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تغيرر  ذر ا الوظيفرة ، رر تعد اإلدارة المالية وظيفة متكاملة للقررارا  الماليرة  رر ارركا  ال،مراد  و رد       

الررنمم م ررد ايرذررا مررم الوظرراة  المتكااررة  ررر اررركا  ال،مررادج اترري واررل   لرري مرر    اكرراديمر اررامد 

ومتعار  ،ليهججج اايته تاقيق ذد اً استراتيجياً متم الً  تعظيم  روة المالك والمساذميم أو تعظيم القيمة السو ية 

 للس م العاديج

و د مر  اإلدارة المالية  تغيرا  ك يررة كاارة  رر اةو رة الكيررة   عرد ام كرام مجراد اإلدارة الماليرة  رر     

د الالنمرة للم ار،ة  ولكرم الكتا را  الادي رة ا،طر  اإلدارة الماليرة مجرالً  داية تطورذراج ي اارر  ترد ير المروا

أوسع ونيد ،لي ا التوظي  الم د للمارادر الماليرة  ًرالً ،رم طررق ترد ير تلرك المروادج و رد اسرتقل  اإلدارة 

ر  الدارة المالية كموًوع مستقد  اد  ات ا  عد ام كا   جنءاً مم ،لم ال تااد  و ر المرااد الالاقة تطو

المالية لتا ح ،لماً م فاالًج و د ااول ا  ر ذ ا الكتاب تغطية المتطل ا  الساسية التر ياتاج الي ا الطالب  رر 

 المرالة ال،دادية / الفرع التجاريج 

 اود رةيسة ااتو  ،لي اذم الم ادئ الساسية والتماريم التط يقية لعلم الدارة  خمسةو د تًمم الكتاب      

الماليةج ايث ااترو  الفارد الود ،لري مفراذيم اساسرية و  ر ة تاريكيرة ،رم تطرور الدارة الماليرة وأذميرة ذر ا 

 ارة المالية لتاقيق اج الجا ب لكد الطرا  المع ية ج أما الفاد ال ا ر  قد ت اود اذم الذدا  التر تسعي اإلد

 

 ررر تقررديم   ررر ارريم تكاررل الفاررد ال الررث  تقررديم ارررم وا ي ،ررم مف رروم المينا يررا  التقديريررة وأذميت ررا    

المعلوما  الًرورية لعملية اتكا  القرارا  الماليةج أما الفاد الرا ع  قرد  را ب  اركد مفارد التاليرد المرالر 

ا  المع ية المستفيدة مم ذ ا التاليد كما تًمم مجمو،ة مرم الم لرة وال سب المالية وأذمية ذ ا الجا ب لألطر

التط يقية التر توًح كيفية ااتساب ال سرب الماليرة وأذميت را  رر ،مليرة  رر ،مليرة المقار رة  يمرا  ريم الم ار   

 المما لة  ر القطاع الا ا،ر  فسهج 

 

و اركد مفارد وكير  ترتم المفاًرلة  ريم  واكيراً تًمم الفاد الكامس موًوع تقييم مقتراا  السرت مار   

المارو،ا  واكتيار ال سب م  ا ال ي ياقق ال د  الرةيس للم ا،ة وكيفية ااتساب ،ملية التقييم و ق الطررق 

 الرياًية المالية التر تم ،رً ا  ر ذ ا الفادج 

 ا المرالة مم الدراسةج ،مد أم  كوم  د و ف ا  ر تقديم ذ ا الكتاب ليكوم كير ،وم لطل ت ا ال،ناء  ر ذ 

 

   

 ومن هللا التوفيق

 

 

 ))) المؤلفون (((                                                        

 

 

 

 المقدمـــــــــــــــة
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 الفصــل األول

 مدخل لدراســـة اإلدارة المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف الفصــل 
بعد االنتهاء من  رنراءة هناا الفصنل ينبلن  لطنل النالنو    ي نو  

 رادراً لطل:

 .التعرف لطل ماهية اإلدارة المالية 

 . تعريف اإلدارة وإيضاح  هم نقان  همية اإلدارة المالية 

  .منارشة اهم مراحل تنور اإلدارة المالية الت  مرت بها 

 .  بيا   همية المدير المال  ورربه م  رمة الهي ل التنظيم 

  التعرف لطل  همية تنظيم الوظيفة المالية مع بيا  إنار لمنل

 اإلدارة المالية.

 هننا ونيننة لمنشننإلت اإللمننال وبيننا  م ايامنارشننة االشنن ال القان

 وليوبها.
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تطورت وظيفة اإلدارة المالية واتسعت اهدداهاا ااتسداا الاطداط اصاتيدادل والتواولدولت والت دت             

حالاا حال هذه الوظيفة مع ااات الوظائؾ اصدارية اصخرى احيث اياحت احدى الوظائؾ اصساسية للماطأة 

 إدارة اصاتاج والعمليات وإدارة الموارد الاطرية وإدارة التسويق.

لدددُ ت عدددد اإلدارة الماليدددة تسدددعا إلدددا تدددوهير اصمدددوال الالمدددة لتلايدددة احتيالدددات الماطدددأة واطددداطاا            

واتخداذ  اصاتيادل هحسب، واامدا اتسدع هددهاا ليطدمل تاظديُ ملدرى اصمدوال والتخطديط لادا والرااادة  ليادا

ختيدار الادديل المااسدب الدذل يح دق اهدداؾ اصطدراؾ المتعدددة للماطدأة. هداإلدارة الماليدة رارات اإلدارية ألال 

االمعاا الواسع اظاُ مالت يلمع ادي  الداظُ المحاسداية مادل المحاسداة الماليدة والمحاسداة اإلداريدة ومحاسداة 

الداظُ وو الفدروا المحاسداية وتحلياتادا تطدول المدادة اصوليدة وذلك ص  ايااات هدذه التواليؾ والراااة المالية 

 التت تستخدماا اإلدارة المالية للااوض امااماا التت تسا د اإلدارة  لا اتخاذ اراراتاا.

اما إذا اظراا إلا اإلدارة المالية م  ولاة اظر ضي ة هأ  طايعة اإلدارة المالية واهداهاا تختلؾ    ول     

ية اصخرى محاساية  واات اُ إدارية أل  ترويل اإلدارة المالية يايب  لا الؽاية ماادا ولدي  اصاظمة الفر 

 لا اصسلوب الفات المسدتخدُ هدت تسدليل ال دوائُ الماليدة وا ددادها هادت تاحدث  د  وهضدل الوسدائل الفعالدة 

 للتخطيط والراااة واتخاذ ال رارات اإلدارية.

 ية ويم   ايراد التعريف اآلت :لقد وردت تعاريف لدة لإلدارة المال

اإلدارة الماليددة اأااددا و الوظيفددة المختيددة ا ددرارات التمويددل، واصسددتامار، وم سددوُ اصراددا  هددت ؾ تعددر   

تلايل الماطأة االميدادر الماليدة الممتلودة والم ترضدة  حدق  (Financing) والم يود االتمويلالماطأة و. 

هاددو توظيددؾ اصمددوال هددت المولددودات المتاو ددة   (Investment)الملويددة والمطلوادداتم. امددا اصسددتامار

هو ذلك الللء مد  اصرادا  اليداهية الدذل  (Dividend) المتداولة والاااتة واألخرىم، اما م سوُ اصراا  

 يولا دورياً  لا المالوي .

ومواواتادا لودل  ،ااحيدةمد  اااتاً ومحدداً لاطاط اإلدارة المالية اسداب طدموليتاا تعريفاً رؼُ واه لي  هااك    

 اإلدارة المالية اأااا: تعريفيمو  رات التواولولية م  ااحية اخرى. التطو

الموارد المالية بال طف المناسبة وتنويع استثماراتها لتحقيق  المتنورة لطتخنين والررابة وتوفير" اإلدارة 

ارصل االرباح الموا ية لطمخانر التن  تتحمطهناو وهن  ال هنة الفعالنة لتهيينة ورينال وتوصنيل المعطومنات 

االرتصادية الماليمة لمختطف او ه النشنان والمسنتويات اإلدارينة لطمنشنمة لمسنالدتها فن  رسنم السياسنات 

 .رات المتعطقة بالنشان الحال  والمستقبط  الطاا  يحققا  االهداف"واتخاا القرا

 ونالحظ م  خالل هاا التعريف  نه يتضم  االت :

المدالت والرااادة الماليدة، وهمدا ا  اإلدارة المالية وظيفة تختص اتداير الموارد المالية الالمة والتخطديط  .1

 يسعيا  لتح يق الادؾ اصساست إلدارة الماطأة.

ا الوظيفة اإلدارية التت تعاا ااتخاذ ال رارات الخاية االحيول  لا اصمدوال واولده اسدتامارها امدوااا  .2

 خذي  ااظر اص تاار تولفة تلك اصموال وطروط الحيول  لياا.يضم  تح يق اصراا  المااساة، آ

 ةـــاسية ف  اإلدارة الماليــــاوالً: مفاهيم اس
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هت الوظيفة الموملة للاظُ المحاساية واإلداريدة  اا تاارهدا اظدُ هر يدة مح  دة ادذلك التدرااط ادي  الاظداُ  .3

 المالت للوحدة اصاتيادية ووظائفاا.

و  اإلدارة المالية تلمع الايااات المالية وؼيدر الماليدة سدواء الوميدة ماادا وُ السدلووية وتترلمادا إلدا لؽدة  .4

 اأساليب احيائية اؽية است ياء معلومات ااتيادية مااا.ومية اطرق رياضية وتحللاا 

اإلدارة الماليدة ذاتده هاادد و  يعود  اصهدداؾ الخايدة لاطدراؾ المعايدة دارة هدو هددؾ اما و  هدؾ اإل .5

ه رارات اإلدارة يلب و  تعو  ميالح  ،ااطاط الماطأة، هُ المالوو  واإلدارة والعاملو  والدولة والملتمع

 ول يح ق استمرارية الماطأة وتطورها.تلك اصطراؾ اط

 

 

 

 

ستخدُ هت اتخاذ ال درارات  لدا مختلدؾ المسدتويات اإلداريدة وهدذا يمو  و  ااحظ اا  اإلدارة المالية ت       

 .تستخدُ هت  ملية اتخاذ ال رارات يتأتا م  ووااا ترتاط االعلوُ األخرى واصختيايات المختلفة التت

 ويم   تناول تطك العالرة لطل النحو اآلت : ــ

 :Accountingــ لالرة اإلدارة المالية بالمحاسبة 1

لتوو  ترتاط اإلدارة المالية االمحاساة ارتااطاً اوياً ال اااا واات للءاً م  هذا الح ل اُ اافيلت اعد ذلك     

اته، هاذه الوظيفة هت وظيفة موملة للمامات التت ت وُ اادا المحاسداة وليسدت اددياً وظيفة و لماً اائماً احد ذ

 ااددا. ذلددك ا  المحاسددب ي ددوُ اأ ددداد ال ددوائُ والت ددارير الدوريددة والوطددوهات المحاسدداية والمحلددل وو المدددير 

عليدا هدت الماطدأة لرهدع إلدا اللادات االمالت ي وُ اتحليل هدذه ال دوائُ ودراسدتاا ومد  ادُ ا دداد يديؽة ادرار ي  

و  وهميددة الايااددات المحاسدداية التددت تتضددمااا الوطددوهات المتعددددة ترلددع إلددا ووااددا تعودد  اصداء إليددداره. 

ساا ة، ال اااا تمال طري ة اداء تحتول  لا ايلاايات وسلايات، وما ياُ المحلل المالت المالت للماطاة لفترة 

وهرل تلك اصيلاايات والسلايات ومحاولة تحليلاا اأسلوب م  خال دراسته للايااات المحاساية هو تطخيص 

مدد  خالدده ا  يتااددا اددرارات ماليددة مسددت الية ت ددوُ  لددا تلدداول اصداء السددلات وتددد يُ اصداء   لمددت يددتمو 

 اصيلاات.

 :Economicــ لالرة اإلدارة المالية باالرتصاد 2

. وذلدك اصاتياد سواء  لدا مسدتوى اصاتيداد الللئدت وو الولدتاصدارة المالية ارتااطاً واي اً اعلُ ترتاط     

ل  الوظيفة المالية تحتاج  لا المستوى الللئت إلا المعلومات    مواعاا االاسداة إلدا ال طداا الدذل تعمدل 

هيدده مدد  ااحيددة درلددة المااهسددة واو يددة الماتلددات واصسددعار واصافددراد هددت السددوق والااحيددة التواولوليددة 

الولدت هتحتداج إلدا معلومدات  د  المطدولة  اصاتيداد مستخدمة هت الماطآت. امدا  لدا المسدتوىوالماوات ال

اصاتيادية مال التضدخُ واصاومداو والرودود اصاتيدادل واصلدهدار، ومد  ااحيدة اصسدتامارات ومادادرات 

تاا لُ تعد ت تير  لا الالد واوته اصاتيادية. هضاً    الظواهر اصاتيادية التت ت وُ اإلدارة المالية ادراس

تعددت ذلدك إلدا دراسدة تلدك الظدواهر  لدا الاواحت المتعل ة االماطأة وما يحيط ااا  لا مستوى الدولة، ادل 

ت، ه دد ادرلت خدال الع ددي  المستوى اصاليمت  ول الدول المحيطة امواع الماطاةم وما  لدا المسدتوى الددول

والالة ال يود ااتلاه التلارة العالمية، مما ااتضدا مد   ظواهر ااتيادية مال العولمة والخيخيةالماضيي  

المحلل المدالت دراسدة تدأاير تلدك الظدواهر وويفيدة اتخداذ ال درارات التدت مد  طدأااا اسدتؽال اهضدل الفدرص 

 وتح يق اوار العوائد .

 

 ثانياً: لالرة اإلدارة المالية بالعطوم االخرى
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 Production and Marketingـ لالرة اإلدارة المالية بإدارة االنتاج والتسويق ـ2

اإلدارة المالية ارتااطاً مااطراً وواي اً اعملية اصاتاج اذ و  ااتاج سلعة لديدة وو ت دديُ خدمدة يتطلدب ترتاط    

ومدا و   ،تخييص ماالػ وايرة مسا اً إلاتالاا وترويلادا هدت اصسدواق خايدة هدت المراحدل اصولدا ل اتداج

اسداب الميداريؾ المختلفدة التدت  اطدأة لا المددير المدالت ا  ي دوُ ات ددير التدده ات الا ديدة الخارلدة مد  الم

وادها اتيلة اصاتاج والتسويق واالتالت ت ديره للتده ات الا دية الداخلة للماطأة اساب الايدع وتحيديل الدذمُ ست

ايق ليسا دها هت موالاة التلاماتاا هت موا يد استح اااا. وصاد مد  اصطدارة ليخطط لسيولة الماطأة اطول د

ت اصاتاج حالياً تخضع إلا اوااي  المااهسة اطول واير اتيلدة لسداولة اات دال السدلع والخددماسياسات إلا ا  

ة الددراء دراسددة داي ددة ومستفيضددة  دد  حالددة المااهسددي  واو يددة السددلع اددي  الدددول ممددا ي تضددت مدد  الماطددأ

ليدا التدت سدت وُ والخدمات التت ياتلوااا لوت ت رر او ية اللودة التت ستلتلُ ااا ومد  ادُ مسدتوى التواولو

اتطاي اا هت الماطأة، وهذا يتطلدب االتدالت ا  تحددد ميدادر تمويدل تلدك التواولوليدا والفتدرات اللمايدة التدت 

 يمو  ا  تؽطياا، ألااا يمو  و  تطول مخاطرة تادد سيولة الماطأة واستاماراتاا مست ااً .

 

 Statistics & Quantitative Sciencesلالرة اإلدارة المالية باإلحصاء والعطوم ال ميةــ 3

ترتاط الوظيفة المالية  اعلُ اإلحياء اظدراً صسدتخداماا المعطيدات اصحيدائية وادوااي  اإلحيداء اسدتخداماً     

R)ـ هعاصً، مال اصاحراؾ المعيارل والوسط الحساات ومعامات الد
2
. و  اسدتخداُ اصسداليب اإلحيدائية ينمود  (

تمييل ااواا الايااات الومية التت تحتوياا الوطوهات الماليدة ومد  ادُ الدراء  اادات ادي  تلدك المحلل المالت م  

ولادذا  التدت تخددُ اهدداؾ الماطدأة.  راراتالايااات للخروج ااتائج م اولة يمو  و  تستخدُ  هت  ملية اتخداذ ال د

اماذج الرياضية التدت تسدا د  لدا دراسدة هأ   دداً وايراً م  ال رارات المالية يتطلب استخداُ اساليب التااؤ وال

 حالة الماطأة لفترة لماية اادمة.

و  هذا التطور هت اإلدارة المالية لاء اتيلة لمواواتاا التطورات الحايلة هت العلوُ المختلفدة األخدرى مادل     

الوميددة هددت  الرياضدديات والحاسدداات اصلوتروايددة واسددتخداماا وددأدوات للااددوض امااماددا واسددتخداماا اصسدداليب

 ملية اتخاذ ال رارات. و ليه هدا  اظريدات اإلدارة الماليدة تسدتخدُ الطدرق الرياضدية واإلحيدائية لميعادا هدت 

 معاللة اصمور المالية.

إلرطداد وتددريب الودوادر اإلداريدة  لدا  هت  لُ اإلدارة الماليدةالنرق اال ثر استخداماً وشيولاً يمو  حير و

 بما يمت : ات ملية ياع وو اتخاذ ال رار

 Least Square Methodطري ة المراعات اليؽرى .1

  Net Present Valueياهت ال يمة الحالية    .2

 Probabilities Theoryاظرية اصحتماصت  .3

 Study of Modelsدراسة الاماذج  .4

 

 Behavioral Scienceــ لالرة اإلدارة المالية بالعطوم السطو ية5

ترتاط اإلدارة المالية ارتااطاً واي اً االعلوُ السلووية مال  لُ اصلتماا و لُ الاف  والعلوُ السياسية وو  و       

او خلدق مافعدة ااتيدادية.  الماطأة تتوو   ادة م  ملمو ة م  العوامدل اصاتيدادية التدت تعمدل لؽدرض ااتداج 

 لدا اإلدارة الماليدة و  تتعامدل اايلاايدة مدع العايدر  وم  اهُ موارد الماطأة هت الموارد الاطرية و ليه يتعي 

المتاحدة لؽدرض الاطرل العامل هت الماطأة مد  خدال تدوهير مادات التمدا ت مائدُ اطدتا الوسدائل واصمواادات 

اطدول ؼيدر مااطدر  لعل اصهراد الذي  يعملو  هت الماطــأة يطــعرو  االرضا    الماطــأة، وم  اُ يعدود ذلدك

 . Profitability هاو يادة ربحيProductivity الماطأة  تا ية يادة ان لا 
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دة طويلدددة هر ددداً مددد  هدددروا اصاتيددداد، ولوددد  اعدددد الادددورة اليددداا ية وظادددور  ددددت اإلدارة الماليدددة ولمددد     

المالية وملال متخيص م  ملاصت اإلدارة هت التواولوليا اللديدة والماطآت الياا ية اللديدة، ادوت اإلدارة 

مويدل خاية طرق التلاظريات هت التمويل الحالة اداية ال ر  الماضت  ال ر  العطري م، ول ذلك ادى لظاور 

و لددا ااطدداء الماطددآت اللديدددة  لياتال ااوايددة لاادددماالخارليددة للماطددأة، حيددث وددا  الترويددل  لددا اللوااددب 

التت يمو  ايددارها للحيدول  لدا اصمدوال الالمدة، وويفيدة  واصطوال المختلفة م  اصدوات واألوراق المالية

لمتطلادات الماطدآت مد   تطدريع مدالت تلايدة   الحيول  لا اصموال م  الميادر الخارلية، ول وااا واات اطول

وؼلددب الماطددآت وااددت هرديددة وو ذات وددو  اصمددوال أللددل التوسددع واصسددتفادة مدد  مفاددوُ اصاتدداج الوايددر اسدداب 

 مسؤولية محددة لذلك واات اموااياتاا المادية والمالية محددة.

 

 ويم   تناول مراحل تنور اإلدارة المالية لطل النحو اآلت :ــ   

هت اداية ال ر  الماضت  ال ر  العطدري م واادت  مليدة اصاددماج وااطداء الماطدآت اللديددة والدراءات تدداير  ــ

 لا طرق والراءات تدداير المدوارد  ت ريااً  اُ مرولاصموال للماطآت هت محور اهتماُ المفوري ، ووا  اصهتم

 المالية لتمويل اصستامارات.

يولة وتلاب المطوات وإدارة الساياحت الراءات اصها  التلارل  (1933 ــ1929)احلول الوساد الواير  ــ

هدت الاطداط هُ الموضو ات التت صات اصهتمداُ وادد يداحب هدذه الفودرة الديداد التددخل الحودومت المالية م  إ

لاهتمداُ ضت اضرورة اطر الاياادات الماليدة. التدت هتحدت ملداصً لديدداً اتيادل ويدور التطريعات التت ت اص

 تمالت االتحليل المالت وت ييُ وفاءة اصداء.

هت اصراعياات وا  اصهتماُ مرولاً  لا معاللدة وادار الوسداد الوايدر ومدا لاد اصهتمداُ اسداياً االتحليدل المدالت  ــ

ودا  هدت  وادراسة التده ات الا دية للماطأة واأساليب التخطيط المالت والراااة المالية ويمو  و  ي ال و  اصسدا 

اصموال استخداماً امااً وصسيما االاساة إلا العمليات اللارية، امدا التمويدل مد  ميدادر خارليدة ويفية استخداُ 

 هما لال  ملية ويفية  ويؾ لاساليب واصدواتم.

ت ــ وهت هترة الخمسياات لاد اصهتماُ ا رارات اصستامار طويلة اصلل وصسيما اظاور ادوات لديدة تسدا د هد

ت ييُ اصستامارات المختلفة . ه د وا  ألساليب احوث العمليات وايفة خايدة اسدلوب  الارملدة الخطيدةم دوراً 

 اصستامار طويلة اصلل لدراسة مستفيضة.وايراً هت اخضاا ارارات 

ات الت ديرية  داد الموالاتخطيط لاستامارات طويلة اصلل وإالستياات ارل اهتماُ اإلدارة المالية اال وهت هترةــ

م  خال ا داد سلسلة م  الموالاات التخطيطية للمايعات واصاتاج والتواليؾ اؽية تعليل ال وائُ المالية الفعليدة 

والت ديريددة وتحديددد اصسددعار وليددادة اصاتاليددة والراحيددة، واددد ظاددرت هددذه الايااددات اطددرق رياضددية واحددوث 

مددات واسددتخداماا اطددول اواددر وااعيددة هددت  مليددة يدداع العمليددات واسدداليب احيددائية لؽددرض است يدداء المعلو

ال رارات اإلدارية. واذلك ه د تطورت اإلدارة المالية لمرحلة تفوق مامتاا اصساسية المتمالة هدت تايئدة اصمدوال 

وسددال اسددتخداماا لتيدداح هددت الواددت ذاتدده اللاددة التددت تلمددع الايااددات وتايددأ المعلومددات لاطددراؾ الداخليددة 

 اطآت.والخارلية للم

، وتاويدع المحفظدة Capital Costـدـ وهدت مرحلدة السداعياات طدادت اهتمامدا وايدراً ادراسدة تولفدة رو  المدال 

 دداد ال دوائُ الماليدة والتحليدل المدالت، هادتج  د  هدت  مليدة إالمالية هضاً    اصهتماُ اادخال  ايدر التضدخُ 

لداوراق الماليدة التدت تتضدمااا محفظدة األوراق الماليدة التضخُ ارتفاا اسعار الفائدة وااخفاض ال يمة السدواية 

 ا ــأود التت توالااــدُ التــالة  ـــرة وحــدصت التضخُ إلا ليادة المخاطــلول ماطأة، وذلك ادى التذاذب هت مع

 ثالثاً: نباة تاريخية ل  تنور اإلدارة المالية 
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الماطآت هظارت الطروات المتعددة اللاسيات والتودتات اصاتيدادية اطدول ووسدع مد  السدااق واتيلدة للتطدور 

 صاتيادل والتواولولت.ا

ـــ اما هت ح اة الاماايادات ه دد تميدلت اإلدارة الماليدة ايداا ة المعلومدات خدمدة لل درارات اإلداريدة هودا  ذلدك 

اداية لاهتماُ اتطوير اإلدارة المالية ااطار معادراً  د  اسدتخداُ الاياادات المحاسداية واإلداريدة لرسدُ السياسدات 

 اصستامارية.

لتسددعياات مدد  ال ددر  الماضددت ه ددد اسددتمر الترويددل  لددا دراسددة  مليددة ال ددرارات الماليددة وذلددك ــددـ امددا هتددرة ا

 ص تاارات  دة اهماا:ــ 

  داد الموالاات الروسمالية تتطلب اياسات داي ة لرو  المال.المتلايد اا  اصساليب السلمية إل اص ت اد .1

 المالية للماطأة المعايرة. دُ وفاية الموارد المالية المتاحة لسد اصحتيالات  .2

 استمرار  مليات اصادماج اي  الماطآت  الطرواتم ووذلك  مليات الطراء. .3

 اصتياصت وتحرير التلارة. االت دُ الاائل هت تواولولي .4

للتطور التاريخت السااق  رضه مع ايا  محور الترويل والموضو ات  .اييهت ادااه يوضح تلخ (1) واللدول

 .االاساة إلا ول موضواالتفييلية 

 تطخيص لطتنور التاريخ  لإلدارة المالية (0)ال دول                       

 

 الموضولات التفصيطية محور التر ي  ال م 

 ــ اصدار االسهم العادية والممتا ة ــ التمويل ) الحصول لطل االموال( 0801حوال  

 تاالعشرين
 

 ــ السيولة والتمويل باالرتراض
 

 السيولة ــ
 ــ السندات والقروض

 ــ بنوك االستثمار

 اتالثالثين
 

ــ البقاء ف  دنيا االلمال 
 )السيولة والقدرة لطل الوفاء(

 
 

 ــ السيولة
 ــ الفشل المال 

 ــ التصفية
 ــ الادة التنظيم )المال (
 ــ الهي ل المال  السطيم

 ــ التحطيل المال 

 اتاالربعين
 

 ــ التحطيل المال   والررابة الماليةـــ التخنين المال  
 ــ التدفقات النقدية

 ــ ررارات االستثمار نويطة اال ل اتالخمسين
 

 ــ نرق تقييم مقترحات االستثمار
 ــ االساليو الرياضية

 الستينات 
 

 ــ " هدف المنشمة " 
 

ــ مدخل مت امل التخاا القرارات مستمد م  
 .هدف المنشمة

 اتالسبعين
 

 ــ دراسة ت طفة ر ل المال 
 ــ الشر ات متعددة ال نسية

 ــ تنويع المحفظة 
 ــ التضخم 

 .ــ دراسة حاالت المخانرة وحالة لدم التم د

 ــ نشر المعطومات المالية  اتيالثمانين
 

ــ استخدام البيانات المحاسبية واإلدارية لرسم 
 السياسات االستثمارية

 ـــ الداد الموا نات الر سمالية القرارات الماليةــ لمطية  التسعينات
 ـــ استخدام ت نولو يا االتصاالت
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الماطأة وهت اصاتاج والتسدويق  تعد الوظيفة المالية د امة م  الد امات اصراع اصساسية التت ت وُ  لياا    

الموارد الاطرية، حيث مواع الوظيفة المالية اال رب م  امة الارُ التاظيمت امر تحتمده المسدؤوليات دارة وا

الوايرة المل اة  لا  اتق المدير المالت، والتت تسدتولب ماده و  يودو  مدؤهاً لل يداُ اادا ولممارسدة مختلدؾ 

 سداادة لاددؾ الا داء والامدو،ااواا السلطات التت تفوض اليه امولب موادع وظيفتده لتح يدق اهدداؾ اخدرى م

ووددا  تطددور الوظيفددة الماليددة مدد  المسددتللمات الضددرورية لموالاددة التحددديات التددت توالدده ماطددآت اص مددال 

ومااددا الديدداد حدددة المااهسددة وحدددة التضددخُ والديدداد التدددخل الحوددومت المااطددر وؼيددر المااطددر هددت الاطدداط 

مارات وتدده ات السديولة واصسدتح ااات وؼيرهدا مد  اصاتيادل هضاً    ارول مطاول تتعلق احلُ اصسدتا

آليات  مل اصسواق المحلية والدولية، هضاً    الت دُ التواولولت الاائل، لذلك ادات مد  الواضدح ا  الامدو 

اصاتيادل وا اء ماطأة اص مال ذاتاا هت دايا اص مال يتوافا  إلا حد واير  لا وفاءة اداء الوظيفدة الماليدة 

لاا اموالاة هذه التحديات، لذلك هالوظيفة المالية لُ تعد اايدرة  لدا ال يداُ ادالخطوات اصلرائيدة اما يسمح 

لتداير اصحتيالات المالية الالمة، ال امتدت لتطمل اتخاذ ال درارات اطدأ  او يدة اصمدوال المطلوادة واتخداذ 

ت الاااتددة والمولددودات ولددوداال ددرارات المتعل ددة ااصسددتامارات المسددت الية هددت وددل  ايددر مدد   اايددر الم

 المتداولة.

وااحظ هاا  ليلل الطالب: و  مفاوُ التاظيُ المالت ص يختلؾ    التاظيُ اطول  اُ اص م  حيدث واده     

تطايق لمفاهيُ التاظديُ و اايدره وم وماتده  لدا الادواحت الماليدة هدت الماطدأة حيدث تلدرل ممارسدة  مليدة 

 اءة اإلدارة.التاظيُ هت ملال اإلدارة المالية ووظيفة للعمليات المالية اادؾ رهع وف

والتاظيُ المالت هو لميع الفعاليدات التدت تمارسداا اإلدارة لتح يدق اهدداهاا مد  خدال تيدايؾ معدي  هدت     

 الارُ التاظيمت للماطأة.

يلددب و  توددو  واضددحة التددت ع اهميددة التاظدديُ مدد  خددال توليددع اليدداحيات والمسددؤوليات الماليددة وتااد    

ايعة العمل و ااة اإلدارة المالية ااإلدارات واصاساُ األخرى، وتميدل ومحددة ومتماطيةمع حلُ الماطأة وط

اإلدارة المالية إلا التاظيُ المرولل  لا اصؼلب أل  ال رارات المالية تعد مييرية هدت معظدُ اصحيدا ، لدذا 

ليادة  وا  م  الوالب اتخاذها  لا ا لا المستويات، وما و  تحديد درلة المرولية والامرولية يؤدل إلا

 درلة التاسيق اي  وظائؾ الماطأة.

 فضالً لما تقدم يم   اي ا   هم االلمال الت  تقوم بها الوظيفة المالية لطل النحو اآلت :

 سواء هت المولودات المتداولة وو المولودات الاااتة.ت دير اصموال المطلواة لاستامار هت المطروا  .1

 التمويل المختلفة وتحديد التولفة الولية للميادر ملتمعة.  تحديد التولفة الخاية اول ميدر م  ميادر .2

 التعرؾ  لا ميادر التمويل اييرة اصلل وطويلة اصلل. .3

 وذلك م  ولاة اظر الماطأة. تحديد الايول اصمال للتمويل  .4

 ا داد ال وائُ المالية التت تستخدُ هت  مليات التحليل المالت.  .5

 ال ياُ  اعمليات التحليل المالت اواسطة الاسب المالية وو اواسطة اائمة الميادر واصستخدامات وو ؼيرها  .6

 م  اصدوات األخرى المائمة.  .7
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 ت ييُ الادائل المختلفة لاستامارات صختيار اهضلاا وذلك  لا وس   لمية و ملية. .7
ومدا لة الا ديدة وادي  الراحيدةالتت تسدعا اليادا الماطدأة لتح يق الموالاة اي  السيو ال رارات المااساةاتخاذ  .9

 يتيل اذلك م  تخطيط للا دية وإدارتاا.

الراااددة  لددا إدارة المولددودات المختلفددة لتح يددق اهددداؾ الماطددأة والددذمُ المدياددة والاضددا ة المخلواددة  .11

  المخلو  السلعتم، واألوراق المالية والمولودات الاااتة.

 

واظراً ألهمية الوظيفة المالية ووهمية تاظيماا والواير م  ال رارات المالية التدت تسداهُ اطدول مااطدر وو     

ؼير مااطر هت يياؼتاا واتخاذ ارارات مييرية هااد م  التعرؾ    ارب  لا مااُ المدير المالت الدذل 

 ي وُ ااذه المامة.

 

 

 

تمال الدور الرئي  للمددير المدالت هدت إدارة امدوال الماطدأة والمحاهظدة  لدا سديولتاا وتدأمي  احتيالاتادا ي   

التمويلية، هضاً    العمل  لا توليه تلك اصموال احدو ملداصت اسدتامار تح دق  وائدد اضداهية تدؤدل إلدا 

 ليادة ايمة الماطأة. 

 دداد ال دوائُ الماليدة ياتادت  مدل إمحاسدب هعاددما يدتُ ويادو  مدل المددير المدالت مد  حيدث ياتادت  مدل ال   

المحاسب، ليادا المددير المدالت دورة لديددة حيدث يأخدذ هدذه ال دوائُ وي دوُ ادراسدتاا وتحليلادا لاسدتفادة ممدا 

تحتول  ليه هت تافيذ مااُ وظيفته م  تحليل مالت وتمويل واستامار وإدارة مولودات وموالادات روسدمالية 

وا اط اصاطاق لواير م  اص مدال التدت ي دوُ والتده ات الا دية، هال وائُ المالية هت ادواته   وتخطيط لاراا

 ااا والمطاول التت يدرساا وال رارات التت يتخذها والتوييات التت يرهعاا.

 :اآلتية وه اا ي و  دور مدير التمويل واال ه ة التابعة له القيام بالوظايف

 إدارة الا د هت الماطأة . .1

 تخطيط حروة اصموال وتاظيماا اي  الميارؾ والماطآت المالية ذات العااة.  .2

 الحيول  لا التمويل الالُ للماطأة وااال تولفة.  .3

 إدارة اصئتما   ديو  الماطأة  لا الؽيرم. .4

 تاظيُ سياسة توليع األراا   لا المساهمي .  .5

 تاظيُ ومراااة حروة المولودات هت الماطاة.  .6

اصسدتامارل ة م  خال ااططة اصافداق أو  وهُ وظيفة للمدير المالت هت تح يق و لا ايمة للماطواعت د     

 يوضح مواع اإلدارة المالية هت الارُ التاظيمت لماطأة معياة.  (1)والتمويل وإدارة السيولة. الطول 
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 معياةماطأة ارة المالية هت الارُ التاظيمت لمواع اإلد (1)الطول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطا اً للمفاوُ الحديث ل دارة المالية يلب و  يوو  المدير المالت اريااً م  امة الايول التاظيمت لاسااب 

 اآلتية: 

 األهمية الوايرة لعمليات التخطيط واصستامار والتمويل التت يعد المدير المالت مسؤوصً  ااا.  .1

  ملية اتخاذ ال رارات.وهمية المعلومات التت توهرها اإلدارة المالية للماطأة هت  .2

 ااألمور  وهمية ال رارات المالية هت حياة الماطأة ومست الاا، اصمر الذل يولب اااء ال رارات المتعل ة  .3

 المالية  لا معلومات داي ة.    

 ارتااط ال رارات المالية االمخاطر التت يمو  و  تتعرض لاا الماطأة اتيلة إلدارتاا لاموال. .4

 

 

 

 

 اإلدارةم طل 

إدارة االنتاج 

 والعمطيات
إدارة الموارد  اإلدارة المالية 

 البشرية

 المدير العــام

 إدارة التسويق

 اممإدارة ال النقديةإدارة  خ و إدارة الم رواتوإدارة ال
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  تعد اإلدارة المالية للءاً م  اإلدارة العامة للماطأة ويااط ااا  ادة مسؤولية إدارة امورها المالية االتاسيق      

 مع الوظائؾ األخرى ل دارة. ويمو  و  احدد إطار وظيفة اإلدارة المالية اما يأتت:  

 Financial Planningالتخنين المال  )تقدير االحتيا ات المالية( ــ 0

أة الطويلددددة ـدددـتتضدددم  هدددذه الوظيفدددة ايددداُ المددددير المدددالت ادددالتعرؾ  لدددا اصحتيالدددات الماليدددة للماط    

وذلددك هددت ضددوء خططاددا للمسددت ال، مسددتعيااً هددت ذلددك  لددا ادددر وايددر  األلددل مااددا وال يدديرة األلددل،

ت داخليددة وُ خارليددة، ومدد  المعلومددات الداخليددة التددت يددتُ ااددا اصسددتعااة ااددا المعلومددات سددواء واادد مدد 

الميلاايدددات العموميدددة واادددواا الوطدددوهات التدددت تدددُ إ ددددادها التدددت تعوددد  اصداء المدددالت السدددااق للماطدددأة، 

هضدداً  دد  الت ددارير التددت يددتُ إ دددادها مدد  ااددل ا يددة اصاسدداُ هددت الماطددأة والمتعل ددة اخططاددا المسددت الية 

وطايعددددة اصسددددتامارات وتولااتاددددا، حيددددث و  تلددددك الت ددددارير تعودددد  اهددددداؾ الماطددددأة التددددت تسددددعا إلددددا 

تح ي ادددا، ولادددذا هأاادددا تتضدددم  حلدددُ اصمدددوال المطلوادددة والعوائدددد المتوادددع تح ي ادددا، رؼدددُ واادددا تضدددُ هدددت 

لت ص يمواددده طياتادددا حالدددة  ددددُ التأودددد االاسددداة إلدددا التواعدددات المسدددت الية، هادددذا ص يعادددت و  المددددير المدددا

اصسدددتعااة اادددذه اصدوات التخطيطيدددة لوددد   ليددده و  يأخدددذ احتمددداصت اصاحدددراؾ اعدددي  اص تادددار ويلعدددل 

 خططه مراة إلا حد تستو ب مال هذه اصاحراهات.

 وتعد هذه الوظيفة م  وهُ وظائؾ اإلدارة المالية و لياا ممارستاا االتاسيق مع اإلدارات األخرى.

 Investment Decisions)إدارة المو ودات(  االستثماريةالقرارات   ــ1

وتطمل هذه الوظيفة ال رارات الخاية ااسدتامار األمدوال لميعادا وهدت مختلدؾ اادواا مولدودات الماطدأة    

وارارات تيايفاا. اعد و  ت وُ اإلدارة الماليدة اتحديدد احتيالاتادا الماليدة المتواعدة وحيدولاا  لدا اصمدوال 

هضدل اسدتخداُ ية هذه اصحتيالات يتولب  لياا و  تتأود م  ا  الموارد المتاحة لاا اد ولات ألالالمة لتلا

 ة تتح ق ماه اوار الفوائد والمااهع الممواة. ااتيادل داخل الماطأ

 Financing Decisionsالقرارات التمويطية )التمويل(   ــ2

هددذه الوظيفدة لميددع ال درارات المتعل ددة ات يديُ واددر اسدتخداُ مختلددؾ اادواا التمويددل. مادل التمويددل  تطدمل     

 رهددت احتيالاتاددا مدد  اددا. واعدد و  توددو  اإلدارة الماليددة ادد ويددل اصلددل هدت ايمددة الماطددأة وراحيوطايدير 

ا تحددد اإلدارة الماليدة الاحث    ميادر التمويدل المااسداة لموالادة هدذه اصحتيالدات، و اددم اصموال، تادو

اي  طايعدة الميددر وطايعدة *الميدر الذل ستللأ اليه لتمويل احتيالاتاا،  لياا و  ترا ت الماءمة المالية 

اصسددتخداُ وو  تاددتُ ايضدداً االولفددة والددلم  لللااددب اصيسددر للميلاايددة  لااددب المطلواددات المتداولددة وطويلددة 

 وهو تعظيُ ال يمة الحالية للماطأة.اصللم، ول ذلك هت إطار هدهاا العاُ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنطوبننات المالءمننة الماليننة : هنن  رنندرة المنشننمة لطننل تسننديد االلت امننات الماليننة رصننيرة اال ننلو    )لننندما ت ننو  *

 .المتداولة ملناة بمو ودات متداولة(

 

 سادساً: إنــــار وظيفة اإلدارة المالية   
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 Financing Controlالررابة المالية   ــ3

اصداء الفعلدت مدع يتالُ مع وضع الخطدط الماليدة ولدود اظداُ رااادة ليدد يإلمود  اإلدارة الماليدة مد  م ارادة 

ايلاد الحلول الالمة لمعاللدة المتواع لوت يتُ التعرؾ  لا اصاحراهات ووهميتاا وت يت اسااب حدوااا اُ 

 هذه اصاحراهات.

 Dividends Decisionsررارات تو يع االرباح    ــ4

تتضم  سياسة توليع اصرادا  تحديدد الاسداة التدت سديتُ دهعادا ا دداً للمسداهمي  ومدا تتضدم  العمدل  لدا     

 است رار معدصت التوليع  لا المدى اللمات ال ائُ.

التوليع ارتااطاً اوياً اال رارات التمويليدة أل  اصرادا  ؼيدر المول دة تعدد مد  ادي  وهدُ وترتاط ارارات     

 ميادر التمويل هضاً    ميلتاا هت ليادة ادرة الماطأة  لا اصاتراض

 معال ة بعض المش الت الخاصة  ــ5

يتودرر حددوااا وايدراً،  لداعض المطداول ذات الطايعدة الخايدة التدت ص  اد موالاتاا ت وُ اإلدارة المالية    

وم  المطوات التت يمو  و  تواله الماطأة وت ع ضم  اختياص اإلدارة الماليدة  مليدات التيدفية وودذلك 

 مليات اصادماج واصاضماُ، وما ي ع ضم  اختياياا الراء التعديات المالية الالمدة لتيدحيح اوضداا 

 ص مال.الماطأة المالية وتلاااا الفطل وخرولاا م  ميدا  ا

 االش ال القانونية لمنشإلت االلمال 

هماطآت اص مال تعمل هت ايئة مع دة، اااواية، سياسية، ااتيادية، ال رارات المالية ص تولد هت هراغ،       

وال وى المالية تؤار هت اراراتاا، لادذا هدأ  هددؾ المددير المدالت هدت تعظديُ ادروة المسداهمي  يتدأار ويت يدد 

 هياا الماطأة. االايئة التت تعمل

 واالش ال الرييسة لمنشإلت االلمال ثالث ه :

    Sole Pro Proctorshipالماطأة الفردية .1

 Partnershipطروة التضام   .2

 Corporation  اصموالطروة  .3

 ويم   إي ا  تفاصيل هاه المنشإلت لطل النحو اآلت :

 المنشمة الفرديةاوال: 

واحد يوو  مالواً للحية الواحدة هياا ومسؤوصً مسؤولية  لؾ م  طخص طايعت وهت ماطأة اطخاص تتأ    

 طخيية وؼير محدودة    لميع التلاماتاا.

 ولاذه الماطأة  دد م  الملايا والعيوب يمو  ايضاحاا م  خال اللدول ادااه:
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   التضام  تشر اثانياً: 

  لا  وت وُرة م  المالوي  ــيليد  لا  طاااوات ص ي ل    اااي  وص روة التضام  امولب الراء ـتاطأ ط   

طخييات اصهدراد الدذي  يوواواادا ويدتُ تطدولياا امولدب اتفداق وو   دد موتدوب ومسدلل هدت الددائرة الحووميدة 

مسداهمة ودل مدااُ هدت روسدمالاا و لدا المختية. يتفق هيه الطرواء  لا ويفية إدارة امور الطروة و لا حلُ 

لخسائر وويفية تيفية ا مالاا وويفية إدخالاا طريك إضاهت. وتتمتدع هدذه الطدروة ويفية ااتساُ اصراا  وتحمل ا

 عدد م  الملايا والعيوب اآلتية: ا

 ووــــالعي  اياـــــالم

 تواليؾ ااطائاا اليلة اساياً. .1
 اموااية الحيول  لا روسمال اضاهت وذلك .2

 طروة رو  ــلولود طريوي  وو ووار يوهر لل
 وخرى.مال اوار م  ميادر 

 الطرواء ومسؤولية  إدارتاا مرولة اأيدل .3
 الطرواء    ديو  والتلامــات الطــروة 

 مسؤولية ؼير محدودة. 
 

 و  دخول طريك لديد يؤدل إلا حل الطروة .1
 ااسحبال إذا ــاااواياً وإاطاء طروة لديدة وذلك الح 

 وحد الطرواء وو هت حالة الوهاة.
 الطروةالطرواء ص يستطيعو  ايع حيياُ هت  .2

 إلا طخص آخر ما لُ يواهق لميع الطرواء  لا 
 ااول الطريك اللديد.

 مسؤولية الطرواء لميعاً    ديو  الطروة هردياً  .3
 ولما ياً وهذا يعات و  دائات الطروة يستطيعو  
 الحيول  لا ديوااُ م  ول واحد م  الطرواء 

 وو م  لميعاُ. 
 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فقد الشخص  هطيته الت ارية ف  احدى الحاالت اآلتية: اإلفالل  و ال نو  ...: ي* االهطية الت ارية

 العيوب الملايا

 طلاه هو   دساولة تأسيساا حيث ول ما ت .1
 تأسي  رسمت . 
 التأسي  واصحال.الة التواليؾ  اد  .2
 اإلدارة الواملة م  اال المالك. .3
 الة خضو اا لااظمة الحوومية و دُ  .4

 خضو اا لضرياة دخل الطروات.
 الوهر الضريات للمالك أل  لميع ارااحاا  .5

 تخضع لضرياة الدخل الطخيية.

 ااتااء حياة الماطأة اااتااء حياة المالك وو اف ده  .1
 لاهلية التلارية*.

 الماطأة محدد اال درات المالية للمالك.روسمال  .2
 المسؤولية ؼير المحدودة للمالك    ديو   .3

 الماطأة. هممتلواته الطخيية وروسمالاا وارااحاا 
 لميعاً توو  اماااة الضما  لديو  الماطأة.

 



   06 
 

 

 لشر ات االمواثالثاً: 

 طروات اصموال إلا اسمي  رئيسي  هما: يمو  ت سيُ     

 (Limited Company)  الشر ة المحدودةاوالً: 

 Corporations   الشر ة المساهمةثانياً: 

 وهيما يأتت طر  مولل لول م  هذي  الطروتي  مع ايا  وهُ ملاياها و يوااا.

 (Limited Company)  الشر ة المحدودةاوالً: 

 يوتتـاو  ،طــخياً  (25)م وص يليد  لا5تتــألؾ م   دد م  اصطــخاص ص ي ل     وهت طــروة وموال     

 اُ التت اوتتاوا هياا، وهت ادااه ــمية لاســروة ام دار ال يمة اصسـهياا اأساُ ويوواو  مسؤولي     ديو  الط 

 ملايا و يوب هذا الاوا م  الطروات.

 

 

 الشر ة المساهمة  ثانياً:

يوتتدب هيادا المسداهمو  ، ووطدخاص (5)وهت طروة ومدوال تتدألؾ مد   ددد مد  اصطدخاص ص ي دل  د    

اأساُ هت اوتتاب  اُ. ويوواو  مسدؤولي   د  ديدو  الطدروة ام ددار ال يمدة األسدمية لاسداُ التدت اوتتادوا 

 هياا، وتتمال ملاياها و يوااا هت اآلتت:

 العيــــوو           المـــــ ايا             

 للم ؼير محدود.العمر  األ .1
 المسؤولية المحدودة، مما يعات ااخفاض .2

 المخاطرة للمساهمي .
 تعتمد ايمة الماطأة  لا إموااات الامو التت  .3

 تعتمد ادورها  لا ادرتاا للذب األمــــوال
 الالمة.

 

 الدخل الملدولة خضوا األراا  الياهية لضرياة .1
 اال الطروة، اُ تدهع م   أل  الضرياة تدهع م  اال 

 المساهُم.
  مليات التع يدات العديدة هت التأسي ، وخضوا  .2

 الطروة لعدد ووار م  التطريعات الماظمة لاا. 

 

 

 

 العيــــوو المـــــ ايا

 االمسؤولية المحدودة للمساهمي .تتمتع  .1
 ال درة  لا تحويل ملوية األساُ. .2
 العمر للطروة ؼير محدد. .3
 

 ضعؾ ال درة  لا الامو والتوسع. .1
 دُ ااتطار ملوية األساُ  خاية وإ َّ اصوتتاب  .2

 ااألساُ لي   اماًم.
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 . م سوُ اصراا  2اصستامار       .1
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 . التسويق  2

 العلوم السلوكية. 3
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 اااو وهُ اص تاارات التت رولت  لياا اإلدارة المالية  اد اتخاذ ال رارات. 5 

 وضح وهُ األ مال التت ت وُ ااا اإلدارة المالية.  6 

 اظراً ألهمية الوظيفة المالية ووهمية تاظيماا؟ وضح دور المدير المالت هت ذلك. 7س

 الة التااعة له.ما هت وهُ الوظائؾ التت ي وُ ااا المدير المالت واصل 8س

 وضح امخطط اياات مواع اإلدارة المالية هت الايول التاظيمت. 9 

 اطر  ارارات التمويل ضم  اطار الوظيفة المالية. 11 

  دد اهُ اطوال ماطآت اص مال . 11 

 الماطأة الفردية. ما هت ملايا و يوب 12 

 

 وما الفراؼات اآلتية اما يااسااا م  العاارات:  13 

 دد م  الطدرق التدت تعدد اصوادر اسدتخداماً هدت اإلدارة الماليدة ماادا ............. و  هااك  .1
 .................. و ...................... .

 تااولت هترة العطرياات موضو ات  دة هت ............... و ...............   .2
 و .................... .   
 صدارية لرسُ ........................... .تستخدُ الايااات المحاساية وا  .3
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 الفصل الثـــانً

 أهداف اإلدارة المالٌة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 اهداف الفصــل 
بعد االنتهاء من قراءة هذا الفصل ٌنبغً على الطالب أن ٌكون 

 قادراً على:

  فً تحقٌق اهداف المنشأة اإلدارة المالٌةوصف دور. 

  معرفة هدف تعظٌم االرباح ومحدداته فً فاعلٌة القرارات

 المالٌة 

  .معرفة هدف تعظٌم أرباح السهم الواحد ونقاط الضعف فٌه 

  معرفة هدف تعظٌم قٌمة المنشأة والعوامل المؤثرة فٌه

  وممٌزاته

  معرفة هدف تعظٌم العائد االجتماعً والمشاكل المرتبطة

 بقٌاسه. 

 بتعظٌم قٌمة  اجتماعٌة وعقاقتهمعرفة هدف المسؤولٌة اال

  المنشأة.
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، واان نساا د اد اان ان وضوح الهدف وتحدٌده ٌساعده على تحقٌقه، لذا فهو ٌتطلب اتخااذ القارار الاساساب     

 تسعى إلٌها اإلدارة الاالٌة، وفً نذا الفصل سسوضح تلك اإلنداف.القاء الضوء على األنداف التً 

 

 

 

ٌعد ندف تعظاٌ  وو اضااعفة األر ااح نادفال تقلٌادٌال سااتدال فتارة طوٌلاة اان الالان أهادف للاساا ة وإلدارتهاا     

ونااذا ٌعسااً ون اااراراا الاالٌااة التااً انتاااا  اعٌااار الر حٌااة إلااى حااد أ ٌاار فااً الحأاا  علااى فاعلٌااة القااراراا، 

األر ااح، و اعساى رخار ون الاساا ة تتخاذ ادستثاار والتاوٌل وتولٌع األر اح ٌت  توجٌهها لتساساب نادف تعظاٌ  

اراراتها الاالٌة  اختٌار الاوجوداا والااارٌع على اساس ر حٌتها و التالً علٌها ون تاتخل  اان الاوجاوداا 

 الل اداتصادي لاوجوداا الاسا ة.ٌع غٌر الار حة و ذلك تحقق ادستقوالااار

 Outputsوو لٌاادة الاخرجااا  Expensesفاا عن الاصارو Revenueاألر اح تاثل لٌادة ادٌراداا     

نااً اعٌااار الأفاااءة اداتصااادٌة. و اااا ون اساات الل  Profitabilityو ااذلك فالر حٌااة  Inputsعاان الااادخالا 

اداوال اسات الدل جٌادال ٌااأل وحاد وناداف الاساا ة فقاد ترأال انتااا  اإلدارة الاالٌاة علاى نادف تعظاٌ  األر ااح 

 لٌأون اعٌارال دتخاذ القراراا الاالٌة.

   :المحددات المالٌة

ون اعتااد ناذا الهادف أاعٌاار اسااس دتخااذ القاراراا الرغ  ااا ذأر عن اناٌة األر اح والر حٌة اد  على   

 الاالٌة ٌعاسً ان  عض السواا  وو الاحدداا الاالٌة التً ٌاأن تلخٌصها  اآلتً:

احاددة واضح واحدد للر حٌة ااا ودى إلاى طارح تفساٌراا عد  وجود اعسى أي  : غموض مدلول الربحٌة ـ9

للر حٌة فهساك الر ح التا ٌلً وصافً الر ح ا ل الضرٌ ة، والر ح الروسااالً ثا  الر حٌاة فاً الاادى القصاٌر، 

والر حٌة فً الادى الطوٌل فقد تأون  الحالة األخٌارة اجاال الار ح وو اعادل العاتاد علاى الاوجاوداا وو اعادل 

عااددة، فاا ي ااان األر اااح وو العواتااد الاااذأورة العاتااد علااى حااق الالأٌااة، وأاااا تاارى فهااً خٌاااراا واقاااٌٌس ات

سستخداها أاعٌار لتحقٌق ذلك الهدف؟ ووي ان تلك األر اح علٌسا اضاعفته؟ ونأذا سارى عاد  وضاوح السظارة 

لقٌااس سجااح عالٌااا وااراراا إلى ندف الر حٌة الذي ٌترتب علٌه صعو ة استخدا  نذا الهدف أ سااس ثا اا 

 اإلدارة الاالٌة.

ون نادف تعظاٌ  األر ااح ٌتجانال تواٌاا التادفقاا السقدٌاة  :تجاهل التوقٌت الزمنً للعائدد أو المدردود ـ0

وسااه ٌهااال القٌاااة اللاسٌااة للتاادفقاا  ، و اعسااى رخاارالااواردة ااان ااااارٌع ادسااتثاار والقااراراا الاالٌااة األخاارى

، ألسه ٌعطً اناٌة أ ٌرة للتفرٌق  ٌن العواتد التً تتدفق على الارأة فً اوااا اختلفة وتعاال العواتاد *السقدٌة

 األ اتساو دون اعت ار للتواٌا اللاسً، ونذا وار خاطئ فـ )دٌسار الٌو  وعلى ان اٌاة  دٌساار ال اد . فاالسقود 

القٌاااة الصااافٌة أهاادف ااان ونااداف اإلدارة  لهااا اٌاااة لاسٌااة وتاااأل وحااد الاالاااح الرتٌسااة دسااتعاال اضاااعفة

الاالٌة، وللتوضٌح اأثر وٌهاا وفضل ااروع ٌحقق الٌون دٌسار  عاد خااس ساسواا اان اآلن و  اااروع ٌحقاق 

 دٌسار سسوٌال أل سسة ان عار الااروع؟  (022222)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سٌتم توضٌح مبدأ القٌمة الزمنٌة للنقود بالتفصٌل فً الفصول القاحقة....* 

 Profits Maximization   تعظٌم األرباحاوالً: 
 

 إهداف اإلدارة المالٌـــــــــــــــــة



09 
 

 

والجواب الاسطقً نو تفضٌل الااروع الذي ٌعطً اردودال سارٌعال، فألااا لادا التادفقاا السقدٌاة لاسٌاال لاد    

 لاسٌااال، والساا ب فااً ذلااك إاأاسٌااة اسااتثاار الاااردود  تفضااٌل الااااروع علااى الااااارٌع األخاارى التااً ت خااذ فٌهااا

 دٌسار لتحقٌق عاتد إضافً فً فرصة  دٌلة. (022222) السرٌع ونوالاردود 

 

تعظاٌ  األر ااح ٌرأال علاى حجا  الااردود ون نادف : تجاهل المخاطر المصداحبة للمدردود النقددي ـ3

ترت ط  عواال عاد  الت أاد،  Risksدون اعت ار لدرجة الاخاطر التً تحقق العواتد فً الاستق ل، والاخاطر 

 إاال اان الااردود الاتوااع، فألااا  نً احتااال تحقٌاق ااردود Investment Riskوالاخاطرة ادستثاارٌة 

لادا درجة عد  الت أد ف ن ذلك ٌعسً ارتفاع درجة اخاطرة الاستثارٌن ون   ط ٌعته  ٌاٌلون إلاى اد تعااد 

عن الاخاطر وو على ادال تقلٌل درجتها أاا ٌاٌلون إلى ادستثاار فً الاااارٌع التاً ٌأاون اردودناا اأٌاد 

 ادر اداأان، وو د ٌتذ ذب أثٌرال ع ر السسواا ادستثاارٌة. 

اان وعلى وفق اا تقد  فا ن تجانال الاخااطر الاصااح ة للااردود السقادي وحادى ادسا اب التاً تضاعف      

 فً ادساه. (0)االتاة ندف األر اح لإلدارة الاالٌة وٌاأن توضٌح ذلك  استخدا   ٌاساا الجدول 

 

 ٌوضح العاتد الاادي للااروعٌن (0)الجدول 

 

وأاذلك ناو    دٌسار،0044وٌتضح ان الجدول اعاله ون اجاوع العاتد وو الاردود للااروعٌن اتااثل )   

ادستقرار ولأن ٌتضح الت اٌن الواسع فً حالة ادلدنار حٌث د أون اداتصاد ٌار  حالة اتااثل فً حالة 

تخلااو العواتااد ااان الاخاااطرة  ساا ب تذ ااذ ها الأ ٌاار  ااٌن فتاارة ووخاارى وحسااب الحالااة اداتصااادٌة اٌاسااال 

 الااروع األول الذي ٌحقق اردودال اتسااٌال وفقال للوضع اداتصادي و التالً ٌتضح ون الااروع األول نو 

لااروع الثاسً إذا استعالسا اعٌاار الاخااطرة دستقااء احاد الاااروعٌن وناذا ااا ٌتجانلاه نادف افضل ان ا

 تعظٌ  الر ح.

 

 

 (2202)افترض ْون الارأة السا قة تاتلك ااروعال ٌحقق لها لٌاادة فاً ور ااح الساه  الواحاد  اقادار      

، وااروع رخر د ٌحقق لها (5X 2202) دٌسار سسوٌال والادة نً خاس سسواا وي اجاوعها دٌسار واحد

ٌسار فً السسة الخااسة ادخٌرة د (5205)وي ر ح خالل السسواا ادر عة األولى ولأسه ٌلٌد األر اح إلى 

 وي الااروعٌن افضل؟

ادعت ااار عساد احتساااب التادفقاا السقدٌااة وخاارى ناً ون نااذا الهادف د ٌ خااذ )الاخااطرة   ضاعف وسقطاة 

 الاتواعة.

 مردود المشروع الثانً مردود المشروع األول حالة االقتصاد    

 كساد 52

 استقزار 02

 اسدهار 32

5222 

5522 

0222 

 صفز

5522 

3222 

 0022              0022              المجموع    

 مثال للتوضٌح
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تاثل ر حٌة السه  الواحاد وحاد الحقاوق التاً ٌتاتاع  هاا حااال الساه  العاادي وو سصاٌ ه وو حصاته اان    

ور اااح الااارأة  صاافته ااان االأٌهااا  اقاادار وو عاادد وسااهاه التااً سااان  فٌهااا  تلوٌااد روس اااال الااارأة 

Equity  و اعسى ادق ساتج تقسٌ  صافً الدخل على عادد )حصا   ادساه  العادٌاة الحالٌاة Shares 

of Common Stock. 

 

 

الٌون دٌساار فاان  (022) الٌون سه ، وحققا ور اح صافٌة (522)لو أان عدد ادسه  فً ارأة اا     

اان ساه  فا ن حصاته  022، فلاو أاان الاساان  ٌاتلاك 044/044ر حٌة السه  الواحاد ناً ار عاة دسااسٌر 

دٌسار  ) افتراض إن سعر السه  الواحاد دٌساار فقاط ، ون ناذا الااردود الااادي  022X0 =822األر اح )

الالاااوس الااذي ٌتلقاااه الاساااناون علااى اسااتثااراته  فااً روس اااال الااارأة نااو دخااالل ٌستظااره وٌتواعااه 

الاسان  إلسفااه على استهالأه الجاري ان السلع والخدااا. وناو الاقا ال الاتوااع عان تضاحٌة الاساان  

تع   اوالاه واساتثاارنا فاً وااور وخارى. ولااا أاان الاادٌر الااالً ناو ادااٌن والوأٌال علاى وااوال  التا

الاساااناٌن نااذه وان اصااالحه  واناادافه  ادسااتثاارٌة نااً ااان ادساا قٌاا ادولٌااة فااً اإلدارة، فاا ن ذلااك 

ساه  الواحاد  اددل ٌرتب وٌوجب على الادٌر الاالً ون ٌوجه اراراته الاالٌة لتحقٌق ندف تعظٌ  ر حٌة ال

ااان األر اااح ادجاالٌااة. وون ٌسااتخداه اضااارال افضاال فااً تقٌااٌ  اراراتااه الاالٌااة  ااددل ااان تعظااٌ  األر اااح 

 ان التوضٌح سستأال الاثال السا ق.ولالٌد 

  الٌون  سه  وخر للٌادة روس االها واساتثاار ادااوال 522لو فرضسا اآلن ان الارأة اعاله  اعا )   

ٌاة ارتفعاا إلاى   الٌون دٌسار ف ن دخلهاا وار احهاا ادجاال522اوجوداتها حققا لها دخل )الاستلاة فً 

دٌساار، وي وساه  02522= 022(/522+022)  الٌون دٌسار، ولأن لاو حسا سا ر حٌاة الساه  الواحاد 522)

االٌة ال  دٌسار و قاء العواال األخرى ثا تة، وعلٌه فان ندف اإلدارة 02522  دساسٌر إلى )0اسخفض ان )

 ادجاالٌة. سه  الواحد ونو ادأثر وناٌة ان ندف تعظٌ  األر احٌجب ون ٌأون تعظٌ  الر ح لل

وو إن ساه  الواحاد الاتوااع داتااال ٌعظا  رفانٌاة الاسااناٌن وو ااالأً ادساه . نل ان تعظٌ  ر حٌاة ال    

ٌساتدعً اساا تاذأر الاحادداا عواال وخارى ٌجاب ان تضخاذ  سظار ادعت اار؟ اإلجا اة علاى ناذا التسااضل 

والقٌود الفسٌة التً ساااسانا فً ندف تعظٌ  الر حٌة، ونً القٌاة اللاسٌة للسقود والاخاطرة. فهدف تعظٌ  

 الر ح للسه  الواحد ٌهال تواٌا التدفقاا السقدٌة.

  ــ ر حٌة السه  الواحد فً الحالة األولى = 
           

           
 دٌسار 

ديناار  522,222,222= 522,222,222+  044,444,222  الواحد فاً الحالاة الثاسٌاة = ر حٌة السهـ 

 هقذار الزبح االجوالي 

=       
           

           
 دينار 

 Profits Maximizationللسهم الواحد   تعظٌم األرباح: ثانٌاً 
 

 (9)رقم مثال 
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افترض ون وحد الااارٌع ٌتواع فٌه لٌادة ر حٌة السه  الواحد  دٌسار واحد،  ٌسااا اااروع رخار ٌتوااع    

دٌسار، فاذا أان الااروع األول ر حه وار اضأد والثاسً اخاطرته عالٌة، فإٌهاا  (5202) لٌادة ادرنافٌه 

 اون الاخااطرة افضل؟ وناذا ٌتوااف علاى درجاة تجساب الاساتثار للاخااطرة، فااذا أاان الاسااناون ٌتجس

ه ٌجاب ون سادرك ون السه  الثاسً الاتواعة اأ ر، فعلٌ فضل على الرغ  ان ون ر حٌةفالسه  األول نو األ

 عض ااروعاا ادستثاار اأثر خطاورة اان غٌرناا. احادد رخار ٌتعلاق  إنااال ادخاتالف فاً الهٌاأال 

الاالٌة للاساآا )نٌأل األاوال الاالوأة والاقترضاة  التاً تختلاف اان اساا ة إلاى وخارى، وناذا ٌتوااف 

الاالٌة خالفال لاخاطر التا ٌل تضثر على سس ة األاوال الاقترضة إلى األاوال الاالوأة. إن نذه الاخاطر 

على تدفقاا الاأاسب الاتواعاة للساه  الواحاد، فلٌاادة سسا ة القاروض وو )الادٌوسٌاة  تلٌاد اان الاخااطر 

)وي اخاااطر  فاتاادة القاارض  والاخاااطرة السقدٌااة الاالٌااة للاسااا ة )اخاااطر عااد  القاادرة علااى ت طٌااة ألفااة

تاضدي إلاى لٌاادة ر حٌاة  اساط الاستحقة ان الادٌوسٌاة ، ولأسهااالسٌولة الاتاثلة فً القدرة على تسدٌد األ

الاسااا ة اذا أااان سااعر الفاتاادة الااادفوع علااى الادٌوسٌااة ٌقاال عاان اتوسااط الاار ح السااسوي الاتحقااق للاسااا ة 

وتضدي إلى لٌادة صاافً الادخل ستٌجاة الاٌالة الضارٌ ٌة للقاروض وطارح اصاارٌف فاتادة القارض ا ال 

ك واارال رخار ناو إن نادف تعظاٌ  الر حٌاة للساه  الواحاد د ٌسااح  دراساة وثار احتساب الضرٌ ة، ث  نسا

سٌاسة تولٌع األر اح على القٌاة السواٌة للسه ، فاذا توجها الاسا ة سحو نذا الهدف ف سها ر ااا د تقاو  

اظ  تولٌع ار احال على ادطالق، فهً ستقو  على ادال  تحسٌن الاأاسب للسه  الواحد عن طرٌق ادحتف

 الر ح واستثااره فً وذوساا الخلٌسة اثالل دسعدا  الاخاطرة فٌها تقرٌ ال. وو تاوٌل التوسعاا فاً الاساا ة 

، ألسهاها عسد ارتفاع وسعارنا فاً الساوق، وعلاى ذلاك فاان الهادف اصا ح *وتحقٌق الاأاسب الروساالٌة

وإن سٌاسة تولٌع األر اح الاثلى نً اق ودل فً حد ذاته طالاا إن تولٌع األر اح ٌضثر على اٌاة السه ، 

. ولأال ناذه ادسا اب الاقدااة فاساه د ٌاأان ادعتاااد علاى Stock Priceالتً تعظ  سعر سه  الاارأة 

نااادف تعظاااٌ  ر حٌاااة الساااه  فاااً اٌااااس فاعلٌاااة القاااراراا الاالٌاااة فاااً تحقٌاااق الاسفعاااة وتعظاااٌ  ثاااروة 

 الاالك)الاساناٌن .
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المكاسب الرأسمالٌة: تعنً بها األرباح التً ٌحققها مالك السهم عندما ٌبٌع السهم بأعلى من سدعر شدراءف فدً سدوق   *

 األوراق المالٌة )البورصة(.

 (0)رقم مثال 
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لألساه  العادٌاة للاساا ة، وي ساعر  ٌاع  (Market Value)ٌقصد  قٌاة الاسا ة إجااالً القٌااة الساواٌة     

سً تعظٌ  اٌااة الساه  الواحاد فٌهاا. والقٌااة الساواٌة لألساه  تتسا  السه  فً السوق، وتعظٌ  اٌاة الارأة ٌع

سااعر السااه  العااادي فااً  ٌساااوي عاد  ادسااتقرار فهااً اتقل ااة خااالل التعاااال الٌااواً فااً السااوق الاالٌااة واااد 

الاساجل فاً الادفاتر عساد إصاداره  ت عاال ة )وناو الساعر ـاـة الدفترٌـاـوق وو ٌأون وعلى وو واال اان القٌاــالس

 للعرض والطلب على السه .

 

 : العوامل المؤثرة فً سعر السهمــ 

 .ر حٌة السه  الواحد الاخطط لها 52

 تواٌا تدفقاا الر حٌة. 02

 .الاخاطرة فً األر اح الاخطط لها  32

 .ٌن استخدا  الد   02

  .سٌاسة تولٌع األر اح 52

ونذا ٌعسً ون وي ارار اه  ٌجب ون ٌت  تحلٌله وفق ت ثٌر نذه العواال وٌعلل ساعر ساه  الاساا ة فاً    

السوق. اثالل افتارض ون اارأة ااا تارو  الادخول فاً اااروع جدٌاد فهال إن الادخول فاً ناذا الاااروع 

وف تتجااول ؟ نل نسااك فرصاة وو احتااال إن التأاالٌف سا (EPS)ٌضدي إلى لٌادة ر حٌة السه  الواحد 

سوف تقل  س ب فاتح  التقدٌراا، وإن األسعار سوف تأون اال ان الاخطط لها وإن ر حٌة السه  الواحد

نذا الااروع الجدٌد؟ وأ  ان الواا سحتاج لتحقٌق الر ح؟ وأٌف ستأون تل ٌة اتطل اا روس الاال لهذا 

 الااروع ؟

سٌضدي ذلاك إلاى لٌاادة اخااطرة الاارأة؟ نال فإذا ت  استخدا  الدٌن لتاوٌل روس الاال الاطلوب أٌف   

ٌس  ً على الارأة تقلٌل سس ة اقسو  األر اح الاولعة واستعاال السقد ادحتٌااطً لتاوٌال الاااروع. وو 

نل اسها ٌجب ون تحافظ على اقسو  ور اح وتاوٌل روس ااال الاساا ة اان خاارج الاساا ة )اصادار وساه  

  ؟ ةجدٌد

ً اضدا ٌس  ااً ون تتصادى لهاا اإلدارة الاالٌاة ألسهااا اان صالب وظاتفهاا فااون اإلجا اة علاى ناذه التسا    

  تحقٌق ندف تعظٌ  اٌاة الاسا ة.

وتاٌل اإلدارة الاالٌة الحدٌثة إلى استعاال تعظٌ  اٌاة الاسا ة دتخاذ القراراا العالٌة لإلدارة الاالٌة،       

ا الفسٌة التً تصاحب ادنداف التاً سا ق والس ب فً ذلك ٌرجع إلى ون الهدف ٌتالفى العٌوب والاحددا

 توضٌحها.
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 ممٌزات القرارات المتعلقة بتعظٌم قٌمة المنشأة كما ٌأتً: 

ة ان تجسب ا دو ال اوض الاصااحب نذه الاٌل وت تً مراعاة الدقة فً تقٌٌم الموجودات وعوائدها:ــ .9

ستعاال األر اح الاحاس ٌة الاذي ٌااأل احاور انتااا  نادف تعظاٌ  األر ااح ساا ق الاذأر اان خاالل أل

 إدخال عسصر اه  فً حساب اٌاة الاوجوداا والتقدٌر الداٌق للاردود الاتواع اسها ستٌجة دنتاااه 

لاه اعساى احاددال  ا دو التدفقاا السقدٌة الساتجة عن ارار ادستثاار فً الاوجوداا. وناذا الا ادو داٌاق و

 Present)سااتعاال تعظااٌ  القٌاااة الحالٌااة فااً فصااول دحقااة  الااذي ٌترتااب علٌااه و)سااٌت  توضااٌحه 

Value)  ارادف لتعظٌ  اٌاة الاسا ة. س أ 

فقراراا تعظٌ  اٌاة الاسا ة تحلل ٌعكس المخاطر فً قٌمة التدفقات النقدٌة والقٌمة الزمنٌة للنقود:ــ  .0

علاى اٌااة اٌا اللاسً للتادفقاا السقدٌاة، واجاراء التعادٌالا الضارورٌة وتحسب درجة الاخاطر والتو

التدفقاا السقدٌة وذلك ألس اب عدة وولها لٌت  عأس الاخاطر واحتواتها فً اٌاة التدفقاا السقدٌة وثاسٌها 

 خـط ان التدفقاا السقدٌة فً الاســتق ل ة وي ـلحساب خص  للفوارق اللاسٌة. وتحا ندف تعظٌ  القٌا

احسااو ة علااى وساااس خصاااها وإرجاااع اٌاتهااا إلااى الواااا الحااالً وذلااك  اسااتعاال اعاادل خصاا   

(Discount Rate)  اساسااب لااٌعأس درجااة الاخاااطر وتواٌااا التاادفقاا و التااالً ٌجااب السظاار إلااى

القااراراا وو الااااروع ادسااتثااري علااى ضااوء القٌاااة الاتواعااة اسااه اسسااو ة إلااى القٌاااة ادسااتثاارٌة 

اللاة له. وألاة القٌاة السواٌة الاستعالة نسا تعسً اٌاة ادصل للاساناٌن واا ٌدره علاٌه  ادصلٌة ال

ان عواتد أاا ون اعدل الخص  ٌعأاس اٌااة الاخااطر والالان  السسا ة إلاى الاسااناٌن وو الجهاة التاً 

ل الخصا ، اااا  التاوٌل. فألاا لادا الاخاطر وطالا الادة اللاسٌة الاتواعة ان الااروع، لاد اعد

و التالً اذا تواعا الاسا ة تدفقاا سقدٌة ثا تة وو وأٌدة فً الاستق ل ف سهاا ستساتعال اعادل خصا  الٌال 

   اثالل.5%)

فقاراراا تعظاٌ  اٌااة الاساا ة  بنظر االعتبار المخداطر المالٌدة والمخداطر النقدٌدة )السٌولة(:ـدـ ٌأخذ .3

 . ة ورفع سعر السه  فً السوقتستهدف الهٌأل الاالً األاثل الذي ٌعظ  اٌاة الاسا

وذلااك ألن سٌاسااة  ٌأخددذ بنظددر االعتبددار أثددر سٌاسددة توزٌددع األربدداح علددى القٌمددة السددوقٌة للسهم:ـددـ .0

الاسا ة الاتعلقة  اقسو  األر اح الذي ٌاثل الادفوعاا السقدٌة التً ٌحصال علٌهاا حالاة األساه  التاً 

اان ادٌاراداا تاضثر  صاورة ا ااارة فاً تدفع له  اان األر ااح الاتحققاة ولاٌس اان اصاادر وخارى 

القٌاااة السااواٌة لألسااه  العادٌااة إذ ٌسااتعال أاقٌاااس وو اعٌااار ألر اااح الااارأة الاتواعااة لااذا فاا ن وي 

ت ٌراا فٌه ر اا تحال ت ثٌرال على وسعار األسه  اأ ار اان الت ٌٌار الاذي تحدثاه األر ااح وناذا ٌادعو 

ٌن تولٌع األر اح وو احتجالنا  استظااة واساتقرة تحسا ال إلى ات اع سٌاسة اقسو  األر اح )الا ادلة  

 ان ت ثٌرنا الا اار على حالة األسه  و التالً على سعر السه  فً السوق.

لك علٌلي الطالب، لااذا اص ح ندف تعظٌ  اٌااة الاساا ة اها ، لاذا فهاو احاور ااا تقد  ٌتضح     

ال ة، والاارأاا الراتادة اثال )جساراار الاعاصارانتاا  فً اإلدارة الاالٌة وسظرٌاا التاوٌل وادساتث

لٌروأس، اار سٌدس،  ٌجو، ااٌأروسوفا  واسااء وخرى اعروفة ل  تساعى إلاى تحقٌاق اوتورل، 

 األر اح  قدر سعٌها لتعظٌ  اٌاتها السواٌة والاحافظة علٌها فً السوق التسافسً.

الرغ  ان إن ادفعال اإلدارٌة تضثر فً على ٌعكس قدرة المنشأة على التكٌف مع البٌئة الخارجٌة:ــ  .0

، واان  اٌن ناذه العوااال )القٌاود اٌاة سه  الاسا ة أذلك العوااال الخارجٌاة تاضثر فاً اساعار األساه 

 .القاسوسٌة، السااط اداتصادي العا ، اواسٌن الضرٌ ة، وظروف سوق األسه  

 ٌوضح نذه العواال. (0)والاأل را   
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 ٌوضح العواال الخارجٌة الاضثرة على وسعار األسه  (0) الاأل

 

ان عال الاسا ة ضان ت ثٌر اجاوعاة القٌاود الخارجٌاة الاوضاحة واصاى ٌااٌن الااأل اثال القاواسٌن      

سٌاسااة ال سااك الخاصااة التااً تاسااع ادحتأااار والتأااتالا اداتصااادٌة وو اواعااد ادسااتخدا  والتوصااٌف وو 

تقو  الاسا ة  اتخاذ اراراا استراتٌجٌة تتالت  اع ناذه  الارألي )اثل تحدٌد سعر الفاتدة وو اعدل الخص  

الااضثراا الخارجٌااة، وتتفااق اااع اساتوى السااااط اداتصااادي العااا  واساتوى ضااراتب الاادخل، وأااذلك فااً 

ألسااه   صااٌ ة اقسااو  األر اااح، ودرجااة تواٌااا التاادفقاا السقدٌااة وفااً السهاٌااة ٌستقاال التاا ثٌر علااى حاااالً ا

 اخاطرة األر اح الاخططة فالر حٌة والتواٌا والاخاطرة ألها تضثر فً سعر سه  الاسا ة.

واألار سفسه ٌحدث اع العاال األخر ونو ظروف سوق األسه  أأل ألن اسعار األسه  فً السوق تاٌل    

لاك علٌالي الطالاب ون ساعر إلى ون تتحرك اعال صاعودال ون وطاال ااع  عاض الفاوارق. واااا تقاد  ٌتضاح 

عتااد علاى فاعلٌاة السه  فً السوق نو الاقٌاس الحقٌقً للقٌااة الساواٌة للاساا ة، وتحقٌاق نادف تعظٌاهاا ٌ

  اراراتها الاالٌة  التأٌف اع ات ٌراا  ٌتتها الداخلٌة والخارجٌة اعال.

     

 

 ٌعساً لٌاادة العاتاد ادجتاااعً إلاىٌقصد  العاتد ادجتااعً نو العاتد الخا   الاجتاع أأل وتعظٌااه     

حد. ونذا ٌعسً إن اراراا اإلدارة الاالٌة ٌجب ون ت خذ  الحسا ان لاٌس فقاط تحقٌاق العاتاد الا ااار  واصى

للارأة أتعظٌ  ور احها وو تعظٌ  اٌاتها السواٌة  ال اٌضاال العاتاد غٌار الا ااار وي ذلاك العاتاد الاذي تعاود 

 االاجتاع، وتاضدي إلاى لٌاادة اسافعه للاجتاع أأل اثل ذلك خلق وظاتف جدٌدة تسان  فً اعالجاة ال طالاة 

دخاال ادفااراد وإعااادة تولٌااع الاادخل  ااٌن الط قاااا ادجتااعٌااة الات اٌسااة  هاادف تقرٌااب التفاااوا الط قااً. وو 

ادستثاار فً ااارٌع تساً الاساطق الرٌفٌة ال عٌادة وو الاسااطق الفقٌارة، و التاالً تساان  فاً إعاادة تولٌاع 

د الواحد، أاا ون اساناة الاسا ة   ي صورة تضدي إلى تعظٌ  الثروة الدخل  ٌن الاساطق الات اٌسة داخل ال ل

  ٌ قاٌ   تحسان القواٌة تسطوي تحا ندف تعظٌ  العاتد ادجتااعً، اثالل ادستثاار فً اصسع ودوٌة ٌجب ون 

  األر اح الاتحققة.صحة الاجتاع أأل ولٌس فقط 

 ظروف سوق             القٌود الخارجٌة                     قرارات السٌاسة االستراتٌجٌة      مستوى النشاط االقتصادي 
 )تحت سٌطرة اإلدارة(                    والضرائب                               األسهم                                         

 نوع المنتجات والخدمات              .9   ة االحتكار     قوانٌن مقاوم .9
 طرق االنتاج المستخدمة               الربحٌة المتوقعة                    .0 القٌود البٌئٌة                      .0
 سعر السهم     توقٌت التدفقات النقدٌة                 . نسبة استخدام الدٌن           3          قٌود امان مكان العمل .3

 سٌاسة توزٌع األرباح                    درجة المخاطرة       .0والمنتج                            
 قواعد االستخدام  .0
 سٌاسة البنك المركزي .0
 التطورات العالمٌة .2
 نوع المنتجات والخدمات .1
 طرق االنتاج المستخدمة  .2
 م الدٌننسبة استخدا .3
 سٌاسة توزٌع األرباح .4
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 . اوى التعلٌ  والوعً الاعرفً ولٌس   ر احه تحسٌن است ت قٌ  أاا ون إسااء جااعة وو ألٌة ٌجب ون   

وراا التً وو ادسااك ٌس  ً ون ٌقارن  الوف و سفس الاسطق ف ن ادستثاار  ارأة إلستاج وتسوٌق الدواجن

 ٌحققها داتصاد ال لد ان العالة الصع ة ستٌجة عد  استٌراد اللحو   التً تألف عالة صع ة. 

تااعً نو خٌار الاسا ة فً عالٌة اقارسة  اٌن ر اح رساً و اٌن ر اح فاً ون ت سً ندف تعظٌ  العاتد ادج   

الاستق ل لالاتصاد القواً أأل. و عض ادساتثااراا د ٌأتاال ساوناا اد  عاد فتارة طوٌلاة اان ادساتثاار 

األول عسداا تسا  ألول ارة فاذا ت  القٌاس على وساس الر ح فً األجل القصاٌر فا ن ناذا ادساتثاار ساوف 

و التالً ف ن ارار ادساتثاار ناذا ٌتطلاب سٌاساة عاااة لهاا إ عادناا  األجال الطوٌال ود ساٌاا اان ٌرفض، 

لإلستااج الجدٌاد وخلاق طلاب  ساحٌة إاأان تا ٌل الاصسع  طااته الأاالة  الاستق ل ستٌجة تأٌف الاستهلأون

 جدٌد واا ٌت ع ذلك ان ردود افعال اٌجا ٌة  الاستق ل لساو اداتصاد القواً.

ٌاأاان اٌاااس العاتااد ادجتااااعً  رغ ااة الاسااتهلأٌن فااً دفااع اٌاااة استجاااا الااارأة، وذا ا لسااا  قٌاااس     

)تورفً  والذي ٌع ر عن اسطق سلٌ  اد إسه فً الواا سفسه غٌر  ساٌط فاً حساا ه. فالرغ ااا التاً تع ار 

فارد إلاى رخار واان لااان عن ااسٌاا ٌرغب الفرد  تحقٌقها ت عال لذاته وال ٌتة التً ٌعاٌ  فٌهاا تختلاف اان 

اا وحدنا غٌر اا لة للقٌاس الأاً، فصحة الاجتاع وو ثقافته وو واأان إلى لاان واأان رخر، ولٌس الرغ 

 رفانٌته ألها ااور تتعلق  ستاتج العاتد ادجتااعً ولأسها غٌر اا لة للقٌاس الأاً.

اا ل للقٌاس فاسه ٌترتب على ذلاك عاد   وعلٌه فإذا أان ندف الاسا ة تعظٌ  العاتد ادجتااعً ونو غٌر    

إاأاسٌااة تقٌااٌ  القااراراا الاالٌااة وو ادداء الاااالً للااارأة. لأاان نااذه الااااألة اااد خفااا وط تهااا فااً عالاسااا 

الاعاصر الٌو  ستٌجة ادساتخدا  الواساع لتأسولوجٌاا الاعلواااا والأا ٌاوتر وادسترساا التاً وفارا اواعاد 

ألساالٌب والساااذج الرٌاضاٌة الاالٌاة والاحاسا ٌة وادحصااتٌة للوصاول إلاى  ٌاساا داٌقة ٌاأن اعالجتها  ا

 ستاتج اق ولة واعتادة فً اٌاس العاتد ادجتااعً.

 : ًصافً العائد االجتماع  

 صااافً العاتااد  العاتااد الاااالً ادجتااااعً وإساااا الع اارة ااان الساحٌااة الاالٌااة والاحاساا ٌة لااٌس الع اارة      

 الفرق  ٌن التألفة ادجتااعٌة و ٌن اجاوع الاسافع وو العواتد ادجتااعٌة.ادجتااعً الذي ٌاثل 

وافهو  التألفة ادجتااعٌاة ٌختلاف عان تألفاة ادااوال دخاتالف اساعار الاادخالا )العساصار الاساتخداة  

واٌاة الاستجاا فً استخداااا وخرى ونذا ٌعسً ضرورة ادخذ  عٌن ادعت ار تألفة الفرصة الاضاعة وو 

سعر الفرصة الاضاعة ، التاً تاثال اٌااة وي ااورد ااتصاادي اساتخداال فاً )وااٌ   حادتاه وتظهار اناٌاة 

تألفة الفرصة فً حادا ادحتأار التً تتاٌل  ها سس ٌال الارأاا العااة، إذ ان الااأن نساا لٌاادة األر ااح 

لااترٌها ولأسها د تاثل التألفة الحدٌة  لٌادة ادسعار و التالً ف ن وسعار السوق تاثل القٌاة الحدٌة للسلعة 

 فً استاجها.

لااٌس وحااده الااذي ٌحاادد صااافً العاتااد ادجتااااعً وو اسااتوى األر اااح واساااا ٌتواااف علااى ون ادحتأااار    

اعت اراا وخرى عدة اسها ط ٌعة السااط اداتصادي ذاته، وادى حااٌة الحأواة للارأة، واستوى الأفاءة 

ن التقٌٌ  الاالً للاسا ة وفق اسظور العاتاد ادجتاااعً ٌساتدعً تصاسٌف الاارأاا ادستاجٌة، وعلى ذلك ف 

ان ساحٌة استوٌاا الر حٌة فً ادجل القصٌر والطوٌل، وان ساحٌة وخرى ادى إاأان اسهااها فً الدخل 

)اداتصااادي، ادجتااااعً  ٌجعاال ااان الواضااح ااااا   القااواً وو تعظااٌ  الثااروة القواٌااة. ألن نااذا التصااسٌف

 الاسضولٌن عن الارأاا اآلتً:
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 استوٌاا الر حٌة الاطلو ة والاتواعة  السس ة إلى أل ارأة.  52

 ٌوضح للجاهور ادنداف الاالٌة الاتواعة ان تلك الارأاا واستوى اسعارنا. 02

   ٌسهل اهاة الاراا ٌن والسٌاسٌٌن واداتصادٌٌن فً تقٌٌ  ادداء الاالً للارأاا وادى اساناتها فً  32

 الثروة القواٌة.  

 سٌاسة دع  حأواً عادل  ٌن الارأاا وفقال لاساناتها فً اداتصاد القواً. وضع ٌسهل 02

 ٌساعد فً وضع حد وعلى وودسى للر حٌة وو العاتد ادجتااعً لأل اجاوعة وعلى اساس اراحل ساونا. 52

     

 

     

إن إدارة الاسظااا وو الاساآا سواء أاسا خاصة وو عاااة، د تقاف ونادافها عساد نادف تعظاٌ  اٌاتهاا     

 .السواٌة وو تعظٌ  سعر وسهاها فً السوق، واساا د د ون تأون لها وندافال وخرى

هعنياىى با ى  Active Decisionsخاصاة الاذٌن ٌتخاذون القاراراا الفعلٌاة  Managersوالاادٌرٌن     

بزضا العاهليي ورفاهيتهن، وكذلك بوا يخذم اطازا  الوااالح ارىازي فاي الونوا م والوبتوا  بوا    يهتوىا

  عام2

وٌاأاان تعرٌااف الاسااضولٌة ادجتااعٌااة   سهااا  اجاوعااة ااان ادلتلاااااا التااً تت سانااا الاسظاااة لحااٌااة    

ا ال الاسظاااا اان وجال الاجتاع وتعلٌل الاحتوى ادجتااعً فً وساطتها . وعرفا اٌضاال  ادلتالا  اان 

 تعلٌل ت ثٌرنا ادٌجا ً وتقلٌل ت ثٌرنا السل ً على الاجتاع . 

أر نسا ون سعً الاساا ة لتحقٌاق تعظاٌ  ساعر ساهاها ٌصاب فاً صاالح الاجتااع عاوااال ذوان الجدٌر  ال  

 وذلك ألس اب عدة:

 فً استاج السلع والخدااا   اال ألفاة ااأساة و ا على  Efficiencyون تحقٌق نذا الهدف ٌتطلب الأفاءة  52

 جودة.

 حتاجها وٌرغ ها الل اتن وو الاستهلأٌن.وسه ٌتطلب تطوٌر الاستجاا التً ٌ 02

 ون دافع الر ح ٌضدي إلى استخدا  تأسولوجٌا جدٌدة واستجاا جدٌدة ووظاتف عال جدٌدة. 32

الاساااآا الساجحااة، وون الااااروعاا الساجحااة  ون اإلدارة الاالٌااة تلعااب دورال حٌوٌااال واهاااال فااً عالٌاااا 02

 داتصاد سلٌ  واستج. ضرورٌة تاااال 

ون تط ٌق ا ادو الأفااءة فاً اساتخدا  الااوارد واوجاوداا الاساا ة التاً ناً جالء اان ااوارد اداتصااد  52

والاجتاااع، ٌحقااق الوفااوراا اداتصااادٌة وٌقلاال الهاادر فااً نااذه الاااوارد و التااالً ٌصااب فااً صااالح افااراد 

اع، ان ساحٌة أاٌة الاعروض اان السالع والخادااا وو اساعارنا، وو ات ااع اعااٌٌر ادااان والساالاة الاجت

 ال ٌتٌة والصحٌة. 

ااا تقد  ٌجب على الارأاا ون ت خذ  عٌن ادعت ار ادى ت ثٌر اراراتها على رفانٌة واسفعاة وصاالح      

ة ادجتااعٌة، ونذا ٌعساً وساه علاى الاساا ة الاسضولٌالاجتاع الذي تعٌ  فً أسفه. ونذا نو جونر وفلسفة 

ان توالن فاً انادافها  اٌن تحقٌاق الاساافع الارغاوب  تحقٌقهاا اان ا ال الاارأة فاً تعظاٌ  اٌاتهاا الساواٌة 

 . وثروة الاالك و ٌن الاسافع الاطلوب الحصول علٌها ان ا ل الاستهلأٌن والاجتاع

لاسا ة حقها فً تولٌع الاوارد الاالٌة  ادستساد إلى ولأن اد ٌتساءل الاعارضون ان وي اصدر تستاد ا     

افهواها الخا   الاسفعة ادجتااعٌة فضالل عن احتاال ارتفاع تأالٌف الاسا ة  األ أ ٌار وو تأ اد خسااتر 

 أ ٌرة إذا اااا  اسضولٌتها ادجتااعٌة و التالً تضعف اأاستها التسافسٌة ااا  الارأاا األخرى التً ر اا 

 اسضولٌتها ادجتااعٌة، ونذه الااألة ٌاأن ون تحل  الاوالسة  ٌن الاسافع التً اارسا الٌها وو عن د تضان  

   Social Responsibility  خامساً: المسؤولٌة االجتماعٌة
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 طرٌق اواعد ااسوسٌة تسظٌ  التلاااا الارأاا اتجاه الاجتاع  طرٌقة عادلة.

الاالٌاة اساتثاارال وتااوٌالل فاً إطاار  إن ندف الاسضولٌة ادجتااعٌة ٌحات  علاى الاساا ة اتخااذ اراراتهاا    

الافهااو  ادسساااسً، والافهااو  ادسااتهالأً الساالٌ  وو الااذأً وفااً إطااار الافهااو  ال ٌتااً، ود تساا ب اي رذى 

للاجتاع وو الاستهلأٌن وو ال ٌتة. واثال ذلك ادستثاار فً ااارٌع د تل ً حاجة ورغ اا الل ااتن، وو فاً 

قة لل ٌتاة، تسا ب التلاوث وتضار  الصاحة العاااة، وو تاوٌال اان ادااوال تقدٌ  استجاا وخدااا غٌر صدٌ

 القذرة الساتجة ان عالٌاا غٌر ااسوسٌة وغٌر ااروعة وو د ٌق لها العرف ادجتااعً.
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 الاسا ة.أٌف تصف العالاة  ٌن ونداف اإلدارة الاالٌة وونداف  5س

 

تعظٌ  األر اح اان ونا  األناداف التاً تساعى الاارأاا إلاى تحقٌقهاا، اد اسهاا د تااأل  0س

 اعٌارال داٌقال لقٌاس سجاح وو فال الارأة؟ علق على نذه الع ارة ادخٌرة  اختصار.

 

 أٌف تفسر غاوض ادلول الر حٌة. 3س 

 

اٌهاا افضل ااروع ٌحقق الٌون دٌسار سسوٌال، و  ااروع ٌحقق ثالثة االٌٌن فاً سهاٌاة  0س

 سسواا  ولااذا.  3السسة الثالثة )عار الااروع 

 

نل ان ندف تعظٌ  األر اح ٌ خذ  سظار ادعت اار الاخااطر الاصااح ة للااردود السقادي؟  5س

 وضح إجا تك  اثال.

 

سااعر السااه  العااادي الواحااد )دٌسااارال واحاادال  فقااط    االٌااٌن دٌسااار،0ااارأة روساااالها ) 6س

حققا صافً دخل ادره سصف الٌون دٌسار، سفذا الارأة ااروعال جدٌادال تا  تاوٌلاه  لٌاادة 

روساال الارأة  إصدار الٌون سه  جدٌد سعر السه  الواحد )دٌسار واحد  اٌضاال، وااد حقاق 

 ٌسارال؟   عارة االٌٌن د04لٌادة فً األر اح اإلجاالٌة إلى )

 الاطلوب:

 حساب ر حٌة السه  فً الحالة األولى والثاسٌة. 52

 علق على الستاتج. 02

 اارن  ٌن ندف تعظٌ  األر اح وندف تعظٌ  ر حٌة السه  الواحد.  7س

 

ون ندف تعظٌ  ر حٌة السه  الواحد ٌص ح اق ودل طالاا إن سٌاسة تولٌع األر اح تاضثر  8س

 فً اٌاة السه . وضح ذلك.

 

 

 

 لثانًاسئلة الفصل ا
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 اا الاقصود  سعر السه  وو القٌاة السواٌة للسه ؟ واا نً العواال الاضثرة على سعر  9س

 السه .

 

 أٌف ٌضثر استخدا  الدٌن فً القٌاة السواٌة للاسا ة.  52س

 

 اارن  ٌن ندف تعظٌ  العاتد ادجتااعً وندف الاسضولٌة ادجتااعٌة  التفصٌل. 55س

 

ساا ة، اادرة الاساا ة علاى التأٌاف ااع ال ٌتاة وضاح أٌاف ٌعأاس نادف تعظاٌ  اٌااة الا 50س

 الخارجٌة. 

نااال ون تعظاااٌ  ساااعر الساااه  ٌتعاااارض ااااع نااادف العاتاااد ادجتاااااعً والاساااضولٌة  53س

 ادجتااعٌة؟ وضح إجا تك  استخدا  اسلوب التحلٌل والتعلٌل.

 

 ضع كلمة صح أم خطأ امام العبارات اآلتٌة ثم صحح الخطأ إٌنما وجد. 90س

 اختلفة لها.عد  وجود اعسى واضح للر حٌة ٌضدي إلى طرح تفسٌراا  52

 تعد الر حٌة  اثا ة اعٌار للأفاءة اداتصادٌة. 02

 . ٌعد عاال تواٌا تدفقاا الر حٌة ان احد العواال الاضثرة على سعر السه .3

 . ون اراعاااة الداااة فااً تقٌااٌ  الاوجااوداا وعواتاادنا تعت اار ااان ااٌاالاا القااراراا الاتعلقااة0

  تعظٌ  اٌاة الاسا ة.

 . ٌقصد  العاتد ادجتااعً نو العاتد الذي ٌخ  فتة اعٌسة فً الاجتاع دون غٌرنا.5

. ون ناادف الاسااضولٌة ادجتااعٌااة د ٌحاات  علااى الاسااا ة اتخاااذ اراراتهااا الاالٌااة اسااتثاارال 6

 وتاوٌالل فً الافهو  ال ٌتً.
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 الثالثالفصــل 

 ةـــــالمالٌ القوائــــــم           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف الفصــل 
بعد االنتهاء من قراءة هذا الفصل ٌنبغً على الطالب أن ٌكون 

 قادراً على:

  ًوصف القوائم المالٌة واهمٌتها فً عرض المركز المال

 .للمنشأة

  .التعرف على اهداف القوائم المالٌة 

  بٌان أهمٌة التدفقات النقدٌة من االنشطة التموٌلٌة من اجل

 الحصول على االموال الالزمة لالستثمار. 

  .القدرة على اعداد كشف التدفق النقدي 

 .القدرة على وصف قائمة مصادر واستخدامات االموال 
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فً تأشٌر المستقبل والتنبؤ  وتشكل قاعدة بٌانات ٌستفاد منها ُتظهر القوائم المالٌة االداء التارٌخً للمنشأة     

به وتعرؾ القوائم المالٌؤة   بانهؤا تقؤارٌر مالٌؤة مياسؤبٌة ُتعؤد لبقؤاه للمفؤارٌم والفؤروئ والمبؤادة المياسؤبٌة 

الدفاتر المياسؤبٌة للمنشؤأة التؤً تعؤد عؤادة لفتؤرة المتعارؾ علٌها وتيتوي على بٌانات مستقاة من السجالت و

معٌنؤؤة وٌتوجؤؤ  كن تكؤؤون رؤؤاض االفترا ؤؤات معقولؤؤة  Assumptionsمالٌؤؤة اليقؤؤة بنؤؤاءه علؤؤى افترا ؤؤات 

Reasonable بيٌث تراعً ف اله عن االداء التارٌخً للمنشأة كاله يسؤ  ظروفهؤا وكمكاناتهؤا فؤً اليا ؤر

 ؾ البٌئٌة االخرى.وفً المستقبل والك مع مراعاة الظرو

 

 

ونتائج عملٌاتها خالل فترة زمنٌة المنشأة المالً كلى اعلاء صورة دقٌقة عن و ع تهدؾ القوائم المالٌة    

معٌنة. وقد تولت مهنة المياسبة مهمة القٌام بإعداد راض القوائم فً ظل مجموعة من المبادة المياسبٌة 

 المتعارؾ علٌها التً و عت االلار العام لمهنة المياسبة  من ما ٌأتً: 

 موجودات الويدة االقتصادٌة. قٌاس  .1

 بٌان التزامات الويدة االقتصادٌة ويقوق اصيابها.  .2

 المياسبٌة.بٌان التؽٌرات فً قٌمة موجودات ومللوبات الويدة ويقوق اصيابها خالل الفترة  .3

 التعبٌر عن قٌم الموجودات والمللوبات بويدة العملة المستعملة. .4

 

 

 

 سبٌل اليصر:رناك انواع عدٌدة للقوائم المالٌة منها على   

 (.قائمةالدخل) كشفالدخل .1

 كشؾ المٌزانٌة العمومٌة.  .2

 كشؾ التدفقات النقدٌة. .3

 قائمة مصادر واستخدامات االموال. .4

 المٌزانٌة التقدٌرٌة النقدٌة. .5

 قائمة التؽٌرات فً يقوق الملكٌة. .6

  statementIncomeكشف الدخل )قائمة الدخل(  .1

 وبٌـنعات ــالمبٌتند كعداد قائمة الدخل على وجود عالقة ثابتة نسبٌاه على المدى القصٌر بٌن صافً ـــٌس   

 المشروع من الدخل الصافً المتيققمختلؾ بنود القائمة، ومن ارم كرداؾ الويدة االقتصادٌة التعرؾ على  

 المجاالت اآلتٌة:  روري فًخالل الفترة الزمنٌة مو ع االعتبار والدخل 

 القــــــوائم المالٌة 

 القــــــوائم المالٌة اوالً: اهداف 

 القــــــوائم المالٌة ثانٌاً: انواع 
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 تمكٌن المالكٌن من التعرف على نتائج استثماراتهم أـ

كو مشؤروع فؤً كي نشؤال على كرباح ممكنة من خؤالل اسؤتثمارا تهكن ردؾ المالكٌن رو تيقٌق ك يٌث    

اقتصادي سواء كان خدمً كو انتاجً وعن لرٌق القوائم المالٌؤة وخاصؤة كشؤؾ الؤدخل، ٌت ؤا للمؤالكٌن 

فقت فً سؤبٌل تيقٌؤق نسؤبة المبٌعؤات الفعلٌؤة ف ؤاله نالمبٌعات المتيققة ومن ثم انواع التكالٌؾ التً ايجم 

عن الالعهم على بقٌة انواع التكالٌؾ التً لٌست لها عالقة بالمبٌعات مثل االٌجارات، العموالت، الفوائد 

 .... الخ.

 : سسة وضمان اموالهمتسهٌل مهمة الدائنٌن فً الرقابة على سالمة اوضاع المؤ ب ـ

فً الؽال  الدائنون رم العمالء الاٌن جهزوا الم سسة بالب ائع ولم ٌقب وا مبالؽهم مؤثاله مبؤالػ السؤلع     

وراجسهم كٌؾ ٌ منون اليصول على اموالهم، وعلى كدارة الم سسة والب ائع التً جهزورا للم سسة  

 يقوقهم.تسهٌل وتمكٌن الدائنون من مراقبة عملها ل مان 

 : تسهٌل مهمة اإلدارة فً التخطٌط والرقابة وتوزٌع األرباح ج.

التؤً تكسؤ  كثٌؤر مؤن المسؤارمٌن والمسؤتثمرٌن الؤاٌن التخلٌل والرقابؤة مؤن مهمؤات اردارة الناجيؤة     

 ٌسعون دائماه لكس  األرباح من خالل التوزٌع سنوٌاه كو نصؾ السنة على كن ٌكون التوزٌع ثابتاه والرقابة

 على راا التوزٌع.

 : تمكٌن المحللٌن من تقٌٌم بدائل االستثمار فً مختلف المشروعاتد. 

التيلٌل للبدائل فً االستثمار لمختلؾ المشارٌع ٌمكن كن ٌكون صعباه كاا لم تقؤدم التسؤهٌالت للميللؤٌن،     

ولهاا ٌقل االستثمار فً الم سسة نتٌجة لهاض الصعوبة، فً يٌن عندما تقدم التسهٌالت والتمكٌن للميللؤٌن 

ٌا واالٌجؤابً. وفؤً كدنؤاض نو ؤا عن التقٌٌم ٌمكنهم من االختٌار الصيٌا للمسؤتثمرٌن واالسؤتثمار الصؤي

 كشف الدخل:قائمة 

 كشف الدخل )قائمة الدخل(                                             

 

 XXXX                                المبٌعات                    
                      XXXX)ٌطرح( تكلفة المبٌعات                 
                       XXXXإجمالً ربح العملٌات                  

 XXXX رح( مصروفات إدارٌة ومالٌة      )ٌط                 
                                           XXXXصافً ربح العملٌات                  
                   XXXX    )ٌطرح( فوائد مدفوعة                
                     XXXX)ٌضاف( اٌرادات أخرى                 
                  XXXX)ٌطرح( مصروفات أخرى                 
                   XXXXصافً الربح قبل الضرٌبة                

  XXXX                      طرح( الضرٌبة   )ت                
 

 البٌان                                 المبالغ      

 XXXXX (Net income)                     بعد الضرٌبة الدخلصافً 
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 (1)مثال 

دٌنار وكانت  (830000) دٌنار اما تكالٌؾ الب اعة المباعة فكانت( 11000000) كانت مبٌعات شركة االزرر

 المصارٌؾ على النيو اآلتً: 

 دٍُاس 48000انبَع                مصارٌؾ 

 دٍُاس 76000   يصاسٍف عايت وإداسٍت  

 دٍُاس 160000االٍجاس                         

 دٍُاس 39600  فمذسث           أيا انفوائذ 

 دٍُاس 26540ضشٍبت انذخم                 

 
 . 31/12/2007اعداد كشؾ الدخل للشركة اعالض كما فً المطلوب /

 الحل/

 

 31/12/2007كشف الدخل لشركة االزهر فً 
 البٌان المبالغ

 11000000                             المبٌعات  

 830000      ت انبضاعت انًباعت            حكهف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                           

 10170000             يجًم انربخ                 

 

 )يطرح( نفماث انتشغيم    

  48000     يصاسٍف انبَع                    

   76000يصاسٍف عايت وإداسٍت              

   160000    االٍجاس                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        

                                          (284000) 

 ــــ                                     

 9886000   الرباح لبم انفىائذ وانعرائب ا  

 39600     ـــ                       انفوائذ     

 ــــــــــــــــــــــــ                                       
 9846400       صافً الربح قبل الضرائب  

                                    
      26540 ـــ                    رٌبة الدخل 
 ـــــــــــــــــــــــــ                                    
 دينار  9819860              صافً الدخل          
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 الصناعٌة المساهمة اعداد قائمة كشف الدخل بموجب البٌانات اآلتٌة: الشركة الوطنٌةطلب من   (2)مثال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : المٌزانٌة العمومٌة  .2

ا ـؤؤـتبؤؤٌن المؤؤوارد المتايؤؤة لهة فؤؤً ليظؤؤة زمنٌؤؤة معٌنؤؤة مؤؤن يٌاتهؤؤا ــؤؤـرؤؤً عبؤؤارة عؤؤن صؤؤورة للم سس    
 واالستخدامات التً وجهت الٌها راض الموارد.

 
 وتقسم المٌزانٌة العمومٌة )قائمة المركز المالً( إلى جانبٌن هما : 

 
 الجانب االٌمن    . أ

وٌمثل الموجودات، ورً عبؤارة عؤن الموجؤودات التؤً تملكهؤا المنشؤأة وتسؤتعملها ألجؤل تيقٌؤق الؤدخل،      

المصؤارٌؾ  القؤبئ، الصؤندوق، األوراق المالٌؤة، كوراقالموجودات فً راا الجان  ) المؤدٌنٌن،  كنواعومن 

 واآلالت والمعدات والسٌارات(. واألجهزةالمدفوعة مقدماه، المكائن 

 األٌسرالجانب  . ب

وٌمثؤؤل المللوبؤؤات ويؤؤق الملكٌؤؤة ورؤؤو ٌبؤؤٌن المؤؤوارد التؤؤً يصؤؤلت منهؤؤا المنشؤؤأة علؤؤى االمؤؤوال التؤؤً      

 استخدمتها فً تيوٌل موجوداتها المختلفة.

على يقوق المالكٌن كي ركس المؤال لمؤالكً المشؤروع الؤاي رؤو عبؤارة عؤن  األٌسرراا ف اله عن ايتواء الجان  

 مجموعة من األسهم الممتلكة من قبلهم.

 

 المبالغ                   المفردات
 110000 المبٌعات 

 83000 ـــ  تكلفة البصاعة المباعة

 ــــــــــــــ

 27000 مجمل الربح

 

 تلرح نفقات التشؽٌل

 4800 ة المصارٌؾ البٌع

 7600 المصارٌؾ االدارٌة والعامة

 800 اندثار الموجودات الثابتة

 1600 ارٌجار

 ــــــــــــ

    12200 االرباح قبل الفوائد والضرائب

 ــــ  نفقات الفوائد

 700 فوائد على كوراق الدفع

 3960 فوائد على السندات

 7540 صافً الدخل قبل ال رائ 

 2654 %(34)ــــ   ال رٌبة 

 ــــــــــــ    

 دينار  4976 صافً الربح
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 /من السنة ..........13/31المٌزانٌة العمومٌة كما فً 

 

 

 
 المطلوبات المتداولة                                                       الموجودات المتداولة

 XXX       ذمم دائنة                                             XXX           نقدٌة                      
                   XXXيصاريف يستذمت                                                  XXXاألوراق المالٌة            

                            XXXأوراق دفع                                                                    XXX  ريى يذينت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ            ـــــــــــــــ                                                XXXمصارٌف مدفوعة مقدماً 
     XXXXالمطلوبات المتداولة مجموع                                  XXX      المخزون                      

 ـــــــــــــــــــــ                                         
 حق الملكٌة ورأس المالXXXX                                  مجموع الموجودات المتداولة     

 XXX  رأس المال                                                                                                   
 XXX                أرباح محتجزة                                                            الموجودات الثابتة

 ـــــــــــــــــــ                                                             XXXاآلت والمعدات                         
 XXXX  مجموع حق الملكٌة                                                                                    ــــ 

  XXX                   االندثار               
 ــــــــــــــــ                                        

  XXXX       مجموع الموجودات الثابتة    
 ــــــــــــــــــــ                                                          ــــــــــــــــــــ                                           

 XXXXX وحق الملكٌة    المطلوبات مجموع                      XXXXX       الموجودات          مجموع 
 

 
 
 
 

 المبالغ      الموجودات                           المبالغ           المطلوبات               

 بمجموعة تتأثر تركٌبة جانبً المٌزانٌة العمومٌة بمجموعة من العوامل، فتركٌبة الموجودات تتأثر

 من العوامل اآلتٌة:

 النشال الاي تمارسه المنشأة )تجارة، صناعة، خدمات(.لبٌعة  .1

 كرداؾ المنشأة )كالتركٌز على السٌولة كو الربيٌة كو النمو السرٌع(. .2

 شكل المنشأة )مشروع فردي، شركة ت امن، شركة مسارمة(. .3

 

 

 

 

 

 
 

 اآلتٌة: رغم تأثرها بالعوامل السابقة اال انها تتأثر كذلك بالعوامل  أما تركٌبة الجانب األٌسر،

 لبٌعة كسواق المنشأة )سٌاسات البٌع والتوزٌع، توفر االقترائ(.  .1

 مريلة النمو التً وصلتها المنشأة )النمو، البلوغ، االنيدار(.  .2

 د الااتٌة(.فلسفة اردارة فً التموٌل )التوسع فً المدٌونٌة كو االعتماد على الموار .3

 .ودٌون ركسمال من التموٌل مصادر توفر مدى .4

 

 

 

 

 

 
 



  

 

   38 
 

 
 

 :عن المٌزانٌة العمومٌة (1)مثال    

 31/12/2015الشركات التجارٌة كما فً  إلحدىالمٌزانٌة العمومٌة  أدناهفً 

 

 يباٌَ،  3500، أساضٌ 5000يصاسٍف يذفوعت،  1500يخضوٌ،  500يذٍُوٌ،  2000انصُذوق،  1000

 ، األجملصَشة  لشوض 2500خحمت انذفع، ــكًبَاالث يس 2500وٌ، ــدائُ 1000ذاث واُالث،ــيع 2500

 سأط انًال. 10000

 

 .انًيسانيت انعًىييت نتهك انشركت  إعذادو/ 

 

 انذم//

 31/12/2015المٌزانٌة العمومٌة كما فً 

 

 

 المطلوبات المتداولة                                                      الموجودات المتداولة 

 

    1000                     دائُوٌ                                         1000                 الصندوق       

 2500         كًبَاالث يسخحمت انذفع                                 2000                  يذٍُوٌ         

 2500            األجمَشة لشوض لص                                 500            انًخضوٌ             

 1500            يصاسٍف يذفوعت 

 ــــــــــــــــ                                                                 ـــــــــــــــ                               
  6000  مجموع المللوبات المتداولة                                5000   لةمجموع الموجودات المتداو  
 

 

 حق الملكٌة                                                        الموجودات الثابتة

 10000           ركس المال                                   5000                          كرا ً

 3500             المبانً              

 2500             المعدات واآلالت   

 ــــــــــــــــــــ                                   

 11000   مجموع الموجودات الثابتة   

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           

 16000بات وحق الملكٌة   مجموع المطلو                           16000        مجموع الموجودات        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                
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 عن المٌزانٌة العمومٌة (2)مثال 

ان ـــبوصفك المدٌر المالً للشركة العربٌة لتجارة الجلود وطلب منك اعداد المٌزانٌة العمومٌة لشهر نٌس

 وكانت البٌانات كاآلتً:  2013عام 

 سَاساث،  200000انًخضوٌ،  700000ريى يذٍُت،  245000أوساق يانَت،  100000انصُذوق،  55000

، األجمَشة ــلشوض لص 100000خحمت، ــضشائب يس 150000ٍ، ــانًوسدٍ  800000، ادأث  100000

 إسباح يحخجضة. 120000سأط انًال،  230000

 

 الحل //

 30/4/2013المٌزانٌة العمومٌة كما فً 

 

 

 المطلوبات المتداولة                                      الموجودات المتداولة

 800000                  انًوسدٍٍ                             55000                          انصُذوق  

 150000               ضشائب يسخحمت                     100000                        أوساق يانَت 

 100000           لشوض لصَشة االجم                  245000                       انزيى انًذٍُت  

 700000                         انًخضوٌ    

                                                        

 1050000   يجًىع انًطهىباث انًتذاونت               1100000يجًىع انًىجىداث انًتذاونت   

                                                                                                 

 

 دك انًهكيت                                                     انًىجىداث انثابتت

 

 230000              سأط انًال                              200000                       انسَاساث     

 120000               إسباح يحخجضة                         100000                      االثاد         

 ـــــــــــــــــــــــ                                                   ــــــــــــــــــــــ                                    

                 350000        يجًىع رأش انًال ودك                   300000   يجًىع انًىجىداث انثابتت  

 ـــــــــــــــــــــــ                             كيتانًه              ـــــــــــــــــــــــ                                   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       ــــــــــــــــــــــــــــــ                                          

 1400000                   يجًىع انًطهىباث                1400000      يجًىع انًىجىداث              

          ودك انًهكيت                                                                             

                                  

 

 

 

 

 



  

 

   40 
 

 

 كشف التدفق النقدي )قائمة التدفق النقدي(.3

 اقسام: ثالثةتقسم قائمة التدفقات النقدٌة كلى 

 

 Cash Flows from OperatingActivties  التشغٌلٌة:التدفقات النقدٌة من االنشطة  اــ
    
 التدفقات النقدٌة المتولدة من االنشلة الرئٌسة التً تمارسها المنشأة التً تشمل ما ٌأتً:  

بنظر ٌن لمنشأة بعد كخا المدٌنٌن والدائنالنقد الاي تيصل علٌه اصافٌرو عبارة عن ــ صافً الدخل النقدي للفترة:
 االعتبار.

كي الناتج عن المبٌعات الاي تيصل علٌه المنشأة من خالل العمالء الاٌن تجهؤزرم  ــ النقد المحصل من العمالء:

 الم سسة بارنتاج.

المؤوردٌن  كي ثمن الب ائع الاي تدفعُه المنشأة لقؤاء الب ؤائع التؤً تيصؤل علٌهؤا مؤن ــ النقد المدفوع للموردٌن:

 الاي ٌمثل دخل المنشأة.

 وٌمثل المبالػ التً تدفع كلى دائرة ال رائ  خالل السنة. ــ النقد المدفوع للضرائب:

ة وكسعار دفاتر الشٌكات وٌمثل المصارٌؾ المدفوعة للمصارؾ عن العمول ــ النقد المدفوع للمصارف المختلفة:

 المجهزة.

 

 Investmenting Activities) From (Cash Flows التدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة: ب ــ

النقدٌة من االنشلة التً تشمل بٌع وشراء الموجودات لوٌلة األجل وٌتلل  تيدٌؤدرا تيلٌؤل رً التدفقات     

عناصر المٌزانٌة فً جان  الموجودات التً لم ٌتم تيلٌلها عند تيدٌد التؤدفقات النقدٌؤة مؤن االنشؤلة التشؤؽٌلٌة 

 ومن االمثلة علٌها ما ٌأتً: 

ؾ التً تدفعها المنشؤأة لشؤراء األجهؤزة والمعؤدات مؤن مكؤائن ــ النقد المدفوع لشراء كجهزة ومعدات: المصارٌ

 واجهزة تستخدمها اقسام المنشأة فً عملها. 

ــ النقد المدفوع لشؤراء كسؤهم وسؤندات لوٌلؤة األجؤل:  ورؤً المبؤالػ المصؤروفة لشؤراء كسؤهم وسؤندات لوٌلؤة 

 األمد. 

المنشؤأة علؤى االسؤتثمارات لوٌلؤة التؤً تنفقهؤا ــ النقد المدفوع مقابل استثمارات كخرى لوٌلؤة األجؤل: المبؤالػ 

 األجل مما ٌ دي كلى دعم ركس المال من خالل االرباح التً تيصل علٌها. 

ــ المتيصالت النقدٌة من بٌع الموجودات الثابتة كو االستثمارات: دعم ركس المال مؤن خؤالل بٌؤع الموجؤودات 

 امت المنشأة بها.الفائ ة عند الياجة وكالك كٌراد االستثمارات التً ق

 

 (Cash Flows From Financing Activities) ت النقدٌة من االنشطة التموٌلٌة:التدفقا ج ــ

ورً التدفقات النقدٌة المتعلقة باليصول على موارد من المالكٌن كو اعادتها لهم، الك فٌما ٌتعلق باليصول     

 االمثلة علٌها ما ٌأتً:القروئ لهم ومن على التموٌل من المقر ٌن كو تسدٌد 

ركس المؤال ٌتللؤ  اصؤدار كسؤهم  كن زٌؤادةــ النقد المتحصل من اصددار أسدهم جدٌددة أو زٌدادة رأس المدال: 

 ٌتلل  التهٌ  من خالل م اعفة الجهود.اصدار األسهم جدٌدة ولدعم ركس المال عن لرٌق 

 ركس  الؽرئ من اصدار السندات لوٌلة األجل رو دعم ــ النقد المتحصل من اصدار سندات طوٌلة األجل:

 المال من خالل النقد الميصل لؽرئ وجود فائئ ٌمكن توزٌعه. 
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 النقد ٌمثل االٌرادات التً تيصل علٌها الم سسة من  ــ النقد المتحصل من القروض والتسهٌالت المصرفٌة:

 ها فً راض االماكن.القروئ المعلنة وكالك التسهٌالت المصرفٌة من خالل وكالئ
رو االنفاق على المسارمٌن كو المالكٌن الؤاٌن كونؤوا ركس المؤال وٌمثؤل  ــ النقد المدفوع على توزٌع االرباح:

 مصروفات.
 رو المبالػ المدفوعة عن تسدٌد السندات التً تعتبر زٌادة ركس المال.  ــ النقد المدفوع لتسدٌد السندات:

رو المبالػ المدفوعة لتسدٌد القروئ التؤً يصؤلت  وض والتسهٌالت المصرفٌة:ــ النقد المدفوع لتسدٌد القر

 علٌها الم سسة، وكالك التسهٌالت المصرفٌة التً تمنا للم سسة.

 

 

 

 

ونهاٌتها، وٌتم اعداد ٌتلل  اعداد راض القائمة اعداد قائمة مركز مالً )المٌزانٌة العمومٌة( لبداٌة الفترة          

 راض القائمة يس  الخلوات اآلتٌة:

 تيدٌد صافً التدفقات النقدٌة لكل نشال من االنشلة التً تيتوٌها القائمة.  .1

تيدٌؤؤد صؤؤافً التؤؤدفق النقؤؤدي للفتؤؤرة بتجمٌؤؤع صؤؤافً التؤؤدفقات النقدٌؤؤة )سؤؤلباه واٌجابؤؤاه( ل نشؤؤلة الثالثؤؤة التؤؤً  .2

 تيتوٌها القائمة. 

د فً نهاٌة الفترة، والك بإ افة النقد فً كول الفترة كلى صافً التدفق النقدي كما ورد فً تيدٌد صافً النق .3

 اعالض. (2)

الفتؤرة .  نهاٌؤة  اعالض ٌساوي صافً النقد الظارر فً المٌزانٌؤة فؤً( 3) التأكد من كن صافً النقد المستخرج فً .4

 المبالػ باآلؾ الدنانٌر(. ا كٌفٌة اعداد قائمة التدفق النقدي ) كمثلة تووفً ادناض 

 (1)مثال 

 التدفق النقدي من العملٌات التشغٌلٌةاوالً: 

 1740000        بلؽت االٌرادات

 26000     الزٌادة فً المدنٌٌن

 700000     كلفة المبٌعات      

 170000     الزٌادة فً الب اعة

 172000      النقص فً الدائنٌن

 (25000)   النقد المدفوع للموردٌن

 7000     الزٌادة فً المصروفات المدفوعة مقدماه  

 15000                   النقص فً االجور المستيقة

 108500                         رٌبة الدخل المدفوعة

 التدفق النقدي من العملٌات االستثمارٌةثانٌاً: 

 17000         الزٌادة فً اآلالت والمكائن 

 700          الزٌادة فً يقوق االمتٌاز  

 ثالثاً: التدفق النقدي للعملٌات التموٌلٌة

 (240)               تسدٌد  رائ  م جلة

 (340)             الفاء قرئ لقاء ررن 

 اعداد قائمة التدفق النقدي:  ـ3
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 (390)          الفاء قروئ عادٌة

         2560         زٌادة فً اوراق الدفع

 (360)                كرباح موزعة 

 (2400)               النقص فً النقد

 300000      أما النقد فً بداٌة السنة

 انذم:

 كشف التدفق النقدي )قائمة التدفق النقدي(

 المبالغ اوالً: التدفق النقدي من العملٌات التشغٌلٌة
 

 

  1740000 االٌرادات

  26000          ٌطرح الزٌادة فً المدٌنٌن 

 1714000  المقبوض من العمالءالنقد 

  700000 كلفة المبٌعات

  170000 ٌضاف الزٌادة فً البضاعة

  172000 ٌضاف النقص فً الدائنٌن

  (25000) النقد المدفوع للموردٌن 

  7000            ٌضاف: الزٌادة فً المصروفات المدفوعة مقدماً 

  15000 ٌضاف: النقص فً االجور المستحقة

  108500 ضرٌبة الدخل المدفوعة 

 
 مجموع النقد المدفوع لمجموعة المصارٌف

    (930500) 

 ــــــــــــــــــــــــ  

    783500 

 ثانٌاً: التدفق النقدي من العملٌات االستثمارٌة 
 

  المبالغ

  17000 الزٌادة فً اآلالت والمكائن

  700             الزٌادة فً حقوق االمتٌاز

   صافً التدفق النقدي من العملٌات االستثمارٌة 
17700 

   ثالثاً: التدفق النقدي من العملٌات التموٌلٌة 

  (240) تسدٌد ضرائب مؤجلة 

  (340) إطفاء قرض لقاء رهن 

  (390)              إطفاء قروض عادٌة

  2560 زٌادة اوراق الدفع 

  (360) أرباح موزعة 

  (2400) النقدٌةالنقص فً 

 صافً التدفق النقدي من العملٌات التموٌلٌة
 

 النقد فً بداٌة السنة 

  

     (1170) 

     300000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 النقد فً نهاٌة السنة 
 

 1100030 

 

 من العملٌات ٌجمع النقد من العملٌات التشؽٌلٌة مع النقد من العملٌات االستثمارٌة وٌلرح منه النقد : مالحظة

 التموٌلٌة ألنه سال  وٌ اؾ الٌه النقد فً اول السنة والناتج ٌمثل النقد فً نهاٌة السنة.
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 استخدامات االموال :وقائمة مصادر    ــ4

 )راا االسم( االسماء اآلتٌة: ٌللق على راض القائمة ف ال على      

 Application of fund statementقائمة استخدام االموال –1    

  Statement of changes working capitalقائمة التؽٌٌر فً صافً ركس المال العامل –2    

   Flow of fund Statementلائًت حذفك االيوال   –3     

وبؽئ النظر عؤن تسؤمٌة او لرٌقؤة كعؤداد رؤاض القائمؤة فهؤً تقؤوم فؤً جورررؤا علؤى تيدٌؤد نشؤال مارسؤته     

الشركة خالل الفترة السابقة من يٌث الزٌادة او النقص فً كل بند من بنود المٌزانٌة مع األخا بعؤٌن االعتبؤار 

 صافً ربا او خسارة الفترة والمصروفات ؼٌر النقدٌة لالستهالكات.

التؤؤً ٌيتاجهؤؤا المسؤؤتخدمون ألؼؤؤرائ اتخؤؤاا ان الهؤؤدؾ االسؤؤاس للقائمؤؤة رؤؤو انتؤؤاج معلومؤؤات مياسؤؤبٌة مفٌؤؤدة    

 القرارات االقتصادٌة ، وٌمكن تلخٌص ارداؾ قائمة مصادر واستخدامات االموال بما ٌأتً:

 انها مفٌدة للاٌن ٌتخاون قرارات االستثمار. –1

 تساعد فً تيدٌد التدفقات النقدٌة المستقبلٌة. –2

تلك المصادر  فً تقدم المعلومات يول موارد المشروع والملالبات على تلك الموارد والتؽٌرات –3

 والملالبات. 

وراض القائمة تو ا كٌفٌة اليصول على االموال وكٌفٌة انفاقها كما تدعى بقائمة موارد واسؤتخدامات ركس      

 المال العامل ، وبموج  راض القائمة فأن كي نشال كو عملٌة ت دي الؤى زٌؤادة ركس المؤال العامؤل تعؤد مصؤدراه 

 اما لركس المال العامل.ل موال بٌنما العملٌات التً ت دي الى نقصان ركس المال تعد استخد

 -اما العملٌات التً ت دي الى زٌادة ونقصان ركس المال العامل فهً:   

التدنً فً قٌمة الموجودات: ان من شؤأن انخفؤائ الموجؤودات بموجؤ  رؤاض القائمؤة زٌؤادة االمؤوال التؤً  – 1

     للمنشأة من جراء بٌع راض الموجودات او التخلص منها.تدخل 

 الزٌادة فً صافً الربا: كا ان صافً الربا رو من المصادر االساسٌة التً ت دي الى تعظٌم قٌمة ركس – 2

 المال.      

 زٌادة المللوبات: ان ارتفاع المللوبات رو فً النشال المالً اليصول على اموال بدون مقابل دفع ولهاا  – 3

 فهً تدل على زٌادة ركس المال العامل.      

     ة ركس المال: نتٌجة التوسع او دخول مسارمٌن جدد بأموال جدٌدة وعلى العكس من راض المصادر فأنزٌاد – 4

 استخدامات االموال تتمثل فً:

 الزٌادة فً الموجودات. –ك  

 انخفائ المللوبات. –   

 انخفائ ركس المال. –ج  

 .الخسارة المتيققة –د        
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 31/12/2001و  13/12/2000أليدى المنشآت فً  لدٌنا مٌزانٌتٌن عمومٌتٌن ( 1)مثال 

 2001 2000 المطلوبات 2001 2000 الموجودات 

   المطلوبات المتداولة   الموجودات المتداولة

 60000 58000 دائنون 25000 23000 الصندوق 

 22000 25000 دفعأ. 150000 155000 البضاعة

 23000 26000 مصارٌف مستحقة 75000 77000 قبض . أ

 65000 60000 مخصص ضرٌبة 25000 30000 مصارٌف مدفوعة مقدماً 

 105000 100000 مدٌنون

 170000 169000 مجموع المطلوبات المتداولة 380000 385000 مجموع موجودات المتداولة

   مطلوبات طوٌلة األجل   الموجودات الثابتة

 850000 900000 قروض طوٌلة األجل 1040000 1100000 اآلت وسائل نقل 

 1200000 1100000 سندات  205000 220000 االندثار مخصص

 350000 500000 أسهم ممتازة 835000 880000 القٌمة الدفترٌة

 540000 350000 أسهم عادٌة  2500000 2000000 مبانً

 490000 146000 اتاحتٌاطٌ 115000 100000 االندثارمخصص 

 2385000 1900000 القٌمة الدفترٌة 

 3  3600000 3165000 مجموع المطلوبات 3600000 3165000 مجموع الموجودات

 

 

  .قائمة مصادر واستخدامات االموال  إعدادالمطلوب/ 

 

 الحل/ 

 2000=  23000ــ  25000 الصندوق  

 دٌنار 2000ـــ رنالك زٌادة فً الصندوق )النقدٌة( بمقدار 

 دٌنار  5000=  150000ــ  155000 الب اعة

 دٌنار  5000ــ رنالك انخفائ بالب اعة بمقدار 

 . وركاا لبقٌة عناصر المٌزانٌة العمومٌة 
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 تخدامات االموالــــــادر واســــقائمة مص                                  

 انًبانغ االستخذاياث        انبياٌ     انًبانغ  انًصادر         انبياٌ        

 

                    اننمص في انًىجىداث .1

    

 انًىجىداثانسيادة في  .1

 

 2000 ــ اننمذ )انصنذوق( 5000 ــ انبعاعت 

 5000 ــ يذينىٌ 2000 ــ أوراق لبط

 500000 ــ يباني  5000 ــ يصاريف يذفىعت يمذيا  

 ــ اآلالث 

 

60000   

 انًجًىع    

 

 507000 انًجًىع 72000

  اننمص في انًطهىباث .2  انسيادة في انًطهىباث  .2

 3000 ــ أوراق دفع 2000 ــ دائنىٌ 

 3000 ــ يصاريف يستذمت 5000 ــ يخصص ظريبت 

 50000 ــ لروض غىيهت األجم 15000 انذثار ــ يخصص

 ــ سنذاث

 

 15000 انذثارــ  100000

 انًجًىع 

 

 71000 انًجًىع  122000

  ننمص في رأش انًالا .3  انسيادة في رأش انًال .3

 150000 ــ أسهى يًتازة     190000 ــ أسهى عاديت     

 ــ ادتياغيت    

 

344000   

 انًجًىع     

 

 150000 انًجًىع  534000

 728000 يجًىع االستخذاياث 728000 يجًىع انًصادر   

 
 

 ٌلً وكما  31/12/2009و  13/12/2008لشركة الخٌر التجارٌة فً  لدٌنا المٌزانٌتٌن العمومٌتٌن (2)مثال 

 فً ادناض  

 

 .المطلوب// إعداد قائمة  مصادر واستخدامــــات االموال لشركة الخٌر
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 الحل//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009 2008 المطلوبات 2009 2008 الموجودات 

 المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة

 7200 6000 دائنون 2500 3000 الصندوق 

 5500 7000 أ.دفع 20600 18700 البضاعة

 900 700 المستحقات 16000 12000 الحسابات المدٌنة

 3000 3000 قروض قصٌرة اآلجل  1000 1300 االستثمارات المؤقتة

 
 مجموع موجودات المتداولة

 

35000 

 

40000 

 1400 1200 مطلوبات متداولة أخرى

 18000 17900 مجموع المطلوبات المتداولة

 مطلوبات طوٌلة األجل الموجودات الثابتة

 27000 30000 سندات 60200 53200 مبانً 

 45000 47900 مجموع المطلوبات  (18300) (17200) ــــ  مخصص االندثار 

 حق الملكٌة

 6500 5000 رأس المال المدفوع

 13684 5350 أسهم عادٌة

 16816 12750 اإلرباح المحتجزة

  37000 23100 مجموع  حق الملكٌة 42000 36000 مجموع الموجودات الثابتة 

 82000 71000 مجموع المطلوبات وحق الملكٌة 82000 71000 مجموع الموجودات

 االستخذاياث انًصادر  بنىد انًيسانيت

 انسيادة في انًىجىداث اننمص في انًىجىداث  انًىجىداث انًتذاونت

  500 انصنذوق 

 1900  انبعاعت

 4000  انذساباث انًذينت

  300 االستثًاراث انًؤلتت

 7000  يباني 

  1100 ــــ يخصص االنذثار   

 12900 1900 انًجًىع

 اننمص في انًطهىباث انسيادة في انًطهىباث انًطهىباث انًتذاونت

  1200 دائنىٌ

 1500  أ.دفع

  200 انًستذماث

  0 لروض لصيرة اآلجم 

  200 يطهىباث يتذاونت أخري

 3000  سنذاث

 4500 1600 انًجًىع 

 اننمص في رأش انًال انسيادة في رأش انًال دك انًهكيت

 0 1500 رأش انًال انًذفىع

 0 8334 أسهى عاديت

 0 4066 االرباح انًذتجسة

 17400 17400 انًجًــــــــــــــىع
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 :النقدٌة التقدٌرٌةقائمة المٌزانٌة ــ 5

قؤوم كواله بإعؤداد ورقؤة عمؤل تت ؤمن التقدٌرٌؤة النقدٌؤة، ٌف ؤل ان ن والاألمؤالمعلومات التً تت ؤمنها قائمؤة 

المؤوردٌن  كلؤىالتدفقات النقدٌة الداخلة والمتوقع تيصٌلها من المدٌنٌن عن مبٌعات آجلة سابقة والنقد الخارج 

بؽؤؤرئ سؤؤداد قٌمؤؤة مشؤؤترٌات آجلؤؤة سؤؤابقة، وسؤؤوؾ نسؤؤتخدم مخرجؤؤات متمثلؤؤة فؤؤً مجمؤؤوع المستيصؤؤالت 

التقدٌرٌؤؤة النقدٌؤؤة،  األمؤؤوالمؤؤن العمؤؤالء ومجمؤؤوع المؤؤدفوعات الشؤؤهرٌة للمؤؤوردٌن فؤؤً كعؤؤداد قائمؤؤة الشؤؤهرٌة 

دة اشهر، وكالك تكشؤؾ عؤن وتكشؾ المٌزانٌة ل موال التقدٌرٌة النقدٌة عن ايتمال وجود عجز نقدي فً ع

المنشؤأة األمؤر  ردارة، وتتٌا راض المعلومات قدراه كبٌراه من المرونة كخرىوجود فائئ نقدي فً عدة اشهر 

 .ارٌراداتالاي ٌساعدرا فً اتخاا القرارات التً تسهم فً تعظٌم 

 

 

 المٌزانٌاتوتكمن فً انها تو ا النمل الاي ستكون علٌه التدفقات النقدٌة المستقبلٌة، وٌعد راا النوع من    

 بااللتزاماتللوفاء زانٌة عدم كفاٌة النقدٌة ــر المالً فإاا ما اظهرت المٌــة قصوى للمدٌــوالقوائم اات ارمٌ

 الميتملة لتموٌل الك  عندما ٌيٌن موعد اســتيقاقها ٌصبا من ال ــروري البيث مقدمــاه عن المصــادر 

 العجز يتى ال تتعرئ المنشأة لمخالر العسر المالً، وٌعتمد راا النوع 

 من الكشوفات على ثالثة اركان اساسٌة رً:

 تقدٌر النقدٌة الداخلة –1

 تقدٌر النقدٌة الخارجة–2

 تقدٌر الصافً النقدي –3

 flowCash inتقدٌر النقدٌة الداخلة:  .1

وٌقصد بها يجم وتوقٌؤت المستيصؤالت النقدٌؤة خؤالل الفتؤرة، وتعؤد المبٌعؤات المتوقعؤة مؤن ارؤم مصؤادر    

 النقدٌة الداخلة التً تظهر فً قائمة االموال.

  flowoutCashالخارجة:تقدٌر النقدٌة   .2

العوامؤل وٌقصد بها يجم وتوقٌت المدفوعات النقدٌة خؤالل الفتؤرة، وتعؤد كمٌؤة االنتؤاج المتوقعؤة مؤن ارؤم        

 الميددة للنقدٌة الخارجة، كما تعد سٌاسة االنتاج المتبعة من ارم العوامل الم ثرة على توقٌت تلك التدفقات.

  Net cash flowتقدٌر الصافً النقدي:   .3

التؤدفقات النقدٌؤة الداخلؤة والتؤدفقات النقدٌؤة الخارجؤة، وقؤد ٌكؤون النقؤد موجبؤاه او سؤالباه، وٌمثل الفؤرق بؤٌن  

وٌكون صافً النقد موجبؤاه ااا زادت النقدٌؤة الداخلؤة عؤن النقدٌؤة الخارجؤة بٌنمؤا ٌكؤون صؤافً النقؤد سؤالباه ااا 

 زادت النقدٌة الخارجة عن النقدٌة الداخلة.

 مثال: 

لشركة الصؤناعات اليدٌثؤة ل شؤهر )كؤانون الثؤانً، شؤبال، كاار( مؤن السؤنة المالٌؤة  المبٌعات النقدٌةكانت 
 رً:  2010
 
 دٌنار والمتيصالت للمبٌعات اآلجلة رً:  (1600000، 3500000، 2000000)

 اهمٌة قائمة المٌزانٌة النقدٌة التقدٌرٌة:
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 دٌنار وبلؽت مبٌعات األوراق المالٌة خالل شهر كاار  (5380000، 5900000، 5000000)

 دٌنار.  (300000)
 

 اما المدفوعات لنفس األشهر كما ٌلً: 

دٌنؤؤار . والمصؤؤارٌؾ المدفوعؤؤة لشؤؤهر كؤؤانون  (4500000، 6500000، 5200000)مؤؤدفوعات للمؤؤوردٌن 

 دٌنار. (2500000)الثانً 

دٌنؤار  (500000)دٌنار لشهر كانون الثانً، واليد االدنؤى لرصؤٌد النقؤد  (870000)كما النقد فً كول المدة 

 ر الثالثة. لكل شهر من األشه

 

 المطلوب/ عمل قائمة المٌزانٌة النقدٌة التقدٌرٌة. 

 

 /الحل/

 قائمة المٌزانٌة النقدٌة التقدٌرٌة

 أذار        نً            شباط        كانون الثا       البٌان                     

 انًتذصالث اننمذيت 

 1600000          3500000           2000000       يبَعاث َمذٍت                

 5380000          5900000           5000000    يخحصالث يبَعاث آجهت     

 300000     ــــ                      ــــ                   اوساق يانَت            يبَعاث

                 7280000            9400000       7000000إجًاني انتذفك اننمذي انذاخم . 1

 انًذفىعاث اننمذيت

 4500000        6500000       5200000يذفوعاث نهًوسدٍٍ                 

 ــــ                    ـــــ          2500000يصاسٍف يذفوعت                   

 4500000         6500000      7700000نخاسج  .إجًانٌ انخذفك انُمذً ا2

 2780000         2900000(     700000)  انُمذً            خذفك.صافٌ ان3

 3070000          170000        870000        .انُمذ اول انًذة             4

    5850000         3070000       170000        .انُمذ آخش انًذة             5

 500000           500000       500000    .انحذ األدَي نشصَذ انُمذٍت   6

                                          670000       3570000         6350000 
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انًانَررت، ويررا لررٌ انًبررادب انًحاسرربَت انخررٌ وضررعج انةرراس انعرراو نً ُررت عررشا انمرروائى 1س

 انًحاسبت.

يا لو ان ذا يٍ إعذاد لائًت انذخم؟ ويرا لرٌ ألًَرت انًعهويراث انخرٌ حمرذي ا عرٍ َ راة  2ط

 ان شكت.

 ما رً العوامل التً ت ثر فً تركٌبة كل من جانبً المٌزانٌة العمومٌة. 3س

ٌج  كن تكون االفترا ات التً تعد بموجبها القوائم المالٌؤة المتوقعؤة معقولؤة وواقعٌؤة.  4س

 اشرح مدلول راض العبارة؟

 تكلم عن كل من قائمة الدخل والمٌزانٌة العمومٌة. 5س

عؤؤؤرؾ قائمؤؤؤة التؤؤؤدفقات النقدٌؤؤؤة بيسؤؤؤ  االنشؤؤؤلة اآلتٌؤؤؤة: )التشؤؤؤؽٌلٌة، االسؤؤؤتثمارٌة،  6س

 التموٌلٌة(.

 مصادر واستخدامات االموال. صور قائمة 7س

 قائمة االموال التقدٌرٌة النقدٌة وايدة من القوائم المالٌة تكلم عنها مع تصوٌررا. 8س

 تكلم عن كل من قائمة الدخل والمٌزانٌة العمومٌة. 9س

 عرؾ قائمة التدفقات النقدٌة بيس  االنشلة اآلتٌة: )التشؽٌلٌة، االستثمارٌة، التموٌلٌة(. 10س

 قائمة مصادر استخدامات االموال.صور 11ط

 أمأل الفراغات اآلتٌة بما ٌناسبها من العبارات: 12س

 تقسم المٌزانٌة العمومٌة كلى جانبٌن رما  .................. و .................. . .1

 . ............ و ............ و ...............رناك عدد من القوائم المالٌة رً ... .2

 .قسام كاكر منها .......... و ........ التدفقات النقدٌة كلى عدد من االتقسم قائمة  .3

 

 الفصل الثالثوتمارٌن  اسئلة
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 ٌتمثل الجان  االٌسر من المٌزانٌة العمومٌة بـ ............ و .......... . .4

ٌللق على قائمة مصادر واستخدامات االموال عدد من المسٌمات رً ............  .5

 .و.................. و ................. 

 من العوامل التً ت ثر على لبٌعة الجان  االٌسر من المٌزانٌة ................ و .6

 .................... و ............... و ............... و ................ .

من ارم ارداؾ قائمة مصادر واستخدامات االموال رً ...................... و  .7

 .............. ................ و .........

و  تستند قائمة المٌزانٌة النقدٌة التقدٌرٌة على ثالثة اركان اساسٌة رً: ............... .8

 .................... و ................... .

 ٌقصد بتقدٌر النقدٌة الخارجة بأنها ............................................... . .9

 . كعلاء ........................................تهدؾ القوائم المالٌة كلى  .10

 ضع كلمة صح أو خطأ امام العبارات اآلتٌة : 13س

تهؤؤدؾ كشؤؤوفات القؤؤوائم المالٌؤؤة بمختلؤؤؾ انواعهؤؤا كلؤؤى كعلؤؤاء صؤؤورة ؼٌؤؤر وا ؤؤية عؤؤن  .1

 و ع المنشأة للجهات المستفٌدة منها.

بشؤكل عؤام كلؤى موجؤودات تقسم الموجؤودات فؤً الجانؤ  االٌمؤن مؤن المٌزانٌؤة العمومٌؤة  .2

 متداولة وموجودات ثابتة.

 وركس المال.كل زٌادة تيصل بالمللوبات  األموالٌت من جان  مصادر  .3

 .الفترة خالل لنقدٌةالمدفوعات ا وتوقٌت يجم رو الخارجة النقدٌة بتقدٌر ٌقصد .4

الؤؤدخل  عدٌؤؤدة مؤؤن القؤؤوائم المالٌؤؤة منهؤؤا قائمؤؤة المٌزانٌؤؤة العمومٌؤؤة وقائمؤؤة كشؤؤؾ كنؤؤواعرنؤؤاك  .5

 وؼٌررا.

 جة.الخار للنقدٌة الميددة العوامل كرم من المتوقعة ارنتاج كمٌة تعد .6

 م ثرة على تركٌبة جانبً المٌزانٌة.تعد لبٌعة النشال الاي تمارسه المنشأة من العوامل ال .7

 ٌعتمد كعداد قائمة التدفق النقدي على تيدٌد كجمالً التدفق النقدي للفترة. .8

 النقدٌة من االنشلة التموٌلٌة رً اليصول على الموارد من المالكٌن.ٌقصد بالتدفقات  .9
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تقؤؤدٌرات النقدٌؤؤة  رؤؤً اساسؤؤٌة اركؤؤان ثالثؤؤة علؤؤى قائمؤؤة المٌزانٌؤؤة النقدٌؤؤة التقدٌرٌؤؤة عتمؤؤدت .10

 الداخلة والخارجة وتقدٌر كجمالً النقد.

 كن مدى توفر مصادر التموٌل من ركس مال ودٌون من كرم العوامل الم ثرة على تركٌبة   .11

 الجان  االٌسر من المٌزانٌة العمومٌة.      

 اخلة التً تظهر فً قائمة االموال.تعد كمٌة االنتاج المتوقعة من كرم مصادر النقدٌة الد .12
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فكؤؤرت كيؤؤدى الشؤؤركات األرلٌؤؤة فؤؤً انتؤؤاج الجلؤؤود بمعرفؤؤة قائمؤؤة الؤؤدخل للشؤؤركة كمؤؤا   1ت

 ؾ الدنانٌر( واعلٌت المعلومات اآلتٌة:أل)با31/12/2000فً

 270000صافً المبٌعات                    

  (162000)             انًبَعاث      تكلفة       

 (1000)    أجوس وسواحب                     

 (475)   وإداسٍت   تيصشوفاث بَعَ       

 (125)   يصشوفاث أخشى                  

 (12)   فوائذ انمشوض                      

 (75)   %    50ضشائب يسخحمت        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 المللو : عمل قائمة الدخل للشركة اعالض.       

 

 رادت عمل المٌزانٌة العمومٌة لمعرفة او اعها المالٌة. كالشركة العربٌة ل دوٌة   2ث

 .31/12/1996المللو : اعداد المٌزانٌة العمومٌة كما فً 

 

 31/12/1996انعًويَت انًَضاََت                                                   

 المبالغ المطلوبات المتداولة انًبانغ الموجودات المتداولة  

 60000 الحسابات الدائنة  30000 النقد 

 70000 أوراق الدفع 100000 اإلوراق المالٌة

 77000 دٌون قصٌرة االجل  120000 الحسابات المدٌنة 

 46000 مطلوبات متداولة أخرى 190000 المخزون

 المطلوبات طوٌلة األجل الموجودات الثابتة

 30000 سندات 53000 السٌارات 

 40000 قروض طوٌلة األجل 8000 مخصص االندثار

  حق الملكٌة 30000 المبانً 

 150000 رأس المال الدفوع  5000 مخصص االندثار

 22000 إسهم عادٌة  100000 االراضً 

 25000 االآلت والمعدات

 53000 االرباح المحتجزة 3000 االندثارمخصص 

  مجموع المطلوبات وحق الملكٌة  مجموع الموجودات

 التطبٌقٌةالتمارٌن           
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رت  البنود االتٌة يس  سٌولتها، ثم يدد المجموعة التً ٌنتمً لها كل من )الموجودات،    3ت

 المللوبات، ويقوق الملكٌة(.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 * االرباح الميتجزة                   * مخزون الب اعة          
 * امم مدٌنة                            * كسهم عادٌة                      
 * نقدٌة                                 * شهرة المنشأة          
 *  رائ  مستيقة                    * ارا ً          
 * اٌرادات مقبو ة مقدماه             * كوراق مالٌة          
 * اآلالت والمعدات                    * كجور مستيقة          
 ئنة                             * ايتٌالٌات* امم دا          
 * عالوة كصدار                                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 
 
 
 اعلٌت المعلومات المالٌة اآلتٌة   4ت

 اعداد قائمة مصادر واستخدامات االموال.  :والمطلوب
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـ النقص فً الموجودات3

 7000 البضاعة  

 8000 اوراق قبض 

 5000 مصارٌف مدفوعة مقدماً 

   ـ الزٌادة فً الموجودات 3

 17500 النقدٌة

 5000 مدٌنون

 15000 مبانً 

  ـ الزٌادة فً المطلوبات1

 10000 الدائنون 

 5000 مخصص استهالك 

 24000 سندات 

   ـ النقص فً المطلوبات 1

 1650 اوراق دفع 

 6000 مصارٌف مستحقة 

 10000 قروض طوٌلة االجل

  ـ الزٌادة فً رأس المال1

 3500 اسهم عادٌة 

 3000 احتٌاطً 

  ـ النقص فً رأس المال1

 10350 االسهم الممتازة
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 علٌت الٌك البٌانات المالٌة اآلتٌة:   5ث 

 دامات االموال، وفق الجدول ادناض:اعداد قائمة مصادر واستخ:  والمطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت المبٌعات النقدٌة لشركة الصناعات اليدٌثة ل شهر )كانون الثانً/شبال/ كاار( مؤن   6ت

ومتيصؤؤؤؤؤؤؤؤالت المبٌعؤؤؤؤؤؤؤؤات اآلجلؤؤؤؤؤؤؤؤة  (260،350،160)رؤؤؤؤؤؤؤؤً:  2005السؤؤؤؤؤؤؤؤنة المالٌؤؤؤؤؤؤؤؤة 

، وكانت المدفوعات لؤنفس (30)ومبٌعات االوراق المالٌة خالل شهر كاار ( 538،590،500)

 (150،100،150)واألجؤؤؤؤور والرواتؤؤؤؤ   (450،650،520) األشؤؤؤؤهر مؤؤؤؤدفوعات للمؤؤؤؤوردٌن

، كمؤا كن النقؤد فؤً كول المؤدة (70)والمصارٌؾ المدفوعة لل رائ  لشهر كؤانون الثؤانً فقؤل 

 عهي انخوانٌ. (50،50،50)لشهر كانون الثانً( واليد االدنى لرصٌد النقدٌة كان  127)

 عمل قائمة االموال التقدٌرٌة النقدٌة. المطلوب/

 

 قائمة التدفقات النقدٌة وايدة من القوائم المالٌة المهمة.   6ت

 إعداد هذه القائمة اذا اعطٌت إلٌك البٌانات اآلتٌة:المطلوب/ 

  ـ النقص فً الموجودات3

 7000 البضاعة  

 10000 اوراق قبض 

 8000 مصارٌف مدفوعة مقدماً 

  ـ الزٌادة فً الموجودات 3

 13000 النقدٌة

 5000 مدٌنون

 25000 مبانً 

  ـ الزٌادة فً المطلوبات1

 12000 الدائنون 

 8000 مخصص اندثار 

 23000 سندات 

  ـ النقص فً المطلوبات1

 2000 اوراق دفع 

 9000 مصارٌف مستحقة 

 15000 قروض طوٌلة االجل

  ـ الزٌادة فً رأس المال1

 4000 اسهم عادٌة 

 5000 احتٌاطً 

  ـ النقص فً رأس المال1

 8000 الممتازةاالسهم 
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 اواله: التدفق النقدي من العملٌات التشؽٌلٌة )باألؾ الدنانٌر(                     

 870000                                                االٌرادات

  (13000)       انًذٍٍَُ                     تلرح الزٌادة فً 

 350000      كلفة المبٌعات                                  
 85000        حضاا انضٍادة فٌ انبضاعت                   

 86000      ٍضاا انُمص فٌ انذائٍَُ                       

 12500    انُمذ انًذفوع نهًوسدٍٍ                             

 3500حضاا انضٍادة فٌ انًصشوفاث انًذفوعت يمذياً   

 7500    ٍضاا انُمص فٌ االجوس انًسخحمت             

 54250             ضشٍبت انذخم انًذفوعت                  

 ثانٌاه: التدفق النقدي من العملٌات االستثمارٌة )باألؾ الدنانٌر(     
 8500               الزٌادة النقدي فً اآلالت والمكائن 

 350                          الزٌادة فً يقوق االمتٌاز

 ثالثاه: التدفق النقدي من العملٌات التموٌلٌة )باألؾ الدنانٌر(   

 (  120)                           يؤجهت تسدٌد  رائ  

 (170)                                إةفاء نماء سلٍ    

 (195)       أةفاء لشوض عادٍت                        

 1280                                صٍادة أوساق دفع    

 (                    180)                                أسباح يوصعت       

 (1200)  انُمذ(                         انضٍادة )انُمص فٌ

 150000                                انُمذ فٌ بذاٍت انسُت 
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 انفظــم انزاثغ
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 اهذاف انفظــم 
ثؼذ االَتهبء يٍ لزاءح هذا انفظم َُجغٍ ػهً انـبنت أٌ َكىٌ 

 لبدرًا ػهً:

 .ٍانتؼزف ػهً يفهىو انتذهُم انًبن 

  .ٍانتؼزف ػهً اْهذاف انتٍ َذممهب انتذهُم انًبن 

  انتذهُم انًبنٍ.تؼزَف انـبنت ػهً اَىاع 

 .ٍتؼزَف انـبنت ثأسبنُت انتذهُم انًبن 

  .ٍتؼزَف انـبنت ثأدواد انتذهُم انًبن 

 .ٍاكسبة انـبنت يهبرح انتذهُم واالستُتبج انًبن 
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 :يفهىو انتذهُم انًبنٍ

ٌمد ظٙز ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ِٕذ يدن٠ٍ ظٙٛر نٌٛظ١فٍ نٌّه١ٌٍ وٛظ١فةٍ ِظةّمٍٍ ٚوًةهلٟ ٚظةهلم نٌّٕؼةخٌ ن وةزٜ  ٚلةد           

١ّٜٕةه ن٘ز٠ةُ ارنطةهَ ١ِدن١ٔةٍ يهطةّادنَ ن١ٌٍّٝةً سةٟ ارنطةٍ نٌٛكةغ           1900يزس ػٍٝ ٚ٘ةٗ نٌّٝد٠ةد ٌٍٛ٘ةٛا ػةهَ     

ٝ    1900نٌّهٌٟ ٌٍّٕؼةتَ  ٚوةهْ كٌةه سةٟ نٌٛ ٠ةهَ نٌّّٝةدٌ ن ِز٠ى١ةٍ ػةهَ           (981) َ   ٚػٕةدِه ن٘ز٠ةُ ارنطةٍ ػٍة

 َ ٔظةى ِه١ٌةٍ ٌدرنطةٍ ٚكةغ ٘ةذٖ نٌؼةزوهَ  ٔةُ طةه٠ز ن١ٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ نٌٛظ١فةٍ نٌّه١ٌةٍ              (7) ػزوٍ ِٓ والي نطةّادن

يؼىً ػهَ  يٛؿفٗ ن طهص سةٟ ِوة٠ٛز ٘ةذٖ نٌٛظ١فةٍ  وّةه نٔةٗ طةه٠ز نٌّوةٛرنَ نٌّةٟ ٜـةٍُ سةٟ نٌٛظ١فةٍ نٌّه١ٌةٍ              

يؼةد نٌٝةزو نٌؼه١ٌّةٍ نٌٕه١ٔةٍ نٌمهػةدٌ ن طهطة١ٍ نٌّةٟ نٔوٍمةُ ِٕٙةه ٚظ١فةٍ           ٓ نؿةًٛ  ٚنٌّٝهط١ًٍ ػٍٝ ٜةد طةٛنب ي١ٝة   

 نإلانرٌ نٌّه١ٌٍ ِٚٛكٛػًه ِظّماًل يذنِٗ ٠ُدرص سٟ نٌٙهِؼهَ ٚنٌّدنرص نٌّّاــٍ سٟ ِٙهي نٌّهي ٚن لّـها.

 ٚإكن ِه نرأه أْ ّٔٛؿً إٌٝ ِفَٙٛ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ سخْ ػ١ٍٕه نكْ أْ ١ّٔش ي١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ ن١ًٌٍّٝ ّ٘ه: 

 ن١ًٌٍّٝ نٌٕٛػٟ  .1

 طه١ٌى نٌى١ٍّ )١ًٍِٝ نٌٕظى نٌّه١ٌٍ(. ن١ًٌٍّٝ يه .2

ّادنَ ٠ٚمـد يه١ًٌٍّٝ يؼىً ػهَ ِؼا١ؾ ٜهٌٍ ِٓ نٌٝه َ ٚنيةزنس ٔمةهم نٌلةؼم أٚ نٌمةٌٛ س١ٙةه. سه١ٌٍّٝةً يهطة           

انؼاللخ ثٍُ يتغُزٍَ أو ثُذٍَ تزثـهًب خىاص ١ٍ٘ نٌٕظًٍ ١ٜٓ ٠مـد يهٌٕظًٍ: نٌٕظى  يد ِٓ نٌّؼزف س١ٗ ػٍٝ ِه

ٍ    فأَه َمظذ ثه اَجبد ػاللبد سهكن نػّّد ن١ًٌٍّٝ ػٍٝ نٌٕظى ،يشتزكخ أو دبنخ يتشبثهخ  ثيٍُ يميذارٍَ أو يتغُيزَ

 بل يؼُُخ. يذبسجٍُ تزثـهًب ػاللبد أو خىاص يشتزكخ نذراسخ د

ن١ًٌٍّٝ يهطّادنَ ن طه١ٌى نٌى١ٍّ سخٔٗ ٠ّىٓ نٌمٛي يخٔٙه لد نطّادُِ سٟ نٌٕـةم نٌٕةهٟٔ ِةٓ     َنِه نكن نوذٔه ِفٙٛ   

هق ِٙهَ نًٌٍّٝ نٌمزْ نٌّهكٟ ١ٍّٔٙ ِوٛر نٌٛظ١فٍ. أِه ن١ًٌٍّٝ نٌٕٛػٟ يّٛ٘ى ٘ذن نٌّٕٙٗ سهٔٗ ٠ّؼدٜ نّّ٘هَ ٚٔو

ع ٌٍظه٘زٌ نٚ نٌّؼىٍٍ ًِٝ نٌدرنطٍ نٌّه١ٌةٍ سةٟ ١ِةدنْ نٌؼّةً ٚنِاةهك      نٌى١م نٚ نٌٕٛدرنطٍ ٘هٔى نٌّهٌٟ ٔوهق نٌىُ ٌ

نٌمزنرنَ نٌّه١ٌٍ ػٕدلذ ٠ىْٛ ن١ٌٍّٝةً يهطةّادنَ ن طةه١ٌى ػًةهرٌ ػةٓ ن طةٍٛو نٌةذٞ ٠ظةّادَ ن طةه١ٌى نٌى١ّةٍ سةٟ            

ٟ ِةّٝىُ سةٟ ١ِ٘ٛةٗ نٔؼةوٍ     ِّهرطٙه نٌّٕؼتَ ٚن٠ٙها ػاللهَ ي١ٓ نٌّّغ١ةزنَ نٌّة   نٌٕؼهههَ نٌّٟ ١ًٍِٝ نٌظٛن٘ز نٚ

 نٌّٕؼتَ ٚنِاهك نٌمزنرنَ نٌاهؿٍ يّٕظ١ُ سؼه١ٌهِٙه ًِٕ ن طّّٕهرنَ ٚنٌمزٚف ٚنٌّٝهسظ ٚغ١ز٘ه . 

٠ٕٚوٍك ِٓ نٌّفَٙٛ ن و١ز  ِفَٙٛ ن١ًٌٍّٝ نٌّةهٌٟ يهطةّادنَ نٌزطةَٛ ن١ًٌه١ٔةٍ ٌّؼزسةٍ ن ِٙه٘ةهَ نٌّةٟ ِٛؿةٍُ                

 نب وهْ يهطّادنَ نٌٕظى نٌّه١ٌٍ نٚ ن طه١ٌى نٌى١ٍّ. ن١ٌٙه نٌّؤػزنَ نٌّٟ ُِ نطّازن٘ٙه طٛ

ٕٚ٘ةةهن نطةةًهو ػةةدٌ ٌّوةةٛر ن١ٌٍّٝةةً نٌّةةهٌٟ ٌّٝةةٛي نٌؼةةزوهَ ِةةٓ ػةةزوهَ سزا٠ةةٍ ِٚةةٓ ػةةزوهَ نػةةاهؽ إٌةةٝ        

ػزوهَ ِظهٍّ٘ ٚػزوهَ نِٛني. ؿهٜى كٌه ِٛطغ  سٟ ٔؼهم نٌّٕؼتَ ّٚٔٛ٘ةه ِٚوٛر٘ةه طةٛنب وةهْ كٌةه نٌّٕةٛ       

١ز آوز لد ٠ىْٛ نٌّٕٛ وهر١ً٘ه وّه ٘ةٛ نٌّٛطةغ سةٟ ن طةّّٕهرنَ ٚػ١ٍّةهَ نٌةدِٗ ِةغ ػةزوهَ         ػّٛا٠ًه أَ نسم١ًه. يّؼً

نوزٜ ٚ٘ذن ن ِز ناٜ إٌٝ ِوٛر ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ يؼىً ٠ّٕهطى ِغ ُٜٙ نٌّوٛر سٟ نٌّٕؼتَ ٚنٌّوٛر نٌٝهؿً سٟ 

سةٟ ٔةٛنٜٟ ن١ٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ     ناٜ إٌةٝ ٜـةٛي ِوةٛر    نٌٕةٛنٜٟ ن لّـةها٠ٍ ٚن ّّ٘هػ١ةٍ ٚنٌٕمهس١ةٍ ٚنٌّى١ٌٕ٘ٛٛةٍ ِّةه       

ٔى ٠ّٝهٖ إٌٝ ي١ٝٓ نؿًٛ ٘ذن ن و١ز ٠ّٕهطى ِغ إِىه١ٔهَ نٌّوٛر ِٚظٍّشِهِٗ ٚكٌه  ْ وً ٘هٔى ِٓ ٘ذٖ نٌٙٛن

 . ٚنو١زًن وهْ   ٚيّه ٠ؤاٞ إٌٝ ودِّٗ يؼىً سهػًلُ ِغ نٌّظّٙدنَ نٌٝهؿٍٍ سٟ ٘ذن نٌٙهٔىٔٛع ِٓ ن١ًٌٍّٝ ٠ّأل
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ٕظُ نٌّؼٍِٛه١ٍِ اٚرًن و١ًزًن سٟ ٜـٛي ِوةٛر سةٟ ن١ٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ ِٕٚٝةٗ      نٌنٌّٝهط١ًٍ ٌٍّٚوٛر سٟ ٔظُ نٌّؼٍِٛهَ 

 وهؿ١ٍ ِؼ١ٍٕ ِّّهػٝ ِغ ِه ٜـً ِٓ ِوٛر سٟ ٘ذٖ نٌٙٛنٔى.

 

 

 

     ً ٠مةَٛ ػ١ٍٙةه   طةّادنِهِٗ ٚوةذٌه نٌزوةهلش ن طهطة١ٍ نٌّةٟ      ِفٙةَٛ ن١ٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ ٚأغزنكةٗ ٚن     ٠ؼزف ٘ذن نٌفـة

 ٔٙهٚ ػ١ٍٍّ ن١ًٌٍّٝ.

  ٍتؼزَف انتذهُم انًبن 

هف أٚ نػةّمهق ِّٙٛػةٍ ِةٓ نٌّؤػةزنَ نٌى١ّةٍ ٚنٌٕٛػ١ةٍ ٜةٛي        ؼة ى٘ٛ ػ١ٍٍّ ٠ُّ ِٓ والٌٙةه نطّ  ًبنٍانتذهُم ان     
ِظهُ٘ سٟ ِٝد٠د أ١ٍّ٘ ٚوٛنؽ ن ٔؼوٍ نٌّؼغ١ٍ١ٍ ٚنٌّه١ٌٍ ٌٍّؼزٚع ٚكٌه ِةٓ وةالي     ٔؼهم نٌّؼزٚع ن لّـهاٞ

يؼد كٌه سٟ ِم١١ُ نانب طّادنَ ٘ذٖ نٌّؤػزنَ ه١ٌٍ  ِٚـهار أوزٜ ٚكٌه ٌىٟ ٠ُّ نِؼٍِٛهَ ِظّازٖ ِٓ نٌمٛنلُ نٌّ
 نٌّٕؼخٌ )٠مـد نِاهك نٌمزنرنَ(.

 
 ٍأغزاع انتذهُم انًبن 

٠ٙةةدف ن١ٌٍّٝةةً نٌّةةهٌٟ يؼةةىً ػةةهَ إٌةةٝ ِم١ةة١ُ أانب نٌّؼةةزٚع ِةةٓ سٚن٠ةةه ِّؼةةداٌ ٚيى١ف١ةةٍ ِاةةدَ ن٘ةةدنف ِظةةّادِٟ      
نٌّؼٍِٛهَ ِّٓ ٌُٙ ِـهٌٛ ِه١ٌٍ سٟ نٌّؼزٚع ٚكٌه يمـد ِٝد٠د ٘ٛنٔى نٌمٌٛ ِٚٛنهٓ نٌلؼم ِٚٓ ُٔ ن طّفهاٌ 

نٌّه١ٌٍ كنَ نٌؼاللٍ يهٌّؼزٚع ٠ّٚىٓ يؼىً ػهَ ِٓ نٌّؼٍِٛهَ نٌّٟ ٠ٛسز٘ه ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ٌُٙ سٟ ِزػ١د لزنرنُِٙ 
 ٜـز أغزنف ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ سٟ نٌٙٛنٔى ن١ِ٢ٍ: 

 ِم١١ُ ري١ٍٝ نٌّؼزٚع.  .1

 ٌٍّؼزٚع.  ِم١١ُ نٌّزوش نٌّهٌٟ .2

 ِم١١ُ نٌّزوش ن لّّهٟٔ ٌٍّؼزٚع.  .3

 ِم١١ُ ِدٜ وفهبٌ ط١هطهَ ن٠ًٌّّٛ.  .4

 ِم١١ُ ِدٜ وفهبٌ إانرٌ نٌّٛ٘ٛانَ ٚنٌّوٍٛيهَ.  .5

 ُ نٌّزوش نٌّٕهسظٟ ٌٍّؼزٚع. ِم١١ .6

 ِم١١ُ لدرٌ نٌّؼزٚع ػٍٝ ن طّّزنر٠ٍ )نٌفؼً نٌّهٌٟ( .7

 نطًّٕهم يؼق نٌّؤػزنَ نٌّٟ ِٛسز ٌإلانرٌ ناٚنَ نٌّاو١ن ٚنٌزلهيٍ ِٚم١١ُ ن انب. .8

 ٍيمىيبد انتذهُم انًبن 

  يد ِٓ ِٛسز ِّٙٛػٍ ِٓ نٌّّوًٍةهَ    وٟ ِٕٙٛ ػ١ٍٍّ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ سٟ ِٝم١ك ن٘دنسٙه ٚأغزنكٙه نٌّٕؼٛاٌ    

ػًّزٔةه أْ نٌٙةدف نٌٕٙةهلٟ ٌٍٍّٝةً     سهكن ِةه ن   وهلش نطهط١ٍ   يد ِٓ ِزنػهِٙهأٚ نٌؼزٚم نٌّٟ ِؼىً سٟ ِّٙٛػٙه ر

نٌّهٌٟ ٘ٛ ِٛس١ز ِؤػزنَ ٚنلؼ١ٍ ِؼوٟ ؿٛرٌ ػٓ ٘ٛنٔى ٔؼهم نٌّؼزٚع ٟ٘ ألزو ِه ِىْٛ إٌٝ نٌٝم١مٍ. س١ٙى 

سٟ ِٝم١ك ٘ذن نٌٙدف  ٚكٌه يهٌٝزؽ ػٍٝ ِٛس١ز ِّٙٛػٍ ِٓ نٌؼةزٚم ِٕٙةه ِةه ٠ّؼٍةك      نكْ ِٛس١ز ِمِٛهَ ٔٙهٜٗ

هار نٌّؼٍِٛةهَ  يٗ ٔفظٗ ِٕٚٙه ِه ٠ّؼٍك يّٕٙٗ ٚنطه١ٌى ٚناٚنَ ن١ًٌٍّٝ نٌّٟ ٠ظّادِٙه ِٕٚٙه وذٌه ِةه ٠ّؼٍةك يّـة   

 نٌّٟ ٠ؼّّد ػ١ٍٙه.

 َأتٍ:ثُبء ػًب تمذو ًَكٍ دظز انًمىيبد االسبسُخ نهتذهُم انًبنٍ فًُب 

 نٌّٛٔٛل١ٍأْ ِّّّغ ِـهار نٌّؼٍِٛهَ نٌّٟ ٠ظّمٟ ِٕٙه نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ِؼٍِٛهِٗ يمدر ِؼمٛي ِٓ نٌّـدنل١ٍ أٚ  .1

 ٚأْ ِّظُ نٌّؼٍِٛهَ نٌّظّادٍِ سٟ ن١ًٌٍّٝ يمدر ِّٛنسْ ِٓ نٌّٛكٛػ١ٍ ِٓ ٍ٘ٙ ٚنٌّاللٍّ ِٓ ٍ٘ٙ أوزٜ.

 أغزاع ويمىيبد انتذهُم انًبنٍ
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٠ّٕهطى ِغ ن٘دنف ػ١ٍٍّ ن١ًٌٍّٝ وّه أٔٗ ٠ظّادَ نطه١ٌى أْ ٠ظٍه نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ سٟ ػ١ٍٍّ ن١ًٌٍّٝ ًِٕٙٙه ػ١ًٍّه  .2

 ٚناٚنَ ِّٙغ ٟ٘ ن وزٜ يمدر ِّٛنسْ ي١ٓ طّّٟ نٌّٛكٛػ١ٍ ٚنٌّاللٍّ ٌأل٘دنف نٌّٟ ٠ظؼٝ ٌّٝم١مٙه.

 

 ونكٍ َذمك انًذهم انًبنٍ انًتـهجبد وانشزوؽ انًمظىدح هُب ػهُه يزاػبح يب َأتٍ:   

 

 نٌّٕؼةخٌ ٚٔؼةههٙه ٚنٌـةٕهػٍ نٌّةٟ ٠ّّٕةٟ ن١ٌٙةه ٚوةذٌه ن١ًٌمةٍ نٌؼهِةٍ ن١ٌّٝوةٍ يٙةه           أْ ِّٛسز ٌد٠ٗ وٍف١ٍ ػهِةٍ ػةٓ    . أ

 ٚن ّّ٘هػ١ٍ ٚنٌظ١هط١ٍ. ن لّـها٠ٍ

 أْ ٠ًزر ن سّزنكهَ نٌّٟ ٠ًٕٟ ػ١ٍٙه ػ١ٍٍّ ن١ًٌٍّٝ ٚوذٌه نٌّّغ١زنَ نٌى١ٍّ ٚنٌى١ف١ٍ )نٌٕٛػ١ٍ( نٌّٟ ِزًِن و . 

 يهٌّؼىٍٍ ًِٝ نٌدرنطٍ. 

سةٟ ٔؼةهم  نٌّؼةزٚع  يةً أْ ٠ظةؼٝ       نٌلةؼم ِٛنهٓ نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ػٕد ِٙزا وؼم ػٛنًِ نٌمٌٛ ٖٚ. أْ   ٠مم 

 ّؼا١ؾ نطًهيٙه ٚنطّمزنر نِٙه٘هِٙه نٌّظّم١ًٍٍ. ٌٚ٘ٛ ن ُ٘ 

. أْ ٠ّظُ نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ يهٌّٛكةٛػ١ٍ ٚكٌةه يةهٌّزو١ش ػٍةٝ سٙةُ اٚرٖ سةٟ وؼةم نٌٝمةهلك وّةه ٘ةٟ لًةً أْ ٠مةَٛ             3

يؼ١دٌ ػٓ ن١ٌّٝش نٌؼاـٟ  ١ٌمَٛ يؼد كٌه يّمد٠ُ ِمز٠زٖ يّه ٠ّلّٕٗ ِٓ ِؤػزنَ ٚيدنلً يّفظ١ز٘ه يـٛرٌ ِٙزاٌ 

 ِادَ ِّاذ نٌمزنر ِغ ِزنػهٌ ن١ٌّ٘ٛٗ يّه ٠زنٖ نًٌد٠ً ن سلً ِٕٙه. 

 ٍأهًُخ انتذهُم انًبن 

 ِـهار ِؼٍِٛهَ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ:    

ِظةهػدِٗ سةٟ إ٘ةزنب    ٠ٙى ػٍةٝ نٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ أْ ٠ظةّٕد إٌةٝ ِؼٍِٛةهَ ٠ٝـةً ػ١ٍٙةه ِةٓ ٘ٙةهَ ِّؼةداٌ ٌغةزف             

 ٠ّٚىٓ ِمظ١ُ نٌّؼٍِٛهَ إٌٝ ِه ٠خِٟ: ن١ًٌٍّٝ

ن لّـةةها٠ٍ ِٕةةً نٌّلةةاُ  نٌّؼٍِٛةةهَ نٌؼهِةةٍ )ن لّـةةها نٌةةٛهٕٟ( سهٌّؼٍِٛةةهَ نٌؼهِةةٍ ٠زوةةش س١ٙةةه ػٍةةٝ نٌظةةٛن٘ز   . أ

ؼهر ٚن ٔىّةةهع ٚن طةةّّٕهر ٜٚٙةةُ نٌّّغ١ةةزنَ سةةٟ ن لّـةةها نٌةةٛهٕٟ ِٕةةً ِظةةهر       ٚنٌّغ١ةةزنَ نٌٝهؿةةٍٍ سةةٟ ن طةة  

 نٌـهارنَ ٚنٌٛنرانَ ٚنٌدوٛي نٌم١ٍِٛ ٚنٌفزا٠ٍ. 

نٌّؼٍِٛهَ نٌموهػ١ٍ )نٌاهؿٍ(  أِه نٌّؼٍِٛهَ نٌموهػ١ٍ ١ٜٓ ٠ّٙغ نًٌٍّٝ نٌّؼٍِٛهَ ن لّـها٠ٍ نٌّةٟ ِاةؾ    . و

نٌموهع نٌذٞ ِؼًّ س١ٗ نٌّٕؼخٌ ٠ٚزوش ػٍةٝ ه١ًؼةٍ نٌموةهع ن لّـةهاٞ ِٚظةّٜٛ نٌّٕهسظةٍ س١ةٗ ٚٔٛػ١ةٍ نٌّى١ٌٕ٘ٛٛةه          

  سؼٍٝ نٌٍّٝةً أْ ٠ّٙةغ نٌّؼٍِٛةهَ ػةٓ نٌّٕؼةخٌ      ٚه١ًؼٍ نٌّّٕٙهَ سٟ كٌه نٌموهع ٚنٌّؼٍِٛهَ نٌّٟ ِاؾ نٌّٕؼخٌ

ٚنلظهِٙه ٚنٌؼه١ٍِٓ س١ٙه ٚػّز٘ه ن ّٔهٟ٘ ِٚمهر٠ز ٍِٙض نإلانرٌ ٚنٌّؼ١ٍّهَ ٚنٌمٛن١ٔٓ نٌٕهسذٌ س١ٙه ٚن هةالع ػٍةٝ   

 نٌىؼٛسهَ ٚن١ًٌهٔهَ نٌّٝهط١ًٍ ٌىٟ ٠مَٛ ي١ًٍّٝ ِّىهًِ ٚال١ك. 

 كنِٙه سٟٙ ِؼًّخٌ يٝد ــنٌّؼٍِٛهَ نٌٙشل١ٍ ٚنٌّٟ ِاؾ نٌّٕؼ خٌ )نٌٙشل١ٍ(. أِهـٖ. نٌّؼٍِٛهَ نٌّٟ ِاؾ نٌّٕؼ

نٌّؼٍِٛةةهَ نٌّةةٟ ِمةةدِٙه نٌّٕؼةةخٌ وهسةةٍ إٌةةٝ نٌٙٙةةهَ نٌّظةةّف١دٌ ِةةٓ ٍِةةه ن١ًٌهٔةةهَ ٚ٘ةةٟ نٌىؼةةٛسهَ نٌّه١ٌةةٍ )ن١ٌّشن١ٔةةٍ   

 ٛ ْ ِةٓ وةالي   نٌؼ١ٍِّٛ  وؼم نٌدوً  وؼم نٌّدسمهَ نٌٕمد٠ٍ ...... نٌخ(. نٌّٟ ٠ّّىٓ نٌّظّّٕزْٚ ٚنٌٍٍّْٝٛ نٌّةه١ٌ

١ًٍِٝ ٍِه ن١ًٌهٔهَ نٌّه١ٌٍ ِٓ ِؼزسٍ نٌّزوش نٌّهٌٟ نٌٝهٌٟ ٌٍّٕؼخٌ  وذٌه ِمد٠ُ نٌّؼٍِٛهَ ن وةزٜ نٌّاٍّفةٍ  س١ّةه    

 ٠اؾ نٌّٕؼخٌ  وهٌّؼٍِٛهَ ػٓ نٌّٛنرا نٌّها٠ٍ ٚغ١ز نٌّها٠ٍ. 

 :ٍادواد انتذهُم انًبن 
 ٠خِٟ: ِظّادَ سٟ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ أاٚنَ ِّؼداٌ ٠ّىٓ ِمظ١ّٙه إٌٝ ِه

 ادواد انتذهُم انتمهُذَخ: . أ
 " نٌؼاللٍ ي١ٓ ِّغ١ز٠ٓ  انُسجخ انًبنُخ:ِٚؼٕٟ ١ٜٓ ٠ّىٓ ًٌٍٍّٝ أْ ٠ظّادَ نٌٕظى نٌّه١ٌٍ  غزنف ن١ًٌٍّٝ     
 



60 
 

 
طةةّادنَ نٌزطةةَٛ نِزيوّٙةةه وةةٛنؽ ِؼةةّزوٍ ٌٍٝىةةُ ػٍةةٝ ٚكةةغ أٚ ٔؼةةهم ِؼةة١ٓ ِةةٓ أٔؼةةوٍ نٌؼةةزوٍ"   وّةةه ٠ّىةةٓ  

 ن١ًٌٍّٝ.نٌّاو١و١ٍ ٌّٛك١ٛ ػ١ٍٍّ 
 ة . االسبنُت انذذَثخ )انكًُخ(:

ِٚؼًّ نٌوزق نٌز٠هك١ٍ ٚن ٜـهل١ٍ ٚنٌّـفٛسهَ ٚنًٌزٍِٙ نٌاو١ةٍ سةٟ ػ١ٍّةهَ ن١ٌٍّٝةً ٠ّٚىةٓ أْ ٠ظةّادَ           
نٌى١ًِّٛز سٟ إػدنا يزنِٗ ١ٍ١ٍٍِٝ ِظّادَ سٟ ِؼهٌٍٙ نٌى١ٕز ِٓ نٌّؼىالَ نٌّٟ ِٛن٘ٙٙه نٌؼزوهَ ٚكٌه ِٓ والي 

 ؼهٌّٙٙه ُٔ ظٙٛر ِاز٘هِٙه.وشْ نٌّؼٍِٛهَ ِٚ
 ج. شزوؽ انتذهُم انًبنٍ:

٠ًٕغٟ أْ ِّٛسز سٟ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ػزٚم  ِؼ١ٍٕ ١ٌـًٛ ّٔٛك١ً٘ه  ِٚٓ ُٔ ن ػّّها ػ١ٍٗ سٟ ػ١ٍٍّ نِاهك نٌمزنر     

 ِٚٓ ٘ذٖ نٌؼزٚم :

٠ّاللُ ِةغ ِّوًٍةهَ نٌّغ١١ةز    ٠ٙى أْ ِّٛسز سٟ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ نٌّزٍٚٔ أٞ لهي١ٍٍ نٌّغ١١ز ي١ٓ سّزٌ ٚأوزٜ ي١ٝٓ  .1

 نٌٝهؿٍٍ والي نٌفّزٌ.

٠ٙى أْ ٠ىْٛ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ػهِاًل  ٔؼوٍ نٌّٕؼخٌ ١ٜٓ ٠ُظٙز نٌّؤػةزنَ نٌّاٍّفةٍ ػةٓ ٔؼةهههَ نٌّٕؼةخٌ ٚ        .2

 إكن نلّلُ نٌلزٚرٌ ٌذٌه. ٠ّٕغ أْ ٠ىْٛ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ٘شل١ًه

 ٌٙٙد ٚنٌٛلُ. ٠ٙى أْ ٠ىْٛ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ نلّـها٠ًه سٟ نٌّىه١ٌم ٚن .3

٠ٙى أْ ٠زوةش ن١ٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ ػٍةٝ نطةهص نًٌّٕةؤ سةٟ نٌّظةّمًً ٌٚة١ض ػٍةٝ نطةهص ارنطةٍ نٌظةزٚف نٌّهر٠ا١ةٍ                .4

ً        ٌٍّٕؼخٌ ِٕةً نػةدنا ووةٍ ٠ِّٛةً ٌٍظةٕٛنَ نٌمهاِةٍ ٚارنطةّٙه أٚ          ٠ٚىْٛ نًٌّٕةؤ نِةه لـة١ز ن ٘ةً أٚ ه٠ٛةً ن ٘ة

 ٌه يهٌٕظًٍ إٌٝ ن ريهٚ نٌّّٛلؼٍ.نٌّٛلؼهَ ٌٍّدسمهَ نٌٕمد٠ٍ والي نٌفّزنَ نٌمهاٍِ ٚوذ

 .س١ًِٕه٠ٙى أْ ٠ّّهس ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ يهٌظزػٍ سٟ ن ٔٙهس ٌىٟ   ٠ٙؼً ِٓ ن١ًٌهٔهَ نٚ نٌّؼٍِٛهَ ِّمهاٍِ  .5

 ٠ٙى أْ ِىْٛ ن انٌ نٌّظّادٍِ سٟ ن١ًٌٍّٝ سؼهٌٍ ِٚٛكٛػ١ٍ ٌىٟ ٠ُّ نٌّٛؿً إٌٝ ّٔهلٗ ٚنلؼ١ٍ ٚال١مٍ.  .6

 طّّزنر٠ٍ ػ١ٍّهَ ن١ًٌٍّٝ يؼىً اٚرٞ ٌىٟ ٠ّىٓ نِاهك نٌمزنرنَ نٌّٕهطًٍ سٟ نٌٛلُ نٌّٕهطى. ن .7

  ٍيُهجُخ انتذهُم انًبن 

 ِٝد٠د نٌٙدف نٌذٞ ٠ظؼٝ ن١ٌٗ نًٌٍّٝ.  .1

 ِٝد٠د نٌفّزٌ نٌّٟ ط١ؼٍّٙه ١ًٍِٝ نٌمٛنلُ نٌّه١ٌٍ . .2

 ِٝد٠د نٌّؼٍِٛهَ نٌّٟ ٠ّٝه٘ٙه نًٌٍّٝ ٌٍٛؿٛي إٌٝ غه٠ّٗ. .3

 ن١ًٌٍّٝ ن ٔظى لدرٌ ٌٍّؼهًِ ِغ نٌّؼىٍٍ ِٛكٛع نًٌٝٓ.نو١ّهر نطٍٛو ٚنانٌ  .4

 نطّؼّهي نٌّؼٍِٛهَ ٚنٌّمه١٠ض نٌّٟ ِّٙؼُ ٌدٜ نًٌٍّٝ  ِاهك نٌمزنر نٚ ن ٘زنب نٌّوٍٛو. .5

 نو١ّهر نٌّؼ١هر نٌّٕهطى ٌم١هص نٌّٕهلٗ ػ١ٍٗ ٚ  ِهٔغ ١ٜٓ ٠ظّدػٟ ن ِز ِٓ نطّؼّهي نوٕز ِٓ ِؼ١هر.  .6

 رلهَ نٌّوٍمٍ ٚنٌٕظ١ًٍ. ن ٔٝزنف ػٓ نٌّؼ١هر نٌّمهص ػ١ٍٗ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ن١ٍّ٘ ن ٔٝزنف يهِٝد٠د  .7

 ١ًٍِٝ نطًهو ن ٔٝزنف ِٚٝد٠د٘ه. .8

 ٚكغ نٌّٛؿ١ٍ نٌّٕهطًٍ يؼخْ ّٔهلٗ ن١ًٌٍّٝ. .9

 ٍاستؼًبالد انتذهُم انًبن 

 نٌـٍٍ يٙه  ٘ذنِاهك نٌمزنرنَ كنَ ن٠ظّؼًّ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ٌٍّؼزف ػٍٝ نانب نٌّؤطظهَ ِٛكٛع ن١ًٌٍّٝ ٚ  

 ٠ّٚىٓ نطّؼّهي ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ٌادٍِ أغزنف ِّؼداٌ أّ٘ٙه:

 انتذهُم االئتًبٍَ: .1

ٗ ه سةٟ  زف ػٍةٝ نٌّاةههز نٌّّٛلةغ أْ ٠ٛن٘ٙة    ٠مَٛ يٙذن ن١ًٌٍّٝ نٌّمزف ٚكٌه يٙةدف نٌّؼة        ِةغ نٌّمّةزف    ػاللّة

 ١ً نٌّهٌٟ ـّٕهاًن إٌٝ ١ٍّٔٙ ٘ذن نٌّم١١ُ  ِٚمدَ ناٚنَ نٌٍّٝــٛؽ ٘ذٖ نٌؼاللٍ نطـ)نٌّد٠ٓ( ِٚم١١ّٙه ٚيٕهب لزنرٖ ياـ
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نٌّاٍّفٍ ًٌٍٍّٝ سلاًل ػٓ ن اٚنَ ن وزٜ  ن ههر نٌّاللُ ٚنٌفؼهي نٌذٞ ٠ّىٕٗ ِٓ نِاهك نٌمزنر نٌّٕهطى ٚكٌه ٌّه 

ٌٙذٖ ن اٚنَ ِٓ لدرٌ سٟ نٌّؼةزف ػٍةٝ نٌّاةههز نٌّه١ٌةٍ إكن ِةه ٘ةزٜ ن١ٌٍّٝةً نٌّٕهطةى ٌٍمةٛنلُ نٌّه١ٌةٍ ٌٍّمّةزف            

 ١ًٍٝ.ُِّٚ نٌمزنبٌ نٌّٕهطًٍ ٌٍّٕهلٗ نٌّظّازٍ٘ ِٓ نٌّ

 انتذهُم االستثًبرٌ: .2

أْ ِٓ نسلً نٌّو١ًمهَ نٌؼ١ٍٍّ ١ًٌٍٍّٝ نٌّهٌٟ ٟ٘ ٍِه نٌّظّؼٍٍّ سٟ ِٙهي ِم١١ُ ن طّّٕهر سٟ أطُٙ نٌؼةزوهَ   

ٚػةزوهَ ٠ٕـةى نّّ٘ةهُِٙ ػٍةٝ طةالٍِ      ٌٚٙذن ن ِز أ١ٍّ٘ يهٌغٍ ٌّٙٙٛر نٌّظّّٕز٠ٓ ِةٓ نسةزنا     ٚإطٕها نٌمزٚف

 ِمّـز لدرٌ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ػٍٝ ِم١١ُ ن طُٙ ٚنٌظٕدنَ ٜٚظى يً ِّّد ٘ذٖ نٌمدرٌطّّٕهرنُِٙ ٚوفه٠ٍ ػٛنلد٘ه ٚ  ن

 ٌّؼًّ ِم١١ُ نٌّؤطظهَ ٔفظٙه ٚنٌىفهبٌ نإلانر٠ٍ نٌّٟ ٍِّٝٝ يٙه ٚن طّّٕهرنَ سٟ ِاٍّم نٌّٙه َ. 

 تذهُم االَذيبج وانشزاء: .3

 لّـها٠ٍ ٚنٜدٌ ِّٙٗ  ٔلّهَ ٜٚد١ِٓ نلّـها١ّ٠ٓ أٚ نوٕز ِؼًه ٚسٚني ٜٚدٌ ن٠ّٕٗ ػٓ ن ٔدِهٖ ٚنٌؼزنب ِى٠ٛٓ 

نٌؼاـةة١ٍ نٌمه١ٔٛٔةةٍ ٌىةةً ِّٕٙةةه أٚ  ٜةةدنّ٘ه  ٚسةةٟ ٜهٌةةٍ رغًةةٍ ػةةزوٍ ػةةزنب ػةةزوٍ أوةةزٜ  ِّةةٌٛٝ نإلانرٌ نٌّه١ٌةةٍ  

ف نٌّمةدَ ٚنٌٝىةُ   ٌٍّؼّزٞ ػ١ٍٍّ نٌّم١١ُ  سّمدر نٌم١ٍّ نٌّه١ٌٍ ًٌٍهلغ ٚنٌم١ةهَ يةٕفض ػ١ٍّةٍ ن١ٌٍّٝةً  ٘ةً ِم١ة١ُ نٌؼةز       

 ػٍٝ ِدٜ ِٕهطًّٗ.

 :تذهُم تمُُى اْداء .4

ِؼد ناٚنَ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ناٚنَ ِٕه١ٌٍ ٌّٝم١ك ٘ذٖ نٌغه٠ٍ ٌّه ٌٙه ِٓ لدرٌ ػٍٝ ِم١١ُ ري١ٍٝ نٌّؤطظةٍ ٚوفهبِٙةه         

 سٟ إانرٌ ِٛ٘ٛانِٙه ِٚٛنسٔٙه نٌّهٌٟ ٚط١ٌّٛٙه ٚن ِٙه٘هَ نٌّٟ ِّاذ٘ه سٟ نٌّٕٛ.

 : انتخـُؾ .5

ٚكٌةه يظةًى نٌّؼم١ةدنَ نٌؼةد٠دٌ نٌّةٟ ِؼةٙد٘ه نطةٛنق          ػ١ٍٍّ نٌّاو١ن ٌٍّظةّمًً أِةزًن كةزٚر٠ًه ٌىةً ِٕؼةخٌ      ِؼد  

    ٚ ٚ٘ةةذٖ    يٛكةةغ ِـةةٛر  انب نٌؼةةزوٍ نٌّّٛلةةغ    ّّٕةةً ػ١ٍّةةٍ نٌّاوةة١ن    ِنٌّّٕٙةةهَ نٌّاٍّفةةٍ ِةةٓ طةةٍغ ٚوةةدِهَ 

٘ةدنف نٌّةٟ ٠ّوٍؼةْٛ ن١ٌٙةه     وةّالف ن  نّّ٘هَ نٌى١ٕز٠ٓ رغةُ  ٍ ١ًٌٍٍّٝ نٌّهٌٟ ٘ؼٍُ ِٕٗ ِٙهي نن طّؼّه َ نٌٛنطؼ

 ِٓ ِو١ًمهِٗ ِٚٓ نٌٙٙهَ نٌّٟ ِظّؼًّ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ نطّؼّهً  ٚنطؼًه ِه ٠خِٟ:

 نٌّظّّٕزْٚ. .1

 إانرٌ نٌّؤطظٍ ٔفظٙه  ٚنٌؼهٍِْٛ. .2

 طّهطزٌ ن ٚرنق نٌّه١ٌٍ. .3

 نٌدنلْٕٛ. .4

 نٌّـهٌٛ نٌٝى١ٍِٛ ٚنٌّؤطظهَ نٌّّاــٍ يه١ًٌٍّٝ. .5

مهَ إٌٝ نٌٝـٛي ػٍٝ ِؼٍِٛهَ ِاٍّم ػٓ نٌّؼٍِٛهَ نٌّٟ ِّٝه٘ٙةه نٌفمةهَ ن وةزٜ    ِٚظؼٝ وً سمٍ ِٓ ٘ذٖ نٌف

 نٌغه٠ٍ ِٓ نٌٝـٛي ػٍٝ نٌّؼٍِٛهَ ٌدٜ وً ِٕٙه.ٚكٌه  وّالف 

 

 

 ٕ٘هن ػدٌ نطه١ٌى ١ًٌٍٍّٝ نٌّهٌٟ ٟ٘:ــ   

 :انتذهُم االفمٍ .1

٘ٛ ارنطٍ أٞ سمزٌ ِٓ سمزنَ نٌىؼٛسهَ نٌّه١ٌٍ ػٍٝ ِدٜ طٕٛنَ ِّؼداٌ يّؼٕٝ آوز  ثبنتذهُم االفم٠ٍٚمـد         

إكن ِه أر٠د ارنطٍ ري١ٍٝ نٌّٕؼخٌ ٌّدٌ وّض طٕٛنَ ِهك١ٍ ِؤوذ نٌىؼةٛسهَ ٌٍظةٕٛنَ نٌاّةض نٌّهكة١ٍ ِٚالٜةظ      

 ٍ أٚ ِد٘ٛر٘ه ازنٖ نٌّؤػزنَ نٌّٟ ِٛكٛ ِدٜ ِوٛر نٌزي١ٝ طٕس١ٙه ري١ٍٝ نٌّٕؼخٌ ِٚمهرّٔٙه طٍٕ يؼد أوزٜ 

 اســــبنُت انتذهُم انًبنٍ
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 خٌ ــُ ػٍٝ نٌّٕؼـٍ نٌّٟ ِلـّد ػٍٝ نٌفّزٌ نٌّهر٠ا١ـمٟ ٠ؼّـٕٛنَ نٌّهك١ٍ ٚ٘ذن ٠ؼٕٟ أْ ن١ًٌٍّٝ ن ســوالي نٌظ   

 ِٚمهرٍٔ نٌظٍٕ نٌّٟ ٠زنا س١ٙه نطّازنٖ نٌّؤػزنَ يهٌظٕٛنَ نٌّهك١ٍ.   

 انتذهُم انؼًىدٌ : .2

 ِه أر٠د ِؼزسٍ إكن ٚنوٕز ٚكًٜٛه   يهٌّمدنر ن٢وز انوً نٌظٍٕ ٔفظٙه٠ٚؼٕٟ ِمهرٍٔ ِمدنر ِؼ١ٓ سٟ طٍٕ ِؼ١ٍٕ          
سخٔٗ ِخوذ نٌزي١ٍٝ ٌٙذٖ نٌظٍٕ ِٕٚظى إٌٝ ن١ًٌّؼةهَ ٌةٕفض نٌظةٍٕ     2000ٜدٜ نٌظٕٛنَ ٌّٚىٓ طٍٕ  ري١ٍٝ نٌّٕؼخٌ    

 ٚيهٌّهٌٟ ٠ّىٓ نٌٝـٛي ػٍٝ ِؼدي نٌزي١ٍٝ نٌّٙهر٠ٍ ٌٍّه نٌظٍٕ اْٚ نٌظٕٛنَ ن وزٜ.
 :انًمبرَخ نهمىائى انًبنُخانذراسخ  .3

 ػٍٝ ِؼٍِٛهَ ١ًِٓ نٌّزوش نٌّهٌٟ ٚنٌٕمدٞ ِؼد نٌمٛنلُ نٌّه١ٌٍ ِٓ أوٕز نٌّمهر٠ز نٌّٝهط١ًٍ أ١ٍّ٘ ٔظزًن  ّٜٛنلٙه     
 ِٚٛكٛػٍ  هو نٌدوً ٚن١ٌّشن١ٍٔ نٌؼ١ٍِّٛ ِؼدٌــخٌ سٟ سّزٌ ِٝداٌ وّه أْ ٘ذٖ نٌمٛنلُ نٌّٟ ًِّّٕ سٟ ٜظــٌٍّٕؼ 
 ٠ظًٙ ػ١ٍٍّ نٌّمهرٍٔ ػٍٝ نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ.ِٜٛد يؼىً  

ي١ّٕه ٠ّلّٓ ن١ًٌٍّٝ ن سمٟ ِمهرٍٔ يٕٛا نٌمهلّةٍ ِةغ ١ِٕالِٙةه سةٟ نٌفّةزنَ نٌظةهيمٍ ١ّّ٠ٚةش ٘ةذن ن طةٍٛو يمدرِةٗ              
 طةهص ٕةز سهلةدٌ   يةد ِةٓ نو١ّةهر طةٍٕ ٌأل      ػٍٝ ناوهي ػٕـز نٌشِٓ سٟ ن١ًٌٍّٝ ِةٓ أ٘ةً أْ ٠ىةْٛ ٘ةذن ن طةٍٛو أو     

يؼىً ط١ٍُ ٌىٟ ٠ُّ نٌّٛؿً إٌٝ ّٔهلٗ ؿة١ٍٝٝ يه ػّّةها ػٍةٝ ن رلةهَ نٌم١هطة١ٍ ٌظةٕٛنَ يؼةىً نطةّٕٕهلٟ   ٠ّىةٓ          
ػد٘ه نطهطًه سٟ نٌدرنطٍ ن١ٍ١ٌٍٍّٝ  ْ ن١ًٌّ إٌٝ نطّمزنر ن ريهٚ ٚنطّّزنر٘ه ٘ٛ نسلً ِٓ ِٝم١ةك أريةهٚ ِزِفؼةٍ    

 .سٟ نٜدٜ نٌظٕٛنَ ِٚٝم١ك وظهرٌ سٟ طٕٛنَ أوزٜ
 مىائى انًبنُخ انًستخذيخ فٍ انتذهُم انًبنٍ فهٍ:أيب ان

 :انًُشاَُخ انؼًىيُخ انًمبرَخ . أ
 
 إْ نٌدرنطٍ نٌّمهرٍٔ ِّلّٓ ارنطٍ ن١ٌّشن١ٍٔ نٌؼ١ٍِّٛ نٌّمهرٍٔ ٚطٛف ِٛكٛ ٘ذٖ نٌوز٠مٍ ِٓ والي نٌّٕهي ن٢ِٟ:   

 وّه ٠خِٟ: 2001ٚ  31/12/2000نٌّؤطظهَ نٌؼهٍِ سٟ  فزف أْ ن١ٌّشن١ٍٔ  ٜدٜٔ  يثبل/
 

 إ٘زنب ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ٌٙذٖ نٌّٕؼخٌ يهٌوز٠مٍ ن سم١ٍ ٚنٌؼّٛا٠ٍ )نٌزأط١ٍ(.انًـهىة/    
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 2001 2000 انًطهىتاخ 2001 2000 انًىجىداخ 

   انًطهىتاخ انًتذاونح   انًىجىداخ انًتذاونح

 8400 8000 يىردوٌ 7400 7000 انصُذوق 

 4000 3600 دساتاخ دائُح يختهفح 2200 2000 لثط ترسى انتذصيم . أ

 2500 2600 تسهيالخ يصرفيح 2000 3000 انًصرف انجاري

 800 1000 يصروفاخ يستذمح 2600 4000 انًخسوٌ 

 1800 1600 زيعارتاح يستذمح انتى 8000 6000 يذيُىٌ 

 3000 2000 تؤييُاخ يٍ انغير  1200 1400 و. يذفىعح يمذيًا

 1400 1200 جاريح يتخصصح يستذمحيصروفاخ  800 1000 يستذمح يتخصصحايراداخ جاريح 

    1700 1600 يىجىداخ يتذاونح أخري

 21900 20000 يجًىع انًطهىتاخ انًتذاونح  25900 26000 يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح 

   انًخصصاخ   انًىجىداخ انثاتتح

 440 600 انعرائة  4400 4000 اراظي  

 840 1000 انًطانثاخ انمعائيح 6400 6000 يثاَي

 12000 10000 لرض صُذوق انذيٍ انعاو 5600 6200 آالخ ويعذاخ

 13280 11600 يجًىع انًخصصاخ 5200 3600 وسائم َمم واَتمال

   دمىق انًهكيح ورأش انًال 1800 1400 أثاث

 8400 10400 رأش انًال انًذفىع  1800 1800 يىجىداخ ثاتتح أخري

 960 1300 ادتياطي لاَىَي 23200 23000 انًىجىداخ انثاتتحيجًىع 

 1000 800 ادتياطي ارتفاع اسعار  3560 4900 يجًىع االَذثار

 10360 12500 يجًىع رأش انًال 19640 18100 انميًح انذفتريح نهًىجىداخ انثاتتح 

 45540 44100 يجًىع انًطهىتاخ  45540 44100 يجًىع انًىجىداخ 

 

 انـزَمخ االفمُخاواًل: 

 انذم/ 

يّٛ٘ى ٘ذن ن طٍٛو طةٛف ٔمةَٛ يئ٠ٙةها نٌّغ١ةزنَ نٌّةٟ هةزأَ ػٍةٝ وةً يٕةد ِةٓ نًٌٕةٛا نٌةٛنراٌ وةالي نٌفّةزٌ                   

 ٌُ ٠ُّ ن٠ٙها ٔظــًٙه نٌّم٠ٍٛ  نٌّذوٛرٌ ٚنٌٕظًٍ نٌّم٠ٍٛ ٌٙذن نٌّغ١ز  ٔٗ و١ٕزًن ِه ِىْٛ ِمها٠ز نٌّغ١ز غ١ز ِؼًزٌ إكن

 ػٍٝ نٌؼىً ن٢ِٟ:٠ّىٓ ٍِا١ؾ نٌّٕهلٗ 
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 ٠ُّٚ إ٠ٙها نٌٕظًٍ وّه ٠ٍٟ: 
(اٌفشق    )

سٕح االساط 
    

       

    
 نٌّغ١زنَ نٌّٟ  نٌظهيك ١ًّ٠ٓ ٌٕه ِه ٟ٘  ِٓ والي نٌٙدٚي اٌصٕذٚق 

 
 

ٝ    (400) ١ٜٓ ٔٙد أْ نٌٕمد٠ةٍ سناَ يّمةدنر  هزأَ ػٍٝ يٕٛا ن١ٌّشن١ٍٔ  س٠ةهاٌ ن١ًٌّؼةهَ      ٚ٘ةذن ٠ّىةٓ أْ ٠ةدي ػٍة

ٍ    نٌٕمد٠ٍ ٟٚ٘ نطهط١ٍ ٔهٍ٘ٝ سٟ نٌّٝـ١ً ٓ  أٚ ػدَ نٌّظهً٘ سٟ ِٕٛ ن لّّهْ نٌّٙةهرٞ أٚ طةٝى ٔمد٠ة نٌٝظـةـهو   ِة
 نٌٙهرٞ وّـه  
ا٠ٕةهر ٚ٘ةذن ٠ةدي ػٍةٝ إْ نٌّٕؼةخٌ لةد طةًُٝ         (1000)١ٜٓ ٔمؾ نٌٝظهو نٌٙهرٞ سٟ نًٌٕه يّمدنر سٟ ٘ذٖ نٌٝهٌٍ 

ٚ٘ةذن ٠ؼة١ز إٌةٝ إْ نٌّٕؼةخٌ نطةّوهػُ أْ       (1400) ِٚٓ نٌّالٜظ إْ نٌّاةشْٚ نٌفؼٍةٟ لةد ِمٍةؾ يّمةدنر       ًٍِغًه ِه

ٌىةً ِّٕٙةه    400 اٌ ن رنكٟ ٚنًٌّهٟٔ يّمدنرِّاٍؾ ِٓ نٌّاشْٚ ٠ّٚىٓ أْ ِشانا نٌٕمد٠ٍ ِٓ ٘زنب كٌه  أِه س٠ه

سٟٙ ا ٌٍ ػٍٝ أْ نٌّٕؼخٌ ِّّّغ يّزوش ِهٌٟ ١٘د ِظةّو١غ ػةزنب نرنكةٟ ًِٚةهٟٔ ٠ٚةدي وةذٌه ػٍةٝ نِٙةهٖ نٌّٕؼةخٌ          

 ٌٍّٛطغ.

 % )ــ( )+( يمذار تغُز انًـهىثبد   % )ــ( )+( يمذار تغُز انًىجىداد

 انًـهىثبد انًتذاونخ: انًىجىداد انًتذاونخ 

 5  400 يىردوٌ 5.7  400 انظُذوق

 11  400 دسبثبد دائُخ يختهفخ 10  200 أ.لجغ ثزسى انتذظُم

 (3.8) 100  تسهُالد يظزفُخ (33.3) 1000  انًظزف انجبرٌ

 (20) 200  يظزوفبد يستذمخ (35)  1400  انًخشوٌ 

 12.5  200 ارثبح يستذمخ انتىسَغ 3.33  2000 يذَُىٌ 

 50  1000 تأيُُبد يٍ انغُز  (14.3) 200  و. يذفىػخ يمذيًب

 اَزاداد جبرَخ 
 يتخظظخ يستذمخ

 يظزوفبد جبرَخ يتخظظخ (20) 200 
 يستذمخ

200  16.7 

 6.25  100 يىجىداد يتذاونخ أخزي

 9.6 1900  يجًىع انًـهىثبد انًتذاونخ  (38) 100  انًىجىداد انًتذاونخ و . 

    انًخظظبد    انًىجىداد انثبثتخ

 (33.3) 200  انؼزائت  10  400 اراػٍ 

 16 160  انًـبنجبد انمؼبئُخ 6.66  400 يجبٍَ

 20  2000 طُذوق انذٍَ انؼبو لزع (9.7) 600  آالد ويؼذاد

 14.5  1680 يجًىع انًخظظبد 44.4  1600 وسبئم َمم واَتمبل

 (19.2) 2000  رأص انًبل انًذفىع  28.6  400 أثبث

 (26.2) 340  ادتُبؿٍ لبَىٍَ (11.11)  200 يىجىداد ثبثتخ أخزي

 25  100 ادتُبؿٍ ارتفبع اسؼبر   0.86 200  يجًىع انًىجىداد انثبثتخ

 (17.12) 2140  يجًىع رأص انًبل (37.3) 1340  يجًىع االَذثبر

انمًُيييييييييييييييخ انذفتزَيييييييييييييييخ 
 نهًىجىداد انثبثتخ 

1540  8.5 

 3.3  1440 يجًىع انًـهىثبد  3.3  1440 يجًىع انًىجىداد 
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 ٚإكن ٔظزٔه إٌٝ يٕد نٌّٛرا٠ٓ ٔٙد أْ رؿ١د٘ه لد نرِفغ ٚ٘ذن ٠ؼ١ز إٌٝ ٜـٛي نٌّٕؼخٌ ػٍٝ ن لّّهْ نٌّٙهرٞ    

 ٛنراٌ ـّدوالَ نٌـّفهاٌ نٌمـٜٛ ِٓ نٌــهص ِٓ نً٘ ن طــنإلانرٌ سٟ ٘ذٖ نٌٝهٌٍ أْ ِىْٛ نوٕز ٘د٠ٍ ّٜٚ ٚػٍٝ

 ِٓ نٌّٛرا٠ٓ ٚنٌٝـٛي ػٍٝ وـُ ِؼ١ًٙ نٌدسغ. 

ٚوذٌه ن ِز يهٌٕظًٍ إٌٝ رؿ١د نٌٝظهيهَ نٌدنلٍٕ نٌّاٍّفٍ نٌذٞ ٠ؼ١ز ن رِفهع س١ٗ إٌٝ اوةٛي ِظةٍّشِهَ طةٍؼ١ٍ       

أٚ ود١ٍِ ٠ٙى أْ ٠ُّ ٠ٍِٛٝٙه إٌٝ ٔمد٠ٍ. نِه س٠ةهاٌ نٌةذُِ نٌّد١ٔةٍ سّؼة١ز إٌةٝ لًةٛي نٌّؼهِةً يةه١ًٌغ ن٢٘ةً أٚ رغًةٍ           

 ٘ه ١ّ٘ؼًه.نٌّٕؼخٌ سٟ ٠ًِٛٝ نٌّاشْٚ إٌٝ ١ًِؼهَ ٠ُّ طدنا

وّه ٠ّىٓ نٌٝـٛي ػٍٝ ٘دٚي آوز ٠ًة١ٓ ن١ٌٍّٝةً نٌزأطةٟ ١ٌٍّشن١ٔةٍ نٌؼ١ِّٛةٍ نٌّمهرٔةٍ نٌظةهيمٍ ٚكٌةه ِةٓ وةالي             

نٌةٛنراٌ سةٟ نٌّوٍٛيةهَ    ٔظًٍ وً يٕد ِٓ نًٌٕٛا نٌٛنراٌ سٟ نٌّٛ٘ٛانَ إٌٝ ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ ٌٕفض نٌظٍٕ ٚنًٌٕٛا 

 ن٢ِٟ:ــ إٌٝ إّ٘هٌٟ نٌّوٍٛيهَ ٌٕفض نٌظٍٕ ػٍٝ نٌٕٝٛ 

 

 :ثبًَُب: انـزَمخ انؼًىدَخ

 

 2001 نٌؼهَ                                     2000نٌؼهَ                   نطُ نٌٝظهو

  

                                  7000 ×100                                 7400 ×100 

 16.3=                                            15.9=                                 =       اٌصٕذٚق

                                   44100                                           45540      
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 يهٌٕظًٍ نٌّم٠ٍٛ )ن١ًٌٍّٝ نٌزأطٟ( /31/12ن١ٌّشن١ٍٔ نٌؼ١ٍِّٛ نٌّمهرٍٔ سٟ                         

 2001 2000 انًـهىثبد 2001 2000  انًىجىداد

 انًـهىثبد انًتذاونخ انًىجىداد انًتذاونخ

 4.18 18 يىردوٌ 16.3 15.9 انظُذوق 

 8.8 8.2 دسبثبد دائُخ يختهفخ  4.8 4.5 لجغ ثزسى انتذظُمأ.

 5.5 5.9 تسهُالد يظزفُخ  4.4 6.8 انذسبة انجبرٌ 

 1.8 2.3 يظزوفبد يستذمخ  5.7 9 انًخشوٌ 

 3.9 3.6 ارثبح يستذمخ انتىسَغ  17.6 13.6 يذَُىٌ

 6.6 4.5 تأيُُبد يٍ انغُز 2.6 3.2 و. يذفىػخ يمذيًب

اَزاداد جبرَخ وتخظظُخ 
 يستذمخ

يظزوفبد جبرَخ وتخظظُخ  1.8 2.3
 يستذمخ

2.7 3 

 48 45.4 انًـهىثبد انًتذاونخيجًىع  3.8 3.7 يىجىداد يتذاونخ أخزي

   :انًخظظبد 57 59 يجًىع انًىجىداد انًتذاونخ

 0.96 1.3 انؼزائت    :انًىجىداد انثبثتخ

 1.8 2.3 انًـبنجخ انمؼبئُخ 9.7 9 اراػٍ 

 6.3 22.7 لزع طُذوق انذٍَ انؼبو 14 13.6 يجبٍَ

 29.2 26.3 يجًىع انًخظظبد 12.3 14 اِد ويؼذاد

 11.4 8.2 واَتمبلوسبئم َمم 

 رأش انًال 3.9 3.2 اثبث 

 18.4 23.6 رأص انًبل انًذفىع  3.9 4 يىجىداد ثبثتخ أخزي

 2 2.9 ادتُبؿٍ لبَىٍَ  55.2 52 يجًىع انًىجىداد ثبثتخ

 2.2 1.8 ادتُبؿٍ ارتفبع اسؼبر   

 22.7 28.3  يجًىع رأص انًبل 12.2 11 يجًىع االستهالن )االَذثبر(

 43 41 انذفتزَخ نهًىجىداد انثبثتخ انمًُخ

 100 100 يجًىع انًـهىثبد 100 100 يجًىع انًىجىداد 

 

ِٓ نٌّالٜةظ سةٟ نٌٙةدٚي نٌظةهيك أْ ٘ةذن نٌٕةٛع ِةٓ ن١ٌٍّٝةً ٠ظٙةز ن ١ّ٘ةٍ نٌٕظة١ًٍ ٌىةً ػٕـةز ِةٓ ػٕهؿةز                     

ٌٕظةًٍ  إٌٝ ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ أٚ إٌٝ ِّٙٛع نٌّوٍٛيةهَ  سفةٟ ٜة١ٓ وهٔةُ نٌٕمد٠ةٍ ِّٕال      نٌّٛ٘ٛانَ أٚ نٌّوٍٛيهَ

ٍ     2000%فٟ عاَ 15.9ن وًز ي١ٓ نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٍٚ نٌّٟ ًٍِغ  نٌّظةّٝمٍ   وهٔةُ ن ٠ةزنانَ نٌٙهر٠ةٍ نٌّاــة١

٠ةزنانَ نٌٙهر٠ةٍ   ٚ٘ةٟ نوًةز ٔظةًٍ ٚيم١ةُ ن      %17.6وهُٔ ٔظًٍ نٌّد١ٕ٠ٓ  2001ٟٚ٘ ألً ٔظًٍ ٚسٟ % 2.3ًِّٕ 

ٚ٘ةةٟ نٌّٛ٘ةةٛانَ  %14ٔسببثح  2000سةةٟ ػةةهَ نلةةً ٔظةةًٍ ي١ّٕةةه ن٢ َ ٚنٌّؼةةدنَ  % 1.8ٚنٌّاــةة١ٍ نٌّظةةّٝمٍ 

سةٟ ػةهَ   % 3.2سٟ ١ٜٓ وهُٔ ٔظًٍ ن ٔهْ ٟ٘ ن لً سٟ وال نٌؼه١ِٓ نٌّٟ يٍغةُ   %،14ن وًز ل١ٍّ يٍغُ نًٌّهٟٔ 

ه إٌةٝ ٘هٔةى نٌّوٍٛيةهَ سخٕٔةه ٔٙةد نْ ٔظةًٍ نٌّةٛرا٠ٓ        ل١ٍّ نٌّٛ٘ٛانَ. ٚإكن نّٔمٍٕ ِٓ 2001 % عا3.9َٚ  2000

أوًز ٔظًٍ  سٟ ١ٜٓ وهُٔ نٌّـزٚسهَ نٌّظّٝمٍ ألً أ١ٍّ٘  ٟٚ٘ 2001% عاَ 18.4ٚ  2000% فٟ عاَ 18ٟ٘ 

. نِةةه يهٌٕظةةًٍ إٌةةٝ نٌّاــةةهَ %( 1.8)2001ٚفببٟ عبباَ  %(3.2)2000كةةّٓ نٌّوٍٛيةةهَ نٌّةةٟ يٍغةةُ سةةٟ ػةةهَ 

 ػىً رأص نٌّهي نٌّدسٛع ٔظًٍ ِزِفؼٍ ي١ٓ يٕد ن طّادنِهَ سٟ ن١ٌّشن١ٍٔ.سىهُٔ ٔظًّٙه ِّد١ٍٔ  سٟ ١ٜٓ 
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 :لبئًخ انذخم انًمبرَخ ة .

سخْ ٕ٘ةهن لهلّةٍ أوةزٜ   ِمةً أ١ّ٘ةٍ ػٕٙةه ٚ٘ةٟ لهلّةٍ ن ريةهٚ ٚنٌاظةهلز نٌّةٟ ِظٙةز             سلاًل ػٓ نٌمهلٍّ نٌظهيمٍ   
ٍ     ؿهسٟ نٌةزيٛ أٚ نٌاظةهرٌ ِةٓ ػ١ٍّةهَ نٌّٕؼةخٌ وةالي سّةزٌ س١ِٕةٍ          ٚنٌمهلّةٍ نٌّمهرٔةٍ     ِٝةداٌ ٚػةهاٌ ِةه ِىةْٛ طةٕ

ٌألريهٚ ٚنٌاظهلز ِظٙز ّٔهلٗ نٌؼ١ٍّهَ نٌّه١ٌٍ ٌؼدا ِٓ نٌفّزنَ ٌٚؼً نطّادنَ لهلٍّ ن ريهٚ ٚنٌاظهلز نٌّمهرٔةٍ    
نٌاهؿةٍ نٌّةٟ ِؼًةز ػةٓ     ِؼٕٝ ٔٛػًه ِةٓ ن ساٚن١٘ةٍ ِةغ لهلّةٍ ن١ٌّشن١ٔةٍ نٌؼ١ِّٛةٍ نٌّمهرٔةٍ  ْ ٌىةً لهلّةٍ يٕٛا٘ةه           

ؼهههَ ِٝداٌ ٠ّٚىٓ ن٘زنب ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ يهطّادنَ لهلٍّ نٌدوً نٌّمهرٍٔ يٕفض نٌوز٠مةٍ نٌّةٟ ِظةّادَ يٙةه لهلّةٍ      ٔ
ن١ٌّشن١ٍٔ نٌؼ١ٍِّٛ نٌّمهرٍٔ ١ٜٓ ٠ّىٓ نٌم١هَ يه١ًٌٍّٝ ن سمٟ ٚن١ًٌٍّٝ نٌزأطٟ ٚطٛف ٔمَٛ س١ّه ٠خِٟ يؼةزف ِٕةهي   

 ِٛك١ٟٝ ٌذٌه.
 ػٍٝ نٌٕٝٛ ن٢ِٟ: 31/12/2001ٚ  31/12/2000ٜدٜ نٌؼزوهَ سٟ / ٔفزف نْ ٌد٠ٕه لهلٍّ نٌدوً  يثبل

 2001 2000 انجُبٌ

 6000 7100 انًجُؼبد

 5000 5700 تكهفخ انًجُؼبد

 1000 1400 يجًم رثخ انؼًهُبد 

 :َفماخ انعًهياخ

 60 50 يظبرَف ثُغ وتىسَغ  

 100 130 يظبرَف ػًىيُخ وإدارَخ

 180 240 استهالكبد غُز طُبػُخ  

 340 420 يجًىع َفمبد انؼًهُبد 

 660 980 طبفٍ رثخ انؼًهُبد 

 ايراداخ غير يتعهمح تانعًهياخ

 400 300 أرثبح ثُغ يىجىداد ثبثتخ 

 220 190 اَزاداد استثًبراد

 200 170 اَزاداد يتُىػخ 

 180 180 اَزاداد سُىاد سبثمخ

 1000 840 انًجًىع 

 َفمبد غُز يتؼهمخ ثبنؼًهُبد

 150 130 فؤائذ وػًىالد

 120 110 اػجبء تخض سُىاد سبثمخ

 270 240 ًجًىعان

 1390 1580 طبفٍ انزثخ لجم انًخظظبد 

 :انًخظظبد

 120 200 فزوق انمُى االستجذانُخ نّالد

 200 400 انؼزائت

 150 200 يخظظبد اخزي

 470 800 انًجًىع 

 910 780 طبفٍ انزثخ 

 

 ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ نٌّّؼٍك يّٝد٠د نٌّغ١زنَ ٚٔظًّٙه ِٚفظ١ز نٌّٕهلٗ؟ن٘زنب انًـهىة / 

 ُتؼتًذ انًجُؼبد كأسبص فٍ انتذهُم نكشف انذخم َْهب انؼُظز االسبص نمبئًخ كشف انذخم وكًب َهٍ:يالدظخ: 
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(
نٌفزق    

ػٕـز ن طهص
)  

        

    
 

 

 :اوال: انتذهُم االفمٍ
 

 /نًٌٝ / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13000)ػُ ِٝم١ةك نريةهٚ ؿةهس١ٍ يٍغةُ     ِؼ١ز نٌّغ١زنَ نٌّٟ هزأَ ػٍٝ لهلٍّ نٌدوً نٌظهيمٍ إْ نٌّٕؼخٌ نطةّوه   

  يهٌٕظةًٍ ٌٍظةٍٕ نٌظةهيمٍ يةهٌزغُ ِةٓ نْ ١ًِؼةهَ نٌّٕؼةخٌ لةد نٔافلةُ          %16.7س٠هاٌ ػةٓ نٌظةٍٕ نٌظةهيمٍ ٚ٘ةٟ ِؼةىً      

ٌٚمد ؿهٜى نٔافهف ل١ٍّ ن١ًٌّؼهَ نٔافهكًه  %15.5ػٓ ١ًِؼهَ نٌظٍٕ نٌظهيمٍ ٚيٕظًٍ لدر٘ه  (1100000)يّمدنر 

 ػٓ نٌظٍٕ نٌظهيمٍ  ٌٚىٓ ن %28.6يٕظًٍ لدر٘ه ا٠ٕهر ٚ (400000)ِّهٔاًل سٟ ًِّٙ نٌزيٛ ١ٜٓ نٔافلُ يّمدنر 

انُسبببببببثح انً ىيبببببببح  )+( يمذار انتغير )ـــ( تآالف انذَاَير(لائًح انذخم )االرلاو 

 نهتغيير  

 (15.5) 1100   انًثيعاخ 

 )12.3) 700  تكهفح انًثيعاخ

 (28.6) 400  يجًم رتخ انعًهياخ 

 َفماخ انعًهياخ :

 20  10 يصاريف تيع وتىزيع

 (23) 30  يصاريف عًىييح واداريح

 )25) 60  استهالكاخ غير صُاعيح 

 (19) 80  يجًىع َفماخ انعًهياخ

 (32.7) 320  صافي رتخ انعًهياخ

 ايراداخ غير يتعهمح تانعًهياخ:

 33.3  100 ارتاح  تيع يىجىداخ ثاتتح  

 15.8  30 ايراداخ استثًاريح

 17.6  30 ايراداخ يتُىعح 

 ــــ ــــ ــــ ايراداخ سُىاخ ساتمح

 19  160 يجًىع ايراداخ غير انًتعهمح تانعًهياخ  

 َفماخ غير يتعهمح تانعًهياخ:

 15  20 فىائذ وعًىالخ

 9  10 انتساياخ تخص سُىاخ ساتمح

 12.5  30 يجًىع َفماخ غير يتعهمح تانعًهياخ

 (12)    190 ـــ صافي انرتخ لثم انًخصصاخ

 انًخصصاخ:

 (40) 80  فروق انميى االستثذانيح نآلالخ

 (50) 200  انعرائة 

 (25) 50  يخصصاخ أخري 

 (41.3) 330  انًجًىع

 16.7  130 صافي انرتخ
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يهٌّمهرٔةٍ ِةغ    %19ا٠ٕةهر ٚيٕظةًٍ   ( 160000)ٌش٠هاٌ نٌّٟ هزأَ ػٍٝ ن ٠زنانَ غ١ز ِّؼٍمٍ يهٌؼ١ٍّهَ نٌّٟ يٍغةُ  ن

نٌظٍٕ نٌظهيمٍ سمةد طةهُّ٘ سةٟ ِٝم١ةك ؿةهسٟ نٌةزيٛ سلةاًل ػةٓ ن ٔافةهف نٌةذٞ ٜـةً سةٟ نٌّاــةهَ نٌةذٞ يٍةغ                

 ػٍٝ س٠هاٌ ن١ًٌّـؼهَ ّهاــ١ز إٌٝ كزٚرٌ ن ػّـــٍٕ نٌظهيمٍ. نْ ٘ذٖ ن١ًٌهٔهَ ِؼـػٓ نٌظ %40ٚتٕسثح  330000

ٚن ريهٚ نٌٕهٍّ٘ ػٕٙةه يةدً  ِةٓ ن ػّّةها ػٍةٝ ن ٠ةزنانَ نٌّةٟ   ِّٕةً نٌٕؼةهم ن ّٔةهٟ٘ ن طهطةٟ ِٚةٓ نٌّّىةٓ                 

ن٘زنب ن١ٌٍّٝةً يؼةىً رأطةٟ ٠ظٙةز ن ١ّ٘ةٍ نٌٕظة١ًٍ إٌةٝ يٕةٛا لهلّةٍ نٌةدوً يهٌّمهرٔةٍ ِةغ ن١ًٌّؼةهَ نٌّةٟ ِّٕةً ٔظةًٍ                 

 ٚطٛف ٔٛكٛ كٌه سٟ نٌٙدٚي ن٢ِٟ:% 100

 :)انزأسٍ(انؼًىدٌ انتذهُم ثبًَُب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2001 2000 لبئًخ انذخم انًمبرَخ ثبنُست انًئىَخ

 100 100  انًثيعاخ 

 83.3 80.3 تكهفح انًثيعاخ

 16.7 19.7 يجًم رتخ انعًهياخ 

   َفمبد انؼًهُبد

 1 0.70 يصاريف تيع وتىزيع

 1.7 1.8 يصاريف عًىييح واداريح

 3 3.4 استهالكاخ غير صُاعيح 

 5.7 5.9 انًجًىع 

 11 13.8 صافي رتخ انعًهياخ

   ايراداخ غير يتعهمح تانعًهياخ:

 6.7 4.2 ارتاح  تيع يىجىداخ ثاتتح  

 3.7 2.6 ايراداخ استثًاراخ

 3.3 2.4 ايراداخ يتُىعح 

 2.6 2.6 ايراداخ سُىاخ ساتمح

 16.7 11.8 انًجًىع

   َفماخ غير يتعهمح تانعًهياخ:

 2.5 1.8 فىائذ وعًىالخ

 2 1.5 اعثاء تخص سُىاخ ساتمح

 5.5 3.4 انًجًىع 

 23.3 22.3 صافي انرتخ لثم انًخصصاخ

   انًخظظبد

  2   2.8 فروق انميى االستثذانيح نآلالخ

 3.3 5.6 انعرائة  

 2.5 2.8 يخصصاخ أخري 

 7.8 11.3 انًجًىع

 15.2 10.99  صافي انرتخ
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 ٚسك نٌّؼهاٌٍ ن١ِ٢ٍ: (2001ٚ  2000)٠ّٚىٓ ٜظهو وً ِٓ نٌٕظًٍ نٌّم٠ٍٛ ٌّىٍفٍ ن١ًٌّؼهَ ٌٍؼهَ 

ِىٍفٍ ن١ًٌّؼهَ     

ن١ًٌّؼهَ
 

     
        

    
،     

        

    
 

٠ؼ١ز نٌٙدٚي نٌظهيك إٌٝ ػاللٍ وً ػٕـز ِٓ ػٕهؿز لهلٍّ نٌدوً إٌٝ ن١ًٌّؼهَ  ِٚٓ نٌّالٜةظ إْ ٔظةًٍ وٍفةٍ       

ٚ٘ةذن     83.3سخؿًُٝ  2001إٌٝ ن١ًٌّؼهَ  س١ّه سناَ ٘ذٖ نٌٕظًٍ سٟ ػهَ  80.3يٍغُ  2000ن١ًٌّؼهَ سٟ ػهَ 

سةٟ   19.7يؼةد أْ وهٔةُ    16.7إٌبٝ   2001ػٍٝ ن هّمٕهْ يد١ًٌ إْ ٔظًٍ ًِّٙ نٌزيٛ لد نٔافلةُ سةٟ ػةهَ    ٠ًؼٓ 

 .2000ػهَ 

ٟٚ٘ ٔظًٍ ِّد١ٍٔ  ٌٚمةد   2000فٟ عاَ  5.9 وّه ٠ؼ١ز نٌٙدٚي إٌٝ ٔظًٍ ٔفمهَ نٌؼ١ٍّهَ إٌٝ ن١ًٌّؼهَ نٌّٟ يٍغُ   

فٟ عاَ  10.99ٚ٘ذن سٟ ِـٍٍٝ نٌّٕؼخٌ  أِه ٔظًٍ ؿهسٟ نٌزيٛ سٍمد يٍغُ 5.7إٌٝ  2001عاَ اٌأخفضد ا٠ضًا فٟ 

ن ٠زنانَ غ١ز نٌّّؼٍمٍ يهٌؼ١ٍّهَ ٚنٔافهف ٔظًٍ  ١ٍّٔٙ نٌش٠هاٌ سٟ ٔظًٍ، 2001فٟ اٌعاَ  15.2ٚصادخ إٌٝ  2000

 فٟ اٌعاَ  7.8إٌٝ  2000فٟ عاَ  11.3 نٌّاــهَ ِٓ نٌٕفمهَ غ١ز نٌّّؼٍمٍ يهٌؼ١ٍّهَ ٚنٔافهف ٔظًٍ

2001. 

 

 

 

نانٌ ٘هِةٍ ٘ةدًن إلظٙةهر نٌّزوةش نٌّةهٌٟ ٚن لّّةهٟٔ       ِؼىً نٌٕظى نٌّه١ٌٍ ٘هًًٔه ٘هًِه سٟ ػ١ٍّةٍ ن١ٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ  ٚ٘ةٟ     

ٜةدّ٘ه  ٚنٌّٕهسظٟ ٌٍّٕؼخٌ ِٚؼًز نٌٕظى نٌّه١ٌٍ ػٓ نٌؼاللةٍ ية١ٓ ِّغ١ةز٠ٓ ٠اـةهْ ػ١ٍّةهَ ِه١ٌةٍ ٠ٚةُّ كٌةه يمظةٍّ ن         

ػٍٝ ن وز. ٟٚ٘   ِل١م ػ١مًه ٘د٠دًن ًٌٍٕد٠ٓ ٚنّٔه ِٝهٚي ِفظ١ز نٌؼاللٍ ي١ّٕٙه ٌىٟ ِظًٙ ػ١ٍٍّ نٌٝـةٛي ػٍةٝ   

سةئكن  نٌٕهِٗ ِٓ ػ١ٍٍّ ن١ًٌٍّٝ ٚٚكؼٗ سٟ ودٍِ ِّاذٞ نٌمزنر ن انرٞ  ُِّٚ لزنبٌ نٌٕظةى نٌّه١ٌةٍ يخػةىهي ِاٍّفةٍ     

ا٠ٕةهر   100000ا٠ٕهر ٚوةهْ ِّٙةٛع ِٛ٘ةٛانَ ٘ةذٖ نٌّٕؼةخٌ       20000نٌّٕهي سٟ ِٕؼخٌ ِه وهُٔ نٌٕمد٠ٍ ػٍٝ ط١ًً 

ِةٓ ل١ّةٍ ِٛ٘ةٛانَ نٌّٕؼةخٌ أٚ نْ ٔظةًٍ       %20ِٛ٘ةٛانَ نٌّٕؼةخٌ أٚ نٔٙةه ِّٕةً      ُوّضس١ّىٓ نٌمٛي نْ نٌٕمد٠ٍ ٟ٘ 

 . 5:1نٌٕمد٠ٍ إٌٝ ِٛ٘ٛانَ نٌّٕؼخٌ ٟ٘ 

ٍةةٍ ِةةدػٝ يهٌٕظةةى نٌّز٘ؼ١ةةٍ أٚ نٌٕظةةى ًِٚمةةٝ ٌٙةةذٖ نٌٕظةةى ن١ّ٘ةةٍ ِٝةةداٌ إكن ٌةةُ ٠ةةُّ ِمهرّٔٙةةه يٕظةةى أوةةزٜ ِّهٔ    

نٌّؼ١هر٠ٍ  ْ ػ١ٍٍّ نٌّمهرٍٔ ٟ٘ نٌّٟ ِؼىض نٌّٛلم يؼةىً ؿة١ٝٛ  وّةه أْ ػ١ٍّةٍ نٌّمهرٔةٍ ٠ّىةٓ أْ ِظةّٕد إٌةٝ         

١ًٍِٝ ن ِٙهٖ نٌؼهَ  وخْ ٠ُّ ِمهرٔةٍ نٜةدٜ نٌٕظةى نٌّه١ٌةٍ ي١ٍّّٕٙةه سةٟ نٌظةٕٛنَ نٌاّةض نٌظةهيمٍ نكن وةهْ نٌّوٍةٛو            

ٕؼخٌ والي وّض طٕٛنَ ِٕاًل  ١ٍّٔٚٙ نٌّمهرٍٔ ٠ّىٓ نٌىؼم ػٓ ٜهٌٍ نٌّزن٘غ أٚ نٌّمةدَ ٌٙةذٖ   نٌِّؼزسٍ ِوٛر ٘ذٖ 

نٌٕظًٍ  ٚلد ٠ُّ نٌّمهرٍٔ يه طّٕها إٌٝ نٌّٕؼخٌ نٌّّهٍٍٔ ِٓ ١ٜٓ ه١ًؼٍ نٌؼًّ ٚيؼق نٌؼزٚم ن وزٜ ِٚظهػد ًِٕ 

إٔٙه نسلً ِٓ نٌّٕؼخٌ نٌّّهٍٍٔ أٚ نٔٙةه ِّةخوزٌ   سمد ١ًِٓ ٘ذٖ نٌّمهرٍٔ سٟ نٌّٛؿً إٌٝ نٌٛكغ نٌّٕهسظٟ ٌٙذٖ نٌّٕؼخٌ 

ٕٚ٘هن نطهص أوز ٌّمهرٍٔ نٌٕظى نٌّه١ٌٍ ٚ٘ذن ن طهص ٘ٛ ِؼه١٠ز نٌـةٕهػٍ نٌّةٟ لةد ِىةْٛ ِٛكةٛػٍ ِظةًمًه        ػٕٙه.

 كّٓ لوهع ؿٕهػٟ ِؼ١ٓ  ِٚٓ والي ٘ذٖ نٌّمهرٍٔ ٠ّىٓ أْ ِم١ض نٌّٕؼخٌ ِزوش٘ه ِٚمدرِٙه كّٓ نٌموهع نٌذٞ 

 

. اسهىة انتذهُم انًبنٍ ثبستخذاو انُست انًبنُخ: 4  



71 
 

 

ِٓ ن٘ةً نْ ِىةْٛ ّٔةهلٗ ن١ٌٍّٝةً نٌّةهٌٟ يهطةّادنَ نٌٕظةى نٌّه١ٌةٍ كنَ ا ٌةٍ ال١مةٍ ِٚف١ةدٌ سخٔةٗ ٠فلةً                ِّّٕٟ ن١ٌٗ.

ن ػّّها ػٍٝ نطض نٌّمهرٍٔ نٌظهيمٍ ِّّٙؼٍ ٚنٌٍٙٛب ن٠لًه إٌٝ ػدا و١ًز ِٓ نٌٕظةى نٌّه١ٌةٍ نٌّاٍّفةٍ ٚنٌّةٟ ٠ّىةٓ      

ً نٌذٞ ِمَٛ يةٗ ٚ٘ةذٖ نٌّـة١ٕفهَ ٠ّىةٓ نْ     نْ ِـٕم ٜظى نٌغزف ِٓ ن١ًٌٍّٝ أٚ ٜظى نٌٍٙٙ نٌّٟ ِوٍى ن١ٌٍّٝ

 ِىْٛ يؼىً ػهَ سٟ نٌّّٙٛػهَ ن١ِ٢ٍ:

 

 

 

 ٠م١ض ٘ذن نٌٕٛع ِٓ نٌٕظى نٌّه١ٌٍ ٔمد٠ٍ نٌّٕؼخٌ ٚلدرِٙه ػٍٝ نٌٛسهب يهٌّشنِهِٙه ٠ّٚىٓ ن١١ٌّّش ي١ٓ:  

 :سك نٌّؼهاٌٍ ن ١ٍِ ًِّٕٚ ٘ذٖ نٌٕظًٍ نٌؼاللٍ ي١ٓ نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٍٚ ٚنٌّوٍٛيهَ نٌّّدنٌٍٚ  َسجخ انتذاول:أـ 

 

 

 

 

أٞ أْ ِغوةةةٟ وةةةً ا٠ٕةةةهر٠ٓ ِةةةٓ نٌّٛ٘ةةةٛانَ نٌّّدنٌٚةةةٍ ا٠ٕةةةهر      1:2ِٚةةةٓ نٌّظّٝظةةةٓ أْ ِّٕةةةً ٘ةةةذٖ نٌٕظةةةًٍ        

ٌٝهٌةةةٍ نٌّٕؼةةةخٌ   أٌٚةةةٟٚنٜةةةد ِةةةٓ نٌّوٍٛيةةةهَ نٌّّدنٌٚةةةٍ  إْ نطةةةّادنَ ٘ةةةذٖ نٌٕظةةةًٍ و١ًةةةزًن ٚ٘ةةةٟ يّٕهيةةةٍ نوًّةةةهر         

ٌّةةهي نٌؼهِةةً  ْ ٘ةةذن   ػٍةةٝ ٘ةةذٖ نٌٕظةةًٍ سةةٟ نٌٝىةةُ ػٍةةٝ وفةةهبٌ رأص ن      ٌٚىةةٓ ٠ٙةةى ػةةدَ نًٌّهٌغةةٍ سةةٟ ن ػّّةةها      

   ِٚةةةغ كٌةةةه سةةةخْ نٌّٕؼةةةخٌ ٠2.50ّةةةخٔز يؼٛنِةةةً ِاٍّفةةةٍ سمةةةد ًِةةة١ٓ ١ّٔٙةةةٍ ن١ٌٍّٝةةةً إْ ٔظةةةًٍ نٌّةةةدنٚي ٘ةةةٟ  ن و١ةةةز

سةةةٟ ٜةةةهي ِةةةٓ نٌؼظةةةز نٌّةةةهٌٟ ٠ّىةةةٓ أْ ٠ؼةةةٛا إٌةةةٝ نرِفةةةهع رلةةةُ نٌةةةذُِ نٌّد٠ٕةةةٍ أٚ رلةةةُ نٌّاةةةشْٚ  ِّٚةةةه   ػةةةه  

 ُ ػٍٝ ّٔهلٗ ن١ًٌٍّٝ ٚػٍٝ نٌٝهٌٍ نٌّه١ٌٍ ٌٍّٕؼخٌ.س١ٗ إْ سِٓ نٌم١هَ يه١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ كٚ أٔز سٟ نٌٝى

ِّؼٍةةك ٘ةةذٖ نٌٕظةةًٍ يةةهٌٕمٛا نٌظةةهلٍٍ ٚنٌّٛ٘ةةٛانَ نٌظةةز٠ؼٍ نٌّٝةةٛي إٌةةٝ ٔمةةد سةةٟ          َسييجخ انسييُىنخ انسييزَؼخ:  و ـ     

 نٌمـ١ز ٠ّىٓ ِٛك١ٝٙه يهٌؼاللٍ ن١ِ٢ٍ:  ن ً٘

 

 

 

 

ِّؼهيٗ ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِغ ٔظًٍ نٌّدنٚي ٌىٓ ٠ٙى نطًّؼها نٌّاشْٚ ٚكٌه ٌـؼٛيٍ ٠ٍِٛٝٗ إٌةٝ ٔمد٠ةٍ اْٚ أْ ِّٝمةك       

سٟ ن ً٘ نٌمـ١ز ٚنطًّؼها نٌظٍم نٌّمدٍِ  ٔظةزًن  ْ ِٕةً ٘ةذٖ نٌظةٍم   ٠ّىةٓ       نإل٠زنانَوظهرٌ أٚ نٔافهف سٟ 

 سٟ ٜه َ ٔهارٌ.  إ نطّزانا٘ه 

 

ًِّٕ ٘ةذٖ نٌّّٙٛػةٍ ػةداًن ِةٓ نٌٕظةى نٌّةٟ ِٛكةٛ ِد١ٔٛ٠ةٍ نٌّٕؼةخٌ ٚلةدرِٙه ػٍةٝ طةدنا نٌّشنِهِٙةه سةٟ نٌّةدٜ                    

 نٌو٠ًٛ ١ًِٚٓ ِدٜ ِظهّ٘هَ نٌد٠ْٛ سٟ ِؼى١ً رأص نٌّهي ٟٚ٘ ِٕمظُ إٌٝ: 

 

 

 ـ َست انسُىنخ :1

 ـ َسجخ انًذَىَُخ ورأص انًبل2

( ًبــ ) انًخشوٌ + انًظزوفبد انًذفىػخ يمذي انًىجىداد انًتذاونخ                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــ َسجخ انسُىنخ انسزَؼخ 

 انًـهىثبد انًتذاونخ                                                       

 

 

 

انًىجىداد انًتذاونخ                       

ـــــــــــــــــــــَسجخ انتذاول = ـــــــــــــــــ  

انًـهىثبد انًتذاونخ                      
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 نٌّٟ ِدوً ٚنٌد٠ْٛيٙه نٌّهٌىْٛ  ظهُ٘نٌّٟ ٠ ِٛنين ١ًِٓ ٘ذٖ نٌٕظًٍ نٌؼاللٍ ي١ٓ :َسجخ انذَىٌ إنً رأص انًبل . أ

 

 سٟ ِزو١ى رأص نٌّهي ًِّٕٚ يهٌؼاللٍ:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ٍٍ ِٓ لًً نٌدنل١ٕٓ سخٔٙه غ١ز ِفلَ نٌدنل١ٕٓ ٚيهٌّهٌٟ نٌٕظًٍ ِزِفؼٍ سخٔٙه ِؼ١ز إٌٝ ِٛلغ ِوهًٌهٚوٍّه وهُٔ ٘ذٖ  

 ْ نٌدنل١ٕٓ   ٠ّّْٕٛ نرِفهع ا٠ْٛ نٌّٕؼخٌ نٌّٟ ٠ٛاْٚ ِٕٝٙه ن لّّهْ ِّٚه   ػه س١ٗ أْ ٘ذن ٠ٕؼىض ػٍٝ  أٔفظُٙ

 نٌّٕؼخٌ نٌّد٠ٍٕ ػٍٝ ػىً لٍٍ نلّزنف إكهسٟ ِٚؼزكٙه إٌٝ كغٛم وهر١ٍ٘ ِٓ لًً نٌدنل١ٕٓ. 

 

أٚ نٌمةزٚف  ِمة١ض ٘ةذٖ نٌٕظةًٍ و١ّةٍ نٌّٛ٘ةٛانَ نٌٌّّٛةٍ ػةٓ هز٠ةك نٌةد٠ْٛ           :َسجخ انذَىٌ إنيً انًىجيىداد   . و

 ًِّٕٚ يهٌؼاللٍ ن١ِ٢ٍ : 

 

 

ِٚٓ نٌٛنكٛ إْ نرِفهع ٘ذٖ نٌٕظًٍ ٠ؼىً ِـدر ووز ػٍٝ نٌدنل١ٕٓ ٔظزًن  ْ نٌّٛ٘ٛانَ لد ِـً إٌٝ ِزٍٍٜ     

 ارؼ١ز إٌٝ ػةدَ لةدرٌ نٌّٕؼةخٌ ػٍةٝ نطةّغالي ِـةه      نٔافهكٙه سمد ٠ إِهنٌّٟ لهُِ ي٠ٍّّٛٙه     ِظّو١غ طدنا نٌد٠ْٛ

 ٌزأص نٌّهي. ن ًِٕيؼىً وهسٟ  ْ نٌمزٚف ِؼىً نٜد ِىٛٔهَ نٌزيٛ  ن٠ًٌّّٛ

 

سٟ نٌؼاللٍ ِغ نٌّّغ١زنَ ن وةزٜ نٌّةٟ ِظةهُ٘     أطهطهِظّٝ ٘ذٖ نٌّّٙٛػٍ يٕظى نٌزي١ٍٝ ٢ْ نٌزيٛ ٠ؼىً انلًّه   

 سٟ نٌٝـٛي ػ١ٍٗ  ٠ّٚىٓ أْ ِّٛسع ٘ذٖ نٌٕظى إٌٝ:

 

 

 

 . َست انزثذُخ:3

 نٌد٠ْٛ نٌى١ٍٍ                                     
 ٔظًٍ نٌد٠ْٛ إٌٝ رأص نٌّهي = ــــــــــــــــــــــــــ أٚ    

 نٌٍّى١ٍ ٜك                                              
 

 

 نٌد٠ْٛ ه٠ٍٍٛ ن ً٘                                     
 ٔظًٍ نٌد٠ْٛ إٌٝ رأص نٌّهي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٜمٛق نٌٍّى١ٍ                                        
 

 ِّٙٛع نٌد٠ْٛ                                        

 ٔظًٍ نٌد٠ْٛ إٌٝ نٌّٛ٘ٛانَ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ                                     

 



73 
 

 

 

 

 ١ٜٓ ِؼىً ن١ًٌّؼهَ ِٝٛر نٌؼاللٍ ٟٚ٘ ِمظُ إٌٝ: 

ٚ ِؼىض ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِةدٜ وفةهبٌ نإلانرٌ سةٟ نٌٛؿةٛي إٌةٝ       :اإلجًبنٍانزثخ  هبيش . أ ِةٓ وةالي رلةُ ن١ًٌّؼةهَ      نإلريةه

 يّىٍفٍ ل١ٍٍٍ ٔظ١ًًه ًِّٕٚ ٘ذٖ نٌؼاللٍ يهٌّؼهاٌٍ ن١ِ٢ٍ: نإلّٔهِٖٚؼ١ز نٌٕظًٍ نٌّزِفؼٍ إٌٝ لدرٌ نٌّٕؼخٌ ػٍٝ 

 

 

 

 

 

 لًً أْ ٠ُّ نلّوهع نٌلز٠ًٍ.  نإلّ٘هٌِٟٚٓ نٌٛنكٛ إْ نٌزيٛ ٕ٘ه ٘ٛ ػىٍٗ 

ٟ غ١ز نٔةٗ ٠ٙةى نلّوةهع نٌلةز٠ًٍ ِةٓ نٌةزيٛ        نإلّ٘هٌٟٟٚ٘ ِؼًٗ ٘هِغ نٌزيٛ : هبيش انزثخ انظبفٍ . و  نإلّ٘ةهٌ

 ٌٍٝـٛي ػٍٝ نٌزيٛ نٌـهسٟ ٚيٙذن ِـًٛ نٌّؼهاٌٍ ػٍٝ نٌؼىً ن٢ِٟ:

 

 

 

 

 

: ١ًِٓ ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِدٜ وفهبٌ نإلانرٌ سٟ ن طةّفهاٌ ِةٓ ػ١ٍّةهَ نٌّؼةغ١ً ٚ٘ةٟ ِاٍّةم ِةٓ ػ١ٍّةٍ         َست انتشغُمٖ. 

  وزٜ كّٓ نٌّٕؼخٌ نٌٛنٜدٌ.

 

 

 ِاٍّفٍ.  إػىهيإاوهي ن طّّٕهرنَ سٟ ن١ًٌٍّٝ ٠ّٚىٓ أْ ِىْٛ ػٍٝ  أطهصِمَٛ ٘ذٖ نٌٕظى ػٍٝ    

 ِٚٛكٛ ٘ذٖ نٌٕظًٍ يهٌؼاللٍ: (:َسجخانؼبئذ ػهً انًىجىداد أو )انؼبئذ ػهً االستثًبر . أ

 

 

 

 

 ن ِٛنينٌّظّادٍِ سٟ نٌّٛ٘ٛانَ يغق نٌٕظز ػٓ ِـدر ٘ذٖ  ن ِٛني٠ّٚىٓ أْ ِؼ١ز إٌٝ نٌىفهبٌ سٟ نطّادنَ       

 سٟٙ نٔؼىهص ٌىفهبٌ نٌّٛنرا نٌّه١ٌٍ نٌّظّّٕزٌ سٟ نٌّٕؼخٌ سٟ ِٝم١مٙه ٌألريهٚ نٌـهس١ٍ. 

 

 أوال: َست رثذُخ انًجُؼبد:

 ثبًَُب: َست انزثذُخ انًتؼهمخ ثبالستثًبراد

 طبفٍ انزثخ ثؼذ انؼزَجخ                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَسجخ انؼبئذ ػهً انًىجىداد = 

 يجًىع انًىجىداد                                        

 

 نٌزيٛ نإلّ٘هٌٟ                                 

 ٘هِغ نٌزيٛ نإلّ٘هٌٟ = ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن١ًٌّؼهَ                                     

 

  ؿهسٟ نٌزيٛ يؼد نٌلز٠ًٍ                            

 ـــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــ ٌـهسٟ٘هِغ نٌزيٛ ن

 ن١ًٌّؼهَ                                     
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نٌّظةّادٍِ ٌٚة١ض    ن ِةٛني نٌـهس١ٍ نٌٌّّٛدٌ ِةٓ   نإلريهِٚم١ض ٘ذٖ نٌٕظًٍ  :انًستخذو انًبل َسجخ انؼبئذ ػهً رأص . و

ػٓ نٌّٛ٘ٛانَ سٟ نٌّٕؼخٌ وهسٍ سمد ِٛ٘د يؼق نٌّٛ٘ٛانَ نٌّٟ ٌُ ٠ُّ نطّادنِٙه ٌٚٙذن سةخْ ٕ٘ةهن ِة١اًل  طةًّؼها     

 نٌّظّادٍِ ِٓ نٌٝظهو ًِّٕٚ يهٌّؼهاٌٍ ن١ِ٢ٍ:غ١ز  ن ِٛني٘ذٖ 

 

 

 

 

نٌّٟ نطّوهػُ نٌّٕؼخٌ أْ ِٝممٙه ِٓ والي  نإلريهِٚؼىض ٘ذٖ نٌٕظًٍ َسجخ انؼبئذ ػهً دمىق انًهكُخ: . ٖ

زنف أٚ ِٓ ِـهار ــادنِٙه ِٓ والي ن لّــإطّنٌّٟ ُِ  ن ِٛني إْخٌ أٞ ــنٌّظه١ّ٘ٓ سٟ نٌّٕؼ أِٛنينطّادنَ 

أوزٜ ٠ٙى نطًّؼها٘ه ِٓ ن١ًٌٍّٝ ٌٚٙذن ِظٙز ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِزِفؼٍ ل١هطًه إٌٝ ٔظى ري١ٍٝ ن طّّٕهرنَ نٌظهيمٍ  ْ 

 نٌزيٛ نٌـهسٟ نٌّظّادَ سٟ نٌٝظهو ٠ًمٝ ٔهيّه سٟ ١ٜٓ ٠مً ِازٖ نٌٕظًٍ. 

 

 

 

 

 

 

  

 

نطةّغالي نٌّةٛنرا   ِؼًز ٘ذٖ نٌّّٙٛػٍ ِٓ نٌٕظى ػٓ سهػ١ٍٍ إانرٌ نٌّٕؼخٌ سٟ نٌّـزف يّٛ٘ٛانِٙةه ٚلةدرِٙه ػٍةٝ    

نٌّّهٍٜ ٌد٠ٙه  أِه سهػ١ٍٍ نطّغالي نٌّٛ٘ٛانَ سّمهص ِٓ وةالي ِظةّٜٛ ن١ًٌّؼةهَ نٌةذٞ ِةُ ِٝم١مةٗ ِٚمظةُ ٘ةذٖ إٌةٝ          

 ػدا ِٓ نٌٕظى ِٕٙه:

ِؼدي اٚرنْ نٌّاشْٚ نٌظٍؼٟ: ِظٙز ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِدٜ نٌظزػٍ نٌّٟ ٠ّٝٛي يٙه نٌّاشْٚ نٌظٍؼٟ إٌٝ ١ًِؼهَ ٚوٍّه  . أ
إٌٝ ِؼوةً ٜٙةُ و١ًةز    إػهرٌ نٌٕظًٍ نٌم١ٍٍٍ سٟٙ  إِهِفؼٍ سخٔٙه ِدي ػٍٝ لدرٌ ١٘دٌ ٌدٜ نإلانرٌ  وهُٔ ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِز

 ِٓ نٌّاشْٚ ِٚؼوً ًٌؼق نٌّٛنرا نٌّه١ٌٍ سٟ نٌّٕؼخٌ ػٍٝ ػىً ِاشْٚ يهٌّظّٛاػهَ ًِّٕٚ يهٌؼاللٍ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 َست انُشبؽ )َست انتذوَز(: .4

 

 طبفٍ انزثخ ثؼذ انؼزَجخ                                        

 انؼبئذ ػهً رأص انًبل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَسجخ 

 رأص انًبل انًستخذو                                         

 

 طبفٍ انزثخ ثؼذ انؼزَجخ                                        

 سجخ انؼبئذ ػهً دك انًهكُخ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 دك انًهكُخ                                            

 تكهفخ انجؼبػخ انًجبػخ                                          

 دوراٌ انًخشوٌ انسهؼٍ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؼذل 

 يتىسؾ انًخشوٌ انسهؼٍ                                         

 ثؼبػخ أول انًذح + ثؼبػخ أخز انًذح                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيب يتىسؾ انًخشوٌ انسهؼٍ = ـــــــــــــــــــ

                                                          2  
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              ْ أْ نٌٕظةًٍ نٌّزِفؼةٍ     وّه ٠ّىٓ نٌّؼ١ًةز ػةٓ ِؼةدي اٚرنْ نٌّاةشْٚ ِةٓ وةالي لظةٍّ ن١ًٌّؼةهَ ػٍةٝ نٌّاةشٚ

 ٚإّٔةه مدرٌ نإلانرٌ ػٍٝ ِد٠ٚز نٌّاشْٚ ٠ٍِٛٝٚٗ إٌٝ ١ًِؼهَ إٌٝ ِ إػهرٌٌّؼدي اٚرنْ نٌّاشْٚ لد   ِىْٛ انلًّه 

ٍ ٔفهك نٌّاشْٚ ٚنٌذٞ ٠ُٕٙ ػٕٗ ووز ِؼوةً نٌاوةٛم   إٌٝ  أ٠لهلد ٠ؼ١ز   أ٠لةه ٚلةد ٍِؼةى ط١هطةٍ نٌؼةزنب      نإلّٔه١٘ة

 هْ ُٜٙ نٌو١ًٍهَ ِٓ نٌٕٛع نٌـغ١ز.و إكناٚرًن سٟ نٌّخ١ٔز ػٍٝ ِظّٜٛ نٌّاشْٚ ٚكٌه 

 

 : ِٚٛكٛ ٘ذٖ نٌٕظًٍ يهٌؼاللٍ: ؼذل دوراٌ انذيىي  . و

 

 

 

 

 إِه ِّٛطن ٜظهيهَ نٌذُِ س١ّىٓ نطّازن٘ٗ ػٓ هز٠ك نٌّؼهاٌٍ ن١ِ٢ٍ:

 

 

 

 

 

 
 
 

 ١ًؼهَ ٠ٍِٛٝٚٙه إٌٝ ٜظهيهَ ِد٠ٍٕ.ِٚؼ١ز نٌٕظًٍ نٌّزِفؼٍ إٌٝ ِد٠ٚز نٌّ
 

 :يتىسؾ فتزح انتذظُمٖ. 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 

                                       

 ؿهسٟ ن١ًٌّؼهَ ن٢ٍٍ٘                          

 ِؼدي اٚرنْ نٌذُِ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِّٛطن ٜظهيهَ نٌذُِ                            
 

                                       

 رؿ١د نٌذُِ أٚي نٌّدٌ + رؿ١د نٌذُِ آوز نٌّدٌ                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأِه ِّٛطن ٜظهيهَ نٌذُِ = 

                                                            2                  

 

                                        

 اٌّث١عاخ                                                          

 أٚ ِٓ خالي اٌعاللح: ِعذي دٚساْ اٌزُِ = ــــــــــــــــــــــــــ 

 إجّاٌٟ اٌزُِ                                                        

 

 ػدا أ٠هَ نٌظٍٕ                                   

 ــــــــِّٛطن سّزٌ نٌّٝـ١ً = ـــــــــــــــــــــــ

 إّ٘هٌٟ نٌذُِ                                   
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٠ٚفلً نٌٝـٛي ِٓ والي ٘ذٖ نٌٕظى ػٍٝ سّزٌ ل١ٍٍٍ ٌٍّٝـ١ً  ْ ٘ذٖ نٌفّةزٌ ِؼىةض ِةدٜ وفةهبٌ نٌّٕؼةخٌ سةٟ          

ػٍةٝ نٌّؼةدا سةٟ ِةٕٛ ن لّّةهْ نٌّٙةهرٞ ٌٍؼّةالب سةٟ ٜة١ٓ ِؼة١ز            أ٠لةه أٚ ِدي ِٝـ١ً نٌد٠ْٛ نٌّٟ ِّٕٝٙه ٌٍؼّالب 

 ػدَ نٌمدرٌ ػٍٝ ِٝـ١ً نٌذُِ.نٌٕظًٍ نٌّزِفؼٍ ٌفّزٌ نٌّٝـ١ً إٌٝ نٌّظهً٘ سٟ ِٕٛ ن لّّهْ أٚ 

٠ّٕٗ ِؼدي اٚرنْ نٌّٛ٘ٛانَ نٌٕهيّةٍ ِةٓ وةالي نٌؼاللةٍ ية١ٓ ؿةهسٟ ن١ًٌّؼةهَ         :يؼذل دوراٌ انًىجىداد انثبثتخا. 

ٚؿهسٟ نٌّٛ٘ٛانَ نٌٕهيٍّ ِم١ض ٘ذٖ نٌؼاللٍ وفهبٌ نٌّٕؼةخٌ سةٟ ن طةّفهاٌ ِةٓ نٌّٛ٘ةٛانَ نٌٕهيّةٍ سةٟ نٌّٛؿةً إٌةٝ          

 ن١ِ٢ٍ: ن١ًٌّؼهَ ًِّٕٚ يهٌّؼهاٌٍ

 

 

 

 

                                            
ْٛ ٘ةةذٖ نٌٕظةةًٍ ِزِفؼةةٍ  ْ نرِفةةهع ٘ةةذٖ نٌٕظةةًٍ ا ٌةةٍ ػٍةةٝ ِةةد٠ٚز    ِٚةةٓ نٌّالٜةةظ أْ ِةةٓ ِـةةٍٍٝ نٌّٕؼةةخٌ أْ ِىةة  

 نٌّه١ٌٍ ٌٍّٕؼخٌ. نإل٠زنانَ أُ٘نٌٕهيٍّ يؼىً طز٠غ ٚنٌٝـٛي ػٍٝ ن١ًٌّؼهَ نٌّٟ ِؼىً نٌّٛ٘ٛانَ 

 

: ِٚؼىةةض ٘ةةذٖ نٌؼاللةةٍ ِةةدٜ وفةةهبٌ نإلانرٌ سةةٟ نٌّـةةزف يةةهٌّٛ٘ٛانَ      انًىجييىداد انًتذاونييخ  ٌيؼييذل دورا٘ةةـ . 

 ٌد٠ٙه ٠ٍِٛٝٚٙه إٌٝ ١ًِؼهَ ًِّٕٚ يهٌّؼهاٌٍ ن١ِ٢ٍ:نٌّّدنٌٍٚ 

 

 

 

 

 
  أٔٛنػٙه: ِّىٓ ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِٓ ِؼزسٍ ِظّٜٛ ن طّفهاٌ ِٓ نٌّٛ٘ٛانَ ػٍٝ نوّالف  يؼذل دوراٌ انًىجىدادٚ. 

 ًِّٕٚ يهٌّؼهاٌٍ ن١ِ٢ٍ:
 
 
 

 

   

                                       

 ػدا أ٠هَ نٌظٍٕ × إّ٘هٌٟ نٌذُِ                                     

   ـــأٚ ِّٛطن سّزٌ نٌّٝـ١ً = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن١ًٌّؼهَ                                              

 

 

                                       

 ؿهسٟ ن١ًٌّؼهَ                                              

 ِؼدي اٚرنْ نٌّٛ٘ٛانَ نٌٕهيٍّ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؿهسٟ نٌّٛ٘ٛانَ نٌٕهيٍّ                                                                                                                                                 

 

 

ؿهسٟ ن١ًٌّؼهَ                                                  

   ِؼدي اٚرنْ نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٍٚ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٍٚ                                            

 ؿهسٟ ن١ًٌّؼهَ                                    

 اٚرنْ نٌّٛ٘ٛانَ = ــــــــــــــــــــــــــــــــِؼدي 

 ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ                                 
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ِةٓ نٌٕظةى ٠ّىةٓ أْ ٠وٍةك ػ١ٍٙةه نطةُ ٔظةى نٌمةٌٛ ن ٠زنا٠ةٍ          سلاًل ػٓ نٌٕظى نٌظهيمٍ سخْ ٕ٘هن ِّٙٛػٍ أوزٜ   

نٌّٟ ِّدنوً س١ٙه ٔظى نٌزي١ٍٝ ِٚؼدي ِد٠ٚز ن طّّٕهرنَ وخْ ِمٛي ؿهسٟ نٌزيٛ إٌٝ ؿهسٟ نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٍٚ 

 ػُظزٍَ رئُسٍُ هًب:أٚ ؿهسٟ ٜك نٌٍّى١ٍ أٚ ٔظًٍ نٌؼهلد ػٍٝ ن طّّٕهر نٌّٟ ِّؼىً ِٓ 

 ٚنٌٕهٍِٙ ػٓ ٘هِغ نٌزيٛ نٌـهسٟ.ري١ٍٝ ن١ًٌّؼهَ  . أ

 ري١ٍٝ ن طّّٕهرنَ ػٓ ِؼدي اٚرنْ ن طّّٕهرنَ ٚيٙذن ٠ىْٛ : . و

 

 ِؼدي اٚرنْ نٌّٛ٘ٛانَ × = ٘هِغ نٌزيٛ نٌـهسٟ  انؼبئذ ػهً االستثًبر

ً ِٓ نً٘ ٔظًٍ وً يٕد ِٓ يٕٛا ن١ٌّشن١ٍٔ أٚ ٜظهو نٌدوً إٌٝ نًٌٕٛا ن وزٜ نٌّٟ ِؼى إِىه١ٍٔٚيهٌوًغ سخْ ٕ٘هن 

 ِمهر٠زٖ نٌّه١ٌٍ. إػدنا٘ذٖ نٌمٛنلُ س١ّىٓ نٌّٛؿً إٌٝ ٔظى أوزٜ ِظهػد نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ سٟ 

 دىل انُست انًبنُخ: (1)يثبل ػًهٍ رلى 

  ػٍةٝ نٌٕٝةٛ   31/12/2002ػٍٝ نسّةزنف أْ ن١ٌّشن١ٔةٍ نٌؼ١ِّٛةٍ ٜٚظةهو نٌةدوً  ٜةدٜ نٌّٕؼةتَ نٌـةٕهػ١ٍ سةٟ          

 ن٢ِٟ:

 31/12/2002وشف اٌذخً فٟ                             31/12/2002ا١ٌّضا١ٔح اٌع١ِّٛح فٟ               

 انُسة انًانيح اآلتيح:  إيجادطهىب/ انً

 . ٔظًٍ نٌؼهلد5ٔظًٍ نٌؼهلد ػٍٝ نٌّٛ٘ٛانَ. 4   ٔظًٍ ٘هِغ نٌزيٛ نٌـهسٟ. 3   ٔظًٍ نٌظ١ٌٍٛ. 2  ٔظًٍ نٌّدنٚي.1
 ٔظةًٍ نٌةد٠ْٛ إٌةٝ     .8ٔظةًٍ نٌةد٠ْٛ إٌةٝ رأص نٌّةهي    . 7 . ٔسثح اٌعائذ عٍٝ دمٛق اٌٍّى١بح   6عٍٝ سأط اٌّاي اٌّسرخذَ  

 ِؼدي اٚرنْ .12. ِّٛطن سّزٌ نٌّٝـ١ً .11. ِؼدي اٚرنْ نٌذُِ  10نٌّاشْٚ  ِؼدي اٚرنْ  .9نٌّٛ٘ٛانَ  

 انًجبنغ انًـهىثبد انًجبنغ انًىجىداد 

  انًـهىثبد انًتذاونخ   انًىجىداد انًتذاونخ

 80000 نٌذُِ نٌدنلٍٕ  37500 نٌـٕدٚق 

 100000 أ.اسغ 112500 لًقأ.

 50000 ِـهر٠م ِظّٝمٍ 45000 ِدسٛػٍ ِمدًِهِـزٚسهَ 

 145000 ِاـؾ كز٠ًٍ 110000 ِد٠ْٕٛ

   180000 ِاشْٚ

يجًيييييييييىع انًىجيييييييييىداد   
 انًتذاونخ

 375000 انًـهىثبد انًتذاونخ 485000

  انًـهىثبد ؿىَهخ اْجم  انًىجىداد انثبثتخ

 1000000 لزٚف ه٠ٍٍٛ ن ً٘ 2000000 ن٢ َ ٚٚطهلً نٌٕمً

 1000000 طٕدنَ 500000 ن ٔدٔهرِاـؾ 

 500000 أطُٙ ِّّهسٌ 2500000 ًِهٟٔ

 800000 أطُٙ ػها٠ٍ 510000 ِاـؾ ن ٔدٔهر

 300000 ِؤٚٔهَ 3490000 ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ نٌٕهيٍّ

ِّٙةةةةةةةةٛع نٌّوٍٛيةةةةةةةةهَ    
 ه٠ٍٍٛ ن ً٘

3600000 

يجًىع انًـهىثبد ودك  3975000 يجًىع انًىجىداد 
 انًهكُخ

3975000 

 انًجبنغ انجُبٌ

 2000000 انًجُؼبد

 1500000 تكهفخ انًجُؼبد

 500000 يجًم انزثخ  

 50000 يظزوفبد إدارَخ

 70000 يظبرَف ثُغ وتىسَغ

 55000 فىائذ يذفىػخ  

 12000 يخظض ػزَجخ

 55000 اَذثبر

 350000 يظبرَف انؼًهُبد

 300000 اَزاداد أخزي يتُىػخ

 450000 طبفٍ انزثخ ثؼذ انؼزَجخ
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 .. ٔظًٍ ٘هِغ نٌزي14ِٛؼدي اٚرنْ نٌّٛ٘ٛانَ     .13نٌّٛ٘ٛانَ نٌٕهيٍّ   

 انذم:  

485000نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٍٚ                                     
 1:    1.3 =ـــــــــــــــــــــ   =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =ٔظًٍ نٌّدنٚي  .1

375000نٌّوٍٛيهَ نٌّّدنٌٍٚ                                      

 
 

نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٍٚ  ـــ ) نٌّاشْٚ + ِـهر٠م ِدغٛػٍ ِمدًِه(                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =ٔظًٍ نٌظ١ٌٍٛ  .2

نٌّوٍٛيهَ نٌّّدنٌٍٚ                                                                    
 

225000            (45000+  180000ـــ ) 485000                          

1:    0.7ـــــــــــــــــــ   =  =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =                      
                                               375000                               375000 

 

450000صافٟ اٌشتخ تعذ اٌضش٠ثح                                                              

 0.22ٔسثح ٘اِش اٌشتخ اٌصافٟ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــ =   .3

2000000   اٌّث١عاخ                                                                            

 

 

                       450000صافٟ اٌشتخ                                                          

 ِشج 11ٔسثح اٌعائذ عٍٝ اٌّٛجٛداخ =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ـــــــــــــــــــ  =   .4

   3975000         ِجّٛع اٌّٛجٛداخ                                             

   

 

      450000صافٟ اٌشتخ تعذ اٌضش٠ثح                                                          

 13ــــــــــــــــــــ  =  =    ٔسثح اٌعائذ عٍٝ سأط اٌّاي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

3600000اٌّسرخذَ                             سأط اٌّاي                                      

 

  450000صافٟ اٌشتخ تعذ اٌضش٠ثح                                                        

                                                        0.28= ـــــــــــــــــــــ =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔسثح اٌعائذ عٍٝ دك اٌٍّى١ح =  .6

 1600000                 ٜك نٌٍّى١ٍ                                         

 
    2000000نٌد٠ْٛ ه٠ٍٍٛ ن ً٘                                               

 1.25= ـــــــــــــــــــــ   =ــــــــــــــــــــــــــــــــ   =ٔظًٍ نٌد٠ْٛ إٌٝ رأص نٌّهي  .7

160000    دك اٌٍّى١ح                                                                
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2305000           ِجّٛع اٌذ٠ْٛ                                                   

 ×   0.74ــ = = ــــــــــــــــــــ  ـٔسثح اٌذ٠ْٛ إٌٝ اٌّٛجٛداخ = ــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

3975000         ِجّٛع اٌّٛجٛداخ                                                             

 

  2000000اٌّث١عاخ            

 ِشج   11ِعذي دٚساْ اٌّخضْٚ = ــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــ  =   .9

 180000اٌّخضْٚ                                                    

 

 2000000اٌّث١عاخ                                                    

 ِشج 18ِعذي دٚساْ اٌزُِ  = ــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــ  =  .10

 110000اٌزُِ اٌّذ٠ٕح                                            

 

 360عذد ا٠اَ اٌسٕح                                                       

 ٠َٛ  20ِرٛسظ فرشج اٌرذص١ً = ــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــ  =   .11

 18ِعذي دٚساْ اٌزُِ                                                  

  

 2000000      اٌّث١عاخ                                                                     

 0.57ْ اٌّٛجٛداخ اٌثاترح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــ  = ِعذي دٚسا  .12

 3490000صافٟ اٌّٛجٛداخ اٌثاترح                                                       

 

 2000000اٌّث١عاخ                                                               

 %  50ِعذي دٚساْ اٌّٛجٛداخ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــ  =    .13

 3975000ِجّٛع اٌّٛجٛداخ                                                  

 

 500000اٌشتخ االجّاٌٟ                                       

  0.25ـــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــ  =  ٔسثح ٘اِش اٌشتخ =  .14

 2000000اٌّث١عاخ                                             

 

٠ّلةٛ ِةةٓ نٌّٕةهلٗ نٌظةهيمٍ أْ نٌّٕؼةخٌ   ِّّّةةغ يٕمد٠ةٍ ػه١ٌةٍ ٚ٘ةٟ ِؼّّةةد سةٟ ٠ِٛٝةً ِٛ٘ٛانِٙةةه            انتذهُيم انًيبنٍ:  

 ٚنٌّّه٘زٌ يٍّى١ٍ نٌغ١ز  ٌٚمد نطّوهػُ ِٝم١ك ٔظى ري١ٍٝ ١٘دٌ.ٚٔؼهههِٙه ػٍٝ نٌّد١ٔٛ٠ٍ 

 .: وً نٌٕظى ِٛكٛع نًٌٝٓ ِوٍٛيٍيالدظخ

 : ػٍ انُست انًبنُخ (2)يثبل ػًهٍ رلى 

% ِٕٙبا عبٓ عش٠بك لبشا تفائبذج لبذس٘ا       40د٠ٕاسًا ذبُ ذ٠ّٛبً    6000000ًٍِغ ِٛ٘ٛانَ إٜدٜ نٌّٕؼتَ نٌـٕهػ١ٍ 

ا٠ٕةهرًن ٚيٍغةةُ ِىةه١ٌم نٌّؼةغ١ً ن وةةزٜ     3500000اٌّثاشبشج ٌٙببزٖ إٌّشبؤج    اإلٔربا  % سب٠ًٕٛا. ٚلبذ تٍ بد ذىببا١ٌف    8

 ًٍ ــٚوهُٔ ٔظ   زـنًٌّهػ نإلّٔهٖس٠هاٌ ػٍٝ ل١ٍّ ِىه١ٌم  %60خٌ ــؼهَ ٘ذٖ نٌّٕؼـوهُٔ ١ًِ سئكنا٠ٕهر.  600000
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 %.35اإلستاحعٍٝ  نٌلز٠ًٍ

 إ٠ٙها ٔظًٍ ؿهسٟ نٌزيٛ إٌٝ ن١ًٌّؼهَ. انًـهىة .1

 نٌزيٛ إٌٝ نٌّٛ٘ٛانَ.ٔظًٍ  .2

 ِؼدي ِد٠ٚز نٌّٛ٘ٛانَ. .3

 ٔظًٍ نٌؼهلد ػٍٝ ٜمٛق نٌٍّى١ٍ. .4

 

 انذم/

 د٠ٕاس  5600000  = 3500000( + 3500000% × )60ن١ًٌّؼهَ 

 ٌٚ شا ا٠جاد اجّاٌٟ اٌشتخ ٔمَٛ تغشح ذىا١ٌف االٔرا  اٌّثاششج ِٓ اٌّث١عاخ ٚوا٢ذٟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

   

تعببذ أْ ذببُ اسببرخشا  ِمببذاس صببافٟ اٌببشتخ ٠ّىٕٕببا ا٢ْ اسببرخشا  ِمببذاس إٌسببة اٌّا١ٌببح اٌّغٍٛتببح  ببّٓ ٘ببزا اٌّثبباي     

 ٚوا٢ذٟ:

                                                    850200    

 0.15=                          = ٔسثح صافٟ اٌشتخ إٌٝ اٌّث١عاخ  .1

                                                     5600000  

      

                                              850200 

   0.14=                       اٌّٛجٛداخ   =  . ٔسثح اٌشتخ إٌٝ 2

                                            6000000 

 

                                         5600000 

 0.93=                          دٚساْ اٌّٛجٛداخ =ِعذي  .2
                                         6000000 

 ـــ   5600000 ن١ًٌّؼهَ  

 3500000 ِىه١ٌم ن ّٔهٖ نًٌّهػزٌ 

 ـــ   2100000 اجًبنٍ انزثخ

 600000  ِىه١ٌم نٌّؼغ١ً

 1500000 اجًبنٍ انزثخ لجم انفىائذ وانؼزائت

 %(8)ِمدنر نٌفٛنلد نٌّدسٛػٍ 
(2400000  ×8)% 

 ـــ     192000

 %(35) نٌزيٛ لًً نٌلز٠ًٍ 
(1308000 ×35)% 

1308000 

457800 

 850200 يؼد نٌلز٠ًٍؿهسٟ نٌزيٛ 
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 2400000=  40/100ـــ  6000000نطّازنٖ ٜمٛق نٌٍّى١ٍ = نٌّٛ٘ٛانَ ــ ٔظًٍ ن٠ًٌّٛٝ = 

 3600000=  2400000ــ  600000=                                                                  

                                              850200    

      0.23=           . ٔسثح اٌعائذ عٍٝ دمٛق اٌٍّى١ح =             4

 

                                              3600000 

 

   

 ٕ٘هن ِّٙٛػٍ ِٓ نٌّؼه١٠ز ٠ظّادِٙه نًٌٍّٝ سٟ ػ١ٍٍّ ن١ًٌٍّٝ ٔذوز ِٕٙه ِه ٠خِٟ:  

 Absolute Standardsانًؼبَُز انًـهمخ:  ــ1

ٍ ٟٚ٘ نٌّؼه١٠ز نٌّةٟ ِخوةذ ؿةفٍ          يٕةهب ػٍةٝ ِٙةهرو ٚارنطةهَ ١ِدن١ٔةٍ ٚلةد ِةُ         نو١ّةهرٖ أٚ ِمةدنرًن ٔهيّةًه ِةُ     ٔهيّة

ن ِفهق ػٍٝ ٘ةذن نٌّؼ١ةهر ية١ٓ ػةزوهَ و١ٕةزٌ ٚوّةهو و١ٕةز٠ٓ ٌدرنطةٍ ٜهٌةٍ ِؼ١ٕةٍ ٠ٚظةّادَ ٘ةذن نٌّؼ١ةهر ِةٓ أ٘ةً                

نٌّؼ١ةهر سّةٕاًل ٌةٛ وهٔةُ ٔظةًٍ نٌّةدنٚي نٌّظةّازٍ٘ ِةٓ نٌىؼةٛسهَ نٌاهؿةٍ           ِمهرٍٔ ِه ٘ٛ سؼٍةٟ أٚ ِّٝمةك ِةغ ٘ةذن     

 .3:1سخْ نًٌٍّٝ طٛف ٠مهرْ ٘ذٖ نٌٕظًٍ ِغ نٌٕظًٍ نٌّؼ١هر٠ٍ نٌّّفك ػ١ٍٙه ٚنًٌهٌغٍ  3:1يّٕؼخٌ ِؼ١ٍٕ ٟ٘ 

 Historical Standardsــ انًؼبَُز انتبرَخُخ: 2

ُ ٚ٘ذٖ نٌّؼه١٠ز ِظّٕد إٌٝ نٌّؤػزنَ نٌّهر٠ا١ٍ نٌّٟ      ِةٓ نٌىؼةٛسهَ نٌّه١ٌةٍ ٌٍّٕؼةخٌ سّةٕاًل ِةُّ ِمهرٔةٍ         نطةّاز٘

نٌؼهلد ػٍٝ ن طّّٕهر ٌٙذن نٌؼهَ ِغ ِؼد َ نٌؼهلد ػٍٝ ن طةّّٕهر ٌألػةٛنَ نٌّهكة١ٍ ٠ًٚةدأ نٌٍّٝةً نٌٝىةُ ػٍةٝ ٘ةذٖ         

 نٌّؤػزنَ ِٓ والي نٌّمهرٍٔ يهٌّؤػزنَ نٌّهك١ٍ.

 Target Standardsانًؼبَُز انًستهذفخ:   ــ3

ِٓ ن١ًٌهٔهَ نٌّٟ ِٛكغ سٟ نٌاوٍ ٠ّٚىٓ ًٌٍٍّٝ أْ ٠مهرْ ية١ٓ ِةه ٘ةٛ ِّٝمةك ِٚةه ٘ةٛ       ِظّٜٟٛ ٘ذٖ نٌّؼه١٠ز     

 ِاون ٌٗ أْ ٠ٝـً. 

 Industrial Standardsانًؼبَُز انظُبػُخ:  ــ4

نٌّٕؼتَ نٌّٟ ِؼًّ انوً نٌـٕهػٍ نٌٛنٜدٌ ٚنٌّّّهٍٍٔ  ٚ٘ذٖ نٌّؼه١٠ز ِؼّّد ػٍٝ نٌّؤػزنَ نٌّٟ ٠ّفك ػ١ٍٙه ِٓ لًً

سٟ ٔؼهم ٚنٜد ١ٜٓ ِمَٛ ِؼظُ نٌّٕؼتَ سٟ نٌؼهٌُ يٛكغ ِؼه١٠ز ِٚؤػزنَ أٚ ٔظى ٠ّىٓ ِٓ والٌٙه نٌٝىُ ػٍٝ 

 ٚكغ نٌّٕؼخٌ أٚ ِمهرٍٔ نٌٛكغ نٌٝم١مٟ ٌٍّٕؼخٌ ِغ ٘ذٖ نٌّؼه١٠ز.

 

 

 يؼبَُز انتذهُم انًبنٍ
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٠ظّٕد ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ػٍٝ ووٛنَ ِّؼداٌ ٠ٙى ػٍٝ نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ أْ ٠مَٛ يٙه ٌىٟ ٠ٙؼً نٌىؼٛسهَ نٌّه١ٌٍ أٚ       

ِز١ِةةى لهلّةةٍ نٌّزوةةش نٌّةةهٌٟ أٚ ن١ٌّشن١ٔةةٍ ٠ًًِٛٚٙةةه يؼةةىً        سئػةةهاٌنٌّٝهطةة١ًٍ ِةةّاللُ ِّٚوًٍةةهَ ن١ٌٍّٝةةً نٌّةةهٌٟ     

 ٍٝ ١ةً نٌّةهٌٟ ِٚز١ِةى ػٕهؿةز ن١ٌّشن١ٔةٍ ٚسمةًه ٌّؼةه١٠ز        ِّٙٛػهَ ِٝهط١ًٍ و١ًزٌ ٠ّىٓ ِٓ والٌٙه ِظ١ًٙ ػ١ٍّةٍ نٌّ

 ن طفًإٌٝ  ن ػٍٝ  أٞ أْ نًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ٠زِى ػٕهؿز ن١ٌّشن١ٍٔ ِٓ ن انبٚ٘ٛو ِؼ١ٍٕ وّؼ١هر نٌظ١ٌٍٛ أٚ ِؼ١هر 

يٝظى ِٕهِٟ أٚ ِشن٠د ارٍ٘ نٌظ١ٌٍٛ أٞ  ن طفًإٌٝ  ن ػٍِٝؼ١هر٠ٓ ن ٚي ٠ًّّٕ سٟ ِز١ِى نٌّٛ٘ٛانَ ِٓ  يئًِهع

 سلاًل ػٓ ٚكغ ٘ذٖ أانلٙهِىه١ٍٔ ٠ٍِٛٝٙه إٌٝ ٔمد ٠ُّٚ ِز١ِى نٌّوٍٛيهَ يٝظى ارٍ٘ ِٕهِٟ أٚ ِشن٠د ٚ٘ٛو إ

طة١ٌٍٛ إٌةٝ نٌّٛ٘ةٛانَ نٌّةٟ ٠ـةؼى       ن وٕةز نٌؼٕهؿز سٟ ِّٙٛػهَ و١ًزٌ ِّٚٙهٔظٍ أِه نٌٕهٟٔ س١ًدأ يهٌّٛ٘ٛانَ 

 ّوٍٛيهَ نٌّٟ ِىْٛ يو١مٍ نٌّظد٠د.طزػٍ سٟ طدنا٘ه إٌٝ نٌ ن وٕز٠ٍِٛٝٙه يظزػٍ ٠ًٚدأ يهٌّوٍٛيهَ 

 

 

َ نٌّاوة١ن نٌّةهٌٟ  ١ٜةٓ ٠ظٙةز نٌؼاللةٍ ية١ٓ        أاٚنَِّٙةٍ ِةٓ    أان٠ٌؼد ١ًٍِٝ نٌّؼهاي )ٔموٍ نٌّؼهاي(        نإل٠ةزنان

 نإلّٔةةهٌّٖٝد٠ةةد و١ّةةٍ  ن انٌ. ٠ّٚىةةٓ نطةةّادنَ ٘ةةذٖ  نإلّٔةةهٖٚنٌّىةةه١ٌم ٚيهٌّةةهٌٟ نٌاظةةهرٌ أٚ نٌةةزيٛ ػٍةةٝ ِظةة٠ّٛهَ   

 ٚن١ًٌّؼهَ نٌّٟ ِغوٟ إّ٘هٌٟ نٌّىٍفٍ.

ِغ إّ٘ةهٌٟ نٌّىةه١ٌم.    نإل٠زنان٠َٚظّادَ ١ًٍِٝ ٔموٍ نٌّؼهاي وٛط١ٍٍ ٌّٝد٠د نٌٕموٍ نٌّٟ ِّظهٜٚ ػٕد٘ه إّ٘هٌٟ    

 " ٟ٘ ِىه١ٌم ِّغ١زٌ  سهٌّىه١ٌم نٌٕهي٠ٍّٚفّزف ١ًٍِٝ نٌّؼهاي إْ ١ّ٘غ نٌّىه١ٌم ٠ّىٓ ِـ١ٕفٙه إٌٝ ِىه١ٌم ٔهيٍّ ٚ

  يً ٟ٘ ِّغ١زٌ ٌٍٜٛةدٌ نٌٛنٜةدٌ" ٚ٘ةذٖ نٌّىةه١ٌم ِةدسغ يغةق       نإلّٔهٖنٌّىه١ٌم نٌّٟ   ِّغ١ز يهوّالف إّ٘هٌٟ ُٜٙ 

أٞ أٔٙه ِّغ١زٌ ػٍٝ ِظّٜٛ ّٔهٖ ١ز ًِهػزٌ ِغ نٌّغ١ز سٟ ِظّٜٛ نإلّٔهٖ  أِه نٌّىه١ٌم نٌّٟ ِّغػٓ ُٜٙ نإلنٌٕظز 

 ٌٍٜٛدٌ نٌٛنٜدٌ.   إ  أٔٙه ٔهئٍّّهٖ ُٜٙ نإل

 

 

 

 

 

 

 

 خـىاد انتذهُم انًبنٍ

 تذهُم َمـخ انتؼبدل
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 إِهَ نٌؼًهرنَ ن١ِ٢ٍ  ُٔ ؿٝٛ نٌاوخ أ٠ّٕه ٚ٘د: )طخ( أو )خـأ(كغ وٍٍّ  1ص

 ٠ٙدف ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ إٌٝ ِم١١ُ أانب نٌّؼهر٠غ ِٓ سن٠ٍٚ ٚنٜدٌ ٌّٝد٠د ٘ٛنٔى نٌمٌٛ ِٚٛنهٓ نٌلؼم س١ٙه. .1

 ٚإيزنس ٔمهم لِٛٙه ٚٔمهم كؼفٙه.ـد يه١ًٌٍّٝ ٘ٛ ِؼا١ؾ ٜهٌٍ ِٓ نٌٝه َ ٠م . 2

 ظٙز ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ِٕذ ظٙٛر نٌٛظ١فٍ نٌّه١ٌٍ وٛظ١فٍ ِزًِوٍ يًهلٟ ٚظهلم نٌّٕؼخٌ ن وزٜ. .3

 نٌغزف ن طهطٟ ١ًٌٍٍّٝ نٌّهٌٟ ٘ٛ ِم١١ُ ِدٜ وفهبٌ ط١هطهَ ن٠ًٌّّٛ. .4

 ي١ٓ سّزٌ ٚأوزٜ.ِٓ نٌؼزٚم ن طهط١ٍ ١ًٌٍٍّٝ نٌّهٌٟ أْ ِّٛسز س١ٗ نٌّزٍٚٔ أٞ لهي١ٍّٗ ٌٍّغ١١ز  .5

ِةةٓ نٌّٕةةهلٗ نٌّّٙةةٍ نٌّةةٟ ِةةُٕٙ ػةةٓ ن ٔةةدِهٖ ٚنٌؼةةزنب ٘ةةٛ ِىةة٠ٛٓ ٜٚةةدنَ نلّـةةها٠ٍ ِّؼةةداٌ ٚسٚني نٌؼاـةة١ٍ     .6

 نٌمه١ٍٔٛٔ ٌىً ُِٕٙ.

 نٌمدرٌ ػٍٝ ِم١١ُ ري١ٍٝ نٌّٕؼخٌ.  ِؼد أاٚنَ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ أاٚنَ ِٕه١ٌٍ ٌؼدَ نِّالوٙه  .7

 يهٌّظّمًً ١ٌٚض ػٍٝ أطهص ارنطٍ نٌظزٚف نٌّهر٠ا١ٍ ٌٍّٕؼخٌ.٠زوش ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ ػٍٝ أطهص نًٌّٕؤ  .8

 ن انٌ ن١ٌٜٛدٌ نٌّظّادٍِ سٟ نإلانرٌ نٌّه١ٌٍ. وٛٔٙهنٌّهٌٟ  ِظّادَ أاٚنَ ن١ًٌٍّٝ نٌّم١ٍد٠ٍ سٟ ن١ًٌٍّٝ .9

ِؼد نٌمٛنلُ نٌّه١ٌٍ ِٓ أوٕز نٌّمهر٠ز نٌّٝهطة١ًٍ أ١ّ٘ةٍ  ّٜٛنلٙةه ػٍةٝ ِؼٍِٛةهَ ِّٙةٍ ًِة١ٓ نٌّزوةش نٌّةهٌٟ           .10

 نٌٕمدٞ ٌٍّٕؼخٌ سٟ سّزٌ س١ٍِٕ ِؼ١ٍٕ.ٚ

 ٠ؼد نٌّظّّٕزْٚ ٚنٌدنلْٕٛ ِٓ أُ٘ نٌٙٙهَ نٌّٟ ِظّؼًّ ن١ًٌٍّٝ نٌّهٌٟ نطّؼّهً  ٚنطؼًه.  .11

٠ّىٓ ػٓ هز٠ك لهلٍّ ِـهار ٚنطّادنِهَ ن ِٛني ِؼزسٍ ِمدنر نٌش٠هاٌ ٚنٌٕمـهْ سٟ نٌّٛ٘ٛانَ نٌّّدنٌٚةٍ   .12

 ٚنٌٕهيٍّ.

وفهبِٙه ِٓ والي ِمهرٍٔ ٔظةًٙه نٌّه١ٌةٍ ِةغ نٌّؼةه١٠ز نٌـةٕهػ١ٍ ٌٍموةهع نٌةذٞ        ٠ّىٓ ٌٍّٕؼخٌ أْ ِم١ض ِزوش٘ه ٚ .13

 ِّّٕٟ إ١ٌٗ. 

 ِؼىض ٔظًٍ نٌزيٛ نإلّ٘هٌٟ ِدٜ وفهبٌ نإلانرٌ سٟ نٌٛؿٛي إٌٝ نإلريهٚ ِٓ والي رلُ ن١ًٌّؼهَ نٌذٞ ِٝممٗ. .14

 ٚرنْ نٌذُِ.٠ّىٓ نٌٝـٛي ػٍٝ ِّٛطن سّزٌ نٌّٝـ١ً ِٓ والي لظٍّ ػدا أ٠هَ ن طًٛع ػٍٝ ِؼدي ا .15

 ٌٍٝـٛي ػٍٝ ِؼدي اٚرنْ ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ ٠ُّ ِمظ١ُ ِّٙٛع نٌد٠ْٛ ػٍٝ ِّٙٛع نٌّٛ٘ٛانَ. .16

 ٠ؼد ١ًٍِٝ ٔموٍ نٌّؼهاي أانٌ غ١ز ٍِّٙ وًهلٟ أاٚنَ نٌّاو١ن نٌّهٌٟ رغُ إظٙهر٘ه ٌٍؼاللٍ ي١ٓ نإل٠زنانَ  .17

 أسئهخ وتًبرٍَ انفظم انزاثغ
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 ٚنٌّىه١ٌم ٚيهٌّهٌٟ ِؼزسٍ ِمدنر نٌاظهرٌ أٚ نٌزيٛ ػٍٝ ِظ٠ّٛهَ نإلّٔهٖ نٌّاٍّفٍ.  .18

 اِأل اٌفشاغاخ ا٢ذ١ح تّا ٠ٕاسثٙا ِٓ اٌعثاساخ  2ط

 ٠ّىٓ ذعش٠ف اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ تؤٔٗ ع١ٍّح ٠رُ ِٓ خالٌٙا ........................................ . .1

١ٙا اٌّذًٍ اٌّاٌٟ اٌرٟ ٠ذصً ع١ٍٙا ِٓ جٙاخ ِرعذدج إٌٝ ............. ٠ّىٓ ذمس١ُ اٌّعٍِٛاخ اٌرٟ ٠سرٕذ إٌ .2

. .................. ٚ ..................ٚ 

 ............. ٚ ............... .٠سرعًّ اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ ٌخذِح أغشاا ِرعذدج أّ٘ٙا .............. ٚ ................ ٚ  .3

 

 إٌٝ ................ ٚ ....................... .ذمسُ أدٚاخ اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ  .4

 ٕ٘ان عذد ِٓ األسا١ٌة اٌّسرخذِح فٟ اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ ِٕٙا أسٍٛب .................... ٚأسٍٛب .............  .5

 ٚأسٍٛب ................ .

 .................. .٠مصذ تاٌرذ١ًٍ اٌعّٛدٞ تؤٔٗ ................................................... .6

ٕ٘ان اٌعذ٠ذ ِٓ اٌجٙاخ اٌرٟ ذسرعًّ اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ اسرعّااًل ٚاسعًا ِٕٙا ................ٚ ................ ٚ  .7

. ...................... ٚ ...................... ٚ ............... 

  ................ٚ  ...............اٌّاٌٟ ِٕٙا  ٕ٘ان عذد ِٓ اٌّعا١٠ش اٌرٟ ٠سرخذِٙا اٌّذًٍ اٌّاٌٟ فٟ اٌرذ١ًٍ .8

. ......................... ٚ ................... ٚ 

ِا ٘ٛ ِفَٙٛ اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ ٚو١ف ٠ّىٓ أْ ذرٛصً إٌٝ ٘زا اٌّفَٙٛ .  3ط  

.  تاٌرفص١ً ٙاششدا ذعرثش أدٚاخ األسا١ٌة اٌى١ّح ِٓ األدٚاخ اٌذذ٠ثح اٌرٟ ذُ اسرخذاِٙا فٟ اإلداسج اٌّا١ٌح، 4ط  

  اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ اٌٛاجة ذٛفش٘ا فٟ ششٚط اٌ أُ٘  ِا ٟ٘ 5ط

.  ، اششدٙا تاخرصاس٘ااٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟاٌرٟ ذسرخذَ فٟ ّعا١٠ش ٕ٘ان عذد ِٓ اٌ 6ط  

 ِا ٟ٘ أُ٘ اٌّمِٛاخ األساس١ح ٌٍرذ١ًٍ اٌّاٌٟ، اششدٙا تاٌرفص١ً.  7ط

. ، عذد٘ا ِع ششح ٚادذج ِٕٙا تاخرصاسِا ٟ٘ اٌمٛائُ اٌّا١ٌح اٌّسرخذِح فٟ اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ  8ط  

ٚ ذٙا ِٓ خالي اٌض٠ادج ٚإٌمصاْ اٌرٟ ذذصً فٟ وً ِٓ  ،فٟ إٌّشؤج األِٛايِا ٟ٘ ِصادس ٚاسرخذاِاخ  9ط

. اٌّٛجٛداخ ٚاٌّغٍٛتاخ  

  رٌه ِع إعغاء أِثٍح عٓ تعض ذٍه إٌسة. ، ٚ خٌٕسة اٌّا١ٌح فٟ اٌرذ١ًٍ اٌّاٌِٟا ٘ٛ دٚس ا 10ط
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 ٌّٚارا؟ً٘ ص٠ادج إٌسة اٌّا١ٌح أٚ ٔمصأٙا ِٓ سٕح ِا١ٌح ألخشٜ د١ًٌ وافٟ عٍٝ ذمذَ إٌّشؤج أَ ذشاجعٙا  11ط

ِا ٟ٘ أُ٘ ١ِّضاخ ِٕٙج١ح اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ، ٚ خ رٌه تّجّٛعح ِٓ إٌماط . 12ط  

  

 

  

 تا٢ٌف األسلاَ، )2006ٚ  31/12/2005فٟ  ٟ٘ إٌّشآخ اٌعاِح وّا إلدذٜ ر١ٓاٌع١ِّٛ ر١ٓا١ٌّضا١ٔ إِاِه  1خ

 :أدٔاٖفٟ  ر١ٓاٌع١ِّٛ ١ّٓ١ضا١ٔراٌاٌذٔا١ٔش(، اٌّغٍٛب/ إجشاء اٌرذ١ًٍ اٌّاٌٟ ٌٙزٖ إٌّشؤج ٚفك 

 2006 ٌعاَ  ا١ٌّضا١ٔح اٌع١ِّٛح                                               2005 ٌعاَ ا١ٌّضا١ٔح اٌع١ِّٛح           

 انًطهىتاخ انًتذاونح انًىجىداخ انًتذاونح انًطهىتاخ انًتذاونح انًىجىداخ انًتذاونح

 16800 يىردوٌ 14800 انصُذوق 16000 يىردوٌ 14000 انصُذوق

لثط ترسى   . أ

 انتذصيم

دساتاخ دائُح  4000

 يختهفح

لثط ترسى أ. 7200

 انتذصيم

دساتاخ  4400

 دائُح يختهفح

 8000 

تسهيالخ  6000 جاري انًصرف 

 يصرفيح

تسهيالخ  4000 جاري انًصرف 52000

 يصرفيح

5000 

يصروفاخ  8000 انًخسوٌ

 يستذمح

يصروفاخ  5200 انًخسوٌ 2000

 يستذمح

1600 

أرتاح يستذمح  12000 يذيُىٌ

 انتىاريخ

أرتاح  16000 يذيُىٌ 3200

يستذمح 

 انتىاريخ

3600 

يصاريف يذفىعح 

 يمذيًا

تؤييُاخ يٍ  2800

 انغير

يصاريف  4000

يذفىعح 

 يمذيًا

تؤييُاخ يٍ  2400

 انغير

6000 

إيراداخ جاريح 

 يستذمح

يصروفاخ  2000

 جاريح يستذمح

إيراداخ جاريح  2400

 يستذمح

يصروفاخ  1600

جاريح 

 يستذمح

2800 

يىجىداخ يتذاونح 

 أخري

يىجىداخ  3200

 يتذاونح أخري

3400 

يجًىع انًىجىداخ 

 انًتذاونح

يجًىع  52000

انًطهىتاخ 

 انًتذاونح

يجًىع  40000

 انًىجىداخ

 انًتذاونح

يجًىع  51800

انًطهىتاخ 

 انًتذاونح

43800 

  انًخصصاخ  انًىجىداخ انثاتتح خصصاخانً انًىجىداخ انثاتتح

 800 انعرائة 8800 إراظي  1200 انعرائة 8000 أراظي

 يثاَي         

 

                    

يطانثاخ  12800 يثاَي 2000 يطانثاخ لعائيح 12000

 لعائيح

1680 

 

 انتًبرٍَ انتـجُمُخ          
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 ،31/12/2007ٚ   31/12/2006اٌذخً ألدذٜ اٌششواخ فٟ ٌذ٠ه لائّح   2خ

 غير انُتائج يٍ انًعهىياخ أدَاِ:انًطهىب:  إجراء انتذهيم انًاني انًتعهك تتذذيذ انتغيراخ وَسثها وت 

 

 

 

 

 

االآلخ 

 وانًعذاخ                    

لرض  12400

صُذوق 

 انذيٍ انعاو

لرض صُذوق  11200 اآلالخ وانًعذاخ 20000

 انذيٍ انعاو

24000 

وسائم َمم 

 واَتمال                  

وسائم َمم  دك انًهكيح  7200

 واَتمال

 دك انًهكيح 10400

رأش انًال  2800 أثاث                                    

 انًذفىع 

رأش انًال  1400 إثاث 20800

 انًذفىع 

16800 

يىجىداخ 

 ثاتتح أخري

ادتياطي  3600

 لاَىَي

يىجىداخ ثاتتح  2600

 أخري

ادتياطي  1800

 لاَىَي

1920 

يجًىع 

انًىجىداخ 

 انثاتتح

ادتياطي  46000

ارتفاع 

اسعار 

انًىجىداخ 

 انثاتتح

يجًىع  1600

انًىجىداخ 

 انثاتتح

ادتياطي  46400

ارتفاع اسعار 

انًىجىداخ 

 انثاتتح

2000 

يجًىع 

 االَذثار

 20720 رأش انًال 7120 يجًىع االَذثار 25000 رأش انًال 9800

انميًح 

انذفتريح 

نهًىجىداخ 

 انثاتتح

انميًح انذفتريح     36200

نهًىجىداخ 

 انثاتتح

39280   

يجًىع 

 انًىجىداخ                  

يجًىع  88200

هىتاخ انًط

 ودك انًهكيح

يجًىع  88200

 انًىجىداخ                  

يجًىع  91080

 انًطهىتاخ

 ودك انًهكيح

91080 
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 لائّح اٌذخً اٌّماسٔح )اٌّثاٌغ تا٢الف(                                       

 2007 2006 انثياَاخ 

 12000 14200 انًثيعاخ

 10000 11400 تكهفح انًثيعاخ

 2000 2800 ِجًّ ستخ اٌع١ٍّاخ 

 َفماخ انعًهياخ

 120 100 يصاريف تيع وتىزيع 

 200 260 يصاريف عًىييح وإداريح

 360 480 غير صُاعيح استهالكاخ

 1320 1960 صافٟ ستخ اٌع١ٍّاخ

 680 840 اٌّجّٛع

 غ١ش ِرعٍمح تاٌع١ٍّاخ  إ٠شاداخ

 800 600 تيع يىجىداخ ثاتتح إرتاح

 440 380 واستثًاراخ إيراداخ

 400 340 يراداخ يتُىعح إ

 360 360 يراداخ سُىاخ ساتمح إ

 2000 1680 اٌّجّٛع

 

 

 َفماخ غير يتعهمح تانعًهياخ

 300 260 ائذ وعًىالخفى

 240 220 تخص سُىاخ ساتمح   أعثاء

 1780 3160 لثً اٌّخصصاخصافٟ ستخ 

 540 480 اٌّجّٛع

 انًخصصاخ

 240 400 نالآلخفرولاخ انميى االستثذانيح 

 400 800 انعرائة 

 300 400 يخصصاخ أخري

 940 1600 اٌّجّٛع 

 1840 1560 صافٟ اٌشتخ

 

 2010اٌرذ١ٍبً اٌّباٌٟ ٌمائّبح اٌبذخً عباَ       إجبراء عٍة ِٓ اٌّذ٠ش اٌّباٌٟ ٌشبشوح اٌثسبّح اٌرجاس٠بح      4خ

 ٚفك إٌسة اٌّا١ٌح .  أدٔاٖ
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 2010لائّح اٌذخً ٌششوح اٌثسّح اٌرجاس٠ح ٌعاَ                                     

  2010 انثياَاخ 

  14200 انًثيعاخ

  11400 تكهفح انًثيعاخ

  2800 ِجًّ ستخ اٌع١ٍّاخ 

 َفماخ انعًهياخ   

  100 يصاريف تيع وتىزيع 

  260 يصاريف عًىييح وإداريح

  480 استهالكاخ غير صُاعيح

  1960 صافٟ ستخ اٌع١ٍّاخ

  840 انًجًىع

 يراداخ غير يتعهمح تانعًهياخإ  

  600 تيع يىجىداخ ثاتتح إرتاح

  380 واستثًاراخ إيراداخ

  340 يتُىعح  إيراداخ

  360 سُىاخ ساتمح  إيراداخ

  1680 اٌّجّٛع

 َفماخ غير يتعهمح تانعًهياخ

  260 ائذ وعًىالخفى

  220 اعثاء تخص سُىاخ ساتمح  

  3160 صافٟ ستخ لثً اٌّخصصاخ

 انًخصصاخ

فرولاخ انميى االستثذانيح 

 نالآلخ

400  

  800 انعرائة 

  400 يخصصاخ أخري

  1600 اٌّجّٛع 

  1560 صافي انرتخ

 

 

 .)اٌّثاٌغ تا٢الف( 31/12/2007ٚ  31/12/2006إٌّشآخ فٟ  إلدذٌٜذ٠ه ا١ٌّضا١ٔح اٌع١ِّٛح  5خ

 انتذهيم انًاني تانطريمح انرأسيح )انعًىديح( طهىب// إجراءانً
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 في ادَاِ:نذيك انثياَاخ  6خ

 ايجاد انُسة اآلتيح: انًطهىب / و

 ٔسثح اٌرذاٚي. .1

 ٔسثح اٌس١ٌٛح. .2

 ٔسثح ٘اِش اٌشتخ اٌصافٟ. .3

 ٔسثح اٌعائذ عٍٝ اٌّٛجٛداخ. .4

 عٍٝ سأط اٌّاي اٌّسرخذَ. ٔسثح اٌعائذ .5

 عٍٝ دك اٌٍّى١ح. ٔسثح اٌعائذ .6

 

 

 

 2007 2006 انًطهىتاخ 2007 2006 انًىجىداخ

   انًطهىتاخ انًتذاونح   انًىجىداخ انًتذاونح

 30000 29000 دائُىٌ 12500 11500 َمذ في انصُذوق

 11000 12500 أوراق دفع 75000 77500 انثعاعح

 11500 13000 يصاريف يستذمح 37500 38500 اوراق لثط

 32500 30000 يخصص ظرتيح 12500 15000 يصاريف يذفىعح يمذيًا

    52500 50000 يذيُىٌ

 85000 84500 انًتذاونحيجًىع انًطهىتاخ  190000 192500 يجًىع انًىجىداخ انًتذاونح

   انًطهىتاخ طىيهح اآلجم   انًىجىداخ انثاتتح

 42500 45000 لروض طىيهح اآلجم 520000 550000 اآلالخ ووسائم انُمم

 600000 550000 سُذاخ 102500 110000 ـــ  يخصص االَذثار

   دك انًهكيح ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 175000 250000 أسهى يًتازج 417500 440000 انميًح انذفتريح

 270000 175000 أسهى عاديح  1250000 1000000 انًثاَي 

 245000 73000 ادتياطياخ 107500 50000 ـــ  يخصص االَذثار

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ 

    1192500 950000 انميًح انذفتريح

يجًببببىع انًطهىتبببباخ ودببببك  1800000 1582500 يجًىع انًىجىداخ 

 انًهكيح

1582500 1800000 
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 31/12/2005 انؼًىيُخ كًب فٍ انًُشاَُخ

 

 2005/ 12/ 31دساب انذخم 

    4000000                     ن١ًٌّؼهَ                         

 3000000                             ِىٍفٍ ن١ًٌّؼهَ

 (ـ)ــ   1000000 ًِّٙ نٌدوً 

 (100000) ِـهر٠م إانر٠ٍ 

 (140000) ِـهر٠م ي١غ ِٚٛس٠غ 

 (11000) سٛنلد ِدسٛػٍ 

 (240000) ِاـؾ كز٠ًٍ

 (110000) نطّٙالن 

 (700000) ِـهر٠م نٌؼ١ٍّهَ 

 )+(     300000 ؿهسٟ اوً نٌؼ١ٍّهَ

 600000 ِّٕٛػٍن٠زنانَ 

 900000 

 

  انًطهىتاخ انًتذاونح  انًىجىداخ انًتذاونح

 160000 دائُىٌ 75000 انصُذوق

 200000 أوراق ًانذفع 225000 أوراق انمثط

 100000 يصاريف يستذمح 90000 يصاريف يذفىعح يمذيا

 150000 يخصص ظريثح 220000 يذيُىٌ 

   360000 يخسوٌ

 610000 يجًىع انًطهىتاخ انًتذاونح 970000 انًىجىداخ انًتذاونحيجًىع 

  انًطهىتاخ طىيهح اآلجم  انًىجىداخ انثاتتح

 2000000 لروض طىيهح اآلجم 4000000 اآلالخ ووسائم انُمم 

 2000000 سُذاخ 1000000 ـــ يخصص االَذثار

  دك انًهكيح 3000000 

 1000000 أسهى يًتازج  

 1600000 أسهى عاديح  5000000 انًثاَي

 3200000 يؤوَاخ 1160000 ـــ يخصص االَذثار

 3840000   

 7810000 يجًىع انًطهىتاخ ودك انًهكيح 7810000 يجًىع انًىجىداخ
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 الفصــل الخامس

 تقييم مقترحات االســـتثمار         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف الفصــل 
بعد االنتهاء من قراءة هذا الفصل ينبغي على الطالب أن يكون 

 قادراً على:

 .تعريف االستثمار واهميته عند اتخاذ القرارات 

 مار قصيرة األجل )إدارة رأس المال(.بيان مقترحات االستث 

 .مناقشة الدورة التشغيلية، وما هو المقصود بها 

 .التعرف على أنواع االستثمارات القصيرة 

  بيان أهم الطرق الرياضية التي تستخدم للمفاضلة بين البدائل

 االستثمارية.
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قرارات تمويل وتقييم للعوائد التي من  جللانا تنم ات ناك تلنر القنرارات  االستثمارات بشكل عام هي عبارة      

لالزمنة بشنأ  تايئنة االمنوال وبمعنى آ ر ج  هنار اهدافاً معينة تقتضي م  المنشأة ج  تقوم بات اك القنرارات ا

وفني فتنرات زمنينة مةنددة من  النل توكينال تلنر االمنوال فني مشناريت تاندال دلنى تةقينئ منردودات وعوائند 

 مستقبلية.

جي ج  االستثمار في المشاريت يعني التعامل مت اهداال مستقبلية وليس اهداال آنية  مما يقتضي دراسة تلر    

 عاا لكي تتلنب المنشأة الوقوع في م اطر تؤدي باا دلى  سائر كبيرة.االهداال بعناية ودقة م  النواةي لمي

 يمكن تقسيم مقترحات االستثمار إلى نوعين:

 اوالً: مقترةات االستثمار قصيرة األلل 

 ثانياً: مقترةات االستثمار طويلة األلل

 

 

س المنال النكي يتكنو  من  المقترةات التي يمكن  تسنميتاا بنردارة رجس المنال العامنل  وهنو رجوهي تلر       

الزاء جو وةدات تتغير باستمرار  جي فقرات تتعامل المنشأة باا بشكل يومي وال يمك  للمنشأة التفريط باا جو 

تأليلاا  وبكلر فأ  رجس المال العامل ي تلال ع  رجس المال الكي قامت المنشأة بتوفيره في مرةلنة التأسنيس 

 ال اصة بالشركاء. الكي يتكو  م  ملموعة الةصص واالسام 

رجس المال العامل يتكو  عادة م  ارصدة النقد وةسابات المدينو  واألورائ المالية القابلة للتداول اضنافة     

دلى رصيد الم نزو  النكي يتنوفر فني المنشنأة  هنكا فني لاننب المولنودات  ويسنمى ملمنوع تلنر الفقنرات بن  

من  الةسنابات الدائننة واورائ الندفت المسنتةقة فانو يتكنو    جما في لانب المطلوبنات )الموجودات المتداولة(

 وتسنمى على الشركة والدائنو  فضالً ع  القروض قصيرة األلل  وتكو  هكه الفقرات في لانب المطلوبنات

هنو عبنارة عن  ددارة رجس المنال العامنل ، وبهذا فأن إدارة االستثمار قصير األجلل: )المطلوبات المتداولة(ب  

 ورة في لانبي المولودات المتداولة والمطلوبات المتداولة.بفقراته المكك

 ولرأس المال العامل أهمية كبيرة للمنشأة، وتأتي أهميته من كونه:

مناا رجس المال العامل تشكل نسبة كبيرة م  ملموع مولودات جي منشأة وج  تكو  ج  الفقرات التي ي .1

 ا تلفت تلر النسبة م  منشأة دلى منشأة ج رى.

ددارة المنشننأة عننادة و اصننة االقسنام الماليننة والمةاسننبية فياننا بنردارة الفقننرات التنني تتكننو  مناننا تنشنغل  .2

المولودات المتداولة والمطلوبات المتداولة  أل  ددارة تلنر المولنودات والمطلوبنات يعند ضنم  القنرارات 

 التشغيلية كات العالقة باألنشطة اليومية للمنشأة. 

ةلم مبيعاتاا وبأقل التكاليال  وزيادة ةلنم المبيعنات يعتمند علنى زينادة ادة نلاح المنشأة يعتمد على زي .3

مستويات االنتاج  مما يتطلب م  المنشأة ددارة فاعلة للنقد والم زو  فضالً ع  ددارة فاعلة لألمنوال التني 

 تثمارــــتقييم مقترحات االس

 قصيرة األجل تثمارــــمقترحات االساوال: 
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ل  جي وفرتاا المنشأة م  مصادر تمويل م تلفة  وهكه الفقرات كلاا تعتبر ضم  مكونات رجس المال العام

 االستثمارات قصيرة األلل.

رجس المال العامنل ينرتبط باندفي  رئيسني  فني ا دارة المالينة  وهمنا هندفي السنيولة والربةينة كمنا تمنت  .4

االشننارة اليامننا فنني  بدايننة الكتنناب  فالسننيولة هننو ةلننم مننا يتننوفر لنندى المنشننأة منن  نقننود يمكنن  توليااننا دلننى 

ار في فقرات رجس المال العامل  وهكه السيولة يلب ا  تتوفر في االستثمارات الم تلفة وم  ضمناا االستثم

مام بنسب معينة لتوفير االموال المنشأة بمستوى معي  لكي تفي المنشأة بالتزاماتاا تلاه الغير  فبقاء السيولة 

 الالزمة لبقية المولودات التي تةتالاا المنشأة في ملاالت االستثمار الم تلفة.

نب االستثمار في رجس المال العامل  البند من  تةديند مسنتويات االسنتثمار فينه  التني ولغرض ا ةاطة بلوا

 تتناول لانبي  رئيسي  هما:

 

 اوال: حجم االستثمار في رأس المال العامل

 تحديد حجم االستثمار العوامل التي يتأثر بها 

وصنناعيةةي  تقنوم بتةوينل فالمنشنتت قسنممناا انتالينة  :طبيعة االنشطة التي يتم ممارستها في المنشلأة .1

المنشننتت المت صصننة بالصننناعات الغكائيننة ةينن  تقننوم بشننراء دلى بضنناعة تامننة الصنننت مثننل المننواد األوليننة

وم  ثم معاللتاا وتعبئتانا ومن  ثنم بيعانا  جو شنركات مت صصنة برنتناج المالبنس ةين   المةاصيل الزراعية

لنى مالبنس  فانكه المنشنأة ت تلنال عن  منشنتت ج نرى تقوم بشراء الغزول واالقمشة الالزمة وم  ثم تةويلاا د

مثل تلر المت صصة بالسياةة والفنادئ وشركات النقل  فكل منشأة م  تلر المنشنتت ت تلنال فني تةديند قنرار 

والمطلوبنات ال اصنة بانا. ةين  ج  قسنم منانا قند يةتناج دلنى  نزي  كبينر من  المنواد االستثمار بنالمولودات 

م آ ر دلى  زي  م  المواد األولية بل يةتاج دلى ارصدة نقدية كبيرة  وهككا فأ  األولية في ةي  ال يةتاج قس

 طبيعة عمل المنشأة هي التي تةدد نوع االستثمار في رجس المال العامل.

ويقصند بانا الفتنرة الالزمنة بني  شنراء المنادة األولينة ومن  ثنم  :الدورة التشغيلية التلي تتميلب بهلا المنشلأة .2

تامة الصنت وبيعاا  فنركا كاننت تلنر الفتنرة طويلنة فنأ  كلنر ينؤثر علنى السنيولة التني فني تةويلاا دلى بضاعة 

دلنى مسنتويات عالينة ةين  يةصنل المنشأة  جي ج  السيولة في هكه المنشأة تةتاج دلى فترة طويلة لكني ترتفنت 

ة ي تلنال عننه فني كلر بعد بيت البضاعة وم  ثم تةصيل قيمة المبيعات م  الزبائ   وهكا المستوى م  السيول

 منشتت ج رى مثل المنشتت التلارية التي تقوم بشراء البضاعة وبيعاا ةي  تكو  السيولة فياا دائماً مرتفعة.

ةينن  يتننأثر االسننتثمار فنني المولننودات المتداولننة والمطلوبننات المتداولننة بمسننتويات ةلننم  :حجللم المبيعللات .3

لدى المنشأة فرصة اكبر لالستثمار ع  تلر التي يكو  فياا المبيعات  فركا كا  ةلم المبيعات كبيراً فأنه يتوفر 

 ةلم المبيعات ضعيفاً ويعتمد على المبيعات الموسمية مثال.

ت تلال المنشتت فيما بيناا ةول سياسة االةتفاك بنال زي   فاننار منشنتت  :مستويات الخبين من البضاعة .4

لننر لغننرض التايئننة لتسننويقاا عننند ورود تعتمنند سياسننة الوصننول دلننى مسننتويات  ننزي  عاليننة منن  البضنناعة وك

طلبات م  الزبائ   في ةي  تعتمد منشتت ج رى سياسة االةتفاك بنسب من  الم نزو  من فضنة. ولنكلر فنأ  

كل سياسة لاا مردوداتاا فيما يتعلئ باالستثمار في ملموع المولودات المتداولة  وينعكس كلر على ما يمكن  

 واةد م  الفقرات المامة ضم  تلر المولودات. ج  تةققه م  عوائد باعتبار الم زو 

تتبت الكثير م  المنشتت سياسنة البينت باللنل  جي بينت البضناعة علنى ج  ينتم قنبض  : سياسة البيع باآلجل .5

قيمتاا الةقاً  جي اناا ال تقبض قيمة البضاعة المباعة نقنداً فنور اتمنام عملينة البينت. ج  المنشنتت التني تسنت دم 

فاي ت اطر بلانب السيولة لدياا  جي ستن فض عندها السيولة بعد اتمام عملية البيت ثم ترتفت  اسلوب البيت هكا

تلر السيولة بعد قيام الزبائ  بندفت مبنالا البضناعة. وهنكا ايضناً يشنكل م ناطرة بالنسنبة دلنى منشنأة  اصنة اكا 
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المتفنئ عليانا ممنا يندفت  ات التسنديدكانت فترات التسديد متباعدة  جو اكا لم يسدد العمالء قيمة البضاعة في اوق

 سيولة المنشأة دلى االن فاض وقد تؤدي دلى الراء  سارة تتةملاا المنشأة.

 

 

لل تةتاج كغيرها م  االستثمارات دلى تمويل  جي تةتاج دلى مبالا جو اموال ينتم قصيرة األ االستثمارات     

لنل بيعاا جو اتبناع سياسنة البينت باأل لغرض جعادةتوكيفاا في ملاالت تعزيز لانب السيولة جو شراء بضاعة 

 جو شراء جورائ مالية وم  ثم اعادة بيت تلر األورائ عند ارتفاع اسعارها في االسوائ المالية )البورصة(. 

في العادة ولكي ال تد ل المنشأة في لانب الم اطرة  وال  تلر المولودات التي سنيتم االسنتثمار فيانا هني    

تمويل ايضناً قصنيرة األلنل  لكني يتنواز  لاننب األلل  يفضل ج  يتم تمويلاا م  مصادر  مولودات قصيرة

المولودات قصيرة األلنل منت لاننب المطلوبنات قصنيرة األلنل. المطلوبنات قصنيرة األلنل كمنا تنم تصننيفاا 

لتني تنم فيانا سابقاً هي عبارة ع  مطلوبات على المنشأة تسديدها  الل فترات زمنينة ال تتعندى السننة المالينة ا

م  مصارال جو مؤسسنات وهي عبارة جما ع  قروض قصيرة األلل تم اقتراضاا االستفادة م  تلر االموال  

مالية  جو بضاعة تم شرائاا باأللل ولم يتم تسديد قيمتاا م  قبنل المنشنأة  جو جورائ مالينة مثنل )الكمبيناالت(  

 وغيرها م  المستةقات. 

 

 

 نواع االستثمار قصير األلل على ثالثة ملاالت هي:سنقتصر في دراستنا أل      

 :المجال األول     

 
 

 

يشمل لميت المولودات السائلة التي تةتفك فياا المنشأة  سواء دا ل المنشنأة جو فني ةسنابات المنشنأة  النقد 

النقند لندى ر لدى المصارال. فضالً ع  المولودات التي يسال تةويلاا دلى نقد مثنل األورائ المالينة. يعند تنوف

المنشنأة ضننرورياً  أل  اسننتمرار عمننل المنشننأة يعتمند اساسنناً علننى مقنندار مننا يتنوفر لاننا منن  ارصنندة نقديننة  جو 

ارصنندة منن  جورائ ماليننة مثننل االسننام جو السننندات يمكنن  للمنشننأة بيعاننا والةصننول مقابلاننا علننى امننوال نقديننة 

 لتعزيز لانب السيولة لدياا.

هنو قنرار تقينيم لمقندار جو ةلنم منا ينبغني علنى المنشنأة االةتفناك بنه من  امنوال قرار االستثمار في النقدية  

جي لنو قامنت المنشنأة باالةتفناك برصنيد عنال  من  سائلة  دو  ج  يؤدي كلر دلى اةدا  ضنرر علنى المنشنأة. 

فني النقدية فأ  كلر سيعمل على ت فنيض األربناح  أل  بقناء هنكا النقند بشنكله السنائل سنيةرماا من  اسنتثماره 

مشاريت يمك  ج  تةقئ مناا جرباةاً وعوائد عالية ترفت م  قيمة تلر المنشأة. جما لو تم االةتفاك برصيد نقدية 

ومنن  هننكه  فننا  كلننر سننيؤدي الننى ةالننة منن  علننز المنشننأة علننى تسننديد التزاماتاننا تلنناه ال ننري   مننن فض 

يد قننوائم ةصننولاا علننى  نندمات منن  االلتزامننات تمويننل عمليننات الشننراء للبضننائت والمننواد االوليننة. جو تسنند

ال ري   جو تسديد الور ورواتب العاملي  فياا. وقد يتطلب م  المنشنأة االةتفناك بالنقند لكني تسنتفاد مننه فني 

 تثمارــــاالس ثانياً: طبيعة تمويل

 ات قصيرة األجل تثمارــــاالس انواع

 في النقدية  تثمارــــاالس
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الراء عمليات شراء لبضاعة بكميات كبيرة وتةصل مقابل كلر على  صومات في السعر مما يرفت م  نسبة 

 تةقيئ العوائد لدياا. 

منت  اناما سبئ فعلنى المنشنأة ج  تةنتفك بمسنتوى مقبنول من  النقند لندياا يكفني لطيفناء بمتطلبات وبناء على     

وال ه  الين بةلنم كبينر ال تة ن تاجاالت ج نرى  لكني ال تةنتفك بأرصندة نقدينة  ن تثمار الفائض لدياا فني مل  اس

 تتمك  م   الله تةقيئ عوائد اضافية.

ى جي منشنأة االةتفناك برصنيد نقدينة كنافي لندياا بةين  يتني  لانا ويمك  ايلاز اهم الندوافت التني تفنرض علن  

 ومن هذه الدوافع هي:االيفاء بمتطلباتاا لميعاً  

 :دافع التبادل التجاريأــ 

ويراد بالتبادل التلاري هي عمليات التمويل التي تقوم بانا المنشنأة لسند ةالتانا من  البضنائت الم تلفنة  جي    

ت. فالمنشأة ماما كا  نوع النشناط النكي تقنوم بمزاولتنه  فأنانا تةتناج دلنى شنراء عمليات شراء السلت وال دما

عدد م تلال م  المواد والمستلزمات  فضالً ع  قياماا بدفت جنواع عديدة من  المصناريال لقناء ال ندمات التني 

  وهننكه االنشننطة تنند ل لميعاننا ضننمتةصننل علياننا مثننل االلننور والرواتننب واقسنناط التننأمي  وبقيننة الرسننوم. 

عمليات التبادل التلاري الكي يةتم علنى المنشنأة ا  تقنوم بتنوفير رصنيد نقندي كناال  لتسنديد تلنر االلتزامنات. 

)مثل المنشنتت والبد م  االشارة دلى ا  ةلم النقد لدى المنشاة يقل اكا كانت تمارس اعماالً وانشطة موسمية. 

ادة النقند لندياا يعتمند علنى فتنرة لنني المةصنول التي يرتبط انتالاا بالمةاصيل الزراعية مثالً(  ةين  ج  زين

وم  ثم بيعه  وباكا فاي ت تلال ع  تلر المنشتت الصناعية التي تقوم بتةويل المواد األولية دلى بضائت وسلت 

 ناائية ةي  تكو  فترة التشغيل للنقود قليلة نسبياً.

 : دافع االحتياط ب ــ

بلنزء من  رصنيدها النقندي لغنرض سند ةالتانا عنند الةناالت ةالة لدى المنشتت عموماً لالةتفناك هنار     

والغير متوقعنة  وهنكه الكنروال التني توالنه المنشنأة ال تكنو  مةسنوبة بنل دنانا ةناالت الضرورية والمفالئة 

 طارئة يتولب على المنشتت ج  تتايأ لاا دو  ج  يؤدي كلر الكرال دلى  لئ مشكلة وتوقال جنشطة المنشأة.

 :دافع المضاربة ج ــ

المضاربة  بشنكل م تصنر هني عملينة اسنتغالل لفرصنة اسنتثمارية  تتناح للمنشنأة فني وقنت معني  دو  ج     

تكو  المنشأة قد  ططت لتلر الفرصة مسبقاً. وبالتأكيد فأ  هكه الفرص لو تم استغاللاا م  قبل المنشأة بشكل 

 صةي  فأناا ستةقئ عوائد ملزية لاا وتعمل على زيادة األرباح. 

  المصنارالبالنسنبة دلنى  نار ايضاً دوافت عديدة لالةتفاك بالنقدية مثل سد متطلبات األرصدة المعوضنة وه   

فالمنشتت عنادة تتعامنل منت عندد كبينر من  المصنارال ةسنب طبيعنة العمنل ومنا تقتضنيه من  عملينات صنرال 

م جو فوائند تسنتوفياا وايداع مستمرة. ج  ال دمات التي تقدماا المصارال لتلر المنشتت عادة تكو  مقابل رسنو

المصارال م  تلر المنشتت وتمثل هكه الرسوم والفوائند عوائند للمصنارال. وفني ةناالت عديندة عنندما تطلنب 

التسايالت في الةسابات اللارينة المنشتت تسايالت مصرفية فأ  المصارال تفرض نسبة مئوية م  قيمة تلر 

دينة مةلنوزة فني تلنر الةسنابات لكني تنتمك  من  للمنشتت  مما يقتضي م  المنشتت ج  يكو  لدياا جرصدة نق

 االستفادة م  التسايالت المصرفية الممنوةة لاا م  قبل المصارال.

مما سبئ يتبي  لنا ج  ملاالت االسنتثمار فني النقدينة عديندة ومتنوعنة  وينبغني للمنشنتت الت طنيط والرقابنة    

ار المنشنتت بتأدينة انشنطتاا بشنكل اعتينادي دو  على جرصدة النقدية لدياا لما لاا م  جهمية كبيرة على استمر

الةالة دلى االقتراض م  لاات ج رى. وعليه فنأ  المنشنتت ال بند وج  يتنوفر لندياا رصنيد امثنل جو مسنتوى 

مقبول م  ةلم االموال النقدية سواًء كا  كلر الرصيد على شكل نقد سائل جو على شكل جورائ مالية قصنيرة 

 نقدية ليست ثابتة بل جناا تتغير وفقاً لةلم الطلب على االموال  جي اناا تمثل الةد األلل. ج  هكه األرصدة ال
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االدنى الوالب علنى المنشنأة ج  تةنتفك بنه. ج  تةديند المسنتوى المقبنول من  النقند لندى المنشنتت يتطلنب منانا 

م  الممكن  تةقيقنه فيمنا لنو تنم الموازنة بي  التكلفة والعائد  ويقصد بالتكلفة تكلفة االةتفاك بالنقد والعائد الكي 

 استثمار النقد  جي تكلفة الفرصة البديلة.

 

 :المجال الثاني    

 

 

وسياسة لل للزبائ  الكي  يتعاملو  معاا. التباع المنشأة سياسة البيت بال الةسابات المدينة عادة نتيلةتنشأ     

  فرصنة عندم دفنت قيمنة البضناعة التني قناموا لل هي عكس سياسنة البينت نقنداً  جي جنانا تمنن  الزبنائالبيت باأل

بنل تألينل دفعانم للمبنالا دلنى فتنرات الةقنة ينتم االتفنائ  بشرائاا في الوقت نفسه النكي تمنت فينه عملينة البينت 

 بشأناا مت الزبائ .

ة لنل هنو لزينادة مبيعاتانا  فكلمنا زادت فتنرنشأة م  اتباعانا سياسنة البينت بالالادال الرئيس الكي تةققه الم   

عدم التسديد كلما زادت المبيعات أل  العديند من  الزبنائ  يفضنلو  عندم دفنت قيمنة مشنترياتام نقنداً. ولكن  هنكا 

لطنول  نكنراً النوع م  االستثمار ال ي لو م  الم اطرة  ةي  ج  المنشأة تواله نتيلة كلر نقص فني سنيولتاا 

تثمار في ملناالت ج نرى  فضنالً عن  ج  قسنم فترات تسديد الزبائ   وهكا م  شأنه ج  يقلص م  قابليتاا لالس

م  الزبائ  قد توالاه كروفاً يصعب عندها االيفاء بالتزاماته اتلاه المنشأة ويكو  الضرر في هكه الةالة على 

عليانا ج  تةندد لنل. ولانكا عنندما تقنرر المنشنأة اسنت دام هنكا االسنلوب  نشأة التني اتبعنت سياسنة البينت بالالم

لل والمتبقي يكو  البيت نقنداً  جو م  ملموع المبيعات يكو  بال %22 لل كأ  يكو  مثالً مستويات البيت بال

 لل.يكو  نقداً والمتبقي باأل 02%

وعندما تقوم المنشأة بتةديد تلر النسب  علياا ج  تلتزم باا لكي يبقى ةلم االستثمار في الةسنابات المديننة    

علماً ج  اتباع هكه السياسة يةتاج دلنى  ى الم اطر التي تم ككرها.وال يعرض المنشأة دل ضم  ةدوده المعقولة

انم ومننةام االفضنلية فني البينت مزيد م  الدراسات لغرض تقييماا وتقييم نوع العمالء النكي  سنيتم التعامنل مع

لشأ  ا لل. ج  االستثمار ع  طريئ الةسابات المدينة يتطلب م  المنشتت التي تتبعه ا  تةدد سياستاا باكابال

زمنية لل هي عملية اتاةة الفرصة للزبائ  باستغالل سيولة المنشأة لفترة البيت بالأل  عملية بكل دقة وعلمية 

 معينة دلى ةي  قيامام بالتسديد. وعليه فال بد ج  تتضم  سياسات المنشاة ب صوص االسنتثمار بالنكمم المديننة

 ملموعة م  الشروط الوالب توفرها  وهي: 

 ايير لالئتمانتوفر معــ أ

ةسب درلة التزام الزبائ  بتسديد مسنتةقاتام لل ئتما  هو تصنيال عمليات البيت باألالمقصود بمعايير اال    

)تأليل عملينة تسنديد قيمنة البضناعة(  فلنو ات نكت المنشنأة دلى المنشتت التي قامت بمنةام تسايالت في البيت 

فقط على الزبائ  الكي  يلتزمو  بتسديد مستةقاتام دلى المنشأة  )س( مثالً قراراً بأ  تقتصر عملية البيت باللل

في فترات االستةقائ وبدو  جي تأ يرات  فا  المنشأة في هكه الةالة ستقلل م  لانب الم اطرة فني عملينات 

التسديد عند وضعاا لاكا المعيار وسنتتلنب بالوقنت نفسنه تكناليال دضنافية ناتلنة عن  مالةقنة الزبنائ  وةنثام 

لنل فقنط علنى الزبنائ  النكي  قراراً باعتماد سياسة البيت باأل سديد ما بكمتام لدياا. دما دكا ات كت المنشأةعلى ت

تزيد مشترياتام ع  نسبة معينة بغض النكر ع  دمكانية ت لال قسم مننام عن  التسنديد فني األوقنات المةنددة  

 االســــتثمار في الحسابات المدينة
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زيند من  اةتمناالت نقنص السنيولة لندياا  فأناا بات اكها لاكا المعينار سنتتةمل ولنود دينو  وتكناليال اضنافية ت

 فاالستثمار باكه الةالة يكو  مرتبطاً بمستوى عال  م  الم اطر.

 المركب االئتماني للببونب ــ 

لراء دراسات عديدة لنوعية الزبائ  الكي  تمنةام تسايالت في البيت  وم المنشتت التي تمن  االئتما  بأتق     

 لجوانب األساسية اآلتية:الدراسات اوعادة ما تتضم  تلر 

 دراسة شخصية الببون .9

تقوم على اساس ولود التنزام من  قبنل الزبنو  بندفت قيمنة البضناعة ةني  اسنتةقائ د  عملية البيت باللل     

المبلا الكي بكمته وفئ االتفائ مت المنشأة. ود  الدراسة التي تقوم باا المنشأة هي لتقدير اةتمالية قينام الزبنو  

 و عدمه وكلر لضما  ج  ال تتةمل المنشأة تبعات التأ ير مما يعرضاا دلى م اطر نتيلة كلر.بالتسديد ج

 القدرة المالية  .9
وهي مدى توفر االموال لدى الزبو  وما يمتلكه م  دمكانية مالية على التسديد. ويمكن  للمنشنأة ج  تسنتعي     

التي يديرها الزبو  ومالةكة الكيفية التي تدار باا بتقارير مالية سابقة لدياا ع  العمالء جو بمرالعة االنشطة 

 االنشطة.

 رأس المال  .9
في جي نشاط اقتصادي. وعند قيام المنشأة بمن  تسايالت بالبيت دلى الزبائ  ال يعد رجس المال لزءاً رئيساً     

 ناسباً بشأنه.بد لاا م  الراء عمليات تةليل مالي لرجس مال النشاط الكي يديره الزبو  وات اك قراراً م

 بيئة العمل .9
وهنني ملموعننة المتغيننرات االقتصننادية وااللتماعيننة ومنندى مالئمتاننا لعمليننات مننن  االئتمننا  بالنسننبة دلننى    

المنشأة  ةي  تنعكس تلر المتغيرات مباشرة على جنشنطة المنشنتت سنواًء باللاننب السنلبي جو االيلنابي  وفني 

قرارات من  االئتما  جو الةند مننه جو االمتنناع عننه واالقتصنار ضوء نتائج تلر المتغيرات فأ  المنشتت تت ك 

 على البيت النقدي.

وال بد م  االشارة دلى ج  المنشتت بشكل عام  تقوم بلمت معلومات ع  الزبنائ  النكي  يرغبنو  باالسنتفادة    

 م  سياسة االئتما  التي تتبعاا.

وفقناً للشنروط التني ينتم االتفنائ  يلتبملون باللدفعئ  والغرض م  لمت تلر المعلومات هو للتأكد م  ج  الزبنا 

 علياا.

 ما يلي: ومن المصادر المهمة التي تعتمدها المنشآت

 الكشوفات المالية  .9

التي تعكس األداء المالي للزبو  م  جهم المصادر التي تعتمدها المنشتت  ةي  يلنزم تعد الكشوفات المالية     

ل تامية التي تعكس جوله االنشطة التي يمارسوناا ولسنوات سابقة تتراوح الزبائ  بتقديم نس ة م  الةسابات ا

ددارة تلنر بي  ثالثة دلى  مسة سنوات على ج  تكو  تلر الكشنوفات قند تنم المصنادقة عليانا من  قبنل ملنالس 

ددارة االنشطة وتم تدقيقاا ةسابياً م  قبل الم تصي . وتأتي اهمية تلر الكشوفات م  كوناا تعكس كيفينة قينام 

على تلر االموال  ومندى التزامانا لندى ةصول م  ةي  السياسات التي اعتمدتاا في الالنشاط بردارة االموال 

جي مدى قندرتاا علنى دفنت النديو  فني اوقاتانا دو  اال نالل بنأي شنروط ال ري  برعادة االموال في اوقاتاا  

 اط   تثمار التي قام باا النش  ة جوله االس  دراس. فضالً ع   اط يةتم علياا دفت مبالا لزائية ترهئ كاهل النش

 ومدى تنوعه وقدرته على تةمل الم اطر وكيفية معاللته لتلر الم اطر. 
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فلميت تلر الدراسات التي تقوم باا المنشأة  الغرض مناا هو فةص الةسابات عن  الزبنو  والنراء عملينة    

االنشنطة لغنرض التعنرال علنى مكاننة النشناط وموقعنه تةليل لتلر الةسابات وم  ثم مقارنتاا منت غيرهنا من  

 المالي م  بي  بقية االنشطة. 

 نظام المعلومات االئتمانية  .9

تبنادل للمعلومنات تقنوم المنشنتت بألرائانا فيمنا بينانا و اصنة بالنسنبة وهو عبارة ع  عملية       

ثنال لنو افترضننا ج  دلى الزبائ  الكي  ينتمو  دلى صناعة واةندة جو نشناط واةند. فعلنى سنبيل الم

اةنند معامننل النسننيج قنند تقنندم ألةنندى المنشننتت بطلننب لمنةننه تسننايالت بالنندفت )جي شننراء بضنناعة 

المتشناباة فني  المعامنل بقينة من  قبنل باللل(  فتقوم المنشأة المعنية باالستفسار ع  كلنر المعمنل

ل علنى تسنديد منا نفساا )جي صناعة النسيج( لغرض التأكد م  قندرة وقابلينة هنكا المعمنالصناعة 

بكمته م  اموال قبل منةه االئتما  المطلوب. وككلر يمك  للمنشأة من  طلنب معلومنات عن  كلنر 

المعمل ع  طريئ لاات رسمية مثنل غرفنة التلنارة جو الصنناعة التني ينتمني اليانا كلنر المعمنل 

  ج  تلننر المعلومننات التنني يننتم تبادلاننا بنني فضننالً عنن  دوائننر الضننرائب والمصننارال وغيرهننا.

المنشتت هو لغرض معرفة جوله نشاط الزبنائ  وهني بمثابنة نكنام  الغاينة مننه تبنادل المعلومنات 

 بي  المنشتت ع  الزبائ  ودراسة دمكانياتام قبل البت في قرار منةام جي ائتما .

ات اكهنا فقنط من  قبنل المنشنتت المةلينة بنل ةتنى ولدير بالمالةكة د  تلر ا لراءات ال ينتم      

دلى الشركات والايئات والمصارال الدولية واالقليمينة  ةين  عنادة منا تقنوم تلنر اللانات بالنسبة 

بلمت المعلومات ع  الزبائ  قبل ات اك القرار المناسب بمنةام االئتما  المطلنوب وكلنر لضنما  

 تسديدهم للمبالا دو  جي تأ ير. 

 :المجال الثالث   

 

 

نصال مصنعة وسلت ناائية لاهزة للبينت.  جنواع  مواد  ام ومواد الم زو  يتوفر في المنشتت عادة بثالثة    

وي تلال نوع الم زو  م  منشأة أل رى ةسب طبيعة النشاط الكي تقوم به  فقند نلند االننواع الثالثنة السنالفة 

الككر في المنشتت االنتالية  ولك  قد ال نلد المواد االولية ضم  رصنيد الم نزو  فني المنشنتت التلارينة جو 

 نشتت ال دمية.الم

يعتمد ةلم الم زو  على مستوى المبيعات  ةي  يرتفت الم زو  في المنشتت كات المبيعات العالية وكلر    

لسرعة تلبية طلبات الزبائ   وبعكس كلر في المنشتت كات مستويات المبيعات المن فضة. كما وج  االستثمار 

قننادم  فنناكا كانننت البضنناعة وقابليتاننا للتلننال والت فنني الم ننزو  يعتمنند ايضنناً علننى طننول فتننرة  التصنننيت وعمننر

تلال تكو  مستويات الم زو  من فضة الضطرار المنشأة دلنى تسنويقاا  وفناً من  تلفانا جو البضاعة سريعة ال

تغيير مواصفاتاا. وهنار عوامل عديندة تنؤثر علنى مسنتويات الم نزو  مثنل موسنمية االنتناج والقننوات التني 

 .تسويئ البضاعةتعتمدها في 

ي ص الم زو  يلب ج  يأ ك بنكر االعتبار ج  هنار تكاليال ال بد هو ج  جي قرار ما يامنا في هكا الملال   

 التكاليال هي : في سبيل االةتفاك بالم زو  وهكه  م  ج  تتةملاا المنشأة

 المخبوناالســــتثمار في   
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 .في المستودعات   تكاليال ال ز  
    تكاليال التأمي  ضد اال طار مثل الةريئ والسرقة وغيرها.

   تكاليال ان فاض االسعار. 
    التكاليال المتعلقة ب طر التقادم والتلال الكي يمك  ج  يصيب البضاعة الم زونة.

ولاكا تللأ ددارة الم نزو  دلنى تةديند المسنتوى المناسنب من  طلبينة الشنراء  جي طلنب شنراء المنواد ةسنب   

ب زي  ليس هنار ضرورة لنه بالنسنبة دلنى  ةالة المنشأة الياا دو  ج  تتةمل تكاليال دضافية تتعلئ باالةتفاك

 نشاط المنشأة. 

وتةديد الةلم االقتصادي لطلبية الشراء يتطلب معرفة االستعمال المتوقت للبضاعة  كلال االةتفاك بالبضاعة  

 ة:ب البضاعة وفقاً للمعادلة التيفضالً ع  الكلال التي تترافئ مت طل

 

 
ل للم نزو  تتلننب المنشنأة اسنت دام لنزء من  اموالانا فني اسنتثمارات ال وبتةديد الةلم االقتصادي االمثن    

بسنبب  وتلنال البضناعة التني ترافنئ عملينة ال نز  تةقئ لاا عوائد ملزية  وايضاً تتلننب التكناليال االضنافية

 طول فترة الت زي .

نانا منا ينرتبط وم  الصيغة الرياضية اعاله يتض  ج  ةلم االستثمار فني الم نزو  يتةندد بعندة عوامنل م    

زاد مسنتوى المبيعنات فني المنشنأة فأنانا بعدد الوةدات التي تقوم المنشأة ببيعاا  الل فترة زمنية معينة. فكلما 

االولينة وبقينة االلنزاء التكميلينة للبضناعة المباعنة وعنندها ي المنواد ف طر دلى الللوء دلى استثمار اضافيتض

زو . وقد تقوم منشنتت ج نرى بزينادة ةلنم البضناعة اللناهزة سيرتفت ةلم االستثمار في كلر النوع م  الم 

اضنافية ال  المنشأة تكاليال  نز وت زيناا لفترة معينة دلى ةي  زيادة اسعارها في االسوائ  وعندها ستتةمل 

 بد م  مراعاتاا والراء دراسة للتكلفة والعائد المتوقت الةصول عليه مستقبالً. 

قننة باالسننتثمار بننالم زو   هننو طبيعننة عمننل المنشننأة. فالمنشننتت االنتاليننة اال ننرى كات العال ومنن  العوامننل   

ت تلال ع  المنشتت التلارية  ةي  ج  اال يرة يكو  دورا  الم زو  م  البضناعة لندياا سنريت قياسناً ببقينة 

شنتت جما بالنسبة دلى المنشتت الصناعية فأناا تكو  مةكومة بطبيعنة دورة التشنغيل لندياا  فاننار منالمنشتت. 

بي  تةويل المواد االولية دلنى بضناعة تامنة الصننت ولناهزة للبينت(  تكو  دورة التشغيل فياا قليلة )جي الفترة 

ففي هنكه الةالنة فنأ  دورا  الم نزو  لندياا يكنو  عاليناً نسنبياً قياسناً بالمنشنتت الصنناعية كات دورة التشنغيل 

ثمار فني الم نزو   اصنة دكا كننا  زائنداً عن  الةنند الطويلنة. ومن  الم ناطر التنني توالاانا المنشنأة عنند االسننت

هو باألساس اموال تم است داماا في شراء بضاعة  وقد تم ت زي  تلر البضاعة األمثل  ما يأتي: ج  الم زو  

فركا زادت ع  الةد المعقول تصب  تلر االموال بمثابة اموال غير مستثمرة جي جناا ال تةقئ فوائد جو عوائد جو 

 ة. ارباح للمنشأ

ولود م زو  زائد ع  ةالة المنشأة يعني ولود تكاليال اضافية تقوم المنشنأة بتةملانا لغنرض الةفناك علنى  .1

 كلر الم زو . 

 عدد الوةدات المباعة × كلفة طلب البضاعة × 2                                                     

 =الةلم االقتصادي لطلبية الشراء 

 كلفة االةتفاك بالبضاعة                                                              
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  فضنالً شروط  ز  معينة تةمل المنشأة م اطر تلال البضاعة الم زونة  اصة اكا تطلب ت زيناا ضرورة  .2

 ع  اةتمال تغير اتلاه الطلب علياا.

 

 في المخبون امثلة على االستثمار

 :(9)مثال رقم 

م  سعر شنراء  %(5) ( وةدة م  م زوناا سنوياً وتكاليال الت زي  هي02222تةتاج جةدى الشركات دلى )

( ديننار  وتقنرر الشنركة 12222( دينار وج  تكاليال اعداد الطلبية الواةندة )22222الوةدة الواةدة والبالغة )

 ( وةدة. 022اةتياطي ) زو  ماالةتفاك ب

 االمثل للمخبون؟ لوب/ حساب الحجم االقتصاديالمط

 الحل/

 
 بما ج  : 

 عدد الوةدات المباعة هي عدد الوةدات التي تةتاج الياا الشركة سنوياً 

 سعر شراء الوةدة× كلفة االةتفاك بالم زو  = نسبة تكاليال ال ز  

 

 

                                                                     

 وحدة  1222    =                                   

 

 

 

 

 عدد الوةدات المباعة × كلفة طلب البضاعة × 2                                                

 =الكمية االقتصادية لطلبية الشراء 

 كلفة االةتفاك بالبضاعة                                                           

                                                       2 ×10000 ×72000 

 =الكميةاالقتصادية االمثل   

                                                          0.5   ×20000 

     

                                =1440000000 

                                         1000               
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 (9)مثال رقم 

راء للوةدة   عر الش  نوي  وس   وةدة وهو م زوناا الس (522222)شركة الناار للتلارة مبيعاتاا ب  ةددت 

( 4522)م  سعر الشراء جما تكاليال اعداد الطلبية فكا   %(25)دينار وكانت تكلفة ال ز  تبلا  (0222)ب  

 وةدة. (12222)دينار  جما ةلم الم زو  المرغوب به هو 

 المطلوب/ ةساب الكمية االقتصادية االمثل للم زو .

 الةل/

 عدد الوةدات المباعة ×كلفة طلب البضاعة  ×2      الكمية االقتصادية االمثل =

 كلفة االةتفاك بالبضاعة                                                     

          2 ×4522  ×522222 

                                   =              2.25  ×0222       

 

                   =                          4522222222          

                                                     2000   

 

 

 وحدة 1522=               2252222                   =                   

 

 

 

 االستثمارات طويلة االلل ت تلال كلياً ع  االستثمارات قصيرة األلل م  نواةي عدة  جهماا:

  قصيرة األلل اناا غالباً ما تكو  في اناا تغطي اكثر م  سنة مالية واةدة  فكما الةكنا في االستثمارات

فقرات المولودات المتداولة وكيفية تمويلاا م  مصادر قصيرة األلل ال تتعدى السنة الواةندة  فني ةني  ج  

مشاريت االستثمار طويلة األلل تغطي اكثر م  سنة ألناا تتوله نةنو المولنودات الثابتنة ومصنادر تمويلانا 

 الطويلة األلل.

  صص لالستثمارات طويلة األلل تكو  كبيرة لداً وليس م  الساولة على المنشأة توفيرها المبالا التي ت

 في فترة قصيرة.

  يسبئ عمليات االستثمار طويلة األلل دراسات فنية واقتصادية عديدة لناا ال ترتبط باألنشطة اليومية 

ات التي تت كها المنشنأة بشنأ  تلنر للمنشأة مثلما هي الةال في االستثمارات قصيرة األلل. وعليه فأ  القرار

 االستثمارات تكو  كات جهمية وتتعلئ بمستقبل نشاط المنشأة على المدى البعيد.

 مقترحات االستثمار طويلة االجل
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  يمك  تأليل القنرارات المتعلقنة باالسنتثمارات طويلنة األلنل لةني  تنوفر الكنروال المالئمنة من  الننواةي

السنتثمارات قصنيرة األلنل التني ال تةتمنل المالية والفنية  وباكا فاني ت تلنال عن  تلنر القنرارات المتعلقنة با

 التأليل ألناا ترتبط بالمسؤوليات اليومية التي على المنشأة تنفيكها. 

  ألنانا فضنالً عن  كونانا تةتناج  االستثمارات طويلة  األلل مستوى عال  من  الم ناطرة  قرارات تتضم

تلننر االسننتثمارات ال تةصننل علياننا فننأ  العوائنند التنني يمكنن  للمنشننأة تةقيقاننا منن   دلننى رؤوس جمننوال كبيننرة 

المنشأة في االمد القريب بل ترتبط تلر العوائد بفتنرات زمنينة مسنتقبلية  ممنا يسنتولب علنى المنشنأة دراسنة 

 تلر العوائد والتةقئ م  قيمتاا المستقبلية.

تسنعى دلنى  نتيلة لتلر العوامل التي تتد ل للتأثير علنى قنرارات االسنتثمار طويلنة األلنل  فنأ  المنشنتت    

نسبة م  الم ناطرة. وتسنت دم من  النل كلنر عندة م  شأناا تةقيئ جعلى العوائد بأقل دراسة كل السبل التي 

 معايير لغرض تقييم قرارات االستثمار طويلة األلل ويمك  تقسيماا دلى ملموعتي  ت تلفا  فيما بيناما على 

 الزمنية للنقود.القيمة  طريقةاساس 

لنقود تقوم اساساً على مبدج ج  قيمة جي مبلا نقدي ال  يكو  اكبر م  قيمة المبلا نفسه بعد القيمة الزمنية ل   

مرور فترة زمنينة معيننة نتيلنة لعوامنل عديندة مثنل التضن م وقنواني  العنرض والطلنب علنى السنلت والنقنود 

شنراء البضناعة مك  دينار مثالً  ال ي( 1222) بشكل عام. وعليه فأ  ما يمك  شراءه م  بضاعة ال  مقابل

قيمة المبلا في المستقبل مما يؤدي دلى شراء بضاعة المبلا نفسه بعد مرور سنة جو سنتي   ةي  تقل نفساا ب

 جقل. 

وأل  العوائنند التنني تةصننل علياننا المنشننأة منن  المشنناريت االسننتثمارية طويلننة األلننل  تةصننل علياننا فنني    

ر العوائند عنند بداينة المشنروع االسنتثماري لغنرض مقارنتنه المستقبل. عليه البد ج  تقوم المنشأة بةسناب تلن

  بالتكاليال  وم  ثم تقرير مدى فائدته وقبوله م  قبل المنشأة.

واال تالال بني  تلنر  لتقييم قرارات االستثمار طويلة األلل.سيتم عرض ملموعة م  المعايير التي تست دم 

 القيمة الزمنية للنقود.الملاميت هو على اساس اعتمادها جو عدم اعتمادها على 

 المجموعة األولى: الطرق التي تتجاهل القيمة البمنية للنقود

 معايير هكه الملموعة التي تتلاهل القيمة الزمنية للنقود  سنعرضاا وفقاً للطرئ التية:

 

 

      

ترة زمنية  تقوم هكه الطريقة على اساس استرداد االموال التي تم استثمارها في المشروع بأقصر ف      

)مليو ( فكلما كانت فترة االسترداد اقصر كلما زاد م  فرصة قبول كلر المشروع فلو تم استثمار مبلا 

دينار لكل سنة م  الال (122)دينار في مشروع  وكانت العوائد التي تةققاا المنشأة م  كلر المشروع هي 

 سنوات.  (12)هي المشروع وبشكل ثابت  فأ  فترة االسترداد لكلر المشروع سنوات 

 . )سنوات 12=  122222÷   1222222) 

 (9مثال )

 لو افترضنا ولود ثالثة مشاريت بكلفة مليو  دينار لكل منام  وكانت العوائد لكل مشروع هي كما يأتي: 

 دينار بشكل ثابت لكل سنة م  سنوات المشروع  252222المشروع األول: 

 

 Pay – Back Periodطريقة فترة االسترداد
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 ت لكل سنة م  سنوات المشروع دينار بشكل ثاب 522222المشروع الثاني: 

 دينار بشكل ثابت لكل سنة م  سنوات المشروع 222222المشروع الثال : 

 المشاريت كما يأتي: فأ  فترة االسترداد تكو  لتلر 

 سنوات  4 ( =252222÷  1222222: )فترة االسترداد للمشروع األول

 نة س 2( = 522222÷  1222222:)الثاني  فترة االسترداد للمشروع

 سنوات  5( = 222222÷  1222222)الثال :  فترة االسترداد للمشروع

ولغرض دلراء المفاضلة ال تيار افضل المشاريت  يكو  المشروع الثاني هو االفضل ألنه يعمل على دعادة   

ديننار فني سننتي  فقنط قياسناً بالمشناريت اال نرى التني تقنوم باسنتعادة  (1222222)رجس المال المستثمر وهو 

رجس المنال المسنتثمر بفتنرات زمنيننة جطنول. هنكا فنني ةالنة افتراضننا ا  المشناريت متشنناباة من  ةين  طبيعننة 

النشاط  والم اطرة. وتساوي العوائد في كل سنة ولكل مشروع. ولك  في ةاالت كثينرة ال تكنو  العوائند من  

 نة دلى ا رى. المشاريت متساوية في كل سنة بالنسبة دلى المشروع الواةد  ةي  ت تلال م  س

ديننار  وج  التندفقات  (1222222)يتطلب كل مناما اسنتثمار قندره  مشروعين )أ، ب(فلو افترضنا ج  هنار  

 اللدول التي: في  (9)المثال ا ي  المشروعي  يوضةاالنقدية الصافية المتوقعة لاك

 المشروع  ب المشروع  أ السنة

9 911111 911111 

9 911111 911111 

9 911111 991111 

9 991111 991111 

9 911111 991111 

9 991111 911111 

9 911111 111111 

9 991111 9991111 

 

 تثمار يكو  الةل بالصورة التية:ولغرض اةتساب فترة استرداد كلفة االس

 الحل/ 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات على الحل/

ع سنوات من خالل جمع االيرادات للسنوات الالحقة م 3بالنسبة للمشروع )أ( ستكون فترة استرداده على مدى  .1

 بقاء ايراد السنة األولى كما يلي:

 

 االيراد التراكمي للمشروع )ب(            االيراد التراكمي للمشروع )أ( السنة

1 222222 122222 

2 522222 322222 

3 1222222 052222 

 1122222 ـــ 4
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  )ايراد السنة االولى  + ايراد السنة الثانية (

 دينار وهذا اصبح كإيراد للسنة الثانية( 522222= 322222+ 222222)

 )ايراد السنة الثانية الجديد + ايراد السنة الثالثة(

 دينار( 1222222=  522222 +  522222)

 ( أشهر، كما موضح في ادناه: 12سنوات و ) 3بالنسبة للمشروع )ب( ستكون فترة استرداده على مدى  .2

 لى  + ايراد السنة الثانية ()ايراد السنة االو

 دينار وهذا اصبح كإيراد للسنة الثانية ( 322222= 122222+222222)

 دينار وهذا اصبح كإيراد للسنة الثالثة( 052222=   352222 + 322222)

 ايراد السنة الثالثة  كاآلتي: دينار واذا تم جمعه مع  452222وبما أن ايراد السنة الرابعة  هو 

 دينار وهذا المبلغ أكبر من مبلغ االستثمار المطلوب(  1122222=  452222+  052222)

 إذن يكون كاآلتي :

 الشاري: ( شهر لمعرفة مقدار االيراد12ــ يتم تقسيم ايراد السنة الرابعة على )

 دينار  30522  =452222/12

 دينار  305222  =12× 30522

 دينار 1225222=  305222 + 052222

 

 فترة االسترداد له. رل المشروع )ج( ويستبعد المشروع )ب(  وكلر لقصدك  يتم قبو

 مثال آ ر على طريقة فترة االسترداد في ةالة اكثر م  مشروع : 

د ينار   وكا  صافي  122222يتطلب كل مناما استثمار مقداره   )أ و ب(مشروعين هنار  (9مثال )

 هو موض  في اللدول ادناه:  االتدفقات النقدية المتوقعة م  تلر المشروعي  كم

 

 المشروع )ب( المشروع )أ(  السنة 

1 52222 12222 

2 42222 22222 

3 32222 32222 

4 12222 42222 

5 1222 52222 

0 1222 02222 
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 السابئ اعاله  (2) وبنفس الةل في المثالفي هكا المثال سيتم عرض الةل مباشرة   الحل //  

 

 

  

 

 

روع )ب( فينتم اسنترداد كلفتنه  ن اور  جمنا المش ن ش (3)يتم استرداد كلفة المشروع )ج(  الل سننتي  و  س   

)ج( هنو االفضنل كوننه ينتم  للمشنروع  لنكا يعتبنر المشنروع سنوات كاملة والمتبقي سيكو  اينراد (4)  الل

 كلفته االستثمارية في فترة اقصر م  المشروع )ب(. استرداد

يالةك م  است دام هكه الطريقة اناا تاتم باستعادة رجس المال المستثمر بالدرلة األساس و الل جقصر     

م  المشروع  الل سنوات عمره االنتالي  ةي   فترة زمنية  وال تاتم بملموع العوائد التي يمك  تةقيقاا

سننوات القادمنة قياسناً بالمشنروع األول  ولكن   (0)الن  نالةك ج  المشروع الثاني يةقئ عوائد اكبر  نالل 

 يبقى المشروع األول افضل ألنه يستعيد رجس المال المستثمر بفترة زمنية جقل. 

 يمك  ج  يؤدي دلى قرارات  اطئة    اال ج  است دامااوبالرغم م  ج  ةساب فترة االسترداد سال لداً      

 بعد فترة االسترداد.ألناا تتلاهل التدفقات النقدية المتوقعة 

  

 

 

 تثمار  فلو افترضنا   روع على كلفة االس  نوي للمش التدفئ النقدي السمتوسط تقسيم وفئ هكه الطريقة يتم     

دينار  وج  العوائد المتوقعة لكل ( 2222222)تثمارية لكل منام   )س  ص(  التكلفة االس مشروعي ج  هنار 

 منام كما يوضةاا اللدول التي: 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 دينار  405222=  5/ 2425222متوسط التدفق النقدي السنوي للمشروع )س( = 

 دينار 532222= 5/ 2052222متوسط التدفق النقدي السنوي للمشروع )ص( = 

 % 24=  2222222/ 405222معدل العائد المحاسبي للمشروع )س( = 

  %20=  2222222/ 532222معدل العائد المحاسبي للمشروع )ص( = 

 المشروع )ب( أ(المشروع )  السنة 

1 52222 12222 

2 02222 32222 

3 122222 02222 

4 132222 122222 

5 131222 152222 

0 132222 212222 

 المشروع  ص المشروع   س السنة
1 252222 322222 

2 305222 452222 

3 452222 522222 

4 022222 052222 

5   052222 052222 

 9991111 9999111 الملموع  

 Accounting Rate Returnيقة معدل العائد المحاسبي طر
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 أعلى بيــائد محاسـع عدلـمقئ  روع األول ألنه ية  روع الثاني هو افضل م  المش  وباكا يكو  المش  

 %(.24)   في ةي  يةقئ المشروع األول(%20)وقدره 

 

 المجموعة الثانية: الطرق التي ال تتجاهل القيمة الزمنية للنقود 

 
ة الزمنيااة للنقااود بانهااا تركااز علااى التاادفقات النقديااة القيمااالحظنااا خااالل استعراضاانا للطاارت التااي تتجاهاال      

للمقترحات االستثمارية  دون االهتمام بقيمة النقود التي ترتبط بالفترة الزمنية التي تحققت فيها، فاألموال النقدية 

 عادة ما تنخفض قيمتها بعد مرور فترة زمنية، وال بد للمشاروعات مان احتسااب قيماة تلاو العوائاد التاي تحققهاا

ومن ثم مقارنتها بكلف االساتثمار لكاي يمكان اتخااذ القارار المناساب بقباول تلاو  تحققهاالمشاريع حسب سنوات 

 رفضها.و لمشاريع أا

 

 

 
  

تهدف هذه الطريقة إلى تعظيم قيمة المنشأة من خالل المشاريع التي تقوم باالساتثمار بهاا. ولضارل التوصال     

باارة عان التادفقات مساتقبال،، وهاي ععليهاا لعوائد التي من المؤمال الحصاول إلى ذلو يتم حساب القيمة الحالية ل

 جنيها المشروع ومن ثم طرحها من تكلفة االستثمار لذلو المشروع. يالنقدية التي س

مان المهام عنااد اساتخدام هااذه الطريقاة معرفااة تكلفاة رأس المااال، أي التكلفاة التااي تحملتهاا المنشااأة فاي ساابيل     

س مال المشروع، حيث عن طرياق هاذه التكلفاة سايتم خصام التادفقات النقدياة للمشاروع طيلاة الحصول على رأ

 سنوات عمره االنتاجي أي بنفس سعر الخصم لتكلفة رأس المال. 

 ( دينار، اما التدفقات 1422222تكلفة كل منهم ) )ك، م(، تبلغ هما أن هناك مشروعين افترل  (9مثال )

 آلتي: كا فهيالنقدية لهما، 

 

 

 

 

%، فعليناا االساتعانة بالجاداول الرياضاية لضارل 12وبافترال أن تكلفة رأس المال )ساعر الخصام( كانات     

ايجاد القيمة الحالية لكل تدفق نقدي سانوي ولكال مشاروع، فبالنسابة معرفة معامل الفائدة حيث يتم استخدامه في 

، السانة 2.051، السانة الثالثاة 2.020، وللسانة الثانياة 2.020% للسنة األولاى فهاو يسااوي 12إلى سعر خصم 

 .2.021، السنة الخامسة 2.003الرابعة 

 

 

 

 المشروع  م المشروع   ر السنة
1 322222 122222 

2 452222 322222 

3 522222 452222 

4 052222 522222 

5   5022222 002222 

   Net Present Value (NPV)صافي القيمة الحاليةطريقة 
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 ، انه تم احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع )ك( كما يأتي:أعالهث يتضح من الجدول حي

 

 معامل الفائدةل    التدفق النقدي   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 وبالطريقة نفساا بالنسبة دلى المشروع )م( : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1453412دينار  وللمشروع )م( =  1000052فالقيمة الةالية لملموع التدفقات النقدية للمشروع )ر( =     

ة التدفقات النقدية   روع هو اقل م  قيم  ةك ج  ملموع القيمة الةالية للتدفقات النقدية ألي مشدينار  ةي  نال

 ( تدفقات النقدية للمشروعي  )ر  م. )قار  بي  ملموع ال%(12) قبل  صماا بمعامل الفائدة للمشروع وهو

روع من  ملمنوع القيمنة المشنولغرض الةصنول علنى صنافي القيمنة الةالينة  نقنوم بطنرح تكلفنة  قبل وبعده(.

 الةالية لكل مشروع كما يأتي: 

 صافي القيمة الةالية = ملموع القيمة الةالية للتدفقات النقدية       تكلفة االستثمار

 دينار 400052=  1422222ـــ  1000052( = صافي القيمة الةالية للمشروع )ر

 دينار   43441 = 4411111      4443441صافي القيمة الةالية للمشروع )م( = 

 (القيمة الحالية )ك معامل الفائدة المشروع )م( المشروع )ك( السنة

 

 القيمة الحالية)م(

9 322222 122222 2.020 202022 02022 

9 452222 322222 2.020 301022 240022 

9 522222 452222 2.051 305522 330052 

9 052222             522222 2.003 443052 355102 

9 022222 002222 2.021 434022 422202 

   ــــ    9191111 9911111 المجموع

 القيمة الحالية معامل الفائدة التدفق النقدي السنة

 

1 322222     ×2.020  دينار  202022  =   

 دينار 301022=   2.020×   452222 2

 دينار 305522=   2.051×   522222 3

 دينار 443052=   2.003×   052222 4

 دينار 434022=   2.021×   022222 5

 القيمة الحالية معامل الفائدة التدفق النقدي السنة

1 122222       ×2.020  دينار 02022=           

 دينار  240022=  2.020×   322222 2

 دينار 330052=  2.051×   452222 3

 دينار 355102=   2.003×   522222 4

 دينار 422202=   2.021×   002222 5
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وبما ج  صافي القيمة الةالية للمشروع األول هو جكبر م  صافي القيمة الةالية للمشروع الثناني  دك  نقبنل    

 المشروع األول ونستبعد المشروع الثاني. 

 

والرقنني( وكانننت كلفننة االسننتثمار المةننددة لكننل منن   األمننللنندينا مشننروعي  للبننناء اللنناهز همننا ) (9)مثللال 

دكا علمنت   جدنناه  فني اللندول  دينار  وكانت التدفقات النقدينة لامنا كمنا موضن 202220222  هي المشروعي

 . %12عر ال صم لكل مناما   بأ  س

 

التدفئ النقدي لمشروع  السنة 
 االمل

التدفئ النقدي لمشروع 
 الرقي

1 222222 222222 

2 022222 422222 

3 022222 022222 

4 222222 022222 

5 22222 122222 

0 22222 122222 

 

 الحل //   

 والرقي( األملاللدول يوض  ةساب القيمة  الةالية لكل م  المشروعي  )                    

التدفئ النقدي  السنة 
لمشروع 

 األمل

التدفئ النقدي 
 لمشروع الرقي

معامل 
 الفائدة 

القيمة الةالية 
لمشروع 

 األمل

القيمة الةالية 
لمشروع 

 الرقي

1 1222222 322222 2.020 020222 103222 

2 022222 422222 2.020 001222 332422 

3 022222 022222 2.051 451222 451222 

4 422222 022222 2.003 203222 540422 

5 222222 1222222 2.022 124222 022222 

0 222222 1222222 2.021 124222 045222 

 2,876,000 929992911 القيمة الحالية لكل من المشروعين

 921112111 921112111 كلفة كل مشروع 

 9992111 9992911 صافي القيمة الحالية لكل من مشروعي االمل والرقي

 

االسنتثمار  يتبي  م  است دام طريقة صافي القيمة  الةالية  ج  المبالا التي يتم الةصول علياا م  لنراء      

 األنشنننطةدة يتناسننب منننت الكننرال االقتصننادي السنننائد وطبيعننة فنني جي مشننروع يلنننري  صننماا بمعنندل فائننن

النقدينة التني تنرد دلنى المشنروع االقتصادية ومقندار الم ناطرة التني تتةملانا. جي ال ينتم التعامنل منت التندفقات 

المستثمرة  وبالتالي يتبني  لننا من  المثنال  األموالالئم مت قيمة ةسب كمياتاا وةلماا بل ةسب قيمتاا التي تت

الرقنني هننو جكثننر ج  مشننروع  دالج  المشننروعي  رابةنني  أل  صننافي القيمننة الةاليننة لكننل منامننا مولبننة  هجعننال

قبننول مشننروع الرقنني ورفننض  مننل وكلننر لتةقيقننه صننافي قيمننة ةاليننة جكبننر  لننكا يلننبربةيننة منن  مشننروع األ

 مل.مشروع األ
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روع. وينتم اسنت دام هنكه الطريقنة عنندما مقياس للربةية  جي مؤشر نسبي لألرباح التي يةققاا المشنوهو      

 تكو  تكاليال االستثمار للمشاريت الم تلفة فيما بيناا  ويتم كلر باالعتماد على المعادلة التية: 

 

 ملموع القيمة الةالية للتدفقات النقدية                          

    دليل الربةية =          تكلفة االستثمار

 

           

 

 

 

 

 

 

 ةي  يتم ا تيار المشاريت التي تةقئ دليل ربةية جكبر م  واةد .  

( 1225222للمشننروع الثنناني هنني )السننابئ  فلننو افترضنننا ج  تكلفننة االسننتثمار  (4) وبننالرلوع دلننى المثننال   

 دينار  ةي  نالةك د  تكلفة االستثمار للمشروعي  قد ا تلفت فيكو  دليل الربةية للمشروع األول )ر(: 
 
 

                      1000052 

 %  1.35دليل الربحية = ـــــــــــــــــــــــ = 

                    1422222 

 

 ن دليل الربحية هو: نسبة إلى المشروع الثاني )م(، فأأما بال

 

                    1453412 

 % 1.45ــــــــــــــــــــ = دليل الربحية = ـ

                    1225222 

 
 يكو  دليل الربةية للمشروع الثاني  جكبر م  المشروع األول  وباكا   
 

 جفضنل  في الوقت الكي كنا  فينه المشنروع األول األوللكا يتم ا تيار المشروع الثاني واستبعاد المشروع     

 م  المشروع الثاني عند است دام طريقة صافي القيمة الةالية. 

 

 سنالةك التي: فأننا (9)للمثال شر دليل الربةية جما دكا نكرنا دلى مؤ

 

 

 Profitability Indexطريقة دليل الربحية 

 

                                         2242422                  

 9.999=    ــــــــــــــــــــــــــــمل = ــألدليل الربحية لمشروع ا

                                         202220222 
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 والرقي(   فانه م  الواض  ج  مؤشر الربةية لمشروع الرقي جعلى  األملنالةك هنا بالنسبة للمشروعي  )   

أل  صافي قيمته الةالية جكبنر وأل  تكلفنة االسنتثمار فني المشنروعي  متسناوية  وبالتةديند ج  مؤشنر الربةينة 

 .9.999هي  األملجكبر م  مؤشر الربةية لمشروع  9.99وع الرقي هي لمشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               2000222 

 9.99=    = ــــــــــــــــــــــــــــــ الرقيدليل الربحية لمشروع    

                                             202220222 
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 .األجلوالطويلة  األجلهي الفروقات بين قرارات االستثمار قصيرة  ما 1س

 .األجللماذا تهتم المنشآت بالقرارات ذات العالقة باالستثمارات قصيرة  2س

 نشأة مبينا، عالقتها بأنشطة اإلدارة المالية.عرف الدورة التشضيلية في الم 3س 

 احتفاظ المنشآت بالنقدية.  أسبابهي  ما 4س

 هي الفوائد التي تحصل عليها المنشأة عند استثمارها في المخزون السلعي. ما 5س

 هي تلو السياسات. هناك سياسات تتبعها المنشآت عند اتخاذها قرار بشأن منح االئتمان، ما 0س

 دراسة شخصية الزبون قبل منحه تسهيالت البيع باآلجل. ميةأههي  ما 0س

 سياسة البيع باآلجل.   إتباعهااذكر المخاطر التي يمكن أن تتعرل لها المنشآت عند  0س

 للمنشآت؟  أهميتهاهي  فترة االسترداد من الطرت المتبعة في تقييم قرارات االستثمار، ما 0س 

 ريقة صافي القيمة الحالية في تقييم مقترحات االستثمار.الذي  تعتمد عليه ط األساسوضح  12س 

طريقة صافي القيمة الةالية وبي  دليل الربةية  بي  كلر  دتباعهنار ا تالال بي   11س 

 اال تالال؟

 الفراغات اآلتية بما يناسبها من العبارات: أمأل 12س

 ................ .هما ............. و . أساسينتتكون الميزانية العمومية من جانبين  .1

 تقسم مقترحات االستثمار إلى نوعين هما ............... و .................... . .2

 منها  هناك عدد من الدوافع التي تفرل على المنشأة االحتفاظ برصيد نقدية كافي لديها .3

 ........... و ................. و ................ .   

هااي  اني للزبااون ـااـلمركااز االئتماة ــااـي يمكاان عاان طريقهااا دراسالتاا األساساايةماان الجوانااب  .4

 و ................ و ............. و ................. ........... 

 ...........زون منها ــاحتفاظها بالمخ المنشأة بسببا هناك مجموعة من التكاليف التي تتحمله .5

 و ........................ .     

 معايير االئتمان ..................................................... .يقصد بتوفر  .0

 

 

 أسئلة وتمارين الفصل الخامس    
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 ضع كلمة صح أم خطأ إمام العبارات اآلتية، ثم صحح الخطأ أينما وجد:  13س

 تتحملها المنشأة. إضافيةأن وجود مخزون فائض عن حاجة المنشأة يعني وجود تكاليف  .1

 كاليف التي تتحملها المنشأة لضرل االحتفاظ الت أنواعهي احد  األسعارتكاليف انخفال  .2

 بالمخزون.    

 نظام المعلومات االئتمانية هي عبارة عن عملية تبادل للمعلومات تقوم بها المنشآت اللواتي .3

 تنتمي إلى عدد من الصناعات المختلفة.    

 ن التزامات ديد ما بذمته مــتس وإمكانيةلدى الزبون  األموالر ــالقدرة المالية هي مدى توف .4

 مالية.    

 المضاربة هي عملية استضالل لفرصة استثمارية تتاح للمنشأة وتكون قد خططت لها مسبقا،. .5

 تعني بيئة العمل مجموعة من المتضيرات االقتصادية واالجتماعية ومدى مالئمتها لعمليات  .0

 منح االئتمان بالنسبة للزبون.    

 المالي  األداءلتي تعتمدها المنشآت كونها تعكس المصادر ا أهمتعد الكشوفات المالية من  .0

 .للزبون   

 دة، لذا فهي تختلف عن ــالية واحــنة مــمن س أكثرجل ة األــتثمارات طويلــتضطي االس .0

 .األجلاالستثمارات قصيرة    

 هولة على ــجل قليلة جدا، لذا من الستثمارات طويلة األــتكون المبالغ التي تخصص لالس .0

 شأة توفيرها في فترة قصيرة.المن   

  بأقصرالمستثمرة في المشروع  األموالاسترداد  أساستقوم طريقة فترة االسترداد على  .12

 فترة زمنية ممكنة.      

 تهدف طريقة صافي القيمة الحالية إلى تعظيم قيمة المنشأة.  .11

 فيما بينها.تستخدم طريقة دليل الربحية عندما تكون تكاليف االستثمار للمشاريع متساوية  .12
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 المنشتت وهي كما يلي: دةدى دمامفيما يأتي البيانات ال اصة بفرصتي  استثمارية متاةة  9ت

دينار، مدة االستثمار هي  122222السنوي المنتظم  اإليراددينار،   1222222كلفة االستثمار  . أ

 سنة. 24

دينار، مدة االستثمار  1222222السنوي المنتظم  اإليراددينار،  1422222كلفة االستثمار  . ب

 سنة. 32هي 

 المطلوب: أحسب فترة االستثمار للمشروعين؟

وفق البيانات  األفضلأحسب فترة االسترداد لكل من االستثمارات اآلتية وقارن بينهما الختيار  9ت

 اآلتية: 

 

 

 

 

 

 

 

 دينار. 102220222مالحظة: علما، أن كلفة كل من االستثمارين هي 

 

 طلب منو دراسة حول مدى صالحية االستثمار اآلتي:   9ت

متسااوية  إقسااطديناار والبااقي قسام علاى ثالثاة  202220222ديناار، دفاع منهاا مقادما،  502220222كلفته تساوي 

 كما يأتي: اإلنتاجيسنين العمر  إيرادات% وكانت 12، علما، بأن سعر الفائدة هو األساسآلتية لسنة للسنين ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوب: حل السؤال وفق طريقة صافي القيمة الحالية؟

 اإليراد ب اإليراد  أ السنة

1 222222 122222 

2 222222 122222 

3 322222 232222 

4 322222 252222 

 322222 ـــ 5

 االيـــراد السنة

1 1222222 

2 1222222 

3 2222222 

4 2222222 

5 1222222 

0 1222222 

   

 التطبيقيةتمارين  
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ماان  نااوعين وإمامهااا( عشاارة ماليااين دينااار، 1202220222اسااتثمار مبلضااا، قاادره ) الشااركات إحاادىقااررت  9ت

 المشاريع فيما يأتي البيانات المتعلقة باإليرادات المتوقعة لكل منها:

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 .%12خصم السائد )كلفة رأس المال( فإذا علمت إن سعر ال

 باستخدام طريقة صافي القيمة الحالية؟ األفضلالمطلوب: اختيار المشروع 

 

مان  أناواع( 3) وإمامهاا( عشارة مالياين ديناار، 1202220222الشاركات اساتثمار مبلضاا، قادره ) إحدىقررت  9ت

 شاريع فيما يأتي البيانات المتعلقة باإليرادات المتوقعة لكل منها:الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .%12خصم السائد )كلفة رأس المال( فإذا علمت إن سعر ال       

 

 باستخدام طريقة صافي القيمة الحالية؟ األفضلالمطلوب: اختيار المشروع  

 
 302220222دينار، والثانية  202220222أحدى الشركات فرصتين استثماريتين، تبلغ تكلفة األولى  إمام 9ت

 . اإليرادات المتوقعة لكل مشروعة بدينار، وفيما يأتي البيانات المتعلق

 

 

 

 

 

                                         

 

 %.12فإذا علمت إن سعر الخصم السائد 

 المشاريع باستخدام طريقة دليل الربحية؟ أفضل إيجادوب: المطل

 المشروع ب المشروع أ السنة

1 322222 252222 

2 352222 422222 

3 522222 452222 

4 022222 552222 

5 022222 502222 

 المشروع ج بالمشروع  أالمشروع            السنة 

1 222222 022222 352222 

2 212222 052222 432222 

3 302222 1222222 022222 

 052222 ـــ        422222 4

 1222222 ـــ        532222 5

 بالمشروع  أالمشروع            السنة     

1 22222 12222 

2 0222 12222 

3 14222 13222 

4 0222 15222 

 10222 ـــ 5

 10522 ـــ 0

 22222 ـــ 0
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