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:عناوين الفصول ضمن مقرر اإلدارة المالية

عنوان الفصل رقم الفصل

مقدمة في اإلدارة المالية الفصل األول

للشركاتالتوصيف المالي واالستراتيجي الفصل الثاني

التوازن المالي الفصل الثالث

وتحليل القوائم الماليةقراءة الفصل الرابع

التخطيط والمراقبة المالية الفصل الخامس

القيمة الزمنية للنقود الفصل السادس

مخاطر االوراق المالية وعوائدها السابعالفصل

العاملادارة رأس المال الفصل الثامن

هيكل رأس المال والرفع المالي الفصل التاسع
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:توزيع العالمات في مادة اإلدارة المالية
االمتحان النهائي أعمال الطالب خالل العامدرجة

عالمة60 عالمة40

:أعمال الطالب خالل الفصل على النحو اآلتيدرجةتتوزع

( 1)مذاكرة عالمة 25

الحضور والمشاركة  والتفاعل خالل الفصل عالمة15

المواعيد ضمن المقررأهم

7القاعة 11يوم السبت الساعة كل توقيت المحاضرة

(1)المذاكرة

االمتحان النظري
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:مقدمة في اإلدارة المالية: الفصل األول

:في الفصل األول من الكتاب سنتعرف على النقاط التالية

الماليةاإلدارةمفهوم1.

ومهامهالماليالمدير2.

المحيطةبالبيئةالماليةاإلدارةعالقة3.

الماليةاإلدارةأهداف4.

الوكالةنظرية5.

الشركاتحوكمة6.

الشركةمفهوم7.

للشركاتالماليةالوظائف8.
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النشاطباتساعأهدافهاواتسعتالماليةاإلدارةوظيفةتطورت•

وسيلةةالمالياإلدارةوظيفةأصبحتبحيثوالتكنولوجياالقتصادي

حليلالتووسائلأدواتخاللمنالمشاريعأهدافتحقيقفيأساسية

بشكلبدائلالوتوفيرمعلوماتإلىالبياناتتحويلفيتستخدمهاالتي
.المشروعخططوتنفيذأهدافتحقيقإلىللوصولعلمي

تشملتيوالالمؤسسةفيالرئيسيةالوظائفأحدالماليةاإلدارةتعتبر•

الية،المالتسويقية،اإلنتاجية،الوظيفة:منهاالوظائفمنمجموعة
.والتطويرالبحثوالتخزين،المشتريات
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مفهوم اإلدارة المالية وعالقتها مع البيئة المحيطة

تهدفالتيالمنشأةوظائفإحدىأنهاعلىالماليةاإلدارةتعريفيمكن
يفاألموالهذهوتخصيصاألمثلبالشكلاألموالعلىالحصولإلى

.المساهمينثروةتعظيمبهدفاألمثلبالشكلالشركة

تيجيةاستراقراراتثالثةتتخذأنمنالشركةفيالماليةلإلدارةالبد
:وهي

Financingالتمويلقرار• Decision

Investmentاالستثمارقرار• Decision

DecisionDividendالمساهمينعلىاألرباحتوزيعقرار•
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:المدير المالي ومهامه

بتدبيرتماماالهيتطلبذلكإن.بالشموليةالمعاصرالماليالفكريتميز

.األموالهذهاستخدامبكيفيةاالهتمامثمومناألموال

اإلداراتمنوأصبحتالمؤسسةفيالماليةاإلدارةأهميةازدادلقد

فيماليالالمديرفإنولذلك.لهااإلستراتيجيةالقراراتعلىالمؤثرة

ماوغالبا  .,كةللشرالتنظيميالهيكلفيرفيعا  منصبا  يحتلالشركة
.الماليةللشؤؤنالعامالمديرنائبمنصبالماليالمديريتقلد
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األخيرةالفترةخاللهامةتطوراتالماليالمديرمهامشهدتوقد:

الماليواالنفتاحالماليةالعولمةمظاهرالنتشار

العالمفيالكبيرةالشركاتبينالمنافسةواشتداد,

شركاتمعاالندماجإلىالعالمفيالشركاتمنالعديدقبلمنوالتوجه
.أجنبيةأووطنيةشركاتمعاستراتيجيةتحالفاتفيوالدخولأخرى

العملياتهذهفيأساسيا  دورا  الماليالمديرلعبوقد.

أهماستعراضخاللمنالماليللمديراألساسيةالمهامذكرويمكن
:يليكمافترةلكلالمهاموتطورالماليةاإلدارةتطورمراحل
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األولىالمرحلة:

اسعالتالقرنفيتركزتالتيالمرحلةوهي-الصناعيةالثورةقبلمامرحلة
قاريرالتوكانتاالقتصادفروعمنفرعا  الماليةاإلدارةفيهاكانتحيثعشر
.الماليةالمحاسبةقبلمنتُعدالمالية

الثانيةالمرحلة:

كيفيةعلىالماليةاإلدارةاهتمامتركزحيث-العشرينالقرنبدايةمرحلة
دفرمنالشركاتتحولتأنبعدالخارجيةالمصادرمناألموالعلىالحصول

.مساهمةشركاتإلىثمأشخاصإلى

الثالثةالمرحلة:

نواحيالعلىالماليةاإلدارةاهتمامتركز-العشرينالقرنمنالثالثيناتمرحلة
خالليتهاوتصفانحاللهابسببالشركاتفيالمساهمينحقوقوحمايةالقانونية
بالحربوانتهاء1929عاماالقتصاديةاألزمةمنابتدءااالقتصاديةاألزمات
.1939عامالثانيةالعالمية
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الرابعةالمرحلة:

زادلقد-الخمسيناتعقدحتىواالمتدادالثانيةالعالميةالحربمابعدمرحلة

التمويليةالهياكلودراسةالماليةللقوائمالتحليليةبالنواحيالماليةاإلدارةاهتمام

.العامة

الخامسةالمرحلة:

بالتخطيطالمرحلةهذهفيالماليةاإلدارةاهتمامبرز-الستيناتمرحلة

هذهفياستخدمتوقد.التقديريةالموازناتوإعداداألجلطويلةلالستثمارات

.واإلحصائيةالرياضيةوالطرقالعملياتبحوثأساليبالمرحلة

السادسةالمرحلة:

المالرأسكلفةدراسةعلىالماليةاإلدارةفياالهتمامركزت-السبعيناتمرحلة

المحفظةوتنويع
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السابعةالمرحلة:

للقراراتخدمةالمعلوماتبصناعةالمرحلةهذهتميزت-الثمانيناتمرحلة
عدتاالقتصاديةالمعلوماتنظمأنفيترىجديدةمدرسةظهرتوقداإلدارية
.الماليةاإلدارةعنالحقيقيالتعبير

الثامنةالمرحلة:

strategicاإلستراتيجيةاإلدارةأخذتـ1985عام managementتلعب
لوظيفيةااإلستراتيجياتإحدىالماليةاإلدارةوأصبحتالشركاتفيمهما  دورا  
.الشركةفي

التاسعةالمرحلة:

أصبححيثمهما  دورا  الدوليةالماليةأخذت-هذايومناوحتى1990عاممن
بينلحواجزاكسربسببالعالميواالستثمارالدولعبراألموالنقلعلىالتركيز

ادواقتص,العولمةظهورإلىأدىمماواحدةسوقالعالمأصبححيثالعالمدول
.والخصخصة,السوق
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أهداف اإلدارة المالية وحوكمة ال ركا 

Dr Nawar Hashem 134/5/2020



أهداف اإلدارة  المالية

Financial Management Objectives
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Objectives of Financial Managementأهداف اإلدارة المالية -1

سعىيالتياألساسيةاألهدافمنأهدافهاالمشروعفيالماليةاإلدارةتستمد•

والنموالبقاءهومشروعألياألساسيفالهدف.تحقيقهاإلىالمشروع

واالزدهارواالستمرار

اراتالقرعلىالتأثيرخاللمنالهدفهذاتحقيقفيالماليةاإلدارةتساهم•

حجمووطبيعةوأنواعهالتمويلومصادرالمالرأسهيكلبعناصرالمتعلقة

.األصولفيالمختارةاالستثماراتأنواع

،أخرىأساسيةأهدافتحقيقإلىيسعىالهدفهذاالمشروعيحققولكي•

:هياألهدافوهذه
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 تعظيم الربح(Profits Maximization)  :

عنليقالالذيالمستوىوهواألرباحمنمالئممستوىتحقيقبمعنى
الظروفلنفستتعرضوالتيالمماثلةالمشروعاتتحققهالذيالمستوى
.المخاطرةدرجةونفس

جمحخاللمنمامشروعفيالقراراتفاعليةعلىالحكمونستطيع
زيادةإلىيتؤدالتيالقراراتبتبنينقومفإنناهنامنالمتحقق،األرباح
.األرباحتقليلإلىتؤديالتيالقراراتعنونبتعداألرباح

منهامتنوعةبطرقاألرباحقياسويتم:
.اإليراديةالقوة1.

.المستثمرةاألموالعلىالعائد2.

.الملكيةحقوقعلىالعائد3.
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اإليراديةالقوة1.

معدل دوران األصول العاملة× الحافة = اإليراديةالقوة 

×  (مبيعاتصافي ال/صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب)= القوة اإليرادية 

100× (صافي األصول العاملة/ صافي المبيعات)

:المعادلةتصبحوباالختصار•

( ألصول العاملةصافي ا/ صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب = ) القوة اإليرادية 
 ×100
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اإلستثمارعلىالعائد2.

الربحيةمقاييسمنآخرمقياسوهو

األموالجميعاستثمارمنالمتحققةاألرباحمعرفةيمكنطريقهوعن

األموالهذهمصدركانأيا  (موجوداتهإجماليأي)المشروعفيالعاملة

اعتبارهذابالحسابيدخلولذلكداخله،منأوالمشروعخارجمن

أخرىأرباحأية+للمشروعاألساسيالعملمنالناتجةاألرباح

يليكمااالستثمارعلىالعائدمعدلاستخراجويتم:

الفوائد +(والضرائبالفوائد بعد صافي الربح = )معدل العائد على االستثمار 

100× مجموع األموال المستثمرة / ( معدل الضريبة-1*)

Dr Nawar Hashem 184/5/2020



:(الم روعأصحاب)المالكينحقو علىالعائدمعدل3.

االستثمارعلىالعائدالمقياسهذايُشبه

الأموهيالمعادلةفيتظهرالتيالمستثمرةاألموالأنهنااالختالفولكن

المقترضة،األموالفيهايدخلوالالمساهمينحقوقأيالمشروعأصحاب

.الصافيةالقيمةعلىالعائدأيضا  وتسمى

التاليةالعالقةخاللمناحتسابهويمكن:

/  رائبصافي الربح الشامل بعد الفوائد والض= ) معدل العائد على حقوق المالك 

100× ( حقوق المالك
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:األرباحتعظيمهدفمنهايعانيالتيم اكلالوصعوبا ال•

غامضمفهوماألرباحتحقيقمفهومإناألرباح،إلىالنظرةوضوحعدم1.

وواسع

الفائضيعنيوالذياالقتصادنظروجهةمنالربحفهنالك.

عناإليراداتزيادةيعنيوالذيالمحاسبةنظروجهةمنالربحوهنالك

.اتاإليرادهذهعلىحصولهسبيلفيالمشروعيتكبدهاالتيالنفقات

مضافا  ريبةالضبعضالربحصافييعنيالذيالنقديالتدفقصافيوهنالك

.االهتالكإليه

الحديثفعندهنامن.المحتجزةواألرباحالموزعةاألرباحهنالكأنكما

.تعظيمهاالمطلوباألرباحهذهمنأيمعرفةيجباألرباحتعظيمعن
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فهومميهملللنقود،الزمنيةالقيمةعنيتغاضىاألرباحتعظيمهدفإن2.

يعنيمماالمشروع،عنالمتولدةالنقديةالتدفقاتتوقيتاألرباحتعظيم

توقيتأهميةولتوضيحالزمنلعاملاألرباحتعظيممفهومإهمال

النقديةالتدفقاتعلىالحصول

             

 الم  

الت   ا  ال    ة ال ا لة للمش و  

 ) ( )لي  (

الت   ا  ال    ة ال ا لة للمش و  

 ) ( )لي  (

1 6000000 2000000 

2 4000000 3000000 

3 2000000 7000000 

 12000000 12000000 الم مو 
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ديةالنقللتدفقاتالمصاحبةالمخاطريتجاهلاألرباحتعظيمهدفإن3.

ليةالفعالعوائدبينالتباينتعنيوالمخاطرةالمشروع،عنالناتجة

.التذبذبأوالتباينهذازادكلماالمخاطرةوتزدادالمتوقعةوالعوائد

روعالمشعنالمتحققةالعوائدكميةعلىيرّكزاألرباحتعظيمهدفإن4.

.العوائدلهذهالمصاحبةالمخاطرلدرجةاالعتباردون
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 تعظيم القيمة السوقية للم روع(Market Value 
Maximization):

باسمالهدفهذايُعرف:
المشروعثروةتعظيم(Wealth Maximization).

للمشروعالصافيةالقيمةتعظيمأو.

الماليةاألوراقسوقفيالشركةسهملسعرالسوقيةالقيمةتعظيمأو

ألنهاألرباحتعظيمهدفمنأهميةأكثرالهدفوهذا:

والمخاطر(لنقودلالزمنيةالقيمة)النقديةالتدفقاتعلىالحصولتوقيتباالعتباريأخذ
التدفقاتلهذهالمصاحبة

خصممعدلبعليهاالحصولالمتوقعالنقديةالتدفقاتبخصمتقومالشركةفإنلذلك
فيفضا  ومنخمرتفعة،المخاطرةكانتحالفيمرتفعا  األخيرهذايكونحيث.مناسب
.منخفضةالمخاطرةكانتحال

Dr Nawar Hashem 234/5/2020



تحقي  سيولة مالئمة:

وعللمشرالسوقيةالقيمةتعظيمهوالماليةلإلدارةاألساسيالهدفإن•

لربحيةواالسيولةهمافرعيينهدفينتحقيقمنالبدذلكإلىوللتوصل

ومالئمةةكافيسيولةتوفيرمسؤوليةالماليالمديرعاتقعلىيقعحيث•

فيودفعهاالمشروععلىالتيالماليةااللتزاماتلمقابلةللمشروع

نيفعسرأكانسواءماليعسرإلىالمشروعيتعرضالحتىمواعيدها

.حقيقيأم

تحقيقةالمالياإلدارةعلىلذلكوالربحيةالسيولةبينتعارضهناكولكن•

.المتعارضينالهدفينهذينبينوالتوفيقالتوازنمننوع
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نظرية الوكالة

Agency Theory

مزاياهاماذا ينتج عنهاهدفهاتعريفها
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الوكالة: تعريف:  نظرية الوكالة

لموكلايُدعىشخصبموجبهيقومعقدعنعبارةبأنهاالوكالةعالقةتُعرف•

عنهةنيابمعينةبمهمةالقيامأجلمنالوكيل،يُدعىآخرشخصإلىباللجوء

(مساهمينال)المالّكبينتوجدالعالقةهذه.بالشركةيتعلقفيماوذلكوباسمه،

.المدراءوبينآخرممولأيأوالدائنينأو

عظيمتمنهماكليحاولحيث،بالتعارضتتميزبالوكيلالموكلعالقةأنإال•

اقضللتنأساسيا  مصدرا  عالقتهمامنيجعلممااآلخرحسابعلىمنفعته

.والنزاع

عقدتُ أنيمكنالتياألمثلالتعاقدخصائصتقديمهوالوكالةنظريةهدفإن•

أنتقوللتيواكالسيكيةالنيوالنظريةعلىذلكفيمعتمدةوالوكيلالموكلبين

لقبالخاصةمصلحتهتعظيمعنيبحثالشركةفياقتصاديعضوكل

.للشركةالعامةالمصلحة
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:المصالحتضاربمننينوعالوكالةعالقةعنوينتج•

 التضارب بين مصالح المالك والمدرا  :

الوكالةتكاليفتسمىتكاليفعنهينجموالذيAgency Costتأخذوالتي

:منهامتعددةأشكاال  

األموربأندللتأكالموكليتحملهاوالتياإلدارةتصرفاتعلىالمراقبةتكاليف

.مصلحتهمعتنسجم

تتخذهاالتيالقراراتعلىفرضهايتقررالتيالقيودوتنفيذاختيارتكاليف

اإلدارة

تركيزعدموالسلطاتبتفويضيسمحبماالتنظيمإلعادةالمصاحبةالتكاليف

.العليااإلدارةيدفيالقرارات
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التضارب بين مصالح المالك والمقرضين:

بينالمعلوماتعلىالحصولفيتباينهناكأنمنتنطلقوالتي•

.(اإلدارة)والشركةالمقرضين

هوالوكالةنظريةميزا أهممنإن

كةالشرفيالمتعاملينكافةبينالمصالحتطابقلفرضيةرفضها

اراتالقرطريقعناألمثلبالشكلالتناقضاتإلدارةالحلولوتقديمها

.المناسبةالمالية
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حوكمة ال ركا 

Corporate Governance
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 CORPORATE GOVERNANCEحوكمة ال ركا 

الدولياألعمالمجتمعفيكبرىأهميةالشركاتحوكمةقضيةاحتلت•

عقدينالخاللوقعتالتياألحداثمنالعديدإثرالعالميةالماليةوالمؤسسات

:خاصةالماضيين

آسياشرقجنوبدولمنعددبأسواقحدثتالتيالماليةاالنهيارات

الالتينيةوأمريكا

المفتوحالسوقنظامإلىوالتحول

أوروباشرقدولمنبعددالخصخصةوبرامجسياساتوانتهاج.
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ستوىمعلىالشركاتمنعددبهُمنيالذيالكبيرالفشلحاالتتصاعدومع•

:إلىشلالفلهذاالرئيسيالسببالمحللونأرجعفقداألخيرة،اآلونةفيالعالم

إلدارتها،الجيدةواألسسالقواعدإلىالشركاتهذهافتقار

رشيدةغيرقراراتواتخاذالحساباتفيالتالعبسهولةفيساهممما

المصالح،وأصحابالمساهمينقبلمنوالمتابعةالرقابةوغياب

:إلىالدوليةالماليةالمؤسساتدعاالذياألمر•

رقابةالوتوفراألدا حسنتكفلالتيوالقواعدالمعاييرمنمجموعةتضعأن

الشركاتحوكمةعنوانتحتوذلكالقوية

التنفيذحيزإلىوإخراجهاالقواعدبهذهالوعيلنشرالالزمالتمويلصيخصتو
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مفهوم حوكمة ال ركا 

قتصادييناالكافةبينعليهمتفقموحدتعريفالعالميالمستوىعلىيوجدال•

:معنيةال ركا حوكمةمفهومماهيةإنالقوليمكنلكن.والقانونيين

الشركةةإدارعلىللقائمينالسليمةوالممارساتالتطبيقاتوتنظيمبإيجاد

بالشركةوالعاملينالسنداتوحملةاألسهمحملةحقوقعلىيحافظبما

وغيرهمStakeholdersالمصالحوأصحاب

أيضا  وبينهم،تربطالتيالتعاقديةالعالقاتصيغتنفيذتتبعخاللمنوذلك

.والشفافيةحاإلفصالمعاييروفقا  السليمةوالمحاسبيةالماليةاألدواتاستخدام
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مبادئ وأهداف الحوكمة

آسياشرقجنوبدولمنعددبأسواقحدثتالتيالماليةاالنهياراتدفعت•

إلىةباإلضافللفشل،الشركاتمنالعديدوتعرضالالتينيةوأمريكا

منكلتدفعأوروباشرقدولبعضفيحدثتالتياالقتصاديةالتحوالت

التعاونمنظمةمعالمشاركةإلىالدوليوالبنكالدوليالنقدصندوق

هافعاليتومدىالشركاتحوكمةآليةدراسةفيOECDوالتنميةاالقتصادي

.والناشئةالمتطورةاألسواقمنكلفي

امعالمنظمةأعلنتهارئيسيةمجموعاتخمسةصياغةإلىالدراسةانتهت•

الشركاتحوكمةمبادئمسمىتحت1999
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مبادئ وأهداف الحوكمة

 المساهمينحقوThe Rights of Shareholders:

ذاتوماتالمعلعلىالحصولفيالحقالملكية،تسجيلطرقتأمينفيالحقمثل

التيقراراتالفيالمشاركةفيالحقوبانتظام،المناسبالوقتفيبالشركةالصلة

للشركةساسياألالنظامفيالتعديالتمثلالشركةفيالجوهريةبالتغييراتتتعلق

.التأسيسعقدبنودبعضفيأو

للمساهمينالمتساويةالمعاملةThe Equitable Treatment of
Shareholders

اهمينالمسكافةمعاملةفيالمساواةتحقيقالشركاتحوكمةإطاريضمنأنيجب

فيينالمساهملجميعالفرصةإتاحةويجباألجانب،والمساهميناألقليةفيهمبما

.حقوقهمانتهاكحالةفيتعويضعلىالحصول
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لحوكمةالمنظمةللقواعدبالنسبةالصلةأوالمصلحةذا األطرافدور
Theال ركا  Role of Stakeholder:

هاإقرارتمالتيالمصالحذويبحقوقالشركاتحوكمةإطاريعترفأنيجب
الشركة،جاحإنأجلمنالشركةوبينبينهمالفعّالالتعاونوتشجيعللقانون،وفقا

.للشركةالماليالمركزقوةاستمراروضمانعمل،فرصوخلق

وال فافيةاإلفصاحDisclosure and Transparency:

األمورةكاففيوالشفافيةاإلفصاحتحقيقالشركاتحوكمةإطاريضمنأنيجب
.الشركةةوإداروالملكيةواألداءالماليالوضعفيهابمابالشركةالمتعلقةاألساسية

 اإلدارةمجلسمسؤولياThe Responsibility Of The Board:

المراقبةوللشركةاستراتيجيتخطيطوضعالشركاتحوكمةإطاريضمنأنيجب
الشركةتجاهاإلدارةمجلسمسؤوليةعلىوالتأكيداإلدارة،ألداءالفعالة

.والمساهمين
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أهمية تطبي  مبادئ حوكمة ال ركا 

:التاليةلألسبابضروريةالشركاتحوكمةوتُعد

امانتظىمدقياسفيتساهمالتيالمعاييرأواآللياتأهممنواحدةتعد

.والدوليةالصاعدةالمالرأسأسواقوكفاءة

ركاتالشنموفيالمساهمةوبالتاليالشركاتوأداءكفاءةرفعفيتساهم

.ربحيتهاوزيادةالبعيدالمدىعلى

مالالرأستدفقتشجيعفيتساهمالتيالرئيسيةالعواملأهممنتعد

تلكفيياألجنبالمستثمرثقةزيادةطريقعنالناشئةاألسواقإلىاألجنبي

.األسواق
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:بأنالناشئةاألسواقمستوىعلىالدوليةالدراساتمنالعديدوتؤكد

اتومستوياألسعاراتجاهاتحيثمناألسهمأداءبينوثيقاارتباطاهناك

مفهومبالمتعلقةوالمبادئالمعاييربتطبيقالشركاتالتزامومدىالعائد

حقوقعلىالحفاظفيالشركاتإدارةنجاحيضمنبماالشركاتحوكمة

.وتنميتهاالمساهمين
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:مفهوم ال ركة

The Concept of Firm
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مفهوم ال ركة

اب،أسبلعدةوذلكللشركة،وشاملموحدتعريفإعطاءبمكانالصعوبةمن

:وهيبعضهاذكرالسياقهذافييمكننا

ركاتالشهذهوتنظيمإدارةأساليبتشهدهالذيوالسريعالمستمرالتطور

.النواحيكافةمن

الشركةنشاطاتوتنوعتوسع.

الشركةإلىنظرتهافيوالمدارسالنظرياتتباين.
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:نظروجها لعدةتبعا  ال ركةتعريفيمكنناذلكمنانطالقا•

السوق،فيوبيعهاوالخدماتالسلعإنتاجأي:والتوزيعلإلنتا وحدةال ركة•

اإلنتاجوتجهيزاتوطاقةأوليةوموادعاملةيدإلىتحتاجبذلكوهي

.نالزبائإلىموجهةنهائيةمنتجاتإلىالعواملهذهتتحولحيثومعلومات

زبائنالإلىالمنتجاتبيعبعد:الدخولوتوزيعالقيمةلخل وحدةال ركة•

لمضافةابالقيمةيُسمىمالديناينتجفإنهاالهتالك،مصروفاتطرحوبعد

ةالمضافالقيمةمناالقتطاعاتمنمجموعةطرحيتمذلكوبعد.للمؤسسة

فيتمراآلخالقسمأماالمساهمينعلىمنهقسمتوزيعيتم،أحيانا ،تبقىوما

فياالحتياجاتأوالتوسعلمواجهةاحتياطياتشكلعلىبهاالحتفاظ

.المستقبل
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لهمرتوففإنهاالعمالبتوظيفتقومعندمافهي:اجتماعيةخليةال ركة•

.ألخ...والتطويروالتدريبوالتأهيلاالجتماعيوالمركزواالستقراراألجور

هاما  ا  دورالشركةتلعب:والماليةاالقتصاديةالقرارا التخاذمركزال ركة•

وانبجتتناولالشركةتتخذهاالتيالقراراتأنحيثالسوق،اقتصادفي

أسعاردوبتحديالمنتجاتبأنواعيتعلقمامنهااالقتصادية،الحياةفيهامة

.ألخ...المنتجاتتوزيعطريقةأوأسلوبوأيضا  والخدماتللسلعالبيع

مننظامالهذاويتكون:الخارجيبالمحيطويتأثريؤثرمفتوحكنظامال ركة•

.معينهدفلتحقيقومترابطةبينهافيمامتفاعلةعناصرمجموعة
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الوظائف المالية لل ركا 

Firms Financial Functions
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الوظيفة المالية لل ركة

لمشروعلالماليةالشؤونتسييرفيهاما  دورا  الماليةاإلدارةوظائفتلعب

:هيالوظائفوهذه

الماليالتخطيطFinancial Planning

الماليةالرقابةFinancial Controller

للمشروعاألصولومستوىهيكلتحديد

للشركةالتمويليالهيكلتحديد
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:Financial Planningالتخطيط المالي  1.

لمطلوبالألنشطةمسبقبشكلاستراتيجيةوضعهوبالتخطيطالمقصودإن•

وسائلوالاإلنجازنوعيةتحديدفيوالمساهمةإنجازهاكيفيةوبيانتنفيذها

.لذلكوالمطلوبالمحددوالزمنالمستخدمة

فترةاللخرقميبشكل  الماليةالمشروعسياساتعنالتعبيرعنعبارةوهي•

زناتالموامثلالماليوالتنبؤالتخطيطأدواتاستخدامويعنيقادمة،زمنية

والرافعة(تعادلالتحليل)والتكلفةوالحجمالربحبينالعالقةوتحليلالتقديرية

ومعدالتماليالالتحليلفيالمتمثلةالماليةالرقابةوأدواتوالماليةالتشغيلية

الماليةوالنسب(النقديالتدفققائمة)المستقبليةالنقديةالتدفقاتوحسابالعائد

.الهدفهذاإنجازأجلمن
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ماديةوالالماليةاالحتياجاتعلىبالتعرفالماليالتخطيطخطوا وتبدأ•

طرالخدرجةاالعتباربعينآخذينوالتسويقاإلنتاجوخططللمشروع

.الشاملةالماليةالخططوإعداداالنحرافواحتماالتالتأكدعدموحاالت

!؟الماليرالمديبهايقومالتيالوظائفأهممنالماليالتخطيطوظيفةوتُعد•

عملياتوبالشركةالخاصةاألجلطويلةالسياسةرسمفيالشتراكهنظرا  

هيكلديدتحخاللمنالمشروعمستقبلعلىتؤثرالتيوكلفتهاالتمويل

.المدىبعيدةمستقبليةلفترةالمشروعأصولومكونات
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:Financial Controllerالرقابة المالية 2.

نفيذوتسيرحسنمنللتأكدفعّالةرقابيةإجراءاتوضعخاللمنوذلك•

وتصحيحالمناسبةالمعاييروضعبعداالنحرافاتوتحديدالخطط

ياناتالبدراسةيعنيالذيالماليالتحليلأسلوبواستخداماالنحرافات

التيالمطلقةأوالنسبيةالمعلوماتمنشكلأونمطإلىوتحويلهاالمالية

ماليةالالكفاءةوتقييموالسلبيةاإليجابيةالجوانبمعرفةفيتساهم

.معينةزمنيةفترةخاللللمشروعوالتشغيلية

.ةبكفاءالمشروعأنشطةإنجازمتابعةفيالتحليلعملياتوتساعد•
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:تحديد هيكل ومستوى األصول للم روع3.

طةوالمتوساألجلقصيرةاألصولومكوناتطبيعةتحديدبذلكونعني•

األجلوالطويلة

تؤثرالتيووالثابتةالمتداولةاألصولفيلالستثماراألمثلالحجموتحديد•

.المشروعوربحيةسيولةعلىنتائجها

فيمساهمتهاومدىالثابتة،األصولتقادممتابعةأهميةإلىإضافة•

أوهااستبدالبينمااالقتصاديةالجدوىودراسةالتشغيلية،العمليات

يةالتاريخاألصولهذهلبياناتدراسةطريقعنذلكويكون.استمرارها

فيقبلالمستفييحصلأنيمكنماواستقراءسابقا  لهاحصلمالمعرفة

.للشركةالمستقبليةاالستراتيجيةالخطةضوء
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:تحديد الهيكل التمويلي لل ركة4.

ركةللشالماليالهيكلمنهايتكونالتيالعناصرتحديدخاللمنوذلك•

حقوقوالديوننسبةولمعرفةالهيكلهذالعناصرالنسبيةاألهميةلدراسة

ادرمصمنمصدركلتكلفةوتحديدوتقييمالماليالمركزفيالملكية

.األمثلالتمويلهيكلاختيارثمومنالمتاحة،التمويل

طويللللتمويالمالئمالمزيجتحديدفيالرئيسيالدورالماليوللمدير•

علىرتؤثالتيالعملياتأهممنالتحديدهذاويعداألجل،وقصيرومتوسط

.للمشروعواالئتمانيالماليالمركزقوة

Dr Nawar Hashem 484/5/2020



:  ئلة ال ص  ا و 
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 ل  كي ية ال صو    ي ا اهتما  ا دار  المالية   ك    الم ا   1- 

  ل  ا موا  من المصادر ال ارجية:

A.  الم  لة ال انية من م ا     ور ا دار  المالية

B. الم  لة ال امسة من م ا     ور ا دار  المالية 

C. الم  لة السا عة من م ا     ور ا دار  المالية 

D. الم  لة ال ام ة من م ا     ور ا دار  المالية 

 :ه ف  ع يم ا ر ا   االنت ادا  الموج ة من 2- 

A. أ    عين ا  ت ار ال يمة ال م ية لل  ود ال  

B. أ    عين ا  ت ار درجة الم ا    المصا  ة للت   ا  ال    ة ال ا  ة ال  

  ن المش و 

C.  و و  ال      ل  م  و  ا ر ا     

D.   ك  ما  ق  ك 

  ا   الت  ق ال     المست         ييم ا  ت مار   ساو   ل : 3- 

A.   ا   ال    ق   ال    ة - ا هت كا 

B.  ا   ال     ع  ال    ة x  ا هت كا  

C.  ا   ال     ع  ال    ة + ا هت كا  

D.  ا   ال     ع  ال    ة x ا هت كا  

 من  هم م ا ا ن   ة الوكالة: 4- 

A.  ق ول ا ل   ية   ا ق المصال   ين كا ة المتعاملين    الش كة

B. ر   ا ل   ية   ار  المصال   ين كا ة المتعاملين    الش كة 

C.   م ا ال لو   دار  الت اق ا   الش   ا م     

D.  ي   ل  

  ساهم    يق م اد   وكمة الش كا     ك  ما ل   ا ت  ا : 5- 

A.  انت ا  وك ا     وا  ر   الما      قيا  م  

B.  نمو الش كا  و ر ا  ا  ل  الم   ال عي        

C.     ك ا   و دا  الش كا  

D. B+C 

  ل  ا  ا  و ا ت  ال ا هو:ج و  االقتصاد ةا  متا عة   اد  ا  و  ال ا تة ودرا ة 6- 

A.    الت  ي  المال

B. ال قا ة المالية 

C. ال ي   التمو ل  للش كة       

D.  هي   ومستو  ا  و  ا  و       
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