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 إهـــــــــــــــــــداء
 

 " حساناإنسان بوالديه ووصينا اإل " ىل من قال فيهما الرمحانإ

 معىن احلب واإلخالص  اعز من يف الوجود اليت أهدتين حياة هنيئة وغرست فيأىل إهدي مثرة دراسيت أ

 والديت  ...دائما مثايل األعلى و سبب جناحي هذااليت أحاطتين حبناهنا و رعايتها و دعمها وكانت 
 .فاطمة

ىل الذي كان يل قدوة يف احلياة و السبيل الذي أنار يل إمساعديت ماديا و معنويا  على ىل من حرصإ
 محزة ...طريقي و رسم يل درب النجاح والدي

 ول العمر و كمال الصحة و العافية.أقدم عملي هذا متمنيا هلما ط

ومرمي و نبيلة  .رابح .حمفوظ ،خويت : أيوبإخواين و اخوايت األعزاء و خاصة اىل الرباعم أبناء إىل إ
 .ووائل

و الصداقة السامية واالبتسامة اجلريئة أال وهم ىل كل من عشت معهم و مجعتين هبم الكلمة الطيبة إ
 جابر وفتحي... هشام. يونسخالد.عمراوي .عباسة .مصطفى .الزمالء  أمحد

ىل إ" و 2"و سالمي احلار اىل كل طلبة الفوج  "التدقيق "خاصة ختصص مالية وحماسبة،قسم اىل كل 
 ".وحدة أغذية األنعاموعمال مؤسسة "" بوشيخياألستاذ املؤطر "

 .ل من يسعه قليب ومل تسعه الورقةو اهدائي اىل ك

 

 

 " صدام حسين "



 

 شكر وتقديـــر

حنمده احلمد الكثري على توفيقو كتب لنا أقدارا فتحت لنا أبواب اخلري و نشكر اهلل الذي  

 إجناز ىذا العمل ادلتواضع.  يف

 :ونقدم شكرنا أيضا

األجيال. او ليضيئىل الساىرين على محل مشعل النور إ  

     على مساعدتو يل بوشيخيخاصة األستاذ ادلؤطر  ادلالية واحملاسبةىل كل أساتذة قسم إ

كرب و الصديق جزاه اهلل خريا.و على صربه و تفهمو و الذي نعتربه مثل األخ األ  

"وحدة أغذية األنعام" مبستغاًل.إىل كل عمال مؤسسة   
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النواة األساسية  باعتبارىااألوائل  االقتصادينيحيزا معتربا يف كتابات و أعمال  االقتصاديةلقد شغلت ادلؤسسة      

ألن نشاطها يتضمن رلموعة من العناصر  اجتماعيةللمجتمع، كما أهنا تعرب عن عالقات  االقتصادييف النشاط 

 العناصر األخرى ادلعنوية من جهة ثانية. ني العناصر ادلادية  والبشرية متعاملة فيما بينها من جهة وفيما بينها وب

تسعى يف رلملها إىل تعظيم  ي، وىادلؤسسة أشكاال سلتلفة نظرا للتطورات العلمية و التكنولوجية اختذتقد  و

و حىت تقوم ادلؤسسة بنشاطاهتا على أكمل وج تسعى ادلؤسسة لتحقيقو. و ىدفاألرباح وتعترب ىذه األخرية أىم 

 إىل وظائف أساسية و زلاولة التنسيق اجليد بينها. االستنادالبد ذلا من  ةغايتها ادلرجو لتصل إىل 

طبيعة ادلؤسسة وأىدافها،لكن رغم ىذا فإن ىناك وظائف مشًتكة بني كل  باختالفختتلف  فالوظائىذه     

 .اخلادلؤسسات كوظيفة إدارة ادلوارد البشرية،ادلالية واحملاسبية...

بادلشكل ادلايل ادلرتبط حبياة  االىتمامادلؤسسة توجد يف بيئة كثرية التقلب و التغري وأصبح من الضروري  نأ ومبا

باإلنتاج تبقى حباجة إىل مصادر مالية، وبالتايل فإن دنو ادلؤسسة  االستمرارادلؤسسة فلكي تستطيع ادلؤسسة 

سيولة الالزمة لتحقيق أىداف ادلؤسسة، كما تضمن ونشاطها مرتبط مباشرة بقوة اإلدارة ادلالية على توفري ال

اإلدارة على إسًتاتيجيات زلددة  باعتمادوتوفري السيولة،  ةدوديادلر التنسيق بني مجيع أطراف ادلؤسسة بغرض حتقيق 

فهي تسعى إىل حتقيق أىدافها اخلاصة واليت ال تنفصل طبعا عن األىداف العامة للمؤسسة، ومن أذنها حتديد 

 من األموال وكمياهتا و الوقت ادلناسب للحصول عليها ومواقع وأوقات صرفها إضافة إىل  اتاالحتياج

، وحتديد خطط مالية جيدة وفعالة لتسيري أفضل ادلشاريع بعد دراستها اختيارمصادر التمويل ادلناسبة مث  اختيار

 للمؤسسة. ادلتوفرةاألموال 

 ، واستعماذلالرشادة و العقالنية يف احلصول على األموال وكل ىذه األىداف ترتكز يف  حتقيقها على وجود ا

والتغري  االقتصاديةوحتقيق التوازن ادلايل يف ادلؤسسة، وقد تطور مفهوم ودور اإلدارة ادلالية مع تطور الظروف 

ادلستمر يف األوضاع ادلالية خاصة، غري أن مشكل التمويل كان دائما وال يزال اذلدف الرئيسي للمسريين 
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اليني،وأصحاب ادلؤسسات نظرا لندرة ادلصادر التمويلية وصعوبة إرناد السياسات واخلطط لتحقيق التوازن ادل

القرارات ادلناسبة للمؤسسة اليت تسمح ذلذه األخرية  واختاذادلايل.شلا يؤدي هبم إىل البحث عن ىذه التوازنات 

 و ادلنافسة. بالقيام بنشاطها واحلصول على فائض ميكنها من البقاء يف السوق

 وبناءا على ما تقدم تربز مالمح التساؤل األساسي للدراسة والذي ميكن صياغتو عل النحو التايل:

 احتياجاترشادة و عقالنية اإلدارة المالية في الحصول على مصادر التمويل الالزمة لتغطية  تساهم كيف

 ؟االقتصاديةالمؤسسة 

 ة التالية:وىذا السؤال زنمل يف طياتو األسئلة الفرعي

 ماىو مفهوم ادلؤسسة وماىي اذلياكل ادلشكلة ذلا؟ -

 ماىي أذنية اإلدارة ادلالية يف ىيكل ادلؤسسة؟ -

 من أين حتصل ادلؤسسة على التمويل؟ -

 الدراسة فرضيات

 يتوقف دنو ىذه األخرية على كفاءة إدارهتا.  و اقتصادي/ تعترب ادلؤسسة احملرك األساسي ألي نشاط 1

 وتعترب النواة الرئيسية فيها. ةادلؤسسة ادلالية دورا ىاما يف أداء / تلعب اإلدار 2

/ ىناك عدة مصادر تلجأ ذلا ادلؤسسة للحصول على التمويل الالزم. إال أن التمويل الذايت يعترب األقل تكلفة 3

 وأقل خطر.

 أهمية الدراسة

ادلؤسسة  احتياجاتإرناد مصادر التمويل ادلثلى لتغطية تكمن أذنية الدراسة يف معرفة دور اإلدارة ادلالية يف 

 .االقتصادية

 دوافع الدراسة

 توجد عدة دوافع جعلتنا خنتار ىذا ادلوضوع
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 / إن ادلوضوع ادلختار ذو صبغة مالية ومن مث فهو يتعلق بنوع التخصص العلمي الذي ندرسو.1

أن  ارتأيناضية ونظرا لألذنية اليت تلعبها يف ادلؤسسة موضوع اإلدارة ادلالية كان أحد حبوثنا يف السنوات ادلا/ 2

 نتوسع فيها و يكون موضوع دراستنا.

 القرار ادلتعلق بكيفية احلصول على األموال من ادلصادر ادلختلفة دون التعرض إىل سلاطر كبرية. اختاذ/ 3

 أهداف الدراسة

 استقرارما حتتلو من مكانة يف إطار احملافظة على / إظهار الصورة احلقيقية للدور الذي تلعبو اإلدارة ادلالية و 1

 متقلب. اقتصاديادلؤسسة يف زليط 

 / التعمق أكثر يف موضوع اإلدارة ادلالية و الوقوف على تطبيقو ميدانيا.2

 / التعرف على كيفية التسيري يف ادلؤسسة من حيث احلصول على موارد التمويل ادلثلى.3

 منهج الدراسة

 االعتمادمنا  اقتضت.  االقتصاديةتحور حول اإلدارة ادلالية و مصادر التمويل يف ادلؤسسة إن طبيعة البحث ادل

على منهج الوصفي يف اجلانب النظري] الفصل األول، الفصل الثاين الثالث[ وعلى ادلنهج التحليلي يف اجلانب 

 التطبيقي ] الفصل الرابع[.

 

 صعوبات الدراسة

 لمي ال ختلو من العوائق و الصعوبات و من بينها:ىذه الدراسة مثلها مثل أي حبث ع

 كثرة البحوث و الدروس ادلقررة وضيق الوقت. -

 صعوبة إرناد مؤسسة تسمح لنا بعمل تربص هبا. -
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 محتوى الدراسة

منا تناول  اقتضىمدى صحة فرضيات موضوع البحث، فإن األمر  اختيارلإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة وكذا 

 عة فصول يف كل مرة حناول قدر اإلمكان الًتكيز على أىم النقاط.ادلوضوع يف أرب

النواة النشاط  باعتبارىانظرا للدور الكبري الذي تلعبو  االقتصادية ةادلؤسستطرقنا فيو إىل  الفصل األول:-أ

 ،أنواع ادلؤسسة.ف، أىداوتعرضنا إىل تعريف االقتصادي

وظائف ادلدير ادلايل وأىم صفاتو و  االقتصاديةوأذنيتها يف ادلؤسسة  قمنا بدراسة اإلدارة ادلالية الفصل الثاني: -ب

 يتعلق بو. اادلايل وكلممؤىالتو، التحليل 

بني  االختيارتناولنا يف ىذا الفصل التمويل و مصادره ادلختلفة و ادلتاحة للمؤسسة وكيفية  الفصل الثالث: -ج

 ل والقرارات ادلالية ادلتخذة وأنواع ىذه القرارات.و تقدير تكلفة كل عنصر من عناصر التموي ادلصادرىذه 

ذ نظرا ألذنية ادلوضوع وضرورة وجوده بادلؤسسة مل يكن بإمكاننا إعطاء الدراسة حقها الكايف إ الفصل الرابع: -د

 ا.زىا باجلانب التطبيقي والذي وضحنا فيو كيفية عمل اإلدارة ادلالية و مصادر التمويل الذي تعتمد عليهيعز ميكن ت

 فقد قمنا بتقدمي خالصة عامة حول ىذه الدراسة وعززناىا بالنتائج ادلتوصل إليها . أما في الخاتمة

. االقتصاديةموضوع اإلدارة ادلالية ومصادر التمويل يف ادلؤسسات وفقنا يف حتليل ونأمل يف األخري أن نكون قد 

 ونأمل أن نكون قد وفقنا يف ىذه الدراسة.
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 مقدمة الفصل

 

ة   لةةت زلةةر  ا اسةة ي ال روةةر ةةة   الةةمبة  لةة ا ل لةةت اما  ةةة  ةامباوةةرا  ةةعة   ادلؤسسةةظ هةة معق ة وةةرق ة ةع  ةةظ      

 ادلفكعو  لظعا ألهن  تورم برهيفاُت أس سياُت أةذل   على ةسارى األفعاا حيث تارىل ةه ظ إلا ج اخلَتاي

 .الثعةقاجملا ع ة تا ثل يف خلق ة اخلرة ي إلش  ع احل ج ي  ث ليه   على ةسارى 

أي اهاصةة ا  ةة ن  فهةةك ه ةةل  ةةل شةةك   يف ال  ةةر  ةة  أهنةة  يفثةةل يف الرهةةت لفسةةر األااق العثيسةةيظ إلحةةرا  الا  يةةظ ة 

ةسةة و ةل ةةة  خةة ل مةة ا الفصةةل الا ةةع    االهاصةة اوظوةةاف فيهةة    يةةع ة ترليةةع ب ةة  ال    ةةع  إلاةة جت ةةر خليةةظ 

 رافه  ةأشك ذل   ة ألراعه .أم خص ثصه  على ةفهرم ادلؤسسظ  
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 ماهية و خصائص المؤسسة :المبحث األول

بف ةل  االلاةمبامة اليت ت ٍت الا هر أة  Entreprendreة ادلشاق ة   ل ظ l’entrepriseةصطلح ادلؤسسظ          

ب ةة  ادلطة ،ع   ة سةةر  ع ةل ةة  وكاسةةك أكيةظ  ةةلى أي الاكفةل  ه ةظ م ةةةظ لسة ي   ة ةةة  ل فةضن مة ا ال  ةةل وا ة   

 لاطعق ل    الا   وع اخل  ظ ب دلؤسسظ   اة م  ة خص ثصه .

 أوال: تعريف المؤسسة و دورها     

 :عريف المؤسسةت-أ  

 لور ت راي ت   وع ادلؤسسظ غَت أن ة  أكه  ة  ولك:      

عراةةل إلا جيةظ اجل ةع بةُت ادلؤسسظ " ت ظيف إلا جك  ة ُت   اذلر  ة ر مر إجي ا هي ظ سرهيظ ة ي ظ ة  خ ل  -1

بةُت اإلوةعاا الكلةك ال ة ت  ةة  عةعا سة ع السةل ظ يف ة ي ظ  ل تارىل بي ه  يف السرق لاوويق العبح ادلاوصل ة  الفعق 

  الك يظ ادل  عظ ة ه  ة تك ليع اإللا ج
 

يهةة  ة ادلةةمبةاو  أهنةة " الرحةةرق اإللا جيةةظ الةةيت توةةرم علةةى أسةة   ال  ةةل اجل ةة عك لل ةة ةلُت ف ىادلؤسسةةظ علةةت ةةع   -2

ل األ ةةةرل ادل اوةةةظا ة ادل ليةةةظل األ ةةةرل ادل ليةةةظا ة الةةةيت عةةةر  إىل ةمباةلةةةظ اإللاةةة ج  ةإعةةة اق   اإللاةةة جبةةة دلرجرااي ادل اوةةةظألصأل

   "ب حاي ج عفادلرسع ة تمبةور ادلرا، ُت 
 

راةةل اإللاة ج ةة    مرفةر اةة  عة ةُت هة لر  ةاجا ة عكةسةاول ة لية   يف إ،ة    اهاصة اي" مك  ل ت ظةيف  ادلؤسسظ-3

3"       بغعض حتويق لايجظ ة ي ظ ة ة ث ظ.آخعو   اهاص اوُتأجل اإللا ج أة ت  ال سلع ة خرة ي ةع أعران 
 

 

                                                 
   24 2003لط  ظ الث لثظ  اجلمباثع  يظ  اادلؤسسظ  اوران ادلط رع ي اجل ة  اهاص ا: ع ع  طعي. 
   59  ص1984:   رول ع را  إهاص ا ادلؤسسظ  اوران ادلط رع ي اجل ة يظ  اجلمباثع 
3 11  ص1998    اجلمباثع  الط  ظ األةىل : ل  ع اااي عرةن  إهاص ا ادلؤسسظ  اا  احمل روظ 
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 لل ؤسسظ اساط    اإلدل م  ج رعظ ةه ظ ة ه : اخعى ةترجر عرق ةف ميف 

 ل هاص ا الر،ٍت. مك ع   ق ع  ةا  ةل اهاص اي لر ةك لظ ةا يمبق ةمك ال  را الفوعي :1التعريف 

مةك رل رعةظ ةةة  ع   ةع اإللا جيةظ ال شةعوظ ةادل ليةةظ الةيت تسةاطرم ةتسةَت ةتةة ظف وةر  إلاة ج سةلع ةخةةرة ي  :2التعريفف

 (1) ةرجهظ لل يع ةم ا بكيفيظ ف  لظ ت   ه  ةعاه ظ الاسيَت براسطظ ةس ثل سلالفظ.
 

 شل  س ق لساطلص الا عوع الا يل  

 ".االقتصاديالتي تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية الالزمة لإلنتاج  ديةاالقتصاالمؤسسة هي الوحدة "

 ةلمؤسس دورا -ب

صلةةر اة مةة  ت ةةرى إىل أةسةةع ةةة   االجا ةة عكة  االهاصةة اي ؤسسةةظ رلةة ال ةاسةة   ةةة  األاةا  ف  إلعةة فظ إىل إن لل       

 ة  خة ل وةاوةظ سلالفةظ أ ب ظ أاةا  أس سيظ ذل  ىلالًت يمب عذلك ليش ل ال  حيظ السي سيظ ال سكعوظ ة ال ل يظ  س و ةل 

 2   ة ادلا ثلظ في   ولك:

 اخل)ت ظيف األ ب ح  الف ثرق...ظادلع اةاوال وث ع  حتسُت  :أصحاب الملكية اتجاه-1

وهةةةر  مةةةؤال  للويةةة م ب شةةة ط وةةةلو  فةةة  عف ة حتسةةةُت ادلعاه ةةةظ ل ةةة  ن ال  ةةةل ة خ  ةةةظ الًتهيةةةظ  المسفففتيدمي : اتجفففاه-2

 اخليظ ب لار و .الر

يف زل ةلةةظ ادلراولةةظ بةةُت  االهاصةة اي  اة مةة  وك ةةحل جةة ي ادلسةةاهلكُت ة  اسةةاج بظت ةةا  ادلؤسسةةظ  المسففتهل : اتجففاه-3

 أمرا  هي ةه  ة ةاطل  ي مؤال .

ة افةةع العةاتةةأ يف أةهةة عف شلةة  وسةة مف يف ووةة اق ال شةة ط ة  االجا  عيةةظةذلةةك ب لًتهيةةظ  دور تكففوي  و تففدريع العمففال:-4

 حل    ع ر ال   ل.ا

 

                                                 
1

 .15، 12، ديوان مطبوعات جامعية، الجزائر، ص أحمد طرطار: تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة: 
2   14  ص1996إمس عيل ععب جك  إهاص ا ادلؤسسظ  اا  احمل روظ ال  ةظ  اجلمباثع 
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 ثانيا: خصائص المؤسسة    

 1  اط ص اخلص ثص الا ليظ:ة  الا   وع الس بوظ لل ؤسسظ ميك  اس  

 لل ؤسسظ شطصيظ ه لرليظ ةساولظ ة  حيث اةا  ه  للوورق ة الص حي ي أة ة  حيث ةاج  ع  ة ةسؤةلي ع . -1

 ة  أجله الور ق على اإللا ج أة أاا  الرهيفظ اليت ةجري -2

ةراتيةةظ ة ع  لةظ   فيةظ ة هةة ا ق علةى تكييةع لفسةةه  هةعة   تةرفَتأن تكةرن ادلؤسسةظ هة ا ق علةةى ال وة    ة  وكفةةل ذلة  -3

 ةع الظعة  ادلاغَتق.

الاوروةةةر الراعةةةح لومةةةرا  ة السي سةةةظ ة الةةةلاة  ة أسةةة ليأ ال  ةةةل  فكةةةل ةؤسسةةةظ ت ةةةع أمةةةرا  ة ي ةةةظ تسةةة ى -4

 ل س ظ لإللا ج ة حتويق  هف أع  ل ة ُتا.لاوويوه ل أمرا    يظ ة لرعيظ ب 

ال بةةر أن تكةةرن ادلؤسسةةظ ةراتيةةظ لل يجةةظ الةةيت ةجةةري فيهةة  ة تسةةاجيأ ذلةة ت ال يجةةظ  ف دلؤسسةةظ ال ترجةةر ة  مبلةةظ  فةةضذا  -5

ميكة  أن ت عهةل  فضهنة   لت هعة  ال يجظ ةراتيظ فضهن  تساطيع أاا  ةه اهة  يف أحسة  الظةعة   أةة  إذا   لةت ة   سةظ 

   ادلعجرق ة تفسر أمرافه .ع لي ع

اإلوةةةعاااي  ةةةة  عةةة  ،عوةةةقرن ذلةةةك إةةةة  عةةة  ،عوةةةق اإلعا ةةة ااي  إعةةة  ن ادلةةةرا ا ادل ليةةةظ لكةةةك تسةةةا ع ع لي عةةة   ة وكةةة-6

 حسأ الظعة . ب  ه الكليظ  أة ع  ،عوق الوعةض أة اجل ع بُت م ت ال    ع  له  أة 

الةةر،ٍت  ف  إلعةة فظ إىل ةسةة كاه  يف اإللاةة ج ة خةةر الةةرخلادلؤسسةةظ ةحةةرق اهاصةة اوظ أس سةةيظ يف اجملا ةةع االهاصةة اي  -7

 فهك ةصر   وق الكثَت ة  األفعاا.

 ادلؤسسظ ب ل عة ق  فكعق وةال ادلؤسسظ إذا ع ع ةل  ةجرام   أة ت   لت  ف  ع . ا ط حأ ن وش ل  جيأ -8

 

 

                                                 
1 26-25: ع ع  طعي  ةعجع س بق  ص 
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 أهداف المؤسسة:المبحث الثاني

خا   ، ي ةظ لشة ،ه  تا ةرا بة إىل حتويةق للةظ ةة  األمةرا   الةع ة  طالع ألراعهة   االهاص اوظتس ى ادلؤسسظ    

   م ت األمرا  يف ال و ط الا ليظ: ة ة  ه  ة ع رة  ميك  تلطيص

 .االقتصاديةأوال: األهداف 

 ميك  اجل ع بُت عرا ة  األمرا  اليت ترخل ع   م ا ال رع     ولك:               

علةةى إلوةةعاااي الكليةةظ ة الاكةة ليع الكليةةظ   ة ت اةةل ةةة  ادل ةة وَت األس سةةيظ لل و فظةةظ ة مةةك الفةةعق بةةُت االربحيففة: -1

 . ة   ا إةك ليظ  فع  أمس ذل   ة ب لا يل ترسيع لش ،ه  للص را أة م ادلؤسس ي األخعى.ادلؤسسظ اسا عا 

ك ليفهةة   ة ع ةةر ةواووةق ذلةةك ةةة  خةة ل ال  ةةل علةةى ووة اق حجةةف ادل ي ةة ي لاغطيةةظ ت تحقيففم متبلبففات المجتمففع:-2

 الوي م ب  ليظ ال يع فهك تغطك ،ل ي ي اجملا ع ادلرجراق.

 لساطيع أن لورل أن ادلؤسسظ حتوق مرفُت أس سُت ك :

                         تغطيظ ،لأ اجملا ع. -

                                                                        حتويق األ ب ح -

: وةةاف مةة ا براسةةطظ الاططةةي  اجليةةر ة الاةةرهيق لإللاةة ج ة الارووةةع ب إلعةة فظ إىل ةعاه ةةظ ع ليةةظ ت فيةة  إلنتففاجعقلنففة ا- -3

                                                                                        م ت اخلط  أة اللاة  حىت ت    ادلؤسسظ أن حتوق أ ب ح  براسطظ االسا   ل اجلير ة العشير دل الك ع                               

 ب إلشعا  على ع  ذل  بشكل وس ح يف الرهت بال يظ  غ  ي اجملا ع ادلطالفظ. 

 ثانيا: أهداف أخرى   

 ة  بُت األمرا  ال  ةظ األخعى لل ؤسسظ صلر األمرا  الا ليظ:                

    ة تا ثل في   ولك :االجتماعيةاألهداف -أ

                                                 
 26ي عرةن  ةعجع س بق  ص: ل  ع ااا 
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لةر بال يةظ ح ج تةر ة  عاألجةع وسة ت ة   ل   ذلة  ةسةارى ةة   نادلؤسسظ أف لى  :* ع  ن ةسارى ةو رل ة  األجر 1

 ال  صع احلك ة احليري يف ادلؤسسظ . لو الا ل  ةاحلف ظ على بو ثر إذ 

 ة ذلك ة  خ ل حصرل ال   ل على أجعةمف. *حتسُت ةسارى ة يشظ ال   ل:2

                                     ع ر ةجرامف يف ةك ن ةاحر وكرلرن يف ح لظ ت ظيف ة يف سك.يف سك ال   ل: *الرعرق إىل ت ظيف ة 3

 :يف إ،   ة  تورةر ادلؤسسظ لل   ل صلر اجل لأ الاكروٍت ة الًتفيهك أو   األهداف الثقافية و الرياضية : –ب      

ةالثو فيةةةةظ لل  ةةةة ل ادلؤسسةةة ي علةةةةك تةةةةرفَت الرسةةةة ثل الًتفيهيةةةةظ : ف ةةةة اق ةةةةة  ت  ةةةةل  * تةةةرفَت ةسةةةة ثل تعفيهيةةةةظ ةثو فيةةةةظ1

 ةألةالامف ة  ةسعح  ح ي ة ةع   ي لظع"ا أة  ذل ت  اجل لأ ة  تأثَت على ةسارى ال  ةل الفكعي

ةع الاطر  السةعوع  الة ي تشةهرت الرسة ثل الاك رلرجيةظ   ةووة اق ت ويةرم   :ل   ل ةادل ارثُت ة  سكلظ الوراةىتر وأ ا *2

 ادلؤسسظ  ر لفسه  رللق علك تر وأ ع  ذل  اجلرا    ةإع اق تر وأ ال   ل الوراةى. فضن

      ب إلع فظ إيل ة  س ق تؤاي ادلؤسسظ اة "ا مة ة  يف ادليران الاك رلرجك : األهفففداف التكنففولوجيفة -ج

 ليةةةظ تطةةةروع الرسةةة ثل ةالطةةةعق ةةةةع تطةةةروع ادلؤسسةةة ي ع لةةةت علةةةى تةةةرفَت إاا ق أة ةصةةةلوظ خ  ةةةظ ب   والتبفففوير : البحفففث

حجةف ادلؤسسةظ  اإللا جيظ ةال  ليةظ   ة صةيص ذلة ت ال  ليةظ ة ة لة   ةَتق لاصةل إيل لسة ظ ع ليةظ ةة  األ بة ح   ةمة ا حسةأ

   1   جيظ فةيه .اإللا ظشل  وؤاي إيل الاأثَت علك اإللا ج ة فع ةعا ةاو

 

 

 

 

 

                                                 
1 : 22ل  ع اااي عرةن  ةعجع س بق  ص 



 مفاهيم متعلقة بالمؤسسة االقتصادية األول:الفصل 

 

 8  

 االقتصاديةأنفواع المؤسسات :المبحث الثالث

    ادل ي   احلج ك.  االهاص ايادل ي   ألراع ة أشك ل ةةطالفظ  تظهع فيه  ت    لل  ي   الو لر    االهاص اوظ لل ؤسسظ

 أوال : أنواع المؤسسات طبقا للمعيار القانوني.

 1:   أن صلر األلراع الا ليظ لل ؤسس ي، و  ذل ا ادل ي   ميك  

 احر أة ع ثلظ ةة  ةمباو م  ةمك ادلؤسس ي اليت ميلكه  شطص ة فردية:مؤسسات  - أ

 السهرلظ يف الا ظيف أة اإللش    -1

   حأ ادلؤسسظ مر ادلسؤةل الرحير ةاألخَت ع  لا ث  أع  ل ادلؤسسظ ةم ا وكرن ةأف  لر لل  ل  -2

 عرا ادلؤسسظ.    و  ر الكثَت ة  األخط   اليت   الوعا اي ةا  ذ 

       أما عيوبفها فتليص فيما يلي:

 ةم ا ة  اام   حأ ادلؤسسظ مر ال ي وورم لرحرت بضةراا ةؤسسار ب  صع  أ  ادل ل. هلظ  أ  ادل ل -1

   ربظ احلصرل على هعةض ة  ادلؤسس ي ادل ليظ.-2

 ع    فظ اورن ادلؤسسظ. ةسؤةلةسؤةليظ   حأ ادلؤسسظ غَت زلرةاق فهر -3

شطصةةُت أة أ ثةةةع   ولاةةمبم  ةةل ة هةةة  ع ةة  ق عةة  ادلؤسسةةظ الةةةيت ت ةةرا ةلكياهةة  إيل  ت ةةع  الشةةع ظ بأهنةةة  شركففففات :-ب

باوةةرح حصةةظ ةةة  ادلةة ل أة ةةة  ال  ةةل ألهسةة م ةةة  هةةر و شةةأ عةة  مةة ت ادلؤسسةةظ ةةة   بةةح أة خسةة  ق   ةت وسةةف الشةةع  ي 

 بشكل ع م إيل:

  ي الا  ة  ةشع ظ الار يظ ال سيطظ ةشع  ي ذاي ادلسؤةليظ احملرةاق  شع   شركات األشياص : -1

 ظ ب ألسهف ةشع  ي ادلس مة ظ  شع ظ الار ي  : شركات األموال-2

                                                 
1 28  ص:ع ع  طعي  ةعجع س بق 
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       أنواع المؤسسات طبقا للمعيار اإلقتصادي : ثانيا:

    :إيلةهف  ذل ا ادل ي   لوسف ادلؤسس ي  

 :تش ل ادلؤسسظ ادلطاصظ يف  ل ة  المب اعظ  طالع ألراعه  ة ة اج ع  ة تعبيظ ادلراشك  أ مؤسسات فالحية

 ب إلع فظ إيل ألشطظ الصير ال وعي ةغَتم  ة  ال شط ي. أو   حسأ ت رع ع  

ةتش ل ادلؤسس ي اليت ت  ل يف حترول ادلرا ا الط ي يظ أس سة  إيل ة ارجة ي ه بلةظ لإلسةا   ل  مؤسسات صناعية:-ب

 :إيلأة اإلساه ك ال ه ثك أة الرس  .ةلص ع م ت ادلؤسس ي ةفو  لط ي ظ ال ش ط ال ي تورم بر 

  يف رل ل ال ش ط اإلساطعاجك .ةؤسس ي ت  ل  -1

 الاورولك.ةؤسس ي ت  ل يف رل ل ال ش ط -2

 ةؤسس ي ت  ل يف رل ل ال ش ط الاج  ك-3

ةمك تش ل ادلؤسس ي اخلرة تيظ ةتشةكل  ةل ةة  ال وةل   ادلرا ة ي   ادلؤسسة ي  مؤسسات القباع الثالث : -ج 

رة ي الصةةةويظ ةالف حيةةةظ   ةك تةةةأ اخلةةةرة ي احمل سةةة يظ احلعفيةةةظ   ال  ةةةرك ةادلؤسسةةة ي ادل ليةةةظ   شةةةع  ي الاةةةأةُت   اخلةةة

 .ةاإلاا وظ 

 أنواع المؤسسات طبقا للمعيار الحجمي  :ثالثا 

 ميك  تص يع ادلؤسس ي حسأ ة ي   احلجف بضساطرام ادلؤشعاي الا ليظ : عرا ال   ل    هف األع  ل   الوي ظ.

 2    ال   ل لاورور حجف ادلؤسسظ صلرةع رة  لأخ  ة ي 

 أفعاا 9إيل  1ةمك اليت تشغل ة  :ادلصغعقادلؤسسظ  -1

 فعا  49إيل  10ةمك اليت تشغل ة  الصغَتق:ادلؤسسظ  -2

                                                 
 77: ل  ع اااي عرةن  ةعجع س بق  ص 

 
2 15: إمس عيل ععب جك  ةعجع س بق  ص 
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 فعا  99إيل  50ادلؤسسظ ادلارسطظ : ةمك اليت تشغل ة   -3

 فعا. 500: ةمك اليت تشغل أ ثع ة الك َتق ادلؤسسظ -4

1  فعا. 1000ادلؤسسظ ال غ ظ : ةمك اليت تشغل أ ثع ة  -5
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 وظفففائف المؤسسففة:المبحث الرابع

  ةهيفةةةظ ادلةةةرا ا ال شةةةعوظ   الرهيفةةةظ ادل ليةةةظ   ةسةةةر   االسةةةاغ ل  ةهيفةةةظ سةةة اطعق يف مةةة ا ادل وةةةث إيل أمةةةف الرهةةة ثع 

 ل ععه  ب لافصيل     ولك:

 :االستغاللأوال: وظائف 

"ة مةةةةك رل رعةةةةظ  االسةةةةاغ لةهيفةةةةظ  ألراعهةةةة  بةةةة خا  الةةةةيت ت ا ةةةةر عليهةةةة  لشةةةة ط ادلؤسسةةةةظ ةةةةة  الرهةةةة ثع األس سةةةةيظ  

 ال  لي ي ة األلشطظ اليت تس مف يف ت في  اللاة  ة اخلط  ادلا لوظ ب جل لأ الاشغيلك لل ؤسسظ.

ة ادلا ب ةظ أث ة    االما ة ماليرةيظ اليت تصأ يف حتويةق األمةرا  األس سةيظ لل ؤسسةظ واجةر إليهة   االساغ ليظإن األلشطظ 

ال وةةث عةةة  ادلةةةراا األةليةةظ ة حترولهةةة   ة  مبو هةة  ل تروو هةةة  ة إوصةة ذل  إىل ادلسةةةاهلك ة هةةةر ةةةة   الط هةة ال  ةةل اليةةةرةك  

ره ثع ب لاطر  السعوع ة ادلسا ع سرا  يف ،عق ال  ةل ادلط وةظ أة يف األاةاي الاو يةظ ادلسةا  لظ فيهة   ة م ت ال اتس ت

  سلالةةةع الةةةره ثق فيهةةة  وسةةةالمبم ا اسةةةظإىل سةةةر  لا ةةةعض إىل الةةة    ةةةة  مةةة ت ال    ةةةع يف مةةة ت الرهةةة ثع ألن الر ةةةرل

 خ  ظ.

 1/ وظيفة التموي 1

الا ةةرو  ةةة  الرهةة ثع الةةيت ت طلةةق وةة  سلالةةع ال  ليةة ي ة ألشةةطظ يف ادلؤسسةةظ لظةةعا ألكياهةة  الك ةةَتق شةةغلت ال روةةر ةةة  

الرهيفةةةةظ.  ادلطاصةةةةُت يف اهاصةةةة ا ادلؤسسةةةةظ ة اإلاا ق ة اهًتحةةةةرا ةسةةةة ثل ة ،ةةةةعق ت ظةةةةيف ة ةا ب ةةةةظ دلطالةةةةع جرالةةةةأ مةةةة ت

خةةة  ج  ةةةة  فةةة لا رو    ج رعةةةظ ةهةةة م ة ع ليةةة ي  و ةةةٍت ال  ةةةل علةةةى تةةةرفَت سلالةةةع ع   ةةةع ادلطةةةمبةن ادلاوصةةةل عليهةةة 

يف ع ليظ الا رو   حبيث جيأ أن وكرن تك ليفهة  أهةل ةة  ميكة    ظاةاوادلع لا ث  أة  ادلؤسسظ  ة ،    حىت حتوق أحس 

 لل رعيظ أة اجلراق ادلو رلظ  االخا    ة  ا

                                                 
1 313: ل  ع اااي عرةن  ةعجع س بق  ص 
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 ظيفة اإلنتاج:و  /2

      أهن  يف لفس الرهةت يفثةل حلوةظ االهاص اوظ  ة ة ه  ت رأ الرة ق  االهاص ايإن ع ليظ اإللا ج ت ال  لأ ال ش ط 

عراةةةل اإللاةة ج ادلطالفةةظ  ةة خع  اسةةاطرامةةة  ةجةةر آخةةع  إذ وةةاف فيهةة   اسةةاه  يظعةة   الةةرة ق  حيةةث ميكةة  أن لعامةة  

يف سلالةةةةع لاةةةة ج ادلطالفةةةةظ اةةةة ج ترووةةةةع. ف إللاةةةة ج إذن مةةةةر ع ليةةةةظ ةةةةةمبج عراةةةةةل اإلةعحلةةةةظ ةةةةة  الةةةةرة ق ة براوةةةةظ جروةةةةرق  إل

  ةةةة  أجةةةل حتويةةةق ثةةةعةق لل جا ةةةع  براسةةةطظ ادل اجةةة ي ادل اوةةةظ ة اخلةةةرة ي ادلطالفةةةظ  ةيف ح لةةةظ االهاصةةة اوظالوط عةةة ي 

 ال شعيادلؤسس ي الص  عيظ ة الاج  وظ فهك ع ليظ حتروليظ لل راةل الط ي يظ بضشعا  ال  ةل 

  ر  ترجيةة طةةي  ت ظةةيفأجةةل حتويةةق ةاطل ةة ي اجملا ةةع. أةةة  إاا ق اإللاةة ج ة ال  ليةة ي فهةةك رل رعةةظ األلشةةطظ ةةة   ةةة  

هيةة اق ة ةعاه ةةظ الةةيت تا لةةق ب  ليةةظ اإللاةة ج  ة  ةةر  اإلشةة  ق م ةة  إىل أن إاا ق اإللاةة ج ة ال  ليةة ي تشةة ل جرالةةأ سلالفةةظ 

  ة ادلرهةع لرحةرق جروةرق أة فةعع   ة  ة لك ةة  وا لةق باطةروع ادل اةرج. ادل اةرج اخاية    االسةاث   ايةثل ا اسظ اجلرةى 

ة حةةىت وةةاف الر ةةرل إىل حتويةةق األمةةرا  بةةضاا ق اإللاةة ج ة ال  ليةة ي وسةةهع لظةة م اإللاةة ج ة ال  ليةة ي علةةى الا سةةيق ةةةع 

 1   سلالع الره ثع يف ادلؤسسظ  على حتويق عرا ة  األمرا  ة ه :

 تطروع ادل اج ي. -1*

 تطروع ،عق اإللا ج. -2*

 وو اق اإللا ج. -3*

 حتسُت ألاا  ال  ل. -4*

 

 

                                                 
1 325ل  ع اااي عرةن  ةعجع س بق  ص 
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 /وظيفة التسويم:3

الةةيت تةةعب  بةةُت ادلؤسسةةظ ة السةةرق أة ادلسةةاهلك  أة توةةرح سةةلع ة خةةرة ي  االسةةاغ ليظالرهيفةةظ الاج  وةةظ ةةة  الرهةة ثع 

 اجملهةةراانبألةر " رل رعةظ ال  لية ي ة ت عوفةر عة  ع ليةظ    وةظ أة خرة تيةظ. ة هةةر عةع  الاسةروق ب ةرق ت عوفة ي ة ميكةة  

 اليت ت  ذل  ادلؤسسظ ة  أجل ة عفظ أ ثع دلاطل  ي السرق  ة ة  جيأ إصل وت يف رل ل ةرا ف ي ادل ارج

ة تةرفَت ع ليةظ تةعةو   يف  ة ي ةة  جهةظ ة  ةل ةة  و ة ل ةة  جهةراالشكليظ ة الاو يظا حىت تساجيأ أ ثع ذل ت ادلاطلل 

ادل  سأ ة ب لطعووظ ادل ث ةظ حةىت ت يةع أ ةل   يةظ شلك ةظ ة ةر ة بأسة    ة ث ةظ حتوةق أ ةل  ادل ارج لل ساهلك يف الرهت

  بح ذل  تارهع عليه  حي ع .

 ؤأو ةة  الا  ةةف لاسةةروق إذن ال وشةة ل فوةة  اإل،ةة ع علةةى الطلةةأ احلةة يل للسةةلع ة اخلةةرة ي الةةيت ترفعمةة  ادلؤسسةةظ  بةةل 

 تغيَتت ة ه    احل ليظ  ةة  ميك  ادل اج يال ي وسارجأ ذلك ب لطلأ ادلساو لك  حىت واف ال وث ة الاطروع 

 1 أة ة  تو ي ي جرورق لال يظ ذلك الطلأ يف ادلساو ل. ة اج يأة إاخ لر ة  

 2ثانيا: وظيفة الموارد البشرية

رو ي لل ؤسسةةظ ة الف ةة ل لل ةةرا ا ال شةةعوظ علةةى ليةةع ادلسةةا السةةاطرامةهيفةةظ ادلةةرا ا ال شةةعوظ     مةة  الراسةةع تاةةرىل شةةؤةن 

ادلرا ا ال شعوظ عاف بكل لرهة ثع الةيت ووةرم وة  األفةعاا يف ةسةارى اإلاا ق  ظةهيفذلك دلس عرع  على حتويق أمرافه   ة 

ةم  لةك ت عوةع شة ةل لرهيفةظ ادلةرا ا ال شةعوظ و اةل ال شةع الاشغيليظ  ة اإلاا ق الرسطى ة ةسةارو ي الوي ةظ لةإلاا ق ال لي 

 .اساث   ظ ظ فهر ميثل ةر ا ب ل س ظ لل  

    الاططةةةي   الا ظةةةيف  الارجيةةةر  واطلةةةأ ة ت  ياةةةر ف ليهةةة  إاا تةةةر    ةةةٌت ألةةةر  اسةةةاغ لرة  اسةةةاطراةرة ةةةك تسةةةاطيع ادل ظ ةةةظ 

احملةر ي يف  ةل ادل ظ ة ي  ة الة ي برةلةر  ادلاغةَتال راةل ادل اوةظ لإللاة ج  ة و اةل  اساطرامواطلأ ذلك ة الاوييف ةثل   

                                                 
1 325ل  ع اااي عرةن  ةعجع س بق  ص   
2  28  ص1981مع  إاا ق ادلرا ا ال شعوظ  اا  الغعوأ  الو معق  :أمحر ة 
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الف ة ل لل ةرا ا ال شةعوظ لة ا  االسةاطرامادل اوظ هي اه  يف ة  ة ب لا يل فضاا ق ادلرا ا ال شعوظ وكرن مرفه  مةر تفور األ رل 

جيةةأ الاططةةي  ة الا ظةةيف ة هيةة اق مةة ت األخةةَتق    ةةٌت ألةةر جيةةأ إاا عةة .ة تع ةةمب ةهيفةةظ ادلةةرا ا ال شةةعوظ علةةى أ بةةع لوةة ط 

 جرمعوظ ة مك:

أي االما ة م ب دلرا ةف ي ال ل يةظ ة الف يةظ الةيت يفكة  اإللسة ن ةة  الوية م    سةأ ادلال وث ع  العجل أة الشةطص  -1

  بأع  ل ة ةاطل  ي ال  ل ادل رط بر يف احل ل ة ادلساو ل. 

   ي  ال راكلا  سأ  ة الاط بق بُت احلجف ال  أي ععة ق ال الحاي ج يجيأ أن وكرن ع ليظ الارهيع ت     -2

 .للوي م باو ل األع    ةت في  أب  ا م ا احلجف ة    لل  وف الرهيفك  ةاحملرااادلطلر  االلسي يب أة

اإللسةة ن يف  اسةةاطرامب  صةةع الرهةةت ةةة  حيةةث  االما ةة مجيةةأ أن تكةةرن ع ليةةظ الارهيةةع يف الرهةةت ادل  سةةأ أي -3

 حيظ أخعى. ة  ل األفعاا ال  ةلُتع ل ة ُت ع ر بر  ادلشعةع ة  ل حيظ   ة ع ر ترووع الراج  ي ة ادلسؤةلي ي على 

ج ةة ي اخل  ةةظ ب ل  ةةل ة ةةةرى الراة  االخاص  ةة يباوروةةر  االما ةة مأي  ادل  سةة ظ ةعةةع األشةةط ص يف أةةة   هف -4

 تط بوه  ةع ةرا ف ي اإللس ن الش غل ذل ا ال  ل. 

 ثالثا: الوظيفة المالية

ت عوفهةةة   عليهةة  ادلؤسسةةةظ ة ميكةةة  ت اةةل الرهيفةةةظ ادل ليةةةظ ةهيفةةظ ةه ةةةظ ة اع ةةةةظ ةةة  الةةةرع ة ي األ بةةةع العثيسةةيظ الةةةيت توةةةرم 

" الرهيفةةظ ادل ليةةظ مةةك رل رعةةظ ةةة  ادلهةة م الةةيت تصةةأ يف تةةرفَت ادلةةرا ا ادل ليةةظ ة تسةةيَتم      ةة  تاطةة  عةةرق جرالةةأ   ةة  ي

  2   إاا وظ ة تعت    طالع الره ثع األخعى ة م ا ة  س و ةل ترعيور يف الفصل الث  .

 

 

                                                 
2   28  ص1981:أمحر ة مع  إاا ق ادلرا ا ال شعوظ  اا  الغعوأ  الو معق 
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 :خالصة الفصل

 

ال ةراق األس سةيظ  ب عا   مة ف ال و ط اليت  ص ادلؤسسظ لساطلص أن ادلؤسسظ تورم برة    َت ةذلةك أم ب ر ععض      

لل جا ةع   ة أن هية م ادلؤسسةظ و ا ةر علةى اعة ثف أس سةيظ تا ثةل يف رل رعةظ ةة  الرهة ثع الةيت  االهاص اييف ال ش ط 

 وع   ةهيفظ ادلرا ا ال شعوظ   الرهيفظ ادل ليظ.ة  يفرو   إلا ج   ة ترو  االساغ لتا لق بره ثع  ةو جيأ أن تورم 

 ال شعوظ  ةادل اوظ   ةرجرااعة برجرا م ت الره ثع ة تك ةله  ةع ب  ه  تساطيع ادلؤسسظ الر رل إىل إاا ق 

 ة  حتويق أمرافه  ادلسطعق. بشكل ميك ه  ة ادل ليظ
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 مقدمة الفصل:

  

 تساىم بشكل كبَت، فهي يف كقتنا احلارل االقتصاديةيف ادلؤسسات  دارة ادلالية أعلية كبَتةلإل        

  اإلنتاج،ادلؤسسة سواء يف كظيفة  ؼلص ماك كذا السياسات ادلالية ادلتعلقة بكل  القرارات، ازباذ يف 

 إذ أنو يعترب من كبار اإلداريُت يف  ادلارل،ى إدارهتا ادلدير عل ـالتسويق، كيقو الوظيفة التجارية أك كظيفة       

 القرارات ألف لو سلطات ك مسؤكليات ، ك يسعى دائما لتحقيق أىداؼ  ازباذفهو يشارؾ يف  ادلؤسسة،

  ن يف زيادة القيمة السوقية ذلا ك احملافظة على السيولة إضافة إذل ربقيق األرباح.ادلؤسسة اليت تكم

  إذل أىم  ة، ك أىدافها، باإلضافاكظائفهفصل سوؼ نتطرؽ إذل ماىية اإلدارة ادلالية، ك يف ىذا ال ك

 .ادلسؤكليات ادلنطوية يف نطاؽ اإلدارة ادلالية
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 ومجاالتها. ماهية اإلدارة المالية:المبحث األول

رلاؿ اإلدارة ادلالية يف بداية  اضلصرادلالية تغَتات كبَتة ، خاصة يف اآلكنة األخَتة ، كقد  اإلدارة لقد عرؼ رلاؿ

 عليها زيادة أة ،ك لكن الكتابات احلديثة أعطت اإلدارة ادلالية رلاال كاسعا ، ك للمنش ةالالزمتطورىا بتدبَت األمواؿ 

التوظيف األمثل للمصادر ادلالية ، باإلضافة إذل طرؽ تدبَت األمواؿ ، كيف ىذا ادلبحث سنحاكؿ التطرؽ إذل 

 دارة ادلالية، خصائصها ك أعليتها.تعريف اإل

 وخصائصها أوال : تعريف اإلدارة المالية

 تعريف اإلدارة المالية:-1

 يفعار تالباحثوف يف رلاؿ اإلدارة ادلالية على كضع تعريف موحد لإلدارة ادلالية، حيث ظهرت عدة  اختلفلقد 

ك ىي: القدؽلة، اجملددة، ك  ادلدارس إذل ثالث همجيعها تستند إذل ادلدارس اليت ينتموف أليها ، ك ؽلكن تقسيم ىذ

 احلديثة.

كعلا من ادلدرسة القدؽلة اإلدارة ادلالية بأهنا " الفعالية ادلتعلقة  Du Gall et Guthmamفقد عرؼ 

حيث فصل يف التعريف بُت الرقابة ك اإلدارة ك كأهنما تخطيط ك ذبهيز األمواؿ ك رقابتها ك إدارهتا يف ادلنشأة " ب

 نصراف مستقالف.ع

ك علا من ادلدرسة اجملددة  فقد عرفاىا بأهنا" احلقل اإلدارم أك رلموعة الوظائف  Upton  et Howardأما 
 اإلدارية ادلتعلقة بإدارة رلرل النقد، ك الرامية لتمكُت ادلنشأة من تنفيذ أىدافها ك مواجهة ما يستحق

 عليها من التزامات يف الوقت احملدد ذلا."

                                                 
 ،32، ص 6991ليبيا،  : عدناف ىاشم رحيم السامراين، اإلدارة ادلالية منهج ربليلي شامل، اجلامعة ادلفتوحة  
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ك ىو من ادلدرسة احلديثة أف اإلدارة ادلالية تلعب دكرا مهما يف التخطيط ادلارل ك إدارة  Johnsonك يرل 

 ، لضماف استمرار ادلنشأة باإلضافة إذل ذبهيز ك سائل الدفع. نائيةثاالستاألصوؿ ك مواجهة ادلشاكل  

ءت بو ادلدارس يف تعريف شامل كجهات النظر ؽلكن اإلدلاـ دبا جا اختالؼبمن خالؿ ما تطرقت إليو ادلدارس ، 

 لإلدارة ادلالية.

لتحقيق ألمواؿ الالزمة ا" اإلدارة ادلالية ىي مجيع أكجو النشاط اإلدارم أك الوظيفة اإلدارية ادلتعلقة بتنظيم حركة 

 " ة إنتاجية عالية، ك الوفاء بالتزاماتو ادلستحقة عليو يف مواعيدىا.ءأىداؼ ادلشركع بكفا

 المالية:خصائص اإلدارة -2

القرارات ك التصرفات ادلالية اليت من شأهنا ربقيق ىدؼ ادلؤسسة، ك على ذلك  ازباذإف الوظيفة ادلالية ىي 

فاإلدارة ادلالية ليست مستقلة عن باقي إدارات ادلشركع األخرل فهي يف الواقع جزء ال يتجزأ من إدارة ادلؤسسة  

  ط التالية:ككل، ك تتميز خبصائص زلددة ؽلكن حصرىا يف النقا

 مالية. نشاط ال يكوف دبعزؿ عن النواحي فأمأهنا تتغلغل يف مجيع أكجو نشاطات ادلؤسسة -1

ىذه  ازباذإف القرارات ادلالية قرارات ملزمة للمؤسسة يف أغلب األحياف ك لذلك كجب احلذر الشديد يف -2

 القرارات.

 ا صلاح ادلؤسسة أك فشلها.يتوقف عليه للمؤسسة،إف بعض القرارات ادلالية مصَتية -3

إف صلاح القرارات ادلالية ال تظهر سريعا ، بل تستغرؽ زمنا قد يطوؿ شلا يؤدم إذل صعوبة إصالح اخلطأ  -4

 إذا كانت القرارات اخلاطئة.

 
                                                 

 عماف، : عبد احلليم كراجة.علي ربايعة.ياسر السكراف.موسىمطر.توفيق عبد الرحيم يوسف، اإلدارة ك التحليل ادلارل، دار الصفاء، الطبعة األكذل ،
 61،ص3222
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 وأهدافها : أهمية اإلدارة الماليةثانيا

 أهمية اإلدارة المالية: -1

سومة لو من خالؿ كفاءة إدارة الفرعية يف تنفيذ ر ادل ؼقيق األىدايتأثر رلمل النشاط االقتصادم ككفاءتو يف رب

يقع على عاتقها مهمة  االقتصادية اليتاخلطط ادلوضوعة،اإلدارة ادلالية من بُت ىذه اإلدارات يف الوحدة 

لقرارات ادلالية.ك ااألمواؿ داخل ادلشركع بالشكل الذم ينسجم ك ربقيق األىداؼ من خالؿ سالمة  استخداـ

يو فهي تؤثر على اإلدارات األخرل ضمن ىذا اإلطار كاإلنتاج ك التسويق بأسلوب أداء الوظيفة ادلالية ك عل

بكفاءة ادلديرين ادلاليُت ك درجة ادلعرفة ادلالية ادلتيسرة لديهم ك قابليتهم يف إستغالؿ ىذه ادلعرفة عند أداء 

األىداؼ ادلرجوة.ك يف ت ضمن ادلشركع لتحقيق تلف اإلداراالوظيفة ادلالية، ك بذلك يتضح الًتابط بُت سل

جزءا من الدكلة، لذا فإف أم تطور يف ىذه الوحدة  االقتصاديةالنظم ذات التخطيط الشامل ، تعترب الوحدة 

العريب  االقتصادإف مجلة التغَتات ادلهمة اليت ربدث يف العاـ للدكلة. االقتصادمينعكس على رلمل النشاط 

شاريع ك اخلطط التنموية، يف سلتلف القطاعات االقتصادية كالصناعة ك التجارة ك من حيث عدد ك حجم ادل

، باإلضافة إذل االقتصاديةأدت إذل تزايد احلاجة إذل رأس ادلاؿ كإحدل النتائج ىذه التغَتات  ،الزراعة ك غَتىا

دلالية يف األقطار العربية ادلهمات ادللقاة على اإلدارة ا بذلك كانتضركرة كضع مؤشرات دقيقة لتقييم اخلطط ك 

العقالين لألمواؿ هبدؼ ربقيق أكرب قدر شلكن من ادلردكد ادلارل للمشركع األمثل ك  باستخداـخاصة فيما يتعلق 

 د.داحمل االجتماعيلتحقيق العائد 

 اإلدارة المالية: أهداف -2

 تسعى اإلدارة ادلالية لتحقيق األىداؼ التالية:

 السيولة:  2-1

                                                 
 21، ص3221كنوف، اجلزائر، : مبارؾ لسلوس، التسيَت ادلارل، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، الساحة ادلركزية بن ع 
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 .استحقاقهاادلًتتبة عليها عند  االلتزاماتنعٍت بالسيولة توفَت أمواؿ سائلة كافية لدل ادلؤسسة دلواجهة  :تعريفها-أ
6            

 ك ؽلكن حصرىا فيما يلي: أهداف السيولة:-ب

 الوفاء بااللتزامات ادلًتتبة على ادلشركع.-6

 تعزيز الثقة بادلؤسسة من قبل ادلتعاملُت.-3

 نتاج ك التشغيل.باإل االستمرار-2

 مواجهة األزمات الطارئة عند كقوعها.-1

 من اخلصم النقدم ادلتاح. االستفادة-5

 كبَتة.  االقًتاضبتكلفة أقل، خصوصا إذا كانت تكلفة  االستثماريةتنفيذ ادلشركعات -1

 القدرة على مواجهة متطلبات النمو السريع.-1

 لى ادلواد الالزمة.ادلصدر ادلالئم للحصوؿ ع اختيارادلركنة يف  - 1

 الفرص. استغالؿالقدرة على  -9

    :مصادر السيولة-ج   

 بيع سلع نقدا.-6

 بيع أصل من األصوؿ نقدا.-3

 ربويل األصوؿ ادلتداكلة إذل نقدا.-2

 .االقًتاض-1

 باألرباح. االحتفاظزيادة رأس ادلاؿ عن طريق -5

 أنواع السيولة:-د

                                                 
6

 39: عبد احلليم كراجة، مرجع سابق، ص 
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لى الوقت الالـز لتحويل عصل إذل نقد بدكف خسائر كىذا يعتمد ك ىي سرعة ربويل األسيولة األصول:-1

 ألصوؿ نوعاف:ااألصل إذل نقد، ك على درجة الثقة يف إمكانية القدرة على ربويل نقد بدكف خسائر. ك 

 األصوؿ ادلتداكلة: مثل النقد يف الصندكؽ ك البنك ، أكراؽ مالية ، أكراؽ القبض.*

 ادلباين، أالت، أثاث، سيارات.األصوؿ الثابتة: مثل األراضي، *

نقد مثل ك يقصد بذلك كحدة األمواؿ السائلة) نقد يف الصندكؽ ك البنك، ك شبو  :سيولة المشروع-3

 6ادلًتتبة عليو.  االلتزاماتاألكراؽ ادلالية اليت ؽلكن ربويلها إذل نقد( ك اليت سبكن ادلشركع من مواجهة 

 أسباب مشاكل السيولة: -و

 يف موجودات يصعب ربويلها إذل نقد بسرعة. األمواؿ استثمار -6

 لتزاماهتا ادلًتتبة عليها.لتدفق أمواؿ ادلؤسسة ك الوفاء باعدـ ربديد الوقت ادلناسب -3

 صعوبات يف ربقيق ادلبيعات سواء باإلنتاج أك التصرؼ.-2

 حصوؿ خسارة ألعماؿ ادلؤسسة.-1

 بالتارل تدين األسعار.عدـ ربقيق مستول اجلودة ادلناسبة للمنتجات ك -5

 ادلؤسسة ك بُت قدرهتا على توفَت النقد من عملياهتا. التزاماتعدـ التوازف بُت ظلو  -1

 معالجة مشاكل السيولة: -ي

حػػل مشػػكلة السػػيولة عػػن طريػػق أسػػاليب ك طػػرؽ الػػدفع ك ىػػذه تعبػػَت عػػن حركػػة النقػػود مػػن أجػػل التسػػديد ك   -1

 .االلتزاماتدفع 

عن طريق دكراف النقدية ك البضاعة، فتخزين البضاعة حبجم أكرب من ادلطلوب يقلل حل مشكلة السيولة -2

 سيولة ادلنشأة ألف ادلخزكف جزء من رأس ادلاؿ ادلتداكؿ.
                                                 

6  ،15: مجيل توفيق، أساسيات اإلدارة ادلالية، دار النهضة العربية، بَتكت 
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حل مشكلة السيولة عن طريق اإلجراءات اإلدارية يف النقدية كعدـ تأخَت مواعيد البيع اآلجل ك الرقابة على -3

 الذمم.

ادلؤسسة ك  استمراريةدارة السيولة ىو احلفاظ على اإف أىم أىداؼ  :المؤسسة راريةاستمأثر السيولة في -و

اإللتزامات ادلًتتبة تستطيع  ادلؤسسة التغلب على ، ك أبعاد سلاطر العسر ادلارل عنها، ك إذا دل ىارىاداز ظلوىا ك 

يؤدم إذل تصفية الشركة ك  يدعليها يف مواعيدىا احملددة، فإف ىذا يوقعها يف عسر مارل مؤقت أك عسر مارل شد

  . إهنائها

ادلالية لتحقيق أعلى رلرل من العوائد الصافية للمالكُت ك  ةتسعى اإلدار .االجتماعيةالربحية و الربحية   2-2  

، ك تقييم اإلدارة ادلالية يف االقتصادمبالرغم من عيوب ىذا اذلدؼ، إال أنو مازاؿ ػلتل مكانا جوىرية يف التحليل 

 فهي: لألمواؿ ادلتاحة أما ادلآخذ على ىذا اذلدؼ دامهااستخ

 العوائد اليت تسعى اإلدارة ادلالية لتغطيتها. تربديده لتوقيعدـ -أ   

 ال يأخذ بعُت االعتبار ادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادلشركع أثناء سعيو لتحقيق ىذا اذلدؼ، ك يقسم اذلدؼ -ب   

 6ك علا.  ينأعاله إذل شطر 

ؽلثل ىدؼ رحبية ادلشركع األساس يف التمويل ك الذم يعتمد على العائد ادلتوقع ربقيقو،  :المشروع ربحية -1*

بالتأثَت يف ك ادلخاطر اليت يتحملها ادلشركع من أجل ربقيق ذلك العائد، ك تلعب القرارات ادلالية الدكر األساسي 

رة ك بذلك تسعى اإلدارة ادلالية من خالؿ ىذه قيمة ادلشركع ذاتو، من خالؿ تأثَتىا يف كل من العائد ك ادلخاط

القرارات إذل خلق التوازف بُت العائد ك ادلخاطر، كصوال إذل ربقيق أعلى مردكد شلكن للمشركع يف ضوء 

 .واالعتبارات اإلسًتاتيجية ل

                                                 
 26:عبد احلليم كراجة،علي ربايعة،موسى مطر،ياسر السكراف،توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سابق،ص 

6
 31مرجع سابق، صسامرائي، : عدناف ىاشم رحيم ال 
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للمجتمع أم ادلشركع  بوإف العائد الذم يؤكؿ للمجتمع ك ادلتمثل بادلردكد الذم يأيت  :االجتماعيةالربحية -2*

 احلفاظ على العملة الصعبة  العملادلتحققة جراء قياـ ادلشركع ] كخلق فرص  االقتصاديةالوفرات 

ىذا ك ؽلكن قياس الرحبية االجتماعية من خالؿ إجراء رلموعة من ك تأسيس ادلشاريع اخلدمية ك غَتىا[

 التشغيل بالطرح أك باإلضافة، التعديالت على فقرات رحبية ادلشركع . ك تشمل تعديالت على التكاليف 

فعندما تكوف التكاليف احلقيقية أقل من التكاليف التشغيلية يتم تعديلها بطرح الزيادة . بينما تكوف التعديالت 

 بسبب كجود  باإلضافة عندما تكوف التكاليف احلقيقية أكرب من التكاليف التشغيلية كأف يكوف

كذلك ىناؾ التعديالت اليت ذبرل على اإليرادات وع بأقل من قيمتو.اإلعالنات أك تقدير النقد األجنيب ادلدف

ادلشركع نقدا أجنبيا مسعرا بسعر رمسي بأقل من  اكتسابالتشغيلية، اليت تكوف بالطرح أك اإلضافة أيضا، فعند 

لنقد قيمتو، فإف األمر يتطلب تعديلو إذل السعر احلقيقي، ليأخذ يف احلسباف القيمة احلقيقية للوفرات من ا

األجنيب، أك احلالة ادلعاكسة عندما يكوف اإليراد ادلتحقق أكثر من القيمة احلقيقية لو تضاؼ لذلك. ىناؾ 

اليت يتطلب األمر ببياف  إذل جانب التعديالت االجتماعيةتعديالت أخرل غلب إدخاذلا عند حساب الرحبية 

كبَتة، ذات   اقتصاديةوف للمشركع مزايا يف التكاليف ك اإليرادات التشغيلية خاصة عندما يك االختالفات

 تأثَتات للمجتمع قابلة للقياس ك التحديد.

 .العالقة بين الربحية و السيولة  2-3

 تتعدد كجهات النظر حوؿ العالقة بُت السيولة النقدية ك الرحبية ك ىناؾ رأيُت يف ذلك علا:

، ك تفسَته من الناحية النظرية أف التدفق النقدم الداخل يرل أف اذلدفُت توأمُت إال أهنما متناقضُت الرأي األول:   

ذلا تبقى عاطلة ك ال تعود بأم أرباح أك يقابل التدفق النقدم اخلارج بطريقة سبنع ك جود أم أرصدة نقدية ال لزـك 

ن النادر ، ك مذلما الداخل ك اخلارج ال ؽلكن التنبؤ إيراد للمؤسسة، ك ىذا الوضع يستحيل ربقيقو ألف التدفقيُت
                                                 

 32، ص3222اجلامعي ػلي فارس بادلدية، دفعة  : فاطمة الزىراء عيد، مذكرة زبرج، اإلدارة ادلالية ك دكرىا يف ادلؤسسة، معهد علـو التسيَت، ادلركز 
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أف يتعادال ، ك على ىذا يلجأ ادلدير ادلارل حلماية ادلؤسسة من التوقف عن دفع التزاماهتا عندما ػلل ميعادىا إذل 

 يؤدم إذلاذبو إذل زيادة الرصيد النقدم  كىذا إذل زيادة محاية ادلؤسسة  اذبواالحتفاظ برصيد نقدم ، أم كلما 

 ائد الذم كاف ؽلكن ربقيقو لو استثمرت ىذه األمواؿ العاطلة.زبفيض األرباح للمؤسسة نتيجة فقداف الع

فَتل السيولة ك الرحبية ال ؽلكن فصلهما عن بعضهما ألف ادلشكلة اليت تواجو اإلدارة ادلالية ىي  أما الرأي الثاني

جبانب من  حتفاظااليف ربقيق التوازف بُت االستثمار الكامل للموارد ادلالية لتعظيم أرباح ادلؤسسة ، ك بُت ضركرة 

 دل تتوفر لديها السيولة النقدية. تلك ادلوارد يف شكل نقدم دلواجهة ادلخاطر اليت قد تتعرض ذلا ادلؤسسة إذا

إف ربقيق السيولة ادلالئمة ك الربح ادلالئم ىدفاف متعارضاف . إذ يسعى ادلدير ادلارل للحصوؿ على الربح عن طريق 

 يبعد انتباىو عن ىدؼ السيولة علما بأف النقد اجلاىز ىو أشد أصوؿ توظيف األمواؿ ك استثمارىا، حبيث ال

السيولة ك لكنو عقيم، أم ال ػلقق أم ربح بدكف تشغيلو.ك لذلك صلد ادلدير ادلارل يواجو مشكلة ادلوازنة بُت 

ساس بسمعة عوامل الربح ك السيولة، كأف مهارة ادلدير ادلارل يف توجيو االستثمارات ك توظيف األمواؿ دكف ادل

  .ادلؤسسة ىو عدـ ذبميد غَت ضركرم ذلذه األمواؿ ىو احلل ادلناسب لذلك

 ا: مجاالت اإلدارة المالية.ثالث

                        :لإلدارة ادلالية رلاالت عديدة ؽلكن تقسيمها إذل

للدكلة من حيث   ـدلارل العااكىو ذلك اجلهد التقٍت ك التنظيمي الذم تقـو عليو النظاـ  مجال المالية العامة:-أ

 كيفية احلصوؿ على اإليرادات ، هبدؼ ربقيق أىداؼ الدكلة السياسية االقتصادية ك االجتماعية.

 ك ىو ذلك اجلهد التقٍت ك ادلارل ادلتعلق بالقطاع اخلاص ك ادلشركعات الفردية  مجال المالية الخاصة:-ب

تنظيم ادلارل، ك الرقابة ادلالية ك إدارة األمواؿ ك معاجلة ك الشركات بأنواعها ، من حيث ربقيق التخطيط ك ال

   ادلشاكل ادلالية، ك ذلك لتحقيق ىدؼ ىذه ادلشاريع ك ىو الربح.

                                                 
 32، ص3222اجلامعي ػلي فارس بادلدية، دفعة  َت، ادلركز: فاطمة الزىراء عيد، مذكرة زبرج، اإلدارة ادلالية ك دكرىا يف ادلؤسسة، معهد علـو التسي 
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ىو موضوع حديث نسبيا يبحث يف النواحي ادلالية لألسرة األفراد، من حيث  مجال المالية الشخصية:-ج

التخطيط ذلا،ك يعاجل يف ىذا اجملاؿ مواضيع الضرائب ك التأمُت ك  استثمارىامصادر األمواؿ ك كيفية إنفاقها ك 

  الصحي ك تأمُت ادلمتلكات، ك التخطيط للتقاعد لألفراد ك األسر ك اجلماعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 21، ص3222اجلامعي ػلي فارس بادلدية، دفعة  : فاطمة الزىراء عيد، مذكرة زبرج، اإلدارة ادلالية ك دكرىا يف ادلؤسسة، معهد علـو التسيَت، ادلركز 
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 وظائف اإلدارة المالية و عالقتها بالوظائف األخرى:نيالمبحث الثا

التخطيط ك على أف التحليل ادلارل ك  اتفاقادارية، إال أف ىناؾ فاؽ حوؿ تقسيم الوظائف اإلتبالرغم من عدـ اإل

سبثل الوظائف اإلدارية الرئيسية.ك سوؼ نتطرؽ يف ىذا ادلبحث إذل ىذه الوظائف،  التحفيزالرقابة ك التنظيم ك 

 اإلدارة ادلالية بالوظائف األخرل يف ادلؤسسة ةكأيضا عالق

 أوال : وظائف اإلدارة المالية.

 ف اإلدارة ادلالية اليت توجد يف جل ادلنشآت االقتصادية بداية من التخطيط ادلارل إذل التحفيز ادلارلتعترب كظائ

      ذك أعلية كبَتة سوؼ نتطرؽ إليها بالتفصيل كما يلي:

اليت يسًتشد يف  لادلدير للسب اختيارك ؽلثل الوظيفة األساسية لإلدارة ادلالية إذ يشغل  التخطيط المالي:-1*

ك تعود أعلية ادلتيسرة، ك بذلك يعترب اخلطة سبيال مرسوما لفعل يراد القياـ بو،  لبالبدائلتنسيق اجملهود اجلماعي ا

التخطيط ادلارل إذل الصفة اخلاصة اليت تتميز هبا قرارت اإلدارة ادلالية، فهي تعاجل مشاكل ك موضوعات مالية 

أف تتعرؼ مسبقا على حجم األمواؿ ادلطلوبة، لتمويل عمليات مستقبلية، ك يتحتم على اإلدارة ادلالية للمشركع 

اليت تستحق خالؿ الفًتة ادلقبلة، أك سبويل عمليات البيع اآلجل، عمليات  االلتزامات سدادالشراء ك التخزين، ك 

 احلاجة إذل التخطيط ادلارل. التوسع...إخل. ك قد أدل توسع ادلشركع ك تعقيد أعمالو إذل تزايد 

جعلها كحدة متكاملة. لتحقيق أىداؼ إلعداد للمستقبل، ك تنسيق نشاطات ادلشركع، ك من أجل ا

 ادلشركع.كؽلكن ربديد مراحل التخطيط ادلارل كما يلي: 

 ادلالية للمؤسسة. االحتياجاتالتعرؼ على  -أ

 ربديد حجم األمواؿ ادلطلوبة.-ب

                                                 
 39: عدناف ىاشم رحيم السامرائي، مرجع سابق، ص 
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 ربديد شكل التمويل ادلرغوب فيو. -ج

 ادلالية. ياجاتلالحتكضع برنامج زمٍت  -د

 كضع تطوير للخطة ادلالية. -ك

 تنفيذ اخلطة ك الرقابة عليها ك تقييمها. -ق

بشأف التخطيط بعد ربديد ادلعايَت اليت  ازبذتيقصد بالرقابة ادلالية تقييم القرارات اليت الرقابة المالية:  -2*

ك تصحيحو، ك متابعة ىذا  ضلراؼاكتشاؼ االدلقارنة ما أصلز فعال، دبا ىو سلطط لو، أم  استخدامهاؽلكن 

 التصحيح أم أف الرقابة لكي تكوف فعالة، غلب أف تتوفر لديها العناصر التالية:

 خطة. كجود - أ

 كجود معايَت للحكم بواسطتها على اإلصلاز.  - ب

 ادلقارنة بُت اخلطة ك اإلصلاز.-ت

 [موجب] سالب أك  اذباىوك ربديد  االضلراؼ اكتشاؼ-ث

 .لالضلراؼقيقي السبب احل اكتشاؼ-ج

 .لالضلراؼاإلجراء نابعا من السبب احلقيقي  ، ك غلب أف يكوفاالضلراؼاإلجراء الالـز لتصحيح  اقًتاح-ح

 متابعة تنفيذ اإلجراء الالـز للتصحيح لتقرير مدل فعاليتو. -خ

 قك فوؽ ىذا كلو غلب أف يكوف ىناؾ نظاـ اتصاؿ فعاؿ ك جيد يؤمن كصوؿ ادلعلومات بشكل دقي- د 
 

أساليبها قابلة للتعديل حسب تبديل اخلطط ك كاقع األداء، أف تكوف أساليبها  مرنةسريع، ك أف تكوف الرقابة ك 

موازية ك مناسبة للمستويات اإلدارية ادلوجودة يف ادلنشأة ، أف تكوف أساليبها ك معايَتىا مفهومة ك تطبيقها ال 

  يلي يكلف كثَتا.ك هتدؼ الرقابة ادلالية إذل ما

                                                 
 321.321، ص6991 ،عماف األردف اد رمضاف، أساسيات يف اإلدارة ادلالية، دار الصفاء للنشر ك التوزيع، ، الطبعة الرابعة،: زي 
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ك ادلدفوعات لضبط حركة  ادلقبوضاتمنع تسرب األمواؿ يف أكجو غَت مشركعة، كمن كسائلها القائمة -6

 الصندكؽ.

 األرباح.عناصر التكاليف اليت قد تؤدم إذل تقليل قدرة ادلنشأة على توليد  اكتشاؼ -3

ك معدؿ العائد على كفاءة اإلصلاز بشكل عاـ ك من كسائل الرقابة عليها استخداـ ادليزانيات التقديرية  -2

 االستثمار

 ؽلثل التنظيم ربديداٌ لألنشطة اليت يقـو هبا ادلشركع لبلوغ أىدافو بكفاءة مث توزيع التنظيم المالي:  -3*

ك بالتارل توضيح  ىذه األنشطة لألفراد العاملُت كفق أسس معينة سبثل التخصيص الوظيفي يف العمل،ك ذبميع 

ادلسؤكلية، ك ذلك دلا سبثلو  يفة من أجل ربديد العمل، ك بالتارل ربديدالصالحيات ك ادلسؤكليات لكل كظ

لوبة الالمركزية ادلطك التعليمات. ك درجة ادلركزية ك  الصالحيات من حق شرعي يف إرباد القرارات ك توجيو األكامر

فهي سبثل مكانة متقدمة  كمية الدكر الذم تلعبو اإلدارة ادلالية ك ادلدير ادلارل، لذايف العمل. ك تتضح ىنا كذلك  

إطار اذليكل التنظيمي للمشركع، حيث يف ادلستول اإلدارم األكؿ بعد موقع ادلدير العاـ.ك يساعد كجود  ضمن

ك حركتها داخل ادلشركع ك  ؿمصادر األموا باستثماراإلدارة ادلالية يف ىذا ادلوقع على إبراز دكرىا، فيما يتعلق 

ك يغلب طابع التجمع الوظيفي يف تنظيم الوظيفة ادلالية، ك ذلك دلا تتميز بو ىذه عالقتها ادلالية اخلارجية، ىذا 

إذل فوائد زبصص العمل يف ىذه اإلدارة، ك ادلتمثل يف سالمة الوظيفة من زبصص نوعي يف العمل، باإلضافة 

 تو.التخطيط ك الرقابة ادلاليُت ك أعلية القرارات ادلالية ادلتخذة، مث طبيعة العمل ك متطلبا

 ك ؼلتلف اذليكل التنظيمي لإلدارة ادلالية من مشركع ألخر تبعاُ لنوع ك حجم القطاع الذم يعمل فيو، 

  6: ك طبيعة نشاطو ك درجة تعقيده.

 
                                                 

6 35توفيق، مرجع سابق، ص : عبد احلليم كراجة، ياسر السكراف،موسى مطر، يوسف عبد الرحيم 
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 ؽلكن توضيح التحفيز بأنو خلق للتعاكف اإلدارم بُت األفراد العاملُت يف ادلشركع، التحفيز المالي:  -4*

حلب العمل ك إثارة الركح ادلعنوية فيهم من أجل توجههم ضلو  استمالتهمرية، ك ك دبختلف مستوياهتم اإلدا

خلق الشعور لدل العاملُت يف أف إشباع رغباهتم اخلاصة مرتبط  اإلخالص ك التفاين يف العمل، ك ىنا تربز أعلية

 التفاين ك اإلخالص يف العمل على ىذا الًتابط. انعكاسبتحقيق أىداؼ ادلشركع ك 

 بُت سلتلف ادلستويات اإلدارية. لالتصاالتالتحفيز ادلارل أيضاٌ نظاما كفؤاٌ  ك يتطلب

 ثانياٌ: عالقة اإلدارة المالية بالوظائف األخرى

  االقتصاديةإف اإلدارة ادلالية كظيفة ال يتم القياـ هبا يف فراغ، بل ىي تتفاعل مع النواحي اإلدارية ك 

فال ؽلكن عزذلا عن كظيفة لتسويق أك كظيفة عليها، ل يف ادلنشأة ك تعتمد ك القانونية اليت ربكم مجيع نواحي العم

الالزمة لتحقيقو، ك قد تقف  يف ادلنشأة. فأم قرار يتعلق باإلنتاج ال بد لو من األمواؿ األفراد أك أم نشاط أخر

النقد الداخل إذل  قلة األمواؿ عائقا يف سبيل ذلك، قد ينتج عن معظم القرارات ادلتعلقة باإلنتاج زيادة حجم

ادلنشأة إذا دل يتم إنتاج سلعة جديدة ك بيعها،أك إذا مت التوسع اجلديد، ك نفس الكالـ  ينطبق على كظيفة 

التسويق فألم قرار يف حقل التسويق لو أبعاده ادلالية يف ادلدل القصَت ك يف ادلدل الطويل، فالقياـ حبملة إعالمية 

يف ادلدل  مركدهأما  .تدفق النقد من ادلنشأة إذل  القصَت و، ك يؤدم قي ادلدلأمر يكوف مرغوبا فيكاسعة النطاؽ 

البعيد فأمر غَت مؤكد فإذا كانت احلملة ناجحة فإف ذلك سيؤدم إذل زيادة التدفق النقدم إذل ادلنشأة.ك ال تشذ 

  كظيفة األفراد عن ذلك.

 

 

 
                                                 

 16: زياد رمضاف، مرجع سابق، ص 
 



 يةــــــــالفصل الثاني : اإلدارة المال

 

 22 

 التحليل المالي :المبحث الثالث

إحدل التقنيات الرئيسية للتسيَت ك أداة من أدكات خلق ديناميكية للمؤسسة كما أنو موضوع يعترب التحليل ادلارل 

كتسبها التحليل يتخطيط ادلارل. ك نظرا لألعلية اليت لىاـ من موضوعات التسيَت ادلارل ك يعترب ضركرة حتمية ل

من  االنتقاؿكيفية ادلارل.لتحليل بحث الذم سنتناكؿ فيو مفاىيم حوؿ اادل ادلارل يف اإلدارة ادلالية خصصنا لو

 .ةادلختصر  ادلاليةتمثيل البياين للميزانية ك سلتلف مؤشرات التوازف ادلارل ك ال ادليزانية احملاسبية إذل ادليزانية ادلالية

 لي: ماهية التحليل الماأوال      

 اختالؼ األطراؼ ك األىداؼ  التحليل ادلارل  يقـو بتشخيص احلالة ادلالية للمؤسسة باستعماؿ تقنية زبتلف ب
 يل ادلارل ك أىدافو ك األطراؼ ادلستفيدة منو لخالؿ فًتة زمنية معينة.ك سوؼ نقدـ يف ىذا الفرع تعريف التح

 ك أيضا أعليتو.

فحص القوائم ادلالية ك البيانات ادلنشورة عن  إذلىو عبارة عن عملية فنية هتدؼ  ف التحليل المالي:يعر ت1-*

ادلعلومات عن مدل تقدـ ادلنشأة خالؿ تلك الفًتة ك التنبؤ  استنتاجخالؿ فًتة زمنية ماضية هبدؼ  ادلنشأة معينة

 بنتائج أعماذلا عن فًتات مستقبلية.

 تتمثل أعليتو عموما يف النقاط التالية أهمية التحليل المالي: -2*

اد اخلطط السنوية الالزمة دلزاكلة نشاطها يساعد التحليل ادلارل إدارة ادلؤسسة يف رسم أىدافها ك بالتارل إعد-6

 .االقتصادم

 القرارات الالزمة. بازباذحاؿ حدكثها، ك ذلك  االضلرافاتسبكُت اإلدارة من تصحيح -3

 اجلديدة. االستثماريةالفرص  اكتشاؼ-2

                                                 
  21، ص6991قاىرة، ال الطبعة األكذل، شاكر، التحليل ادلارل ك كتابة التقرير ادلالية، جامعة عُت مشص، : نبيل عبد السالـ 
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على  الجتماعيةاك  االقتصاديةيوفر التحليل ادلارل ادلؤشرات ادلختلفة اليت تساعد يف رسم األىداؼ ادلالية ك -1

 مستول ادلؤسسة.

 يعترب التحليل ادلارل أداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيق.-5

 .أم تشخيص احلالة ادلالية للمؤسسة ادلارل،معرفة الوضع -1

 االقًتاض ك الوفاء بديوهنا.ربديد قدرة ادلؤسسة على -1

تستعملو، فهناؾ الطرؼ اخلارجي ك  األطراؼ اليت باختالؼزبتلف األىداؼ أهداف التحليل المالي:-3

 ؼ التحليل ك رجاؿ األعماؿ) كادلساعلُت( أك مصلحة الضرائب فيكوف ىد ادلصرفيةادلتمثل يف ادلؤسسات 

 6ادلارل ىو:

 مالحظات حوؿ األعماؿ اليت تقـو هبا ادلؤسسة يف ادليداف ادلارل.-أ

 لنتائج قركض.ادلؤسسة لتحمل ا استطاعةتقييم الوضعية ادلالية، كمدل  -ب

 مقارنة الوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات يف نفس القطاع.  - أ

، ك ىذا من طرؼ استثمارالقرارات ادلالية أك توسيع  الزباذ*أما الطرؼ الداخلي الذم يعترب األساسي ك ضركرم 

 ادلدير أك ادلسَت ادلارل للمؤسسة فالتحليل يهدؼ إذل:

 الية ك اإلنتاجية ك التموينية ك التوزيعية للفًتة ربت التحليل.اإلطالع على مدل صالحية السياسات ادل - أ

 التحقق من ادلركز ادلارل للمؤسسة. األخطار ادلالية اليت قد تتعرض ذلا بواسطة ادلديونية.-ب

 منها يف ادلراقبة العامة لنشاط ادلؤسسة. ستفادةكضع ادلعلومات ادلتوصل إليها لال-ج

 يل المالي:الجهات المستفيدة من التحل -4*

 : ك ادلتمثلة يفاألطراف الداخلية-1
                                                 

 
6  ،63،ص6999: ناصر دادم عدكف، التحليل ادلارل، دار احملمدية العامة، اجلزائر 
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 إدارة ادلؤسسة: تعترب ادلؤسسة التحليل كسيلة لعرض نتائج ادلؤسسة ك كأداة لتخطيط ادلارل 6-6

موضوعي دلطابقة  كدليل  العماؿالعماؿ ك ادلستخدمُت: ؽلكن أف يستعمل التحليل ادلارل من طرؼ نقابة  6-3

 اإلدارة برفع األجور.

 راف الخارجية:األط-2

 ادلساعلوف أك ادلستثمركف:ينصب اىتمامهم من عملية التحليل على التأكد من كفاءة إدارة ادلؤسسة، 3-6

 إمكانياهتا يف ربقيق األرباح أك العوائد ادلتحصل عليها مقابل ادلبلغ ادلستثمر.بالتارل 

 ت اإلنتاج ذلم. بشكل مستمر العمالء: يهتم العمالء على مدل قدرة ادلؤسسة على توريد مستلزما 3-3

 ك مقدار اخلصم النقدم. االئتمافك قدرهتا على منح 

البنوؾ: هتتم البنوؾ بالتحليل ادلارل لغرض التأكد من سالمة ادلركز ادلارل للمؤسسة ادلقًتضة، ك بالتارل  2 -3

 .االستحقاؽإمكانية قيامها بتسديد مبلغ القرض كفوائده يف تاريخ 

يف ادلؤسسات العمومية، كذلك لغرض  مستثمر كبَت باعتبارىاالتحليل ادلارل  إذلاج الدكلة الدكلة : ربت 3-1

  ربديد الضرائب ادلستحقة، الرقابة على األسعار ك على األرباح.

 من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية. انتقالثانيا: 

 يزانية ادلالية البد من تعريف ىاتُت ادليزانيتُت.من ادليزانية احملاسبية إذل ادل االنتقاؿقبل التطرؽ إذل 

تعرؼ ادليزانية احملاسبية على أهنا جدكؿ يتضمن جانب األصوؿ ك جانب   الميزانية المحاسبية: تعريف-1

، ك ترتب األصوؿ حسب درجة السيولة ك ترتب اخلصـو حسب تاريخ  ك ىي جرد تقـو بو  االستحقاؽاخلصـو

ك  سبلكو ادلؤسسة من أصوؿ ك ما عليو من ديوف سنة كمجموع ما كالفصل أر أك ادلؤسسة يف كقت معُت كشه

 ك تتكوف ادليزانية احملاسبية من العناصر التالية:      6.الفرؽ بينهما ؽلثل أمواؿ خاصة

                                                 
6 91،ص6991باعة ك النشر ك التوزيع، اجلزائر، : بوشالشي بوعالـ، ادلنَت يف التحليل ادلارل ك ربليل االستغالؿ، دار ىومو للط 
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 االستثمارات                                     

 تادلخزكنا                           األصوؿ*عناصر 

 ادلدينوف                                         

 األمواؿ اخلاصة                                  

 * عناصر اخلصـو       

 الديوف                                       

 .الطالبمن إعداد  المصدر :                                         

ك ىي جانب يتضمن جانب األصوؿ ك جانب اخلصـو كترتب األصوؿ حسب ية المالية:تعريف الميزان-2

. االستحقاؽدرجة السيولة ك مبدأ السنوية ك ترتب اخلصـو حسب تاريخ       6ك مبدأ سنوية اخلصـو

دلثلى الواجب هتدؼ ادليزانية ادلالية إذل معرفة احلالة ادلالية للمؤسسة ك طرؽ التمويل ا أىداؼ ادليزانية ادلالية:

 قرارات ادلالية مناسبة.  ازباذكفق قواعد مالية ك علمية مضبوطة، ك عند التحليل تفيد احمللل ادلارل من  انتهاجها

ل ىذا يتم من ك، لكن  ةادليزانية ادلاليك من ىنا صلد أف احمللل ادلارل يعتمد على معطيات ادليزانية احملاسبية إلنشاء 

    لى مستول األصوؿ ك اخلصـو ك ىي كاآليت:خالؿ التعديالت ادلختلفة ع

يستعمل يف عملية الفصل بُت عناصر األصوؿ مبدأ السيولة ك مبدأ اإلستحقاقية لتحديد  تعديل األصول:-1 

 العناصر اليت تبقى ألكثر من سنة ك العناصر اليت تتحرؾ خالؿ السنة. 

 كىي تشمل قسمُت أساسيُت  األصول الثابتة:1-1*

 ذبهيزات اإلنتاج لكن غلب التذكَت بأف كاألراضي. ادلباين،  ك تشمل مجيع االستثماراتقيم الثابتة: ال 6-6/6

                                                 
6 99:بوشاشي بوعالـ ، مرجع سابق، ص 

 32: نبيل عبد السال ـ شاكر ، مرجع سابق، ص 
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. ةاحملاسبي قيمتهاتها احلقيقية قد زبتلف عن لكن قيم الزمن،ىذه العناصر من الناحية احملاسبية تفقد قيمتها دبركر 

أف تتخلى عنو ادلؤسسة عن إحدل إستشماراهتا  حيث قد ربقق قيمة زائدة أك قيمة ناقصة تبعا لسعر الذم ؽلكن

 ك ىذا دكف أف ننسى ادلصاريف اإلعدادية حيث أف قيمتها احلقيقية معدكمة فهي سبثل قيمة ناقصة.

 :ك ؽلكن تلخيصها كما يلي القيم الثابتة األخرل:6-6/3

التغَتات اليت تطرأ يف نشاطها العادم دكف توقف رغم  رارىو الذم يضمن للمؤسسة االستم *مخزون العمل:

 على ادلخزكف يف السوؽ.

لديها دلدة تزيد عن  ى، كتبق: ىي السندات اليت تساىم هبا ادلؤسسة يف مؤسسات أخرل*سندات المساهمة

 السنة، كتتحصل من كرائها على أرباح.

 أكثر من ىي عبارة عن ضمانات تقدمها ادلؤسسة إذل ادلصاحل ادلعنية ك تبقى لديها دلدة  *كفاالت مدفوعة:

 سنة.

 كاحدة كما يلي: االستغالليةك ترتب األصوؿ اليت تستعملها ادلؤسسة يف دكرة األصول المتداولة: 1-2*

 ذل السيولة.إتأخذ احملزكنات أكؿ مركز من األصوؿ ادلتداكلة نظرا للمدة اليت تستغرقها للوصوؿ  المخزون:2/1

دلؤسسة مع الغَت حبيث ىي حق ذلا عند الغَت ك تنقسم إذل ك ىي القيم اليت تنتج من تعامل ا الحقوق: 1-2/2

 :جزئيُت

 ك تشمل على رلموعة من حقوؽ ادلؤسسة مع الغَت من زبائن ك سندات ادلساعلة  قيم غير جاهزة:-أ 

 ك تسبيقات للغَت ك اليت ال تتجاكز مدهتا سنة.

 ؤسسة.: البنك ك الصندكؽ أك القيم اجلاىزة اليت ربت تصرؼ ادلقيم جاهزة -ب

   : يوضح إنتقاؿ األصوؿ من ادليزانية احملاسبية إذل ادليزانية ادلالية11رقم شكل           

                                                 
 ،22ص ، 6911 : ناصر دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيَت، دار البعث، اجلزائر. 

 



 يةــــــــالفصل الثاني : اإلدارة المال

 

 25 

 االنتقاؿ ادليزانية احملاسبية

 

 ادليزانية ادلالية

 

  االستثمارات

 ما عدا ادلصاريف التمهيدية

 سلزكف األماف

 سندات  ادلساعلة

  باقي ادلخزكف 

 

 

 ليهاباقي احلقوؽ مادل يوجد نص ع

 

 األصوؿ الثابتة

 

 

 

 احملزكنات

 
 

  األصوؿ ادلتداكلة

 احلقوؽ

 

 الطالبمن إعداد  المصدر:

ضلصل على حيث ك تستند ىنا على مبدئيُت أساسيُت .مبدأ اإلستحقاؽ ك مبدأ السنوية، تعديل الخصوم: -2

 : رلموعتُت

تصرؼ ادلؤسسة ألكثر من سنة مهما كاف مصدرىا. كىي  كىي كل ادلوارد اليت تبقى ربت األموال الدائمة: 1-

 تقابل القيم الثابتة يف جانب األصوؿ ك تضم:

 ك النتائج قيد التخصيص  االحتياطات إذلتشمل رأس ادلاؿ اخلاص باإلضافة  األمواؿ اخلاصة:3-6/6

 ادلؤكنات. ك

                                                 
 26بق،ص:ناصر دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيَت، مرجع سا 
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ديوف  ألكثر من سنة مثل استحقاقها: ك ىي رلموع الديوف اليت تكوف مدة ديوف طويلة األجل 3-6/3

 .تثماراتاالس

ك تشمل رلموعة الديوف اليت تتحملها ادلؤسسة دلدة تزيد عن السنة مثل ادلوردين  الديون القصيرة األجل: 2-2

 ك جزء من النتيجة ادلوزعة على العماؿ ك الشركاء.

 ىنا طلص بالذكر مؤكنة األعباء ك  [6]إف تعديل جانب اخلصـو ال ؼللو من التغَتات ادلالية اليت تتوقع حدكثها.

 ك اخلسائر اليت حددت بشكل  تقديرم لتغطية اخلسائر احملتملة. ذلذا ففي هناية السنة صلد ثالث حاالت              

*خسائر ربققت فعال، بالتارل تدفع ادلؤسسة قيمتها يف حدكد ال تزيد عن السنة ذلذا تضم إذل ديوف قصَتة 

 األجل.

 قوعها يف ادلستقبل بعد مدل طويل، ذلذا تعترب ديوف طويلة األجل.* خسائر ػلتمل ك 

أما احلالة الثالثة ىي عدـ كقوع اخلسائر، ذلذا ادلؤكنة تصبح غَت مربرة، ك بالتارل تعترب ربح بالنسبة إذل ادلؤسسة *

 ىو متفق عليو. فيخضع جزء منو للضريبة ك يضم إذل ديوف قصَتة األجل. ك ادلبلغ ادلتبقي يتم توزيعو حسب ما

تظهر يف ادليزانية ادلالية. إظلا توزع حسب سياسة ادلؤسسة ادلتبعة أم إخضاع النتيجة السنوية  ال أما النتيجة فهي-

 ديوف قصَتة األجل. للضرائب على األرباح فمبلغ الضريبة يدفع خالؿ شهور لذا تعترب

 ية، كذلك ألجل االنتقاؿ إذل دليزانية ادلالية، سنوضحخالؿ دراستنا لتعديالت ادلختلفة على ادليزانية احملاسبك من 
 .فيما يلي شكل ادليزانية ادلالية ادلفصلة

 

 

 

 
                                                 

[6]
 .23ناصر دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيَت، مرجع سابق،ص : 
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 (: يبين الميزانية المالية المفصلة.1جدول رقم )

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

 القيم الثابتة:

 اإلستثمارات:*

 قيم معنوية.-

 أراضي. -

 مباني. -

 تجهيزات. -

 :رىقيم ثابتة أخ*

 مخزون األمان.-

 سندات المساهمة.-

 كفاالت مدفوعة.-

 زبائن ألكثر من سنة-

 

**** 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

**** 

* * * 

*** 

*** 

*** 

 ألموال الدائمة:

 :أموال الدائمة*اال

 رأس مال شركة. -

 اإلحتياطات. -

 فرق إعادة التقدير. -

 .* ديون طويلة األجل

 ديون اإلستثمار. -

 مصرفية قروض -

 مؤونة طويلة أجل -

 

**** 

*** 

*** 

*** 

 

**** 

 ***** مجموع األموال الدائمة ***** مجموع األصول الثابتة

 األصول المتداولة:

 *المخزونات:

 بضاعة. -

 مواد و لوازم. -

 منتجات. -

 

 

**** 

*** 

*** 

*** 

 

 

**** 

*** 

*** 

*** 

 

 ديون قصيرة األجل:

لتي تاريخ مختلف الديون ا-

 إستحقاقها أقل من سنة.

 القروض المالية. -

 الضريبة. -

 

**** 

*** 

 

 

*** 

*** 

 مجموع المخزونات.

 *قيم قابلةللتحقيق:

 تسبيقات. -

 زبائن. -

 أوراق القبض.-

 مجموع قيم قابلة لتحقيق
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 *القيم الجاهزة:

 البنك.-

 الصندوق. -

**** 

*** 

*** 

 ****** مجموع الخصوم ****** مجموع األصول.

 

 .622ص ،االستغالؿادلنَت يف التحليل ادلارل ك ربليل  بوعالـ بوشاشي، المصدر:

 ك من خالؿ ادليزانية ادلفصلة ؽلكن أف نعد ادليزانية ادلالية ادلختصرة.       

ادلرتبة حسب مبدأ ك ىي اجلدكؿ الذم يظهر لنا اجملاميع الكربل للميزانية  تعريف الميزانية المالية المختصرة:

ىذا  اإلستحقاقية للخصـو ك السيولة لألصوؿ، ك يراعي يف عملية التقسيم التجانس بُت كل رلموعة ك يستعمل

             اجملاميع يف عملية التحليل ك ؽلكن أف سبثل ادليزانية ادلختصرة على عدة أشكاؿ:

 

 ن أشكال الميزانية المختصرة.يبي( :2رقم )كل ش

 

       

 

 

 

                                                 
 12: ناصر دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيَت، مرجع سابق، ص 
 
 

 

 

 

 أصول

 ثابتة

 

أصول 

 المتذاولة

 

 

 أموال خاصة

 

 الذيون

 

 قيم جاهزة

+ 

قيم غير 

 جاهزة

 أصول ثابتة

ديون قصيرة 

 االجل

 

 أموال خاصة

ديون طويلة 

 االجل

 المخزون
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إف عملية سبثيل ادليزانية على أشكاؿ ىندسية سبكننا من ادلالحظة على  التمثيل البياني للميزانية المختصرة:

 6التطورات اليت تطرأ على عناصر لفًتات متتالية ك سبثل أشكاؿ يف:

 ك ؽلكن حساهبا التمثيل البياني في مستطيل:-6

 %622رلموع ادليزانية=  

 نصر ادلعُت= س%                  قيمة الع 

 ك يكوف التمثيل البياين كما يلي: 

 سبثيل ميزانية سلتصرة يف شكل مستطيل. :13شكل رقم)                

 األصول

 الخصوم      

 41مصدر: ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير،ص

كننا سبثيل عناصر ادليزانية يف دائرة كاحدة بإعطاء نصف لألصوؿ ك اآلخر ؽل التمثيل البياني في دائرة:-2

 درجة.ك ؽلكن حساهبا كما يلي: 212عملية إنطالقا من زليط الدائرة  للخصـو أك يف دائرتتُت منفصلتُت ك تتم

=*درجة                         612رلموع األصوؿ=  درج 612رلموع اخلصـو

 612×األصوؿ ادلتداكلة                         612×األصوؿ الثابتة   

 رلموع األصوؿ                              األصوؿ    رلموع         

                                                 
6 16: ناصر دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيَت،ص  

 

 

 

 أصول ثابتة

 

 لذيونا

 

 األموال الخاصة

 

 قيم اإلستغالل

 

قيم جاهزة +قيم 

 جاهزة غير

 622×س=    رلموع ادليزانية   
 قيمة العنصر       
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    ك بنفس الطريقة ؽلكننا حساب عناصر اخلصـو ك بناء على ىذه ادلعطيات ضلصل على الشكل التارل:

 ل دائرةسبثيل ميزانية سلتصرة يف شك :14شكل رقم)              

                                                                                                      مي                                         

                                     

 قيم                                    

 

                  

 .البمن إعداد الط: مصدر

يكوف التمثيل البياين على مربع لقيمتُت فقط لكل من األصوؿ ك اخلصـو ك كال  التمثيل البياين يف دائرة: -2

                                                      ادليزانية ك ربسب النسب  اجلانبُت ؽلثالف على نفس ادلربع. فكل ضلعُت متوازيُت ؼلصصاف جلانب من 

 6بنفس الطريقة اخلاصة بادلستطيل.ك 

 يبُت سبثيل ادليزانية ادلختصرة يف مربع (15شكل رقم )

 الخصوم

 اؿ                                 

 

 األصول  

                     

 12ناصر دادم عدكف،تقنيات مراقبة التسيَت،صمصدر: 

                                                 
6 12:ناصر دادم عدكف، تقنيات مراقبة التسيَت،مرجع سابق، ص 
 

 

 قيم     قيم . إ       ق.غ.ج         قيم   

 ثابتة                                 جاهزة       

 

 

 ديون قصيرة           األموال الخاصة

 األجل       ديون

              طويلة األجل                             

 قيم

 جاهزة                                        

 

 االموال الذائمة

 

 االصول الثابتة

 

 االصول المتذاولة

 

 ديون قصيرة االجل
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 ثالثا: مؤشرات التحليل المالي

يط السليم كما سبق ك أف ذكرنا يعتمد على التحليل ادلارل الذم يساعد على كشف نقاط القوة ك إف التخط

 الزباذك ربديد مواطن الضعف  استغالؿنقاط القوة أحسن  استغالؿالضعف لتمكُت اإلدارة ادلالية من 

ف ادلارل ك النسب التواز  تمؤشرا اإلجراءات الالزمة ك سوؼ نعرض أكثر أدكات التحليل ادلارل شيوعا ك ىي

 ادلالية.

 مؤشرات التوازن المالي: -1

 على ثالثة مؤشرات رئيسية تتمثل يف رأس ادلارل العامل الدائم  االعتمادلدراسة التوازف ادلارل غلب 

 رأس ادلاؿ العامل الدائم ك اخلزينة. احتياجاتك 

 رأس المال العامل:1-1

دلدل ا توسط ك ىو كذلك عبارة عن نقطة توازف يفىو عبارة عن ذلك ادلؤشر يف مدل ادل تعريفه: 6-6/6

الطويل ك ؽلكن القوؿ أف رأس ادلاؿ العامل ىو ىامش ضماف األمواؿ الدائمة بعد تغطية األصوؿ الثابتة. ك ؽلكن 

 حسابو بطريقتُت:

 حساب رأس ادلاؿ العامل من أعلى ادليزانية: - أ

   األصوؿ الثابتة -رأس ادلاؿ العامل= أمواؿ دائمة

 

  حساب رأس ادلاؿ العامل من أسفل ادليزانية: - ب

 ديوف قصَتة األجل -رأس ادلاؿ العامل= أصوؿ ادلتداكلة 

                                                 
جي احليارل. أ.زلمد عثماف البطمة، التحليل ادلارل] اإلطار النظرم ك تطبيقاتو العملية[ ، دار حنُت مكتبة الفالح، : كليد نا

 311،ص6991عماف،
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  6إذلينقسم رأس ادلاؿ العامل   :أنواع رأس ادلاؿ العامل6-6/3

 ل، ديوف طويلة األج استبعادكىو عبارة عن رأس ادلاؿ العامل الدائم بعد طرح أك  رأس ادلاؿ العامل اخلاص: -أ

رأس ادلاؿ العامل اخلاص ادلقدار الفائض من األمواؿ اخلاصة بعد تغطية األصوؿ  اعتباركمن زاكية أخرل ؽلكن 

 :الثابتة ك ربسب كفقاٌ للعالقة التالية

                      األصول الثابتة -رأس المال العامل الخاص= األموال الخاصة

 ديون طويلة األجل -لعامل الدائمرأس المال العامل الخاص= رأس المال ا    

أم  االستغالؿ: ىو عبارة عن ذلك اجلزء من األصوؿ ادلتداكلة ادلتعلقة بنشاط رأس ادلاؿ العامل اإلمجارل -*ب

 ك ػلسب كفق العالقة التالية: االستغالؿالعناصر اليت تدخل ضمن دكرة 

 رأس المال اإلجمالي = مجموع األصول المتداولة. 

 غير جاهزة+ قيم جاهزة قيم+ االستغاللعامل اإلجمالي= قيم رأس المال ال 

 .أصول ثابتة -رأس المال العامل= مجموع األصول 

ؽلثل رأس ادلاؿ األجنيب ذلك اجلزء من ادلوارد ادلالية اليت تستحق يف ادلدل الطويل  رأس ادلاؿ العامل األجنيب:-*ج

 سب كفق العالقة التالية:أك القصَت أك عبارة عن رلموع األصوؿ األجنبية ك ػل

 رأس المال العامل األجنبي= مجموع الديون.

 رأس المال العامل األجنبي=ديون طويلة األجل+ ديون قصيرة األجل.

 األموال الخاصة.-رأس المال العامل األجنبي= مجموع الخصوم

 : 3كاآلف سوؼ نوضح شكل يبُت لنا أنواع رأس ادلاؿ العامل

                                                 
6 29.21: مبارؾ لسلوس، مرجع سابق، ص. 
3 11دادم عدكف، التحليل ادلارل، مرجع سابق، ص :ناصر. 
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 يبُت أنواع رأس ادلاؿ العامل(:16شكل رقم)                             
  رأس ادلاؿ العامل

 
 األمواؿ اخلاصة                                                                                           

 رأس ادلاؿ   رأس ادلاؿ     
 العامل أسر     العامل      العامل       ديوف طويلة األجل   

 االجنيب ادلاؿ       اخلاص     ديوف قصَتة األجل       الصايف  
 

 : ناصر دادم عدكف، التحليل ادلارل، اجلزء األكؿمصدر        

 ارتباطا ةالضركرية ادلرتبط احتياجاتتعرؼ على أنو قسط أك جزء من  إحتياجات رأس المال العامل: 1-2

 3:ك ؽلكن حساهبا كما يلي تغطى من طرؼ موارد الدكرة.ك اليت دل االستغالؿمباشرا بدكرة 

 موارد التمويل -التمويل احتياجاترأس ادلاؿ العامل=  احتياجات

 سلفات مصرفيٍة[        -] ديوف قصَتة األجل-+ قيم غَت جاىزةاالستغالؿرأس ادلاؿ العامل= قيم  احتياجات

 سلفات مصرفية-د. ؽ. األجل -ة+ؽ.غ.جاىز االستغالؿرأس ادلاؿ العامل=ؽ. احتياجات

             

 

ك تشمل صايف القيم اجلاىزة أم ما  استغالليةك ىي رلموع األمواؿ اليت يف حوزتنا دلدة دكرة الخزينة:  1-3

                6   تستطيع دفعو فعال. ك ربسب كما يلي:

 إحتياجات رأس ادلاؿ العامل.-اخلزينة= رأس ادلاؿ العامل    

                         

                                                 
3 629: بوعالـ بوشاشي، مرجع سابق، ص 
6 25: مبارؾ لسلوس، مرجع سابق، ص 

        سلفات مصرفية -زينة= القيم اجلاىزةاخل

 األصول الثابتة
 

 

األصول 

 المتذاولة
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 النسب المالية: -2

 ازباذىذا التطور، ك من مث  اذباىاتتعترب النسب ادلالية كسيلة سبكن ادلسَت من متابعة مدل تطور ادلؤسسة ك   

يف ىذا اجملاؿ دبناقشة أربع  ك سنقـو ةادلالية للمؤسسرشيدة تعطي صورة كاضحة للمهتمُت بالوضعية  تقرارا

 نسب رئيسية غلب أف يركز عليها احمللل ادلارل ك ىي على النحو التارل:

 يل.نسب السيولة ك نسب اذليكلة ك نسب النشاط ك نسب التمو 

 2نسب السيولة: 2-1*

                    لية:ىي تضم النسب التاك  تبينب ىذه النسب مدل قدرة ادلؤسسة على الوفاء بديوهنا على ادلدل القصَت

 يلي  لنا مدل تغطية ديوف قصَتة األجل لألصوؿ ادلتداكلة ك ربسب كماُتتب نسبة السيولة العامة: 3-6/6*

 

                    األصوؿ ادلتداكلة                 
 نسبة السيولة العامة= 

 ديوف قصَتة األجل                     
                   

تكوف ىذه النسبة أكرب من الواحد أم أف رأس ادلاؿ العامل موجب ك عليو صلد أف ادلؤسسة يف كضعية حسنة  ك

 ك عكس إذا كانت أقل من الواحد.

باألصوؿ ادلتداكلة  لقصَتة األجىذه النسبة تبُت مدل إمكانية تغطية الديوف  :نسبة السيولة ادلختصرة 3-6/3*

 ليت ذلا قيمة ك سيولة غَت أكيدة ا ادلخزكنافك لكن نستبعد قيمة 

 ( ك ؽلكن حساهبا :ادلتاحافاجلاىزة )  مك القي للتحقيقمن القيم قابلة 

                                                 
3 612-: عبد احلليم كراجة.ياسر السكراف.موسى مطر.توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سابق، ص 
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 القيم اجلاىزة + القيم الغَت جاىزة                                     

                                   نسبة السيولة ادلختصرة = 

 ديوف قصَتة األجل                                      

   

قصَتة األجل تستخدـ ىذه النسبة للتأكد من قدرة ادلؤسسة على كفاء بإلتزاماهتا  نسبة السيولة احلالية: 3-6/2*

باإلعتماد على السيولة ادلوجودة لديها ك ادلوضوعة ربت تصرفها يف أم كقت ك ىذا يؤدم بدكره إذل تفادم ذبميد 

 هبا كما يلي: األمواؿ ك ؽلكن حسا

 قيم جاىزة                              
                نسبة السيولة احلالية=       

 ديوف قصَتة األجل                                            

 

 ك ىذه النسبة تكوف أقل من الواحدة، كذلك لكي ال تًتؾ األمواؿ السائلة دكف إستعماذلا.   

رؤؤس األمواؿ ادلتداكلة بالنسبة جملموع األصوؿ ك تبُت مدل سيولة  أعلية: ك توفر بة السيولة ادلاليةنس 3-6/1*

 أصوؿ ادلؤسسة ك ربسب كما يلي:

 األمواؿ اخلاصة                                  
 نسبة االستقاللية ادلالية= 

 األصوؿ الثابتة                                    
  

 2-2  نسب الهيكلية 
                                                 

 613: عبد احلليم كراجة،ياسر السكراف،موسى مطر،توفيق عبد الرحيم يوسف، مرجع سابق، ص 

 



 يةــــــــالفصل الثاني : اإلدارة المال

 

 11 

   :تسمح لنا ىذه النسب بإعطاء صورة كاضحة عن اذليكل ادلارل للمؤسسة يف تاريخ معُت ك تنقسم إذل 

ك تسمح بقياس أعلية كل نوع من أنواع األصوؿ ك مقارنتها مع رلموع األصوؿ  ىيكلة األصوؿ: 3-3/6*     

 ك نوضحها يف اجلدكؿ التارل:

 
 األصوؿ الثابتة                -1

 صوؿ   األرلموع                    

 

 
 االستغالؿقيم             -3

 رلموع األصوؿ                  

 قيم غَت جاىزة              -2

 رلموع األصوؿ                        

 قيم جاىزة             -1

 رلموع األصوؿ                

                     

 

: ك تبُت لنا كيفية توزيع أمواؿ ادلؤسسة بُت أمواؿ داخلية ك أمواؿ خارجية ك ىي : نسبة ىيكلة اخلصـو 3-3/3*

 تظهر يف اجلدكؿ التارل:

 أمواؿ خاصة      -6

 رلموع اخلصـو             

 ديوف طويلة األجل       -3

 رلموع اخلصـو            

 ديوف قصَتة األجل      -2 

 رلموع اخلصـو            

      

 

 

         

                                                 
1 11: مبارؾ لسلوس، مرجع سابق،ص 
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 نسب التمويل 2-3*

 ىذه النسب تظهر لنا أعلية ادلقارنة بُت أمواؿ ادلؤسسة ك األمواؿ ادلقًتضة لتمويل نشاطها ك تنقسم إذل:            

تبطة رأس ادلاؿ مر  ك ىي نسبة تغطية األصوؿ الثابتة باألمواؿ الدائمة ك ىي  نسب التمويل الدائم: 3-2/6*  

 العامل ك إذا كانت كبَتة ؽلكن أف تعطى جزء من أصوؿ متداكلة.ك ؽلكن حساهبا 

 األمواؿ الدائمة                           
 نسبة التمويل الدائم=
 األصوؿ الثابتة                            

 

ك من األفضل أف تكوف ىذه  األمواؿ اخلاصةىي نسبة التمويل األصوؿ الثابتة ب نسبة التمويل اخلاص: 3-2/3*

    يليك ربسب كما  النسبة أكرب من النصف لتفادم زيادة ديوف طويلة األجل

      

                

 

 

خارجية ك تسمح  كىي نسبة تقييم درجة تغطية موجودات ادلؤسسة من األمواؿ التمويل اخلارجي: نسبة 3-2/2*

  أيضا بتوضيح قدرة ادلؤسسة على سداد ديوف الغَت ك األحسن أف تكوف أقل من صفر ك ربسب

 رلموع الديوف                                
 نسبة التمويل اخلارجي= 

 رلموع األصوؿ                                   

                                                 
1 11ع سابق،ص: مبارؾ لسلوس، مرج 

 األمواؿ اخلاصة                              
 نسبة التمويل اخلاص= 

 األصوؿ الثابتة                              
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تقيس ىذه النسبة مدل كفاءة اإلدارة يف توليد ادلبيعات يف األصوؿ.أم تقيس فعالية  نسب النشاط:  2-4*

. ك من  االستثمارادلوارد ادلتوفرة لديها دبعٌت آخر ىل أف  استخداـادلؤسسة يف  يف األصوؿ أقل أك أكثر من الالـز

                 ىي:  أىم النسب ادلتعلقة بالنشاط 

من ادلؤسسة،  ادلخزكناتتفيد ىذه النسبة يف التعرؼ على مدة تصريف  مدة دكراف ادلخزكف السلعي: 3-1/6* 

     ك ربسب كما يلي: االستغالؿادلخزكنات خالؿ دكرة  أم أهنا تعرب عن ادلدة اليت تدكر فيها

 متوسط ادلخزكف                       
 212×  ادلخزكف=مدة دكراف 

 تكلفة ادلنتجات ادلباعة                      

 
 سلزكف أكؿ ادلدة+ سلزكف ثاين ادلدة                                      ك عليو فإف :   
 متوسط ادلخزكف=                

3 
ىي تقيس كفاءة اإلدارة يف ربصيل ديوهنا كمن مصلحة  مدة دكراف احلقوؽ) متوسط فًتة التحصيل(: 3-1/3* 

  شلكن: ادلؤسسة أف تكوف ىذه ادلدة أقصر ما ؽلكن حىت تستطيع أف تتحوؿ احلقوؽ إذل سيولة بأسرع كقت

 

                                             

 

مدة دكراف  3-1/2*

ادلستحسن أف تكوف ىذه الفًتة كبَتة عن فًتة  تعكس ىذه النسبة فًتة سداد ادلؤسسة لديوهنا كذلذا فمن ادلوردين:

 التحصيل لضماف ك جود سيولة يسمح بسداد ديوهنا يف الوقت ادلناسب ك ربسب كما يلي:
                                                 

  ،651-655-651،ص6991: زياد رمضاف، أساسيات التحليل ادلارل، دار كائل للنشر األردنية، األردف، الطبعة الرابعة 
 

 

 الزبائن+ أكراؽ القبض                          
 212×                           مدة دكراف احلقوؽ=        

 ادلبيعات                                  



 يةــــــــالفصل الثاني : اإلدارة المال

 

 19 

 ادلوردين+ أكراؽ الدفع                           
 212×            مدة دكراف ادلوردين=                          

 ادلشًتيات                                     

 

     كاحدة.    استغالليةا تقدـ صلد أف نسب النشاط يعرب عنها خالؿ دكرة شل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  ،651-655-651،ص6991: زياد رمضاف، أساسيات التحليل ادلارل، دار كائل للنشر األردنية، األردف، الطبعة الرابعة 
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 المالي المدير :بعلمبحث الراا

من كبار اإلداريُت يف  يعتربذم تعرب اإلدارة ادلالية كظيفة مهمة يف ادلؤسسة، يقـو على إدارهتا ادلدير ادلارل ال

القرارات ألف لو سلطات ك مسؤكليات تؤىلو لذلك ك يسعى دائما لتحقيق أىداؼ  ازباذادلؤسسة، فهو يشارؾ يف 

 .بالتفصيلمدير ادلارل ادلؤسسة ك سنتطرؽ يف ىذا ادلبحث لل

 أوال: خصوصيات عن المدير المالي

ادلدير ادلارل ىو الذم يتخذ القرارات ادلالية ادلهمة.ك إذا كاف ادلشركع كبَتا فإنو قد يستعُت دبحاسب أك أكثر لتورل 

عن مدل  اـاالىتماألمور احملاسبية ، كىذا فإف ادلدير يف الشركة ليس من أصحاهبا يف معظم احلاالت، شلا يثَت 

    الفعلي لتحقيق اذلدؼ األساسي ك ىو زيادة الثركة. اىتمامو

                     ك يف احلقيقة فإف عمل ادلدير ادلارل ؼلتلف عن عمل احملاسب أك حىت عمل مدير دائرة احملاسبية ] الذم يطلق 

عمل ادلدير ادلارل، إال أنو يكملو، فعمل  ، ك بالرغم من أف عمل احملاسب ؼلتلف عنعليو مصطلح ادلراقب ادلارل[ 

ادلدير ادلارل يبدأ حُت ينتهي عمل احملاسب، فعندما تتم إعداد القوائم ادلالية تنتهي دكرة أعماؿ احملاسب، ليبدأ 

شلا ربويو يف تنفيذ مهاـ  لالستفادةجديدة، حيث يأخذ ىذه القوائم ك يقـو بدراستها ك ربليلها  دكرةادلدير ادلارل 

رأمسالية ك زبطيط لألرباح ك التدفقات  موازنات األصوؿكإدارة  ،كاستثماروظيفة من ربليل مارل ك سبويل ال

لكثَت من األعماؿ اليت يقـو هبا، ك ادلشاكل اليت  انطالؽاألخرل....إخل، فالقوائم ادلالية ىي أدكات ك نقاط 

دلارل ليس احملاسبة بل يعتمد عليها ك يكمل ما يدرسها ك القرارت اليت يتخذىا] ضمن صالحياتو[، فعمل ادلدير ا

يقـو بو احملاسب، فاحملاسبة لغة اإلدارة ادلالية اليت يتكلم هبا ادلدير ادلارل ك أدكاهتا اليت يستعملها أثناء قيامو 

 .  حيث أف حجم ادلؤسسة يلعب دكرا ىاما يف تقرير موقع الوظيفة ادلالية يف ىيكلها التنظيمي ، ك يفبواجباتو

                                                 
  51سابق، ص: زياد رمضاف، مرجع 
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مجيع األحواؿ غلب أف يكوف قريب من قمة اذلـر التنظيمي ذلا، كسوؼ نعرض موقع ادلدير حسب حجم ادلؤسسة  

   كما يلي:

 المؤسسات الصغيرة:  - أ

 مواقع زمالئو مديرم األفراد ك اإلنتاج ك التسويق.يكوف موقع ادلدير ادلارل على نفس مستول 

 المؤسسات الضغيرة(: يبين موقع  المدير المالي في 17شكل رقم)

 

 

 

 

 في المؤسسات المتوسطة: - ب

 يرفع ادلدير ادلارل إذل مستول نائب ادلدير العاـ

 (: يبين موقع المدير المالي في المؤسسات المتوسطة18شكل رقم)

                                                          

                                                                                                                                    

 

 
                                                 

 51: زياد رمضاف، مرجع سابق، ص 
 

 

 مدير اإلدارة كاألفراد مدير اإلنتاج مدير التسويق

 المدير العام     

 مدير التسويق مدير اإلنتاج

 ادلدير العاـ

   إدارة اإلفراد  مدير  مدير المالي  
 األفراد

 نائب ادلدير العاـ للشؤكف ادلراقب ادلارل
. 
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 في المؤسسات الكبيرة: -ج

 قد يكوف مستواه أعلى من ذلك، حيث يأخذ مستول نائب رللس  اإلدارة للشؤكف ادلالية.

 الكبيرة.مدير المالي في المؤسسات (: يبين موقع ال19شكل رقم )

 

 نائب الرئيس للشؤكف ادلالية                                                            

                        ادلراقب ادلارل   ادلدير العاـ                                                        

 رئيس قسم اخلزينة                                                                      

 

 

 52زياد سليم رمضاف، مرجع سابق،ص المصدر:                   

يكوف متحفظا يتمسك بقواعد األخالؽ ك يلتـز بالقيم السائدة، ألنو ىو الذم سيمثل ادلؤسسة أماـ ادلؤسسات 

جيدا للمنشأة،  انطباعاتأمُت، ك غلب أف يكوف سلوكو العاـ ك مظهره العاـ يعطي ادلالية من مصارؼ ك شركات 

باإلضافة إذل ذلك غلب أف يكوف ملما بالقواعد ك أساليب احملاسبية ك باألمور ك األدكات ادلالية، ك لديو خربة 

مع اجلميع، السيما الزمالء،  ك متعاكنا، اجتماعيابكيفية التعامل مع ادلؤسسات ادلالية كغلب عليو أف يكوف لبقا ك 

 ك مديرم الدكائر األخرل.

 ثانيا: دور المدير المالي و مهامه.

ادلدير ادلارل، فهذا  يلعبوبشكل عاـ ليس ىناؾ ظلوذج معُت ك متفق عليو للدكر الذم  المالي: المدير دور -1*

 ئف مالية من نوع ما، لكن ىناؾ أعماؿ الدكر ؼلتلف من منشأة إذل أخرل.حقا أف ادلدير ادلارل يقـو دائما بوظا

                                                 
 51: زياد رمضاف سليم ، مرجع سابق،ص 
 

 

 مجلس اإلدارة

            األفراد مدير اإلدارة مدير التسويق   مدير اإلنتاج    
 األفراد
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القرارات ادلالية األساسية يف إحدل  ازباذتقع مثال مسؤكلية  ىامة تتم بعيدا عن ادلدير ادلارل، ك جهازه، فقد

بل يف مؤسسات أخرل صلد الكثَت من القرارات ادلالية األساسية قد  ى جلنة من أعضاء رللس اإلدارة،الشركات عل

كل منشأة  لى من مستول ادلؤسسة ك خارج نطاؽ إدارهتا، ك ذلذا فإف دكر ادلدير يتغَت حسبتتخذ يف مستول أع

 ك طبقا لعوامل متعددة أعلها :

 طبيعة عمل ادلشركع. -6

 طبيعة السياسات ادلتبعة يف ادلشركع. -3

 حجم ادلشركع ) مشاريع كبَتة.متوسطة. أك صغَتة احلجم(-2

 الشكل القانوين للمشركع -1

ذلك للتغَتات  ظ أف دكر ادلدير ادلارل يف السنوات القادمة سيكوف لو أعلية أكرب شلا ىو عليو، ك يعودك نالح

 اجلوىرية اليت حدثت يف العادل ك أعلها:

 الذم يؤدم إذل ادلنافسة القوية. االقتصادم االنفتاح -أ

ك التشغيل كالتمويل طويل ك  اراالستثم القتصادياتالرغبة يف التقدـ السريع كىذا ما يتطلب ربليل دقيق  -ب

 سيما يف ضوء التغيَت التكنولوجي. ك ال لقصَت األج

 األسعار العادلية ك الرغبة ادللحة يف خفض األسعار ك السيما فيما يتعلق بالطبقات  ارتفاع -ج

 تحقيقا للعدالة.               لالفقَتة 

 يلي : كتنقسم إرل ما مهامه : -2*

 : كتتمثل يف  لنظاـ احملاسيب/ مهاـ خاصة با6 

                                                 
 51: زياد رمضاف ، مرجع سابق، ص 
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الدفاتر  باإلضافة إذلاقًتاح رلموعة الدفاتر كالسجالت كادلطبوعات الالزمة لتطبيق نظاـ احملاسيب ادلوجود  –أ  

 القانونية اليت تتطلبها القوانُت السارية ك بالشكل الذم تنقضي بو.

فيما ؼلص  مع ادلديرين اآلخرين فاؽباالتكضع نظاـ للدكرة لتحقيق الرقابة الداخلية، ككذلك كضع  -ب

 التعليمات الداخلية اليت تكفل دقة تنفيذ النظاـ ادلارل ك احملاسيب.

 يوما من الشهر التارل. 32شهريا على أف ينتهي إعداده قبل  إعداد ميزاف ادلراجعة، دفاتر األستاذ العاـ، -ج

 تنظيم دفاتر ك ادلطبوعات. دمراعاة أحكاـ القوانُت عن -د

 ك تتمثل فيما يلي: بة الداخلية:مهاـ خاصة بالرقا/ 3

 ربديد خطوات ادلراجعة الداخلية ك مسؤكلية كل من العاملُت فيها. - أ

 ك ادلعامالت ادلصرفية بعد التأكد من قانونية الصرؼ. الشيكاتالتوقيع على -ب

 كالعقود ك ادلستندات ك ربديد  ات الالزمة حلفظ الوثائقالتعليم اقًتاح - ج

 عنها. ادلسؤكلُت

 ادلطبوعات اليت تستعمل  استالـالرقابة الفعالة على إعداد ك  استمرارك ضع نظاـ يكفل  - د

 يف إثبات قيمة األمواؿ يف تداكذلا ك طريقة حفظها.

 / مهاـ تتعلق بأنظمة التكاليف:2

يف صورة  نظاـ للتكاليف ػلقق الرقابة على عناصر التكلفة الرئيسية على األقل ك على سلزكف السلعي اقًتاح - أ

 سلتلفة.

كضع أظلاط لعناصر التكاليف كفقا لألسس العلمية مع مراعاة األنظمة ك القواعد احملددة اليت تضعها   -ب

  االضلرافاتادلؤسسة كذلك لقياس 
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 ك مسبباهتا. االضلرافاتإعداد قوائم مقارنة التكاليف، ك ربديد  -ج

كذلك  ةادلراحل ادلختلفات اإلنتاج اك النشاط، كتكلفة إعداد كشوؼ تفصيلية يف هناية كل شهر، من بيان -د

 بالكمية كالقيمة.

 ثالثا: وظائف المدير المالي و سلطاته

لديو سلطات يستعملها يف ميداف العمل كىذا ما نظرا ألعلية ادلدير ادلارل يف ادلنشأة فإف لو كظائف يقـو هبا ك 

 سوؼ نتطرؽ لو يف ىذا الفرع

2: وظائف المدير المالي -1
 

 ثالث كظائف للمدير ادلارل ىي: استخالصبالرجوع إذل القوائم ادلالية األساسية للمشركع ؽلكن 

 ربليل البيانات ادلالية. - أ

 ربديد ىيكل أصوؿ ادلشركع. -ب

 ربديد ك تشكيل اذليكل ادلارل. -ج    

 :دراسة وتحليل البيانات المالية -1*

دلعرفة جوانب القوة ك  استخدامهابشكل أك ظلط معُت حبيث ؽلكن  زبتص ىذه الوظيفة بتحويل البيانات ادلالية

مدل احلاجة لزيادة الطاقة  التمويل يف ادلستقبل، ك تقدير عملياتالضعف بادلركز ادلارل للمشركع، كزبطيط 

، ك بالتارل تقدير حجم التمويل اإلضايف ادلطلوب، لذلك فإف األداء اجليد ذلذه الوظيفة ةاإلنتاجية للمؤسس

 ضركرم ألداء الوظائف األخرل اخلاصة بتحديد ىيكل األصوؿ ك ادلركز ادلارل للمؤسسة.

 تحديد شكل هيكل أصول المؤسسة: -2*
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ػلدد ادلدير ادلارل ظلط ىيكل األصوؿ ك أنواعها كما تظهر بقائمة ادلركز ادلارل ك يعٍت ذلك ربديد قيمة األمواؿ 

األصوؿ، ػلدد بقدر اإلمكاف وؿ ادلتداكلة، ك بعد ربديد ىيكل ادلستثمرة يف كل من األصوؿ الثابتة ك األص

ىي األصوؿ الثابتة اليت  يف كل نوع من األنواع األصوؿ ادلتداكلة، كأف ػلدد أيضا ما لالستثماراحلجم األمثل 

ضح أف أك تطويرىا، ك بذلك يت استبداذلا،ك مىت تصبح األصوؿ الثابتة متقادمة فنيا، ك مىت يتم استخدامهاينبغي 

مسألة ىيكل األصوؿ ليس باألمر بالسهل، حيث يتطلب ذلك التعرؼ على العمليات ادلاضية للمؤسسة ك 

 ادلستقبلية، ك تفهم األىداؼ الطويلة األجل.

 تحديد الهيكل المالي للمؤسسة: -3*

اصػة باذليكػل ادلػارل، تتصل ىذه الوظيفة باجلانب األيسر من قائمة ادلركز ادلارل، حيث يوجد نوعُت مػن القػرارات اخل

ك يعتػػرب ذلػػك مػػن أىػػم  ك يتصػػل النػػوع األكؿ مػػن القػػرارات بتحديػػد ادلػػزيج ادلالئػػم للتمويػػل القصػػَت ك الطويػػل األجػػل

القرارات دلا ذلا من أثر على الرحبية ك السيولة العامة أما النوع الثاين  من القرارات ذات أعلية أيضا كػالقرار السػابق ، 

ا أكثػػر منفعػػة للمؤسسػػة، القػػركض قصػػَتة األجػػل أك الطويلػػة األجػػل يف كقػػت معػػُت، أيهمػػحيػػث يػػدكر حػػوؿ ربديػػد 

فقػػد تفػػرض الظػػركؼ أنواعػػا معينػػة مػػن القػػرارات أك كمػػا يقػػاؿ كفقػػا للضػػركرة ، ك قػػد يتطلػػب الػػبعض منهػػا ربلػػيال ك 

 ألجل الطويل .دراسة متعمقة للبدائل ادلتاحة،  ك تكلفة كل بديل ك األثار ادلًتتبة على كل منها  يف ا

بادلركز ادلارل للمؤسسة، فبقياـ ادلػدير ادلػارل بتحليػل  ةا سبق أف الوظائف األساسية للمدير ادلارل ذات عالقيتضح شل

ك تقيػػيم ادليزانيػػة، فهػػو ػللػػل ك يػػدرس الوضػػع ادلػػارل للمؤسسػػة ككػػل، ك ؽلكنػػو ذلػػك مػػن ضػػبط ك تنظػػيم العمليػػات 

 ك ادلراكز اليت يعترب بؤرة ادلشاكل ك الضعف ك تقوؽلها، ادلالية للمؤسسة، بالبحث عن ادلناطق أ

ما يلـز من إجراءات دلواجهتها ، كيف ربديده ذليكل األصوؿ فهو ػلدد اجلانب األؽلن من ادليزانية كبإقراره  كازباذ

  2اذليكل ادلارل ك التمويلي فهو يشكل اجلانب األيسر من ادليزانية. 
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 سلطات المدير المالي: -2

 ىي: ىي احلق الشرعي يف إصدار األكامر، ك القدرة على فرضها، ك للسلطة ثالث مصادر السلطة

علم ك مهارة من ؽلارس  خبربةسلطة ادلنصب ك قبوؿ ادلرؤكسُت للرئيس بسبب شخصيتو احملببة إليهم ك ثقة ادلعنيُت 

أما عن أنواع السلطات اليت  عليهم السلطة ك ادلدير الناجح ىو الذم يستمد سلطاتو من ىذه ادلصادر ادلتجمعة،

 6يتمتع هبا ادلدير ادلارل فتتمثل فيما يلي:

كىي السلطة اليت يتمتع هبا الرئيس على ادلرؤكسُت ادلباشرين حبكم منصبو كرئيس ذلم،  السلطة التنفيذية:1-*

 الفتها فهو يستطيع أف يصدر إليهم األكامر ضمن نطاؽ العمل، كما أف ىذه األكامر ملزمة، دبعٌت أف سل

قاسية، ك ادلدير ادلارل ؽلارس ىذه السلطة على مجيع  تستوجب عقوبة، سواء كانت ىذه العقوبة خفيفة أك

عندما يتم  حبكم العقد الذم مت إبرامو بُت ادلؤسسة من جهة كادلوظف العامل من جهة أخرل مرؤكسيو يف إدارتو

 تعيينو للقياـ بعمل معُت لقاء أجر زلدد.

كىي السلطة اليت ؽلارسها ادلدير على ادلوظفُت يف ادلنشأة يقوموف بعمل لو عالقة بعملو،  ظيفية:السلطة الو  -2*

ك مسيت ىذه السلطة بالسلطة الوظيفية ألف من ؽللكها ؽلارسها حبكم قيامو بواجباتو كظيفية ك ىي ملزمة، دبعٌت 

 ألكامر من ؽللكها تعترب سلالفة تستوجب عقوبة. االستجابةأف عدـ 

 كىي سلطة إسداء النصائح، ك عمل التوصيات ك مثاؿ ذلك السلطة اليت السلطة االستشارية: -3*

 ؽلارسها الطبيب على مريضو، حيث يسدم إليو نصائح ك توجيهات تتعلق دبرضو كتعتمد على مدل

، دبعٌت ةمغَت ملز  سلطة االستشاريةادلريض إذل تلك النصائح على ثقة ادلريض بذلك الطبيب، ك السلطة  استجابة

ادلدير ادلارل ؽللك ىذه السلطة أيضا، ك ؽلارسها على الذين يطلبوف منو ادلساعدة ك  عاقبةأف مالكها ال يستطيع ادل

 يف حل بعض القضايا ك ادلشاكل ادلالية اليت تعًتض سبيل عملهم.

                                                 
6 51.51: زياد سليم رمضاف، مرجع سابق، ص 
 

 



 يةــــــــالفصل الثاني : اإلدارة المال

 

 51 

 خالصة الفصل:

 

ادلؤسسة ك أصبحت ربتل مكانة ىامة  إف أعلية ك دكر اإلدارة ادلالية جعلتها من الوظائف األساسية يف       

يف اذليكل التنظيمي اإلدارم يف ادلنشأة، حبيث تقـو بإدارة اجلانب ادلارل للمؤسسة ك تستخدـ التخطيط، 

التنظيم، الرقابة ك توزيع األمواؿ ك ادلسؤكليات للمؤسسة، كما تعتمد كذلك على عدة كسائل من تقنيات 

يقدـ صورة عن نقاط القوة ك الضعف يف ادلؤسسة ك السياسات ادلتبعة  يف التسيَت خاصة التحليل ادلارل الذم 

 .القرارات يف أكقاهتا ادلناسبة ك اليت تكوف من صالحيات ادلدير ادلارل ك تعتمد على كفاءتو ك خربتو ازباذ
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 مقدمة الفصل

 

يعترب التمويل من أىم التحديات اليت تواجو سلتلف ادلؤسسات خالل مزاولتها لنشاطها، فهو أساس      

تنفيذ ادلشاريع، و كلما كانت ادلؤسسة ربتوي على مصادر سبويل وفَتة كلما كان بإمكاهنا احلصول على 

لق صناعات يف الوطن دل تكن موجودة من قبل. مشاريع اذلامة اليت يتطلب حجمها سبويال كبَتا، وبإمكاهنا خ

و بصفة عامة غلب أن يتالئم التمويل مع أىداف ادلؤسسة االقتصادية و الظروف احمليطة هبا، ومهارة العاملُت 

 فيها، إذ أن نوع التمويل ؼلتلف من مؤسسة ألخرى حسب نوع اإلنتاج و حجم ادلنشأة.  

القرارات  ازباذادلختلفة، و تقدير تكلفتو، و  تمويل، و مصادرهو يف ىذا الفصل سوف نتطرق إذل ماىية ال

 ادلالية.
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 المبحث األول: ماهية التمويل

ربظى وظيفة التمويل بأعلية كبَتة يف ادلؤسسات االقتصادية و ذلك دلا يًتتب على عمليات التمويل من ازباذ 

بل ادلؤسسة، و اليت تعترب مصَتية ويتوقف عليها صلاح رلموعة من القرارات و مدى تأثَت ىذه األخَتة على مستق

 أو فشل ادلؤسسة.

 .أوال: تعريف التمويل وأهميته

 .تعريف التمويل -أ

التمويل ىو قيام ادلنشأة بإنتاج سلع أو خدمة معينة، يقتضي توقَت استثمارات و آالت و معدات و شراء -1

ورة توفَت النقدية الالزمة من ادلصادر ادلختلفة لألموال خامات، كذلك تعيُت مديرين و عمال، و يقابل ذلك ضر 

 1الالزمة للحصول على استثمارات.

التمويل يعٍت التغطية ادلالية ألي مشروع أو عملية اقتصادية و مصادر التمويل ادلالئمة ذلا بأقل التكاليف و  -2

 2يف الوقت ادلناسب.

 التارل: من التعريفُت السابقُت ؽلكننا استخالص التعرف

 " التمويل ىو كيفية استخدام أو استعمال األموال وطريقة إنفاقها و تسيَت ىذا اإلنفاق، وزلاولة ترشيده."

 :أهمية التمويل -ب

تأيت أعلية التمويل من احلاجة إذل األموال ، فتزداد أعلية وظيفة التمويل بزيادة احلاجة إذل التمويل و تنقص بنقصان 

                                                                                                        احلاجة.

ويرجع التمويل يف أصلو سواء كان عاما أو خاصا إذل احلاجة االقتصادية للسلع واخلدمات واحلاجة إذل ادلبادلة 
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ة، بل يتم إشباع احلاجات االقتصادية بواسطة يف اجملتمع الذي ال يتسم بادلبادلعلية التمويل و تنقص تزداد أحيث 

اإلنتاج ادلباشر، وباالعتماد على استغالل العمل للموارد االقتصادية ومع اطلفاض أعلية ادلبادلة يف ىذه اجملتمعات 

تنخفض أعلية توفر رأس ادلال ادلستخدم يف اإلنتاج،وال شك أن تقسيم العمل و مبادلة الفائض الشخصي علا 

 و ازدادت بالتارل أعلية التمويل. اعتباره وسيلة للتبادلب ادلال باللذان أكس

 نستخلص أن أعلية التمويل تظهر من خالل أعلية وضرورة توفر رأس ادلال الالزم للعمليات واألنشطة اإلنتاجية

ألمد، سواء كانت ىذه العمليات تتسم بطابع مومسي أو كانت تتسم بطابع إسًتاتيجي طويل ا  اخلالتسويقية...و 

 يف ساحة ادلنافسة أو الصراع من أجل البقاء . االقتصاديةتتعلق بتواجد ادلنشأة 

 ثانيا: خطوات التمويل األساسية.

كبَتة منها  احلجم طبيعة النشاط و البيئة   العتباراتإن تنفيذ وظيفة التمويل ؼلتلف من منشأة إذل أخرى وفقا 

وات موحدة وظلوذجية لكل ادلنشآت لكن على الرغم من ىذه وغَتىا، وىذا يعٍت أنو من الصعوبة وضع خط

 2الصعوبة، فإن اخلطوات التالية ؽلكن أن تكون منطقية إذل حد بعيد: 

: لعل من أكثر أسباب فشل للمشروعات االقتصادية شيوعا ىو / التعرف على االحتياجات ادلالية للمؤسسة1 

وجود لدى أصحاب ادلشروع، وىذا ال يعترب سببا يف فشل زبطيط ادلشروع على أساس رأس ادلال احلارل ادل

فحسب بل يعترب أيضا أحد أشكال التمويل اخلاطئ للمشروعات اليت يقوم هبا  االقتصاديةادلشروعات 

 ادلالية يف الفًتة احلالية و الفًتة  االحتياجاتادلؤسسون،وذلذا فإن على ادلنشأة أن تتعرف بشكل مستمر على 

وفق أولويتها وأعليتها لكي يتم النظر  االحتياجاتيبة منها و البعيدة، بعد ذلك غلب ترتب ىذه ادلستقبلية القر 

 فيما ىو متوفر فيها، وىذا األمر يتطلب من ادلخطط ادلارل أن يضع خطة مالية تتسم بادلرونة وإمكانية التغيَت.

                                                 
 ،43-42، ص1997اإلدارة ادلالية، دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة األوذل، األردن،  : كنجو عبدو كنجو 
2 53-52: نفس ادلرجع السابق، ص 
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ادلالية تبدأ عملية ربديد كمية األموال  االحتياجاتبعد أن يتم التعرف على  / ربديد حجم األموال ادلطلوبة:2 

، وىذه اخلطوة ليست سهلة، ألنو من الصعوبة تقدير كمية األموال بشكل دقيق، فقد االحتياجاتلتغطية ىذه 

يتم تقديره دون ادلستوى أو أقل من ادلستوى ادلطلوب ،وذلذا ال بد من ربديد حدين لتمويل أي صفقة أو من 

إذل حساب تكلفة األصول  باالستنادهبذين احلدين  االلتزاماحلد األدىن، وزلاولة علا احلد األعلى و  ،عملية

 ةيالضرور العامل و النفقات األخرى  الرأمسالية وربديد رأس ادلال

 على القروض أو إذل إصدار بعض األسهم االعتمادقد تلجأ ادلنشأة إذل / ربديد شكل التمويل ادلرغوب: 3

اإلشارة إذل ضرورية عدم اإلسراف يف  رمومسية، وذبدل األنشطة ادلومسية بقروض السندات وعادة ما يتم سبويو 

التزامات معينة على ادلنشأة، وىذا حال القروض أيضا، وذلذا تأيت  ػلتمإصدار السندات أو األسهم ألن ذلك 

 ضرورة التناسب بُت مدة التمويل و أسلوب التمويل.

 أحسنأن يتم ربديد االحتياجات و مقدارىا و شكل التمويل فإنو من : بعد / وضع برنامج لالحتياجات ادلالية4

 أخرى أموال ل لكي ال تتكبد ادلنشأة تكاليف أجل تدفق ىذه األموا أن يتم وضع خطة أو جدول زمٍت من

قعة : تتضمن اخلطة التمويلية النشاطات  اليت ستنفق هبا األموال و العوائد  ادلتو / وضع و تطوير اخلطة التمويلية5

منها، باإلضافة إذل الضمانات اليت تساعد يف احلصول  على األموال الالزمة وذبنب ادلشاكل ادلتعلقة بالسداد،وأن 

ىذه اخلطة تبُت أيضا مقدار التدفقات الداخلة و اخلارجة، الشيء الذي يطمئن ادلقرضُت على منح  أمواذلم عندما 

 يعلمون مواعيد اسًتدادىا.

 قابلكون موضوعة بشكل جيد ت أنتنفيذ اخلطة يتطلب  نإويلية والرقابة عليها و سبويلها: / تنفيذ اخلطة التم6

للتطبيق كما يتطلب ادلتابعة ادلستمرة وتصحيح االضلرافات عن التنفيذ اخلاطئ أو أسباب أخرى، وال شك أن 

  1ادلتطلبات حلديثة.  اخلطة التمويلية ؽلكن أن تتقادم ، ذلذا ال بد من العمل على ربديثها وتعديلها وفق

                                                 
1

 53-52: نفس المرجع السابق، ص 
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 .ثالثا: أثر التمويل 

 1ؽلكن أن نبُت اآلثار الناذبة عن التمويل يف ثالث نقاط رئيسية تتمثل يف اآليت:

 القومي االقتصاد( أثر التمويل على 1

 .االقتصاديةشلا يؤدي إذل دفع العجلة التنموية  رأمساليةتشغيل أصول  1-1

 اإلمكانيات اليت يوفرىا التمويل دلختلف ادلؤسسات. سرعة تنفيذ ادلشاريع نتيجة 1-2

التكنولوجيا ادلبتذلة شلا يؤدي ويساعد على  إحاللالتعجيل بإقامة صناعات تكنولوجية، وتسهيل عملية  1-3

إذل خفض  ديدة شلا يؤدياجلفتح أسواق جديدة زلليا و ادلتابعة ادلستمرة للتكنولوجية ادلتطورة اليت تتطلبها ادلؤسسة 

 لتكاليف ورفع اإلنتاج.ا

 احلد من التضخم، فاللجوء إذل التمويل يقضي على فًتات االنتظار اليت يأخذىا تكوين االحتياطات 1-4

وطرح األسهم اجلديدة زلليا، األمر الذي يقلل من التكاليف الناذبة عن التعديالت ادلزمع إجراؤىا خاصة وأن 

 ل األزمات.أسعار اليوم أقل من أسعار الغد وباألخص خال

 2( أثر التمويل على المستأجرين2

 األموال،ؽلكن ادلؤسسة من حيازة األصول الرأمسالية الالزمة لنشاطها دون احلاجة إذل ذبميد جزء كبَت من  2-1

 إذا قامت بشراء ىذه األصول، السبب الذي يوفر ذلا السيولة أكرب تستخدمها يف رلاالت أخرى.

تمويل عن طريق االستئجار ال تتأثر بعوامل التضخم القصَت األجل، كون االتفاق ادلؤسسات اليت تلجأ لل 2-2

                                                                            يتم بشروط زلددة وثابتة دلدة طويلة.

 يف ن األصول ادلؤجرة ال تظهرربسُت صورة ادليزانية ادلنشورة للعمالء وربسُت النسب التحليلية، وىذا أل 2-3

                                                 
1  28علوم التسيَت، زبصص مالية، ص: مذكرة مصادر التمويل يف ادلؤسسة، ضبودة توفيق، بلمختار رابح، ادلركز اجلامعي ػلي فارس، معهد 
2 7، ص 2666 ،: مسَت زلمد عبد العزيز، التأجَت التمويلي ومدخلو، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفٍت ، الطبعة األوذل، اإلسكندرية 
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األصول يف حساب  كجانب األصول رغم ظهور ادلقابل قيمها يف جانب اخلصوم كااللتزامات، بل ظهر إغلار تل

 األرباح و اخلسائر كمصروف مقابل ما يتحقق من إنتاجية تلك األصول.

رح األسهم، والبحث عن ] طة الرأمسالي اإلضافاتبديال يف حاالت كثَتة مثل  لتأجَتياالتمويل  يعترب 2-4

 [ اليت تكلف مصروفات و صعوبات سلتلفة.شركاء جدٍد 

 إن استخدام التمويل التأجَتي يظهر ادلستأجر يف وضع أفضل بالنسبة إلمكانيات االقًتاض. 2-5

 1( أثر التمويل على المؤسسات النامية والصغيرة3

 ىذه الشروط فيما يلي: ل، وتتمثؤسسات الناجحةمن الضروري أن تتصف ىذه ادلؤسسات بصفات و شروط ادل

 اإلدارة الفعالة لرأس ادلال العامل و الفائض النقدي. 3-1

 جلوء ىذه ادلؤسسات إذل التمويل اخلارجي يف حالة الضرورة. 3-2

 ىذه ادلؤسسات ذبد صعوبة يف احلصول على سبويل قصَت األجل بسبب ارتفاع نسب ادلديونية. 3-3

 على الًتتيبات اخلاصة بالتمويل وىي:  االتفاقادلشروعات األخذ يف احلسبان عدة عناصر عند غلب على أرباب 

 أال تفقد الرقابة أو السيطرة على اإلدارة نتيجة التمويل.-1 

 اللجوء إذل ادلصادر متوسطة األجل. -2

 

 

 

 

 
                                                 

1 437-436: عبد الغفار حنفي، أساسيات التمويل واإلدارة ادلالية، مرجع سابق، ص 
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 بينها. ختياراالالمبحث الثاني: مصادر التمويل و 

، وىذا انشغاالهتامن أكرب  احتياجاهتاادلؤسسة على ما ربتاج إليو من أموال لتلبية  تعترب عملية أو طريقة حصول

 :اخلصوص صلد طريقتُت للتمويل علا يف ىذا االستثماريةراجع دلا تكسبو من تأثَت على مشاريعها 

 طريقة التمويل الداخلي. - أ

 طريقة التمويل اخلارجي. -ب

 بينها كما يلي. االختيارادر التمويل وكيفية وسوف نتطرق يف ىذا ادلبحث بالتفصيل على مص

 

 .أوال: التمويل الداخلي 

، تستمد أمواذلا من عند ادلساعلُت رىذا ادلصدتعد األموال اخلاصة ادلصادر التقليدية للتمويل يف ادلؤسسة، ويف 

ية دون اللجوء إذل " األموال ادلتولدة من العمليات اجلارية للمؤسسة أو من مصادر عرضبالتمويل الداخلي دويقص

 1" ادلصادر اخلارجية

والذي يتكون من عنصرين أساسيُت يف يتم التمويل الذايت بإعادة االستثمار الكلي أو اجلزئي للفائض احملتجز 

 وعلا:حالة ادلؤسسة الراحبة 

عة الربح احملتجز الذي يشمل كل االحتياجات ادلكونة عند توزيع األرباح، ادلخصصات اليت ذلا طبي-1 

 االحتياطات.

 نواتج االىتالكات. -2

ألموال ادلتولدة عن العمليات اجلارية للمؤسسة أو من مصادر " اكما ؽلكن تعريف التمويل الداخلي على أنو

 . و التدفق ادلارل ثانوية دون اللجوء إذل مصادر خارجية وىناك ضرورة إذل التمييز بُت التدفق النقدي
                                                 

1 465، ص1993ارة ادلالية ادلعاصر) مدخل ازباذ القرارات(، ادلكتب العريب، اإلسكندرية، : عبد الغفار حنفي، اإلد 
 175: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 

 



66 

 

 الفصل الثالث: مصادر التمويل في المؤسسة 

 

  

الرصيد النقدي.و يف تب عنها عملية دخول و خروج النقود و بالتارل التغيَت يف فاألول ىوكل العمليات اليت يًت 

 "حُت الثاين ىو قيد ال يًتتب عنو عملية دخول أو خروج

 يتكون التمويل الداخلي من: مكونات التمويل الداخلي -1

 إال  قتطع من الربح ماىوىي تكلفة احلقيقية مقابل اطلفاض رأس ادلال ادلستثمر فهذا اجلزء ادل اإلىتالكات: -*أ

 األرباح ومن جهة أخرى زبصيص جزء من وبالتارل ىو ليس بإيراد نقدي،حفاظ على رأس ادلال االبتدائي، 

 لتعويض نقصان رأس ادلال لو ميزة ضريبية.

ىي ادلصدر األساسي للنقديات يف ادلؤسسة. كلما كانت مبيعات أكرب كلما كانت السيولة ادلبيعات:  -*ب

 أكرب. متوفرة

: ىي األموال احملتجزة ألسباب أخرى قبل الوصول إذل الربح القابل للتوزيع) كادلؤونات األرباح احملتجزة -*ج

 (.اخلاخلسائر و التكاليف...

و تتمثل يف التنازل على أصل من األصول اخلاصة  التنازل عن بعض األصول غَت ادلستخدمة: إيرادات -*د

 بادلؤسسة مثل االستثمارات.

ادلالية لتسديد الديون وتنفيذ االستثمارات  تغطية االحتياجاتالتمويل الداخلي ؽلكن ادلؤسسة من  إن

 الرأمسالية وزيادة رأس ادلال العامل ويشمل التمويل الداخلي الفائض النقدي ادلتولد عن العمليات اجلارية

 سسة على التمويل.شبن بيع األصول غَت ادلستخدمة حيث يشكالن ادلقدرة الذاتية للمؤ  كوكذل

يعترب التمويل الداخلي من ادلصادر األقل تكلفة لكن من الصعب أن تعتمد  أهمية التمويل الداخلي: -2

 ىذا   كاملة على التمويل الداخلي لتمويل استثماراهتا، فعادة ما يتجاوز حجم االستثمارات   ةادلؤسسة بصف

   1 وقد دلت الدراسات أن نسبة عند عدم كفايتها، ادلورد فتظهر الضرورة للجوء إذل ادلصادر اخلارجية 

                                                 
1  175: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 
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ففي فرنسا الربح % يف الدول الغربية الكبَتة، 86% و76يًتاوح ما بُت التمويل الداخلي إذل إصبارل التمويل 

 % يف الدول األخرى.16بينما تصل ىذه النسبة إذل ، اإلصبارل% من 5يغطي 

 مزايا وعيوب التمويل الداخلي. -3

ادلؤسسة بلجوئها إذل التمويل الذايت تكون قد ربصلت على عدة مزايا نذكر  ا التمويل الداخلي:مزاي 3-1

 1منها:

أىم مورد بالنسبة إذل ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة اليت يصعب عليها احلصول على أموال من مصادر  -1

 أخرى.

جزء من األرباح  فاستخدام ،نسبية واحلركةققة يف سبويل ادلؤسسات ؽلنحها االستقاللية الاألرباح احمل استخدام -2

غَت معلن يعفي ادلؤسسة من اللجوء إذل أعباء القروض اخلارجية وما يتبعها من شروط  احتياطياحملتجزة يف شكل 

تسديد وفوائده،ويصبح لدى ادلؤسسة رصيد نقدي مناسب دلواجهة االحتياجات ادلعتمدة و ادلتغَتة من 

الفوائد ادلدفوعة) فهي ربصل عليها رلانا( مع األخذ بعُت االعتبار  باطلفاضسة األموال،ويتحسن إيراد ادلؤس

 فيو عن تكلفة الفرصة البديلة. اإليرادحسن استخدام حيث ال يقل 

 سلصصات االىتالك سبثل حصة كبَتة من التمويل الداخلي.فهي أموال معفية من الضريبة. -3

قدرة كبَتة على زيادة حق ادللكية فيمكنها من رفع مقدار زيادة مقدار الربح احملتجز يف ادلؤسسة يعطيها  -4

 االستثمارات.

 ادلالية. البنوك و ادلؤسسات اذباهاستقاللية  -5

 السرعة يف ازباذ قرار االستثمار.فهي ال ربتاج إذل مفاوضات وال عقود وال شروط أخرى. -6

 قة ادلالية.ربقيق االستثمارات بأقل تكلفة شلكنة،وتفادي ادلخاطر ادلالية عند الضائ -7

                                                 
1 178: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص. 
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 ضمان. أكرب يف اختيار االستثمارات دون قيد أو شروط أوفرص يعطي للمؤسسة  -8

 1ادلساؤى اليت تنجر عن التمويل الداخلي نذكر منها:عيوب التمويل الداخلي:  3-2 

 عدم رضا أصحاب األسهم. إذليؤدي  فهو وضع زلدودة.ادلوزعة  األرباحإذا كانت  -1

 على ىذا ادلورد احملدود، يعٍت عدم االستفادة من ادلوارد ادلالية.عند االعتماد الكلي  -2

من التمويل الداخلي فكرة أهنا بدون تكلفة شلا جعلها تستعمل بشكل  األموالقد يصاحب إعادة االستثمار  -3

 غَت عقالين مقارنة بباقي ادلوارد.

 ثانيا: التمويل الخارجي. 

 اإلدارةادلؤسسة فان  استقالل اقًتاضيها من مصادر خارجية، ويف ظل يتضمن كافة األموال اليت يتم احلصول عل

ال بد من معرفتها وفقا ألوضاع والشروط اليت ػلددىا السوق ادلارل  وإجراءاتبشروط  األموالربصل على ىذه 

 وعائد الفرصة البديلة.

لية أي أنو يكملو لتغطية يتوقف حجم التمويل اخلارجي على حجم التمويل الداخلي و احتياجات ادلؤسسة ادلا

تلجأ إذل  ةلتغطية شلا غلعل ادلؤسسلالداخلي ادلتطلبات ادلالية اجلارية أو االستثمارية، وبصفة عامة ال يكفي التمويل 

 يلي:سم ادلصادر اخلارجية للتمويل كمامصادر خارجية بزيادة رأس مال األسهم أو من االقًتاض أو علا معا. و ينق

 جل.األالتمويل قصَت -1

 األجل.التمويل متوسط -2      

 األجل.التمويل طويل -3

 

                                                 
1 179: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص. 
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 التمويل قصير األجل./1

اخلارجي، وؽلثل التمويل الذي يستخدم لتمويل العمليات التجارية يف ادلشروع،  لىو أحد أنواع أو مصادر التموي

يل مشكلة مستمرة للمشاريع اليت ويعترب ىذا النوع من التمو ، ويرتبط بتحقيق أىداف ادلشروع يف السيولة و الرحبية

 وعليو فهي دائمة البحث عن مصادره و تكون عادة من ادلشاريع الصغَتة  اتعتمد يف تسيَت فعاليتها وأنشطته

 من مشكلة التمويل ن ادلشاريع الكبَتة ذات النسبة العالية من األصول الثابتة، ال تعاينأو متوسطة احلجم، ذلك إ

ع، ادلشرو  ارسويعة العمل أو طبيعة النشاط الذي ؽلالنوع من التمويل يعتمد على طب لذا فان ىذاقصَت األجل، 

وبالرغم من أن ادلشاريع تتجنب عددا من ادلشاكل فيما لو أمكنها احلصول على سبويل طويل األمد لتمويل 

 التالية:احتياجاهتا يف األصول ادلتداولة، إال أن ادلشاريع تلجأ إذل التمويل قصَت األجل لألسباب 

ضعف نسبة ادلخاطرة وىو أمر مهم لدى الدائنُت أو قصر فًتة تسديد الدين ذبعل ادلستثمرون يفضلون  أ/

استثمار أمواذلم لضعف ادلخاطرة ولقابليتهم على التنبؤ دبا ؽلكن أن ػلدث فيما يتعلق بوضع ادلشروع وبالتارل 

 .تفق عليهاادلاحتمالية حصوذلم على أمواذلم وفق الشروط 

قد تكون تكلفة احلصول على سبويل قصَت األجل أقل من تكلفة احلصول على سبويل متوسط أو طويل   ب/

 األجل لقصر فًتة السداد ولضعف نسبة ادلخاطرة.

ج/ احلاجة لألموال يف بعض ادلشاريع  ادلومسية األمر الذي يؤدي إذل تواجد سيولة ال حاجة ذلا يف حالة التمويل 

لسد النقص اآلين يف السيولة  األجللجأ ادلشاريع إذل البحث  عن مصادر سبويل قصَتة طويل األجل. لذا ت

 ادلومسية. احتياجاهتاولتمويل 

وذلك يف حالة تكون بدون فوائد أي ال تتحمل ادلشاريع أي تكلفة  األجلد/  بعض حاالت التمويل قصَت 

 الشراء باألجل على أن يتم التسديد دلدة معينة.

 ادر التمويل الرئيسية للتمويل قصَت األجل فيما يلي:وتتمثل مص
                                                 

 253سامرائي، مرجع سابق، ص: عدنان ىاشم رحيم ال. 
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 االئتمان التجاري:-أ

عندما يقوم األخَت بشراء  ؽلكن تعريف االئتمان التجاري بأنو االئتمان قصَت األجل الذي ؽلنحو ادلورد للمشًتي

اجاهتا من ادلواد .أي أن االئتمان التجاري ؽلكن الشركة من شراء و تدبَت احتي1البضائع لغرض إعادة بيعها

وتظهر قيمة ىذه وادلستلزمات السلعية من شركة أخرى على أن يتم سداد قيمة الشراء يف فًتة الحقة، األولية

حالة عدم  حساب االئتمان التجاري يف ػلتاج ادلشًتي إذل   2اليت قامت بالشراء يف دفاتر الشركة  ادلشًتيات

ارية وعدم مقدرتو على احلصول على القروض ادلصرفية وغَتىا من كفاية رأس مالو العامل دلقابلة احلاجات اجل

ومن ناحية أخرى فإن رغبة الدائنُت التجاريُت يف منح ىذا النوع  ذات التكلفة ادلنخفضة، األجلالقروض القصَتة 

جارة و شخصية والثانية عوامل ناشئة عن حالة الت لعوام األوذلمن االئتمان تتوقف على رلموعتُت من العوامل، 

 3ادلنافسة.

 العوامل الشخصية: -1

فالبائع ؽليل إذل منح شروط  وىذا العامل ػلدد مقدار االئتمان الذي ؽلكن منحو،مركز البائع ادلارل:  1-1

وأطول إذا كانت أموالو ادلملوكة وكذا مقدرتو على االقًتاض كبَتة بالنسبة حلجم العمليات اليت  أسهل

 يقوم هبا.

 فلو كان البائع شديد الرغبة يف التخلص شلا لديو من   التخلص من سلزونو السلعي:مدى رغبة البائع يف 1-2

إذل عرضها خبصم  باإلضافةعمد تلغَت صاحلو، فهو ي األسعارتغَت  احتمالنظرا لزيادة ادلخزون منها أو البضائع، 

نزال سلعة ‘لعة جديدة أو ومغرية ليساعد على بيعها وعند تقدًن س إذل التوسيع يف منحو االئتمان بشروط سهلة

 إذل منطقة جديدة فإن منح االئتمان بشروط سهلة يكون من العوامل اذلامة اليت تعمل على زيادة ادلبيعات.

                                                 
1 355: صبيل توفيق، مرجع سابق، ص 
2  ،66، ص 2661: مسَت زلمد عبد العزيز، التأجَت التمويلي، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة األوذل، اإلسكندرية 
3 369: زلمد صاحل احلناوي، االدارة ادلالية والتمويل، مرجع سابق، ص 
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إن منح االئتمان التجاري ال يتوقف على القواعد ادلوضوعة فقط ولكن   تقدير البائع ألخطار االئتمان: 1-3

 خطار اليت ينطوي عليها القيام بعملية منح االئتمان.    خصي لأللى رأي البائع وتقديره الشيتوقف أيضا ع

 العوامل الناشئة عن حالة التجارة و المنافسة: -2

الفًتة الزمنية اليت ػلتاجها ادلشًتي لتسويق السلعة، حيث ان الغرض من االئتمان التجاري ىو مساعد 2-1

 لى ادلدة الالزمة للبيع يف الفرع ادلعُت من التجارة.ان مدة االئتمان تتوقف عي ادلدين على بيع السلعة، فادلشًت 

طبيعة السلعة ادلباعة: فالسلع اليت تتمتع بطلب كبَت وعام يكون االئتمان فيها بشروط سهلة من ذات  2-2

 الطلب الضيق احملدود.

عيفة إذل حالة ادلنافسة: ادلنافسة الشديدة تعمل على تسهيل شروط االئتمان بينما تؤدي ادلنافسة الض 2-3

 التشديد يف الشروط.

زبزين   إذلعلى مسافة كبَتة من السوق الرئيسي  يوجدونموقع العمالء: يضطر عادة العمالء الذين  2-4

من السوق، ومن مث غالبا ما ػلصل النوع األول  نالقريبو كميات من البضائع أكرب ودلدة أطول عما يفعلو التجار 

 دة أطول.من العمالء على االئتمان التجاري دل

 أدناه  احلالة التجارية: عندما تكون األحوال التجارية مزدىرة ورائجة فإن أخطار منح االئتمان تصل إذل 2-5
 

سينقلب إذل  والنتيجة ىي التوسع يف منح و بشروط سهلة أما عند تغَت األحوال وظهور الكساد فإن احلال
 1العكس.

تجاري ػلرم ادلؤسسة من فرض اخلصم التجاري خاصة إذا كانت تفتقر غَت أن التوسع يف االعتماد على االئتمان ال

إذل استخدام ادلوازنات التقديرية للخزينة، اليت سبكنها من معرفة أوقات التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة و قد 

 يؤدي إذل صبلة من ادلخاطر: 

                                                 
1  248-247س ، مرجع سابق، ص: مبارك لسلو 
 2 71: عبد احلليم كراجة، مرجع سابق، ص. 
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للمؤسسة، فهذا النوع من التعامل  مانيةالتمادي يف استخدام ىذا االئتمان قد يؤدي إذل تضرر السمعة االئت -1

يفرض على ادلؤسسة توفَت احلد األدىن من السيولة اجلاىزة للوفاء بتسديد ىذه الديون عند موعد استحقاقها، 

 لذلك غلب التوفيق الالزم بُت استحقاقيتها وسيولة األصول ادلتداولة.

فرص الربح يف السوق قد يؤديان إذل التوسع  سهولة احلصول على االئتمان التجاري وزلاولة االستفادة من  -2

يف االئتمان التجاري، تصادف منتجات ادلؤسسة رواجا يف السوق، فتلجأ إذل التموين بكميات كبَتة، قد تلجأ 

 إذل إمضاء عقود طويلة األجل مع ادلوردين لتأمُت التموين، مث يتبُت أن الرواج كان ظرفيا.

صول ادلتداولة من اجل احلصول على ائتمان ذباري، عندما تقل ثقة قد تلجأ ادلؤسسة إذل رىن بعض األ  -3

ادلوردين هبا أو عندما تكون حديثة النشاط يف السوق، شلا يؤدي إذل فقدان ادلرونة الالزمة فهي ربريك احتياجات 

 الدورة عند الضرورة.

 االئتمان المصرفي: -ب   

 2قدمها البنك لعمالئو من ادلؤسسات التجارية الصناعية.يتمثل االئتمان ادلصريف يف القروض ادلختلفة اليت ي

 دبا ربتاج إليو من أموال لتمويل عملياهتا اجلارية. ويعترب اختيار البنك من تإن البنوك تقوم بتزويد ادلنشآأي 

يستحسن على  القواعد العامة اليت الرئيسية اليت تواجو ادلنشأة  اليت تفكر يف استخدام االئتمان ادلصريف ومن األمور

 1: يلي ادلنشأة استخدامها يف حالة اختيار البنك ما

 إذليتناسب حجم البنك مع حجم ادلنشأة اليت يعتزم احلصول على القروض منها. ويرجع ذلك  أنال بد  - أ

 ؽلنحها للعميل الواحد. أنبنك  أليعلى مقدار القروض اليت ؽلكن ىناك قيود اقتصادية و قانونية  أن

                                                 
 
1 388: صاحل احلناوي، اإلدارة ادلالية و التمويل، مرجع سابق، ص. 
 2 71: عبد احلليم كراجة، مرجع سابق، ص. 
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 أنزبتار البنك الذي يتبع سياسات تتماشى مع حاجياتو وظروفو حيث انو من ادلعروف  أنشاة على ادلن -ب

 البنوك زبتلف فيما بينها يف شروط منح االئتمان. 

يكون قادرا على مدىا بادلشورة ادلالية، ولكن من درايتو و خربتو بعمليات ادلنشاة، البنك يف حالة  أنيالحظ  -ج

يتم التعامل مع بنك لو اتصال وثيق بادلشروعات ادلنافسة حىت ال  أنمن غَت ادلرغوب فيو  صلد انواألخرى الناحية 

 عن ادلنشاة للمنشات ادلنافسة. ادلعلوماتتتسرب 

 ينبغيو ، مع البنك ادلركزي أو خرى ال تتعامل مع البنوك األتتجنب التعامل مع البنوك اليت أنغلب على الشركات 

 االختياريكون  أنالواعية والرشيدة، وبصورة عامة غلب  اإلدارةذات ادلركز ادلارل السليم و التعامل مع البنوك القوية 

وفعال بُت ادلؤسسة والبنك الذي تتعامل معو ومثل ىذه  اتصال مرضي  إنشاءحكيما منذ البداية حىت ؽلكن 

  1: .العالقة كفيلة دبنع ظهور أي نزاع يف ادلستقبل 

 .األمورسلتلفة من القروض ومن ىذه  ألنواعلتجاري عند قيامو دبنح عمالئو يضعها البنك ا أسسوىناك 

يتناسب مبلغ القرض مع حجم نشاط العميل التجاري لذلك غلب على البنك دراسة  إنمبلغ القرض: غلب -1

لعميل منح ا أن إذلىنا  اإلشارةحاجة العميل التمويلية وربديد ادلبلغ الذي يتناسب مع حجم نشاط العميل،ونود 

نفقات التمويل  ارتفاع إذل باإلضافةاطلفاض قدرة العميل على خدمة دينو  إذليفوق حجم نشاطو يؤدي قرضا 

ادلزيد من طلبات  إذليؤدي  أووقوعو يف عسر مارل فٍت  إذلمنحو مبلغ يقل عن حجم نشاطو يؤدي  أنلديو كما 

 ذا العميل.ذلاالقًتاض 

 ادلطلوب من العميل وذلك حىت لن يقوم بدراسة الغرض من التمويالغرض من القرض: غلب على البنك أ -2

   2البنك التجاري دبثابة ادلستشار بالنسبة للعميلف ،يقوم العميل بتوجيو ضلو نوع التمويل ادلالئم ذلذا الغرض

                                                 
1 388: صاحل احلناوي، اإلدارة ادلالية و التمويل، مرجع سابق، ص. 
 2 71يم كراجة، مرجع سابق، ص: عبد احلل. 
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  .األجلمدة القرض: تفضل البنوك بشكل عام القروض قصَتة  -3

لدى العميل ومدى كفايتو لسداد  األساسيي دراسة مصدر السداد مصادر الوفاء: غلب على البنك التجار -4

 مصادر السداد الثانوية ادلتوفرة لدى العميل. أيضاالتزامات البنك كما يدرس 

 و التجارية. األدبيةمسموعات ادلقًتض: ىنا غلب التأكد من رغبة العميل يف السداد من خالل مسموعات  -5

إن إدارة ادلشروع اجليدة تؤدي إذل حسن استغالل األموال لدى ىذه ادلنشأة و ة: و الفني اإلداريةقدرة العميل  -6

  بالتارل القدرة على سداد التزاماتو. 

 األجلالتمويل متوسط /2

لتسيَت  األموالادلشروع ادلومسية أو االحتياجات ادلؤقتة من  احتياجاتبتمويل  األجليرتبط التمويل قصَت 

تجارية للمشروع، لذا فهو ؽلتاز بالتصفية الذاتية أي تتم تصفيتو خالل فًتة تقل عن سنة، ال األنشطةالفعاليات و 

 أوللمشروع ادلقًتض، كان يكون لتغطية أصول ثابتة،  دائمةيستخدم لتمويل حاجة  األجلأما التمويل متوسط 

ىو اعتماد فًتة التمويل من لتمويل مشروعات ربت التنفيذ و اليت تستغرق عددا من السنُت لذا فان ادلتفق عليو 

ذا النوع من التمويل حيث يتم سداد قيمة القرض من خالل التدفقات النقدية اليت تتولد ىسنوات يف  5 إذل سنة

 2خالل ىذا العدد من السنُت

 يف: األجلو يتمثل التمويل ادلتوسط 

 .       األجلالقروض ادلصرفية متوسطة  -        

 جودات.ادلو  استئجار -       

 

 

                                                 
 73-72: عبد احلليم كراجة، مرجع سابق، ص 
2  259رحيم السامرائي، مرجع سابق، ص: عدنان ىاشم 
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 .األجلالقروض المصرفية متوسطة  -أ

بنوك ىو اقتصارىا ه الذكانت فلسفة معظم ى  إنفبعد  األجلتلعب البنوك التجارية دورا كبَتا يف التمويل متوسط 

العتبارات السيولة التقليدية للبنوك التجارية ظهرت دعوى جديدة لضرورة اشًتاك  األجلعلى التمويل قصَت 

 أكثرىو انو يستحق بعد  األجلما ؽليز القرض ادلصريف متوسط  أىمومن  األجليف سبويل متوسط  البنوك التجارية

 أقساطمن السنوات بصورة منتظمة و يطلق عليها  دىده القروض على مدار عد، وعادة ما يتم سداد 1من سنة 

 2 األخرىالضمانات  عأنوا نوع من  بأي أومعُت  بأصللدلك عادة مايكون القرض مضمون  باإلضافةالسداد 

 . اإلنتاجذبهيزات ومعدات  االستثمار يفلتمويل  أساساوتكون ىده القروض موجهة 

 ادلؤسسة ادلقًتضة جملموعة من الشروط نذكر منها : إلزامويصاحب تقدًن ىذا النوع من القروض 

 األموال.جاع /شروط استخدام القروض بالكيفية ادلتفق عليها ويف األغراض احملددة كضمان السًت 1

 التسديد مستقبال.سقف ادلديونية حفاظا على مالئمة وقدرة ادلؤسسة على  د/ شروط ربدي2

ادلملوكة  / شروط على توزيع األرباح على ادلساعلُت ال تتعدى نسبة معينة للحفاظ على نسبة معينة بُت األموال3

 للمؤسسة. ادلارلوالقروض ضمن اذليكل 

 3ض متوسطة األجل فيمكن حصرىا فيما يلي :فيما ؼلص مزايا القرو  أما -

  ىذه األموال  أصحاب إشراكعلى األموال من دون  باحلصولمتوسطة األجل للشركة تسمح القروض ادلصرفية

للميزة الضريبية اليت سبنحنها  وأيضاالرواج  أوقاتزيادة األرباح يف  إذلتكلفتها ادلخفضة شلا يؤدي  وأيضايف اإلدارة، 

 عام ألن األقساط و الفوائد اليت تدخل يف النفقات وبالتارل ؼلفض الوعاء اخلاضع للضريبة . القروض بشكل

 

 

                                                 
1 256: سيد اذلواري، اإلدارة ادلالية منهج إزباذ القرارات، ص. 
2 391: زلمد صاحل احلناوي، اإلدارة ادلالية و التمويل، مرجع سابق، ص. 
3 :196مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص. 
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 1:وتتمثل عيوب ىذه القروض فيما يلي -

لتصرف يف بعض أصول الشركة كأن كان عقد القرض يتضمن شروطا قاسية كعدم ا  ذاإخاصة  اإلدارةتقييد حرية  

 يف تلك الفًتة شلا يعيق توسعها وربسُت قدرهتا اإلنتاجية. منع الشركة من االقًتاض وضع رىن أوت

 التمويل باإلستئجار: -ب

اليت يعتمد عليها لتمويل ادلؤسسات االستثمارية لتفادي اللجوء ادلكثف  األساليبالتمويل باالستئجار أحد  يعترب

ف نتطرق لبعض اجلوانب وسو قبلية، الوضعية ادلالية ادلستللقروض البنكية والسندات وما يتبعو من آثار سلبية على 

 . اخلاصة هبا

جهزة وأدوات انتاجية من مؤسسة مالكة اذل بتأجَت أ ينو التزام تعاقديعرف التمويل باالستئجار بأتعريفه:  -1

 2مستخدمة لفًتة معينة مقابل أقساط كراء زلددة. إنتاجيةمؤسسة 

 ينقسم التمويل باالستئجار اذل :أنواعه -2

 يطلق عليو استئجار خدمة ويتضمن كال من خدمات التمويل والصيانة حيث صلد: التشغيلي: االستئجار 2-1

 تشمل االجهزة كاحلاسبات، االجهزة ادلكتبية، السيارات والروافع. استئجار اخلدمة -1

 يتوذل ادلؤجر عادة صيانة و خدمة اجلهاز. -2

من العمر ادلتوقع لألصل  مدة االستئجار أقل، عادة ما يكون األصليتم االتفاق كتابة على االستئجار  -3

 3بالكامل. األصلغطي تكلفة ىذا يعٍت أن تكلفة االستئجار ال تر ،و ادلستأج

ادلستأجر بإلغائو وفسخو قبل انتهاء مدة العقد  أويالحظ على ىذا النوع من االستئجار أنو يعطي احلق للمؤجر 

 األساسية. 

                                                 
1

 29.28مذكرة مصادر التمويل يف ادلؤسسة، مرجع سابق، ص : 
2 195: مبارك لسلوس ، مرجع سابق، ص 

3 483: عبد الغفار حنفي، اساسيات االدارة ادلالية والتمويل، مرجع سابق، ص. 
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إلغائو قبل ادلدة ع من االستئجار ال يشمل خدمات الصيانة كما انو ال ؽلكن ىذا النو االستئجار التمويلي:  2-2

 ذلك معدل العائد ادلناسب. إذلولذلك يعطى ادلؤجر كامل تكلفتو مضافا  ادلتفق عليها،

 1اخلطوات التالية: أساسيتم ىذا النوع من االستئجار على 

الذي تريده، مث تتفاوض مع ادلنتج أو  األصلباختيار ة اليت تستخدم ىذا النوع من االستئجار / تقوم ادلنشأ1

 .اخلادلتعلقة بالسعر وشروط التسليم... األمورادلوزع يف كل 

ادلنتج أو ادلوزع على  األصلبشراء  األخَت/ تقوم ادلنشاة بعد ذلك باالتفاق مع احد البنوك مثال على أن تقوم 2

بالكامل  األصلشروط العقد على ضرورة سداد قيمة  ص، وتندبجرد شرائو األصلأساس أهنا تقوم باستئجار 

 العائد. إذل باإلضافةللمشًتي 

 أو، أراضيمعُت )مباين أو  صلألالبيع مث االستئجار: يف ىذا النوع من االستئجار تقوم ادلنشاة وادلالكة -ج

دة دل األصلويف نفس الوقت توقع عقدا مع نفس ادلنشأة ادلالية باستئجار نفس  ،معدات( ببيعها اذل منشأة مالية

 زلددة وشروط خاصة يتفق عليها.

 وتتمثل يف مزايا التمويل باالستئجار:-3

 ادلرونة: وىي مرونة الشراء وذلك تفاديا دلخاطر التقادم. 3-1

 عدم وجود قيود بادلقارنة مع قيود االقًتاض من البنك.  3-2

 %166سبويل بنسبة  3-3

 التنظيم. وإعادة اإلفالسالتزام اقل يف حاالت  3-4

اعتبارات ضريبية الن االستئجار يعترب من التكاليف وبالتارل ؼلفض من ادلبلغ اخلاضع للضريبة ويؤثر يف  3-5

 النتيجة احملاسبية.

 

                                                 
1 396: زلمد صاحل احلاوي، اإلدارة ادلالية والتمويل، ص. 
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 وتتمثل فيما يلي عيوب التمويل باالستئجار: -4

 تعود للمؤجر بعد هناية فًتة االستئجار. األصلالقيمة الباقية من  4-1

   تكلفة الفائدة يف االستئجار غالبا ما تكون أعلى من تكلفة الفائدة يف االقًتاض. 4-2

 األجلالتمويل طويل  -3

ة القيام هبا، وؽلتاز سعات والتحسينات اليت تنوي ادلنشأنتيجة التو  األجلالتمويل طويل  إذلتلجا ادلنشاة االقتصادية 

على  إنفاقوىذا النوع من التمويل بكونو يستحق الدفع بعد مدة تزيد عن العام الواحد،وبالتارل فمن ادلستحسن 

 األعليةللمنشاة بعد مدة تزيد عن العام الواحد ومن ىنا تظهر لنا  الدخل بإنتاج تبدأعادة ما  اليتادلوجودات الثابتة 

مهمة احلصول على التمويل  أنظلو ادلنشآت، كما  ةاذباه وسرعػلدد والذي كثَتا ما  األجلالكبَتة للتمويل الطويل 

الالزمة سواء  األموالمن  ةاحتياجات ادلنشأللمدير ادلارل وذلك لتلبية  األساسيةتعترب من ادلهام  األجلالطويل 

 التوسع. ألغراض أولعمليات احلالية 

 :علا  أساسيانمن نوعيُت  األجلوتتكون مصادر التمويل طويل 

  ادلشروع وتتكون  أموالىي  أوحقوق ادلساعلُت يف ادلؤسسة،  بأهناادللكية  أموالتعرف  الملكية. أموال

 ادلمتازة. واألسهماحملتجزة  واألرباحالعادية  األسهممن 

العادية  البد تعرف على السهم بصفة عامة فالسهم ىو سند  األسهمقبل التعرف على  العادية: األسهم 1*

و يتمتع صاحبو حبق التصويت يف اجلمعية العمومية وحق االطالع على دفاتر ادلؤسسة و ادلشاركة يف ملكية حلاملو 

 2و اخلسائر و حق البيع و التداول و تكون مسؤوليتو زلدودة حسب حصتو من رأس ادلال. األرباح

                                                 
2 186: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص. 
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 اإلرباحقدار اليت ال ربقق لصاحبها أي حقوق متميزة سواء يف م األسهمىي  العادية : األسهمتعريف  1-1

و يضع  األسهمحبملة  األسهمالشركة عند التصفية و يسمى حائزي ىذه  أصولنصيب السهم من  أوادلوزعة 

 1السهم على ورق شليز يكتب عليو القيمة االمسية للسهم.

 الممتازة األسهم -2*

  ففيم العادية زبتلف عن األسه أهنا الادللكية للمشروع إ حقوقادلمتازة ضمن  األسهم :تعريفها 2-1

 يتم السداد بالقيمة االمسية أنكما ذلا األولوية يف السداد  يف حالة التصفية على   األرباحاحلصول على توزيعات 

 2فقط.لألسهم 

  األموالزيادة موارد  األسبابىم ىذه إلصدار أسهم شلتازة وأالشركة  إدارة تدفع األسبابو ىناك عدد من 

 .اإلدارة الغَت دون اشًتاكهم يف  أموالة بادللكية و استعمال ادلتاحة للشركة و ادلتاجر 

 أموال االقتراض 

ىو مديونية طويلة األجل تصدره ادلؤسسات، يعطي حلاملو احلق يف احلصول على القيمة تعريفو: : السند 1

بة من القيمة االمسية للسند يف تاريخ االستحقاق كما يعطيو احلق أيضا يف معدل الفائدة الدوري الذي ؽلثل نس

اإلمسية، وللسند قيمة سوقية قد تزيد أو تقل عن القيمة اإلمسية وىناك فرصة أن ػلقق حلاملو أرباحا رأمسالية، كما 

قد يتحمل خسائر رأمسالية، وتتحدد القيمة السوقية حسب درجة ادلخاطرة اليت يواجهها حاملو، واليت تعتمد ىي 

 مستوى أسعار الفائدة يف السوق. احمليطة وكذلكى الظروف االقتصادية أيضا على الوضعية ادلالية للمؤسسة وعل

3  

 

 
                                                 

1 326 : غنيم حسن عطا، مرجع سابق، ص. 
2 346: حسُت عطا غنيم، مرجع سابق ص. 
3 186: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص. 
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   التمويل بالقروض طويلة األجل: 2

سبنحها مؤسسات متخصصة الغرض منها سبويل  ،تتجوز مدة القروض الطويلة األجل يف العادة السبع سنوات

 االستثماريةم كثَتا لتمويل ادلشروعات عن السبع سنوات، يقد اىتالىااألصول طويلة األجل اليت تزيد مدة 

ذات النفع العام، ويتم اىتالك القرض وفقا للعمر االنتاجي لألصل، ويسدد القرض من التدفقات  ةاالسًتاتيجي

  1 الناذبة عن استخدام االصل.

 ثالثا: االختيار بين مصادر التمويل.
ادلنشاة مع بيان شليزات وعيوب كل منها والسؤال الذي قمنا فيما سبق بتعداد ادلصادر ادلختلفة لتمويل احتياجات 

 يطرح ىو: كيف يتم اختيار ادلصدر ادلناسب من مصادر التمويل ؟
السؤال ال ؽلكن أن يكون موحد جلميع ادلنشآت يف كل الظروف، أي أن مصدر  ابالطبع فان اجلواب على ىذ

وىناك عوامل غلب مراعاة قبل من وقت ألخر،  رى ومن قطر ألخر، بلالتمويل التارل ؼلتلف من منشأة إذل أخ
 اختيار مصدر التمويل وىي:

 على ادلدير ادلارل إجراء مقارنات من حيث كلفة كل مصدر و اختيار ادلصدر األقل تكلفة. الكلفة: -1*
طويلة : إذا كانت الفوائد مرتفعة يف السوق ادلالية من ادلستحسن سبويل االحتياجات أسعار الفوائد السائدة -2*

 األجل عن طريق األسهم الن تكلفة السندات تكون مرتفعة.
إذا كانت رحبية ادلنشاة عالية، فمن ادلستحسن استخدام السندات الن ادلنشاة ربقق أرباحا  ربحية للمنشأة: -3*

 تفوق نسبة العوائد ادلدفوعة على السندات.
ادلطروحة أمام ادلنشاة، فمثال إذا كانت نسبة الديون تقيد تركيبة رأس ادلال من اخليارات  تركيبة رأس المال: -4*

مرتفعة فقد ال تستطيع ادلنشأة طرح السندات والبد ذلا من بيع األسهم، ومن ادلهم أن ربتفظ ادلؤسسة بنسبة 
 متوازية من مصادر التمويل ادلختلفة.

يل، فمثال ىناك بعض ادلنشآت تقيد طبيعة العمل الذي سبارسو ادلنشأة خيارات التمو  طبيعة عمل المنشأة: -5*

سبلك الكثَت من ادلوجودات الثابتة لرىنها أو لبيع السندات بضمانتها مثل البنوك و شركات التأمُت و  اليت ال

 رلربة على إصدار األسهم بدال من السندات. تالشركات ادلالية وبالتارل قد تكون مثل ىذه ادلؤسسا

  
                                                 

1 196: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 
 264: زلمد خان يونس، مرجع سابق، ص. 
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 التمويل. المبحث الثالث: تقدير تكلفة مصادر

ىذا الصدد بُت التمويل الداخلي ة لتمويل استثماراهتا و لقد ميزنا يف أتناولنا مصادر التمويل اليت قد تتاح للمنش

 للمنشأة. األموالالتمويل اخلارجي و يف ىذا ادلبحث سنتعرض لكيفية تقدير تكلفة و 

 أوال: تكلفة التمويل الداخلي: 

 لداخلي البد من التعرف عن مفهوم تكلفة األموال.بل التطرق لتكلفة مصادر التمويل اق

يضمن  ادلال ادلستثمر و الذي رأسمن  األدىنادلال معدل العائد  رأسيقصد بتكلفة  :األموالتعريف تكلفة  -1

 1احملافظة على قيمة ادلنشأة بل و تعظيمها.

بان لكل مصدر منها كلفة معينة  الكلفة ادلرجحة لكل مصدر من مصادر التمويل، وىذا يعٍت بأهناوتعرف أيضا 

فمثال حلقوق ادللكية كلفة معينة كما للديون اليت ربصل عليها ادلنشاة   األخرىقد زبتلف عن كلفة مصادر التمويل 

قمنا جبمع كلفة كل مصدر ورجحنا تلك الكلفة دبا يتناسب مع حصة كل مصدر من  فإذا، أيضاكلفة معينة 

ادلال عادة   رأسونستعمل كلفة  ادلال. لرأسادلرجحة  اإلصباليةلى الكلفة مصادر التمويل ضلصل على نتيجة ع

 2رفض ادلشاريع حيث يتم حساب كلفة صبيع مصادر التمويل اليت تستعملها ادلنشاة. أوكمعيار لقبول 

 المحتجزة. األرباحتقدير تكلفة -2

استثمارىا   إعادةاحملققة و احملتجزة لغرض  حاألربا احملتجزة من مصادر التمويل الداخلية وىي نسبة  األرباحتعترب 

ة و تستطيع ، وىي من أسهل مصادر التمويل لكوهنا متاحة للشركاألسهمبدال من توزيعها على أصحاب 

     3الفرصة البديلة و ادلتمثلة بعدم توزيع  بأهنااحملتجزة  األرباحو ؽلكن تعريف كلفة استخدامها وقتما تشاء، 

احملتجزة  على ادلساعلُت حيث تقوم ادلنشاة باحتجازىا إذل حُت احلاجة إليها، أي أن، األرباح السنوية  األرباح

                                                 

 
1 566، ص1997الية، دار النهضة العربية الطبعة االوذل، بَتوت، : نور الدين خبابة، االدارة ادل. 
2 163: زلمد خان يونس، مرجع سابق، ص. 
3 573: منَت ابراىيم ىندي، مرجع سابق، ص. 
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 إصدارسبثلو القروض أو  ،ادلتاحة وال سبثل زيادة بادلعٌت لألموالتعترب استخداما فكمصدر من مصادر التمويل ىي  

 هنافإ األرباح احتجازدل يتم  فإذااعلُت، ادلس أرباحاحملجوزة كبديل لدفع  لألرباحاجلديدة،وينظر عادة  األسهم

مادل يكن ىناك عائد متوقع من استثمارىا يساوي  األرباح احتجازبالطبع ال ينبغي ى ادلساعلُت، ستوزع حتما عل

ينطوي على أي  ال األرباحونظرا الن احتجاز  يف الفرصة البديلة ادلتاحةمعدل العائد على االستثمار  األقلعلى 

تتساوى مع العائد الذي يطلبو ادلالك على  التمويليف  األموالتكلفة االعتماد على ىذه ، فان فروقات

 1االستثمار.

يسلمو  أنتساوي العائد الذي من ادلفروض  أهنااليت مت احتجازىا، أي  األرباحوتعادل تكلفة الفرصة البديلة تلك 

 :ألرباحاوىناك بديالن الحتجاز  األرباحادلساعلون لو دل يتم احتجاز 

 وقد يقوم كل مساىم باستثمار تلك العائد. على ادلساعلُت بنسبة معينة، األرباح/ توزيع 1

على عائد معُت من  يف استثمارات خارجية و ربصل بالتارل األرباح/ تستطيع الشركة نفسها استثمار تلك 2

 2جزة:احملت األرباحن ىناك طريقتان حلساب كلفة ذلك االستثمار، ومن ىنا يتبُت بأ

 ادلوزعة على ادلساعلُت األرباحوتعتمد على  :األولىالطريقة  -1*

 .على افًتاض عدم وجود ضرائب و عموالت-أ

 المحجوزة = ك ح= ك ع= ر/ ي + ق األرباحكلفة 

 حيث:

 احملجوزة. األرباحك ح= كلفة  *        

 العادية. األسهمكلفة   =ك ع *       

 ة لكل سهم.ادلتوقع األرباح* ر=        

                                                 
1 573: منَت ابراىيم ىندي، مرجع سابق، ص. 
2 177-176: زلمد يونس خان، مرجع سلبق، ص 
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 * ي= القيمة السوقية للسهم.       

 ادلوزعة للسهم. األرباح* ق= الزيادة ادلتوقعة يف        

 .على افًتاض وجود ضرائب وعموالت -ب

 ع(-1ت( )-1ك ح= ك ع= )ر/ي+ ق( ) 

 .األرباححيث: ت= نسبة الضريبة اليت يدفعها ادلساعلون على 

 ع= النسبة ادلئوية للعموالت.

 لألرباحتتعلق باالستثمارات اخلارجية  طريقة الثانية:ال-2*

و بناء عليها فان كلفة الفرصة البديلة  األسهمعلى نسبة الضريبة ادلفروضة على ضبلة  أساساتعتمد ىذه الطريقة 

  1 يف مؤسسة أخرى. األموالتساوي نسبة العائد الذي ؽلكن احلصول عليو باستثمار تلك  األرباححلجز 

  2 .كلفة التمويل الخارجيثانيا: ت

وسنوضح  األجلوطويلة األجل مصادر سبويل متوسطة  ،األجليتضمن التمويل اخلارجي مصادر سبويل قصَتة 

 طريقة حساب كلفة كل من ىذه العناصر.

 .األجل/ تكلفة مصادر التمويل قصيرة 1

 اري واالئتمان ادلصريف.يف شكلُت، االئتمان التج تظهر األجلللتذكَت فان مصادر التمويل قصَتة 

 تكلفة االئتمان التجاري: 1-1

مت التزام بالشروط  إذاتكلفة  أيةيًتتب عليها  يعد االئتمان التجاري من مصادر التمويل التلقائية و اجملانية اليت ال

ات التجاري عند عجزىا على سداد مستحق ائتمانيًتتب على الشركة تكلفة  أنوؽلكن  اليت مت االتفاق عليها،

                                                 

 
1 177-176صبق، : زلمد يونس خان، مرجع سا 
2 [478-475: نور الدين خبابة، مرجع سابق، ص.] 
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مورديها يف الوقت ادلناسب، ذلك الن االئتمان التجاري يتضمن عادة بعض الشروط اليت يتحدد فيها: فًتة 

 سريان، االئتمان التجاري ادلمنوح، فًتة اخلصم النقدي.الاالئتمان، مقدار اخلصم النقدي، تاريخ 

ويف  ذلذا ادلصدر من مصادر التمويل،لالئتمان التجاري قد يًتتب عليو تكلفة مناظرة  األمثلعدم االستخدام  إن

 ىذه احلالة فهذه التكلفة تتمثل يف تكلفة ضياع فرصة االستفادة من اخلصم ادلمنوح.

 /ن(363×) خ(-1تكلفة الفرصة البديلة= )خ/

 حيث: *خ= نسبة اخلصم.

  1 [.األيام* ن= فًتة تأجيل الدفع]عدد         

  2   تكلفة االئتمان ادلصريف. 1-1

حساب البنك للفائدة، فهل ربصل الفوائد على ادلسحوب من القرض  أسلوبتكلفة القرض ادلصريف على  تتوقف

العرض من االئتمان عند طلب القرض وعلى طلب و  وعلى مسعة ادلقًتض، ادلعوض، أو يوجد ما يسمى بالرصيد

 :يلي وادلهم ىو معرفة معدل الفائدة الفعلي،وكقاعدة عامة ؽلكن حساب ىذا ادلعدل كما

 

 معدل الفائدة الفعلي= مبلغ الفائدة/ المبلغ الفعلي المستخدم.

 

 

 

 

 

                                                 
1 [478-475: نور الدين خبابة، مرجع سابق، ص.] 
2 418: عبد الغفار حنفي، أساسيات اإلدارة ادلالية والتمويل، مرجع سابق، ص. 
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  1  تكلفة التمويل متوسط األجل./ 2

الذي   rجَتي، وىو ادلعدلارات ادلمولة بواسطة التمويل التأىو العائد األدىن الواجب ربقيقو على االستثم

القيمة احلالية للدفعات)بعد خصم الضريبة(  مضافا إليو ما تتساوى فيو القيمة احلالية اليت تتحملها ادلؤسسة مع 

جَتي مضافا إليو قيمة خالل مدة عقد التمويل التأ ىتالكات،اقتصاد يف الضرائب على اإلتفقده ادلؤسسة من 

 إعادة شراء األصل يف هناية عمره االقتصادي و ربسب تكلفة التمويل بالصيغة.

     V0= Lt( 1-h)+(Am.h)/ (1+n)+ rn(1-h)/(1+n) 

 

 حيث ؽلثل:

*v0)القيمة احلالية الصافية لالستثمار) قيمة التجهيزات واآلالت : 

*Lt  (اليت سوف تدفع يف السنة التأجَت أو اإلغلار: الدفعة )t 

*h; ادلؤسسة. أرباح: الضريبة على 

*  Am االىتالكات للسنة :n 

 *RN   شراء يف هناية العقد يف السنة ال إعادةوىي قيمة  األصلمن  ادلتبقية: القيمةn 

 .األجل/تكلفة مصادر التمويل طويل 3

حساب تكلفة كل  إذلاالقًتاض وسنتطرق  أموالكل من احلقوق ادللكية و   جلألمصادر التمويل طويل ا يتضمن

 مصدر.

                                                                                    الملكية أموالتكلفة  -1*

معدل اخلصم ادلستخدم خلصم  أهنا ىالعادية عل األسهمؽلكن تعريف تكلفة  العادية: األسهمتكلفة  1-1*

                                                 
1 198: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 
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كما تتمثل يف احلد االدين للعائد على   األسهمالعادية لتحديد قيمة  األسهم ىادلتوقعة عل األرباحتوزيعات 

بدون  ىو معدل الذي ػلافظ على القيمة السوقية للسهمجديدة و  أسهم بإصداراالستثمارات اجلديدة ادلمولة 

 1كما يلي:  Gordonتغَت،وتتحدد تكلفة السهم العادي حسب ظلوذج

r = bi/(fi-si) . 100 +t%  

 : تكلفة السهم العادي. rحيث:* 

       * bi    :ادلتوقع توزيعها سنويا عن ملكية السهم الواحد. األرباح 

        *fi   السهم العادي. دارإص: قيمة 

       * si    السهم الواحد. إصدار: مصاريف 

         *t   األرباح: معدل ظلو 

ادلمتازة دبعدل العائد الذي يطلبو ادلستثمر على  األسهمتتمثل تكلفة التمويل  ادلمتازة: األسهمتكلفة  1-2*

 2االستثمار داخل ادلنشأة. إذلعندما يسعى  أموالو

 األرباحاستثناء ية وىي مثل العالقة السابقة مع ادلمتازة بالعالقة التال األسهمتكلفة التمويل من  إذلوؽلكن الوصول 

ادلمتازة بالعالقة  األسهمادلمتازة لتحملهم اقل سلاطرة و تصاغ تكلفة  األسهماليت يستثٌت منها ضبلة  اإلضافية

 التالية:

r = bi/(fi- si) . 100  

 

 راض:االقت أموالتكلفة  -2*

 تكلفة السندات و القروض: 2-1*
                                                 

1 181: مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص. 
2 381زة الشمخي، مرجع سابق، ص: ضب. 
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 أخرىتكلفة االقًتاض سواء أكان ذلك يف شكل قروض تتعاقد عليها الشركة مع البنوك او من مؤسسات مالية  إن

يف شكل سندات تصدرىا الشركة دبعدل زلدد تتمثل يف معدل الفائدة الفعلي الذي تلتزم  أود، دبعدل فائدة زلد

 على ىذا االقًتاض. الشركة بدفعو مقابل حصوذلا

 غراضألوتعرف أيضا عل أهنا " تتمثل يف معدل الفعلي للفائدة الذي تدفعو ادلؤسسة للمستثمر وذلك بعد تعديلو 

يف صورة  أوكان االقًتاض يف صورة سندات تصدرىا ادلؤسسة   أنالضريبية، أي استبعاد الوفورات الضريبية، سواء 

 قرض تتعاقد عليو.

 معدل الفائدة صلد: إذل إضافةيت تؤثر يف تكلفة االقًتاض ومن بُت العناصر ال

 السندات. إصدار أووالعموالت ادلًتتبة عن عقود القرض  واإلداريةادلصروفات القانونية  -1

الوعاء الضرييب على دخل ادلؤسسة  ادلستحقات السنوية اليت تدفع عن القروض والسندات غلوز خصمها من -2

  1 من ىذه ادليزة. أرباحاقق فتستفيد ادلؤسسات اليت رب

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 381: ضبزة الشمخي، مرجع سابق، ص. 
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 المبحث الرابع: اتخاذ القرارات المالية.

عملية االزباذ القرارات ىي عملهم  أنيرى ادلديرون   األحيان كثَت من ، ويفاإلدارة أساست ىو اإن ازباذ القرار 

 وأينوم هبذا العمل ومىت غلب عليو بصفة مستمرة اختيار ماذا ينبغي عملو ومن الذي سيق ألنونظرا  األساسي

  لإلدارة األساسيةوكيف، وبالتارل فان عملية ازباذ القرارات ىي بطبيعتها عملية مستمرة ومتغلغلة يف الوظائف 

و يف ىذا يلالتطرق إ لماضلاو ادلدير ادلارل ىو ادلسؤول عن ازباذ القرارات ادلالية وىذا  أنففي الوظيفة ادلالية صلد 

 ادلبحث.

 ة القرارات المالية.أوال: ماهي 

 تعريف القرارات ادلالية البد من التعرف على القرارات بصفة عامة. إذلقبل التطرق 

تصرف أو رلموعة من التصرفات يتم اختيارىا من عدد البدائل  بأنوؽلكن تعريف القرار  تعريف القرارات:-*

 1ىدف أو أىداف معينة. ربقيقادلمكنة بقصد 

 ص عناصر القرار وىي:من خالل التعريف نستخل

 غالبا ألنوحرية االختيار ىي نسبية و ليست مطلقة،  إالعملية اختيار وىي عملية ضرورية الزباذ القرار  - أ

 ما يتم االختيار ربت قيود قانونية، سياسية، اجتماعية.

 وىو ما يستوجب عملية االختيار ]ال يوجد اختيار بدون بدائل[ األقل على وجود بديلُت - ب

 يكون اذلدف واضحا أنازباذ القرار لذا غلب  إذلوىو احلافز الذي يدفعنا  أىدافعدة  أوىدف ربقيق  -ت
 .و مسطرا حىت ؽلكن اختيار البدائل لتحقيقو 
 

 / تعريف القرارات المالية:1

 ؽلكن تعريف القرار ادلارل نظريا من حيث شكلو و مضمونو. 
                                                 

1  44، ص1987ي، دراسات يف االساليب الكمية وازباذ القرارات، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، االسكندرية، : منصور البديو. 
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بُت مستويات التسلسل االداري، اما من حيث ادلضمون  فمن حيث الشكل فهو يعرب عن طبيعة االمر و التوجيو

 1لمؤسسة.لفهو يعترب ازباذ موقف يف مواجهة موضوع معُت ذو صبغة مالية أي متعلق باجلانب ادلارل 

 وتتميز القرارات ادلالية خبصائص منها:

 اذ ىذه القرارات.ولذا وجب احلذر الشديد عند ازب األحيانغلب يف أ ةللمؤسسالقرارات ادلالية ملزمة -أ

 ادلؤسسة متوقف على تلك القرارات. فشل أوصلاح  أن للمؤسسة إذالقرارات ادلالية مصَتية بالنسبة  -ب

كانت   إذااخلطأ  إصالحصعوبة  إذلنتائج القرارات ادلالية التظهر سريعا، بل تستغرق وقتا طويال شلا يؤدي  -ج

 .تلك القرارات خاطئة

 ا عملية اتخاذ القرار المالي:/ الخطوات التي تمر به2

 سبر باخلطوات التالية:معينة، و  أىدافازباذ القرار ىو عملية االختيار بُت بدائل متميزة قصد ربقيق  إن

بشكل واضح، ففهمو للمشكلة  أماموػلدد ادلشكلة اليت أن غلب على متخذ القرارات  ربديد ادلشكلة: 2-1

 .الةالبدائل ادلمكنة بصورة سريعة وفع وطرح يساعد على صبع ادلعلومات ادلالئمة

بيانات و جيدا يقوم متخذ القرار بتجميع الادلشكلة ومعرفتها  دبعد ربدي ذبميع البيانات و ادلعلومات: 2-2

يعتمد على بيانات سابقة أي موجودة لدى  أنوصفية، كما ؽلكن لو  أوعلومات سواء كانت معلومات كمية ادل

نات مستقبلية أي تبيان ادلؤسسة بوقوعها، وادلهم ىنا مالئمة البيانات و ادلعلومات ادلؤسسة وان يعتمد على بيا

 3لطبيعة القرار ادلطلوب، وازباذه حىت تستطيع ربح الوقت وكذا التكاليف الالزمة حلل ادلشكلة.

  

                                                 

 
1  ،219، ص1983: أضبد عبد السالم دباس، آراء ونظرات يف االدارة. 


 12ياد سليم رمضان، مرجع سابق، صز  : 

3 51: منصور البديوي، مرجع سابق، ص. 



96 

 

 الفصل الثالث: مصادر التمويل في المؤسسة 

 

  

قوم متخذ القرار بعد صبع كل ادلعلومات اخلاصة بطبيعة ادلشكلة سيطرح البدائل واختيار البديل ادلناسب:   2-3

بطرح البدائل ادلمكنة حلل ادلشكلة ادلطروحة، مث يقوم بتحديد معايَت االختيار و ادلفاضلة بُت البدائل ادلختلفة أي 

اليت من اجلها  األىدافمن غَته  أحسنالبديل الذي ػلقق  إذلالوصول  يستطيعوضع معايَت لتقييم البدائل حىت 

ست سهلة، ولكن توجد ىناك بعض ادلعايَت اليت ؽلكن استخدامها للمساعدة ليسوف يتخذ القرار وىذه العملية 

 1حل من بُت احللول و منها: أفضليف اختيار 

كل حل بديل بادلكاسب ادلتوقعة   خطارأمن اخلطر، ومنو ال بد من مقارنة  ال يوجد عمل ؼللو كليا :الخطر -1*

 منو.

يعظم النتائج ويقلل من اجلهد وعليو ال بد من ادلقارنة بُت حل ىو ذلك الذي  أفضل إن الوفر في الجهد: -2*

 النتائج ادلتوقعة و اجلهد الالزم لتحقيقها.

توفرت ادلوارد الالزمة  إذا إالال ؽلكن حل أي مشكلة عن طريق بديل ما  :الموارد المتاحة وقيودها  -3*

 أنالذين يقومون بتنفيذ القرار والذين غلب  داألفراىي ادلوارد البشرية أي  ةالالزمىذه ادلوارد  أىملذلك، ومن 

 يتوفر فيهم ادلهارة و ادلعرفة و الصالحية اليت سبكنهم من ربديد ما يستطيعون عملو وما اليستطيعون.

واجملال ادلارل كغَته من ،ادلواقف ال ربل بدون القرار أنأي ،تعترب ادلرحلة األخَتة الزباذ القرار :اتخاذ القرار 2-4

الفرد ؽلتلك من الصفات  وادلهارات ماسبكنو من ازباذ  أنأي ،رازباذ القرايتطلب الصالحية يف  اإلدارية اجملاالت

 2.القرارات السديدة 

 

 

                                                 
1

 .116، ص2666: جميل أحمد توفيق، إدارة األعمال" مدخل وظيفي" الدار الجامعيت،  
2

 .34عبد الغفار حنفي، مدخل معاصر في االدارة الماليت، مرجع سابق، ص 
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 ثانيا: أنواع القرارات المالية       

  ااألجل وقصَتة األجل،كم ة، متوسطمن القرارات ادلالية وىي:   القرارات طويلة األجل أنواعىناك ثالثة 

 ادلوارل: طوضحو ادلخطي

 يبين أنواع القرارات المالية: (11)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البالمصدر: من إعداد الط

 األجلالقرارات المالية طويلة  -1

 .األجل، وقرار التمويل طويل األجل، قرار االستثمار طويل األجلىناك نوعُت من القرارات ادلالية طويلة  

 :األجلويل قرار االستثمار ط 1-1

 1يف ادلستقبل. األجلرتباط يهدف لتحقيق مكاسب متوقعة على مدى فًتة طويلة إ بأنويعرف االستثمار  

                                                 
1  36، ص1984زء األول، مكتبة عُت الشمس، ، اإلدارة ادلالية، اجلي: سيد اذلوا ر. 

القرارات 
 المالية

 القرارات المالية

 طويلة األجل

القرارات المالية 
 متوسطة األجل

 القرارات المالية

 رة األجلقصي

 طويل األجل قرارات التمويل

 قرارات االستثمار طويل األجل

 قصير األجلقرارات التمويل 

 قرارات التمويل متوسط األجل
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 اإلنتاجيةة وحجم الطاقة ستثمارية اليت ستتصدى ذلا ادلنشأقرار االستثمار فهو قرار يتعلق بنوع الفرصة اال أما

 1...اخل.اآلالتونوع وعدد 

يعتمد كليا  ألنوادلالية وادلؤسسة وذلك  اإلدارةخطر القرارات اليت تتخذىا وأ وأصعب أىمر ويعترب قرار االستثما

إذ  أن يكون االستثمار اجلديد متماشيا مع أنشطة ادلؤسسة وأىدافها وسياساهتاغلب مراعاة  وأيضاعلى التنبؤات ،

كلما كانت ادلبالغ ادلطلوبة استثمارىا    وتزداد اخلطورة ية االستثمار تكون نتائجو خطَتة،أن أي خطأ يف تقدير أعل

 سريع، وقرار االستثمار ليس رلرد تقييم بدائل فحسب، االقتصادية يف البالد يف تغَت األحوالوكلما كانت  كبَتة،

بديل الستثمار ضعيف،  أحسن اختيارو ابتكار فرص لالستثمار، فليس من احلكمة  حبث األوذلولكنو بالدرجة 

ن البحث البحث عن فرص استثمار فإ أعلية إذل باإلضافةفرص جديدة،  إغلادىي  األوذلجة ولكن احلكمة  بالدر 

 زباذ قرار سليم.روري إلعن ادلعلومات ادلالئمة و الدقيقة أمر ض

 :األجلقرار التمويل طويل  1-2

ثل التزاما على اليت تتوفر ادلؤسسة لتمويل الفرص االستثمارية ادلتاحة، وؽل األمواليف  األجلؽلثل التمويل طويل  

على ادلدير ادلارل، حبيث غلربه على معرفة  آخرىذا االلتزام ؽلثل عبئا  أنادلؤسسة كشخصية معنوية مستقلة، حيث 

وتكلفة كل طريقة منها وربديد ىيكل  لديهاادلال من حيث الطرق التمويلية ادلختلفة وادلتوفرة  ألسواقتامة ودقيقة 

 الربح و قيمة السهم السوقية. الذي يعظم األمثلسبويل ادلؤسسة 

، وىذا القرار يتوقف على اختيار األجلما تقرر استثمار ما فان القرار التارل ىو اختيار مصدر التمويل طويل  فإذا

  2. من الرحبية على حسب ىدف ادلنشاة أعلىحدا  أومن ادلخاطر  أدىنىيكل سبويل سليم، ىيكل ػلقق حدا 

 

 

                                                 
1  13، اإلدارة ادلالية) منهج ازباذ القرارات(، مرجع سابق، صي: سيد اذلوا ر 
2 ،29مرجع سابق، ص÷ : عبد الغفار حنفي، أساسيات اإلدارة ادلالية والتمويل. 
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 توسطة:القرارات المالية الم -2

 يتمثل ىذا النوع من القرارات يف قرارات التمويل متوسط األجل، وىذا األخَت يستخدم لتمويل حاجة
 دائمة للمشروع كأن يكون لتغطية أصول ثابتة أو لتمويل مشروعات ربت التنفيذ واليت تستغرق عددا من السنُت.

 :األجلالقرارات المالية قصيرة  -1

 األىدافقرارات عملية، فنشاط ادلؤسسة يتضمن عدة دورات تسمح بتحقيق  جلاألتعترب قرارات ادلالية قصَتة 

العامة ادلسطرة وىي دورة االستغالل ودورة االستثمار ودورة التمويل ، قدرة االستغالل تعمل على شراء ادلواد 

زبزين  إعادةمث  اآلالتو  اإلطاراتو زبزينها و التنسيق بينها و ربويلها بتدخل العمال والتقنيُت و  األولية

دورة التمويل يف ادلدى القصَت فتسمح جبلب موارد مالية من خواص و البنوك، مث  أماادلنتجات و بيعها للزبائن، 

 أوللمساعلُت  واألقساطتسديدىا وفقا للشروط احملددة سابقا من قيمة القروض ودفع الفوائد للبنوك  إعادة

 الشركاء.

ادلسطرة، فكل قرار يتخذ يف ىذه العمليات يعترب   األىداف إذلمح بالوصول لكل ىذا البد من ازباذ قرارات تس

كقرار مارل قصَت ادلدى، ذلذا البد على ادلسَت التنبؤ و التقدير على ادلدى القصَت بطريقة سهلة نوعا ما باعتبارىا 

احملاسيب عن طريق  ، معتمدة و مرتكزة على اجلانبأسبوعيةحىت  أوحىت شهرية  أورباعية  أوقصَتة ، ثالثية 

ادلدى، ولتحقيق ىذا التناسق غلب أن يكون إعداد ادلوازنات  توسطةادلادلوازنات و اليت تكون متناسقة مع اخلطط 

  1 دقيقا.

 

 

 

 

 

                                                 
1 ،29صمرجع سابق، ÷ : عبد الغفار حنفي، أساسيات اإلدارة ادلالية والتمويل. 
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 خالصة الفصل

 

 

مصادر التمويل ادلختلفة] طويلة  إذلالسيولة الالزمة لتمويل مشاريعها تلجأ   إذلعندما ربتاج ادلؤسسة       

 مصدر الذي ػلقق اقل تكلفة. أحسن اختيارو قصَتة ومتوسطة[ وغلب عليها األجل 

وتظهر مشكلة السيولة عندما تكون ادلؤسسة غَت قادرة على الوفاء بالتزاماهتا، ومن اجل اجتناب وضعية عدم 

وىو  ةادلرد وديقيق ادلؤسسة غلب عليها رب إفالس  اهباو ردبالقدرة على السداد اليت تفقد ادلؤسسة ثقة الدائنُت 

 ادلستثمرة مع احملافظة على القدرة على الوفاء وىذا ما يعكس ادلثالية للمؤسسة. األموالاكرب عائد شلكن من 

بواسطة مصادرىا  امشاريعهربقيق نوع من االستقاللية ادلالية عن طريق سبويل  إذلتسعى  تادلؤسساوصلد معظم 
 .سسات اليت تعاين عجزا يف التمويلو التقدم عكس ادلؤ النمو  ىذه االستقاللية تساعدىا على الداخلية،
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 مقدمة الفصل

 

للفصول السابقة اليت تعرب عن اجلانب النظري الذي تطرقنا فيو إىل بعض املصطلحات االقتصادية و املالية  إمتاما

 من بينها مفاىيم عن املؤسسة، اإلدارة املالية، التحليل املايل و التمويل، ومن أجل تدعيم دراستنا 

 مؤسسة اسة تطبيقية و كانت املؤسسة موضوع الدراسة ارتأينا أن نقوم بدر  ،و تبسيط املعلومات أكثر

 اليت تلعب دورا بارزا يف تطوير االقتصاد الوطين منذ االستقالل.أغذية األنعام 
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 UABغذية األنعام أ وحدةالمبحث األول: نبذة تاريخية عن 

 : نشأة المؤسسة وتطورهاأوال

  والثالث ن املورثة عن العهد االستعماري واملوزعة عرب الوطن .ثينمن الوحدات اال UABتعترب وحدة أغذية النعام

وردمت من قبل الديوان القومي  " maklaمن طرف الشركة االسبانية "  2591مت تأسيس ىذه الوحدة سنة 

وىذا حتت إشراف وزارة الفالحة والصيد البحري بشكل مؤسسة عمومية ذات  4/4/2595ألغذية األنعام ب 

 ألغذية األنعام مركزىا الرئيسي اجلزائر العاصمة. نشاط إنتاجي

مرت ىذه املؤسسة بعدة حتوالت نتيجة االصالحات االقتصادية ذات رأس مال إمجايل قدر ب 

حيث أدجمت  ONAB دج ، حيث أصبحت مؤسسة ذات تسيري ال مركزي ومسيت ب0777777777

الشركات يف حالة اهنيار  حيث كانت ىذه ORACو  OREVIو  ORAVIOفيها املؤسسات الثالث 

 دجمهم ليصبحوا شركة ومنظمة واحدة حتت قيادهتا حيث سامهت برأس مال قدره  ONABوإفالس فقررت 

 2550من رأس املال وكان ىذا كلو بتاريخ ماي   %17والشركات الثالث األخرى سامهت ب  % 07

 وحولت: 

                           ORAVIO إىل GAO ة الغربوتقع يف ناحي 

     OREVI     إىلGAE وتقع ناحية الشرق 

 

        ORAC     إىل GAC وتقع يف الوسط 
 ( ONABوكل ىذه النواحي تتعامل مع املديرية املركزية  ) الشركة القابضة : 

والذي أنشأ يف  GAO- ORAVIOحمل الدراسة ىي جممع تربية الدواجن للغرب  UABالوحدة 
دج مقرىا مستغاًل  070777777دج وارتفع إىل  0777777777ره برأس مال قد 25/2/2550

 عامل. 244وتوظف حايل 
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املتواجدة بصالمندر،  ORAVIOواملديرية تابعة للمؤسسة األم يقتصر عمل الوحدة على االنتاج والبيع 
وامر يف انتاج منتوج مستغاًل وتعترب السلطة املشرفة عليها كما أهنا املسؤولة واملتحكمة باألسعار وكذا املصدرة لأل

 مع ن أو تغريه وىي مسؤولة عن سري الوحدة حمل الدراسة ومعاجلة أي طوارئ كما أهنا تتحمل نتيجة السنة .
ىذه الوحدة تنتمي إىل الغرب وتضم سبع وحدات فرعية: وىران ، مستغاًل ، تلمسان، سيدي بلعباس ، تيارت ، 

شكل شركات والتعامل يكون مع بعضها البعض وىذا لسد حاجاهتا ببشار، البيض ، وستة مراكز لرتبية الدواجن 
 الضرورية والتبادل املشرتك للمواد األولية.

 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة ثانيا
تعريف التنظيم: تعين كلمة التنظيم التجديد، وىو يشكل االطار الذي جيب أن تعمل املؤسسة ضمنو وميكن تعي ن 

 :اجلهات املعنية بو فيما يلي
 املدير العام واملساعدون: مهامهم وضع األىداف والسياسات.

رؤساء االدارة واملصاحل: وظيفتهم تنحصر ضمن تطبيق تلك القرارات اخلاصة بإذماز األىداف والسياسات 
 املسطرة.

لة ب ن خمتلف املصاحل كما أنو أحسن وسياهليكل التنظيمي: ىو خمطط ميثل جمموعة من ىياكل املؤسسة املوجودة 
لإلعالم الداخلي ألنو يقوم برتتيب وضعية كل عامل يف املؤسسة ويب ن معظم املهام املؤدات من طرف املصاحل 

 واألشخاص فهو يلعب دورا ىاما يف املؤسسة وميتاز بسرعة التنفيذ والسهولة والبساطة.
وتتكون ب امليزانية وأمانة املدير اهليكل اخلاص بالوحدة: حتتوي املديرية اخلاصة بالوحدة على مراقب املصاحل ومراق
 ىذه األخرية من ستة دوائر وتتفرع بدورىا إىل مصاحل كما ىو مب ن يف اهليكل اآليت:
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة
 
 
 
 
 
 

 مراقب امليزانية األمانة العامة مراقب املصاحل
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 

  

          
  

   

 الوذيزيت

 هزاقب الويشاًيت األهاًت العاهت هزاقب الوصالح

دائزة 

تسييز 

 الوخاسى

دائزة 

التوويي 

 والٌقل

ائزة د

 االستغالل

دائزة 

هزاقبت 

 الٌوعيت

اإلدارة 

 العاهت

دائزة 

الواليت 

 والوحاسبت

 

 األهي

هصلحت 

االًتاج 

والوواد 

 األوليت

 

هصلحت 

 التوويي

 

هصلحت 

 االًتاج

هزاقبت 

الوواد 

 األوليت

تسييز 

الووارد 

 البشزيت

هصلحت 

الوحاسبت 

 العاهت
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 : الدراسة النظرية للدوائرثالثا
 : حتتوي على مصلحت ن ومها:دائرة تسيير المخازن

 مصلحة االنتاج التام واملواد األولية: .2

خماااازن املاااواد األولياااة:  ااازن يف ىاااذه األخااارية مجياااع املاااواد الااايت مت شااارائها مااان طااارف املؤسساااة مثااال: الاااذرى، القمااا ، 
واد، تقااوم مصاالحة التخاازين بإعااداد طلااب لشااراء الكميااة االزمااة وتقااوم الصااوجا......ا ، وعنااد اقاارتاب نفاااد ىااذه املاا

 بشراء الكمية املطلوبة.مصلحة التموين 
 طن من الصوجا. 0777طن من الذرى و 2777: ال يقل خمزون األمان يف ىذه املؤسسة عن مالحظة
األبقااار، وتقااوم ىااذه املصاالحة خمااازن املااواد التامااة:  اازن فيهااا املنتجااات التامااة املتمثلااة يف أغذيااة الاادواجن و  .1

باااإخراج املنتجاااات التاماااة الصااانع بنااااءا علاااى طلاااب مااان املصااالحة التجارياااة وىاااذا ماااع إعاااداد وصااال اخلاااروج 
 وتسليم نسخة منو لكل من مصلحة احملاسبة العامة وحماسبة املواد ومصلحة التوزيع ومصلحة التخزين.

 مصلحة قطع الغيار:  .0

ياااار حساااتحقات املؤسساااة وعناااد اراجاااة إليهاااا ترسااال إذن طلاااب إىل املصااالحة تقاااوم ىاااذه املصااالحة بتخااازين قطاااع الغ
 التجارية.

 وتتفرع إىل ثالث مصاحل: دائرة التموين والنقل:
  مصلحة التموين: ويقصد هبا تغطية حاجات املؤسساة مان املاواد األولياة يف حالاة نقصاها فيحارر طلاب مان

ب مقياااد بالكمياااة والنوعياااة االزماااة مااان املاااادة املاااراد رئااايس املصااالحة بشاااراء املاااادة االزماااة  ياااث يكاااون الطلااا
 شرائها.

  مصاالحة النقاال: تتكلااف ىااذه املصاالحة بنقاال املنتجااات التامااة إىل الزبااائن يف حاا ن طلبااوا ذلااك ونقاال املااادة
 األولية من املوردين.

 مصلحة الصيانة: دورىا صيانة وسائل النقل واحملافظة عليها من أجل استخدامها أطول مدة دمكنة. 
 تتكون من ثالث مصاحل وكل مصلحة مرتبطة باألخرى: دائرة االستغالل:

 
تصاانع يف ىااذه املصاالحة أغذيااة األنعااام والاادواجن حسااب الكميااة والنوعيااة املطلوبااة ماان مصاالحة االنتاااج:   .2

 الزبائن

كلماااا كاااان نقااا  يف املاااادة األولياااة قامااات املصااالحة بإرساااال طلاااب ملصااالحة تسااايري املخاااازن لتسااادد ىاااذه  -
 ة حاجاهتا بشرائها للمادة األولية.األخري 
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وظيفتها بيع املنتجات التامة حيث تأخذ من الزبون الشيك وإذن طلاب وتسالمو وصال  املصلحة التجارية: .1
السحب حيث يتوجو الزبون إىل مصلحة االنتاج ويتم تساجيل كال املعلوماات اخلاصاة باالزبون والناوع املاراد 

 شرائو مع الكمية.

لحة تسااايري املخااازون فتسااالمو ىاااذه األخااارية وصااال تساااليم وإذن إلخاااراج املشااارتيات الااايت قاااام بعااادىا يتوجاااو إىل مصااا
بشرائها مث يعود الزبون إىل املصلحة التجارية ليسلمها وصل اإلخراج وتعطيو بدورىا الفاتورة شارط أن تكاون هباا كال 

 د تسجيلها.وتقدم منها نسخة إىل احملاسبة العامة قصاملعلومات اخلاصة باملنتوج املشرتى 
مصاالحة الصاايانة: يااتم فيهااا صاايانة تهياازات االنتاااج واحملركااات الكهربائيااة ..... تقااوم ىااذه املصاالحة برفااع  .0

تقااارير شااهرية إىل مصاالحة احملاساابة تتضاامن تكاااليف الشااراء لقطااع الغيااار وتكلفااة اليااد العاملااة ومصاااريف 
 إدخال تغريات على اآلالت..

واملنتجاااات التاماااة أثنااااء عملياااة أكاااد مااان جاااودة املاااواد األولياااة الداخلاااة للمؤسساااة مهمتهاااا الت دائررررة مرا برررة النوعيرررة:
 االنتاج وبعدىا.
حتتااااوي علااااى قساااام الشااااؤون االجتماعيااااة وعلااااى مصاااالحت ن مهااااا: تساااايري املااااوارد البشاااارية ومصاااالحة  :االدارة العامررررة

والعاااالوات واالناااذارات اخلااادمات أماااا وظيفتهاااا فتتمثااال يف تسااايري ملفاااات املساااتخدم ن وحتضاااري ساااجالت األجاااور 
وملفات التقاعد والضمان االجتماعي وكذلك دفع االشارتاكات واملان  العائلياة، كماا تقاوم بتساجيل حاوادث العمال 

 واألمراض املهنية والعطل السنوية املستحقة.
   تتكون من ثالث مصاحل وىي:  دائرة المالية والمحاسبة:

 مصلحة احملاسبة العامة تشمل ثالث أقسام: 2
 للوحدة مثال سم املوردين: يتم على مستوى ىذا القسم استقبال فواتري الشراء من قبل املصاحل املعنية ق

مصلحة التموين وتكون مصحوبة باإذن الطلاب وإذن االساتالم وتراقاب ىاذه الوثاائق مان طارف رئايس 
ه الوثااائق املصاالحة وبعااد التأكااد منهااا ميضاايها وتسااجل يف اليوميااة اخلاصااة باملشاارتيات مث تساالم ماان ىااذ

 نسخ إىل مصلحة املالية وامليزانية أين تسدد فيو قيمة املبالغ.

  قسم الزبائن: ترسل نسخ الفواتري مرفقاة باإذن االخاراج وإذن االساتالم إىل مصالحة احملاسابة العاماة مان
طرف املصلحة التجارية أين يقوم احملاسب حراقبتهاا وتساجيلها يف يومياة الزباون يف اخار املطااف تسالم 

 ىل مصلحة املالية وامليزانية للتحصيل.إ

  قسم األجرة: تقوم مصالحة املاوارد البشارية كال شاهر بوضاع ماذكرة األجاور اخلاصاة بالعماال الايت حتاول
 من مصلحة احملاسبة العامة وتراجع من طرف احملاسب مث تسجل فب اليومية 

 مصلحة املالية وامليزانية: حتتوي على قسم ن مها: 1
 يسااااتقبل شااايكات الزبااااائن وتساااجل يف دفاااااتر االيااارادات والنفقااااات وتوجااااو إىل قسااام خاااااص بالبناااك :

مصاالحة التوزيااع الاايت تقااوم بتجميعااو وبعااد تسااجيلها يف دفاارت النفقااات والنفقااات ويف األخااري ترساال إىل 
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للمؤسساة للتأكاد  البنك، يكون ىناك اتصال شهري ب ن املصلحة والبنك الستخراج الكشف البنكاي
 من صحة تسجيالهتا الدفرتية.

  دج وىاذا لادفع أجاور املتمارن ن لتسااديد  9777قسام خااص بالصاندوق: ال باذ أن  تاوي علااى قادره
دج وجيااب أن  2977قطااع الغيااار الاايت ال يزيااد سااعرىا عاان مثاان شااراء الطوابااع ويسااتعمل أيضااا لشااراء 

 أسبوعيا.تكون املديرية العامة على علم بالوضعية املالية 

 مصلحة حماسبة املادة: يقتصر عمل ىذه األخرية على حساب كلفة شراء املادة األولية وسعر التكلفة  0
والساااهر علاااى ملاياااة املمتلكاااات العمومياااة مااان أي اساااتهداف داخلاااي أو مااان مهاماااو مراقباااة املؤسساااة األمرررن: 
 خارجي.
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 ية.اإلدارة المالمصلحة المبحث الثاني: 
 بعد التطرق إىل  ىذا املوضوع يف اجلانب النظري أبينا إال أن ندعم ذلك بدراسة يف الواقع من خالل 

 وحدة أغذية األنعام.
 أوال: اإلدارة المالية ووظائفها

املالياة  تعترب اإلدارة املالية من أىم املصاحل املوجودة يف املؤسسة نظرا للدور الكبري الذي تقوم باو و تقاوم دائارة اإلدارة
 بعدة وظائف سنذكرىا كما يلي:

 UABوظائف اإلدارة المالية في  
 التسيري اجليد جملموع العمال بشأن الغيابات املرضية، دفع األجور و توظيف املستخدم ن. -أ

 إجراء عملية الفوترة و تأم ن تغطيتها. -ب
 إعداد و نشر الفواتري و خمتلف الوظائف األخرى. -ج
 تجهيزات أو اآلالت و معدات النقل...ا .تضمن صيانة ال -د
 لصفقات البيع خالل السنة .ملاية و حفظ امللفات املتضمنة  -ه
 .السهر على صراحة وانتظام ارسابات -و

 الهيكل التنظيمي لمصلحة اإلدارة المالية. ثانيا:
 

االدارة المالية 
 والمحاسبة

 
 
    
 

  
  
 
 

 
 

 مساعد المحاسب محاسب الصندوق

مصلحة المحاسبة 
 التحليلية

مصلحة 
 المحاسبة العامة

 مصلحة المالية
 

 رئيس هصلحت الواليت والوحاسبت
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 . وتقييمها UABووحدة  ORAVIO: مصادر تمويل مؤسسة المبحث الثالث
 :أوال: تمويل االستثمار

 حتصل على أمواهلا بتعاملها مع نوع ن من الزبائن : UABإن وحدة 
ميثلون الوحدات األخرى التابعة للمؤسسة ىؤالء  ORAVIO: تابعون للمؤسسة األم زبائن داخليون_  2

وال يسددون املبالغ املرتتبة عليها مباشرة بل كلما توفرت لديهم األموال،  UABالزبائن يستلمون األغذية من 
 . UABوىم غري مناسب ن بالنسبة لوحدة 

عليهم من فواتري عند استالم : ىم زبائن يتعاملون مع الوحدة وفق طلبيات، يسددون ما زبائن خارجيون_  1
 املنتوج مباشرة، فهم يعتربون زبائن جيدون.

 تستعمل املؤسسة ىذه األموال يف متويل مشاريعها واستثماراهتا ) شراء أدوات، تهيزات مكتب، االت....ا (.
أما إذا كانت وكل ما حتتاجو يف عملية إنتاج أغذية األنعام ويف ذلك تعتمد على خزينتها يف حالة وجود فائض، 

لتدعيمها باألموال االزمة من أجل  ORAVIOىناك حالة عجز يف اخلزينة فتلجأ مباشرة إىل املؤسسة األم 
( فهي ال تلجأ إىل االقرتاض من البنك لتمويل  ORAVIOتغطية العجز، أما يف حالة عجز ىذه األخرية ) 

 الوحدات التابعة هلا .
 تقسم وتوزع كما يلي:  فإهنا UABأما فيما خي  أرباح مؤسسة 

 19فتعادل  IBSجزء يذىب إىل العمال، جزء إىل االحتياط، وجزء إىل االدارة، أما نسبة األرباح على الشركات 
 باملائة .

 ثانيا: تمويل االستغالل
 1721حساب مؤشرات التوازن املايل لسنة 

 حتسب من أعلى امليزانية كما يلي : حساب رأس املال العامل :
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 األصول الثابتة:
 

 المبالغ البيان
 قيم معنوية
 أراضي

 معدات إنتاج
معدات 

 اجتماعية
استثمارات قيد 

 االذماز
حساب 
 األصول املدينة

____ 
21090540800 

150050950894 
27151790810 
01700049800 

2057297807 

 4644064404 المجموع
 
 
 

 المبالغ                  األموال الدائمة           

 أموال خاصة
 عالوات املسامه ن

 احتياطات
 نتيجة قيد التخصي 
 مؤونة األعباء واخلسائر

 ديون االستثمار

4464666666 
46442405 
54656666 

(24440444.046) 
446546.02 

4602444464.24 
 

 4555656064 المجموع
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 (FR) حساب رأس المال العامل:
 

 4111713632 أموال دائمة
 4042674564 أصول ثابتة

FR 69039068 
 

وبالتايل ىناك فائض يف األموال الدائمة بالنسبة لألصول الثابتة أي أن السيولة  FR <  7نالحظ أن 
 تغطي مستحقات املؤسسة وىذا ما جيعلها قادرة على الدفع عند االستدانة.

 
 

I.  احتياجات رأس المال العامل حسابBFR : 

  تحسب كما يلي:
 

 

 
 

 _ المخزونات:
 

 مادة أولية 
 منتوجات نصف مصنعة
 منتوجات  يد االنجاز

 منتوجات تامة 
 فضالت ومهمالت

 مخزون خارج المؤسسة

464646464.46 
_______ 
_______ 

604466564 
______ 

5666652.46 

 446264644.0 المجموع
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 _  يم محققة:4
 زبائن

 تسبيقات على الحساب
524444406004 

60266464.50 

 52444464566 المجموع
 
 _ ديون  صيرة األجل:6

                ____  
 الخزينة المالية            

 
  
 
 
 446264644.0 خزوناتالم

                  5244446566  يم محققة
 4606244654 ديون  صيرة األجل

BFR 404664666.6       
 

 ومنو تستطيع املؤسسة مواجهة ديوهنا يف توارخيها املستحقة. BFR <   7نالحظ أن 
 

  :(TN)حساب الخزينة 
 

 
 

 FR   4556566626 رأس المال العامل 
 BFR   4046646666االحتياج لرأس المال العامل

 TN 6044644454الخزينة 
 

 ديون االستثمارات
 تسبيقات بنكية

4602444464.24 
00064654 

 4606244654 المجموع
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 أي قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا لوجود فائض يف اخلزينة. TN < 6نالحظ أن 
  1720حساب مؤشرات التوازن املايل لسنة 

 بنفس الطريقة السابقة ذمد أن: FR_ حساب رأس المال العامل 5
 6404666226 وال الدائمةاألم

 5666444005 األصول الثابتة
FR 0464662440 

  
موجب، ىناك فائض يف األموال الدائمة بالنسبة لألصول الثابتة أي أن السيولة تغطي مستحقات  FRإذن 

 املؤسسة وىذا ما جيعلها قادرة على الدفع عند االستدانة.
 
 : (BFR)_ حساب احتياجات رأس المال العامل4
 

 4948761817 املخزونات
 2330511928  يم محققة

 ديون  صيرة األجل
 _ خزينة سالبة

2522454716 

BFR 1424551698- 
  

 ( الذي يستخدم يف متويل احتياجات االستثمار.2414992950دورة االستغالل تتي  مورد القيمة ) 
 :TN_ حساب الخزينة 6
7TN>   فائض يف اخلزينة .قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا لوجود 

6532 
078226 

FR 

-1424551698 BFR 
6674533396 TN 

 

 .1724_ حساب مؤشرات التوازن املايل لسنة 
 : حسب الطريقة السابقة  FR_ حساب 2

                                             
     FR = 6296255100   
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7 < FR .ىناك فائض يف األموال الدائمة بالنسبة لألصول الثابتة 
 
 : BFRب _ حسا1
 

                                        
              

 
 تستطيع املؤسسة مواجهة ديوهنا يف توارخيها.

 _ حساب اخلزينة الصافية:0
                                        

6296255100 FR 

367135915.4 BFR 
262489184.6 TN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BFR = 367135915.4 
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 مؤسسة في الو ت الراهنثالثا: تقييم وضعية ال
   
حتقق  ORAVIO، الحظنا أن مؤسسة 1724، 1720، 1721من خالل حسابنا ملؤشرات التوازن املايل  

، أي يعادل 1721عن نسبة  % 97ارتفعت  وايل  1720فائضا يف اخلزينة حيث أن سيولتها يف سنة 
مليار دج ما يعادل  9 فإن ىذه األخرية اخنفضت  وايل 1720دج، أما يف سنة  0719400504
بسبب الصعوبات اليت  1724دج ، وىذا ما يفسر تدىور الوضعية املالية للمؤسسة يف سنة  9421722122

 موضوع الدراسة واملتمثل يف : UABتواجهها وحداهتا التابعة هلا خاصة وحدة 
 منافسة اخلواص .  .2

 من شركة وطنية إىل شركة خاصة . UABحتول شركة  .1

 على املوارد األولية خاصة املستوردة من اخلارج .صعوبة ارصول   .0

 نق  يف األيدي العاملة وعدم كفاءهتا . .4

 قلة اإلطارات املتخصصة .   .9
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 خاتمة الجانب التطبيقي:

 
*  1721لثالث سنوات  UABووحدهتا (  ORAVIOمن خالل دراستنا لوضعية املؤسسة حمل الدراسة ) 

نا أن ىذه األخرية تعتمد بشكل كبري على متويل استغالهلا ذاتيا دون اللجوء إىل تب ن ل 1724*  1720
االقرتاض وىذا ما قد ينجم عنو تبديد أرباحها وعدم استخدامها للرقابة كما أنو قد يعرقل توسعها بعدم استفادهتا 

 من فرص استثمارية.
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 :الخاتمة العامة
 

وهذاا للذ   االقتصاديةإن حتقيق ادلؤسسة ألهدافها يتطلب  دراسات معمقة و تقنيات متطورة دلواجهة التطورات     

وهباا فذاإلدارة ادلاليذة أحذبحت حتتذل  ،مصادر التمويل ادلناسبة اختياريتمحور حول اإلدارة ادلالية، ومدى لفاءهتا يف 

 سسات.ممانة مرموقة يف إدارة ادلؤ 

ففي حالة إنشاء ادلؤسسة أو إفالسها فإن اإلدارة ادلالية تبحث عن ليفية تعديل و حتسذ  وعذعية ادلؤسسذة معتمذدة 

 ادلعاحرة. االقتصادياتأمهيت  بشمل لبري يف  ازدادتيف ذلك على أساليب التقنية مثل التحليل ادلايل الاي 

العذذذادلي أدى إف تفذذذرب اإاسذذذبة إف  االقتصذذذادوالصذذذناعي يف لمذذا أن تطذذذور التسذذذيري النذذذاج  عذذذن التطذذذور التمنولذذوجي 

علذذى  باالعتمذذادعذذدة أنذذواب وأحذذبحت ال تمفذذي لتقيذذي  ادلرلذذي ادلذذايل الذذاي يعتذذة مذذن أهذذ  نقذذا  القذذوة و ال ذذع  فيذذ  

 مة.يف إجراءات تدبري ادلوارد ادلالية الالز  وباختصاحهااإلدارة ادلالية يف وعع اخلطط و ادلوازنات التقديرية 

ومذذن خذذالل دراسذذتنا لذذ دارة  تعتذذة اإذذرس األساسذذي و الهذذاز التنسذذيقي داخذذل ادلؤسسذذة، وهبذذاا  ذذد أن اإلدارة ادلاليذذة

 يلي: ادلالية و مصادر التمويل  يف ادلؤسسة نستخلص ما

 النتائج

   .ل دارة ادلالية دورا هاما يف ادلؤسسة 

  ألمور ادلالية ذلا من أجل حتقيق أهدافهاللمدير ادلايل دور حيوي يف ادلؤسسة، فهو يهت  با 

  ع ادلعلومذذات ادلاليذذة المافيذذة لتحديذذد نقذذا  القذذوة ونقذذا  ال ذذع  يف ليذذل ادلذذايل أداة فعالذذة جذذدا يف  ذذيعتذذة التح

 القرارات ادلناسبة. اختاذالتسيري ادلايل للمؤسسة وبالتايل 

  وب ألخذر، ولذل نذوب يتميذي صصذازص دتيذي  مصادر متاحة لتمويل نشاطها ختتلذ  مذن نذ ادة د أن للمؤسسة ع

 آخر احللول يف عملية التمويل. أو ستعمال اعن غري  وجتعل  يتصدر األولوية يف 
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   مذذا  لذذاا فمل عليهذذا،و سذذهولة توفرهذذا و تملفذذة احلصذذول  االسذذتحقا ختتلذذ  مصذذادر التمويذذل مذذن حيذذث آجذذال

ممذذا يعرقذذل  بالذذديون، هذذالقذذل لاهوأث ،ةادلؤسسذذى علذذ ءالعذب زاد خارجيذذةمذذن مصذذادر لانذت هذذا  األمذذور طويلذذة األمذذد 

 نشاطها .

  ةالسذليم تاليت توج  ادلسريين إف اختاذ القرارا ةالسياسة التمويلية الرشيد سساا التحويل األمثل هو إن اختيار 

أي قذرار  اختذاذوالناجحة  ذلاا فإن القرارات ادلالية ال تنفصل عن بع ها فهي مرتبطة بع ها باآلخر، وال ميمن أبذدا 

 االستثمار.دون النظر يف القرارات التمويلية ادلوازية ذلاا  استثماري

 U.A.B Mostaganemوحدة أغاية األنعام أما فيما خيص الدراسة ادليدانية اليت قمنا هبا يف 

  1212-1211من خالل اإلطالب على الوثازق اإاسبية للسنوات  مؤسسةدتمنا من تشخيص احلالة ادلالية لل

 وتوحلنا إف النتازج التالية: 1213-  

   وهذذذذاا مذذذذا يفسذذذذر  1213مث اخنف ذذذذت يف سذذذذنة  1212-1211لانذذذذت مرتفعذذذذة يف السذذذذنت  نتيجذذذذة ادلؤسسذذذذة

 .تدهور يف حالتها

  تتمتع ادلؤسسذة باسذتقاللية ماليذة مقبولذة، وهذاا راجذع العتمادهذا يف نشذاطها علذى التمويذل الذااا وعذدم لوءهذا

 إف الديون طويلة األجل.

   .عدم حماولة الشرلة جتنب الديون إال أهنا تعتمد على الديون قصرية األجل 

   .هتت  الشرلة باإلهتاللات و نواجتها و تتابعها جيدا لوهنا من مصادر دتويلها 

 و التوحيات التالية للمؤسسة: االقرتاحاتوبناء على النتازج ادلتوحل إليها نقدم بعض 

 التوصيات و اإلقترحات

 علذذى التمويذذل الذذااا يعذذر  نشذذاطها  فاعتمادهذذان علذذى الشذذرلة إعذذادة النظذذر يف سياسذذتها التمويليذذة، مذذن ادلستحسذذ

 للتوق .
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   على ادلؤسسة أن تعتمد على بعض ادلؤشرات و النسب ادلالية مذن أجذل معرفذة الوعذعية ادلاليذة ذلذا بصذورة واعذحة

 و دقيقة.

 أجذذل تعذذديل اخلطذذط ادلاليذذة ىذذا يتماشذذى مذذع ت ذذريات اإذذيط  القيذذام بادلراقبذذة الدوريذذة دلختلذذ  السياسذذات ادلاليذذة مذذن

 االقتصادي.

 ،ا  القذوة و نقذا  إذ ال بذد مذن اسذتخالق نقذ جيب األخا بع  االعتبذار مذدى فعاليذة التحليذل ادلذايل يف ادلؤسسذة

 نقا  القوة و تعيييها. ىحماولة التخفي  أو التخلص منها و الرتليي علال ع  من خالل  

 افاق البحث

ث و إن موعوب اإلدارة ادلالية موعذوب متشذابك لذالك مذن الصذعب اإلدلذام ىختلذ  جوانبذ ، ولفذتا ابذال أمذام  ذ* 

 و دراسات يف ادلستقبل ميمن طرح بعض األسئلة لتمون نقطة بداية دلن يبحث يف هاا ادلوعوب

 يلي: الم  

 الساحة االقتصادية و السياسية؟ماهو مصير المؤسسات الجزائرية في ظل التحوالت التي تواجهها على  -

مااااهي التحاااوالت التاااي يماااا  جحاااإلااها فاااي مجااااى اإلداات و المالياااة علاااى مؤسسااااتنا  اصاااة   اااإل جعااا    -

 الجزائر نيتها في االنضمام جلى المنظمة ال المية للتجاات؟
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