل علیها في 

.متحان المسابقةا

:التوظیف على أساس الفحوص المهنیة-ج

یعتبر التوظیف عن طریق الفحوص المهنیة أحد أنماط التوظیف التي نصت علیها النصوص 

هذا النمط من التوظیف كثیرا عن الكیفیة التي یتمیز بها القانونیة األساسیة الخاصة، وال یختلف 

.78تیشان ، المرجع السابق ، صسلوى-1
المطبوعات الجامعیة، ط، دیوان .د،مبادئ الوظیفة العامة وتطبیقها على التشریع الجزائريمحمد أنس قاسم جعفر،-2

.30ص، 1984الجزائر،
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االختبارات، وقصد تجنب اإلعادة في الشرح هذا التوظیف عن طریق المسابقة على أساس 

سنتطرق فقط إلى نقاط االختالف التي یتمیز بها هذا النمط من التوظیف عن نمط المسابقة على 

.1أساس االختبارات

تجري الفحوص المهنیة للتوظیف الخارجي للعمال المهنیین وسائقي السیارات  والحجاب  على -

.ي تقوم بالتكوین في االختصاص المعنيمستوى مراكز التكوین المهنیة الت

.أشهر3یتم فتح وتنظیم الفحص المهني في حدود -

شهار عن الفحوص المهنیة عن طریق إلصاق اإلعالنات لهذا النمط من التوظیف على یتم اإل-

.متحانأو على مستوى المؤسسة و كذا مراكز االمستوى وكالة التشغیل 

:)توظیف مباشر(التوظیف على أساس الشهادة-د

أي دون الحاجة إلى إجراء مسابقة، حیث تكون الشهادة یدخل هذا النمط من التوظیف المباشر،

،كما 95-85من المرسوم رقم 34هي األساس في هذا النوع من التوظیف وقد نصت علیه المادة

باشر التوظیف الم"بع والذي نص على في بندها الرا03-06من األمر رقم 08نصت المادة 

من بین المرشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه في القوانین األساسیة لدى 

.2"مؤسسات التكوین المؤهلة

یخص هذا النوع من التوظیف األشخاص الذین تابعوا دراستهم في المدارس المؤهلة قانونا مثل -

.المدرسة العلیا لألساتذةاألشخاص الذین تابعوا دراستهم في المدرسة الوطنیة لإلدارة أو 

:التوظیف الداخلي-2

في شغل ،3یعتبر الموظفون الحالیون بالمنظمة من أهم المصادر التي تعتمد علیها المنظمة

المناصب الشاغرة لدیها، مما یعني أنه إذا خلت وظیفة معینة فإنه یجب اإلعالن عنها داخل 

.80سلوى تیشان، المرجع السابق، ص-1
المتضمن القانون االساسي للوظیفة 2006یونیو 15ه الموافق ل 1427جمادى الثانیة 19المؤرخ في 06-03األمر رقم -2

.9، صالعامة 
.87سلوى تیشان، المرجع السابق، ص-3
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یتم إمكانیات شغلها من الموظفین أن یتقدم لها، وعملیا مالمنظمة، حتى یمكن لمن تتوافر فیه

الحصول على األفراد المناسبین داخل المنظمة عن طریق الترقیة، حیث تشكل الترقیة دعامة 

أساسیة في المسار المهني للموظف وحدثا هاما في حیاته المهنیة، ویتجسد ذلك من خالل آلیاتها 

ن في الصعود إلى إحدى درجات السلم الوظیفي أو التي تسمح بضمان تساوي حظوظ الموظفی

.بتغییر الرتب داخل نفس السلك أو من سلك آخر

:نظام األجور-الفرع الثاني

إن استخدام أنظمة الكفاءات یعتبر واحد من أهم أسالیب تأمین التزام العاملین بأهداف المؤسسة 

األنظمة بصورة حكیمة ومناسبة وخططها وسیاساتها، لذلك فإن فشل المؤسسة في استخدام هذه 

.1إلى أهدافهایؤدي إلى إخفاق المؤسسة في الوصول 

.أهمیة األجور)ثانیا(إلى األجر، )أوال(وسنتطرق

:األجر-أوال

:مفهوم األجر–1

لع والخدمات المستهلكة نظیر الجهد األجر هو الدخل أو الربح الذي یستحقه العامل من ناحیة الس

.العمل المكلف بأدائه، ولذلك فعلى المؤسسة مراعاة العامل وما یبذله من جهدالذي یبذله في 

یستحق أن"لىمنه نصت ع105نجد أن المادة 10-90وبالعودة إلى قانون العمل الجزائري

وفقا لما األجرفي عقد العمل، فإذا لم یحدد األجر في العقد استحق العامل العامل األجر المحدد

"تقضي به الئحة تنظیم العمل

وٕاذا لم یحدد األجر وفقا لما ورد في الفقرة السابقة، یستحق العامل أجرا یعادل األجر المقدر لعمل 

.رف المهنةته في المنشأة، وٕاال یقدر طبقا لعمن النوع ذا

للنشر ، المجدالوي1، ط)مفاهیم ونظریات وحاالت تطبیقیة(التخطیط االستراتیجي واإلدارة اإلستراتیجیة أحمد النظامین، -1

.143ص،1998والتوزیع، 
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:مفهوم الراتب-2

.شهریا في الغالبوما یصرفهو مایحصل علیه العامل 

نجد أنه نص صراحة على الراتب وذلك في المواد المتضمن ق أ و ع03-06األمر وبالعودة إلى 

118-119.

:من هذا األمر32یتكون الراتب المنصوص علیه في المادة "119المادة

الراتب الرئیسي-

."ات والتعویضاتالعالو -

:أهمیة األجور-ثانیا

.)2(سسةبالنسبة للمؤ ، )1(تتمثل أهمیة األجور بالنسبة للفرد

:بالنسبة للفرد-1

االحتیاجات المختلفة له سواء یعتبر األجر بالنسبة للفرد العامل أو المؤدي للخدمة وسیلة إلشباع 

كانت هذه االحتیاجات أساسیة لمعیشته وبقائه أو أداة الندماجه في العالقات االجتماعیة، ألن 

ع مستوى معیشته، ولهذا نجد الطبقة العاملة تهتم الزیادة في مستوى األجر تسمح له بتحسین ورف

.دائما بالمحافظة على مستوى األجر المتحصل علیه وٕان أمكن رفع مستواه

:بالنسبة للمؤسسة-2

إن األجر ذو أهمیة بالغة بالنسبة للمؤسسة ألنه من جهة یعتبر تكلفة من تكالیف اإلنتاج، لهذا 

األجور المدفوعة ومن جهة أخرى یعتبر األجر كوسیلة تحاول المؤسسة دائما التخفیض في مستوى 

لجذب الكفاءات العاملة لها، إضافة إلى هذا فاألجر یؤثر على مستوى القدرة اإلنتاجیة والمتمثلة في 

قدرة العامل على القیام بعملیة اإلنتاج بشكل جید، ومنه زیادة اإلنتاجیة التي تؤدي بدورها إلى زیادة 

.1األرباح

.187أحمد ماهر، المرجع السابق، ص -1
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:تقییم األداء-ثالثالفرع ال

تعریف )أوال(بغیة اإللمام بجمیع أبعاد عملیة التقییم یتم استعراض مجموعة من التعریفات

.أهمیة تقییم أداء الموارد البشریة)ثانیا(تقییم األداء، 

:تعریف تقییم األداء-أوال

ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم تقییم األداء هو دراسة وتحلیل أداء العاملین لعملهم :التعریف األول-

أثناء العمل، وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم بأعمالهم الحالیة، وأیضا للحكم على 

.1إمكانیة النمو والتقدم للفرد في المستقبل، وتحمله لمسؤولیات أكبر أو ترقیته لوظیفة أخرى

بموجبها تقدیر جهود العاملین بشكل منصف تقییم األداء هو العملیة التي یتم :التعریف الثاني-

وعادل، لتجري مكافئتهم بقدر ما یعملون وینتجون، وذلك باالستناد إلى معدالت یتم بموجبها مقارنة 

.2أدائهم بها لتحدید مستوى كفاءتهم في العمل الذي یعملون به

سیه، حیث یتم و ومرؤ عملیة التقییم هي عملیة دوریة تجمع بین الرئیس المباشر:التعریف الثالث-

ظیفیة لشاغل فیها استعراض وتقییم النتائج المحققة، إضافة إلى التحاور حول التنمیة الفردیة والو 

.3الوظیفة

:أهمیة تقییم أداء الموارد البشریة-ثانیا

)ب(وٕادارة الموارد البشریة)أ(تعتبر عملیة تقییم األداء عملیة جوهریة بالنسبة لكل من الفرد

:4وتتجلى أهمیتها فیمایلي)ج(والمنظمة 

ط، الدار الجامعیة للنشر .، دالجوانب العلمیة والتطبیقیة في إدارة الموارد البشریة في المنظماتصالح الدین عبد الباقي، -1

.257ص،2002والتوزیع، مصر، 
.75ص،2000دار صفاء للنشر ، األردن، ،1، طإدارة الموارد البشریةشحاذة نظمي وآخرون،-2
.360ص،2003، د، ط، دار النهضة للطباعة، لبنان، )مدخل استراتیجي(إدارة الموارد البشریة حسن بلوط، -3
، 2005وائل للنشر، األردن، ، دار 2، طإدارة الموارد البشریة  متابعة وتقییم أداء مجلس التخطیطخالد عبد الرحیم الهیتي،-4

.201ص
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:بالنسبة للفرد-أ

یمكن الفرد من الحصول على معلومات مرتدة عن جودة أدائه السابق حتى یعرف مجاالت القوة -1

.والضعف فیما قام بانجازه، مما یساعد في تحسین أدائه المستقبلي

حالة تمییزه یزید من دافعیة الفرد وكذلك إن تقییم أداء الفرد واالعتراف بجودته واإلشادة به في -2

.اآلخرون للوصول لمستویات أعلى لألداء

یفید في خوض معدل الدوران الوظیفي والسلبیات في سلوك الموارد البشریة من غیاب وٕاهمال -3

.1وعدم الحماس للعمل

التعرف على نواحي السلوك غیر المقبولة والتي تقلل من كفاءة الموارد البشریة من وجهة نظر -4

.2المنظمة

.نة غیر المستغلة للموارد البشریةیسهم في الكشف عن الكفاءات الكام-5

:بالنسبة إلدارة الموارد البشریة-ب

الموارد (ات المؤهالت النوعیة یمكن أن یكون التقییم الموضوعي وسیلة جذب للموارد البشریة ذ-1

).البشریة الجیدة

.یوفر تقییم األداء أساس عادل لتوزیع الحوافز والمكافآت واتخاذ قرارات الترقیة والتدریب وغیرها-2

.3الحكم على دقة السیاسات المتعلقة باالستقطاب واالختیار والتعیین والتدریب وغیرها-3

.وزیادة أداء الموارد البشریة والمنظمة بشكل عامیسهم في تعدیل معاییر األداء -4

:بالنسبة للمنظمة-ج

، 2009نشر، مصر، ، دار  السحاب لل1ط،)إدارة وتنمیة، تخطیط وتطویر(تكنولوجیا الموارد البشریة ،علي لطفي وآخرون-1

.49ص
.63،ص2010ن، .ب.ط ، د.د،)المفاهیم واألسس، األبعاد اإلستراتیجیة(إدارة الموارد البشریة عبد الرحمان بن عنترة،-2
.202حمان الهیتي، المرجع السابق،صخالد عبد الر -3
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اكتشاف الفروق بین األفراد فیما یتعلق بجودة أدائهم ومدى مساهمتهم في تحقیق أهداف -1

.المنظمة

یرتبط التقدیر واالهتمام المستمر بما یبذله المورد البشري من جهد وطاقة في تأدیة لعمله -2

.ئم من الثقة والتعامل األخالقي والعالقات الحسنة والروح المعنویة الدافعة للعملبإیجاد مناخ مال

یمكن أن یستخدم تقییم األداء كوسیلة لتشجیع العمل الجماعي إذا احتوى على معاییر لقیاس -3

.أداء الفریق ككل باإلضافة إلى معاییر قیاس األداء الفردي

یساعد على إعداد سیاسة جدیدة للترقیة بإعانته للمنظمة على اختیار أنسب المرشحین أو أكفأ -4

.1األشخاص لشغل وظائف علیا

.2وأوضاع العاملین ومشكالتهمتزوید المنظمات بمؤشرات عن أداء -5

المطلب الثالث

إستراتیجیات تنمیة الموارد البشریة

المهارات والكفاءات في ستراتیجیات إدارة الموارد البشریة كما تهتم بتنمیة تهتم المؤسسة با

وتتمثل هذه االستراتیجیات في النقل والترقیة في األسواق، رتقاء واحتالل المراكز األولى المنظمة لال

الفرع (والتدریب في)الفرع الثاني(والحوافز في)ولالفرع األ (وهذا ما سنتطرق إلیه في 

.)الثالث

:النقل والترقیة-الفرع األول

.65عبد الرحمان بن عنترة، المرجع السابق،ص -1
.49مرجع السابق، صعلي لطفي وآخرون، ال-2
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على برامج وآلیات یتم تنفیذها إلعادة توزیع الموظفین یدور مفهوم نقل الموظفین حول نظام یحتوي 

على مجاالت یتم فیها استغالل مهاراتهم وقدراتهم بشكل أفضل حسب اإلستراتیجیة المستقبلیة 

.المصممة لتحقیق هدفا ماللمؤسسة، وینتج عن ذلك نظام، أي مجموعة من العناصر المترابطة 

ؤسسة من جهة نظر الموارد البشریة لالستجابة بشكل ویصمم نقل الموظفین للتأكد من إعداد الم

.مناسب لألوضاع المختلفة التي تنشأ لمواجهة التقنیات الجدیدة وفلسفة اإلدارة الجدیدة

.الترقیة)ثانیا(إلى النقل،)أوال(وسنتطرق

:النقل-أوال

:مفهومه-1

ال یتمثل في نقل الفرد من وظیفة إلى وظیفة أخرى من نفس المستوى التنظیمي، لكن هذا الشيء 

.1یؤدي إلى ارتفاع األجور أو المسؤولیات

نقل الموظف إلى وظیفة أخرى من نفس الفئة من الوظائف تتبع وحدة :على أنهكما یمكن تعریفه

.2إداریة مختلفة داخل المنظمة

:شروط نجاح النقل-2

.تحدید مجاالت النقل المؤقت والدائم ولوحة المنشأة-

.ألسباب الموجبة للنقلا-

).قدمیة، الكفایة للعاملین والمعاییراأل(أحقیة النقل-

.إجراءات النقل واآللیة والمسؤولیات للوحدات اإلداریة-

:الترقیة:ثانیا

من الضروري أن تسهر إدارة الموارد البشریة داخل المنظمة على وضع نظام جید ومعروف لترقیة 

لذا یجب ا الترقیة سواء بالنسبة للمنظمة،الموظفین بالمنظمة، وهذا نظرا لألهمیة التي تحتله

.77راویة حسن، المرجع السابق، ص-1
.323علي السلمي، المرجع السابق، ص-2
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على إعطاءها حقها من اإلهتمام من خالل إلتزام الجدیة والدقة في وضع معاییر وأسس سلمیة تتم

.أساسها

:مفهوم الترقیة-1

:الترقیة لغة-أ

الترقیة هي اسم من فعل رقى، یرقى، ترقیة، ویقصد بها رفع شخص أو عدة أشخاص من مرتبة إلى 

فترقیة دفع عدة جوانب كالجانب االجتماعي، والجانب االقتصادي،مرتبة أعلى، وقد یمس هذا ال

المدینة یدخل في إطار الترقیة االجتماعیة، أو شخص أو عدة أشخاص في مكانة أعیان البلدة أو

.1اعتبار الشخص ثریا فهنا تكیف ثروته كرافد من روافد الترقیة االقتصادیة

هي نقل الشخص من وظیفته الحالیة إلى وظیفة أخرى ویترتب عنها زیادة الدخل وزیادة صالحیات 

.2ومسؤولیات

:الترقیة اصطالحا-ب

االصطالحیة انتقال الموظف من وضعیة إلى وضعیة أخرى ذات یقصد بالترقیة من الناحیة

ال، كما قد تصاحب هذه الترقیة بالزیادة في االمتیازات بمستوى أعلى ومرتب أعلى حالیا ومستق

.الوظیفیة كالتغییر في طبیعة األعمال ودرجة المسؤولیة ومجال السلطة

:أسس الترقیة-2

)ب(الترقیة على أساس الكفاءة)أ(الترقیة على أساس األقدمیةة وهي هناك ثالثة  معاییر للترقی

:ا یلي شرح مختصر لهذه المعاییرو فیم)ج(على أساس األقدمیة والكفاءة معاوالترقیة

:الترقیة على أساس الكفاءة_أ

تخصص كلیة الحقوق،الماسترمذكرة من متطلبات نیل شهادة ، نظام الترقیة في الوظیفة العمومیةعبد القادر بلمبروك، -1

.7، ص2014-2013قانون إداري، جامعة بسكرة، 
.326، ص علي السلمي، المرجع السابق_2
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لیتم إتخاذ عندما ترید المنظمة أن ترقي الموظفین العاملین  لدیها البد من األخذ بمبدأ الكفاءة 

بحیث یمكن وضع الشخص المناسب وفقا لقدراته ومهاراته في المكان ،1القرار العادل في الترقیة

بهدف تشجیع الموظفین العاملین الذین المناسب حیث أن العوائد بما فیها الترقیة یجب أن تعمم 

نتاجیة، ومن اإلارتفاعیبذلون جهودا أكبر من غیرهم ویمتلكون مهارات ومعارف أعلى تؤدي إلى 

:المزایا التي یحققها هذا األسلوب

.أكثر العناصر كفاءة للعمل في المنظمةإجتذاب-

.توفیر الحوافز للموظفین لیبذلوا مجهودا أكبر في وظائفهم-

.أصحاب الكفاءة في المنظمة و عدم تركهم لهاإستمرارضمان -

:الترقیة على أساس األقدمیة-ب

تعتبر األقدمیة عن الفترة التي قضاها الموظف في وظیفته الحالیة بصفة خاصة، والفترة التي 

بترقیة الموظفین وبموجب هذا المعیار تقوم المنظمة ،2بصفة عامةقضاها في خدمة المنظمة 

عمل أكبر في المنظمة، ویعود تفضیل المنظمات لهذا األسلوب في الترقیة الذین یكتسبون سنوات 

:سباب التالیةلأل

.مباشرا بین األقدمیة والكفاءةإرتباطاتعتقد المنظمات أن هناك -

عدالتهم ذا وجد مجال لتحیز الرؤساء وعدم یعتبر هذا المعیار أكثر موضوعیة من غیره خاصة إ-

ة یقضي على كل المعاییر الشخصیة في التقییم مما یعني أن األخذ بمعیار األقدمیة في الترقی

.والسیاسیة والوساطةیةواالجتماع

جانب األقدمیة تعتبر بمثابة تقدیر من خلق الوالء واإلنتماء للمنظمة، حیث أن الترقیة على أساس-

.للسنوات التي قضاها الموظف في المنظمةالمنظمة 

:األقدمیة والكفاءةأساسالترقیة على -ج

.323صالح الدین عبد الباقي، المرجع السابق، ص-1
.324صالسابق، صالح الدین عبد الباقي، المرجع-2
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یعتمد هذا المعیار على المزج مابین أسلوب الترقیة على أساس األقدمیة والترقیة على أساس الكفاءة 

بهدف اإلستفادة من مزایا كل منهما وتجنب عیوب التطبیق المطلق لكل من أسلوب األقدمیة 

دها إطار أنه یكفل إتاحة الفرصة للكفاءات التي تنطلق دون أن یحالمعیاروالكفاءة، ومن مزایا هذا

وفي نفس الوقت سیراعي اعتبار األقدمیة، ومن )األقدمیة(جامد یتمثل في إعتبارات زمنیة مطلقة 

.للموظفین القدامى نصیب من الفرص المتاحة للترقیةثمة یكون 

:الحوافز-الفرع الثاني

وٕامكانیاتها  ؤسسات الحوافز التي یتم إعدادها من قبل المؤسسة تختلف بإختالف المإن أنظمة

وكذلك في ضوء حضرتها إلى الدافعیة وأهمیتها في تحریك جهود العاملین نحو إنجاز المتاحة

المستعملة في إدارة الموارد البشریة ر الحوافز من األسالیب الناجحة والهدف المراد تحقیقه، وتعتب

.على المورد البشرياألساسیةوذلك إذا إستعملت بالطریقة السلمیة بإعتبارها المؤثرة 

.الحوافزأنواع)ثانیا(إلى مفهوم الحوافز،)أوال(وسنتطرق 

:مفهوم الحوافز-أوال

لتي تحدد نمط السلوك الحوافز هي بالتحدید العوامل التي تهدف إلى إثارة القوى الكامنة في الفرد وا

.1لوب عن طریق إشباع كافة إحتیاجاته اإلنسانیةوالتصرف المط

""األستاذ علي السلمي"هایعرفكما  الحركیة في عوامل التي تعمل على إثارة القوىالعلى أنها:

".2اإلنسان والتي تؤثر على سلوكه وتصرفاته

:أنواع الحوافز-ثانیا

)ب(معنویةحوافز و)أ(حوافز مادیةنوعان من الحوافز،هناك

:الحوافز المعنویة _أ

:فیمایليوتتمثل هذه الحوافز المعنویة 

.284وري ،  المرجع السابق، ص منیر ن-1
.307علي السلمي، المرجع السابق ، ص -2
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مثل العمل المناسب من حیث تصمیمه وتناسبه مع مهارات وقدرات :الحوافز المتعلقة بالعمل_

.1الفرد، فرص الترقیة والمشاركة في اإلدارة

مثل ظروف العمل الجیدة، جماعة العمل المنسجمة إضافة إلى حوافز :حوافز متعلقة ببیئة العمل_

لجدارة ووسام الكفاءة ولوحة شرف، ومسابقات لتحفیز معنویة أخرى كخطابات الشكر وأنماط ا

.العاملین على العمل

:الحوافز المادیة_ب

:تتضمن الحوافز المادیة كل من الحوافز المباشرة وغیر المباشرة وذلك كمایلي

:الحوافز المادیة المباشرة_

وتشكل الحوافز المادیة المباشرة القدرة الشرائیة للفرد التي تمكنه من إشباع حاجاته الفردیة واألسریة 

العالقات الدوریة،األجر،:2كمالیة وتشمل كل منلع والخدمات سواء كانت أساسیة أومن الس

.البدالت وحوافز اإلنتاج

:دمات إجتماعیة تقدم للعاملین مثلتتضمن هذه الحوافز خ:الحوافز المادیة غیر المباشرة_

یاضة، وخدمات مالیة، وخدمات طبیةالتغذیة، اإلسكان، المواصالت، التثقیف، التعلیم والترویح والر 

:دور الحضانة للموظفات وخدمات شرائیة وتتمثل فیمایلي

.تقدیم وجبات غذائیة یومیة في المنظمات للعمال:التغذیة

.تقدیم بعض المؤسسات ببناء بعض المساكن للعمال:اإلسكان

.العملت خاصة لنقل العمال من البیت إلى بعض المنظمات إلى توفیر سیاراتهجتإن:التنقالت

.تقدیم القروض في حاالت معینة مثل الوفاة، المرض والزواج:الخدمات المالیة_

.تقدیم الرعایة للعاملین وأسرهم:الخدمات الطبیة

.تخصیص أحد قاعات المؤسسة للحضانة:حضانة للموظفاتدور ال

.315نفسه ، ص المرجع-1
.219، ص 1981السعودیة،معهد اإلدارة العامة ، ط،.د، والتطویر والتحفیزالتدریب علي محمد عبد الوهاب، -2
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:التدریب-الفرع الثالث

فهو عملیة نظامیة لتغییر سلوك یعد التدریب إستراتیجیة من إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة 

تحقیق أهداف المنظمة وهو یتعلق بمهارات العمل الحالي، كما یعد التدریب بمثابة العاملین بإتجاه

.توجیه یساعد العاملین على الحصول على المهارات من أجل نجاحهم في عملهم

.إلى أهمیة التدریب)ثالثا(إلى أنواع التدریب،)ثانیا(إلى تعریف التدریب، )أوال(وسنتطرق

:تعریف التدریب-أوال

:فیما یليللتدریب نذكرها تعار یفهناك عدة 

هو نشاط وخطط یهدف إلى تزوید األفراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي :التعریف األول

، وأن التدریب تتحقق أهدافه من خالل 1تؤدي إلى زیادة معدالت األداء بالنسبة للفرد في عمله

.تعلمظاهرة ال

التدریب هو عملیة تربویة ذات بعد قصیر وٕاجراء تنظیمي یستفاد منه بشكل منظم :التعریف الثاني

.2من خالله یزود األفراد بالمعرفة الفنیة والمهارات المتعلقة بمجال معین

هو تلك الجهود الهادفة إلى تزوید العامل بالمعلومات والمعارف التي تكسبه مهارة :التعریف الثالث

.3مهاراته ومعارفه وهذا من أجل زیادة كفاءته الحالیة والمستقبلیةفي أداء العمل، وتنمیة 

:أنواع التدریب-ثانیا

:التدریب حسب الوظائف-1

:1عدة أنواع للتدریب وهي على النحو التاليفي هذا النوعنجد

.323علي محمد عبد الوهاب، المرجع السابق ، ص -1
.223خالد عبد الرحمان الهیتي، المرجع السابق، ص-2
.24-13، ص ص2002لتوزیع، األردن، ط، دار الشروق للنشر وا.، دالتدریب حسن أحمد الطعاني،-3
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.یتعلق باألفراد العاملین في الوظائف الیدویة في اإلنتاج أو في مراكز أخرى:التدریب المهني_

.ینصب على األفراد العاملین في الوظائف اإلداریة:التدریب اإلداري_

.ویقوم على أساس زیادة كفاءة العاملین ومهارتهم:التدریب اإلشرافي_

ورهم ضمن برامج التدریب المختلفةیتعلق باألفراد المدربین للقیام بد:تدریب المدربین

:التدریب حسب نوعیة األفراد-2

:التدریب یأخذ بعدین أساسیین هماوهذا النوع من 

:الفرديالتدریب _أ

تتعلق بالعمال الذین ویمثل هذا النوع من التدریب تطویر المهارات والقدرات الفردیة والتي غالبا ما

.2یتم ترقیتهم لمراكز إداریة أو فنیة علیا، ولذا فإنه یقتصر على العمال المعنیین لذلك فقط

:التدریب الجماعي-ب

توضع مجموعة من النمط من التدریب یعتمد على األسلوب الجماعي في التدریب، وغالبا ماهذا 

.العمال المراد تدریبهم جماعیا في مراكز تدریبیة متخصصة

:التدریب حسب مرحلة التوظیف-3

:3وهذا  النوع من التدریب یأخذ بعدین أساسیین هما

یحتاج إلى توجیه من طرف اإلدارة بإعتباره جدید في المنظمة وال یعرف :توجیه الموظف الجدید_

.قوانینها الداخلیة وهیاكلها

أي التدریب في العمل وداخل المنظمة إلكساب مهارات وكفاءات زائدة :التدریب أثناء العمل_

.بالمؤسسةلالرتقاء

:أهداف التدریب-ثالثا

:التدریبیة وهيه األهداف على ضوء االحتیاجاتتحدد هذ

.326-325المرجع نفسه، ص ص-1
.142-141المرجع السابق، ص صكاظم  خضیر حمود،-2
.135علي السلمي ، المرجع السابق، ص -3
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تحدید نوع المهارات التي سیتدرب علیها وقد تكون مهارات لغویة أو ذات طابع تقني، مهارات -

.إقامة العالقات مع العاملین أو مهارات فكریة

.تحدید موضوعات التدریب بمحتوى التدریب وكل واحد حسب نظام أو أسلوب وظیفته-

الخصائص والمقاومات التي یجب أن تتوفر في هذا إختیار المدربین ویتوقف على مجموعة من -

.العلمیة، تكامل الشخصیة وتوازنهاالشخص مثل المعرفة 

تحدید فترة البرامج التدریبیة على المدى الطویل بما یخص التكنولوجیة واآللیة والمدى القصیر فیما -

.1اآللةكاستخدامیتعلق باألعمال الروتینیة البسیطة 

.تدریبیة بكل القواعد والضوابط الموضوعیة باألسلوب المختار للتدریبتنفیذ البرامج ال-

.332الوهاب،  المرجع السابق،  ص علي محمد عبد-1
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الفصل الثاني

دور إدارة الموارد البشریة في تفعیل 

البنكیةنشاط المؤسسات 

الخارجي منح قرض مصغر من بنك الجزائر(

).نموذجا
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الدول نظرا للدور الذي اقتصادیاتالوسائل الفعالة لتحدید إحدىالبنكیةعتبر المؤسسات ت

ویعد البنك ضرورة من ضرورات العصر الحدیث ال تلعبه من خالل الوظائف التي تقوم بها،

ویقوم البنك بعدة وظائف وعملیات ویتعامل مع ،مة من األمم أن تستغني عن خدماتهتستطیع أي أ

ه على أحسن وجه ینبغي علیه ولكي یتمكن من توظیف موارد،االقتصادیینعدد كبیر من األعوان

تتعلق بكل الجوانب المحیطة بمنح القروض وهذه السیاسة لها أهمیة ماخاصة بأن یحدد سیاسته،

وتختلف البنوك فیما بینها وهذا تبعا للوظائف المنوطة بها فهي تترتب في ،ة للبنككبیرة بالنسب

موارد الرات أن البنوك التي تملك ت جمیع التطو وأشار الجهاز البنكي الذي یخضع لنظام الدولة،

بشریة ذات قدرات ومزایا معرفیة ومعلوماتیة خاصة بكل منها استطاعت دخول أسواق عالمیة ال

.فیهالبشریةالمواردإدارةحاجة إلى زیادة دور فعالیة ولهذا تتسارع الجدیدة،
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المبحث األول

خصوصیة إدارة الموارد البشریة في البنك

وأن عوامل المادیة والبشریة والمالیةأي بنك یعتمد في تحقیق أهدافه على مجموعة من الإن

امل األخرى، لهذا بدأ المورد البشري هو أهم الموارد لكونه المحرك األساسي والمسیر لباقي العو 

بإدارة األفراد والتي أصبحت مع مرور الزمن وظیفة إنشاء ما یسمى، حیث تم االهتمام به

الموارد البشریة في إدارةمتخصصة مثل باقي الوظائف األساسیة األخرى في البنك، وتزید أهمیة 

.ونها المسؤولة عن األداء البشريتحقیق أهداف البنك ك

وعملیات )األولالمطلب (فيإلى مفهوم المؤسسة البنكیةومن خالل هذا المبحث نتطرق

.)انيالمطلب الث(إدارة الموارد البشریة في البنك 
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المطلب األول

مفهوم المؤسسة البنكیة

حیث یعد مظهر من مظاهر التمویل االقتصادیةبرز النشاط البنكي كعامل فعال في الحیاة 

في أیة االقتصادوازدهار كبیرة في تطوربنوك أهمیة ولهذه الاالقتصادیةالمالي المتسع في التنمیة 

.دولة

ومن أهم وظائفها منح القروض بكافة أشكالها ،1وتعتبر البنوك الركیزة األساسیة للنظام البنكي

لالقتصادمن جهة ومورد ضروري ،وأنواعها فهذه القروض تعتبر مصدر أساسي لربحیة البنوك

.من جهة أخرى

البنوك أنواعثم بعدها إلى )الفرع األول(البنوك فيتعریفلمطلب سنتطرق إلى اومن خالل هذا 

.)الفرع الثالث(في وأهمیة البنوك )الفرع الثاني(في

:تعریف البنك-األولالفرع 

تعتبر البنوك من القطاعات المنظمة تنظیما عالیا في مختلف المجتمعات وذلك للشبكة 

المعقدة التي تحیطها من المتطلبات اإلداریة والقانونیة الالزمة ألداء نشاطها، حیث تلعب دورا 

:وهناك عدة تعاریف للبنوك منها مایلي.هاما في تنفیذ األهداف المختلفة

)()(Banqueجاءت كلمة- Bankمن الكلمة اإلیطالیة( Banco) وتعني في البدایة المصطبة

التي یجلس علیها الصرافون لتحویل العملة، ثم تطور المعنى فیما بعد إلى المنضدة التي یتم فوقها 

عد وتبادل العمالت ثم أصبحت في النهایة تعني المكان الذي توجد فیه تلك المنضدة وتجري فیه 

.بالنقودالمتاجرة 

صرف، صارف، واصطرف الدنانیر بدلها بدراهم ودنانیر سواها، والصراف :أما بالعربیة فیقال-

والصیرف والصیرفي وجمعها صیارفة هو بیاع النقود بنقود وغیرها، والصرافة أو الصرف هي 

.25، ص2008ت الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعا2ط،محاضرات في اقتصاد البنوك شاكر القزویني، -1
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وجمعها مصارف تعني المؤسسة المالیة التي )وهي كلمة حدیثة(حرفة الصراف والمصرف 

.1واالقتراضاإلقراض تتعاطى

رؤوس األموال أو بوجه آخر ودائع باستعمالكما یعتبر البنك كل مؤسسة أو منشأة تقوم عادة -

.2توظیفها في حسابها الخاص في عملیات القرض والعملیات المالیة

90/10القانون من 114أما بالعودة إلى القانون الجزائري، فإنه عرف البنك من خالل المادة -

.ق،ن،المتعلق ق

البنوك عبارة عن أشخاص معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة إجراء العملیات :"114المادة

.3"من هذا القانون113إلى 110المصرفیة في المواد من 

وبعبارة أخرى أنه منشأة تنصب عملیاتها الرئیسیة على تجمیع النقود الفائضة عن حاجة -

استثمارها ن م، أو ةلآلخرین، وفق أسس معینإقراضهاالجمهور ومنشأة األعمال أو الدولة لغرض 

.4في أوراق مالیة محددة

، األموال في شكل ودائعلجمهور على البنك هو مؤسسة مهمتها األساسیة والعادیة الحصول من ا-

.وفي آخر شكل تستخدمها لحسابها الخاص في عملیة الخصم أو القرض

:ومن خالل هذا التعریف نستخلص أن للبنك صنفین من العملیات

وسیط "یكون البنك بذلك إضافیةخلق النقود المصرفیة عن طریق توزیع القروض وتشكل ودائع _

"نقدي

أي ابتكار تقنیات لتمویل البنك كتحویل الودائع الجاریة إلى وضع عدة طرق لتوزیع القروض، _

.5"وسیط مالي"ادخارات سائلة فتكون 

.26شاكر القزویني، المرجع السابق، ص -1
.31،ص 1985، دار األمل، األردن، محاسبة البنوك التجاریة وشركات التأمینمدحت إسماعیل،-2
، 16المتضمن ق، ن، ق، ج ر، رقم العدد 1990أفریل 14ه الموافق ل 1410رمضان 9المؤرخ في 10-90القانون -3

.1990أفریل 18المؤرخة في 
.62، ص 2000الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعاتتقنیات وسیاسات التسییر المصرفيفریدة بخراز یعدل،-4
.63، ص نفسهالمرجع -5
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قدي ألنه یوفر لزبائنهالمؤسسات المالیة األخرى بوظیفة الوسیط الننإذا كان البنك ینفرد دو 

في السائلة ویتدخلاالدخارنقوده الخاصة والنقود المركزیة، یجب أن ال ینسى أنه یجمع موارد 

.خل مع الوظیفة المالیةأسواق رأس المال، أي الوظیفة النقدیة تتدا

منشأة حصلت على التصریح للقیام بأعمال :"كالتالياألمریكیةیعرف البنك في الوالیات المتحدة 

ي المصارف، سواء حصلت على هذا التصریح من الحكومة المركزیة أو من حكومة الوالیة الت

.1"تباشر أي نشاط

أي أن للبنك وظیفة أساسیة تتمثل في تجمیع األموال وتوظیفها لیمد النشاط االقتصادي في 

.2المجتمع باألموال الالزمة لتنمیته وتقدمه

:أنواع البنوك-الفرع الثاني

وهذا تباین من حیث تخصص كل واحدة منهایتشكل أي نظام بنكي من مجموعة بنوك ت

ومستلزمات االقتصاد، ویختلف النظام البنكي من دولة إلى وما یتناسبوفقا لحاجات عمالئها 

طبیعة اقتصادها القومي ویتصدر هذه المجموعة البنك المركزي إلى جانب البنوك أخرى حسب 

البنوك )ثالثا(البنوك التجاریة،)ثانیا(لبنك المركزي،ا)أوال(اریة وبنوك أخرى سوف نتطرقالتج

.البنوك المتخصصة)خامسا(البنوك الشاملة، )رابعا(اإلسالمیة،

:البنك المركزي-أوال

صرفي النابض یمده في الدعم وینظم حركته ویبعث متبر البنك المركزي قلب الجهاز الیع

في إعتبارها بقدر ماتستهدف تدعیم النظام النقدي فیه الحیاة فهو منشأة مصرفیة علیا تضع الربح 

ونظرا ألهمیة هذا الهدف فإن البنك المركزي یجب أن یكون مملوكا للدولة وفي البالد التي ال 

تكون هذه البنوك مملوكة للدولة، فإن الدولة تخضعه لرقابة صارمة، األمر الذي یجعله منشأة شبه 

.3زي بأنه بنك اإلصدار، بنك البنوك، وبنك الدولةحكومیة، وبصفة عامة یتصف البنك المرك

.15ص ،1998د ط، دار وائل للنشر ، األردن، لعملیات المصرفیة،اخالد أمین عبد اهللا، -1
.9، ص2005ن، مصر، .د.، د ط، دإدارة البنوكمحمد سعید أنور سلطان،-2
.213، ص 1993ة والنشر، د ب ن ، د ط، دار الجامعة للطباع،اقتصادیات النقود والبنوك عادل أحمد حشیش،-3
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:خصائصه–1

ینفرد البنك المركزي بخصائص معینة تجعله یختلف عن بقیة المؤسسات المالیة األخرى نذكر 

:1منها مایلي

:مبدأ الوحدة-

في العادة یوجد لكل بنك مركزي واحد باستثناء الوالیات المتحدة األمریكیة حیث البنك المركزي 

.فیدرالیا متواجد في واشنطنبنكا12فیها عبارة عن اتحاد مكون من 

:مؤسسة غیر ربحیة-

فالبنك المركزي ال یسعى من وراء نشاطه تحقیق ربح تجاري وٕانما یسعى إلى تحقیق المصلحة 

.امة للمجتمعالع

:إصدار النقود-

یعد البنك المركزي الجهة الوحیدة والمحتكرة بموجب القانون إلصدار النقود األساسیة في المجتمع 

.النقدیة منهاباالحتیاطاتواالحتفاظ وٕاتالفها

:ارتباطه بالحكومة_

البنوك المركزیة وتشكل إداراتها وتضع لها القوانین تنشئفي الغالب الحكومات هي التي 

.واألنظمة الخاصة به

:یحتل البنك المركزي الصدارة والقیمة في الجهاز البنكي-

وذلك باإلشراف على تنظیم شؤون مختلف أنواع البنوك من خالل ترخیصها واإلشراف على 

عملها وتدقیق حساباتها وبتصفیة الدیون القائمة بین البنوك التجاریة ویحدد الحدود العلیا والدین 

.2ر الفائدة ألسعا

،الدار الجامعیة، 1ط،انعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي في دور البنوك المركزیةمحمد شعبان محمد علي،-1

.4-3،ص ص2006
.18،ص 2006ن، المغرب، .د.، د2، طالنقود والبنوك والمؤسسات المالیةعبد اهللا طاهر و علي الخلیل موقف، -2
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:وظائفه-2

:إصدار النقود القانونیة-

لمتطلبات التبادل التجاري وحاجة الوحدات بسلطة تنظیم كمیة النقود وفقاینفرد البنك المركزي

ة في التحكم بوسائل لهذه الوظیفة هي تنشیط السلطات النقدیقتصادیة، ومن أسباب احتكاره اال

.1المصرفيباالئتمانوالتقلص للوحدات االقتصادیة والسیطرة على حركة التوسع الدفع المتاحة

:بنك الحكومةالبنك المركزي -

:مركزي بعدة وظائف للحكومة أهمهایقوم البنك ال

.االحتفاظ بالحسابات الحكومیة-

:إصدار القروض العامة نیابة عن الحكومة-

فیها، كما یقوم بخدمة هذه القروض أي االكتتابحیث یقوم بعملیة تنظیمها واإلشراف علیها وعلى 

.دفع أقساط استهالكها عندما یحین أجل استحقاقها

:الدولة إقراض-

عند اختالف تدفق اإلیرادات العامة عن تدفق النفقات العامة خالل السنة یمكن أن تواجه 

ك المركزي من البناالقتراضالحكومة عجزا في میزانیتها لفترة قصیرة، هنا تلجأ الحكومة إلى 

القروض مقابل أدوات الخزینة قصیرة األجل وتصدر تلكقروض قصیرة لتغطیة ذلك العجز 

.وبأسعار فائدة منخفضة

:لبنك المركزي بنك البنوكا-

یرتبط البنك المركزي بعالقة قویة مع البنوك وخاصة البنوك التجاریة وتتمثل مظاهر هذه العالقة 

:یليفیما

نقدیة مقابل كاحتیاطاتتستخدم البنوك التجاریة األوراق النقدیة التي یصدرها البنك المركزي -

.الودائع التي تودعها وتحقق من ذلك أهم مصدر من خاللها

ط، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، مصر، .، دالبنوك المركزیة والسیاسات النقدیةالسامرائي،زكریاء الدوري ویسري -1

.27، ص 2006
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تودع البنوك التجاریة جزء من أرصدتها في البنك المركزي سواء كان احتیاطي قانوني أو ودائع -

دمها البنك المركزي للنظام المصرفي حیث أن االحتیاطات النقدیة اختیاریة مقابل خدمات هامة یق

للبنوك األخرى أو توجیه هذه األرصدة لتحقق أهداف االئتمانسوف تدعم البنك المركزي منحة 

.السیاسة النقدیة

یستخدم البنك المركزي الودائع للبنوك األخرى كأداة لتصفیة حساباتها بین بعضها البعض حیث -

.بین البنوك التجاریة عن طریق القیود الحسابیةقاصةنك المركزي المیتولى الب

1.البنك المركزي هو الذي یمنح البنوك التجاریة الرخصة لممارسة العمل المصرفي-

:البنوك التجاریة-ثانیا

التجاریة مؤسسات انتمائیة غیر متخصصة تضطلع أساسا بتلقي ودائع األفراد البنوكتعتبر 

قصیر األجل االئتمانالقابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصیر والتعامل بصفة أساسیة في 

".بنوك الودائع"ویطلق علیها 

لب من وعلى ذلك تعتبر بنوكا تجاریة ماال یضطلع بقبول الودائع القابلة للسحب لدى الط

ذي األجل االئتمانینحصر نشاطه األساسي في مزاولة عملیات المؤسسات اإلئتمانیة أو ما

ومن أمثلة هذه البنوك في الجزائر القرض .2وبنوك الرهن العقاري وغیرهااالدخارالطویل لبنوك 

.الشعبي الجزائري

:خصائصها-1

:تتمیز البنوك التجاریة بمجموعة من الخصائص نذكر منها

.األرباح وبأقل تكلفة ممكنةلتجاریة إلى تحقیق أكبر قدر من تسعى البنوك ا–1

.تساهم في تقدیم القروض لتمویل المشاریع–2

.یعد خلق الودائع أهم وظیفة تمارسها البنوك التجاریة–3

، ص 2001اب الجامعة، مصر، ط، مؤسسة شب.، داالقتصاد النقدي، البنوك التجاریة، البنوك المركزیةضیاء مجید،-1

.254-253ص
.141،ص 2002نشورات الحلبي، مصر، ط، م.، دأساسیات االقتصاد النقدي والمصرفيزینب عوض اهللا،-2
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.تعتمد بنسبة كبیرة على أموال الغیر–4

.تتعدد وتتنوع حسب اتساع السوق النقدي–5

:وظائفها-2

لقد تطورت وظائف البنوك التجاریة في مجال الخدمات المصرفیة التي تقوم بها وذلك راجع إلى 

:التطور االقتصادي واالجتماعي والمالي الذي عرفه العالم، ومن بین هذه الوظائف نذكر

:الحسابات المصرفیة

ح صاحب الودیعة في حساب تتمثل في تلقي البنك التجاري ودائع الغیر ثم یقوم بفتح حساب لصال

یسمى حساب مصرفي، هذا الحساب یمكن أن یكون ناتجا عن ودائع ألجل متوسط أو طویل 

المدى ومنه یتلقى عنها فوائد وقد یكون هذا الحساب ناتج عن ودائع آمنة تحت الطلب أو جاریة 

.بنك خصوماتلویتلقى عنها ا

:منح القروض

للبنك االعتیادیةدیة والقروض اإلئتمانیة ومن بین الوظائف تأخذ هذه الوظیفة شكلین القروض النق

أي فتح حساب للزبون في حدود قیمة معینة وكذا عملیات خصم االعتمادالتجاري نجد فتح 

.التجاریة لصالح زبونه مقابل حصول البنك التجاري على معدل الخصماألوراق

:المقدم للتجارة الخارجیةاالئتمان

.المستندي والخصم المستنديواالعتماد، المستنديتأخذ هذه الوظیفة أشكال تتمثل في التحصیل 

:خلق الودائع

ویقصد بها قیام البنوك التجاریة بتقدیم قروض لزبائنها وعمالئها تزید كمیتها ومبالغها عن كمیة 

.1الودائع األولیة مما یؤدي إلى زیادة العرض الكلي من النقود

.274276ضیاء مجید، المرجع السابق، ص ص، -1
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:البنوك اإلسالمیة-ثالثا

التي تقوم بها البنوك إن البنوك اإلسالمیة تعمل على مزاولة جمیع األموال المصرفیة 

التجاریة لكن دون تطبیق نظام سعر الفائدة مع الزبائن، وأول من تناول فكرة البنوك اإلسالمیة هو 

إال سالمي یحجم عن التعامل بالفائدةاإل، حیث كان البنك"أبو األعلى المدودي"الكاتب الباكستاني

، ومن أمثلة هذا 1تغطي التكالیف إدارة الحسابات للقروضأنه یسمح له استیفاء عمولة معلومة

.النوع من البنوك في الجزائر بنك البركة

:وظائفها-1

.في إطار المعاییر الشرعیةواإلنسانیةتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة _

رؤوس األموال وتوظیفها في المجاالت استقطابتشجیع عملیات االستثمار من خالل _

.االقتصادیة

:البنوك الشاملة-رابعا

وراء تنویع مصادر تعرف البنوك الشاملة على أنها تلك المؤسسات المالیة التي تسعى دائما 

توظیف مواردها، وتفتح وتمنح التمویل وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات و 

لجمیع القطاعات كما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة، بحیث نجد االئتمان

تجمع مابین الوظائف البنوك التجاریة والتقلیدیة ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك االستثمار

.واألعمال

:وظائفها-1

فتح الحسابات الجاریة التقلیدیة للبنوك التجاریة مثل قبول الودائع،تقوم البنوك الشاملة بالوظائف -

.وفتح االعتمادات

.وتأجیرها للمشروعاتل عن طریق شراء اآلالتتأجیر التموی-

، 2001ار الجامعیة للطباعة، مصر،ط، الد.، دقضایا إسالمیة معاصرة في النقود والبنوك والتمویلعبد الرحمن یسري أحمد،-1

.25ص 
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التعامل بالمشتقات وهي من األدوات المالیة المستنجدة والتي یشاع استخدامها مؤخرا من أجل -

.أخذ الحیطة من المخاطر

المالیة لصالح الشركات المصدرة األدواتالتوزیع، بحیث تقوم البنوك الشاملة بتسویق التسویق و -

.1لها مقابل الحصول على عمولة مناسبة

:البنوك المتخصصة-خامسا

تختص هذه البنوك في تمویل المشاریع االقتصادیة حسب تخصص وطبیعة كل قطاع لذا 

لذي تخدمه، وتقدم له تسهیالت فنیةیدل اسمها على القطاع اأحیانا ببنوك التنمیة، وعادة ،2تسمى

ل كما أنها تعتمد على مواردها الذاتیة وتتصف بعالقات قویة مع وقروض متوسطة وطویلة األج

بنوك التنمیة الزراعیة والبنوك العقاریة ونذكر من هذه البنوك بنوك التنمیة الصناعیة،،الدولة

.3وأیضا بنوك التجارة الخارجیة

:وظائفها-1

طویل األجل تخدم نوعا االئتمانیتمثل النشاط الرئیسي للبنوك المتخصصة في القیام بعملیات 

:4، وتعتمد على المصادر التالیة كموارد لهااالقتصاديمعینا من النشاط 

.الضخمة لهذه البنوكاألموالرؤوس -

.حصیلة السندات التي تصدرها-

.تحصل علیها من مؤسسات التمویل وغیرهاحصیلة قروض األجل التي -

:باإلضافة إلى هذه البنوك هناك عدة بنوك نتعرض لها باختصار

.260یسري أحمد، المرجع السابق، صنعبد الرحم-1
،2007ن، .ب.ط، دار الجامعیة، د.، داقتصادیات النقود والبنوك، األساسیات والمستهدفاتعبد المطلب عبد الحمید،-2

.126ص 
210-209،ص ص2006شر، األردن، ، مركز یزید للن2، طالنقود والبنوك والمؤسسات المالیةعبد اهللا الطاهر،-3
.260المرجع السابق، ص،الحمیدعبد المطلب عبد-4
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:البنوك الخاصة

حیث تعود ملكیتها إلى شخص األشخاصوتأخذ هذه البنوك شكل الملكیة الفردیة أو شركات 

.واحد أو عائلة واحدة

:البنوك المساهمة

، وتطرح )مساهمة عامة محددة(شركة أموالتكونتأخذ هذه البنوك شكل الملكیة المساهمة حیث

.لالكتتاب العام ویجري تداولها في األسواق المالیةأسهمها 

:البنوك التعاونیة

.1وتعود ملكیة هذا النوع إلى جمعیات تعاونیة أو نقابات مهنیة أو حرفیة أو عمالیة

:البنوك المختلطة

.ویشترك في ملكیة هذه البنوك كل من القطاع العام والقطاع الخاص

:البنوك الوطنیة

لدولة التي تقام هذه اليهي البنوك التي تعود ملكیتها إلى أشخاص طبیعیین واعتباریین تابعین 

.2البنوك على أراضیها

:البنوك األجنبیة

.هي البنوك التي تعود ملكیتها إلى رعایا دول أخرى غیر الدول المسجلة فیها هذه البنوك

:البنوك اإلقلیمیة

.مثل صندوق النقد الدوليدد من دول المنطقة المعنیةوهي البنوك التي یشترك في ملكیتها ع

:أهمیة البنوك-الثالثالفرع 

تظهر أهمیة البنوك في العصر الحدیث بأدائها أرصدة ضخمة من الودائع الصغیرة المحققة 

:یليمن الحجم الكبیر وذلك بما

.90بق، ص شاكر القزویني، المرجع السا-1
.39، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، طتقنیات البنوكالطاهر لطرش،-2
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بدون هذه الوساطة یتعین على صاحب المال أن یجد المستثمر المطلوب والعكس بالشروط –1

.والمدة المناسبة

.والمشاركة على مشروع واحدلالقتصادبدون المصاریف تكون المخاطر أكبر –2

.1األجلتمكین المصاریف نظرا لكبر حجم األرصدة أن تدخل في مشاریع طویلة –3

.ها اقتصادیة المالیة للعمالء كعمل دراسات جدواتقدیم االستثمارات –4

.تشجیع التجارة المحلیة الداخلیة والخارجیة-5

.المالیةتساهم البنوك في تنمیة األسواق والمؤسسات –6

.التخفیف من مشكلة البطالة–7

المطلب الثاني

إدارة الموارد البشریة في البنكعملیات

إن للمورد البشري أهمیة كبرى في تسییر نظام البنوك لذا تقدم له مختلف التحفیزات والتشجیعات 

وكما أن للتطور التكنولوجي للموارد البشریة دور كبیر في إدارة البنوك، ،األخیرةمن طرف هذه 

التي تطبقها واألهمیةوتتجلى أهم العملیات إلدارة الموارد البشریة في البنك من خالل األهداف 

.هذه البنوك على مستوى المورد البشري

إدارة لبشریة في البنك، وأهدافإلى أهمیة الموارد ا)الفرع األول(ولتوضیح هذه الفكرة سنتطرق في

.)الفرع الثالث(والتحفیزات والتشجیعات في)الفرع الثاني(الموارد البشریة من خالل 

:أهمیة إدارة الموارد البشریة في البنك-األولالفرع 

تتجلى أهم العملیات التي تقوم بها إدارة الموارد البشریة من واقع المورد البشري باعتباره محور 

:2وٕادارته وتطویره، وتتجلى أهمیتها فياإلنتاجعملیة 

المتعلقة بالعاملین فذلك یساعد هؤالء األمورالتنفیذیین في للمدیرینواإلرشادتقدیم النصح -

.على صیاغة وٕادارة وتنفیذ السیاسات وحل المشاكل المتعلقة باألفراد العاملین بالبنكالمدیرین

.14–13، ص ص2008، دار الوفاء للدنیا، الكویت، 1، طإدارة البنوكمحمد الصیرفي ،-1
.270-268صشاكر القزویني، المرجع السابق، ص-2
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تشجیع العاملین المتمیزین والمجدین على بذل مزید من الجهد واستنهاض طاقتهم اإلبداعیة وذلك -

.باستخدام أسلوب الحوافز والمكافآت إما بصورة مادیة أو عن طریق الترقیة لوظائف أعلى

للقوى العاملة والمؤثرة على فعالیة اإلنسانیةعلى كشف الصعوبات والمشاكل المدیریند تساع-

.التنظیم

ومن هذه األعلىواألداءاألفضلتوفیر جمیع اإلجراءات المتعلقة بالعمال لضمان اإلنتاجیة -

.والحوافزاألجورالعاملین، إعداد البرامج التدریبیة، إدارة األفراداإلجراءات الخدمات، إعداد وتهیئة 

ضمان التنسیق بین جمیع النشاطات المتعلقة بالعمال والوحدات اإلداریة في البنك، من خالل -

مناقشة اإلدارات التنفیذیة حول هذه النشاطات ویدخل في هذا توفیر المزایا والحوافز المادیة 

.والمعنویة إلشباع حاجاتهم ورغباتهم الفردیة والجماعیة

:أهداف إدارة الموارد البشریة في البنك-الفرع الثاني

:تنقسم أهداف إدارة الموارد البشریة إلى نوعین

:تعظیم اإلنتاجیة-1

وذلك یجب العمل على تقییم وتطبیق البرامج والطرق التي تتماشى مع هذا الهدف وٕان على مدیري 

ن عل تحقیق هذه اإلنتاجیةاألفراد ضرورة تطویر أسالیب قیاس درجات تأثیر األنشطة التي یقومو 

الفعالة في تحقیق مساهمتهاىإدارة الموارد البشریة بالبنك بمدوذلك یمكن تقییم مدى فعالیة 

.1أهدافها

:الوقایة التنظیمیة-2

اجهة الضغوط هو المحافظة على التنظیم القائم لبقاء واستمرار البنك ومدى قدراتها على مو 

إذ تلعب إدارة الموارد البشریة دورا هاما في خلق الظروف التي تساهم في الداخلیة والخارجیة،

ل على تقلیل استقرار البنك، فمسؤولیتها تتمثل في تحدید السیاسات، اإلجراءات، والبرامج التي تعم

أقل حد ممكن وبذلك یتحقق االستقرار الداخلي، كما أن العلوم السلوكیة الصراع الداخلي إلى 

.132بق ص الطاهر لطرش، المرجع السا-1
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الوقایة التنظیمیة بمساعدة إدارة الموارد البشریة بدرجة كبیرة وفي مجاالت مجالب في تساهم بنصی

:عدیدة مثل قیاس الرضا عن العمل والروح المعنویة، ونجد كذلك

.تحقیق التعاون الفعال بین العاملین لتحقیق أهداف البنك-

.ریض العمال ألي خطرتوفیر ظروف وأحوال العمل المناسبة التي تكفل جوا مناسبا وعدم تع-

الیة، والقیام بإعدادهم وللقیام بأعمالهم على الوجه ار أكفأ األشخاص لشغل الوظائف الحاختی-

.المطلوب

ع وسیاسته ولوائحه وتوصیل آرائهم إمداد العاملین بكل البیانات التي یحتاجونها والخاصة بالمشرو 

.اقتراحاتهم للمسؤولین قبل قرار معین یؤثر علیهم

توعیة العاملین بمدى أهمیة دورهم في تحقیق أهداف خطة التنمیة االقتصادیة ودفعهم لبذل -

.أقصى جهود ممكنة

:التحفیزات والتشجیعات الممنوحة لعمال البنوك-الفرع الثالث

نظرا للتغیرات الطارئة على المنظومة المصرفیة العالمیة وباألخص النظام المصرفي 

الجزائري، وصدور قانون النقد والقرض، عملت الجزائر على إحداث وتلبیة السوق المصرفي بما 

، فهي خطة متناسقة ومنظمة في 1یخص اهتمامات المورد البشري من ترقیة ونقل وتكوین متطور

:تراتیجیاتها في إدارة الموارد البشریة فكانت تتبع الخطوات التالیةتطبیق اس

مهمتها تغطیة العجز في األفراد مع األخذ بعین االعتبار بأن المورد البشري :التعیین والتوظیف_

مسابقات وكل وٕاجراءموظف یستجیب للشروط المطلوبة في الوظیفة، ووضع إعالنات للوظیفة 

.حسب حاجة البنك لها

.مؤهالت في االختصاص وعلى درایة سابقة للوظیفة استقطاب المورد البشري ذو_

.المرونة في المعاملة مع عمال وموظفو البنك_

، مذكرة مقدمة ، أثر تكوین وتدریب الموارد البشریة على إنتاجیة المؤسسة االقتصادیة وردیة بورنان ، فاطمة الزهراء تواتي-1

.105ص ،2007یر المؤسسة، جامعة بومرداس، وتسیلنیل شهادة اللیسانس في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد 
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االهتمام أكثر بتقدیم مختلف الخدمات لعمالها خصوصا فیما یخص الخدمات االجتماعیة وتقدیم _

.قروض لهم والمساعدة

.ات والبحوث المصرفیة كالسیارات والمستلزمات المنزلیةتقدیم هدایا تشجیعیة في حالة االختراع_

.لنقلهم إلى عملهم في البنكتخصیص وسائل نقل خاصة بالعمال والموظفین_

.ةتقدیم العطل والرحالت التشجیعی_
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المبحث الثاني

تسییر طلبات منح قرض مصغر

من بنك الجزائر الخارجي نموذجا

أهم وأخطر الوظائف والعملیات التي تقوم بها البنوك، لذا تعتبر القروض المصرفیة من 

وجب على البنك أن یسیر القروض مهما كان نوعه ومهما كانت مدته، وتعتمد البنوك على سیاسة 

، ومن االقتراضینبغي إتباعه عندما یتقدم العمالء بطلب مكتوبة لمنح القروض، توضع فیها ما

،1ونة خاصة إذا ما كان مقدم الطلب من العمالء الرئیسیینلمتوقع أن تتصف تلك السیاسة بالمر ا

وبما أن القروض التي تطلبها المؤسسات تكون في أغلب األحیان موجهة نحو تمویل نشاطات 

فإن ذلك یحتم علیها متابعة ومراقبة مدى سیر تلك النشاطات لبلوغ األهداف المرجوة االستغالل

.تقنیات وأسالیب مختلفةوال یتم ذلك إال بإستخدام منها،

لذا االئتمانكما تواجه البنوك العدید من المخاطر في ممارستها ألنشطتها، خاصة في مجال منح 

.من أكثر المخاطر التي تواجهها البنوك فیما یخص نشاطاتها وٕاستمراریتهااالئتمانتعد مخاطر 

الخارجي بنك الجزائرني لقانو لتوضیح ماهیة القروض التي تمنحها البنوك سنتطرق إلى النظام ال

بعد ذالك إلى كیفیة منح القروض االستثماریة من بنك الجزائر ق ثم نتطر )المطلب األول(في 

الخارجي في لموارد البشریة في بنك الجزائرإدارة ادورإضافة إلى)المطلب الثاني(الخارجي

.)المطلب الثالث(

.90ابق، صشاكر القزویني، المرجع الس-1



البنكیة دور إدارة الموارد البشریة في تفعیل نشاط المؤسسات الفصل الثاني  

60

المطلب األول

الخارجيالجزائرلبنك النظام القانوني 

الخارجي من أقدم البنوك التجاریة الموجودة في الجزائر، فهي تعتمد علیه یعد بنك الجزائر

كما أن هذا البنك یقوم بأعمال إستثماریة داخل الوطن ،في كل تعامالته المالیة والبنكیة مع الخارج

ورة واضحة لبنك اء صوهو یتفرع في كل والیات الوطن بهدف التقرب إلى العمالء أكثر وإلعط

من وتعریف بنك الجزائر)لالفرع األو(من خالل ما سنتطرق إلیه أكثر فيالخارجيالجزائر

وفي األخیر نتطرق إلى مكونات )الفرع الثالث(ومهامه في،)الفرع الثاني(ارجي، وأهدافه في الخ

.)الفرع الرابع(ارجي من خالل الهیكل التنظیمي فيالخبنك الجزائر

:تعریف بنك الجزائر الخارجي-الفرع األول

204-67، وذلك طبقا للمرسوم رقم 1967تأسس بنك الجزائر الخارجي في الفاتح أكتوبر 

ملیون دینار جزائري، مقره الجزائر العاصمة 20وبرأسمال قدره 1967الفاتح أكتوبرالمؤرخ في 

).حي الدكتور رانیولدو، حیدرة الجزائر01(

إضافة وكاالت وفروع بموافقة وزیر المالیة، كما یمكنه إضافة وكاالت خارج الوطن وبإمكان 

:وتصنیفها ال یكون إال بموجب نص تشریعي وقد تم إنشاؤه على إنقاذ المؤسسات البنكیة التالیة

1967أكتوبر 01القرض الیوني بتاریخ -

1967دیسمبر 31الشركة العامة بتاریخ -

1968دیسمبر 30قرض الشمال بتاریخ -

1968ماي 31البنك الصناعي الجزائري وبنك البحر األبیض المتوسط بتاریخ -

الخارجي الجزائري وقت إنشائه هو تسهیل وتطویر العالقات وكان الموضوع األساسي للبنك

اإلقتصادیة للجزائر مع البلدان األخرى في إطار التخطیط الوطني، وبهذا یعتبر مركز للخدمات 

في أحسن الظروف منتجاتهاواإلستعالمات التجاریة، التي تسمح للمؤسسات التجاریة ببیع 

یة الصادرات مع المنتجات المصنعة لمختلف فروع العالمیة، كما یساهم في ترقاإلقتصادیة 
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من أول كان بنك  الجزائر الخارجي،1988وفي سنة النشاط، وبعد عشریتین من الوجود 

1989جانفي 12في 11-88المؤسسات البنكیة المستقلة، وذلك حسب أحكام القانون رقم 

حتفظا بنفس الغرض المحدد ، م1989فیفري 05لیتحول فعال إلى شركة مساهمة، وذلك بتاریخ 

000.000.000.1(یار دینار جزائريوقد حدد رأسماله بمل،204-67رقم له في المرسوم 

ملیون 600مالییر و05أصبح رأسمال البنك 1966، وفي مارس 1988وذلك في فیفري )دج

رفعه تم 2011ویبقى رأس المال ملكا للدولة، وفي )دج000.000.000.56(دینار جزائري

)000.000.000.100(تم رفعه إلى غایة2014ي سنة وف)دج000.000.000.76(إلى 

جدة في التجمعات السكانیة الكبرىوكالة متوا80شبكة تحتوي على لدى بنك الجزائر الخارجي

وفي المراكز الصناعیة ومناطق اإلنتاج البترولي ویقیم كذلك عالقات مع دول أخرى، وله فرعین 

وكذلك تثمار والتجارة الخارجیة بأبوظبيارج البنك الدولي العربي بباریس والبنك العربي لإلسفي الخ

2011أرباحه إلى نهایة سنة فقد وصلتیة منذ نشأته إلى غایة یومنا هذا،حقق البنك أرباحا متوال

وهذا بفضل إتباع البنك إستراتیجیة تنوع ملیون دینار375یعادل ملیار أي ما30.260إلى 

وٕاستثماره في كل القطاعات وهي مجاالت متعددة كالسیاحة والنقل وغیرها، وكذا تنوع اإلستثمار، 

377البنك في تعامالته مع مختلف شرائح المجتمع، وكنتیجة لذلك إرتفعت محفظة البنك من 

.ملیار دج1080ملیار دج إلى 

ي الخارجي كثاني أكبر بنك بمنطقة المغرب الكبیر، الثالث على مستوى وقد صنف البنك الجزائر 

منطقة شمال إفریقیا، الثامن على مستوى القارة اإلفریقیة وهذا حسب تصنیف وهذا حسب تصنیف 

.20111سنة "جون أفریك"مجلة 

.كما یحتل هذا البنك المرتبة األولى في ترتیب البنوك التجاریة في الجزائر

).BEA(معلومات مقدمة من بنك الجزائر الخارجي-1
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:الخارجيمهام بنك الجزائر-الثانيالفرع 

بنك الجزائر الخارجي من أهم البنوك المساهمة في ترقیة التجارة الخارجیة في بالدنا كما یقوم 

:1بالمهام التالیة

تنمیة العالقات اإلقتصادیة الجزائریة األجنبیة وكذا تسهیل المعامالت التجاریة من خالل تمویل -

.دالتجارة الخارجیة للبال

.إبرام إتفاقیة القروض مع البنوك الخارجیة-

.منح إعتمادات اإلستیراد-

ضمان كل الصفات الموقعة من قبل الدولة والمؤسسات المحلیة والخارجیة، وكذا ضمان صفات 

.المصدرین والمستوردین األجانب والجزائریین

.إنشاء وكاالت وفروع خارجیة-

.نظام تأمینهاإعطاء موافقات للقروض والمشاركة في -

.القیام بجمیع العملیات البنكیة والمحاسبة الخارجیة-

تأسیس وٕادارة المؤسسات الرئیسیة، وٕانجاز العملیات الخاصة بالتأمین الالزم لنشاطات -

.المؤسسات

.توفیر اإلدخار الوطني-

.ضمان اإلجراءات الجیدة الناتجة عن السوق الدولیة والجماعات المحلیة-

.كة في المؤسسات الخارجیةأخذ المشار -

.المرجع نفسه-1
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:التنظیمي لبنك الجزائر الخارجيالهیكل-الفرع الثالث

خلیة التطهیر

مدریة المفتشیة العامة 

نیابة المدریة العامة للمالیة والتطهیر نیابة مدریة التعهدات نیابة المدیریة للعالقات األمانة العامة 

الرئاسة 

المدیریة الجهویة 

اإلنتاج البنكي 

قطاع فروع الشبكة 

قطاع التجارة الخارجیة 

التسییر اإلداري

قطاع تسییر الوسائل 

قطاع اإلعالم اآللي 

سكرتاریة التعهدات 

قطاع المنازعات 

قطاع الموارد 

المكلف بالدراسات 

 مدیریة التجارة

.الخارجیة 

 مدیریة العملیات مع

.الخارج 

 مدیریة الفروع

والمشاركة 

.والعالقات الدولیة 

 مدیریة الموارد البشریة

.والتكوین

 مدریة اإلدارة العامة.

 مدیریة االتصال.

 مدیریة الدراسات

.القانونیة 

 خلیة األمن

 الخلیة اإلستراتیجیة

.

 التنظیم خلیة.

مدیریة المحاسبة.

 مدیریة اإلعالم

.اآللي

 مدیریة الخزینة.

 مدریة المراقبة.

 مدیریة المراقبة

 مدیریة المركز

.للشبكة

 مدیریة التعهدات مع

.الشركات الكبرى

 مدیریة المؤسسات

.المتوسطة والصغیرة 

 مدیریة المنازعات

الدرجة الثانیة الدرجة األولى 

نائب المدیر التجاري نائب مسیر اإلدارة 

الوكاالت 

الوكالة الرئیسیة 

رئاسة الوكالة 

BEAمعلومات مقدمة من بنك الجزائر الخارجي :المصدر 
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یرتكز على رأس الهیكل التنظیمي للبنك المدیریة العامة فتلیه المفتشیة العامة التي تراقب 

والمراقبة من طرف خلیة الوكاالت وتنتقل إلیها فجائیا لمراجعة الخلل وٕایجاد الحلول الالزمة 

البنكیة المراجعة، وأما خلیة مكافحة عملیات غسل األموال والتمویل تعمل على متابعة الوكاالت 

.یخص بعملیاتها المالیة، ورقابة العملیات المالیة التمویلیة المشبوهةوكل ما

یملك البنك الخارجي ستة مدیریات عامة مساعدة، وتكمن أهمیتها بالتوجه إلیها عوض المدیریة 

دیریة الم)ثانیا(المدیریة العامة المساعدة للتجارة، )أوال(العامة وتظم بدورها المدیریات التالیة

المدیریة )رابعا(المدیریة العامة المساعدة للعملیات والتنظیم،)ثالثا(العامة المساعدة الدولیة، 

المدیریة العامة )سادسا(المدیریة العامة المساعدة المالیة،)خامسا(العامة المساعدة لإللتزامات، 

.المساعدة للتطویر الداخلي ودعم األنشطة

:المساعدة للتجارةالمدیریة العامة -أوال

تظم خمسة مدیریات منها البنكیة التي تدیر الوكاالت، وتتفرع إلى مدیریات جهویة وهي بدورها 

تتفرع إلى وكاالت، فمدیریة الحسابات الكبیرة تقوم بإدارة حسابات المؤسسات الكبیرة، أما مدیریة 

ت، مدیریة سوق الخواص سوق المؤسسات تقوم بإدارة حسابات المؤسسات ذات األسهم والسندا

تدیر حسابات الخواص، وأخیرا مدیریة التسویق تقوم بدراسات من أجل أفكار جدیدة للحمالت 

.اإلعالنیة والترویجیة لنشر خدمات البنك من أجل إستقطاب الزبائن

:الدولیةالمدیریة العامة المساعدة -ثانیا

مدیریة العالقات مع الخارج تهتم بكل ماتعتبر كوسیط من أجل تمثیل البنك على المستوى الدولي ف

باإلستیراد والتصدیر وٕارسال كل الوثائق إلیها، وأما فیما یتعلق بالمسائل القانونیة كإمضاء یتعلق 

العالقات الدولیة فإن مدیریة العالقات الدولیة هي التي تهتم بذلك، وهناك أیضا مدیریة التجارة 

.الخارجیة

:ساعدة للعملیات والتنظیمالمدیریة العامة الم-ثالثا

مدیریة وسائل الدفع :تهتم بكل ما یتعلق بالعملیات األوتوماتیكیة وتظم أربعة مدیریات وهي كالتالي

تسیر كل ما یتعلق بوسائل الدفع من شیك، بطاقات مغناطیسیة ووسائل إلكترونیة أخرى، مدیریة 
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تعامل مع الزبائن، وكل ما یتعلق وراء الشباك تتعامل بالوثائق فقط من أوراق تجاریة وال ت

بتوظیفات األموال التي تدیرها، مدیریة أنظمة اإلعالم اآللي فتضع أنظمة للمعلومات وتستعمل 

اإلعالم اآللي لتحسین وتطویر البنك، أما مدیریة اإلتصاالت فهي تحتوي على أرشیف الوكاالت 

.وتعمل على تنفیذ الحمالت المدروسة من مدیریة التسویق

:المدیریة العامة المساعدة لإللتزامات-بعارا

تظم كل إلتزامات البنوك وتحتوي على ثالث مدیریات، مدیریة القرض فتعمل على تسییر القروض 

، مدیریة متابعة علقة بالقروض من أجل إتخاذ القرارالكبیرة وترسل إلیها هیاكل العملیات المت

المنجزة على مستوى الوكاالت والمدیریات الجهویة ومراقبة اإللتزامات والتحصیل فتراقب الملفات 

یتعلق بالقروض، أما عن مدیریة المنازعات فترتفع إلیها المسائل القانونیة خاصة تلك التي وكل ما

.لم یوجد لها حل على مستوى الوكالة

:المدیریة العامة المساعدة المالیة-خامسا

یتعلق بالعملیات المالیة وتظم سبعة مدیریات، فتتم دراسة السوق وٕانجاز التقاریر تختص بكل ما

تدرس المشاریع المستقبلیة للبنكالمدیریة اإلستراتیجیةاالقتصادیة،بمدیریة الدراسات االقتصادیة

عملیات مدیریة تسییر المیزانیة تهتم بإنجاز المیزانیة لكل وكالة ومعرفة سبب النقصان أو الزیادة لل

عبارة عن إتصال سریع یؤمن مصداقیة (Swiftبحیث ترسل أرقام العملیات عن طریق نظام 

وهي تهتم بإنجاز المیزانیة ودراستها، وتختص )المعاملة المتبادلة بین البنوك داخلیا وخارجیا

مدیریة الخزینة والسوق بتحویالت المبالغ المالیة، أما مدیریة المحاسبة تقوم بإدارة كل العملیات 

الحسابیة للبنك، بحیث تساعده في ذلك مدیریة مراقبة التسییر إن كانت منفذة بطریقة جیدة، وفیما 

.واالشتراكاتمساهمات تتكفل بها مدیریة تسییر األصول یخص إدارة عملیات المؤسسات ذات ال

:المدیریة العامة المساعدة للتطویر الداخلي ودعم األنشطة-سادسا

تدیر المدیریات الرئیسیة وتظم ستة مدیریات، من بینها مدیریة التنظیم والجودة تهتم بالتنظیم 

ال ذو كفاءات واإلهتمام بمقترحات الداخلي للوكاالت وتوفیر أجهزة ذات نوعیة ممتازة وتوفیر عم

یتعلق بتوظیف العمال وأجرهم وكذا متابعة الزبائن وتوفیرها، مدیریة الموارد البشریة تسیر كل ما
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المسیرة المهنیة، ووضع أنظمة لتحفیز العمیل كالترقیة وتقدیم المكافآت، مدیریة التكوین تهتم 

دیریة اإلدارة تهتم بالتسییر الجید للید العاملة تدریبیة وملتقیات جهویة ووطنیة، مبتنظیم دورات 

ووضع كل الوسائل واإلمكانیات الضروریة لكافة المدیریات لتحقیق األهداف المسطرة، ووضع 

میدان للوسائل الضروریة للسیر الحسن وتنمیتها، أما مدیریة اإلعالم تعتبر مكملة لمدیریة 

.1ونیة فتعمل على معالجة القضایا القانونیةالتسویق، وأما فیما یخص مدیریة المسائل القان

:أهداف بنك الجزائر الخارجي-ابعالفرع الر 

:لتحقیق أهداف هامة منهایسعى بنك الجزائر الخارجي

تحسین وجعل التسییر أكثر فعالیة من أجل ضمان الالزمة للتطویر التجاري، وذلك بإدخال -

تقنیات جدیدة في میدان التسییر والتسویق، مثل البطاقات التي تعمل بها البنوك فیما یخص 

.فیما بینهاتعامالتها الداخلیة 

واألخذ لمحكم للموارد البشریة الزبائن، وكذا العمل على التسییر اواقترابالتوسع ونشر الشبكة -

.بالمشاركة على الصعید الوطني والخارجي

.واالتصالتحسین وتطویر األنظمة المعلوماتیة -

.االحتیاجاتتقدیم الوسائل المادیة والتقنیة حسب -

.تقویة نظام المراقبة داخل كل المدیریات التابعة للبالد-

.مصرفیة جیدةتحقیق أكبر ربح ممكن وذلك بتقدیم خدمات -

.وضع وكاالت وفروع في الخارج-

.تحقیق وتشجیع وتمویل العملیات التجاریة مع باقي بلدان العالم-

.بین الجزائر والخارجاالقتصادیةتسهیل تنمیة اإلصالحات -

.الناتجة بین أسواق الدول والجمعیات المحلیةلاللتزاماتضمان التنفیذ الجید -

.والمصدرینإعطاء ضمانات للمستوردین-

).BEA(معلومات مقدمة من بنك الجزائر الخارجي-1
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.إعطاء الموافقات للقرض مع البنوك الخارجیة األخرى

.یمكن أن یتدخل البنك الخارجي الجزائري في البورصات91-90في ظل إصالحات -

المطلب الثاني

االستثماریةمنح القروض 

من بنك الجزائر الخارجي

خاص بها، حیث إن أي مؤسسة عندما ترید أن تتقدم بطلب قرض من أي بنك تكون ملف 

تحدد قیمة ونوع القرض إضافة إلى مدة االستحقاق والبنك بدوره یتخذ احتیاطاته وذالك بدراسة 

البنكیة،إلى تعریف القروض)الفرع األول(وسنتطرق في لف اإلجراءات لمنح القروضمخت

ثم نقوم بدراسة ملف )ثانيالفرع ال(مختلف أنواع القروض التي یمنحها بنك الجزائر الخارجي و 

الهیئات المخول لها بمنح القروض في البنك الجزائر الخارجي نتناول )لثالفرع الثا(القرض في

.)خامسالفرع ال(وأخیرا إجراءات التسییر القرض المصغر )رابعالفرع ال(

:تعریف القروض البنكیة:الفرع األول

یختلف مفهوم القرض من باحث آلخر كل حسب تخصصه وحسب وجهة نظره لذا تعمدا تقدیم 

تعریف )2(،تعریف القرض لغویا)1(مختلفة لتوضیح الرؤیة أكثر، بحیث نتناول تعاریف

تعریف )5(تعریف القرض مصرفیا، )4(تعریف القرض إقتصادیا،)3(القرض إصطالحا، 

.القرض قانونیا

:القرض لغویاتعریف -1

المشتقة من الفعل الالتیني )crédum(هي كلمة من أصل التیني )(créditكلمة القرض

céder)1(.

.90كر القزویني، المرجع السابق، صشا-1
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:اصطالحاتعریف القرض -2

تلك الخدمات المقدمة للعمالء والتي یتم بمقتضاها تزوید األفراد "رف القروض البنكیة بأنها تع

والمؤسسات والمنشآت في المجتمع باألموال الالزمة، على أن یتعهد المدین بسداد تلك األموال 

علیها والمصاریف دفعة واحدة أو على أقساط في تواریخ محددة وفوائدها والعمالت المستحقة 

سب العقد وتدعم تلك العملیة بمجموعة من الضمانات التي تكفل البنك إسترداد أمواله في حالة ح

.1"توقف العمیل عن السداد وبدون خسائر

:تعریف القرض إقتصادیا-3

:تعددت تعاریف القرض بإختالف آراء الباحثین اإلقتصادیین نذكر منها

ود لثروة حقیقیة أو لقدرة شرائیة مقابل القرض هو حصول الثقة وٕاعطاء التصرف في أجل محد"

الوعد بالدفع لنفس الثروة أو ما یقابلها من حیث القیمة إضافة إلى أجل معین لقاء عملیة 

."األخطار المحتملةإستعمالها مع األخذ بعین اإلعتبار 

بمنح القروض هي من أفعال الثقة ویتجسد ذلك الفعل الذي یقوم بواسطته شخص ما هو الدائن "

أموال لشخص آخر هو المدین ویلتزم بضمانه أمام اآلخرین وذلك مقابل ثمن أو تعویض أو 

.2"فائدة

:تعریف البنك مصرفیا-4

.3"اإلئتمان، التسلیف، اإلعتماد:تعني كلمة قرض ثالث معاني"

:تعریف القرض قانونیا-5

كل عقد "على أنه1986أوت 19من القانون البنكي المؤرخ في 325یعرف القرض بنص المادة 

...بواسطته، مؤسسة أومنشأة مؤهلة لهذا القرض، تضع أو تعد بوضع مؤقت ألجل أو بمقابل

.103ص ،2000ط ، دار الجامعة ، مصر ، .، دالبنوك الشاملة وعملیات إدارتهاعبد المطلب عبد الحمید،-1
.55الطاهر لطرش ، المرجع السابق، ص-2
.166، ص2000الجامعیة، الجزائر ، ط ، دیوان المطبوعات .، دمدخل إلى التحلیل النقديمحمود حمیدات ،-3
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القرض هو كل عمل أن "السالف الذكر10-90من قانون النقد والقرض 112وبحسب المادة 

.1"لقاء عوض یضع بموجبه ولمصلحته شخص آخر إلتزام بالتوقیع كالضمان والكفالة

وبین الزبون طالب )البنك(یمكن القول أن القرض هو عقد یتم بین جهة مخولة قانونیا باإلقراض 

بحیث یجب أن یستوفي في هذا العقد جمیع الشروط الالزمة ونستنتج مما سبق )المقترض(القرض

ذكره أن ذلك القرض هو فعل ثقة یضم تبادل خدمتین متباعدتین في الوقت، أي تقدیم أموال مقابل

حتى یكون سیتین، هما الفارق الزمني والخطر، وعد بالتسدید مع فائدة معینة تعطي عملیتین أسا

:كذلك یجب أن تتوفر فیها العناصر التالیة

:الثقة والوعد-أ

یتمثل في أن الدائن له ثقة في أن المدین سوف یقوم بتسدید المبلغ في الوقت المحدد وبصفة عامة 

.التي یتعهد بهاااللتزاماتفهو قادر على الوفاء بكل

:الزمن-ب

.، فلیس قرض إن لم تكن هذه الزمنیةاسترجاعهاضرورة وجود فجوة زمنیة بین منح األموال و بین 

:المخاطرة-ج

.2یعني محور مهنة البنك فال قرض مخاطرة مهما كانت نوعیة الضمانات

:وجود دین-د

.وهو المبلغ النقدي الذي یمنحه الدائن للمدین

:عالقة المدیونیة-ه

.3حیث یفترض وجود دائن القرض والمدین هو ملتقي القرض وهو الشرط األساسي لعملیة القرض

.المتضمن ق ن ق، المرجع السابق10-90القانون رقم -1
.56الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص-2
.228، الدار الجامعیة، لبنان، صط.، داإلقتصاد النقدي والمصرفي مصطفى رشدیشمیة ، -3
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:أنواع القروض الممنوحة من بنك الجزائر الخارجي-الثانيالفرع 

إن تعدد العملیات المصرفیة وتعقدها أدى إلى ظهور العدید من القروض وهما على نوعین 

واللذان سوف نشرح كل واحد منهما )ثانیا(االستثماروقروض )أوال(االستغاللأساسیین، قروض 

:على النحو التالي

:قروض اإلستغالل-أوال

ظرف مؤقت، تتراوح مدة إن قروض اإلستغالل عبارة عن قروض قصیرة األجل تسمح بمواجهة 

هذا النوع من القروض من بضعة أیام إلى بضعة شهور وال تتجاوز السنة الواحدة، تلجأ المؤسسة 

:1مواجهة عملیة تجاریة في زمن محددلهذا النوع  إن أرادت تغطیة إحتیاجات خزینتها، وٕاذا أرادت 

:قروض اإلستثمار-نیاثا

توجه قروض اإلستثمار لتمویل المحجوزات ووسائل اإلنتاج، والتسدید ال یكون متأكدا إال عن 

فین طریق األرباح التي تكون محصورة، وبصفة عامة یمكننا أن نصنف هذه القروض إلى صن

.قروض اإلیجار)2(عملیات القرض الكالسیكیة لتمویل اإلستثمارات، )1(رئیسیین 

.عملیات القرض الكالسیكیة لتمویل اإلستثمارات-1

قروض )أ(،2یتم التمییز في هذا الصدد بین نوعین من الطرق الكالسیكیة في التمویل هما

.قروض طویلة األجل)ب(متوسطة األجل،

:قروض متوسطة األجل-أ

بتنمیة حجم هي قروض تمكن المؤسسات من تطویر وتجدید أجهزتها وتحقیق مخططاتها المتعلقة 

صادراتها، تتراوح مدة القروض من سنتین إلى خمس سنوات وأحیانا سبع سنوات، یقدم هذا القرض 

غالبا إلى أصحاب التجارة والصناعة وعلى المقاولین والمصدرین شریطة أن یتعلق هذا القرض 

.بفائدة إقتصادیة تعود منفعتها على المصلحة

تسییر ، فرع ، رسالة ماجستیر محاولة تقنیة الشبكات العصبیة اإلصطناعیة لتسییر خطر عدم تسدید القرضخدیجة صادي، -1

.64، ص1990سییر، جامعة الجزائر، علوم إقتصادیة وعلوم الت
.74الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -2
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:قروض طویلة األجل-ب

طویلة األجل من المصادر الثابتة التي تسمح للمؤسسة بوضع تحت تصرفها تعتبر القروض ال

األموال الالزمة لتمویل مشاریعها الطویلة األجل المتمثلة في بناء المصانع، الحصول على 

...التجهیزات التقنیة

طویلة تزید مدة القروض تحت سبع سنوات أحیانا، ومرحلة تعویض هذه اإلستثمارات تكون 

ن هذا القرض المؤسسات العامة والخاصة وتمنح في غالب األحیان لمؤسسات ویستفید م

متخصصة لقاء ضمانات تكافلیة، وعادة لقاء رهن عقاري، مع اإلصالحات التي مست الجهاز 

.المصرفي أصبحت مجمل البنوك التجاریة تمنح هذا النوع من القروض

:قروض اإلیجار-2

بموجبها بنكا أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا لذلك یقصد به تلك العملیة التي یقوم 

بوضع اآلالت والمعدات أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبیل اإلیجار مع 

إمكانیة التنازل عنها في نهایة الفترة المتعاقد علیها، ویتم التسدید على أقساط تم اإلتفاق علیها، 

:في1ویمكن من التعریف إستنتاج خصائص اإلئتمان اإلیجاري والمتمثلة"ثمن اإلیجار"وتسمى

ویتفق معه یقوم المتعامل اإلقتصادي، زبون البنك بإختیار العتاد الذي یرید إقتناءه لدى مورد -

.على شروط عقد الشراء

.بة عنهبعد دراسة البنك للملف وحصوله على موافقة تمویل یبرم العقد مع المورد مع إستالمه نیا-

.دفع البنك للمورد قیمة المعدات ویتلقى الفاتورة بإسمه-

یبرم عقد القرض اإلیجاري مع العمیل إذ یلتزم بموجبه هذا األخیر بدفع أقساط محددة طیلة مدة 

.تفید بالمقابل من حق اإلنتفاع بهاإلیجار، ویس

.75الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص-1
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:الخارجيدراسة ملف طلب قرض استثماري من بنك الجزائر -لثالفرع الثا

إن البنك قبل أن یتخذ قرار منح القرض یقوم أوال بدراسة ملف القرض، وذلك مرورا بعدة مراحل 

:والمتمثلة في

؛تقدیم الملف من طرف الزبون-1

؛دراسة الملف من طرف المكلف بالدراسات-2

؛المصادقة من لجنة القبول المختصة بذلك في البنك-3

؛)الضمانات ومبلغ القروض(بالشروطقرار القبول یكون في وثیقة -4

؛إتفاقیة القرض-5

.تقدیم تأشیرة القرض لصاحب المشروع-6

:تقدیم ملف القرض-أوال

تقدم العمیل إلى البنك لطلب قرض إستثماري من أجل توسیع 31/03/2013في تاریخ 

ویعرف ، 2006نشاطه، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا العمیل قد تحصل سابقا على قرض في سنة 

بمستوى ثقافي جید، الجدیة في العمل، نشیط، منافس، والخبرة في هذا المجال، وقد سجل في 

.المشروع األول

:ملف القرض-1

:وكما نعلم أنه لطلب قرض من البنك یكون وفق ملف، وهذا الملف یتكون من

ون طلب خطي للقرض یتضمن مبلغ القرض، المدة، الغرض منه، وللضمانات المقترح، ویك-

.مؤرخ وممضي من طرف العمیل

:إقتصادیة؛ وفي هذه الحالة یجب التركیز على العناصر التالیة-تقدیم دراسة تقنو-

.عرض كامل للمشروع-

.تحدید ووصف مقر المشروع-

.وصف المنتجات الرئیسیة أو الخدمات والفرص-

.برنامج إصالح وتنفیذ المشروع-
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.تحلیل السوق وأثر المشروع-

.لتنظیمكیفیة ا-

.الخصوصیات التقنیة والقدرات والعملیات-

.شهادة ضریبیة وعرضیة أخیرة، ومنح جدول السداد المقدمة من اإلدارة الضریبیة-

.المیزانیة التقدیریة وجدول حسابات النتائج للسنوات الخمس موقع من طرف المحاسب-

.المحاسبأرصدة الضرائب للسنوات األخیرة، مصادق علیها من طرف -

من شهر إلى ثالثة أشهر ممضي من طرف المحاسب )TCRالمیزانیة و(الوضعیة المحاسبیة-

.والمدیر، ویحمل ختم المؤسسة

.خطة التمویل التقدیریة لخمس سنوات-

.خطة العمل المفصلة-

.وثیقة مفصلة حول كل سوق-

شهادة اإلقامة، شهادة نسخة طبق األصل من بطاقة التعریف الوطنیة للعمیل،(الملف اإلداري-

.)المیالد

ونسخة من إعالن نسخة من السجل التجاري مصادقة من المركز الوطني للسجل التجاري،-

.الوجود، ونسخة من البطاقة الضریبیة

:مالحظة

.01على العمیل أن یوفر أربع نسخ عن هذا الملف عند تقدیمه للبنك، أنظر الملحق رقم 

:تقدیم صاحب المشروع-2

س-ب:اإلسم واللقب

...في.../.../...تاریخ ومكان المیالد

بسكتة وحلویات:مجال النشاط

شخص طبیعي:الصیغة القانونیة

:....العنوان الشخصي
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.02أنظر الملحق رقم :مالحظة

:تقدیم المشروع-3

.هو مشروع إستثماري یتمثل في إنشاء مؤسسة فردیة بسكتة، حلویات، ومنتجات الحمیة

:تواجد المشروعموقع -4

.البویرة

:مناصب العمل المحتمل إحداثها-5

.خمسة مناصب

:مبلغ القرض-6

هي مبلغ الحصص باألموال الخاصة، KDA31بحیث KDA6200كلفته اإلجمالیة هي 

3100أما KDAهو مبلغ القرض المطلوب من البنك.

:الغرض من القرض-7

.ةشراء معدات البسكت

:للمشروعالمحیط الداخلي -8

مبنى ذو طابق سفلي و طابقان لدیه مستودعین لحفظ المعدات المحصل :الممتلكات الشخصیة

.علیها مع العلم أن القرض األول تم به إقتناء ناقلین للبضائع إضافة إلى معدات المخبزة

د إلى حد اآلن قام بتشغیل ید عاملة واحدة، مع المساعدات المقدمة من أفرا:الموارد البشریة

.العائلة في معظم األحیان

:المحیط الخارجي للمشروع-9

تجدر اإلشارة إلى أن قطاع نشاط هذه المؤسسة ال یتعرض لمنافسة كبیرة ومع ذلك فإن عالقته 

.بالبنك جیدة تسمح له بمواجهة المنافسة، وزیادة التركیز على حصص السوق

.تورید القمح اللین أو القمح الصلب الخشن:الموردون

.والمؤسسات الفردیة،وعلى سبیل المثال الزبائن هم المؤسسات العمومیة:الزبائن
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:عالقة المؤسسة بالبنك-10

بحیث أصبحت من أهم العالقات ، 2006هذه المؤسسة لها عالقة مع البنك منذ تأسیسها في سنة

.جدیة العمیل واألرقام التي حققهاوالسبب في ذلك هو 

:رقم األعمال المحقق-11

:رقم األعمال المحقق خالل أربع سنوات سابقة:04جدول رقم 

2009201020112012السنة

رقم األعمال 

المحقق

4158408053724355

.06الملحق رقم :المصدر

:رقم األعمال المتوقع أو التقدیري-12

:رقم األعمال التقدیري لمدة خمس سنوات:05جدول رقم 

20142015201620172018السنة

رقم األعمال 

المتوقع

1000010500110251157612155

.07الملحق رقم :المصدر

:الدراسة المالیة للمشروع-ثانیا

للسنوات السابقة، والمیزانیات التوقیعیة TCRیقوم البنك قبل منح تأشیرة القرض بدراسة المیزانیات و

سنوات القادمة، والتي تساعدها في معرفة الوضعیة المالیة لهذه وجدول حسابات النتائج لخمس

.المؤسسة

:تحدید رقم األعمال السابق-1

وذلك باألخذ بعین اإلعتبار المنتجات المنتجة من طرف هذه المؤسسة وأسعارها وهي الموضحة 

:في الجدول التالي
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أقسام رقم األعمال:06جدول رقم

2009201020112012السنة

4158408053724353بیعات بضاعةم

0000أتباع مباع

0000خدمات مقدمة

.06الملحق رقم:المصدر

:جدول حسابات النتائج السابقة-2

:جدول حسابات النتائج ألربع سنوات سابقة:07جدول رقم 

2009201020112012البیان              السنة

4158408053724353رقم األعمال

2540246032152439معدات ولوازم مستهلكة

2540246032152439مجموع االستهالك

1618162021571914القیمة المضافة

131814731139884مصاریف متنوعة

30014710181030الفائض اإلجمالي لالستغالل

30014710181030نتیجة االستغالل

100االستغاللإیرادات خارج 

145211520تكالیف خارج االستغالل

00-1152-1451نتیجة خارج االستغالل

10181030-1005-1151النتیجة الخامة للدورة

10الضرائب على األرباح

101810181030-1152النتیجة الصافیة للدورة

101810181030-1152قدرة التمویل الذاتي

.06الملحق رقم :المصدر
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:التعلیق على الجدول

من خالل الجدول أعاله یتبین لنا أن المؤسسة قد عرفت انخفاضا في رقم أعمالها، وبالنظر إلى السنوات

.یتبین لنا أنها حققت نتیجة إیجابیة وذلك بعدما كانت سالبة2011/2012األخیرة 

:تحدید رقم األعمال التقدیري-3

یتم حسابه وفقا لألرقام التقدیریة من المنتجات التي سیتم إنتاجها وأسعارها، وسنوضح ذلك في الجدول 

:التالي

:أقسام رقم األعمال التقدیري:08جدول رقم 

20142015201620172018

100001050010251157612155مبیعات بضاعة

إنتاج مباع

00000خدمات مقدمة

.05الملحق رقم :المصدر

البیان
السنة
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:جدول حسابات النتائج التقدیري-4

جدول حسابات النتائج التقدیري لخمس سنوات:09جدول رقم 

20142015201620172018

100010500110251157612155رقم األعمال

30003150330734733646مواد ولوازم مستهلكة

500535551579608الخدمات

35003675385840524252مجموع االستهالك

65006825716775247901القیمة المضافة

42334445466749005145مصاریف المستخدمین

200210220231243الضرائب والرسوم

100105110115121مصاریف متنوعة

19672065217022782392اإلجمالي لالستغاللالفائض

620620620620620مخصصات اإلهتالك

13471445155016581772نتیجة االستغالل

000إیرادات خارج االستغالل

1701361026834تكالیف خارج االستغالل

-34-68-102-136-170النتیجة خارج االستغالل

11771309144815901738الخامة للدورةالنتیجة 

000الضرائب على األرباح

11771309144815901738النتیجة الصافیة للدورة

17971929206822102358قدرة التمویل الذاتي

.05الملحق رقم :المصدر

البیان
السنة
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:التعلیق على الجدول

السنوات الخمس، وكذلك نالحظ من خالل النتائج نالحظ تحسن في رقم األعمال خالل 

زیادة في القیمة المضافة وهذا دلیل على زیادة الطاقة اإلنتاجیة، بالنظر إلى النتیجة 

.الصافیة یتبین أن المؤسسة ستحقق أرباح مما یعني أن المؤسسة في تطور إنتاجي

:إتخاذ القرار-ثالثا

ابقا ومن أجل التسییر األمثل بعد قیام المكلف بالدراسات، بدراسة ملف القرض كما بیناه س

لمخاطر القروض ومن أجل تفادي الوقوع في أخطار عدم التسدید یقوم البنك بفرض 

ضمانات تكون أكبر أو تساوي مبلغ القرض وذلك من أجل التقلیل من المخاطر التي 

.تتعرض لها البنوك

:ل فيومن خالل دراسة الملف یتبین أن الضمانات المقدمة من طرف العمیل تتمث

.من المعدات الممولة%50مساهمة شخصیة ب-

.رهن العتاد الممول من طرف البنك لصالح هذا األخیر-

.تأمین جمیع األخطار لصالح البنك-

وبعد القیام بكل الدراسات الالزمة والنظر في هذه الضمانات وصل البنك إلى إتخاذ القرار 

دج وهو قرض 31.000.000.0وهو قبول القرض المتمثل في قیمة مالیة تصل إلى 

شهرا موجه لشراء معدات 12متوسط األجل، یسدد خالل خمس سنوات وذلك بعد مرور 

أما الفوائد المدفوعة عن هذا القرض فتتمثل في 11بسكتة  أنظر الملحق رقم 

.2013جویلیة 20الصادر في 254-13وذلك طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 0،00%

صادقة علیه من طرف لجنة القبول في البنك وٕاصدار وثیقة تبین وبعد قبول الملف تم الم

.10أشیرة القرض أنظر الملحق رقم صدرت ت2013جوان 11إتفاقیة القرض، وفي 

:وفي األخیر نشیر إلى أن على المستثمر

.اللجوء إلى السلع والخدمات المنتجة محلیا كلما كانت متوفرة في السوق-

.بمنتجاته من باب األولویةتلبیة السوق المحلیة -
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الوفاء بإلتزاماته المستقبلیة في مجال إستثمارات العصرنة ورفع اإلنتاج ضمن اآلجال -

.1التعاقدیة

:الخارجيالقروض في بنك الجزائرالهیئات المخول لها منح -فرع الرابعال

)والأ(وتتمثل 2الجزائر الخارجيهیئات المخول لها منح القروض في بنك یضم هذا الفرع ال

.إرسال الطلبات)رابعا(المفاوض، )ثالثا(، لجنة القرض)ثانیا(في هیئة القرض، 

:هیئة القرض -أوال

:تتم معالجة ودراسة طلبات القرض للقطاع الخاص وٕاتخاذ القرارات بشأنها على أربع مستویات

.مدیر الوكالة-

.المدیریة الجهوي-

.العامةالمدیریة -

.مدیریة التعهدات للمؤسسات المتوسطة والصغیرة-

وبهدف التقلیل من أخطار الخطأ أنشئت لجان قرض إستشاریة على مستوى الهیئات األساسیة 

:3المانحة للقروض وهي

.لجنة القرض للوكالة-

.لجنة القرض للمدیریة الجهویة-

وتهتم هذه المؤسسة بكل أنواع والصغیرةلجنة القرض لمدیریة التعهدات للمؤسسات المتوسطة -

القروض التي یمنحها البنك الخارجي الجزائري، وٕاتخاذ القرار في إطار مختلف لجان القرض مبني 

.على الدراسة المسبقة ألي طلب وذلك وفقا للتعلیمات التنظیمیة

).BEA(معلومات مقدمة من بنك الجزائر الخارجي-1
.المرجع نفسه-2
.المرجع نفسه-3
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:لجنة القرض-ثانیا

عبارة عن لجنة متحركة حیث تتعاقب أراء أعضاء المكونین للجنة وهي المعتبرة بمثابة لجنة 

:بتعبیر آخر إن أعضاء اللجنة ال تجتمع في مكان واحد وتتكون كل لجنة من عضوینالقرض، 

."مسؤول الصندوق-مدیر الوكالة:"لجنة القرض للوكالة-

"لجنة القرض للمدیریة الجهویة- ."ب المدیر المكلف باإلستغاللنائ-المدیر:

مسؤول القسم -مدیر اإلستغالل:"لجنة القرض لمدیریة التعهدات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

."التجاري

ومن صالحیات لجان القرض دراسة طلبات القروض وتحدید آرائهم والنتائج التي توصلوا إلیها 

یبقى قائم سواء كان الطلب جدیدا على الوثائق المرفقة كما أن سقف القروض المسموح بها

.الحقیقیة المقدمةأو مجددا مهما كانت الضمانات

:المفاوض-ثالثا

هیئة محدد حسب طبیعة القرض وذلك في حدود تضبطها المدیریة المبالغ التي تثبت فیها كل 

إلى العامة، وعلى المفاوض إعداد وٕامضاء وثائق قبول منح القروض وذلك في ستة نسخ موجهة

:المصالح التالیة

.الوكالة-

.المدیریة الجهویة-

.المحاسبة-

.اإلعالم اآللي-

.المفتشیة العامة-

.مدیر التعهدات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

:)طلبات القروض(إرسال الطلبات -رابعا

:مهما كان مستوى أخذ قوام منح القرض، فإن دراسة طلب القرض تنجز في ثالث نسخ هي

.ترسل إلى المدیریة الجهویةنسخة-
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.نسخة ترسل إلى مدیریة التعهدات للمؤسسات المتوسطة والصغیرة-

.نسخة توضع في ملف الزبون لدى الوكالة-

:یر القرض المصغر في بنك الجزائر الخارجيإجراءات تسی-الخامسالفرع

الة والتهمیش یعتبر القرض المصغر جزء ال یتجزأ من السیاسات العمومیة لمقاومة البط

بأس بها من السكان ویمثل أداة فعالة لمعالجة النمو واإلقصاء اإلجتماعي ویمس شریحة ال

الدعم، ال یكرس فكرة اإلجتماعي عن طریق النشاط اإلقتصادي ومحاربة التهمیش بفضل نوع من 

المقاولة، لهذا وعلى روح "تیةالمبادرة الذا"اإلتكال بل یرتكز أساسا على اإلعتماد على النفس

ض فإن القرض المصغر یوفر خدمات مالیة متماشیة مع إحتیاجات المواطنین غیر المؤهلین الغر 

لإلستفادة من القرض البنكي والمشكلین أساسا من فئة األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غیر 

الوطنیة المستقل أو البطالین والذین ینشطون عموما في القطاع غیر الشرعي، وتعمل الوكالة

لتسدید القرض المصغر الجهة المسیرة لهذا البرنامج على تطبیقه وتجسیده میدانیا بتمكین 

المواطنین والمواطنات الذین یسعون لخلق نشاط خاص بهم واإلنطالق في مشاریع مصغرة منتجة 

.للسلع والخدمات بإستثناء النشاطات التجاریة

:وطنیة لتسییر القروض المصغرةشروط اإلستفادة من خدمات الوكالة ال-أوال

:باإلمكان اإلستفادة من هذه الخدمات إذا ما توفرت الشروط الضروریة وهي

.فما فوقسنة 18أن یكون سن طلب القرض أو السلفة -

.غیر ثابتة أو ضعیفةمدا خیلأن ال یمتلك أي مدخول أو یمتلك -

.إثبات مقر اإلقامة-

.المشروع المرغوب إنجازهالتمتع بالكفاءات التي تتالءم مع-

.عدم اإلستفادة من مساعدات أخرى إلنشاء نشاطات من أي جهاز آخر-

.من الكلفة اإلجمالیة للمشروع%03القدرة على دفع المساهمة الشخصیة التي تساوي-

.لدى صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرةاالشتراكاتدفع -
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إلى البنك واإللتزام بتسدید مبلغ القرض بدون فوائد للوكالة اإللتزام بتسدید مبلغ القروض والفوائد-

.حسب الجدول الزمني

یراه مناسبا وفي حالة توفر كل الشروط لدى طالب القرض بإمكانه أن یختار نمط التمویل الذي 

.تمویل ثالثي)3(تمویل ثنائي، )2(تمویل ثنائي، )1(له، وهي ثالثة أنماط 

:تمویل ثنائي-1

.دج30.000بدون فائدة ال تتجاوز سلفة 

.بدون فوائد%90مساهمة الوكالة-

.%10مساهمة المستفید-

:تمویل ثنائي-2

.دج100.000دج أو 50.000للمشاریع التي تتراوح قیمتها مابین 

.%90إلى%80بفوائد منخفضة بنسبة %97أو%95:مساهمة البنك-

.5%أو %3:مساهمة المستفید-

:تمویل ثالثي-3

.دج400.000دج حتى 100.000للمشاریع التي تتراوح قیمتها مابین 

.%90إلى %80بفوائد منخفضة بنسبة%70:مساهمة البنك-

.بدون فوائد%27أو%25:مساهمة الوكالة-

هادة أو وثیقة معادلة معترف بها إذا كان المستفید حامال لشوتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة ما

إلى %25وترتفع مساهمة الوكالة من %3إلى%5فإن نسبة مساهمته الشخصیة ستنخفض من 

.بالنسبة للبنك في حالة الثنائي%97إلى %95في حالة التمویل الثالثي ومن 27%

یلتزم المستفید بعد تمویله بتسدید مبلغ القرض إلى البنك في مدة تصل إلى خمس سنوات حسب 

البنك، ویسدد بعد ذلك السلفة بدون فائدة الخاصة بالوكالة في مدة الجدول الزمني الذي یحدده 

فتسدد في مدة األولیةأقصاها ثالث سنوات، أما بالنسبة للسلفة بدون فائدة الموجهة لشراء المواد 

.شهرا على أربعة مراحل15أقصاها 
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ط للمستفیدین مساعدات المالیة فقال تمنح ال"ANGEM"الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر

وٕانما یتعدى ذلك إلى مساعدات غیر مالیة كالتوجیه والمرافقة، الدراسة التقنیة واإلقتصادیة للمشروع 

والتربیة وتسییر المؤسسة، وكذا إعطاء الفرصة لهؤالء المستفیدین من المشاركة في والتكوین 

وكذا خلق فضاءات جدیدة المعارض والصالونات، أین یتم التعارف بینهم وٕاكتساب خبرات مختلفة 

من غیرها من األجهزة بكونها تتوفر على خالیا مرافقة "ANGEM"لتسویق منتجاتهم، إذ تتمیز

متواجدة على مستوى الدوائر، حیث یحصل المواطن على التوجیه والمرافقة، مما یجنبهم عناء 

ا یسمح للوكالة من أن التنقل إلى العاصمة أو الوالیة لإلستعالم وٕایداع ومتابعة ملفاتهم كل هذ

تكون ذات فعالیة كبیرة في تحقیق نشاطات إقتصادیة مدرة الدخل، ومساهمة في خلق مناصب 

عمل للكثیرین وحتى من فئة النساء الماكثات في البیت اللواتي شقین طریقهن بثبات في عالم 

صبح الشغل في تخصصات فالحیة، الحرف الصناعیة والصناعات التقلیدیة والخدمات، وأ

.1األسرةنشاطهن یساهم بشكل كبیر في دعم میزانیة 

"ANGEM"معطیات متعلقة بالوكالة الوطنیة لتسییر القروض المصغرة -4

31/12/2012نوع التمویل المحققة إلى غایة القروض الممنوحة حسب :01جدول رقم 

مناصب الشغل المنشأةعدد القروض الممنوحةنوع التمویل

423329634994المواد األولیةتمویل شراء 

التمویل الثالثي بین الوكالة 

الوطنیة لتسییر القروض 

المصغرة والبنك وحامل المشروع

28279
42418

451608677412المجموع

.ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغرمعلومات مقدمة من-1
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31/12/2012القروض الممنوحة حسب الجنس إلى غایة:02جدول رقم 

%النسبةعدد القروض الممنوحةنوع التمویل

72350461النساء

17810439الرجال

451608100المجموع

31/12/20121القروض الممنوحة حسب قطاعات النشاط إلى غایة :03جدول رقم 

%النسبةعدد القروضقطاعات النشاط

7629116،89الزراعة
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المطلب الثالث

دور إدارة الموارد البشریة في بنك  الجزائر الخارجي

خاصة بنك الجزائر (لموارد البشریة دور فعاال في تفعیل نشاط البنك  إدارة اتلعب

على السیر الحسن في هذه المؤسسة بإعتبار أن العنصر ، وذلك من خالل التأثیر )الخارجي

البشري أهم وأقوى مورد فیها، ویظهر هذا التأثیر الحسن من خالل مدیریة إدارة الموارد البشریة، 

وتتكون هذه األخیرة من مدیریة المستخدمین والتي تسهر على التسییر الجید للعنصر البشري منذ 

.ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغرمعلومات مقدمة من-1
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وارد البشریة من طرف مدیریة فرعیة هي مسؤولة عن ثالث مصالح إلتحاقه بالبنك وتدار إدارة الم

، مصلحة التعیین فهي المصلحة المسؤولة عن كل الحسابا المتعلقة باألجورمصلحة األجور:هي

مهمتها التوظیف لتغطیة العجز مع األخذ بعین اإلعتبار بأن المورد البشري یستجیب والتوظیف

.1، مصلحة القروضللشروط المطلوبة

ویظهر دور إدارة الموارد البشریة في بنك الجزائر الخارجي من خالل ما سنتطرق إلیه في  

ومدى تفاعلها من الموارد البشریة في بنك الجزائر الخارجيإدارةمكانة)الفرع األول(

قدرات ومؤهالت المورد البشري في بنك الجزائر )الفرع الثاني(المتغیرات العالمیة الحاصلة وفي

.ارجيالخ

الجزائر الخارجي ومدى تفاعلها من المتغیرات بنكمكانة إدارة الموارد البشریة في –األولالفرع

:العالمیة الحاصلة

هل طریقة إدارة الموارد البشریة في وكالة "هذا العنصر دفعنا إلى طرح تساؤل على موظفي البنك 

لبنك الجزائر الخارجي تتماشى مع التطورات العالمیة الحاصلة في مجال البنوك؟تابعة 

من خالل األجوبة المتحصل علیها من طرف موظفي البنك والوكالة توصلنا إلى أن نسبة من 

الموظفین یرون أن طریقة إدارة الموارد البشریة في الوكالة تتماشى وحسب التطورات العالمیة حیث 

وأنفع فرع في الوكالة هي قسم الموارد البشریة ویمثل محورا أساسیا له، وتعمل على یرون أن أنجع 

إستخدام مختلف اإلدارات الحدیثة وباألخص الجودة الشاملة وٕادارة التمییز في التعامل مع عمال 

.وموظفي الوكالة، وتقوم أیضا على إختیار أسالیب اإلدارة وتنمیة الموارد البشریة

:المورد البشري في بنك الجزائر الخارجيومؤهالت قدرات -الفرع الثاني

لم تعد إدارة الموارد البشریة مجرد نشاط بسیط یتمثل في مراقبة وٕادارة أنشطة الموارد البشریة 

وأن أي مهمة فنیة دقیقة تتطلب من الموظف واإلطار إمتالك قدرات ومهارات أساسیة وكفاءات 

أن%59تمكنه من تحقیق أهداف المنظمة، وأن هناك نسبة كبیرة من الموظفین أي مایعادل

.)BEA(معلومات مقدمة من بنك الجزائر الخارجي-1
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عملهم یناسب قدراتهم ومؤهالتهم، فیتوجب على الموظف واإلطار أن یدرك أهمیة هذه المهارات 

ودورها في تحقیق التواصل الفعال داخل الوكالة، فلیس من النجاح اإلختیار األنسب للوضعیات 

اإلداریة ما لم یوفق الموظف من خلق التفاعالت وتمكین اإلطار والموظف من المشاركة في بناء 

.عارفه اإلداریة وباألخص الموارد البشریة وتوظیف مهاراته في العملم
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خاتمة

إن إدارة الموارد البشریة تشكل أهمیة إستراتیجیة للمؤسسة، ویتطلب ذلك بطبیعة األمر أن 

تولي اإلدارة العلیا أهمیة خاصة إلدارة الموارد البشریة، هذه اإلدارة تأخذ بعین اإلعتبار النظرة 

اإلستراتیجیة بین البعیدة المدى ألهداف اإلستراتیجیة للمؤسسة للتأكد من وجود تطابق وتناسق في 

.إدارة الموارد البشریة وغایات أهداف المؤسسة

وٕاذا كانت الموارد البشریة تشكل بال منازع الثروات الحقیقیة للمؤسسات كونها تلعب أدوارا حیویة 

في صنع ونجاح المؤسسات، فإن إستراتیجیات إدارة الموارد البشریة بمدخالتها ومخرجاتها فهي 

.ات العلمیة المتاحة أمام مختلف البنوكتشكل بإمتیاز الخیار 

كما أن اإلهتمام اإلستراتیجي بالموارد البشریة ینصب في غالب األحیان على مسائل وقضایا 

تتعلق بتوظیف القرارات الصادرة عن الموارد البشریة في خدمة وطموحات اإلستراتیجیات العامة 

یرات التكنولوجیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة وتتبناها المؤسسات لدى مواجهاتها التغالتي تعتمدها

.وباألخص البنوك

وٕاتضح لنا أن للبنوك دور فعال في إنعاش اإلقتصاد الوطني من خالل حل مشاكل نقص التمویل 

الذي یساهم في التنمیة اإلقتصادیة عن طریق تمویل المشاریع المتعلقة بنشاطات اإلستغالل 

.من منح القروض هو تحقیق األرباح والفوائد الناتجة عنهاواإلستثمار، كما أن الهدف األساسي 
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كما تقوم مصلحة القروض باإلستغالل الیومي لملفات طلب القروض والتأكد من توفر جمیع 

الوثائق وصحتها وٕاعطاء اإلقتراح بعد التحلیل والدراسة المالیة، ثم تحویل الملفات المدروسة إلى 

:اسب، وتوصلنا من خالل الدراسة إلى النتائج التالیةإدارة الوكالة إلتخاذ القرار المن

أن وظیفة إدارة الموارد البشریة مهمة وٕاستراتیجیة في أي بنك وهذا راجع ألهمیة المورد البشري -

.الذي یعتبر العنصر األساسي فیها

شري وجب على إدارة الموارد البشریة أن تعمل جاهدة على تجدید أفكار وتحسین قدرات المورد الب-

.عن طریق برامج تكوینیة وتدریبیة فعالة من أجل المساهمة في تحسین أدائه وتطویر مهاراته

.وظیفة إدارة الموارد البشریة لها دور كبیر في تنمیة وتطویر البنوك-

.مدراء إدارة الموارد البشریة مسؤولین ولهم دور حیوي في تحقیق الجودة الشاملة في منظماتها-

:التي احتوتها دراستنا مایليومن النقائص 

صعوبة مطابقة الدراسة النظریة إلدارة الموارد البشریة مع الدراسة التطبیقیة وٕاسقاطها على واقع -

).بنك الجزائر الخارجي نموذجا(البنوك 

.إستعمال بنك الجزائر الخارجي ألسالیب تقلیدیة في منح القروض-

:أما الحلول المقترحة فنجد مایلي

قائمین في البنك إدخال نظام المعلوماتیة والتقنیات الحدیثة فیما یخص عملیة القرض على ال-

.واإلقتراض
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في إتخاذ نح القروض والتخلي عن البیروقراطیة یجب على البنك إتباع مبدأ الموضوعیة في م-

.القرارات

اء، التوظیف، ضرورة إهتمام المؤسسة بشكل أكبر بوظائف وأنشطة الموارد البشریة كتقییم األد-

.المكافآت، الحوافز والتعویضات

توفیر وتحسین ظروف العمل في المؤسسة البنكیة للوصول إلى أفضل أداء، ألن المورد البشري -

.وحده غیر قادر على تحقیق أداء أحسن دون توفیر الوسائل واألدوات الالزمة لتنفیذ مهام وظیفته 
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یونیو 15ه الموافق  ل 1427جمادى الثانیة 19المؤرخ في 03-06القانون رقم -3

.المتضمن القانون األساسي للوظیفة العامة في الجزائر2006
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:ملخص 

إن الموارد البشریة بشكلها الحدیث تشكل بال منازع الثروات الحقیقیة للبنك وذلك لكونها 

تلعب دورا حیویا، وأحد العوامل األساسیة لنجاح أي مؤسسة وتشكل بكل امتیاز الخیار 

العلمي والتطبیقي أمام المؤسسات عامة وباألخص البنوك، ومن خالل دراستنا لهذا الموضوع 

بنك الجزائر الخارجي بمختلف مصالحه هذا من جهة ومن جهة أخرى تعرفنا تعرفنا على

على مكانته المرموقة التي احتلها بین مختلف البنوك مما یجعله نموذجا لغیره من البنوك 

الجزائریة كما أن وظیفة إدارة الموارد البشریة هي وظیفة مهمة وٕاستراتیجیة في أي بنك وهذا 

.شري الذي یعد العنصر والمورد األساسي فیهراجع ألهمیة المورد الب


