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 مـــــقدمة
 

 
  أ

 :تمهيد  

 جوهر العملية اإلدارية حسب ما يراه الممارسين وكتاب اإلدارة، باعتبار أن اإلدارة في يعد اتخاذ القرارات  
الممارسة و التطبيق العلمي ما هي إال تصرف واتخاذ قرار وتفكير ابتكاري يستهدف تنمية القرار المناسب 

سة االقتصادية، ي كافة مجاالت العمل في المؤسوكون اتخاذ القرار نشاط يغط .لمواجهة موقف معين
 . ارات المتزامنة والمتعاقبةويتم على كافة المستويات، يدعو ذلك إلى القول أن اإلدارة هي سلسلة من القر 

ورشيدة بعيدة كل البعد عن العواطف، مبنية على الدراسة والتفكير  منظمة  فاتخاذ القرار عملية
الموضوعي من أجل الوصول إلى القرار المناسب؛ فهي إذن حالة تحكيم عقلية التي يقوم بها متخذي 

كان، خاصة إذا تعلق األمر بالقرارات المالية  القرار قبل اإلقدام على أي تصرف أو اتخاذ أي قرار مهما
لذلك نجد جل  .للمؤسسة باعتبارها أكثر قرارات المؤسسة حساسية والتي تحتاج إلى الدقة والتركيز

قرار مثل هذه القرارات تلجأ إلى العديد من األساليب واألدوات  اتخاذ المؤسسات االقتصادية وهي بصدد
ي تعتمدها المؤسسة كأداة القرار المناسب والرشيد، ومن بين األدوات الت ذعلى اتخا التي يمكنها أن تساعد

قرارات سليمة ورشيدة نجدها تعتمد على ما يسمى بجدول التمويل؛ باعتباره أحد القوائم المالية التي التخاذ 
 . تلجأ إليها في مثل ذلك

 :  اإلشكالية: 0 

هنا تتبلور اإلشكالية التي سنحاول اإلجابة عليها من خالل الدراسة والتي يمكن صياغتها على النحو  من
إلى أي مدى يمكن لجدول التمويل أن يساهم في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة ": التالي

  "االقتصادية؟

 :عية التاليةلإلحاطة بالموضوع وتبسيط هذه اإلشكالية تم تجزئها إلى األسئلة الفر 

 ما المقصود بجدول التمويل، وفيما تتمثل أهمية هذا الجدول وما هي أهم استعماالته؟: أ

 ما هي أهم خطوات انجازه، وما هي القوائم المالية المعتمدة في ذلك؟: ب

 في جدول التمويل في اتخاذ القرارات المالية؟ كيف تساهم النتائج المتوصل إليها : ج

 :ةفرضيات الدراس: 3



 مـــــقدمة
 

 
  ب

 :ولإلجابة عن األسئلة السابقة قمنا بصياغة الفرضيات اآلتية

أهم تمويل و الل التمويل وسيلة ضرورية في المؤسسة تمكن من التعرف على أهم مصادر جدو  :أ
 .االستخدامات التي وجهت لها هذه األموال

الضعف التي واجهتها وتجنب أهم نقاط جدول التمويل وسيلة رقابية تستفيد منها المؤسسة في تصحيح : ب
 .قبالفي رسم خطط أكثر دقة مست

ومدى مقدرتها على تحقيق األرباح  لإلقترضلجوءها أسباب معرفة، يساعد هذا الجدول المؤسسة في : د
  .في المستقبل

 :أهمية الدراسة: 2

ضوء ما سبق وبغية اإلجابة عن اإلشكالية والتأكد من صحة الفرضيات المطروحة فإن أهمية هذا  على
 :الموضوع تتجلى فيما يلي

 .على اتخاذ قراراتهادور القوائم المالية في مساعدة المؤسسة  :أ

إلى تحديد االتجاه  باإلضافةتحديد مواطن القوة والضعف في المؤسسة باالعتماد على القوائم المالية  :ب
 .العام للسياسات المالية المتبعة داخل المؤسسة

 .تقديم المعلومات الكافية من خالل هذه القوائم لكافة األطراف المستفيدة سواء كانت داخلية أو خارجية :ج

 : أهداف الدراسة: 7

 :تتجلى أهداف هذه الدراسة في

 .جدول التمويل في اتخاذ قرارات المؤسسة المالية تقديم دراسة تبين دور :أ

  كأداة التخاذ قراراتهامحاولة معرفة واقع اعتماد المؤسسات االقتصادية الجزائرية جدول التمويل  :ب
 .المالية

 .تحفيز المؤسسات االقتصادية الجزائرية على اعتماده في اتخاذ قراراتها :ج
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  ت

 :أسباب اختيار الموضوع: 0

محاولة معرفة دور : خالل أهمية وأهداف هذه الدراسة فإن من بين أسباب اختياره هذا الموضوع هو من
جدول التمويل في عملية اتخاذ القرار مقارنة بباقي القوائم المالية األخرى، باإلضافة إلى محاولة معرفة 

 . مدى تطبيق ذلك بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية

 :منهج الدراسة: 2

 ن المنهج هو عبارة عن مجموعة القواعد التي يتم وضعها قصد الوصول إلى الحقيقة في العلم، إذ كا

أو هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته من أجل اكتشاف الحقيقة، فإن المنهج المتبع لدراسة هذا 
 . راسةالموضوع هو المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي هو طريقة لوصف وتحليل الظاهرة محل الد

 :مجال الدراسة: 4

، 0610_60_62و 0610_60_60هذا الموضوع في الفترة مابين لجانب التطبيقي لدراسة اقمنا ب
كأداة من أدوات الدراسة؛ ومن خالله تم المسح المكتبي  عتماداتم ة مرابطي للتجارة واإلستثمار فبمؤسس

  . 0612_0610_0612: الحصول على بعض الوثائق المالية المتمثلة في الميزانية المالية لثالث سنوات

                                                                               :صعوبات الدراسة: 0

 المراجع والدراسات  نقصدد هذه الدراسة هذا الموضوع هو من أهم الصعوبات التي واجهتنا ونحن بص إن

كافية لجدول التمويل، باإلضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومات الالمتعلقة بالجانب النظري لدراسة 
  .الستفاء الدراسة التطبيقية

قة التي تم اإلطالع، واالعتماد عليها في إنجاز هذه ومن بين الدراسات الساب:  الدراسات السابقة: 0
 : الدراسة ما يلي

_ استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتهاليمين سعادة، دراسة ا:  أ
 :هذه الدراسةإشكالية وكانت ، _دراسة حالة المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة بالعلمة سطيف

هل يعتبر التحليل المالي أداة كافية للوصول إلى تقييم حقيقي للوضعية المالية للمؤسسة، وتحديد المشاكل 
 :،أما عن النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة فتمثلت فيما يليالتي تعاني منها؟ 



 مـــــقدمة
 

 
  ث

يعني أنها قادرة على تمويل  استطاعت المؤسسة أن تحقق التوازن المالي خالل فترة الدراسة؛ هذا ما_ 
 .استثماراتها عن طريق مواردها الثابتة

ير مثقلة بالديون، وهي وضعية تسمح لها بسداد غمن خالل حساب نسب التمويل تبين أن المؤسسة _ 
 . التزاماتها اتجاه الغير دون أية صعوبات

دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل  _تقييمو  قياس األداء المالي للمؤسسةدراسة عادل عشي، : ب
ما هو دور المعايير والمؤشرات في تقييم األداء المالي للمؤسسة : إشكالية هذا الموضوع كانت ،_ببسكرة

 :االقتصادية؟، أما نتائج هذه الدراسة فتمثلت فيما يلي

زيع األرباح تطور أصول المؤسسة من عام ألخر، ما يعني قدرتها على تنمية المالية يفضل عدم تو _ 
 .التي تم تحقيقها وتوجيهها إلى األموال الخاصة 

 .على رأس مال عامل موجب؛ ما يعني تحقيقها لهامش أمانحققت المؤسسة خالل فترة الدراسة _ 

دراسة حالة مؤسسة نسيج _ القوائم المالية ودورها في اتخاذ القرارات الماليةدراسة حامدي نوح، : ج
المالي   هل توفر القوائم المالية كما يعرضها النظام المحاسبي:اإلشكالية كانت كما يلي، _وتجهيز بسكرة

 :تطلبات متخذي القرارات؟، ومن بين النتائج المتوصل إليها ما يليمجميع 

تمثل القوائم المالية مصدرا مهما للمعلومات للمستخدمين في اتخاذ القرارات المالية لكنها ال تلبي جميع _ 
 .اتهم من أجل الدراسة والتحليل الشامل قصد اتخاذ قرار مالياحتياج

 :تقسيمات الدراسة: 01

 :حتى يتم اإلحاطة بموضوع الدراسة من جوانبه المختلفة إرتأينا تقسيم هذه الدراسة ثالثة فصول

 . واتخاذ القرار  خصص الفصل األول لإلحاطة بالجانب النظري لجدول التمويل _

 . فقد خصص ألهمية جدول التمويل التخاذ القرارات المالية أما الفصل الثاني_ 

 .أما الفصل الثالث خصص للدراسة التطبيقية من خالل مؤسسة مرابطي للتجارة واإلستثمار_ 



 

 

              
 

 
 الفصل األول

  الجوانب النظرية لجدول التمويل   
واتخاذ لقرار             
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 تمهيد  
 يعتبر تحليل األنشطة والتغيرات المالية أمرا جوهريا وضروريا للحكم على مدى نجاح أو فشل    

اتخاذ اإلجراءات على  ، وبالتالي ذلك يجعل اإلدارة قادرة في أي مؤسسة  السياسات المالية المتبعة
ويستلزم تحليل األنشطة . الخطط المالية المستقبلية وضع عمليةمن  التصحيحية الالزمة بهدف تحسين

 في المؤسسة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لية استخدام أداة يمكنها أن تعكس حقيقة حركة األموالاالم
 .ومات الضرورية للتعامل مع خططها الماليةبالمعل إدارتهاد يتزو 
لوصول للغرض المطلوب، ظهرت الحاجة إلى لمالية كالميزانيات وغيرها تعجز عن اولما كانت القوائم ا 

ظهر بوضوح النشاط كجدول التمويل الذي ي،إعداد قوائم أخرى تمتاز باإليجابية في وصف النشاط المالي
المحاور  هذا الفصل لدراسة ذلك باالعتماد على تخصيصعليه تم و . تحدث فيه لمالي والتغيرات التيا

 :التالية
 .ماهية جدول التمويل: المبحث األول

  .ماهية اتخاذ القرار :بحث الثانيمال
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 ماهية جدول التمويل: المبحث األول
الطريقة عرفة استخدامات األموال و لماضية من أجل ماسة التدفقات النقدية ايستخدم جدول التمويل لدر    

دراسة الماضي فهو في  إلى كونه مفيدا باإلضافةعلى تمويل تلك االستخدامات، و  التي تم الحصول بها
ق االستخدام وفي هذا المجال نجد اإلدارة المالية تهدف إلى تحقي. أيضا للتخطيط للمستقبل ضروريا

نجد ثالث أسس  وبذلك. لى المصادر المناسبة للتمويلبحوزة المؤسسة واللجوء إاألمثل لألموال التي 
على أساس رأس المال العامل أو على أيضا على األساس النقدي، إعداده : هيإلعداد جدول التمويل 

     1.األساس الشامل
 :وأهدافه   مفهوم جدول التمويل: المطلب األول  

  :التي يسعى إلى تحقيقها واألهدافإلى نشأة وتعريف جدول التمويل  في هذا المطلب سيتم التطرق
  نشأة وتطور جدول التمويل: األولالفرع    
بعد أن فشلت بعض القوائم في تقديم كل المعلومات الالزمة والضرورية للمستخدمين، وخاصة تلك     
أن الميزانيات  نجد حيثالملكية؛ بصول وااللتزامات وحقوق لومات المتعلقة بأسباب التغير في األعالم

المصاريف لفترة ا تتحدث قائمة الدخل عن اإليرادات و تتحدث عن أرصدة هذه البنود في لحظة معينة، بينم
. تقديمه القوائم السابقةطيع توفير ما عجزت عن لذا كان البد من إصدار قائمة جديدة تست. زمنية سابقة

؛ حيث كانت قائمة المصادر واالستخدامات تعد من قبل 06رن الوقد كانت البداية في الستينات من الق
المؤسسات وقد كانت قائمة غير ملزمة، إال أن بعض المؤسسات كانت تقوم بإصدارها بهدف توفير الكم 

أصدر مجلس المبادئ  1701وعليه فإنه في عام . المناسب من المعلومات المحاسبية للمستخدمين
الذي سمى به هذه القائمة بقائمة التغيرات في المركز المالي  17: سبي رقمرأيه المحا( APB)المحاسبية 

  2.وطالب بإلزامية إصدارها إلى جانب القوائم المالية األخرى
س المال العامل مفهوم رأ: مفهومين أو مدخلين هما وقد كانت هذه القائمة آنذاك تعد على أساس   

أن  إالالسبعينات،  ى أساس مفهوم رأس المال العامل خاللعد علفظلت هذه القائمة ت والمفهوم النقدي؛
وفقا  _ائمة التغير في المركز المالبعض المؤسسات الكبرى لإلفالس واالنهيار دون أن تتمكن ق تتعرض

                                                           
، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان المالية النظرية والتطبيق اإلدارة، وآخروني النعيمقي وعدنان تاية سعدون مهدي السا:  1
 .  10_11، ص0، ط0611، _ األردن_
، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان  _مدخل نظري وتطبيقي_ تحليل القوائم المالية مؤيد راضي خنفر وغسان فالح المطارنة، :  2
 . 170_172ص ص، 0ط، 0660األردن، _
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تتحول إلى أساس   جعل المؤسسات األمر الذي. من تقديم مؤشرات على ذلك _مفهوم رأس المال العامل
 .المفهوم النقدي في إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي

لذي طالب ا 72:المعيار رقم(FASB)أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية  1710وفي نهاية العام    
المركز  فيه بإصدار قائمة التدفقات النقدية كقائمة أساسية يتم إصدارها بجانب قائمة الدخل وقائمة

من  0:ر المحاسبي الدولي رقماوكذلك فعلت اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية التي أصدرت المعي.ماليال
: يشبه إلى حد كبير المعيار األمريكي رقموهذا المعيار  .ذي عنون بقائمة التدفقات النقديةوال 1770العام 
72. 1 
كمية وتنوع المعلومات التي  أن على 2:وقد أكد مجلس معايير المحاسبة األمريكي في المفهوم رقم   

أخرى كالميزانيات وقوائم الدخل قوائم و  أن تشمل القوائم الماليةتقارير المالية حول المؤسسة يجب تقدمها ال
وهذه القائمة في رأي المجلس تقدم معلومات مفيدة حول أنشطة . عن التدفقات النقدية خالل فترة ما

سداد الديون، التوزيعات الخاصة باألرباح أو إعادة استثمارها في المؤسسة في الحصول على النقدية ل
المؤسسة للمحافظة على التوسع في الطاقة التشغيلية، وحول األنشطة التمويلية في شكل قروض أو حقوق 

                 2.الملكية، وكذلك حول استثمار وصرف النقدية
              :تعاريف لجدول التمويل نذكر منهاهناك عدة  :مفهوم جدول التمويل: الفرع الثاني  

بأنه جدول المواد واالستخدامات الذي يفسر تغيرات ذمة المؤسسة  التمويل يعرف جدول: األول التعريف
االحتياجات التمويلية الجديدة المحققة خالل الدورة، ووسائل التمويل الالزمة، و . فترة زمنية معينة لخال

 .3 ةققة على مستوى الخزينمليات المحوأثر كل الع
هو عبارة عن أداة تظهر اآلثار المترتبة  Tableau de financementجدول التمويل : الثاني التعريف 

صر مختلف عنا على قيام المؤسسة بنشاطاتها وعملياتها في ميزانياتها عن طريق الزيادة والنقصان في
الموارد  تلخيص هذه اآلثار من خالل جدولالخصوم بما فيها األموال الخاصة، ويتم األصول و 

   . 4يتم توفير معلومات عامة حول التغيرات ليتسنى تشكيل جدول التمويل، ومن خالله واالستخدامات

                                                           
 . 170مؤيد راضي خنفر وغسان فالح المطارنة، المرجع السابق، ص :   1
تحديد قيمة السهم وصياغة عقود _تحديد قيمة المنشأة_مدخل معاصر في تحليل القوائم الماليةكمال الدين مصطفى الدهراوي، :   2

 . 120، ص 0611إلسكندرية، ا_ المكتب الجامعي الحديث، األزاريطة، _الحوافز وشروط المديونية
، دار هومة، للطباعة النشر والتوزيع، -دروس ومسائل محلولة المالي للمؤسسة التسيير -، التسيير والماليةخميسي شيحة:  3

 .122-120،ص ص0616الجزائر، 
مالية المؤسسة، جامعة : أولى ماستر، قسم العلوم التجارية، تخصص ، مطبوعة في مقياس التسيير المالي المعمق،أقاسم عمر:  4

 .20-20، ص ص0610، -أدرار–أحمد دراية 
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 كة األموال خالل مدة زمنية معينة؛توضح حر  التمويل هو عبارة عن قائمة ماليةجدول : الثالث التعريف
أي أن هذه القائمة تبين مصادر األموال التي تحصلت عليها المؤسسة خالل فترة معينة واالستخدامات 

 .1التي وجهت إليها هذه األموال في نفس الفترة
الجدول الذي يفسر التغيرات التي :"...تعرف موسوعة المحاسبة جدول التمويل على أنه: الرابع التعريف

 ".سسة خالل السنة المرجعيةتطرأ على الذمة المالية للمؤ 
"... :ن جدول التمويل على أنهيعرف مجلس خبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدي: الخامس التعريف

هو متاح  الجدول الذي يمكن من خالله معرفة الكيفية التي من خاللها تمت تغطية كافة االستخدامات بما
 .2 "ستغاللمن موارد أثناء دورة اإل

تتبع موارد األموال المتاحة للمؤسسة  على يعرف جدول التمويل بأنه القائمة التي تعمل: التعريف السادس
واالستخدامات التي توجه إليها؛ أي توضح حركة األموال خالل نشاطات وعمليات المؤسسة، وتسمى هذه 

في صافي رأس المال العامل،  القائمة باإلضافة إلى ذلك بقائمة مصادر أو استخدام األموال، قائمة التغير
 .أو قائمة تدفق األموال

 :3وانطالقا من المفاهيم المقدمة لهذه القائمة نجد أنها تتميز بعدة خصائص أهمها_ 
عناصر ال تمثل عمليات  دفوعات النقدية، فإنها تشمللمقبوضات والمهي قائمة تشمل باإلضافة ل :0

 .كالشراء باآلجال أو البيع باآلجال نقدية خالل الفترة التي تعد عنها القائمة،
مثل ( شبه النقد)أنها تشمل بمفهومها باإلضافة إلى مفهوم النقد، فإنها تشمل مفهوم األموال  :3

 .االستثمارات واألصول المتداولة والتي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة زمنية قصيرة
 .لمؤسسةإنها تشمل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة إلى ا :2
 .أهداف جدول التمويل: الفرع الثالث  
إن الهدف الرئيسي من إعداد جدول التمويل هو تزويد المستخدمين وأصحاب الصلة بالمعلومات    

كما يمكن لهؤالء المستخدمين ومن . المتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات النقدية للمؤسسة خالل فترة معينة
 :  4التاليةخالل هذه القائمة تتحقق األهداف 

                                                           

 .70، بدون سنة نشر، ص 
2
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييمعادل عشي، :  

 .  20جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص التسيير، قسم علوم التسيير، 

3
 .061 ، ص0666األردن، -والتوزيع، عمان  ، دار الفكر للطباعة النشراإلدارة والتحليل الماليهيثم محمد الزعبي، :  

4
 .122_120ص ، المرجع سبق ذكره، ص خميسي شيخة:  
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 تحقيق االنتقال بين الميزانية االفتتاحية والميزانية الختامية، مع شرح مختلف التغيرات الحاصلة؛: 0
إحصاء االستخدامات الجديدة والموارد الجديدة التي تحصلت : يسمح بدراسة تطور الهيكلة المالية :3

 عليها المؤسسة أثناء الفترة لمواجهة احتياجاتها المالية؛
 يسمح بتحليل مختلف الحركات التي ميزت ذمة المؤسسة مع شرح التغيرات المسجلة؛ :2
 خطر عدم مواجهة استحقاقاتها في المستقبل القريب؛: قياس خطر عدم السيولة للمؤسسة: 7
 ؛1تلخيص العمليات المحققة خالل الدورة المحاسبية، مع شرح أثرها على الخزينة : 0
وال المتحصل عليها من مصادر التمويل ومدى مالئمة استخدامها في بيان أوجه استخدام األم: 2

 األصول؛ 
بيان طرائق التعامل مع األحداث المالية الطارئة، أو غير المتوقعة كعمليات التوسع ومصادر التمويل  :4

 المناسبة، باإلضافة إلى توضيح أسباب تغير نسبة توزيع األرباح؛
 ؛2لبية في مصادر التمويل واستخدامات األموالتوضيح النواحي االيجابية والس: 0
 ؛لها لتصديالقوائم السابقة مع اإلشارة لضرورة ا اكتشاف االنحرافات المالية في :0

 االستثمارية والتمويلية على أساس نقدي؛ الحصول على المعلومات المتعلقة باألنشطة التشغيلية،:01
ومقابلة متطلبات االستثمار والتوسع، وكذا متطلبات سداد تقييم قدرة المؤسسة على تحقيق األرباح  :00

 االلتزامات؛ 
 تحديد مصادر االختالف بين صافي الدخل، وصافي التدفقات النقدية؛ :03
 تقييم التدفقات النقدية التاريخية والحالية والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية؛  :02
أن تضم كل العمليات المتعلقة  يجب ذه القائمة فإنهاإعداد ه من وحتى تتحقق األهداف المرجوة   

التشغيلية، االستثمارية : هيية، ويتم تصنيفها ضمن ثالث أنشطة بالمقبوضات والمدفوعات النقد
 .تسهيل عملية التحليل واالستنتاج والهدف من هذا التصنيف هو. والتمويلية

نشاط منتج لإليرادات في المؤسسة لذا فإنها تعتبر أهم : Operating Activities :األنشطة التشغيلية*
  :  3تضم اآلثار النقدية للعمليات التي تدخل في تحديد صافي الدخل خالل فترة مالية نذكر منها

 المقبوضات والمدفوعات النقدية الناتجة عن بيع وشراء السلع أو تقديم الخدمات؛  :أ
 األخرى؛المقبوضات النقدية من العموالت واإليرادات  :ب

                                                           
1
 .122_120، المرجع سبق ذكره، ص ص خميسي شيخة:  

 .067هيثم محمد الزعبي، المرجع سبق ذكره، ص :  2
3
 .170- 170ص مؤيد راضي خنفر وغسان فالح المطارنة، المرجع السابق، ص:  
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 المقبوضات النقدية للموظفين و العاملين، وكذا المقبوضات النقدية من الفوائد والضرائب؛ :ج
وهي تضم اآلثار النقدية للعمليات المتعلقة بموارد :   Investing Activities:األنشطة االستثمارية*

 : ستقبل نذكر منهاوممتلكات المؤسسة المستخدمة في إنتاج إيرادات ودخل فترة مالية أو في الم
 المدفوعات النقدية لشراء األصول الثابتة الملموسة وغير الملموسة، واألصول الطويلة األجل األخرى؛ :أ

 المدفوعات النقدية على شكل قروض، وتلك المدفوعة المتالك االستثمارات؛ :ب
وسة، واألصول الثابتة  المقبوضات النقدية الناشئة عن بيع األصول الثابتة الملموسة أو غير الملم :ج

 األخرى؛
 المقبوضات النقدية الناشئة عن بيع االستثمارات، وتحصيل القروض؛ :د
وهي تتضمن كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة :   Financing Activities:األنشطة التمويلية*

 (.االلتزامات)الخارجية  ومصادر التمويل( حقوق الملكية )للمؤسسة والمتعلقة بمصادر التمويل الداخلية 
 المقبوضات النقدية من إصدار أسهم جديدة أو سندات جديدة؛ :أ

 المقبوضات النقدية الناشئة من الحصول على قروض مالية قصيرة أو طويلة األجل؛ :ب
 المدفوعات النقدية من سداد قروض أو سندات ترتبت على المؤسسة؛ :ج
                1ساهيمي المؤسسة؛توزيعات أرباح األسهم النقدية على م :د

 جدول التمويلوبناء طريقة إعداد :  المطلب الثاني
أن ، ذلك ...لى ميزانيتين متتاليتين يستوجب إعداد جدول التمويل لفترة مالية ما، الحاجة إلى ميزانيتين إ  

المالية، وقبل هذه  يكون أخر السنةما الميزانية تبين لنا المركز المالي في لحظة زمنية محددة عادةا 
على بنود تأثر  مستمرة في المؤسسةلي للمؤسسة مختلف ألن العمليات المالية الاللحظة يكون المركز الما

من أجل يتها وبناءا على ذلك فنحن بحاجة لميزانية خاصة ببداية الفترة وأخرى خاصة بنها. الميزانية
  .2رةدها خالل الفتالتعرف على التغيرات التي حدثت على بنو 

 :3اآلتيةويمكن إعداد جدول التمويل بإتباع الخطوات  
والالزمة في إعداد قائمة موارد األموال ( ميزانيتين متتاليتين)إعداد القوائم المالية : "األولى الخطوة

 ."واستخداماتها، ليتم بعد ذلك رصد التغيرات في بنود الميزانية التي حدثت خالل فترة زمنية معينة

                                                           
 .170 مؤيد راضي خنفر وغسان فالح المطارنة، المرجع السابق، ص:  1
2
 .222، ص 1772األردن، _دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان أساسيات في اإلدارة،كامل المغربي ومهدي زويلف واخرون، :  

3
 .02-00ص ص ، 0ط، 0610، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، التسيير الماليمبارك لسلوس : 
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 :في إعداد قائمة موارد األموال واستخداماتها، يتم فيها تصنيف: الثانية الخطوة
 :موارد األموال يتكون من :أوال
 .النقص في األصول-
 .الزيادة في الخصوم-
 .الزيادة في األموال الخاصة-
 :استخدامات األموال تتكون من :ثانيا 
 .الزيادة في األصول-
 .النقص في الخصوم-
 الخاصةالنقص في األموال -

  .1مع ضرورة  إبراز التمويل الذاتي خالل الفترة كجانب أساسي من تمويل المؤسسة
   .يمثل تصنيف الموارد واالستخدامات: 10الجدول رقم                     
 موارد المؤسسة  استخدامات المؤسسة

 .الزيادة في األصول -
 .النقصان في الخصوم -

 (.التمويل الذاتي مع إبراز)الزيادة في الخصوم -
 . النقصان في األصول -

 .22مبارك لسلوس، المرجع السابق، ص: المصدر                     
 :حساب موارد األموال وذلك كما يلي: الخطوة الثالثة

نتيجة االستغالل في قائمة ويساوي صافي الربح ؛ : ن نشاط المؤسسةحساب األموال الناتجة م: 1
: ، مضافا إليها المصرفات التي ال تتطلب استخدام أموال حاضرة مثل(ات النتائججدول حساب)األموال 

 .سيس واستهالك الدين المشكوك فيهالك، إطفاء خدمات التأتاإله
 .وهو المقادير ذات التغير السلبي في جاني األصول: حساب النقص في األصول: 0
 .المقادير ذات التغير اإليجابي في الخصوم وهي: حساب الزيادة في الخصوم: 2
 .وهي التغير اإليجابي في رأس المال المدفوع في جانب الخصوم: حساب الزيادة في حقوق الملكية: 0

   :حساب استخدامات األموال وذلك كما يلي: الخطوة الرابعة
بح مطروح منه التغير األرباح الموزعة التي تساوي صافي الر  وهي: حساب النقص في حقوق الملكية :1

 . 2في األرباح المحتجزة
                                                           

  .02_00مبارك لسلوس، المرجع السابق، ص ص :  1
2
 .011_016ص الزعبي، المرجع سبق ذكره، صمد ثم محيه:  
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 وهي المقادير ذات التغير اإليجابي في جانب األصول: حساب الزيادة في األصول: 0
 .1وهي المقادير ذات التغير السلبي في جانب الخصوم: حساب النقص في الخصوم: 2
إلعداد جدول التمويل، وتصنيف صافي بعد القيام بعملية تحديد القوائم المالية الالزمة " :لخطوة الخامسةا

على أساس ما إذا كانت طبيعة التغير تمثل مصدرا لألموال أو ...التغيرات في عناصر األصول والخصوم
مثال صافي . ساب أي من عناصر الميزانية أكثر من مرة واحدةخداما لها، نقوم بالتأكد من عدم حاست

 في التغيرات :مثال ثير من التغيرات في عناصر الميزانية األموال الناتج من نشاط المؤسسة قد يسبب الك
وفي هذه الحالة ينبغي استبعاد هذه التغيرات من جدول التمويل . حجم االحتياطات ومخصصات اإلهالك

 .2"برقم صافي األموال الناتج من نشاط المؤسسة؛ أي تمويلها الذاتي واالكتفاء
رط التساوي بينهما شأن والتأكد من  االستخدامات،ع مجمو جمع مصادر األموال و : الخطوة السادسة

      .3باإلضافة إلى التحليل ومناقشة النتائج محقق،
يقوم على الفرق بين التدفقات المستمرة والتدفقات القصيرة وبناءا على ما تقدم فإن جدول التمويل    

ئمة، ومن خالل الفرق بينهما الدا األجل، فالجزء األول من الجدول يبين االستخدامات المستقرة والموارد
أما الجزء الثاني من الجدول فيبين التدفقات القصيرة األجل، .على التغير في رأس المال العاملنحصل 

وذلك من خالل الفرق بين موارد االستغالل وخارج االستغالل والخزينة، وبين االستخدامات كل منها على 
 :4 نوضح ذلك كما يلي، و س المال العامل الصافي اإلجماليحدى، ويتمثل هذا الفرق في التغير في رأ

 .الجزء من جدول التمويل -0
 :جدول العاصر التالية من الجزء هذا يحتوي: محتوى الجزء األول من جدول التمويل: 0-0
 الموارد الدائمة التي جلبتها المؤسسة خالل الدورة المالية؛*
 الدورة؛االستخدامات المستقرة التي كونتها لنفس *

تتمثل الموارد في التغير في الموارد بين نهاية الدورة السابقة ونهاية الدورة الحالية، أما االستخدمات 
 المستقرة فتتمثل 

                                                           
1
 .011_016ص مد الزعبي، المرجع سبق ذكره، صثم محيه:  

2
 .01، ص0611، دار المناهل اللبناني، بيروت، صنع القرار وآليات، التحليل المالي غسان السبالني:  

3
 .220ص ،المرجع سبق ذكرهوآخرون،  ومهدي زويلف كامل المغربي:  
 
4

، الجزء األول، دار وائل للنشر والتوزيع، -دروس وتطبيقاتاإلدارة المالية ،  -التسيير الماليويوسف قريشي،  سياسيإلياس بن : 
 .100، ص0، ط0611،-األردن -عمان
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 :  يتضمن التغير في رأس المال العامل الصافي اإلجمالي، وذلك وفق العالقة 
 

 
 :مون الجزء األول من جدول التمويلوالجدول التالي يبين مض

 .  يمثل مضمون الجزء األول من جدول التمويل: 13الجدول رقم                
 الموارد المستقرة                  االستخدامات المستقرة              

 حيازة استثمارات جديدة -
 مصاريف موزعة على عدة سنوات -
 تسديد الديون البنكية والمالية  -
 التخفيض في األموال الخاصة  -
   (توزيع األرباح)تسديد مكافآت رأس المال -

 القدرة على التمويل الذاتي  -
 التنازل عن االستثمارات -
 األموال الخاصة الرفع في -
 الحصول على قروض جديدة   -

 )+(التغير في الموارد المستقرة  (-)التغير في االستخدامات المستقرة 
 +التغير في رأس المال العامل            -                            

 030، صالمرجع نفسه ي ويوسف قريشي،إلياس بن السياس: المصدر     
يتضمن الموارد الدائمة لدورة معينة وأوجه : التمويل جدول من األول الجزء محتوى تحليل :0-3

  :1استخدامها خالل نفس الدورة، ونلخص هذه العناصر في النقاط التالية
  : وتتضمن العناصر التالية: الموارد الدائمة" : أ

تعتبر القدرة على التمويل الذاتي من بين أهم الموارد  :CAFالتمويل الذاتي  على ارتفاع في القدرة* 
توضح كيفية حساب هذا  ، والعالقة التاليةالماليةالدائمة التي تعتمد عليها المؤسسة، في تمويل احتياجاتها 

 : "المورد
      

 
 

 بعض األحيان ببيع في المؤسسةتقوم في بعض األحيان تلجأ : التنازل على عناصر األصول الثابتة* 
المادية كآالت اإلنتاج والمعدات، : أصولها والتنازل عنها وتتضمن هذه العملية التنازل عن استثماراتها

                                                           
1
 .101إلياس ين ساسي ويوسف قريشي، المرجع السابق، ص :  
 

 التغير في – الموارد الدائمة التغير في= التغير في رأس المال العامل الصافي اإلجمالي 
                 .                         االستخدامات المستقرة

 التغير في +النتيجة الصافية التغير في = القدرة على التمويل الذاتي 
                         .الطويلة األجل والمؤونات التغير في+ اإلهتالكات
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من أجل مواجهة احتياجاتها التمويلية والزيادة والمعنوية كبرامج اإلعالم اآللي والمالية كالسندات واألسهم 
 .هامواردحجم في 
لالكتتاب رأس المال  فتح عن طريق جلب أموال جديدة خالل من يتم ذلك :الرفع في األموال الخاصة* 
حافز يعد مردودية مالية مرتفعة، ألن ذلك  تحققبر لرفع رأس المال إذا فرصة أكوتكون هناك ، العام

، كما تتضمن العملية إعانات االستثمارات التي تلقتها  المؤسسة األسهمللمساهمين لإلقبال على شراء 
 .خالل الدورة المالية

تتمثل في الديون الجديدة المتحصل عليها خالل الدورة " : االرتفاع في الديون الطويلة والقصيرة األجل* 
قروض مستندية وحينها تمثل ويمكن أن تكون في صورة  (باستثناء االعتمادات البنكية الجارية)لمالية ا

 ."الديون المالية الجديدة في المبلغ المسدد من طرف الدائنين
  :وتتضمن العناصر التالية: واالستخدامات المستقرة: ب

 المادية والمعنويةبمختلف أنواعها  االستثمارات هذه العملية شراء وتشمل: حيازة األصول الثابتة* 
 .والمالية

الموزعة ( نتيجة الدورة السابقة) تتمثل في أرباح األسهم  ":التوزيعات المدفوعة خالل الدورة الجارية* 
 ." خالل الدورة المالية الجارية

وهي تلك المصاريف التي وزعت على السنوات الخمس  " :المصاريف الموزعة على عدة سنوات* 
نعاش النتيجة اإلهتالكاتالقادمة، والتي تؤدي دور  وتحسب  في التخفيض من المصاريف الحالية وا 

 ." انطالقا من معطيات الميزانية والمعلومات المكملة لها
 المؤسسة بالتخلي عني الحالة يقوم أصحاب رؤوس األموال ففي هذه : االنخفاض في األموال الخاصة* 

 قامت بعملية  أو خسائرت هذه المؤسسة قحق التي تمت المشاركة بها في رأس المال، خاصة إذا أسهمهم
 .إعادة الهيكلة

   1".خالل الدورة الجارية( ة الجارية البنكي االعتماداتعدا )القروض  اهتالكتتمثل في  ":تسديد الديون* 
  .التمويلالجزء الثاني من جدول _3
إذا كان الجزء األول من جدول التمويل يتناول التغير : محتوى الجزء الثاني من الجدول التمويل: 0_3

تغير في رأس المال في رأس المال العامل الصافي من أعلى الميزانية، فإن الجزء الثاني منه يتناول ال
 :الميزانية، وعليه يحتوي الجزء الثاني لجدول التمويل على التغيرات التالية العامل من أدنى

                                                           
1
 .107ص  اسي يوسف فريشي، المرجع السابق، إلياس بن س:  
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 .التغير في عناصر االستغالل* 
 .التغير في العناصر خارج االستغالل* 
 .التغير في الخزينة الصافية اإلجمالية* 
يتضمن التغير في االحتياج في رأس المال : تحليل محتوى الجزء الثاني من جدول التمويل: 3-3

    :1العامل اإلجمالي والتغيرات في النتيجة الصافية اإلجمالية، ونلخص هذه العناصر في النقاط التالية
لية لدورة االستغالل في الدورة الجارية امويقصد بها االحتياجات ال ":التغير في عناصر االستغالل -أ

 .  "بين أجال التسديد وأجال الدفع التي تحسب بالفرق بين االستخدامات والمواردالناتجة عن التباعد الزمني 
االستغالل؛ والتغير في حقوق تتمثل في التغير في المخزونات، ": التغير في استخدامات االستغالل *

 ."حيث يؤدي مجموع التغير في العنصرين إلى حساب التغير في استخدامات االستغالل
المورد والحسابات  تتمثل في التغير في ديون االستغالل، خصوصا ":التغير في موارد االستغالل* 

 ":ويمكن حساب التغير في عناصر االستغالل من خالل العالقة التالية. المتعلقة به
 
 

غير  يتمثل في االحتياجات المالية الناتجة عن النشاطات ":التغير في عناصر خارج االستغالل_ب
 :األساسية واألنشطة ذات الطابع االستثنائي، وتتضمن العناصر التالية

 .ة في استخدامات االستغاللوهي االستخدامات غير المتضمن: في استخدامات خارج االستغالل التغير* 
 : "ويحسب كاألتي وهي الموارد غير المدرجة في موارد االستغالل: التغير في الموارد خارج االستغالل* 

 
 

 :هماتغيرات السابقة و يتشكل من عنصرين يعتبر محصلة كل ال: التغير في عناصر الخزينة_ ج
 .   التي جلبت خالل الدورة الجارية الجارية  ممثلة في االعتمادات البنكية: التغير في موارد الخزينة*
، وتشمل السيولة النقدية التي وضعت في شكل متاحات خالل الدورة ":التغير في استخدامات الخزينة*

 :"الخزينة وذلك كاألتيوالفرق بين استخدامات الخزينة وموارد الخزينة ينتج التغير في 
 
 

                                                           
1
 .126_107إلياس بن ساسي يوسف فريشي، المرجع السابق، ص ص :  

 التغير في موارد –التغير في استخدامات االستغالل =الستغالللالتغير في االحتياج لرأس المال العامل 
                                                       .االستغالل

 -التغير في االستخدامات خارج االستغالل= في االحتياج لرأس المال العامل خارج االستغالل  التغير
                                                        .االستغاللالتغير في الموارد خارج 

 

ة في موارد الخزينالتغير  –التغير في استخدامات الخزينة = التغير في الخزينة 
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المال العامل من أدنى  وبناءا على التغيرات في العنصر الثالثة السابقة يمكن حساب التغير في رأس   
 1.الميزانية وفقا للعالقة التالية

 

 
 :والجدول األتي يوضح الجزء الثاني من جدول التمويل

 .يمثل مضمون الجزء الثاني من جدول التمويل: 12الجدول رقم              
 FRng ∆التغير في رأس المال العامل اإلجمالي                             

              
 .التغير في عناصر االستغالل

 .التغير في األصول االستغالل    
 . التغير في ديون االستغالل   

   

(A)                                                 
       BFRex                                  

        ∆ 

   

 .الغير في العناصر خارج االستغالل
 .التغير في المدينون اآلخرون   
 .التغير في الدائنون اآلخرون   
(B  ) BFRhex∆ 

   

    .التغير في احتياجات رأس المال العامل اإلجمالي
BFRg    A+B = C ∆    

 تغيرات الخزينة 
 .    التغير في المتاحات   
 .التغير في ديون الخزينة   

   

 (D)
 Tng∆ 

   

FRNg∆(C+D) ∆  إ _ رأس المال العامل_ 
 

   

 .020 إلياس بن الساسي ويوسف قريشي، المرجع سبق ذكره، ص:المصدر   
                                                           

1
 .                121إلياس بن ساسي ويوسف قريشي، المرجع السابق، ص:  

التغير في التغير في احتياج لرأس المال + التغير في الخزينة = في رأس المال العامل  التغير
                              .التغير في رأس المال العامل لالستغالل+ العامل خارج االستغالل 
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 االنتقادات الموجهة لجدول التمويل: المطلب الثالث 
رغم اإلضافات التي قدمها هذا الجدول للتحليل المالي من خالل تجاوزه التحليل الساكن، واعتماده في   

تحليله للوضعية المالية على تفسير التغيرات في رأس المال العامل الصافي، إال أنه معرض للكثير من 
 : النقاشات والتحفظات أهمها

رأس المال العامل على مفهوم القدرة على التمويل الذاتي؛  لتغير فيه لفي تحليل د جدول التمويليعتم :0
الرغم من أنه مؤشر ستغالل والعناصر خارج االستغالل على بين عناصر اال إعداده الذي ال يميز عند

 يعبر عن قدرة المؤسسة التمويلية من خالل نشاطها األساسي؛
يتم إدماج مؤونات تدني المخزون  هحسابوعند  إال أنه تعتبر القدرة على التمويل الذاتي موردا مستقرا، :3

 والحقوق وهي عناصر قصيرة األجل، وكان من الضروري واألولى بها أن تقصى؛
الدورة  التغير في الخزينة المتحصل عليه اعتمادا على جدول التمويل ال يعطي صورة واضحة حول : 2

الصافية اإلجمالية دون التمييز بين دورة المسؤولة عن الفائض أو العجز، حيث يعطي الجدول الخزينة 
  1؛ االستغالل والتمويل واالستثمار، وهي المصادر األساسية للعجز أو الفائض في الخزينة

فمثال ال يأخذ هذا الجدول وجود التمويل : تختلف نتائج التحليل المالي حسب طرق التمويل المتبعة :7
 باالستئجار خارج الميزانية؛

ز االنتقادات السابقة على الشكل، فهناك انتقادات أخرى تطعن في تحضير جدول في حين ترك    
فهذا الجدول يقوم على القراءة . التمويل بحد ذاتها، وخاصة قي موضوعية المعادلة التي يقوم على أساسها

ة موارد األفقية للميزانية؛ حيث يقوم بتوجيه موارد معينة إلى استخدامات محددة، وهذا يخالف مبدأ شمولي
مكانية توظيفها في كل أنواع االستخدامات  .الخزينة وا 

؛ إذ أنه يعطي حسب BFR: االحتياج لرأس المال العاملكما نجده يبالغ في االهتمام بالتغيرات في 
مة، تتماثل مع أهمية ت التشغيل من حيث الطبيعة المستداأهمية لحاجا LEVASSEUR .M:ما يقوله

للقرارات المهمة التي ( Résidu)لبعض هذا الجدول بأنه يظهر الخزينة كنتيجة وينتقد ا. األصول الثابتة
عامل   الرأس المال  و إدارة( BFR) مركز بشكل أساسي في مستوى إدارة االحتياج لرأس المال العاملتت
 (FR)2. 

                                                           
1
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتهااليمين سعادة، :  

   .12، ص 0667-0661ر في العلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، شهادة الماجستي
 ، ص1777نشر،  دبل  األول، دار الرضا للنشر، بدونالجزء ، قاسم شعبان :تدقيق، أساسيات اإلدارة المالية الحديثة ،دريد درغام : 2

  .100_100ص 
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هذا الجدول، بأنه يقوم بفرز الديون حسب تواريخ استحقاقها،  ينتقد  CHARREAU :وأخيرا نجد أن   
 .1إمكانية إعادة هيكلة هذه الديون وفق تقلبات معدالت الفائدة في السوق ويهمل
  على أكمل وجه، فإنه البدو وحتى يقوم جدول التمويل بدوره بشكل فعال وتحقيق الفائدة المتوخاة منه    

 :2من إعداد هذا الجدول ألكثر من فترة مالية، وذلك للتمكن من
 جاه العام لألداء المالي؛تتحديد اإل* 
 حصر أثر المتغيرات السنوية على األداء المالي؛* 
 التمكن من إجراء المقارنات العمودية واألفقية لألداء المالي؛* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  .100 ،المرجع السابق ،قاسم شعبان :تدقيق ،دريد درغام:  1
2
، دار الميسرة _التمويل االستثمار التخطيط، التحليل المالي_ المالية إطار نظري ومحتوى عملي اإلدارةمبادئ محمود الشواورة ، :  

 . 011، ص 0612، _األردن _للنشر، عمان 
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 القرارماهية اتخاذ : المبحث الثاني
إن نجاح العديد من المؤسسات االقتصادية في العالم يأتي كنتيجة العتمادها على مجموعة من القرارات   

 .ةقف معينالمواجهة مو واعي والتي تستند بدورها على التفكير واإلدراك ال
 مفهوم عملية اتخاذ القرار: المطلب األول 
ر إلى غاية تمالمشكلة، وتس معين، تبدأ من تحديدف القرار بأنها عملية شاملة لموق تعرف عملية اتخاذ  

ن عملية اتخاذ القرار أغير ادية والقانونية، المهذه العملية الجوانب اإلنسانية  ويشرك في .تحقيق الهدف
هي مرحلة من مراحل صنع القرار، توصف بأنها المرحلة الحاسمة في القضاء على التردد باختيار بديل 

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يعتبر أن عملية اتخاذ القرار هي عملية  .1ئلمن بين مجموعة من البدا
صنع القرار، وهناك من يعتبرها غير ذلك، باإلضافة إلى ذلك نجد من يعتبر عملية اتخاذ القرار 

أنها أحد األدوار األساسية التي يمارسها المدير عند أداء وظائف  على 1770:عام FLEET:أمثال
 .0نظيم، التوجيه والرقابةالتخطيط الت

عملية تحديد المشاكل وتقديم الحلول : صنع القرار بأنه  David Holtديفيد هولتيعرف : التعريف األول
بأنه التزام محدد نحو نشاط أو عمل  Mintzbergمينتزبرغ ويعرفه . البديلة واختيار بديال واحد وتنفيذه

مرحلة في عملية مستمرة لتقييم البدائل من أجل أنجاز هدف : فيعرفه بأنه Harrison هاريسونأما .ما
 . معين
لية اتخاذ القرار فإن الفرق بين عملية مريف التي قدمت لكال من عملية صنع القرار، وعاومن خالل التع  

 :صنع القرار والقرار هو أن
 .صنع القرار هو عملية يقوم بها عدة أشخاص ذات الصلة بالموضوع *
 .وهي عملية أشبه بغرفة العملية التي تسبق القرار *
 . أما القرار يقوم به شخص واحد مخول لهذه المسؤولية *
 .2القرار هو المهلة النهائية في عملية صنع القرار *
إذن هناك عدة عوامل تؤثر في العملية، إذننا ال نحتاج إلى اتخاذ قرار إال إذا كان هناك موقف أو _ 

تم علينا هذا، وبناءا عليه البد من وجود معلومات حول هذه المشكلة والرغبة في حلها، مما مشكلة ما تح
                                                           

 . 06، ص 0611شركة دار األمة للطباعة، الجزائر، ، القرار اإلداري، سرير عبد اهلل رابح: 1
 ار الجامعة الجدي، دالكمية في صنع القرار األساليببحوث العمليات استخدام محمد إسماعيل بالل، : 0

 .000، ص0662،األزاريطة_اإلسكندرية
 . 126، ص 0610، دار األمة للطباعة والنشر، الجزائر، مدخل للتسيير والعمليات اإلداريةبن حمودة سكينة،  :2
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ومن ثم اتخاذ البديل  ،استدعى وضع البدائل مع األخذ بعين االعتبار اآلثار اإليجابية والسلبية لكل بديل
 .         1المناسب واألفضل

 من( األكثر منفعة)يهتم بإيجاد البديل األكثر تفضيال هناك من يعرف القرار بأنه تحليل : التعريف الثاني
عدد من اإلجراءات البديلة في بيئة أو حالة تكون النواتج فيها معتمدة على عدد من حاالت الفطرة  بين
وبالضرورة تكون حاالت الطبيعة شرطا بيئيا ينتج ناتجا معينا . الممكنة والمختلفة( االت الطبيعةح)

 .2البديل أو اإلجراء المختار ومحددا، اعتمادا على
القرار في المفاهيم الدارجة في األوساط العامة لمنظمات األعمال بأنه تعبير عن إرادة أو : التعريف الثالث

لك بشكل شفهي أو مكتوب حيث يتم اإلعالن عن ذ( ي أو معنويماد)رغبة معينة لدى شخص معين 
لبدائل و االختيارات الالزمة لبلوغ ما يصبو إليه قصد بلوغ هدف معين ويفترض في هده الحالة توفر ا

 . متخذ القرار من أهداف
 :ه من قبل الشخص المادي أو المعنوي وفق اتجاهين وعليه إن القرار بشكل عام يتم اتخاذ_ 
 .االتجاه المستند إلى تداخل حالة التمعن والحساب، التفكير، واإلدراك والوعي* 
 .3ف ال شعوري تلقائي عفوياالتجاه الذي يستند إلى موق* 
وعليه يمكن تحديد ماهية عملية اتخاذ القرار اإلداري من خالل تحديد الصفات المميزة لهذه العملية    

 :4والتي نلخصها فيما يلي
 لترشيد؛ أي الوصول إلى أقصى حد ممكن من المعقولية والرشد؛ لأنها عملية قابلة  :0
عملية تتأثر بعوامل ذات الصيغة اإلنسانية واالجتماعية؛ أي أنها تتأثر بشخصية متخذ القرار  أنها :3

 والتابعين وكل من يتأثر بهذا القرار؛
أنها عملية تمتد في الماضي والمستقبل، وتنبع هذه الصفة من كون القرارات المتكررة تكون امتدادا  :2

 واستمرارا لقرارات سابقة؛

                                                           
 . 126ص  بن حمودة سكينة،المرجع السابق،:  1
2
السعودية، _، دار المريخ للنشر، الرياض، نظم دعم القرارات إلدارة بحوث العملياتسرور إبراهيم :وكابيجلر، ترجمة فاهيد لطفي:  

 .11، ص 0660
3
 .22، ص0616األردن، _، دار اليازوري  العلمية للنشر، عمانالمثلى اإلداريةالمنهج الكمي في اتخاذ القرارات مؤيد الفضل، :  

4
شهادة  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ،في المؤسسات البترولية في الجزائر التحليل المالي كأداة التخاذ القرار جمال عبد الناصر، : 

 .01، ص 0610_0612الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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تقوم على الجهود الجماعية المشتركة ألنها نتاج جهد مشترك، سواء كان هذا الجهد مباشر  عمليةهي :7
 أو غير مباشر؛ 

تتصف بالعمومية والشمول؛ حيث أن أنواع القرارات وأساليب اتخاذها تكاد تكون عامة  اتخاذ القرار:0
ا ينبغي أن تتوفر في جميع بالنسبة لجميع المؤسسات؛ وتتصف بالشمول من حيث القدرة على اتخاذها؛ لذ

 1من يشغلون المناصب اإلدارية على اختالف مستوياتها العليا الوسطى والتنفيذية؛
 :وعليه يمكننا توضيح أهمية عملية اتخاذ القرارات في النقاط التالية   
ه ومن بواسطتها يمارس العمل اإلداري حيث يقرر ما يجب عملت أداة المدير في عمله، فاتخاذ القرارا :0

، وعليه كلما ارتفعت قدرات المدير في اتخاذ القرارات كلما ارتفع مستوى ...يقوم به ومتى يتم القيام به
 أدائه اإلداري؛

اتخاذ القرارات اإلستراتيجية يحدد مستقبل المؤسسة، إذ أن مثل هذه القرارات يكون لها تأثير كبيرا على  :3
 نجاح المؤسسة أو فشلها؛

ات جوهر العملية اإلدارية من تخطيط تنظيم، توجيه ورقابة، ألن كل وظيفة من هذه اتخاذ القرار  :2
 0الوظائف تنطوي على مجموعة من القرارات اإلدارية الحاسمة؛

 مستويات المختلفة للمؤسسة؛ الإلى تعزيز العالقات بين المتعاملين في عملية اتخاذ القرار تؤدي  :7
في مساعدة المؤسسة على مواصلة أنشطتها وتنفيذ وظائفها بكفاءة وفعالية عالية، فضال عن  تساهم :0

 ل البيئة التنافسية التي تعمل بها؛ انة المؤسسة السوقية وسمعتها في ظتأثيرها على مك
 تسهم في تعزيز مقدرة المؤسسة على تحقيق األرباح والنمو في الصناعية؛  : 2
 ؛ 3اطر التي من الممكن أن تواجهها المؤسسة في البيئة التي تعمل بهاتسهم في تقليل المخ :4
ومن خالل ما تقدم نجد أنه قد وصل البعض في تبيانهم لألهمية الكبرى لعملية اتخاذ القرارات إلى _ 

 4.جعلها وظيفة أساسية من وظائف اإلدارة، ولكن هذا القول غير صحيح

                                                           
 .22ص ، المرجع السابق،صخري جمال عبد الناصر :1
، المالية، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات المالي في اتخاذ القرارات دور القوائم المالية وفق النظام المحاسبيمحمد بن عمر، : 0

 .     06، ص0612_0610شهادة ماستر أكاديمي، تخصص تدقيق محاسبي، الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
3
غيداء للنشر  المقدرات الجوهرية للموارد البشرية االتجاه المعاصر لتنافسية األعمال، دار دحام الزبيدي وحسين وليد عباس،ى غن:  

 .  10، ص0610والتوزيع، عمان، 
4
 ،0616دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،_أسس ومبادئ علم اإلدارة العامة_المدخل إلى العلوم اإلدارية محمود شحماط، :  

 . 161ص
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إدارية، ولكنها وسيلة أساسية يتبعها القائد أو الرئيس اإلداري في ن القرارات ليست في ذاتها وظيفة إذ أ
قيامه بالوظائف اإلدارية بالمعنى الدقيق، وهذه الوظائف هي التخطيط، التنظيم، وما يتبعه من تنسيق 

 .وكذا رقابة
نما حد تخاذ القرارات إذن ليست وظيفة فيافعملية _  يام بوظائف وسيلة القائد اإلداري في الق هي ذاتها، وا 

 1.اإلدارة
 .أنواع تصنيفات القرارات : المطلب الثاني  
 : 2يتعلق القرار اإلداري الذي يتخذه المدير وذلك من خالل ما يلي 
 .ةؤسساختالف المركز اإلداري الذي يشغله المدير في الم: 1
 .بمدى الصالحيات التي يتمتع بها المدير: 0
 .أو التي تنتمي إليها المؤسسة نهاأثر البيئة التي تعمل ضم: 2

 :ونتيجة هذه االختالفات الكبيرة في القرارات، فإنه يتم تصنيفها إلى أنواع استنادا إلى معايير عدة أهمها
 . يمثل معايير تصنيف أنواع القرارات اإلدارية: (10:)الشكل رقم             

 
 
 
 

 
 
 

 .  30ص ،هسنفالمرجع ال ،كاسر نصر المنصور: المصدر                    
  :أقسام هي 60القرارات وفق هذا المعيار إلى  تقسم :الناحية القانونية: أوال
 :ويتضمن مايلي :مدى القرار وعموميته: 0
القرار التنظيمي المتعلق بالقواعد العامة الملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من األفراد،  -

 .كاللوائح التنظيمية والسلطات والسياسات غير المنظمة
 .رد محدد كقرار التعيينالقرار الفردي المتعلق بمخاطبة ف -
 :تكوين القرار: 3

                                                           
 .161محمود شحماط، المرجع السابق، ص :  1
2
، 0666األردن، _، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان(مفاهيم وطرائق كمية) نظرية القرارات اإلداريةالمنصور،  نصر كاسر:  

 .02ص

معايير تصنيف       
 القرار

الناحية القانونية 

-أ –للقرار   

طبيعة القرار 

-ب-اإلداري  

بيئة القرار 

-ج–اإلداري   

القرار اإلداري 

ووظائف 

-د–المؤسسة  
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 .قرارات بسيطة لها كيان مستقل وأثر قانوني سريع  كتعيين موظف أو مكافأته -
 .قرارات مركبة تتألف من عملية قانونية تتم على مراحل عديدة كإجراء مناقصة أو مزاد -
 :أثر القرار على األفراد: 2
 .قرارات ملزمة كاألوامر اإلدارية -
  .قرارات ال تحمل صفة اإللزام كالمنشورات والتعليمات التي توضح إجراءات العمل -
 :قابلية القرار لإللغاء والتعويض: 7
 .قرارات قابلة لإللغاء أو التعويض كقرارات الفصل أو العقوبة _
 .قرارات غير قابلة لإللغاء كاألعمال التنظيمية التي يصدرها مجلس اإلدارة -

 :   أقسام هي 62تنقسم القرارات وفقا لهذا المعيار إلى : القرار طبيعة: ثانيا
 :القرارات األساسية والروتينية: 0

تتطلب إجراءات كثيرة قبل اتخاذها لمعاينة المشكالت التي ال تتكرر باستمرار : القرارات األساسية_ 
 .وتكون قرارات إستراتيجية كاختيار موقع المؤسسة أو قرار اإلنتاج

 .متكررة باستمرار وتتخذ لتعالج األعمال المتكررة كالرقابة على جدولة اإلنتاج :ارات الروتينيةالقر  -
 :القرارات التنظيمية والفردية: 3
 .ونشاطها وتتخذ من قبل المدير من خالل سلطته الرسميةؤسسة تتعلق بعمل الم :القرارات التنظيمية -
وهذه القرارات .االستقالةليس لها صفة الرسمية وترتبط بالشخص الذي يتخذها كقرار  :القرارات الفردية -

 .ال تفوض إلى الوحدات اإلدارية األدنى أو المرؤوسين
 :القرارات إلى نوعين وهما موزمالئه وسايمون كونتزقسم  :القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة: 2
ت المخطط لها مسبقا وتتناول مشكلة متكررة أو روتينية، حيث يتم وهي القرارا: القرارات المبرمجة -

جراءات حل أي مشكلة أو التعامل معها مسبقا، ومن أبر  ز األمثلة عن القرارات تحديد أساليب وطرق وا 
... التوظيف أو اإلجراءات مواد الخام أو قرارات التعيين و إعادة طلب شراء نوع معين من الالمبرمجة نجد 

يتم توضيح اإلجراءات الخاصة بكل حالة من الحاالت المذكورة سابقا، وذلك من واقع اللوائح  حيث الخ؛
 .ومثل هذه القرارات تتخذ في المستويات التنفيذية... المعمول بها في مجال المشتريات أو شؤون العاملين

 هي  ؛ أياتخاذ القراروهي القرارات التي تتغير مع تغير موضوعات عملية : القرارات غير المبرمجة -
كابتكار نوع  ،القرارات التي تتعامل مع المواقف غير المحددة أو غير المألوفة مثل القرارات اإلستراتيجية

جديد من السلع والدخول إلى أسواق جديدة، وقرارات التوسع وقرارات االندماج، ومعظم هذه القرارات تتخذ 
 .1في المستويات اإلدارية العليا

 :وتنقسم القرارات وفق هذا المعيار إلى ما يلي: ئة القرار اإلداريبي: ثالثا

                                                           
1
 .00_00ص  المنصور، المرجع السابق، ص نصر سركا:  
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وهي القرارات التي تتخذ في حالة التأكد التام من طبيعة المتغيرات : القرارات تبعا لدرجة التأكد: 1
تكون ونوعيتها والعوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار أو القدرة على تنفيذه، وبالتالي فإن آثار القرار ونتائجه 

  .معروفة بصورة مسبقة
وهي القرارات التي تتخذها اإلدارة عندما ترسم أهداف المؤسسة : القرارات تبعا لدرجة عدم التأكد: 3

وسياستها وتكون اإلدارة في ظروف ال تعلم فيها مسبقا بإمكانية حدوث أي من المتغيرات أو الظروف 
توفر المعلومات والبيانات الكافية وبالتالي صعوبة المتوقع وجودها بعد اتخاذ القرار، وذلك بسبب عدم 

 .التنبؤ بها
وهي القرارات التي تتخذ في ظروف وحاالت محتملة الوقوع، وبالتالي  :القرارات تبعا لدرجة المخاطرة :2

فإن على متخذ القرار أن يقدر الظروف والمتغيرات المحتملة الحدوث في المستقبل وكذلك درجة احتمال 
 .حدوثها

 :وتقسم القرارات وفق هذا المعيار إلى ما يلي: القرار اإلداري ووظائف المنظمة: ابعار 
 قرارات تتعلق بالوظائف اإلدارية وكيفية تنفيذها؛: 1
 قرارات متعلقة باإلنتاج وحجمه وأسلوبه ونوعه؛: 0
 قرارات متعلقة بالتسويق؛: 2
 قرارات متعلقة بالتمويل؛: 0
 1.قرارات األفراد: 2
 مراحل وخطوات اتخاذ القرار: المطلب الثالث 
تمر عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت بعدة مراحل للوصول إلى اتخاذ القرارات المناسبة لحل   

 :2(60: )ويمكن توضيح هذه الخطوات من خالل الشكل رقم. المشكلة التي تواجه متخذ القرار في عمله
في  الحاجة الراهنة والمرغوبة، ويعتمد متخذ القرار على ثالثة طرقتشير المشكلة إلى  :تحديد المشكلة :1

أو .امتداد للمستقبلي لتحديد المشكلة بإعتيار أن الماضي ى الماضتحديد المشكالت وهي الرجوع إل
ما  إلى إدراكات اآلخرين، شكوى الزبائن، أو باعتماده على التخطيط، الذي يمكنه إعطاء نتائج أكثر يلجأ

 . التغذية العكسيةيسمى ب
متخذ القرار وفق النموذج العقالني، أن يعمل على بعد تحديد المشكلة يتعين على  :البحث عن البدائل :0

 .تطوير البدائل التي قد تسهم في حل المشكلة

                                                           
 .00المنصور، المرجع السابق، ص نصر سركا:  1

2
 70_70غنى دحام الزبيدي وحسين وليد عباس، المرجع سبق ذكره، ص ص :  
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حال ما يتم تحديد البدائل فإنه يتعين تقييمها والمقارنة بينها، وكقاعدة عامة في جميع  :تقييم البدائل: 2
نواع القرارات، فإن الهدف من اتخاذ القرار هو اختيار ذلك البديل الذي يتسبب بحدوث أكبر قدر ممكن أ

 .من النتائج اإليجابية، وأقل قدر ممكن من النتائج السلبية
لحل  إلى اختيار البديل ذو القيمة العلياال يسعى متخذ القرار في ظل أفضل األحو : اختيار البديل: 7

لذا يتم في . تعظم المنفعة المتوقعةالعملية التي ا هأنيشير المنظرين في هذا المجال إلى ا المشاكل، أو كم
 .لخبرة السابقةلنموذج العقالني إلى تقييم البدائل باالستناد إلى اا لوفق ر البديل األفضلعملية اختيا

 .التنفيذ بعد اختيار البديل األفضل، البد أن يضع متخذ القرار ذلك البديل موضع :التنفيذ والمتابعة: 0
 .، فإنه قد يكون صعبا في حاالت أخرىالتنفيذ سهال فيه يكون التنفيذ ي الوقت الذيفف
ال تنتهي بمجرد تنفيذ البديل األفضل، اكل وعليه فإن مسؤولية متخذ القرار في اتخاذ القرارات وحل المش  
من  مرحلة يتوجب عليه التأكد من قدرة ذلك البديل فعال على معالجة المشكلة موضوع القرار، ولكلبل 

  1.وهذا ما يسمى بعملية التغذية العكسيةلقرارات؛ مراحل اتخاذ ا
         .يمثل مراحل اتخاذ القرارات وحل المشكالت: (13):الشكل رقم            

  
  
 
  
 
 
 
 

        
 

   
 .04غنى دحام الزبيدي وحسين وليد عباس، ص : المصدر                 

 

                                                           
 .70_70غنى دحام الزبيدي وحسين وليد عباس، ص :  1

تحديد  المشكلة     

البدائل البحث عن     

تقيم البدائل       

اختيار الحل       

التنفيذ والمتابعة      

التغذية العكسية      
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  .الصعوبات والعوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار: الرابع المطلب 
صعوبات ال تلك هناك العديد من الصعوبات التي تواجه متخذ القرار عند اتخاذه لقرار ما، سواء كانت  

 :1في النقاط التالية التي يمكن تلخيصداخلية أو خارجية، و 
 االتجاهات والميول لدى األشخاص متخذي القرار؛  :0
قد يكون هناك اختالف في وجهات النظر بين متخذي القرار واإلدارة، مما يعيق القدرة على إقناع هذه  :3

 األخيرة بقراره؛
 عدم إحاطة اإلدارة باألمور المحيطة والمؤثرة في اختيار بديل محدد من بين البدائل المتاحة؛ :2
 للمشكلة المتخذ القرار بشأنها؛ عدم وضوح الجوانب المختلفة :7
 تنتج عن اتخاذ القرار؛  قد التخوف من اآلثار الجانبية التي :0
 ؛التخوف من مقاومة اآلخرين للتغيير؛ الذي يحدثه القرار المتخذ :2
العملية  هذه المؤثرة في على الرغم من تعدد القرارات التي قد يتخذها المدير في اليوم الواحد فإن العوامل  

ذا ما تداخلت هذه العوامل بقوة فإنا، هتزيد من صعوبتها وكلفت لهذا  ها تقود أحيانا إلى قرارات خاطئة،وا 
فإن اتخاذ أي قرار ومهما كان بسيطا وذا أثار ومدى محدودين فإنه يستلزم من اإلدارة التفكير في عدد من 

نساني  ،ها خارجي، وبعضبعضها داخلينجد ، وامل المختلفة التأثير عليهالع وبعضها اآلخر سلوكي وا 
 .باإلضافة إلى عوامل كمية أخرى ترتبط بالتكلفة والعوائد المتوقعة

 :2وفيما يلي عرض لمختلف العوامل التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار  
وتتمثل هذه العوامل في الضغوط الخارجية القادمة من البيئة المحيطة التي : عوامل البيئة الخارجية: أوال

تعمل في وسطها المؤسسة والتي ال تخضع لسيطرة المؤسسة بل أن إدارة المؤسسة تخضع لضغوطها 
  :وتتمثل هذه العوامل فيما يلي

 الظروف االقتصادية والمالية والسياسية السائدة في المجتمع؛ :أ
 التقنية التكنولوجية، باإلضافة للقواعد واألسس التي تقوم عليها األنشطة االقتصادية؛ التطورات :ب
 المنافسين، الموردين، المستهلكين؛: الظروف اإلنتاجية القطاعية مثل :ج
النقابات العمالية، التشريعات و القوانين الحكومية : واالقتصادية مثل االجتماعيةالعوامل التنظيمية  :د

 عام والسياسة العامة للدولة وشروط اإلنتاج؛والرأي ال
                                                           

1
  .01، ص 0616األردن، _، دار القنديل للنشر والتوزيع، عماناتخاذ القرارات اإلداريةعلي خلف حجاحجة، :  

2
 22كاسر نصر المنصور، المرحع سبق ذكره، ص  : 
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 درجة المنافسة التي تواجه المؤسسة في السوق؛ :ه
ت قرار تحت ضغوط ذإذا اتخ مثالف. رات ال ترغب في اتخاذهاإن هذه العوامل ترتب على المؤسسة قرا  

في اتخاذ  نه من الصعب استخدام المنطق الرشيد المبني على معيار اقتصاديسياسية واجتماعية فإ
وعلى الرغم من ذلك إال أن متخذي القرارات اإلداريين يقومون بدراسة عميقة للمسائل . القرارات الحكومية

والمشاكل وذلك باستخدام إجراءات منظمة تمكنهم من الوصول إلى استنتاجاتهم، ويشترط في هذه 
 .ل فيه المؤسسةأن تأخذ في الحسبان عوامل الواقع الذي تعم لمعتمدةاإلجراءات التي ا

 Internal environment influence: عوامل البيئة الداخلية: ثانيا
 :العوامل التنظيمية وخصائص المؤسسة نذكر أهمها كما يلي وتتمثل في 
 يفيد متخذ القرار بشكل جيد؛ وجود نظام للمعلومات داخل المؤسسةعدم  :أ

 العالقات التنظيمية بين األفراد واإلدارات واألقسام؛ عدم وضوح :ب
 ؛(أي فروع المؤسسة)درجة المركزية، وحجم المؤسسة ودرجة انتشارها الجغرافي :ج
 مدى توافر المواد المالية والبشرية والفنية للمؤسسة؛وضوح األهداف األساسية للمؤسسة، و  درجة :د

 :متعددة ترتبط بما يلي يحاالقرارات الصادرة عن مستويات إدارية أخرى، ويظهر تأثرها بنو  :ه
 .بالظروف المحيطة بمتخذ القرار *  
 .تأثير القرار على األفراد في المنطقة *   
 .الموارد المالية والبشرية والفنية المتاحة أمام إدارة المنظمة*  

 :عوامل شخصية ونفسية  :رابعا
، ومستشاريه ومساعديه (متخذ القرار) العوامل تشمل كل من له عالقة باتخاذ القرار من المدير وهذه 

 :الذين يشاركون في اتخاذ القرار، وهذه العوامل تقسم إلى نوعين هما
ما يتعلق بالبواعث واألسباب الداخلية  منهاهذه العوامل  هذه العوامل تتشعب: العوامل النفسية :أ

، وبالتالي فإن لكل من العاملين ه متخذ القرارها ما يتعلق بتأثير المحيط الذي يتصل بللشخص، ومن
األول والثاني أثر في عملية اتخاذ القرار خاصة مرحلة اختيار البديل المناسب ضمن مجموعة من البدائل 

 . 1المتاحة

                                                           
1
 20صور، المرجع سبق ذكره، ص صكاسر نصر المن:   
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العوامل التي تؤثر في  تتعلق بشخصية متخذ القرار ومقدرته، وهناك الكثير من هذه: عوامل شخصية: ب
عملية اتخاذ القرارات، فالقرار يعتمد على كثير من المميزات الفردية والشخصية للفرد التي تطورت معه، 

 .     وعليه تشكل عمليات اختيار األفراد وتدريبهم عامل مهم في نوعية القرارات المتخذة في المؤسسة
 .السلوك الشخصي ورغم اختالف أنماطه له تأثير مباشرًا في كفاية اتخاذ القرار إذن إن_ 

يعد التردد في اتخاذ القرار من العوامل التي تعيق إصدار القرارات السليمة : عوامل ظروف القرار: خامسا
عالقة في الوقت المناسب مما يؤثر على المشكلة وفعالية حلها، وسبب التردد في اتخاذ القرار هو 

القرارات في المستقبل الذي يتميز بعدم القدرة على تحديد ما سيحدث فيه بشكل دقيق، مما يؤدي إلى 
 .اتخاذ القرارات في ظروف عدم التأكد وفي ظروف التأكد أو تحت درجة المخاطرة أو الظروف المتغيرة

 :مثل :عوامل أخرى: سادسا
صر الزمن مخططا كبير على متخذ القرار، فكلما يشكل عن : Time Influenceتأثير عنصر الزمن : أ

زادت الفترة الزمنية المتاحة أمام متخذ القرار التخاذ قراره كلما كانت البدائل المطروحة أكثر، والنتائج 
مكانية التحليل للمعلومات متاحة أكثر وكلما ضاقت الفترة الزمنية المتاحة أمام متخذ .أقرب إلى الصواب وا 

 .                                      ب منه السرعة في بدء القرار مما يقلل البدائل المتاحة أمامهالقرار كلما تطل
كلما ازدادت أهمية القرار ازدادت :  Decision significance Influenceتأثير أهمية القرار: ب

كعدد األفراد الذين : املضرورة جمع المعلومات الكافية عنه، وتتعلق األهمية النسبية لكل قرار بعدة عو 
يتأثرون بالقرار ودرجة هذا التأثير، كلفة القرار والعائد؛ حيث تزداد أهمية القرار كلما كانت التكاليف 
الناشئة عنه أو العائد المتوقع الحصول عليه نتيجة هذا القرار مرتفعا، الوقت الالزم التخاذه؛ فكلما ازدادت 

 1.ول لكسب الخبرة والمعرفة بالعوامل المختلفة المؤثرة على القرارأهمية القرار زادت الحاجة لوقت أط
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
 .27_21ص كاسر نصر المنصور، المرجع سبق ذكره، ص:  
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 خالصة الفصل 
بالرغم من كل االنتقادات الموجهة لجدول التمويل، فمازال الكثيرون يعتمدونه في مؤسساتهم أخذين    

المالية التي تعتمدها وذلك باعتباره أحد أهم القوائم بعض التعديالت لموجهة تلك النقائص،  بعين االعتبار
، فمن خالله يمكن التعرف على األداء المالي العام المؤسسة كأداة مساعدة في عملية اتخاذ القرار

 .خالل فترة معينةطرأ على األداء المالي للمؤسسة للمؤسسة، باإلضافة إلى حصر أثار المتغيرات التي ت
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 الفصل الثاني
أهمية جدول التمويل التخاذ القرارات 

 المالية
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 تمهيد  
تعد عملية اتخاذ القرار جوهر العملية اإلدارية بالمؤسسة، فهي الوسيلة التي يتخذها المدير أو القائد    

ما يعني فعالية ونجاح هذه اإلدارة، وهذا  اإلداري في قيامه بمختلف الوظائف اإلدارية بالمعنى الدقيق لها؛
التي توليها المؤسسة اهتماما كبيرا، كقرارات التمويل ، و تعلقت هذه العملية بالقرارات الماليةخاصة إذا 

 .واالستثمار وتلك القرارات التي تتعلق بسياسات توزيع األرباح في المؤسسة
 ومن أجلات المالية، تخاذ القرار ا الفصل هو توضيح أهمية جدول التمويل الوعليه فإن الغرض من هذ   
 : م هذا الفصل إلى المحاور التاليةيقست تم ذلك

 طبيعة القرارات المالية: لمبحث األولا
 ات الماليةتخاذ القرار ال مساهمة جدول التمويل : المبحث الثاني
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 طبيعة  القرارات المالية: المبحث األول
وظائفها الرئيسية تتمثل في ثالث قرارات هي إن القرارات األساسية لإلدارة المالية التي تتخذ في إطار   

 .قرارات التمويل، االستثمار و قرارات توزيع األرباح
 قرارات التمويل : المطلب األول 
يف واردة لقرارات التمويل وذلك ألهمية هذه القرارات في المؤسسة نذكر من هذه هناك عدة تعار   

 : التعاريف ما يلي
: بأنه Financing Decisions Financial Structure( المالي الهيكل)يعرف قرارات التمويل_ 

الحصول على األموال بالشكل األمثل؛ أي تحديد مزيج مناسب للتمويل يتكون من  تمويل قصير وطويل 
األجل، وتمويل بالملكية أو تمويل بالدين، الذي يجعل تكلفة األموال في حدها األدنى وبما يعظم ثروة 

دارة المالية وبالتالي فإن أي وهو الهدف األساسي لكل قرارات اإل. المساهمين؛ أي تعظيم قيمة المؤسسة
وهذا يتطلب المعرفة والدراية . قرار تمويلي يجب أن يحافظ على األقل على القيمة الجارية للمؤسسة

       1. باألسواق المالية التي من يتم خاللها الحصول على األموال
مؤسسة على األموال تعرف قرارات التمويل بأنها القرار الذي يبحث في الكيفية التي تحصل بها ال_ 

 2.الضرورية لالستثمار، فهل يجب عليها إصدار أسهم جديدة أو اللجوء لالستدانة
كما نجد أن القرار التمويلي لدى البعض األخر بأنه ذلك القرار الذي يحتل المساحة األساسية الثانية _  

المختلفة التي تدعى باألموال في اإلدارة المالية فنجده يتضمن اختيار المزيج المناسب لمصادر التمويل 
الممتلكة واألموال المقترضة؛ أي أنه يمكن المؤسسة من استخدام مصادر مختلفة في ذلك وتعظيم الثروة 

 3.وال يأتي ذلك إال من خالل المزيج التمويلي الذي تراه مناسب لذلك
 4:يلييمكن تقسيمها إلى مصادر أموال قصيرة األجل، وأخرى طويلة األجل وهي كما و _ 
ويقصد بها ذلك النوع من التمويل الذي يستخدم لتمويل االستثمارات  :مصادر التمويل قصيرة األجل: أوال

 : الجارية قصيرة األجل، وتوجد له عدة مصادر يمكن إجمالها في نوعين هما

                                                           
1
 ز00_02، ص ص0612، _األردن_ دار وائل للنشر والتوزيع، عمان اإلدارة المالية الحديثة،محمد علي إبراهيم العامري، :   

رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة، الماستر في العلوم  القوائم المالية ودورها في اتخاذ القرارات المالية،حامدي نوح، :   2
 . 02، ص0610_0611تدقيق محاسبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،: المالية والمحاسبية، تخصص

، 0660األردن، _دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان  دارة المالية،، أساسيات في اإلعدنان تاية النعيمي وياسين كاسب الخرشة :3
 .120ص

4
 .21_21، ص ص0661دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،تمويل المنشأت االقتصادية، أحمد بوراس، :  
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هو نوع من التمويل القصير األجل تحصل عليه المؤسسة من : Trade Credit: التجاري االئتمان: أ
 .ستخدمها في العملية الصناعيةللسلع التي تتاجر فيها أو ت اآلجلةويتمثل في قيمة المشتريات ؛ الموردين

 .الفترة الفاصلة بين شراء البضاعة أو المواد األولية، وبين تاريخ سداد قيمتها: وهناك من يعرفه بأنه_ 
حصل قصيرة األجل التي تيقصد به القروض ال:  Term Bank Loans Short:االئتمان المصرفي: ب

تكاليف المتجددة لإلنتاج ومتطلبات الصندوق، والتي تستحق التمويل  عليها المؤسسة من البنوك بهدف
 .عندما تحصل المؤسسة على عوائد مبيعات منتجاتها اعادة
وهي تلك المصادر التي تفوق مدتها السنة، وتستخدم في : مصادر التمويل الطويلة األجل: ثانيا

 : االستثمارات الطويلة األجل، أو لتلبية االحتياجات الدائمة لبعض األصول المتداولة وتنقسم بدورها إلى
 .هي تلك المصادر التي يتم الحصول عليها من خارج المؤسسة :مصادر التمويل الخارجية: أ
، دفترية، اسميةرة عن أوراق مالية طويلة األجل تمثل مستند ملكية، له قيمة عبا هي  :األسهم العادية -

 .  وأخرى سوقية
ن كانت تختلف عن ملكية يمثل السهم الممتاز مستند ملك :األسهم الممتازة - عن السهم العادي، ية وا 

ف في حساب القيمة ولهذا المستند قيمة اسمية، دفترية، وقيمة سوقية شأنه شأن السهم العادي رغم االختال
 .  الدفترية للسهم الممتاز عن حساب القيمة الدفترية للسهم العادي

يمثل السند مستند مديونية تصدره المؤسسة، ويعطي لحامله الحق في الحصول على القيمة  :السندات -
االسمية في تاريخ االستحقاق، كما يعطيه أيضا الحق في الحصول على عائد دوري يتمثل في نسبة 

            1. مئوية من القيمة االسمية
تعد إحدى المصادر الطويلة األجل والتي تمنح مباشرة من الجهاز : القروض المصرفية القصيرة األجل

المصرفي تكن مدتها أكثر من سنة، وتمنح مثل هذه القروض من البنك مؤسسات األموال الداخلية 
ئدة، وطريقة الدفع باالتفاق مع المقترض وكذلك أسلوب والخارجية، ويتم تحديد مبلغ القروض وسعر الفا

 2.إعادة المبلغ المقترض
 
 
 

                                                           
 .21_21ص صالمرجع السابق، أحمد بوراس، :   1
 .00حامدي نوح، المرجع سبق ذكره، ص:  2
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 :وتتمثل فيما يلي: مصادر التمويل الداخلية: ب
يعرف على أنه تلك المبالغ السنوية المخصصة لتعويض النقص التدريجي الذي يحدث بصورة : اإلهتالك

نتيجة االستعمال أو التلف تي تتدهور قيمتها مع مرور الزمن فعلية أو معنوية على عناصر االستثمار ال
 .أو التقادم التكنولوجي

أو يحتجز لغرض مواجهة خسائر محتملة، تعرف على أنها مكون مالي من أموال المؤسسة : المؤونات
حيث تبقى مجمدة داخل المؤسسة إلى حين تحقق الخطر أو العبء أعباء ممكنة الحدوث في المستقبل، 

 .أو زوال الخطر المحتمل ،من أجله هذه المؤوناتأو خصصت ي كونت الذ
تعتبر المصدر الوحيد للتمويل الداخلي بالملكية بالنسبة للمؤسسة االقتصادية خاصة : األرباح المحتجزة

اللجوء لألسواق المالية بغرض التمويل بواسطة طرح األسهم ها والمتوسطة والتي ال تستطيع الصغيرة من
، حيث تتمثل األرباح المحتجزة في النتيجة الصافية التي تحققها المؤسسة من عملياتها الجارية والسندات

واالستثمارية والتي لم تقم بتوزيعها، إذ تحتفظ بها سواء كاحتياطات تبقى تحت تصرفها أو في صورة نتائج 
 .1رهن التخصيص، بهدف تلبية احتياجات التوسع والنمو ومواجهة الطوارئ

تقدم نالحظ أن المؤسسة تحصل عادة على األموال الالزمة لتسيير أنشطتها من مصادر داخلية  ومما  
سعيا لتخفيض التكلفة المرجحة _ لهذا يتوجب عليها أثناء المفاضلة بين هذين المصدرين. وأخرى خارجية

 2: تالية من األخذ بعين االعتبار العوامل ال_  لرأسمالها المستثمر إلى الحد األدنى المناسب 
 تكلفة المصادر المختلفة للتمويل؛ أي تكلفة الوحدة النقدية الواحدة من كل مصدر؛ :أ

؛ بمعنى أن يكون مصدر التمويل مالئما للمجال الذي تستخدم فيه (Relevance)عنصر المالءمة :ب
 هذه األموال؛

القيود التي يفرضها المقرض على المؤسسة المقترضة، والتي تتعلق عادةا بالضمانات المقدمة، أو  :ج
 سياسات توزيع األرباح، أو بالقيود على مصادر التمويل األخرى؛ 

تخفض  (Tax savings)المزايا الضريبة، فمصادر التمويل الخارجي بشكل عام  تحقق وفرات ضريبية :د
 لتكلفة األموال، وهو ماال تحققه مصادر التمويل الداخلي؛  من المتوسط المرجح 

 
 

                                                           
 . 21_21بوراس، المرجع سبق ذكره، ص صأحمد :  1
، دار وائل _ األساليب واألدوات واالستخدامات العملية_ االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني محمد مطر، :  2

 . 001_ 000، ص ص 0616، 2ط_ األردن_للنشر،عمان 
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 قرارات االستثمار: المطلب الثاني  
 :يف للقرارات االستثمارية سنقتصر في هذه الحالة على المفهوم التاليهناك عدة تعار    
فرص تعرف قرارات االستثمار؛ بأنها تلك القرارات المتعلقة بتوظيف رؤوس األموال المتاحة في _

       1.سنةاإليرادات المتوقعة أطول من  يكون فيها الفرق الزمني الممتد بين عملية اإلنفاق وتحصيل يةاستثمار 
 : 2وعليه تعتبر قرارات االستثمار من أصعب القرارات التي تتخذ لسببين رئيسيين هما   
 .أن القرار االستثماري يعتمد كليا على التنبؤات: 1
 .ثمار الجديد متماشيا مع أنشطة المؤسسة، وأهدافها سياساتهامراعاة أن االست: 0
 :3يمكن إظهار أنواع القرارات االستثمارية كما يلي :أنوع القرارات االستثمارية_ 
وفقا لما يحكم  في ظل هذا النوع يقوم متخذ القرار بترتيب البدائل:قرارات تحديد أولويات االستثمار :1

تعظيم العوائد أو تخفيض التكلفة فإن البدائل المتاحة سيتم ترتيبها وفقا لذلك؛ تفضيالته، فإذا كان هدفه 
 .عوائد بأقل التكاليف ثم الذي يليهوعليه فالبديل األفضل هو الذي يحقق أكبر ال

في هذه الحالة يكون أمام المستثمر بديل واحد الستثمار أمواله في : قرارات قبول أو رفض االستثمار: 0
، لمستثمر محدودة جداو االحتفاظ بها دون استثمار، وهذا القرار يجعل فرص االختيار أمام انشاط معين أ

ل البديل االستثماري الذي اكتملت له دراسة الجدوى و قبلذا يتم أما في هذا النوع فعلى المستثمر أن 
 .أو يرفضه لعدم إمكانية التنفيذ التفضيلية

من فرص االستثمار، ولكن  في هذا النوع من القرارات يوجد العديد :قرارات االستثمارية المانعة تبادليا: 2
 نشاط أخر، فالنشاط يعني عدم إمكانية اإلستثمار في  فإن ذلك ؛في نشاط معين ة اإلستثمارفرصه اختيار 
إذا تم اختيار االستثمار في مشروع صناعي فإن ذلك يمنع مثال يمنع تبادليا النشاط األخر، فاألول 

 . وهذا هو الشأن بالنسبة لباقي المشاريع األخرى مشروع زراعي الدخول في
يمكن تتخذ القرارات في ظروف التأكد؛ : القرارات االستثمارية في ظروف التأكد والمخاطرة وعدم التأكد: 7

بسهولة، حيث  حيث تكاد تنعدم المخاطرة أو تقترب من الصفر ومن تم تتم عملية اتخاذ القرار االستثماري
                                                           

 . 202، ص1770دار النهضة الغربية للطباعة والنشر، بيروت،  اإلدارة المالية، نور الدين خبابة،:   1
 .   021، ص0660اإلسكندرية،_، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة_مدخل التخاذ القرارات_ اإلدارة الماليةعبد الغفار حنفي، :  2
الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلبراهيمية ، دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثماريةعبد المطلب عبد الحميد، :   3
 .   02، ص ص 0666اإلسكندرية ، _
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تكون لدى متخذ القرار معلومات كاملة، ولديه دراية تامة بالمستقبل ونتائجه، وهو وضع يكاد ال يحدث إال 
 .Riskقليال فيما يتعلق بالقرارات االستثمارية ألنها دائما مصحوبة بدرجة معينة من المخاطر 

صفر وتقترب من ولذلك توجد القرارات التي تتم في درجة معينة من درجات المخاطرة هي فوق ال_ 
وهذه القرارات هي التي يتم في إطارها اتخاذ معظم القرارات االستثمارية في الواقع العملي % |166

، فكلما ابتعدت كلما كانت قابليتها للتحقيق %166وخاصة تلك القرارات التي تتجه تنازليا أي تبتعد عن 
الجدوى دورا كبيرا في القرار االستثماري في  وهنا تؤدي دراسات. أكثر فيما يتعلق بالمشروعات االستثمارية

مثل تلك الحاالت ألنها توفر الكثير من معلومات و تساعد على حل العديد من المشاكل التي تواجه هذا 
 .النوع من القرارات

وهناك القرارات االستثمارية التي تتم في حالة عدم التأكد وهي الحاالت التي تكون درجة المخاطرة فيها  _ 
وهي أقل أن تحدث في مجال االستثمار، فهي تحتاج إلى خبرة عالية في إجراء % 166ترب بقوة من تق

دراسات الجدوى في مجال االستثمار، كما أنها تحتاج إلى دقة كبيرة في إجراء دراسات الجدوى وتطبيق 
 .أساليب على درجة مرتفعة من التقدم لكي يتخذ القرار االستثماري في تلك الظروف

حيث يمكن أن نجد قرارات : القرارات االستثمارية التي تعتمد على التحليل الوصفي والتحليل الكمي: 0
  الكمي  ، أو قرارات تعتمد على التحليل...الوصفي فقط، وهي قليلة الحدوثاستثمارية تعتمد على التحليل 

فقط وهي أيضا ليست كثيرة الحدوث، ولكن الواقع العملي يغلب على قرارات االستثمار فيه األخذ بالتحليل 
 1. الوصفي والكمي معا

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .02_00ص ص عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، :  1
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 سياسات توزيع األرباح   : المطلب الثالث  
يحدد كل من قرار التمويل واالستثمار معا التدفقات النقدية المستقبلية التي يتوقع المساهمون الحصول    

وهنا . عليها جراء استثماراتهم في األسهم العادية للشركة للمؤسسة، والمخاطرة المصاحبة لهذه التدفقات
 . وزيع األرباحقرار ت: يأتي الدور الثالث للوظيفة المالية أو القرار المالي الثالث

الذي الربح  جزء فقط من يعني توزيع صافي الدخل أو  Dividend Decisionsفقرار توزيع األرباح_ 
على المساهمين، فهو يعتبر أحد أهم القرارات المالية في المؤسسات نظرا لعالقته المباشرة تحققه المؤسسة 

من حيث التوزيع أو االحتجاز، استقرار  يبن المساهمين وانعكاساته على سعر السهم في السوق المالي،
فقرار توزيع األرباح على المساهمين أو احتجازها له . التوزيعات أو نموها، التوزيع النقدي أو بالسهم

       1. ضرورته وأهميته الخاصة
وتتضمن هذه السياسة اتخاذ قرار بتوزيع أو احتجاز األرباح إلعادة استثمارها في المؤسسة، وهناك  _

 :2سياسات عديدة نذكر منها
تقوم هذه السياسة على أساس أن المستثمر يفضل قيام المؤسسة باحتجاز  :سياسة فائض التوزيعات: أ

د الذي تحققه المؤسسة على األرباح المعاد األرباح بدال من إجراء التوزيعات، وذلك إذا كان العائ
 .استثمارها يفوق العائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر بإعادة استثماره لألموال عند مستوى مماثل للخطر

والتي تنطوي على توزيع نسبة ثابتة من األرباح، وال تقوم اإلدارة بزيادة النسبة إال : التوزيعات الثابتة: ب
 .واضحة عن مستقبل أرباح المؤسسة إذا كانت لها رؤية

وزيعات ام المؤسسة بإجراء حد أدنى من التوالتي تنطوي على قي: سياسة الحد األدنى زائد الفائض: ج
 .الثابتة، وفي الفترات التي ترتفع فيها أرباحها تقوم بإجراء توزيعات إضافية

ذي بمقتضاه تقوم إلى التصرف التشير تجزئة األسهم : تجزئة األسهم و التوزيعات في صورة أسهم: د
وغالبا ما يؤدي ذلك إلى تخفيض سعر السهم، بينما تشير عملية إجراء . بزيادة األسهم المصدرةالمؤسسة 

توزيعات في صورة أسهم إلى قيام المؤسسة بدال من دفع توزيعات نقدية على المساهمين تقوم بدفع أسهم 
  .إضافية

                                                           
 .  01محمد علي إبراهيم العامري، المرجع سبق ذكره، ص:   1
2
 .21حامدي نوح ، المرجع سبق ذكره، ص :  
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وزيعات وأثرها بعد أن تعرضنا للنظريات الخاصة بسياسة الت :المؤثرة في سياسة التوزيعات العوامل_ 
الشركة تختار السياسة التي تعكس معتقدات اإلدارة حول نظرية التوزيعات نجد أن . على قيمة الشركة

 1:أخدا في الحسبان العوامل التالية.التي ترى أنها أكثر واقعية بالنسبة لها
 constraints on dividents :ود المفروضة على التوزيعاتالقي: أوال

لة يجب أال تفوق في هذه الحا: Impairement of capital rule :شروط عدم اإلضرار برأس المال: أ
وهذا بهدف تدعيم المراكز المالية للمؤسسة من  المحتجزة داخل المؤسسة األرباح، نسبة نسبة التوزيعات

  .وحماية الدائنين من جهة أخرى ،جهة
رطا أساسيا إلجراء توافر السيولة النقدية ش أنحيث نجد :  Availfibity of fash:توافر السيولة: ب

 .االقتراضعدم توفرها يعني الحد من التوزيعات والبديل قد يكون في ف التوزيعات؛
 :الفرصة االستثمارية المتاحة: ثانيا

شروعات اإلنفاق وفقا لذلك فإنه إذا كان لدى المؤسسة عدد كبير من م :الرأسماليفرص االستثمار : أ
إلى تخفيض نسبة التوزيعات، مقارنة بما إذا كان لديها عددا  تلجأالرأسمالي المقبولة فإنها في هذه الحالة 

 .محدودا من المشروعات  المقبولة فإنها تتجه أكثر إلى زيادة نسبة التوزيعات
إمكانية التسريع  حيث تحدد درجة أو :انية التسريع أو التأخير لمقترحات اإلنفاق الرأسماليمدى إمك: ب

 .المقترحات في تعديل سياسة التوزيع المالئمة والتي تتفق مع الهدف أو التأخير لهذه
 :تكلفة المصادر البديلة للحصول على األموال: ثالثا

إذا كان لدى المؤسسة القدرة على تعديل : المؤسسة على استبدال القروض بحقوق الملكية مقدرة: أ
بدون زيادة حادث في التكلفة، فإنها قد تتبنى سياسة التوزيعات النقدية الثابتة  debt ratioنسبة المديونية 

 .variable debtالمتغيرة  االستدانةحتى في ظل تقلب األرباح من خالل استخدام معدل 
كلما زاد اإلدارة على عمليات الرقابة كلما أدى ذلك  :درجة الرغبة في السيطرة والرقابة على الشركة: ب

إلى رفضها إصدار وبيع األسهم الجديدة، وبالتالي ميلها إلى حجز نسبة أكبر من األرباح في حين  إن 
 .سياسة زيادة األرباح زيادة رغبة المساهمين في حصولهم على توزيعات عالية ويتطلب ذلك تبني،

 
 

                                                           
1
 . 020_022اإلسكندرية، ص ص _دار الجامعة الجديدة، األزاريطة  التمويل واإلدارة المالية،أساسيات عبد الغفار حنفي، :   
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 مساهمة جدول التمويل التخاذ القرارات المالية: المبحث الثاني
أن لها _ باعتباره قائمة مالية_ أثبتت البحوث أن المؤشرات التي يتم الحصول عليها من جدول التمويل  

منها  المستفيدة محتوى معلوماتي ذا أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة لألطراف الخارجية
 .المستثمرين والدائنين ك
 أهمية جدول التمويل إسهامات جدول التمويل: المطلب األول 
 1:يؤدي جدول التمويل دورين اثنين في ميدان التحليل والتسيير المالي هما  
 :تحليل تطور الهيكلة المالية: A posteriori: بعديا: 0
 .تطور القيم المالية الثابتة: أ

االستثمارات المباشرة من المعدات واألدوات التي تشكل النمو الداخلي للمؤسسة، واالستثمارات  حصة* 
 المباشرة من سندات المساهمة التي تشكل النمو الخارجي؛ غير
التنمية توضح أن المؤسسة لم تستطع اهتالكها في الحين، جدول التمويل استثمارات البحث و  وجود في* 

 .في هذه الحالة تصبح الترجمة صعبة.حساب التكاليفوبالتالي تسجيلها في 
 .التمويل: ب
 .دراسة تطور األموال الخاصة و الديون* 
ن نسب المردودية االقتصادية المقبول لمستوى الديون المحصلة بنسب أقل م لالرتفاعيجلب كالمقابل، * 

 رافعة مالية موجبة؛
 .رأس المال العامل الصافي اإلجمالي: ج

من متابعة على مستوى جدول التمويل تغيرات رأس المال العامل الصافي اإلجمالي، لهذا الغرض  البد
 .يصبح من الالزم إعداد جدول تمويل متعدد السنوات

 :قبليا: 3
من الجانب العلمي يتطلب التسيير المالي إعداد جداول مالية تقديرية من  :توقعات التوازنات المالية 

رية على أساس المعلومات المحاسبية والتسييرية، تسمح هذه الجداول بتوقع وتهيئة خالل التوقعات التجا
ترتب مصداقيتها على نوعية فرضيات النشاط، وكذا نوعية كما . التوازنات المالية الطويلة والمتوسطة
ت دورة التكاليف والنواتج، نسبة ومدة دوران مكونا: كالقيام بهيكلة. التحليل المالي والمحاسبي المسبق

 .  الخ....االستغالل، واالحتياجات التمويلية لالستغالل
                                                           

1
 .127خة، المرجع سبق ذكره، صيخميسي ش:  
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 أهمية جدول التمويل : المطلب الثاني
تمكن من متابعة تنفيذ خطة  يستفيد المحلل المالي من استخدام جدول التمويل للحصول المعلومات التي 

 : أهمية خاصة فيما يتعلقومات لها ماضية للمؤسسة، ويعتبر الجدول أداة تحليلية تقدم معلمالية 

 إبراز التغيرات المالية التي ال تستطيع الميزانيات المحاسبية إظهارها؛ ب :أ

في الستخدام األمثل  المالي في اتخاذ القرارات المستقبلية التي تخص المؤسسة المسيرمساعدة  :ب
  1للتمويل؛ مصادر المناسبةختيار االستثمارات مستقبال واللجوء إلى الال لألموال التي بحوزتها، إضافة

تظهر الميزانية األصول والخصوم في لحظة ومعينة من الزمن، بينما جدول التمويل يظهر المعلومات  :ج
 السابقة، ولكن بتواريخ مختلفة؛

يعتبر جدول التمويل من أهم القوائم المالية لدى البنك في تحديد طريقة استخدام األموال التي كانت  :د
  2لمؤسسة، وبناءا عليها يمكن أن يتصور كيف ستسدد المؤسسة القروض؛متوفرة لدى ا

 ...مدى اعتماد المؤسسة على مواردها الذاتية، ومدى اعتمادها على الموارد الخارجية كالقروض :ه

  3يعتبر جدول التمويل أداة تحليل ورقابة هامة في المؤسسة؛ :و

 وظائفه؛شرح أهمية الربح كمصدر للتمويل وتبين : ز

 4توضيح جوانب القوة المالية للمؤسسة، وكذا جوانب الضعف المالي فيها؛: ح

، ولكنه ذا أهمية لكافة الفئات تمويل ال يقتصر على إدارة المؤسسة فقطالواقع أن استخدام جدول ال    
استخدامه بسبب التي تهتم بالحالة المالية للمؤسسة وفي مقدمتها البنوك والمقرضين والمالك، وتزد أهمية 
اعتبار هذا بما يقدمه من معلومات تهتم بها المؤسسات العامة وغيرها من المستويات اإلدارية العليا، ف

الجدول أحد القوائم المالية التي تعدها المؤسسة تساعد المؤسسات العامة التي تشريف عليها في متابعة 
المجمعة التي يمكن أن تعدها المؤسسات العامة  أنشطتها المالية خالل فترة ما، أما القائمة أو الجداول

                                                           
1
 .00مبارك لسلوس، المرجع سبق ذكره، ص  : 

2
 .20أقاسم عمر، المرجع سبق ذكره، ص  : 

3
 .02ص عادل عشي، المرجع سبق ذكره، : 

4
 .160أحمد توفيق، المرجع سبق ذكره، ص جميل:  
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هي تستعملها كأداة لتحليل األنشطة والتغيرات المالية التي حدثت في القطاع الذي تنتمي ا، لكل شركاته
إليه هذه المؤسسات خالل فترة معينة، وبذلك يمكنها أن تتعرف على معلومات خاصة عن هذه المؤسسات 

ح، التغير في الهيكل المالي للمؤسسة، التغير في هيكل رأس المال، فضال كيفية التصرف في األربا: مثل
 .  1عن مصادر األموال واالستخدامات التي وجهت إليها هذه الموارد

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                           
1
 .160جميل أحمد توفيق، المرجع سبق ذكره، ص : 
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  خالصة الفصل 
خاللها القضاء على تعتبر عملية اتخاذ القرار المرحلة الحاسمة في عملية صنع القرار، والتي يتم من   

كل حاالت التردد التي قد تعترض متخذ القرار في سبيل اتخاذ قرار معين، سواء تعلق ذلك بقرارات 
تمويلية أو استثمارية أو غيرها من القرارات، وحتى تكون هذه القرارات أكثر رشدا نجد المؤسسة تعتمد على 

س هذا األخيرل أن ما يسمى بجدول التمويل، كون التخاذ القرارات التمويلية، بغض هامات كبيرة أهمية وا 
دامات التي وجهت لها هذه واالستخ عن كل مصادر األموال التي بحوزة المؤسسةيكشف النظر عن أنه 

من خالل ذلك معرفة أي القرارات يتناسب مع وضعيتها المالية والتي يتوجب األموال؛ ما يعني تمكنها 
يه فإن أي عملية اتخاذ قرار نجدها تعتمد في الدرجة األول تحديد وعل. عليها اتخاذها في تلك الوضعية

األهداف المرغوبة أوال، ثم البحث عن البدائل والمقارنة بينها ليأتي بعدها عملية اختيار البديل المناسب 
 وال يتوقف األمر على  ذلك فحسب بل يتم تنفيذ البديل المختار ومراقبة. الذي يمكنه تحقيق أفضل النتائج

 .التنفيذ والتحقق من مدى إمكانية البديل المختار للوصول للنتائج التي تم تحديدها سابقا
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفصل الثالث             
 للتجارةدراسة حالة مؤسسة مرابطي 

 واالستثمار            
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 تمهيد 
براز أهمية ومدى إلى ماهية اتخاذ القرار وجدول التمويل تطرقنا في الجانب النظري أن عد ب   معا، وا 

خاصة إذا تعلق األمر بالقرارات المالية  مساهمة هذا األخير في اتخاذ القرارات الصائبة والرشيدة،
العالية التخاذ المناسب بشأن ذلك، كما يتطلب األمر في ذه األخيرة تتطلب الخبرة والدقة للمؤسسة، فه

المساعدة على كالقوائم المالية التي يمكن من بعض األحيان باإلضافة لذلك بعض األدوات والوسائل 
مثل هذه القرارات، ونجد من بين أهم هذه  خاللها اإلطالع والحصول كافة المعلومات الضرورية التخاذ

وبناءا على ذلك تم . للموضوع سنتطرق في هذا الفصل إلى الجانب التطبيقيلذا  .القوائم جداول التمويل
 :األساسية التاليةإلى المحاور تقسم هذا الفصل 

 مرابطي للتجارة واالستثمار تقديم مؤسسة : المبحث األول    
 .االقتصاديةاذ القرارات المالية في المؤسسة دور جدول التمويل في اتخ: الثانيالمبحث     
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 تقديم مؤسسة مرابطي للتجارة واإلستثمار : المبحث األول 
 .رمرابطي للتجارة واالستثماالتعريف بمؤسسة : األول طلبالم  
يقوم نشاطها على  1771مارس  12مؤسسة تأسست في  هي مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري   

وقدر ربحها لسنة  072276106.66: المقاولة في مجال البناء والري، ويقدر رقم أعمال المؤسسة ب
وتصنف المؤسسة في الدرجة الخامسة للتخصص، أما عدد  20601127.66: بقيمة 0610_0612
وم بإعداد مختلف اإلجراءات ومتابعة الفواتير ، يوجد لديها مدقق داخلي يقعامل12فقد بلغ  عمالها

يصالها للمدقق الخارجي  المتمثل في مكتب العفو وذلك لإلشراف على ( محافظ الحسابات)والمستندات وا 
تسهيل كل الطرق للمحاسب حسابات النتائج وذلك لمختلف عملياتها واستخراج في نهاية كل سنة جدول 

 .1للحصول على المعلومات
 :كما يلي( 62:)ما تقدم فإن الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة يوضحه الشكل رقمومن خالل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مستخرج من الوثائق الخاصة بالمؤسسة:  1
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 يمثل الهيكل التنظيمي لمؤسسة مرابطي للتجارة واالستثمار (: 12: )الشكل رقم         
 
 
 
      
 
 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

   

  

 

 وثائق المؤسسةمستخرج من  :المصدر 

 رئيس اإلدارة العامة    
      لكاتب العاما       لمجلس   ا

لمدير العام           ا  

المصلحة العامة    لمكتبا المصلحة اإلدارية  
  

 المصلحة التقنية 

اليد    
 العاملة

 

 المحاسب

 

 

 

 

 

 مراقب 

 الورشة

 

 الكاتب

 

 

 

مسؤول  
التموين     

  

نوعية   
 اآللة  

مسؤول  
التخزين    

مسؤول  
الحضيرة 
  

رئيس    
المشرع     

مسؤول  
 اإلنجاز 

 .األشغال رئيس ورشة_

  .مسير األشغال_

 .مسؤول الحضيرة_
                  .والمعدات الحديدية

              .طبرغرافي_ 
          .مسير ومراقب_ 
  .مسير إداري_ 

       .HSEمسؤول _  

           .مساعد إداري_
تقني سامي في اإلعالم _

                   .اآللي
    .مسير الموارد البشرية_
              .مساعد محاسب_
      .ر الورشةمسي_
        .مهندس المتابعة_
مسؤول العالقات مع _

        .صاحب المشروع
منسق في الورشة ومكتب _

 .الدراسات
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 مجال نشاط مؤسسة مرابطي للتجارة واالستثمار : المطلب الثاني

 :تتمثل المهمة الرئيسية للشركة في األشغال المقاوالتية كالبناء والري وتتفرع إلى نشاطات أخرى هي  

أشغال  العمومية،، الخدمات العامة، المقاوالت المختلفة، الترقية العقارية،األشغال االستثمار تجارة متعددة،
بيع مواد وضع الشبكات الكهربائية والهاتفية،  ،ات، األشغال الحضرية،أشغال الغاباتالطرقات والمطار 

محطة وقود البناء بمختلف أنواعها بالجملة والتجزئة، مقاولة أشغال البناء والكهرباء والغاز والهاتفية، 
ؤسسة النقل العمومي للمسافرين والبضائع والنقل وتوزيع المشتقات البترولية، غسل وتشحيم السيارات، م

بيع المواد الغذائية، تجارة المقايضة، الحضاري، بيع المالبس األحذية واألقمشة، األثاث المنزلي واألفرشة، 
الخردوات والعقاقير، مواد التنظيف والتجميل، بيع الزجاج والرصاص، تجارة األلمنيوم والبالستيك والحديد، 

غاز المدينة، تنظيم غال الريفية، تركيب أجهزة االتصال السمعية البصرية تركيب شبكات الحفر واألش
المعارض، السياحة والفندقة وخدمات اإليواء بجميع أنواعها، كراء آالت األشغال العمومية والبناء، 

بأنواعه، بيع وتركيب أجهزة الضخ ولوازمها والمحركات المائية، بيع عتاد الرش  واألشغال الفالحة،
والتجزئة ذات االستهالك الواسع والتموين الفالحي، تسويق المنتوج الفالحي، التجارة بالتجزئة والجملة 

بالجملة والتجزئة،  للعتاد الفالحي، التجارة بالجملة والتجزئة لعلف األغنام والمواشي، تجارة الخضر والفواكه
ة، تجارة األغنام والمواشي والبقر الحلوب وتربيتها، تجارة تجارة العتاد والمواد البالستيكية بالجملة والتجزئ

يجار الحافالت والشاحنات بمختلف  يجار السيارات الجديدة والمستعملة، بيع وا  األجهزة الكهربائية، بيع وا 
أنواعها، بيع قطع غيار السيارات والشاحنات بالجملة والتجزئة، الصيانة الميكانيكية، إصالح هياكل 

المعدات الثقيلة لكل المسافات، التجهيزات  صالح كهرباء السيارات، نقل السيارات والشاحناتالسيارات، إ
                       . 1البيداغوجية والعلمية، مكتبة مطبعة، خرداوات، تجهيزات الصوت والصورة

   

 

  

 

                                                           
1
 .مستخرج من الوثائق الخاصة بالمؤسسة:  
 



للتجارة واالستثمارالفصل الثالث                                   دراسة حالة مؤسسة مرابطي   
 

 49 



 الفصل الثالث                                   دراسة حالة مؤسسة مرابطي للتجارة واالستثمار
 

 

50 

 دور جدول التمويل اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني
ألطراف الخارجية في الحصول على المعلومات خاصة تلك ئم المالية التي تعدها المؤسسات لالقوا ساهمت 

الذي يعتمده جدول التمويل  أهمها.عداد هذه القوائماألطراف لتي ليست لها سلطة على المؤسسة في إ
تعتمده كأداة لترشيد قراراتها  المؤسسةكما نجد . وغيرهم في ترشيد قراراتهم...المستفيدين كالبنوك والدائنون 

 ...ستثمارية وغيرهالتمويلية واالا
 مرابطي للتجارة و االستثمارلمؤسسة  تحليل القوائم المالية :المطلب األول  
جميع البنود المحاسبية التي تتأثر بالزيادة على األساس الشامل تتضمن قائمة حركة األموال     

قدي والمعدة األساس الن اوزت عيوب القائمة ذاتوالنقصان بين فترتين متتاليتين، وعليه فإن هذه القائمة تج
وعند . على أساس رأس المال العامل وذلك الحتوائها على جميع مصادر التمويل واستخدامات المؤسسة

إعداد هذه القائمة البد من التأكد من أن أية زيادة في األصول يعد استخداما وأي نقص بها يعد مصدرا، 
وهنا نقصد بالزيادة أو النقصان للسنة . تخداماوأي زيادة في الخصوم تعد مصدرا وأي نقصا بها يعد اس
 . من الفصل األول (61):التالية عن السابقة وذلك كما هو موضح في الجدول رقم

قائمة تبين : على أنهاذات األساس الشامل بناءا على ما تقدم يمكننا تعريف قائمة حركة األموال  
ن متتاليتين أو متقاربتين كما تتضمن التعديالت التي التغيرات التي تظهر بين البنود المحاسبية خالل فترتي

ومن ثم إظهار التدفقات المالية بنوعيها سواء كانت استخداما أو مصدرا لألموال  ،تطرأ عليها خالل الفترة
ويمكن توضيحها أكثر وبيان  طرق . وبشكل واضح يبين المصادر الخاصة بالتمويل وأوجه استخدمها

  1: تيإعدادها من خالل ما سيأ
 .يمثل صافي التمويل الذاتي في جدول الموارد واالستخدامات(: 17:)الجدول رقم         

 3100_3107التغير في   3107_3102التغير في  
 1706716 (- 7112016) النتيجة الصافية 

 116000220 11002017 اإلهتالكات
 003320224 40200010 صافي التمويل الذاتي= المجموع
 .  من إعداد الطلبة باالعتماد الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر            

 
 
 
 

                                                           
 . 11سعدون مهدي الساقي وعدنان تاية النعيمي، المرجع سبق ذكره، ص:  1
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 يمثل قيمة التثبيتات المعنوية والتثبيتات العينية األخرى في جدول (:10:)الجدول رقم          
  . الموارد واالستخدامات                                           

   3100_3107التغير في  3107_3102التغير في  
 التثبيتات المعنوية                                         

 (- 10066) (-10066) القيمة الصافية 
   00026   22026 اإلهتالك السنوي 
  02301  20001 القيمة اإلجمالية

 التثبيتات العينية األخرى                                        
 (-10072062) (- 11002600) القيمة الصافية 

 116060060   11006027 اإلهتالك السنوي 
 04702013 42244302 القيمة اإلجمالية

 من إعداد الطلبة باالعتماد الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر           
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 .  3107_3102سنة يمثل جدول التغيرات في عناصر ميزانية : (12:)الجدول رقم           

 .من إعداد الطلبة باالعتماد الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر           
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظة قيمة التغير  الخصوم  المالحظة  قيمة التغير األصول 
تثبيتات _

 معنوية 
تثبيتات _

عينية 
 أخرى 

التثبيتات _
الجاري 
 انجازها 

الحسابات _
الدائنة و أ 

 م غ ج أ
 المخزون_

 والمنتوجات 
 الزبائن _ 
أمور _

 أخرى
الضرائب _

 وما شابهها
 الخزينة     _ 

21126 
 

00000012 
 
 
6 
 
 

210002 -
 
 

112111162 
 

02101001 -
2010100 

 
100022 

 
21002270 

 استخدام دائم
 

 استخدام دائم 
 
 

 ال يسجل
 
 

 مورد دائم 
 
 

 استخدام الدورة 
 

 مورد الدورة 
 استخدام الدورة 

 
 استخدام الدورة 

 
 مورد الخزينة 

صافي _
 التمويل الذاتي

رأس المال _
 المستغل

رؤوس أموال _ 
 صافية أخرى 

اإلقتراضات _
 المالية 

الموردون    _
الحسابات و 

 الملحقة 
 الضرائب _
الديون _

   األخرى

07227167 
 

00211012 
 
6 
 

00666666 
 

22107000 
 
 

10126700 -
001161 -

 مورد دائم 
 

 مورد دائم 
 

 ال يسجل
 

 مورد دائم 
 

 مورد الدورة 
 
 

 استخدام الدورة 
 استخدام الدورة  
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  3107_3102جدول الموارد واإلستخدمات لسنة (: 14:)الجدول رقم           
 %      المبالغ    الموارد    %     المبالغ   االستخدامات 

   011 370027304 مجموع الموارد    011 370027304 مجموع االستخدامات
 تثبيتات معنوية _
 تثبيتات عينية أخرى _
 

21126 
00000012 

 

6.60 
21.00 

التمويل  صافي_
 الذاتي

المال  رأس_
 المستغل

اإلقتراضات _
 المالية 

 الحسابات الدائنة _
 

07227167 
  

00211012 
 

00666666 
 

210002 

20.21 
 

11.12 
 

10.16 
 

6.00 
 

مجموع االستخدامات 
 الدائمة 

 
42402122 

 
20.37 

مجموع الموارد 
 الدائمة 

070322300 
 

21.40 

 43001002= 42402122-070322300= التغير في رأس المال العامل

المخزونات _
 والمنتوجات 

 أمور أخرى _
الضرائب وما _

 شابهها
 الضرائب _
  األخرى الديون_

112111162 
 

2010100 
100022 

 
10126700 
001161 

00.10 
 

0.20 
6.22 

 
2.00 
6.07 

الموردون _
 والحسابات الملحقة 

 الزبائن_

22107000 
 

02101001 

12.26 
 

02.00 
 
 
 
 

مجموع استخدامات 
 الدورة 

 
024043221 

مجموع موارد  00.02
 الدورة 

02300120 20.33 

  71047023=02300120 -024043221=المال العاملالتغير في االحتياج لرأس 
 6 الخزينة  10.76 21002270 الخزينة 

مجموع استخدام   03.01 20240007 مجموع موارد الخزينة
 الخزينة

1 

 20240007= 1-20240007= التغير في الخزينة
 20240007= 71047023 -43001002=التغير في الخزينة
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 . 3107_ 3102جدول التمويل لسنة (: 10:)رقمالجدول                 
 المبالغ    واإلستخدمات الدائمة 

    
 المبالغ    الموارد الدائمة    

    
 تثبيتات معنوية _
 تثبيتات عينية أخرى_
 التغير في رأس المال العامل  _
 

21126 
00000012 
43001002 

 التمويل الذاتي صافي_
 المال المستغل رأس_
 اإلقتراضات المالية _
 الحسابات الدائنة _
 

07227167 
00211012 
00666666 
210002 

 070322300 مجموع االستخدامات الدائمة 
 

 070322300 مجموع الموارد الدائمة 
 

 .من إعداد الطلبة باالعتماد الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر             
 : مالحظة

 :الجداول السابقة القوانين اآلتيةلقد اعتمدنا في 
 . اإلهتالكاتالتغير في + النتيجة الصافية  التغير في =صافي التمويل الذاتي _ 
  .االستخدامات الدائمة –الموارد الدائمة = التغير في رأس المال العامل _ 
  .موارد الدورة -استخدامات الدورة = التغير في االحتياج لرأس المال العامل _ 
  .استخدامات الخزينة –موارد الخزينة = التغير في الخزينة _ 
 .التغير في االحتياج لرأس المال العامل -التغير في رأس المال العامل = التغير في الخزينة _ 

 :تفسير نتائج التحليل
 0612مرابطي للتجارة واالستثمار والمتمثلة في الميزانية المالية لسنة  ودة للوثائق المالية لمؤسسة بالع   
عداد جدول بالتغير في الميزانية لسنة  0610و ، و إعداد (60:)كما يعكس الجدول رقم 0610و 0612وا 

الموارد جدول  خالل يتبين من. (60:)جدول لموارد واستخدامات األموال كما يعكسه الجدول رقم
بأن مصادر األموال بلغت ( 60:)رقم مرابطي للتجارة واالستثمار الموضح بالجدوللمؤسسة واالستخدامات 

وهي تساوي مجموع استخدامات األموال، وعليه نجد أن أهم مصدر  دينار جزائري 002200010: قيمة
، حيث بلغت (صافي التمويل الذاتي)من مصادر التمويل لهذه الشركة هو التمويل الداخلي للمؤسسة 

كثاني مصدر من مصادر التمويل بين مصادرها ليأتي بعد ذلك التمويل بالدين %. 20.21بته نس
، كما %10.16؛ هذا ما يعني الزيادة في الديون الطويلة األجل بنسبة %10.16التمويلية بنسبة بلغت 

 .من مجموع أموالها الخاصة المتمثلة في رأس المال الصادر% 11.12نجدها تمول أنشطتها بنسبة 
األكبر منها هي االستثمار في األصول  أما فيما يخص استخدامات األموال فقد كانت األكبر النسبة   

إذ نجد أن النسبة األكبر من االستخدامات خصصت لالستثمار في األنشطة التشغيلية؛ أي أنها  المتداولة،
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وغيرها، ...كاألمور المتعلقة  بالمخزونات والمنتوجاتوجهت لتنفيذ القرارات التي تخص الجانب التشغيلي 
من إجمالي االستخدامات، وخصص الباقي لالستثمار في أمور أخرى % 00.10: فقدرت نسبة ذلك ب
، وهذا ما يجعل األنشطة التشغيلية لهذه المؤسسة %1.06بهها والديون وغيرها بنسبة من ضرائب وما شا

 .ي رأس المالمصدرا مهما لإليرادات والزيادة ف
من مجموع االستخدامات هي % 21.00ونجد أيضا فيما يخص استخدامات األموال كانت نسبة    

وهذه النسبة منخفضة نوعا ما وقد يعود السبب في . النسبة التي خصصت لالستثمار في األصول الثابتة
صول مالية مادية أو ذلك إلى تنازل المؤسسة عن بعض األصول الثابتة الخاصة بها سوءا كانت هذه األ

 .معنوية
ويظهر من ذلك أن الشركة استخدمت التمويل الطويل األجل لتمويل االستثمار في األصول المتداولة    

 . تخذت من قبل المؤسسةبدال من االستثمار في األصول الثابتة، وهذه سياسة غير سليمة في التمويل ا
خالل ما تقدم نجد أن التغير في رأس المال العامل موجب وفي هذه الحالة يكون رأس المال  ومن   

وهذه . وهذا راجع إلى ارتفاع موارد المؤسسة 0610شهد ارتفاعا مقارنة بميزانية سنة  0612لميزانية 
 : تتمثل في (0و1)رقم حقمن خالل المل الزيادة
 . القدرة على التمويل الذاتي الزيادة أواإلرتفاع في: 1       
 .لتنازل عن عناصر األصول الثابتةا: 0       
  .الديون الطويلة األجل االرتفاع في: 2       

( 61:)أما عن الغير في االحتياج في رأس المال العامل والتغير في الخزينة فالمالحظ من الجدول رقم   
في موارد  منهما موجب، ويرجع سبب ذلك إلى أن التغيرالذي يمثل جدول الموارد واالستخدامات أن كال 

من التغير في استخدامات االستغالل؛ أي أن االعتمادات البنكية الجارية التي جلبت أكبر االستغالل 
    . خالل الدورة تفوق السيولة النقدية التي وضعت في شكل متاحات خالل الدورة نفسها
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  . 3100_3107يمثل جدول التغيرات في عناصر ميزانية سنة (: 10:)الجدول رقم          
 المالحظة    قيمة التغير    الخصوم    المالحظة    قيمة التغير    األصول    
تثبيتات _

 معنوية 
تثبيتات عينية _

 أخرى 
التثبيتات _

 الجاري انجازها 
الحسابات _

الدائنة و أ م غ 
 ج أ
المخزون _

 والمنتوجات 
 الزبائن _ 
 أمور أخرى_
الضرائب وما _

 شابهها
 الخزينة     _ 

22026 
 

70012160 
 
6 
 

2260601 -
 
 

11010602 
 

006027061 
21761067 -
26222712 

 
00000000 -

 استخدام دائم 
 

 استخدام دائم 
 

 ال يسجل 
 

 مورد دائم
 
 

 استخدام الدورة 
 

 استخدام الدورة 
 مورد الدورة 

 استخدام الدورة 
 

 استخدام الخزينة 

صافي _
 التمويل الذاتي

رأس المال _
 المستغل

رؤوس أموال _ 
 صافية أخرى 

اإلقتراضات _
 المالية 

الموردون    _
والحسابات 
 الملحقة 

 الضرائب _
الديون _

 األخرى  

110022220 
 

00011060 
 
6 
 

106666666 
 

11002010 -
 
 

20110001 
200201 -

 مورد دائم 
 

 مورد دائم 
 

 ال يسجل 
 

 مورد دائم 
 

 استخدام الدورة 
 
 

 مورد الدورة 
 استخدام الدورة 

 .من إعداد الطلبة باالعتماد الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر               
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 . 3100_3107يمثل جدول الموارد واالستخدامات لسنة (: 01:)الجدول رقم    
    %   المبالغ    الموارد    %     المبالغ   االستخدامات 

مجموع 
 االستخدامات

  700414034 مجموع الموارد  700414034

 تثبيتات معنوية _
تثبيتات عينية _

 أخرى 
 

22026 
70012160 

 
 

 

6.60 
02.00 

التمويل  صافي_
 الذاتي

المال  رأس_
 المستغل

 اإلقتراضات المالية _
 الحسابات الدائنة _
 

110022220 
 

00011060 
106666666 
2260601 

 

00.11 
  

2.06 
22.00 
6.01 

مجموع 
االستخدامات 

 الدائمة 

الموارد مجموع  32.30 04722203
 الدائمة 

340001043 22.72 

 001207231=  04722203 – 340001043= في رأس المال العامل التغير 
المخزونات _

 والمنتوجات 
  الزبائن _
الضرائب وما _

 شابهها
الموردون _

 والحسابات الملحقة
  الديون األخرى_

11010602 
 

006027061 
26222712 
11002010 

 
200201 

0.00 
 

00.10 
0.02 
0.01 

 
6.67 

 الضرائب_
 أمور أخرى  _

20110001 
21761067 

1.10 
0.01 

مجموع استخدامات 
 الدورة 

 00.40 22100021 مجموع موارد الدورة  42.43 230371440

 300000070=  22100021 – 230371440=االحتياج لرأس المال العامل التغير في 
 10.07 00000000 الخزينة  6 1 الخزينة 

مجموع موارد 
 الخزينة

مجموع استخدامات  1 1
 الخزينة

47724332 04.40 

- 47724332= 47724332  -1 =التغير في الخزينة 
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- 47724332=  300000070 -001207231= التغير في الخزينة 
 .من إعداد الطلبة باالعتماد الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر            

            
 .3100_ 3107يمثل جدول التمويل لسنة  (:00:)الجدول رقم

    المبالغ      الموارد الدائمة       المبالغ        االستخدمات الدائمة   
 تثبيتات معنوية _
 عينية أخرىتثبيتات _
 التغير في رأس المال العامل  _
 

22026 
70012160 

001207231 

 صافي التمويل الذاتي _
  رأس المال المستغل_ 
 اقترضات مالية _
   الحسابات الدائنة_

110022220 
00011060 
106666666 
2260601 

 
 340001043 مجموع الموارد الدائمة  340001043 مجموع االستخدامات الدائمة 

 .من إعداد الطلبة باالعتماد الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر           
 : تفسير نتائج التحليل   
مرابطي للتجارة واالستثمار والمتمثلة في الميزانية المالية لسنة  ودة للوثائق المالية لمؤسسة بالع    

عداد جدول بالتغير في الميزانية لسنة 0612_0610     ،(67:)كما يعكس الجدول رقم 0612_0610وا 
عداد جدول لموارد واستخدامات األموال كما يعكسه الجدول رقمو  الموارد جدول  خالل منيتبين (. 16:)ا 

بأن مصادر األموال بلغت ( 16:)مرابطي للتجارة واالستثمار الموضح بالجدول رقممؤسسة واالستخدامات ل
دينار جزائري وهي تساوي مجموع استخدامات األموال، وعليه نجد أن أهم مصدر  011060100 :قيمة

حيث بلغت  بالدين؛ أي الزيادة في الديون الطويلة األجل، من مصادر التمويل لهذه الشركة هو التمويل
الداخلي للمؤسسة المتمثل في  ليأتي بعد ذلك التمويل. من مجموع مصادر التمويل%22.00نسبته 

 2.06تمول أنشطتها بنسبة  لشركة اذه ه ؛ كما نجد%00.11 نسبته  بلغتحيث  تمويل الذاتي،صافي ال
مقارنة بالسنة السابقة حيث بلغت نسبة التمويل ( رأس المال الصادر)من مجموع أموالها الخاصة  فقط%

 %.2.02؛ أي أنه انخفض بنسبة %11.12باألموال الخاصة نسبة 
فيما يخص استخدامات األموال فقد كانت األكبر النسبة األكبر منها هي االستثمار في األصول  أما    

الباقي لالستثمار من إجمالي االستخدامات، وخصص % ، 00.10استحوذ عليه الزبائن بنسبة المتداولة، 
ود السبب عوقد ي ،%10.20شابهها والديون وغيرها بنسبة ضرائب وما في أمور أخرى كالمخزونات وال

 .هي المصدر األول لإليرادات في المؤسسةفي ذلك إلى كون األنشطة التشغيلية 
من مجموع االستخدامات هي % 02.01نجد أيضا فيما يخص استخدامات األموال كانت نسبة     

وهذه النسبة منخفضة نوعا ما وقد يعود السبب في . النسبة التي خصصت لالستثمار في األصول الثابتة
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إلى تنازل المؤسسة عن بعض األصول الثابتة الخاصة بها سوءا كانت هذه األصول مالية مادية أو ذلك 
 .معنوية

ويظهر من ذلك أن الشركة استخدمت التمويل الطويل األجل لتمويل االستثمار في األصول المتداولة     
في حين . ها المؤسسةاتخذت بدال من االستثمار في األصول الثابتة، وهذه سياسة غير سليمة في التمويل

 .بتوزيع األرباح على المساهمين  (0612_0610)لم تقم في هذه الدورة المؤسسةنجد أن 
الحالة يكون رأس المال  ومن خالل ما تقدم نجد أن التغير في رأس المال العامل موجب وفي هذه    

وهذه . إلى ارتفاع موارد المؤسسةوهذا راجع  0612ارتفاعا مقارنة بميزانية سنة  شهدقد  0610لميزانية
 : تتمثل في (0و2):رقم حقلومن خالل الم الزيادة
 . الزيادة أواإلرتفاع في القدرة على التمويل الذاتي: 1       
 .لتنازل عن عناصر األصول الثابتةا: 0       
 . االرتفاع في الديون الطويلة األجل: 2       

جدول والتغير في الخزينة فالمالحظ من خالل غير في االحتياج في رأس المال العامل تأما عن ال   
الحظ أنه سالب من خالل الجدول يالذي  الخزينة أنه موجب عكس التغير فيالموارد واالستخدامات 

السيولة أي أن استخدامات الخزينة أكبر بكثير من موارد الخزينة؛  ذلك إلى أن في سببالويرجع  نفسه،
ة الجارية التي جلبت خالل االعتمادات البنكيالنقدية التي وضعت في شكل متاحات خالل الدورة أكبر من 

 .وبعبارة أخرى يمكن القول أن االحتياج في رأس المال العامل يفوق رأس المال العامل. الدورة
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 خالصة الفصل

 0610_0612وعليه فإنه ومن خالل التحليل السابق نالحظ أن المؤسسة اعتمدت في سنة    
فيها التي ركزت  0612_0610على التمويل الداخلي ولم تركز على االستدانة بشكل كبير عكس سنة 

في  بشكل كبير على ذلك، إال أنه وفي كلتا الحالتين نجدها قد استثمرت مصادرها التمويلية الطويلة األجل
   .  األصول المتداولة بدال من استثمارها في األصول الثابتة، وقد يعود السبب في ذلك إلى طبيعة نشاطها

 
       

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخــــاتمة
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مؤسسة دور جدول التمويل في اتخاذ القرارات المالية في ال"اتضح من خالل دراستنا لموضوع    

براز إذ " االقتصادية حاولنا تسليط الضوء على إسهامات جدول التمويل في اتخاذ القرارات المالية، وا 
لذا نجد أن المتعاملين معها من . من جهة أخرىملين معها وبالنسبة للمتعاأهميته بالنسبة للمؤسسة 

التمويل قوائمها المالية أهمها جدول  ةسادر قومون ببدء تعامالتهم مع أي مؤسسة ي وبنوك وقبلمقرضين 
كونه يجيب عن أهم تساؤالتهم خاصة تلك التي تتعلق بالجوانب المالية فهو يوضح كيفية استخدام 

الجديدة لألموال التي كانت متوفرة لديها، باإلضافة إلى الكيفية التي سيتم استخدام بها األموال  المؤسسة
والشك أن هذه المعلومات  .مثال، وكيف ستسدد المؤسسة هذه القروض على القروضفي حالة الحصول 

ستلقي الضوء على المركز المالي للمؤسسة، كما أنه يظهر التقدم الذي أحرزته المؤسسة أو المشكالت 
   .النتائجإلى جملة من وقد توصلنا في النهاية . التي تواجهها

التمويل وقد لجأت المؤسسة إلى  0610الذاتي في سنة هو التمويل  أهم مصدر تمويلي لمؤسسة مربطي*
  .والمتمثل في عملية االقتراض 0612الخارجي سنة 

؛ ما يعني زيادة حجم موارد المالية للمؤسسة، حققت هذه المؤسسة رأس مال عامل موجب خالل الدورتين*
 . 0612والعكس بالنسبة لدورة  0610رغم ذلك فإن التغير في الخزينة كان موجبا بالنسبة لدورة 

 .ورتين النسبة األكبر من مواردها التمويلية لالستثمار في األصول المتداولةوجهت المؤسسة خالل الد *
 .عدم قيام المؤسسة بتوزيع األرباح خالل الدورتين وهذا راجع الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة *

    :التوصيات    
الخاصة بها  قد وجهت المصادر التمويلية الطويلة األجل وجد أنها مؤسسة مرابطيخالل دراسة وثائق من 

إلى تغطيت التزاماتها القصيرة األجل والمتمثلة في األصول المتداولة، وكان األولى بها أن توجه هذه 
 . الموارد لتغطية أصولها الثابتة فهذه السياسة تعد أ كثر رشدا من تلك التي انتهجتها هذه المؤسسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 
 :المراجعالكتب و                                    

 .0661العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،دار تمويل المنشأت االقتصادية، أحمد بوراس،  :0
، الجزء -اإلدارة المالية ، دروس وتطبيقات -التسيير الماليإلياس بن سياسي ويوسف قريشي،  :3

 ،0، ط0611،-األردن -األول، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان
 .0610، الجزائر، ، دار األمة للطباعة والنشرمدخل للتسيير والعمليات اإلداريةبن حمودة سكينة،  :2
 .دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنة نشر أساسيات اإلدارة المالية،جميل أحمد توفيق، : 7
، دار هومة، -دروس ومسائل محلولة المالي للمؤسسة التسيير -، التسيير والماليةخميسي شيحة: 0

 .0616للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر، 
، الجزء األول، دار الرضا للنشر، ، أساسيات اإلدارة المالية الحديثةقاسم شعبان: تدقيقدريد درغام، : 2

 .1777بلد نشر،   بدون
، دار الجامعة الجديدة، _مدخل التخاذ القرارات_ اإلدارة الماليةعبد الغفار حنفي، : 4

 .0660اإلسكندرية،_األزاريطة
 .اإلسكندرية_دار الجامعة الجديدة، األزاريطة  المالية،أساسيات التمويل واإلدارة عبد الغفار حنفي، : 0
، الدار الجامعية دراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثماريةعبد المطلب عبد الحميد،  :0

 .0666اإلسكندرية ، _للنشر والتوزيع، اإلبراهيمية 
دار الميسرة للنشر  ة المالية،، أساسيات في اإلدار عدنان تاية النعيمي وياسين كاسب الخرشة :01

 ،   0660األردن، _والتوزيع، عمان 
 .0616األردن، _، دار القنديل للنشر والتوزيع، عماناتخاذ القرارات اإلداريةعلي خلف حجاحجة،  :00
 .0611، دار المناهل اللبناني، بيروت، ، التحليل المالي وآليات صنع القرارغسان السبالني :03
المقدرات الجوهرية للموارد البشرية االتجاه المعاصر  لزبيدي وحسين وليد عباس،غنى دحام ا :02

 .0610غيداء للنشر والتوزيع، عمان،  لتنافسية األعمال، دار
 .0611شركة دار األمة للطباعة، الجزائر، ، القرار اإلداري، سرير عبد اهلل رابح :07
، دار الميسرة ، اإلدارة المالية النظرية والتطبيقنسعدون مهدي الساقي وعدنان تاية النعيمي وآخرو  :00

 .للنشر والتوزيع، عمان



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

، دار المريخ ، نظم دعم القرارات إلدارة بحوث العملياتسرور إبراهيم: فاهيد لطفي وكابيجلر، ترجمة :02
 .0660السعودية، _للنشر، الرياض

التمويل االستثمار _ ومحتوى عمليمبادئ اإلدارة المالية إطار نظري فيصل محمود الشواورة ،  :04
 .األردن_، دار الميسرة للنشر، عمان _التخطيط، التحليل المالي

، دار حامد للنشر والتوزيع، (مفاهيم وطرائق كمية) نظرية القرارات اإلداريةكاسر نصر المنصور،  :00
 .0666األردن، _عمان
دار الفكر للنشر والتوزيع،  ة،أساسيات في اإلدار كامل المغربي ومهدي زويلف واخرون،  :00

 .1772األردن، _عمان
تحديد قيمة _مدخل معاصر في تحليل القوائم الماليةكمال الدين مصطفى الدهراوي،  :31

المكتب الجامعي الحديث، ، _تحديد قيمة السهم وصياغة عقود الحوافز وشروط المديونية_المنشأة
 .0611اإلسكندرية، _ األزاريطة

   .0، ط0610، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، التسيير الماليمبارك لسلوس :30
، دار الجامعة بحوث العمليات استخدام األساليب الكمية في صنع القرارمحمد إسماعيل بالل، : 33

 .0662األزاريطة،_الجديدة، اإلسكندرية
، _األردن_ دار وائل للنشر والتوزيع، عمان اإلدارة المالية الحديثة،محمد علي إبراهيم العامري،  :32

0612. 
األساليب واألدوات واالستخدامات _ االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني محمد مطر،  :37

 .0616، 2ط_ األردن_، دار وائل للنشر،عمان _ العملية
دار العلوم للنشر  ،_رة العامةأسس ومبادئ علم اإلدا_المدخل إلى العلوم اإلدارية محمود شحماط،  :30

 .0616والتوزيع، الجزائر، 
، دار اليازوري  العلمية للنشر، المنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية المثلىمؤيد الفضل،  :32

 .0616األردن، _عمان
، دار  _مدخل نظري وتطبيقي_ تحليل القوائم المالية مؤيد راضي خنفر وغسان فالح المطارنة،  :34
  .0، ط0660األردن، _لميسرة للنشر والتوزيع، عمان ا

  . 1770دار النهضة الغربية للطباعة والنشر، بيروت،  اإلدارة المالية، نور الدين خبابة، :30
األردن، -، دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع، عمان اإلدارة والتحليل الماليهيثم محمد الزعبي،  :30

0666. 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

 :الرسائل الجامعية                        
، رسالة استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتهااليمين سعادة،  :0

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، قسم العلوم التجارية، جامعة الحاج 
 .0667-0661لخضر، باتنة، 

رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل  القوائم المالية ودورها في اتخاذ القرارات المالية،حامدي نوح،  :3
تدقيق محاسبي، جامعة محمد خيضر، : شهادة، الماستر في العلوم المالية والمحاسبية، تخصص

 .0610_0611بسكرة،
 المؤسسات البترولية في الجزائر،التحليل المالي كأداة التخاذ القرار في  صخري جمال عبد الناصر، :2

 .0610_0612مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل األداء المالي للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييمعادل عشي، : 7

 .خيضر، بسكرةشهادة الماجستير في علوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة محمد 
، المالية، مذكرة المالي في اتخاذ القرارات دور القوائم المالية وفق النظام المحاسبيمحمد بن عمر،  :0

هيد حمة لخضر، مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص تدقيق محاسبي، الش
 06_0610الوادي، 

 
 :المطبوعات الجامعية                        

أولى ماستر، قسم العلوم التجارية،  ، مطبوعة في مقياس التسيير المالي المعمق،أقاسم عمر: 0
 .0610، -أدرار–مالية المؤسسة، جامعة أحمد دراية : تخصص

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق         
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 (10: )الملحق رقم                                       

 
 3102           3107 األصول 

 الصافي الصافي  اإلهتالكات  الخام 
 تثبيتات معنوية _ 

تثبيتات عينية _ 
  أخرى

التثبيتات الجاري _
 انجازها 

الدائنة  الحسابات_
واألصول المالية غير 

 الجارية األخرى

00666 
021210001 

 
0160110 

 
161700260 

22026 
11006027 

 

11026 
102670211 

 
0160110 

 
161700260 

22126 
100106060 

 
0160110 

 
167002021 

مجموع األصول غير 
 الجارية

22220020 00742700 340070033 301731042 

المخزونات _
  والمنتوجات

 الزبائن _ 
 أمور أخرى_ 
الضرائب وما _

 شابهها
 الخزينة     _ 

170712162 
22202006 
00772212 
10661011 
10710102 

 170712162 
22202006 
00772212 
10661011 
10710102 

10160666 
111070001 
01011172 
12116721 
21000007 

مجموع األصول 
 الجارية

200201747        _ 200201747 210011233 

المجموع العام 
 األصول

420000402 00742700 244032304 000030002 

 (الوحدة مليون دينار جزائري). 3107_3102يمثل جانب األصول لميزانيتي: جدول          
 من إعداد الطلبة باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر          
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 (13: )الملحق رقم                               

 
 3102        3107 الخصوم         

 مال المستغل رأس_ 
 النتيجة الصافية _ 
 رؤوس أموال صافية أخرى_ 

162717720 
00011060 
26266666 

00221020 
21002010 
26266666 

 
 000002020 042020077 مجموع األموال الخاصة 

 27006666 11006666 والديون الماليةاقترضات _ 

 20231111 00231111 مجموع الخصوم غير الجارية 

 الموردون والحسابات الملحقة_ 
 الضرائب_ 
 الديون األخرى_

060100012 
10221000 
1072210  
 

             

 201002000 
00067006  
0200106    

 711470104 700147403 مجموع الخصوم الجارية 
 000030002 244032304 المجموع العام للخصوم 

 
 (الوحدة مليون دينار جزائري) . 3107_3102يمثل جانب الخصوم لميزانيتي: جدول  
 من إعداد الطلبة باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر  
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 (12: )الملحق رقم                                        

 
 3107       3100 األصول

 الصافي الصافي  اإلهتالكات  الخام 
 تثبيتات معنوية _ 
تثبيتات عينية _ 
  أخرى

التثبيتات الجاري _
 انجازها 

الحسابات الدائنة _
واألصول المالية 
غير الجارية 

 األخرى

00666 
006216010 

 
0160110 

 
162002001 

00026 
116060060 

 
         _ 

 
     _ 

 

0226 
126262000 

 
0160110 

 
162002001 

11026 
102670211 

 
0160110 

 
161700260 

مجموع األصول 
 غير الجارية

243210072 001347204 323122400 340070033 

المخزونات _
  والمنتوجات

 الزبائن _ 
 أمور أخرى_ 
الضرائب وما _ 

 شابهها
 الخزينة     _ 

067060100 
 

212162201 
12670160 
00200270 

 
1026270 

 
 

     _ 
 

     _ 
 

     _ 
 

     _ 

067060100 
 

212162201 
12670160 
00200270 

 
1026270 

170712162 
 

22202006 
00772212 
10661011 

 
10710102 

مجموع األصول 
 الجارية

272110010       _ 272110010 277216000 

المجموع العام 
 األصول

700006722 116000220 120100202 000200070 

  (الوحدة مليون دينار جزائري). 3100_3107يمثل جانب األصول لميزانيتي : جدول          
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 من إعداد الطلبة باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة: المصدر          
 (17) :الملحق رقم                                  

 
 3107       3100 الخصوم         

 مال المستغل رأس_ 
 النتيجة الصافية _ 
 رؤوس أموال صافية أخرى_ 

100221200 
00200210 
26266666 

162717720 
00011060 
26266666 

 100121200 061060126 مجموع األموال الخاصة 
 11006666 001006666 اقترضات والديون المالية_ 

 11006666 001006666 مجموع الخصوم غير الجارية 

 الموردون والحسابات الملحقة_ 
 الضرائب_ 
 الديون األخرى_

210600000 
00000000 
1201001 

             

060100012 
10221000 
1072210  
 

             
 700147403 727033777 مجموع الخصوم الجارية 
 244032304 004072040 المجموع العام للخصوم 

 
  (الوحدة مليون دينار جزائري)  3100_3107يمثل جانب الخصوم لميزانية:جدول    

 من إعداد الطلبة باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة : المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
هدفت الدراسة إلى التعرف على جدول التمويل في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة : ملخص الدراسة

حيث اعتمدت هذه . االقتصادية، ومن أجل ذلك أجريت دراسة على مؤسسة مرابطي للتجارة واالستثمار
 .الدراسة على البيانات والوثائق المقدمة من طرف المؤسسة

خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جدول التمويل يعد من بين أهم  وقد 
والسبب يعود في ذلك لكون هذا الجدول يساعد على اتخاذ . القوائم المالية في المؤسسات االقتصادية

أداة من أدوات  قرارات أكثر دقة خاصة إذا تعلقت هذه القرارات بالجانب المالي، كما أنه يعتبر أيضا
الرقابة في هذا الجانب من خالل كشفه عن كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة؛ وبالتالي معرفة أهم 

 .مصادر التمويل وأهم االستخدمات هذه األموال

     جدول التمويل، القرارات المالية: الكلمات المفتاحية

 Abstract: The study aimed to identify the financing table in financial decision 
making in the economic institution. Therefore, a study was conducted on the 
Marbati Trading and Investment Establishment. This study was based on data 
and documents submitted by the Foundation. 

 At the end of this study, we concluded with a series of results, the most 
important of which is that the financing schedule is one of the most important 
financial statements in economic institutions. This is due to the fact that this 
table helps to make more accurate decisions, especially if these decisions 
related to the financial aspect, and is also a tool of control in this aspect 
through the disclosure of all cash inflows and outflows; Money. 

Keywords: Finance Schedule, Financial Decisions 

 
 


