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الفصل األول 

�حة عامة عن اإلدارة املالية



:ا�حاضرةمحتو�ات

األعمالمشروعات.

االقتصاديةاملوارد.

املاليةاإلدارةمفهوم..

املاليةاإلدارةأهداف.

املاليةاإلدارةوظيفة



مشروعات األعمال

:االقتصادياملشروع�عر�ف

ع��تقوموال�يواملت�املةواملتداخلةامل��ابطةالوظائفأوأل�شطةامنمجموعة

.مستقبليةمنفعةتحقيقأجلمنالنسبيةبالندرةتتسماقتصاديةموارداستخدام

:لتكون حجمهاحيثمناملشروعاتتختلف

أرام�ووشركةسابكشركة,مايكروسوفتمثلعمالقةشر�ات.

صغ��خبازمحلأومال�سمغسلةمثلصغ��ةمشروعات.



الدعامات األساسية للمشروع

:�التا��و��مشروعأيلنجاحأساسيةدعاماتأر�عھهناك

4

.ا�خدماتأوالسلعإنتاجووظيف��ا:اإلنتاجيةالوظيفة

.�شرا��اإقناعهمثمومنا�خدمةأوبالسلعةاملس��لك�ن�عر�فووظيف��ا:التسو�قيةالوظيفة

.عليةا�حصول وطرق املشروع��املالا�سيابورقابةتخطيطووظيف��ا:املاليةالوظيفة

1

2

3

.واملتخصصاملدر�ةالعاملةاأليديمناملشروعاحتياجاتتلبيةوظيف��ا:األفرادوظيفة



املوارد االقتصادية

).  األخشاب لصناعة األثاث( املوارد األولية 

).مب�ى للمصنع( املوارد املادية 

).آلالتارأس املال املدفوع من أ�حاب املشروع لشراء( املوارد املالية 

).  عمال فني�ن( املوارد البشر�ة

.)معرفة عملية اإلنتاج ( املوارد املعرفية 



ةمفهوم اإلدارة املالي

:اإلدارة�عر�ف

تنظيمو تخطيطخاللمنمع�ن�شاطمناألهدافتحقيقخاللهامنيتمعملية

إ��ول الوصأجلمناملتاحةاملاديةوالبشر�ةاملواردومراقبةوتوجيھوتنسيق

.اإلدارةوفعاليةكفاءةمن�عظممماالت�اليفبأقلالنتائجأفضل

:املالية�عر�ف

.املالأوالنقود�ع�ي



:  و�دمج التعر�فان السابقان �ستنتج بأن

حسباملتبعةالعملياتمنمجموعة
يلزمماتأم�نمهم��امعينةأصول وقواعد

األهدافتحقيقأجلمنماليةمواردمن
بمامع�ناقتصادي�شاطمناملرجوة
وراءمنالساميالهدف�عظيميضمن

.ال��وة�عظيموهوأالاإلدارةتلك

ةا�خاصاملاليةالقراراتاتخاذعملية
روعللمشاملتاحةاألموالمصادربتحديد

ناسبةاملاالستثمارأوجھ��الستخدامها
قيمةوز�ادةال��وة�عظيم��دف

.املشروع

: ��اإلدارة املالية.2: ��اإلدارة املالية1.



�خاصةالفرق ب�ن املالية العامة واملالية ا

املالية ا�خاصة املالية العامة محور املقارنة

تحقيق الر�ح تحقيق املص�حة العامة للمجتمع من حيث الهدف

بيع املنتجات وا�خدمات العامةالضرائب والرسوم، و�صدار القروض من حيث اإليرادات

فاقتطبيق قاعدة أولو�ة اإليراد ع�� اإلن تبعية اإليراد العام لإلنفاق العام من حيث األسلوب

لفرد أو مجموعة من األفراد  للمجتمع بمختلف طبقاتھ
ً
مل�ا )يمالتنظ(من حيث امللكية 



ية و��ن تحقيق خطر اإلفالس والتصفتتمحور أهداف اإلدارة املالية حول املوازنة ب�ن ا�حافظة ع�� وجود املؤسسة وحماي��ا من

:العام، يمكن تحديد أهداف املؤسسة ع�� النحو التا�� العائد املناسب ع�� االستثمار؛ وضمن هذا اإلطار

أهداف اإلدارة املالية

.الر�حيةوالسيولةب�ناملوازنة.1.2 .�عظيم القيمة ا�حالية للمؤسسة



�عظيم القيمة ا�حالية للمؤسسة-1

مدىعنرأ��م���عت��الر�حية�عظيمالنللمؤسسةالتشغي��األداءلتقييمكهدفالر�حية�عظيماستعمالاالقتصاديون يرى 

خاللمنن،ممكر�حأق�ىىتحقيقنحوتوجھأنيجباملؤسسةداخلالقراراتجميعبأنقالوالهذاللمؤسسة،االقتصاديةالكفاءة

.ممكنحدأق�ىىإ��لالستثماراملتاحةاملصادرإنتاجيةز�ادةع��العمل

املفهومهذاالنطواءسسةللمؤ التشغي��األداءلتقييمكهدفاالقتصاديون ع��اتحدثال�يالر�ح�عظيمبفكرةيقبلوافلماملاليون أما

طر�قة��الغموضإ��باإلضافةللنقود،الزمنيةللقيمةولتجاهلھاالعتبار،�ع�ناالستثمارمخاطرأخذهعدم:م��اعيوبع��

:م��ااعتباراتعدةلالر�حيةلتعظيمكبديلالتشغي��أدا��القياسللمؤسسةا�حاليةالقيمة�عظيمبفكرةتقدمواوقداحتسابھ،



1
تز�دقدذإللموارد،األمثلاالستخداممناسب�ش�ل�عكسالاملطلقاألق�ىىالر�حأن

�ع�يالذياألمراملوارد،ز�ادة�سبةمناقلبنسبةولكناألر�اح،تز�دوقداملاليةاملوارد

.للمؤسسةا�حاليةالقيمةو�التا��االستثمار،ع��العائدتد�ي



2
�ع�يكرةالفهذهالناالستثمارعنالناتجةا�خاطريتجاهلممكنر�حأق�ىىتحقيقهدفإن

ستثمرونامليقبلالح�ن��ا�خاطر،�سبةعنالنظر�غضر�حااألك��للمشروعاالنحياز

ا�خاطروهذهتتوازى مرتفعةأر�احع��اينتجلمإذاخاصةاملرتفعةا�خاطرذاتباملشاريع

.املتوقعوا�خطريتناسبخصمسعرباستعمالاحتسا��اتمماإذاخاصة



3
عشرةمقدارهر�حامشروعانحققفلواالعتبار،�ع�نالزمنعنصريأخذالاملطلقالر�حأن

املطلقاملفهومبفالر�حالثانية،السنة��حققھوالثا�ياألو��،السنة��حققھأحدهمار�الآالف

سعر�انإذاإالأبدايتساو�افلناالعتبار،�ع�نالزمنعنصرأخذإذاولكنا�حالت�ن،��نفسھ

.ا�حاليةمةالقيفكرةاستعمالعندإاليثارالاألش�الهذاومثلصفرا،�ساوي ا�خصمأوالفائدة



4

اممؤسسة��ا�خاصاألر�احكميتفاوتفقد.الر�حاحتسابطر�قة��الغموض

بتسارع��الكاالس(مقبول محاس�يمبدأاتباعيؤديقدحيثا�حاسبيةالنظر�ةمرونة�سبب

مقبول آخرمحاس�يمبدأباستعمالإليھالوصول يمكنعمامقداره��يختلفر�حإ��)مثال

األش�ال،ذاها�حاليةالقيمة�عظيمفكرةوتتفادىهذا.)الثابتاالس��الك(الدرجةبنفس

حاسبيةا�املبادئاختلفتمهماواحدةومحصلتھالنقدي،التدفقمفهومع��تقومأل��ا

.الر�حمفهوم�عكساملستعملة



ن السيولة ع�� العسر املا�� أو يز�د ميجب ع�� املدير املا�� أن يوازن ب�ن السيولة والر�حية بحيث ال �عرض املنشأة �خاطر

:هنا يجب التفرقة ب�ن نوع�ن من السيولة أو اليسر املا�� وهما.حساب الر�حية

املوازنة ب�ن السيولة والر�حية-2

.اليسر املا�� ا�حقيقي . الفشل املا��.1 2.



ا�حقيقياملا��اليسر -1

السوقيةمةالقيخاللمن)بأنواعهاالقروضاملتداولة،ا�خصوم(ال��اما��اجميعسدادع��املنظمةقدرةويع�ي

�خصومالدف��يةالقيمةعنالشركةأصول إلجما��السوقيةالقيمةف��اتز�دال�يا�حالة��آخرو�مع�ى.ألصولها

ال��اما��اجميعسدادع��قادرةأ��اأي(حقيقيما���سرحالة��ت�ون قدالشركةأنبالذكروا�جدير.الشركة

القص��ة�اما��اال�سدادع��قدر��اعدم��يتمثل(ف�يما��عسرمنالوقتنفس���عا�يولك��ا)الغ��تجاه

.)املتداولةأصولهاخاللمناألجل

القص��ة��اما��االبجميعالوفاءع��قادرةأ��اأي(ف�يما���سرحالة��الشركةت�ون قداملعاكساالتجاه��و

عندشركةالأصول قيمةأنأي(ا�حقيقياملا��العسرحالةمن�عا�ىولك��ا)املتداولةأصولهاخاللمناألجل

.)الغ��تجاهالل��اما��االدف��يةالقيمةعنتقلالتصفية



الفشل املا��-2

ال��اما��ادادسع��الشركةقدرةعدمبأنھ)ا�حقيقياملا��العسر(املا��الفشل�عرف

.الشركةأصول منالتصفيةعند

الشركةالل��اماتالدف��يةالقيمةعننقلالتصفيةعندالشركةأصول قيمةأنأو

.الغ��تجاه



 
ً
ع الوظائف املالية بالتنسيق ممن اإلدارة الشاملة للمؤسسة، و�ناط ��ا عادة مسؤولية إدارة أمورها�عت�� اإلدارة املالية جزءا

.األخرى لإلدارة

:أهم ما تتواله اإلدارة املالية هو

وظيفة اإلدارة املالية 

.
12 ��افيةال�بالكمياتاألمواللتوف��التخطيط

لغاياتةاملقبولو�الت�اليفاملناسبةاملواعيد

.اسباملنالعائدتحقيقع��القادراالستثمار
.ومصادرهااألموالاستخداماتع��الرقابة



تقدير / التخطيط املا�� -1
االحتياجات املالية

االحتياجاتع��بالتعرفاملا��املديرقيامالوظيفةهذهتتضمن

ءضو��ذلكواألجل،القص��ةوم��ااألجلالطو�لةللمؤسسة،املالية

وة،التقدير�النقديةباملوازناتذلكع��مستعيناللمستقبل،خططها

إلدارةاوظائفأهممنالوظيفةهذه�عت��و.التقدير�ةالعموميةامل��انيات

.األخرى اإلداراتمعبالتنسيقممارس��ااملاليةاإلدارةع��واملالية،

:تحديد إطار وظيفة اإلدارة املالية بما ي��



جميعالوظيفةهذه�شمل
أثريمبتقياملتعلقةالقرارات

أنواعمختلفاستعمال
��قصالتمو�لمثلالتمو�ل،

مةقي��األجلطو�لأواألجل
.��اير�حواملؤسسة

القرارات االستثمار�ة -2

إدارة االصول 
تمو�ليةالقرارات ال-3

التمو�ل 
الرقابة املالية -4

يةاملالا�خططوضعمعيتالزم
يمكنجيدرقابةنظاموجود

توقعاملمع��هامناملاليةاإلدارة
رافاتاالنحع��التعرفيتمل�ي

ثمحدو��اوأسبابوأهمي��ا
ملعا�جةالالزمةا�حلول إيجاد

.االنحرافاتهذه

جميعالوظيفةهذه�شمل
رباستثماا�خاصةالقرارات

أنواعمختلف��األموال
قراراتواملؤسسةموجودات

.تصنيفها

:تحديد إطار وظيفة اإلدارة املالية بما ي��



وللمساهم�نانقددفعهاسيتمال�يالنسبةتحديداألر�احتوزيعسياسةتتضمن

ع��لالعمتتضمنكمامجانية،أسهمش�لع��توزيعهاسيتمال�ياألر�اح

ارتباطاعالتوزيقراراتترتبطوهذا.الزم�ياملدىع��التوزيعمعدالتاستقرار

مصادرأهمب�نمن�عت��املوزعةغ��األر�احالنالتمو�لية،بالقراراتقو�ا

.االق��اضع��املؤسسةقدرةز�ادة��م����اإ��باإلضافةالتمو�ل

قرارات توزيع األر�اح-5

:تحديد إطار وظيفة اإلدارة املالية بما ي��



يةالوظائف املرتبطة ب�ل من السيولة والر�ح

يولةالوظائف ال�ي تؤدي إ�� الس 1

يةالوظائف ال�ي تؤدي إ�� الر�ح2



 
ً
سةالوظائف ال�ي تؤدى إ�� السيولة للمؤس: أوال

 :ات ا�جار�ة و��  و�قوم املدير املا�� بالوظائف التالية وذلك لتحقيق السيولة ال�افية للوفاء باالل��ام

 التنبؤ بالنقدية .

 توف�� النقدية.

 مراقبة تدفق النقدية .



التدفقاتو للمنظمةالداخلةالنقديةالتدفقاتب�نموازنة�عمليةاملا��املديريقوم1

.ال�جزأوبالسيولةللتنبؤوذلكا�خارجةالنقدية ةالتنبؤ بالنقدي



2
ت�لفةذاتاملصادرهذه�عضت�ون أنو�مكناملصادر،منعددمناألموالع��املنظمةتحصل

النقديةرمصادتحديدع��قادري�ون أناملا��املديرع��و�جبعل��ا،ا�حصول و�صعبعالية

��املنظمةن ست�و ال�يواألوقاتاملصدرهذامنالنقديةع��ا�حصول وتوقيتمصدر�لوت�لفة

توافرنتضمال�ياإلجراءاتيتخذأناملا��املديرع��و�جباملصدر،هذامنالنقديةإ��حاجة

.املطلوبالوقت��املنظمةتصرفتحتت�ون بحيثاألرصدة

توف��  النقدية



 ،للمنشأةالداخلةاألموالتدفقيراقبأنباملنظمةاملا��املديرع��3
ً
نقدللمنظمةفريتواوأحيانا

املراقبةيةعملفإنو�التا��،األخرى ا�حسابات�عض���جزيوجدح�ن��،حسابا��اأحد��

ق��اضاالمنوا�حدالسيولةمنمناسبةدرجةتحقيقإ��يؤديسوفالنقديةلتدفقالدائمة

.ا�خار��

اقبة تدفق  مر
النقدية



 
ً
الوظائف ال�ي تؤدى إ�� الر�حية : ثانيا

:و��املنظمةر�حيةز�ادةع��و�ساعداملدير ��ايقومال�يالوظائفمنعددتوجد

الت�اليفترشيد.

للمنتجاتمناسبةأسعاروضع.

باألر�احالتنبؤ.



أنو�مكننظمةباملالعملياتس�����ساعدال�يالت�اليفمراقبةاملا��املديرع��يجب1

ل��شيدهاخطةعيضو�التا��التمو�ليةأوالتسو�قيةأواإلنتاجيةالت�اليفارتفاعيكتشف

.الر�حيةز�ادةإ��يؤديالت�اليفتخفيضأنحيث

ترشيد الت�اليف



2
املا��املديرنم�لويش��ك،الر�حيةز�ادة���ساعدال�يالعواملأهممنالتسع���عت��

ع��ناءباألسعارالتسو�قمديريحددحيث،املنتجاتأسعارتحديد��التسو�قومدير

.بفاعليةاألعمالذلتنفيالالزموالر�حالت�اليفاملا��املديريحددبينما،واملنافسةالطلب

وضع أسعار مناسبة
للمنتجات



،األر�احو�اتبمستالتنبؤ�عمليةا�خاصةواملعلوماتالبياناتبتحليلاملا��املديريقوم3

التغ��اتومدى،الت�اليف��املتوقعةوالز�ادةا�جار�ةالت�اليفتحديديجباألر�احولتحديد

الت�اليفبنودة�افو�رشديرا��أناملا��املديرع��يجبولذلك،والبيعاإلنتاج��املتوقعة

.الر�حيةز�ادةإ��بالتا��ستؤديوال�ي

التنبؤ باألر�اح



ان��ت ا�حاضرة األو��
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