االمبد َٔٞٝاىعشثٞخ اىَفز٘ؽخ ف ٜاىذَّبسك
ميٞخ اإلداسح ......

اداسح سإٗط األٍ٘اه ٗأصشٕب ف ٜرشغٞو اىَْشآد
اىَْ٘رط  ..اىششمز ِٞاىَ٘اد اإلّشبئٞخ ٗرغبسح اىؾج٘ة
...دساعخ رطجٞقٞخ

سعبىخ رقذً ثٖب دمحم ٍ٘ع ٚىفزخ عشٝجٜ
ٕٗ ٜعضء ٍِ ٍزطيجبد اىذساعخ ىْٞو شٖبدح اىَبعغزٞش ف ٜاىعيً٘ اإلداسٝخ
أششاف أ .د .سشٞذ عجبط اىغضسٗاٛ

انعراق8002
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ن الرَُّْحِ َؿةِ وَ ُقلِ رُّبِ ا ِرحَؿِفُؿَا كَؿَا ر ُبّقَاِني صَغِرياً)
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إىل من ذهب اهلل عـفم الرجس ورفرهم تطفريا
 00000نبقـا األكرم وأهل بقته الطقبني الطاهرون
إىل والدتي أرال اهلل يف عؿرها يف خري وعافقة
إىل زوجيت وأبـائي األعزاء حػظفم اهلل مجقعـــا
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إقرار المشرف
اذـــفد إن ردـــالة اااجستريااودـــومةففف (( كقػقـــة إمارة رأوس األمـــوال وأ رهـــا يف
تشــغقل ااـشــكت)) مرادــة تػصــقؾقة الـؿــوذ /.الشــركتنيفف اــارة ا بــوب وااــوام
األنشائقة يف الشركة العامة لتجـارة ا بـوب والشـركة العامـة لتجـارة ااـوام األنشـائقة
واليت تؼدم بفا الطالب (حمؿد مودى لػتة عرويب) قد جرى بإذرايف وهي جزء مـن
متطؾبات نقل مرجة اااجستري يف العؾوم اإلماروة ف

اىز٘قٞع :
االعٌ  :سشٞذ عجبط اىغضساٗٛ
اىَشرجخ اىعيَٞخ  :أ  .د .
اىزبسٝخ 2002/ / :
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شنش ٗرقذٝش
ال ٝغععععْٗ ٜأّعععب أّٖعععٍ ٜغٖععع٘د ٛاىَز٘ا عععع األٗه ج اإل اُ أرقعععذً ثغضٝعععو
ٗ ٜاععت اى٘فعبء ٗاىعشفعبُ ثبىغَٞعو ألععزبرٛ
شنشٗ ٛرقذٝش ٛاىيزَٝ ِٝيَٖٞعب عيع و
اىفب و أ.د سشٞذ عجبط اىغضساٗ ٛاىَششف اىعز ٛرعشك ثضعَبرخ اى٘ا عؾخ فعٜ
ٕععزا األّغععبص ٗأصععش ثشععنو فبعععو ثز٘عٞععٔ اىذساعععخ ثبألرغععبٓ اىععزٝ ٛعععضص ٍْٖغٞععخ
اىجؾش اىعيَٗ ٜىٔ اىَغبَٕخ ف ٜثي٘غ ٍب ٕ٘ ٍطي٘ة .
مَب ارقذً ثغضٝو اىشنش ٗاىعشفبُ اى ٚاىذمز٘ عجذ اىنشّ ٌٝبصش اىخضسعٗ ٜاىزٛ
ٍذ ٝذ اىعُ٘ ٗاىَغبعذح ٗارقذً ثغضٝو اىشنش اى ٚاعزبر ٛاىفب و اىذمز٘س ععَٞش
أىعجبدٗ ٛاىز ٛمبُ ىٔ األصش اىنجٞش ىَ٘اصيخ دساعز ٜىْٞو شٖبدح اىَبعغزش.
ٗال ٝف٘رْ ٜاُ أععغو اعبىش شعنشٗ ٛرقعذٝش ٛىعشئٞظ االمبدَٞٝعخ ..االععزبر
اىععذمز٘س ٗىٞععذ ّععبع ٜاىؾٞععبىٗ ٜمععزىل االعععبرزٓ اىيععز ِٝرفوععي٘ا ٍشععن٘سٍْ ِٝبقشععخ
اىشعععبىخ مَععب أرقععذً ثبىشععنش ٗاىزقععذٝش اىعع ٚاىغععٞذاد ٗاىغععبدح اىعععبٍي ِٞفعع ٜاىشععشمخ
اىعبٍخ ىزغبسح اىَ٘اد األّشبئٞخ ٗاىششمخ اىعبٍخ ىزغبسح اىؾج٘ة اىز ِٝعبَٕ٘ا فعٜ
ر٘فٞش اىَعيٍ٘بد ٗاىجٞبّبد اىز ٜرطيجٖب اىغبّت اىزطجٞق ٍِ ٜاىشعبىخ .
ٗأاٞشا اشنش ٗىذ ٛاععذ فٍ ٜغبعذرٔ ٍِ ّقو اىشعبىخ ٍِ اىَغ٘دح اى ٚاىضعٞغخ
اىْٖبئٞخ .

اىجبؽش
دمحم ٍ٘ع ٚىفزٔ
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23-14
31-24
44 - 32
42 - 45

اىفضو اىضبّ:ٜ
اىَجؾش األٗه :اداسح اىْقذٝخ 00000000000000000000000000000
اىَجؾش اىضبّ :ٜاداسح اىزٌٍ اىَذْٝخ 000000000000000000000000000
اىَجؾش اىضبىش :اداسح اىَخضُٗ اىغيع00000000000000000000000 ٜ

52 -49
65 - 59
55 – 66

اىفضو اىضبىش
اىَجؾش األٗه  :اداسح اىَطي٘ثبد اىَزذاٗىخ 000000000000000000000000
اىَجؾش اىضبّ :ٜاداسح اىزٌٍ اىذائْخ 0000000000000000000000000000
اىَجؾش اىضبىش :اداسح اىزغٖٞالد اىَضشفٞخ 0000000000000000000000

6

20 – 56
26 – 21
92 – 25

اىفضو اىشاثع
تطور الشركات التابعة لو ازرة التجارة والشركتيف المختارتيف
وتنظيـ الدائرة المالية فيهما0

المبحث األوؿ :الهيكل التنظيمي لمدائرة المالية في الشركتيف المختارتيف 000

المبحث الثاني :مديرية الحسابات 0000000000000000000000000

المبحث الثالث  :مديرية الخزينة 00000000000000000000000000
المبحث الرابع  :مديرية الحسابات المخزنية والتكاليف 0000000000000

الصفحة

39

39 - 39

409 - 33

409 – 401

441 – 403

المبحث الخامس :مديرية التدقيق 00000000000000000000000000

449 – 449

المبحث األوؿ :إدارة المطموبات المتداولة لالدارة المالية لمشركتيف0000000

419- 441

المبحث الثالث :إدارة الذمـ المدينة 00000000000

491- 490

الفصل الخامس

المبحث الثاني :األدارة النقدية................................

413 – 419

المبحث الرابع :إدارة المخزوف السمعي000000000000000000 :

499 – 491

االستنتاجات و التوصيات 00000000000000000000

410 – 499

مراجع البحث00000000000000000000000 0000 :

419 -419

المالحق 000000000000000000000000000 :

نبذة عف الرسالة بالمغة اإلنكميزية 0000000000000000

5

411

410 – 413

رقـ المخطط

الموض ػ ػ ػ ػ ػػوع

المخططات

4

يوضح احد الهياكل التنظيمية لدائرة مالية 00000000000

9

نقطة التعادؿ في حالة عالقة غير خطية 000000000000

1
9
1
1
1

يوضح خزاف النقدية وحركة األمواؿ 0000000000000

يوضح استخراج القابمية االيرادية 0000000000000000

يوضح الدفعة االقتصادية لمشراء 0000000000000000

يوضح مستوى إعادة الطمب 000000000000000000

يوضح فقرات الميزانية الختامية 00000000000 00000

9

يوضح الموجودات الثابتة والمتداولة الدائمية والمؤقته 00000

40

طرؽ تمويل الموجودات المتداولة 0000000000000000

41

طرؽ تمويل الموجودات المتداولة 00000000000000000

3
44
49

طرؽ تمويل الموجودات المتداولة 0000000000000000
طرؽ تمويل الموجودات المتداولة 000000000000000

يوضح الهيكل التنظيمي لمدائرة المالية في الشركة العامة لتجارة

المواد األنشائية 000000000000000000000000000

49

يوضح الهيكل التنظيمي لمدائرة المالية في الشركة العامة لتجارة

41

يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية الحسابات في الشركة العامة لتجارة

41

يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية الحسابات في الشركة العامة لتجارة

الحبوب 00000000000000000000000000000

المواد األنشائية 0000000000000000000000000000

الحبوب 000000000000000000000000000

41

يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية الخزينة في الشركة العامة لتجارة

49

يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية الخزينة في الشركة العامة لتجارة

المواد االنشائية 0

الحبوب 0000000000000000000000000000000

2

رقـ المخطط
43
10

الموض ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية الحسابات المخزنية

والتكاليف في الشركة العامة لتجارة الماد األنشائية 00000000
يوضح الهيكل التنظيمي لمديرية الحسابات المخزنية والتكاليف

في الشركة العامة لتجارة الحبوب 00000000000

يوضح شعب مديرية التدقيق في الشركة العامة لتجارة

الحبوب 0000000000000000000000000000000000

قائمة المالحق
رقـ الممحق

الصفحة

الموض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

=======================================================
 -4رسالة موجهة إلى العامميف في الشركتيف موضوع البحث

 -1جدوليف لتفريغ البيانات لمتحميل المالي مف التقارير المالية

لمشركتيف المختارتيف لمفترة مف 1001/ 41/ 94 _ 1009/4/ 4
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411

413 - 419

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اىَقذٍــخ
ٝيعععت اىْشععبط اىَععبى ٜفعع ٜاىَْشععؤد اىزغبسٝععخ دٗس ثععبىػ األَٕٞععخ ثعع ِٞاألّشععطخ
األاش ٙج ٗرىل ىَب ٝقً٘ ثٔ ٕزا اىْشبط ٍِ رشعَخ مَٞخ ىيخطط اىَ٘ ٘عخ ٍعِ
قجو مبفعخ األقغعبً ٗٗ ععٖب ثشعنو ٍْغعق ْٝغعغٌ ٗاألٕعذاف اىعبٍعخ اىزعٗ ٜععذد
اىَْشؤح أعبعب ٍِ أعو رؾقٞقٖب ٗرضداد إَٔٞزعٔ ثشعنو اعبي فعٍْ ٜشعؤد اىقطعب
اىزغبس ٛاىعبً ثغجت رعبٍئ ٍع األٍ٘س اىَبىٞخ ٗابصخ ؽشمخ اىْقذ اىزٍ ٕ٘ ٛيل
ىيَغزَععع ععَِ ٕععزا اىْظععبً ج ا ععبفخ ىنّ٘ععٔ اىعْضععش األعععبط فعع ٜدٗسح اىْشععبط
ىيَْشآد اىزغبسٝخ .
ٗرععئد ٛاإلداساد اىَبىٞععخ فعع ٜاىشععشمخ اىعبٍععخ ىزغععبسح اىَعع٘اد األّشععبئٞخ ٗ اىشععشمخ
اىعبٍععخ ىزغععبسح اىؾجعع٘ة دٗسا ٍَٖعب ر فعع ٜاداسح اىَعع٘اسد اىَبدٝععخ ٗاىجشععشٝخ ثٖععذف
رؾقٞق إٔذاف اى٘صاسح ٗشعشمبرٖب ٗرىعل ثبىزفبععو ٍعع اإلداساد األاعش ٙفع ٜمعو
ٍزْبعق ٝٗ .عزجش عْضش سأط اىَبه ٍِ إٌٔ اىعْبصش اىز ٜرزنُ٘ ٍْٖعب ج ٗال ثعذ
ٍِ اداسرٔ ثشنو عقالّ ٜج ثزىل فٖ ٜرزؾَعو ٗاعجعبد عغعَٞخ الثعذ ٍعِ رؤدٝزٖعب .
أُ ٕزٓ اى٘اعجبد الثذ اُ رئد َِ ٛرْظ ٌٞعي ٌٞىعدداساد اىَبىٞعخ ٝغعٖو عيٖٞعب
ٍَٖعععخ أداء ٕععععزٓ اى٘فعععبئا ثنفععععبءح عبىٞععععخ  .مَعععب أُ اإلداساد ععععَِ اىزؾعععع٘ه
االشعزشامٗ ٜاىزَْٞععخ اىشعبٍيخ اىععزٝ ٛشعٖذٕب اىقطععش ٍعب رععضاه رععبٍّ ٜععِ ٍشععنالد
أعبععععٞخ فعععٍ ٜغععععبٕب ىشفعععع األداء فعععٍ ٜغعععبه رؾغعععٗ ِٞرطععع٘ٝش اداسح سأععععَبه
اىزشععغٞو ثضععفزٔ قبعععذح اىغعع٘ٞىخ فعع ٜاىشععشمبد عٍَ٘ععب ر ٗابصععخ اىزغععبسح ٍْٖععب
ثشطش ٔٝاىَ٘ع٘داد اىَزذاٗىخ ٗاىَطي٘ثبد اىَزذاٗىخ .
ىععزاىل فبىشعععبىخ رقععً٘ عيعع ٚفش ععٞخ أعبعععٞخ ٕعع ٜأُ ر رطعع٘ٝش اداسح سأعععَبه
اىزشععغٞو فععٍْ ٜشععؤد اىشععشمخ اىعبٍععخ ىزغععبسح اىَعع٘اد األّشععبئٞخ ٗاىشععشمخ اىعبٍععخ
ىزغبسح اىؾج٘ة ٝئد ٛاى ٚرغٖٞو عَيٞعخ اىزخطعٞط ٗاىشقبثعخ َٗٝنعِ اىَْشعؤح ٍعِ
أداء دٗسٕب اىزغ٘ٝق ٜىيَغزٖيل األاٞش ثنفبءح ِ أطبس اىزَْٞخ ٗ رط٘ٝشٕب .
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ٗقذ اعزخذٍذ اىعذٝذ ٍِ ٍضبدس اىَعيٍ٘بد ٍِ أعو اىؾض٘ه عيّ ٚزبئظ دقٞقعخ
رؾقق اىٖذف األعبط ٍِ اىشعبىخج ٗاىزَٝ ٜنِ رج٘ٝجٖب مَب ٝؤر-:ٜ
أوالً :
ٍزبثعخ ٍب مزت ٍِ ثؾ٘س عِ اىْشبط اىَعبى ٜفعٍْ ٜشعؤد األعَعبه ٗابصعخ فَٞعب
ٝزعيق ثشأعَبه اىزشغٞو ٍِ ٍضبدس عشاقٞخ ٗعشثٞخ ٗأعْجٞخ .
ثاويا ً :
اىزقععبسٝش اىَبىٞععخ اىغععْ٘ٝخ ىَشاقجعع ٜاىؾغععبثبد ج ٗاىنشعع٘فبد اىَبىٞععخ األاععش. ٙ
ٗثعض اىْششاد ٗاإلؽضبءاد اىشعَٞخ اىضبدسح عِ اىششمز ِٞاىَخزبسر. ِٞ
ثانثا :
اىَقبثيععخ اىشخضععٞخ اىَْظَععخ ٍععع اىعععبٍي ِٞج ععَِ ٍغععبه اىجؾععش ج ثزؾوععٞش
ٗرخطٞط ٍغجق ِٞىَب عٞطشػ ْٗٝبقش ف ٜاىيقبء .
رابعا ً :
اىضٝبساد اىَٞذاّٞخ ىَخزيعا ٍ٘اقعع اىْشعبط ٍعع رزجعع ععٞش اىعَيٞعبد ٗاإلععشاءاد
اىَبىٞخ اىَخزيفخ .
ابٍغب ر :
أعي٘ة االعزجٞبُ ؽٞش رٌ اعذاد اعزَبسح اعزجٞبُ ر٘ ؼ ٍِ اعاله ٍعب ٗسد فٖٞعب
ٍِ أعئيخ األعبىٞت اىَزجعخ ف ٜاداسح اىَ٘ع٘داد ٗاىَطي٘ثعبد اىَزذاٗىعخج ٗقعذ رعٌ
ر٘صٝعٖعععب عيععع ٚعَٞعععع ٍعععذساء األقغعععبً رٗ ٛاىعالقعععخ ثفقعععشاد سأععععَبه اىزشعععغٞو
ٗسإععبء اىشعععت ٗثعععض اىعععبٍي ِٞفععٕ ٜعزا اىشعععت ٗ .رزععؤىا اىشعععبىخ ٍععِ صالصععخ
أث٘اة رغَع ث ِٞاىذاسعخ اىْظشٝخ ٗاىعيَٞخ شَيذ عيع ٚاَغعخ فضع٘ه ٍزغيغعيخ
ٗفق اىضٞغخ اىزبىٞخ:
اىفضو االٗه ٝٗ :زوَِ صالصخ فض٘ه ّظشٝخ ععٞزطش اىجبؽعش فعٕ ٜعزا اىفضعو
ٍقذٍخ عِ ٍفًٖ٘ سأعَبه اىزشغٞو ٗإَٔٞخ ف ٜرؾقٞق إٔذاف اىششمبد ٍِ االه
اعطععبء ّظععشح عبٍععخ عععِ اإلداسح اىَبىٞععخ ٗدٗسٕععب فعع ٜاىَشععْبح ٗثعععض األدٗاد
اىزؾيٞيٞخ ىفقشاد سأعَبه اىزشغٞو .
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أٍععب اىفضععو اىضععبّ . ٜفٞزْععبٗه األعععظ اىعيَٞععخ اىْظشٝععخ فعع ٜاداسح فقععشاد عبّععت
اىَ٘ع٘داد اىَزذاٗىخ ٍِ سأعَبه اىزشغٞو .ف ٜؽ ِٞرؤر ٜاألعظ اىخبصخ ثبداسح
فقشاد عبّت اىَطي٘ثعبد اىَزذاٗىعخ ٍعِ سأععَبه اىزشعغٞو عَِ ٍجبؽعش اىفضعو
اىضبىش .
ٗٝزطععش اىجععبة اىضععبّ : ٜمععشط اىفضععو اىشاثععع اىعع ٚر٘ ععٞؼ اىزغيغععو اىٖشٍععٜ
ىيذائشح اىَبىٞعخ فع ٜميزعب اىشعشمزٍ ِٞعع صع٘سح شعبٍيخ ىيفعبىٞعبد ٗاىغعغالد اىزعٜ
رقً٘ ثٖب مو شعجخ َِ ٍذٝشٝبد اىذائشح اىَبىٞخ ىنو ششمخ.
أٍععب اىجععبة اىضبىععشٗ :اىععز ٛاضععش ىز٘ ععٞؼ اىضععٞػ اىَعزَععذح فعععال فعع ٜاداسح
سأعَبه اىزشغٞو ف ٜميزب اىششمز ِٞاىَخزبسر ِٞفقذ روَِ اىفضو اىخبٍظ.
ىز٘ عععٞؼ اىنٞفٞعععخ اىزععع ٜرعععزٌ ٍعععِ االىٖعععب اداسح معععو ٍعععِ اىَ٘عععع٘داد اىَزذاٗىعععخ
ٗاىَطي٘ثعععبد اىَزذاٗىعععخ فععع ٜميزعععب اىشعععشمزٍٗ ِٞعععِ اعععاله األععععئيخ اىععع٘اسدح فعععٜ
اعزَبساد االعزجٞبُ.
ٗ ااٞععشا روععَْذ االطشٗؽععخ االعععزْزبعبد ٗاىز٘صععٞبد ٗاالصععخ ٍععب ٗسد فععٜ
اىشعععبىخ عيعع ٚشععنو اعععزْزبعبد ؽععذد فٖٞععب ٍْععبطق اىخيععو فعع ٜاىزخطععٞط ٗاىشقبثععخ
اىَععبى ِٞٞفعع ٜميزععب اىشععشمزِٞج ٗثَععب ٝزعيععق ثشأعععَبه اىزشععغٞوج ٍٗععِ اععاله ّزععبئظ
اىذاسعخ اىَٞذاّٞخ
أٍب اىز٘صٞبد اىز ٜأس ٙفٖٞب شٗسح األاعز ثٖعب ٗٗفعق ٍعب ٗسد ٍعِ اععزْزبعبد
ٗقذ ٗاعٖذ اىعذٝعذ ٍعِ اىَشعبمو ٗاىضعع٘ثبد اىَزَضيعخ ثعبىق٘ٞد اىَفشٗ عخ عيعٚ
اىزعبٍععو ٍععع اىجٞبّععبد ٗاىزقععبسٝش اىَبىٞععخ ىيشععشمز ِٞاىَخزععبسر ِٞج ثبإل ععبفخ اىععٚ
صععٞغخ اىزعبٍععو اىزعع ٜمبّععذ ٍععِ قجععو ثعععض اىعععبٍي ِٞج ٕٗععزا دىٞععو عععذً ٗ عع٘ػ
إٔذاف اىششمز. ِٞ
ٗأاٞشا ّغؤه هللا اىز٘فٞق .
اىجبؽش
دمحم ٍ٘ع ٚىفزٔ
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الفصل األوؿ
دراسة نظري ػ ػػة
ويتضمن المباحث :
المبحث األول:
المبحث الثاني:
المبحث الثالث:

مفهوم رأسمال التشغيل وأهميته في تحقيق أهداف المنشأة 0
إدارة الموجودات المتداولـــــــــــــــة
إدارة المطلوبات المتداولـــــــــــــــــــــــــــــة
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المبحث األوؿ
مفهوـ رأسماؿ التشغيل وأهميته في تحقيق أهداؼ المنشأة
أهداؼ المنشات

يحتػػل أرسػػماؿ التشػػغيل مكػػاف الصػػدارة فػػي تفكيػػر اإلدارة العميػػا فػػي المنشػػأة بسػػبب تػػأثير المباشػػر

ومساسػػه فػػي مجمػػل نشػػاة المنشػػأة وديمومتهػػا سػواء كانػػت المنشػػأة صػػناعية و تجاريػػة و أو غيرهػػا وهػػو بػػذلؾ

يمثػػل المص ػػب الرئيسػػي والمح ػػرؾ لفعالياتهػػا  0ول أرس ػػماؿ التشػػغيل مفهوم ػػاف يتمثػػل األوؿ باإلجم ػػالي وال ػػذ

يتضمف الموجودات والمطموبات المتداولة قي حيف يدعى الثاني بصػافي أرسػماؿ التشػغيل والػذ يمثػل الفػرؽ
بيف الموجودات المتداولة والمطموبات المتداولة و والذ يمثل مركز إسناد لقوة المنشأة وتطورها عمى سػالمة

رصيدها مف صافي رأسماؿ التشغيل وبالتػالي عمػى القػ اررات الماليػة ذات التػأثير عمػى فق ارتػه و ويتوقػف مػدى
االستفادة مف رأسماؿ التشغيل عمى نوع ودرجة سيولة فقرات الموجودات المتداولة 0

وسيتطرؽ الباحث في هذا الفصل إلى إعطاء نظر عامة عف أهمية االدار المالية ووظائفها ومف ثـ التعريف

بمفهوـ رأسماؿ التشغيل وأهميته وأثر في تحقيق أهداؼ المنشػأة وخاصػة فػي السػيولة والر حيػة وفػق المباحػث

التالية :

يتضػمف المبحػث األوؿ أهميػػة االدار الماليػة ووظائفهػػا و والمبحػث الثػاني مفهػػوـ وأهميػة أرسػػماؿ التشػغيل فػػي

حػػيف يتضػػمف المبحػػث الثالػػث السػػيولة والر حيػػة و وأخي ػ ار المبحػػث ال اربػػع الػػذ يتنػػاوؿ مصػػادر واسػػتخدامات

األمواؿ كإطار إلدارة رأسماؿ التشغيل 0
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أهمية اإلدارة المالية ووظائفها

اختمف المتخصصوف في اإلدارة المالية فػي وضػع تعريػف موحػد لػ دارة الماليػة و وذلػؾ حسػب المػدارس

التػػي ينتمػػوف إليهػػا والتػػي تػػأثرت بػػدورها بػػالظروؼ التػػي عاشػػت خاللهػػا االدار الماليػػة و ويمكػػف تقسػػيـ هػػذ
المدارس إلى ثالثة هي القديمة والمجددة والحديثة 0

()4

فقػػد عػػرؼ ( )Dougal , Guthmanوهمػػا مػػف المدرسػػة القديمػػة اإلدارة الماليػػة بأنهػػا ا الفعاليػػة المتعمقػػة
بتخطيط وتجهيز األمواؿ ورقابتها وادارتها في المنشأة حيػث فصػال فػي التعريػف بػيف الرقابػة واإلدارة وكأنهمػا

عنصراف مستقالف 0

()1

إمػػا (  )Upton , Howardوهمػػا مػػف المدرسػػة المجػػددة فقػػد عرفاهػػا بأنهػػا ا الحقػػل اإلدار أو مجموعػػة
الوظػػائف اإلداريػػة المتعمقػػة بػػإدارة مجػػرى النقػػد والراميػػة لتمكػػيف المنشػػأة مػػف تنفيػػذ أهػػدافها ومواجهػػة مايسػػتحق
عميها مف التزامات في الوقت المحدد لها 0

()9

ويرى (  )Johnsonوهو مف المدرسة الحديثػة إف االدار الماليػة تمعػب دو ار مهمػا فػي التخطػيط المػالي وادارة
الموجودات ومواجهة المشاكل االستثنائية لضماف استمرار المنشأة وباإلضافة إلى تجهيز وسائل الدفع 0

()9

_______________________________________
 ) 4د 0خميل الشماع و االدارة المالية و بغداد  :مطبعة الزهراء  4310ص 0 49-1

– 2- Harry Guthman and Herbert Dougall , Gorporate Financial policy , Engle wood Cliffe N.j ,printic
Hall, Inc, 1962 , 4th . ed ., pp . 3-4 .
3) Bion Howard & Miller Upton , Introduction to Business Finance , New York , McGraw- Hill Book
Co., Inc., 1953 4th .ed pp. 3-4 .
4) Robert Johnson , Financial management , New York; Ally & Bacon , Inc ., 1975 , pp.

كما إف )  )Weston , Brighamيصوراف اإلدارة المالية وكأنها تشتمل ثالثة أجزاء أساسية مف وظائف

المدير المالي هي  :التخطيط والرقابة وادارة رأسماؿ التشغيل و ومعالجة المشاكل المالية المنفردة 0
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()4

ويرى الدكتور خميل الشماع اإلدارة المالية هي ا أحدى وظائف المنشأة التي تشمل تنظيـ مجرى االمواؿ فيها

وتخطيطه والرقابة عميه والتحفيز المالي الفراد المنشأة 0

()1

ويرى الباحث إف التعريف االخير يمكف اعتبار أكثر تحديدا لمعنى اإلدارة المالية بالمفهوـ الحديث لها وذلؾ مف
خالؿ توضيحه لمترابط الموجود بيف وظائف اإلدارة المالية ( باعتبارها إحدى وظائف المنشأة ) و يف الوظائف

اإلدارية 0

يالحظ مما جاء أعال انه قد حصػل تغيػ ار كبيػ ار فػي مفهػوـ الوظيفػة الماليػة عبػر المػدارس الػثالث السػابقة 0

()9

فقد كاف ينظر ل دارة المالية سابقا وكأنها وسيمة لمحصوؿ عمػى التمويػل فقػط وقػد سػاعد فػي بػروز ذلػؾ المفهػوـ

الكساد الذ ساد العالـ في فترة الثالثينات حيث اتجه االهتمػاـ نحػو إدارة السػيولة والػتحفظ فػي التمويػل و األمػر

الذ زاد مف أهمية تحميل الميزانية والكشوفات المالية األخرى مف اجل قياس الوضع المالي لممنشأة بشكل سػميـ
0

ونتيجة لمتوسع فػي اسػتخداـ األسػاليب الرياضػية الحديثػة ودخولهػا فػي التحميػل اإلدار فػي إطػار اتخػاذ القػ اررات

والػدور الػػذ تسػاهـ بػػه النتػػائق المتحققػة باسػػتخداـ هػذ األسػػاليب و فقػػد زاد االهتمػاـ بكيفيػػة اتخػاذ القػ اررات التػػي

تتعمق بالموجودات وتحديد اإلشكاؿ المختمفة منها و سواء المتداولة أو الثابتة 0

_______________
1) J. Fred Weston and Eugene F. Brigham , Manegerial Finance . New York , Holt Renehart and
Winston ,Inc., 1975, p. 7.

0

)2

د 0خميل الشماع و مصدر سابق و ص 1:

)9

د 0سيد الهوار و اإلدارة المالية  :مفهوـ اتخاذ الق اررات و القاهرة و  4311و ص 0 40- 3

ولما كانت االمواؿ التي يتـ تمويل مختمف الموجودات بها متأتيػة مػف مصػدريف أساسػييف  :ممتمػؾ ومقتػرض

و ولما كاف مف مهمات اإلدارة المالية إقرار تنوع حجـ كل مف المصدريف فقد

أصبحت الوظيفة المالية.
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التشمل التمويل فقط بل تعدته لتشمل االستثمار أو استخداـ االمواؿ  0ويمكف تحديد القػ اررات الماليػة التػي تهػتـ
بهػػا اإلدارة الماليػػة بمػػا يمػػي  :إدارة أرسػػماؿ التشػػغيل و االسػػتثمار طويػػل األمػػد و والتمويػػل طويػػل األمػػد  0وهكػػذا

تتضح مكانة إدارة رأسماؿ التشغيل في مجمل نشاة اإلدارة الماليػة فػي المنشػأة خاصػة فػي المنشػات التػي تحتػل

الموجودات المتداولػة بهػا النسػبة العظمػى مػف إجمػالي الموجػودات و أ تمػؾ التػي تكػوف االمػواؿ المسػتثمرة فيهػا
الماد قصيرة كبيرة بالنسبة إلى مجموع االستثمارات 0
أهمية اإلدارة المالية :

يتأثر مجمل نشاة المنشأة وكفاءتها في تحقيق األهداؼ المرسومة لهػا مػف خػالؿ كفػاءة إدارتهػا الفرعيػة

في تنفيذ الخطة الموضوعة  0واإلدارة المالية مف اإلدارات الفرعية في المنشأة

( أ الوحػػدة االقتصػػادية ) التػػي تقػػع عمػػى عاتقهػػا مهمػػة اسػػتخداـ االم ػواؿ داخػػل المنشػػأة بالشػػكل الػػذ ينسػػجـ

وتحقيق األهداؼ مف خالؿ سالمة الق اررات المالية 0

مػػف ذلػػؾ يتضػػح تػػأثر كفػػاءة اإلدارات األخػػرى ( ضػػمف هػػذا اإلطػػار كاإلنتػػاج والتسػػويق واإلف ػراد بأسػػموب أداء

الوظيفة المالية و وبكفاءة المديريف المالييف ودرجة المعرفة المالية و و ذلؾ يتضػح التػرابط بػيف مختمػف اإلدارات

ضمف المنشأة لتحقيق األهداؼ المرجوة  0وفي النظـ ذات التخطيط الشامل تعتبػر الوحػدة االقتصػادية جػزء مػف
الدولة و لذا فأف أ تطور في هذ الوحدة ينعكس عمى مجمل النشاة االقتصاد العاـ لمدولة 0

إف جممة التغيػرات المهمػة فػي االقتصػاد الع ارقػي مػف حيػث عػدد وحجػـ المنشػات والخطػط التنمويػة فػي مختمػف

القطاعػات االقتصػػادية ( كالصػػناعة والتجػػارة والز ارعػػة  00وغيرهػػا ) و ػػروز القطػػاع العػػاـ الػػذ تقػػع عمػػى عاتقػػه

مسػؤولية كبيػرة تتعػػدى تحقيػق الرفاهيػػة االقتصػادية واالجتماعيػػة القطريػة إلػػى حػدود ابعػػد مػف ذلػػؾ يكػوف اإلطػػار

القػػومي األسػػاس المػػاد لمحتواهػػا و االمػػر الػػذ أدى إلػػى ت ازيػػد الحاجػػة ل ػراس المػػاؿ كأحػػد نتػػائق هػػذ التغي ػرات
االقتصادية باإلضافة إلى ضرورة وضع مؤشرات دقيقة لتقييـ الخطط واالنجازات 0

مػػف ذلػػؾ كانػػت جسػػامة المهمػػات الممقػػاة عمػػى االدار الماليػػة فػػي القطػػر خاصػػة فيمػػا يتعمػػق باالسػػتخداـ األمثػػل

والعقالني لألمواؿ لغرض تدقيق اكبر قدر ممكف مف المردود الماد لممنشأة لتحقيق العائد االجتماعي 0

أهداؼ اإلدارة المالية :

ل ػ دارة الماليػػة أهػػداؼ أساسػػية تسػػعى لتحقيقهػػاو وهػػي اخػػذ الموقػػف المطمػػوب لتحقيػػق أفضػػل وضػػع ممكػػف

لممنشأة في تحقيق هذ األهداؼ 0
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 -4سيولة المنشأة :

المبػػدأ االسػػاس لممنشػػأة الحفػػاا عمػػى اسػػتم اررية عممهػػا مػػف خػػالؿ تسػػديد االلت ازمػػات المترتبػػة عميهػػا فػػي
موعد استحقاقها ومواجهتها لمظروؼ الطارئة و اى تحقيق رصيد نقد مناسب فػي المنشػأة

()4

عمػى إف

أليتـ ذلؾ جراء تقميل التدفق النقد الخارج وزيادة التدفق النقد الداخل  0بل عميها إف تخمق التناسػب
بيف التدفقيف النقدييف بما يحفظ عمى بقاء المنشأة وتطويرها 0

()1

 -4ر حية المنشأة والر حية االجتماعية :

اإلدارة المالية تسعى لتحقيق اعمى مجرى مف العوائد الصافية لممالكيف ( هـ المجتمع في حالة الممكية

العامة )  0وبالرغـ مف عيوب هذا الهدؼ ( الموضح أدنا ) إال انه مازاؿ يحتل مكانة جوهرية في التحميل
االقتصاد وتقييـ أداء اإلدارة المالية في استخدامها لألمواؿ المتاحة0
إما المأخذ عمى هذا الهدؼ فهي :

أ -عدـ تحديد لتوقيت العوائد التي تسعى اإلدارة المالية مف تعظيمها 0

ب -ال يأخذ بنظر االعتبار المخاطرة التي تتعرض لها المنشأة اثناء سعيها لتحقيق هذا الهدؼ 0

_______________
1) R.L. Johnson , Financial disision making , Good year publishing Co. Inc ., 1973,
p.6 .
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ويقسـ الهدؼ أعال إلى شطريف و

موضح في أدنا :

()4

يتناوؿ األوؿ ر حية المنشأة ويتطرؽ األخػر لمر حيػة االجتماعيػة كمػا

أ -ر حية المنشأة :

يمثػػل هػػدؼ ر حيػػة المنشػػأة األسػػاس فػػي التحويػػل و والػػذ يعتمػػد عمػػى العائػػد المتوقػػع تحقيقػػه والمخػػاطرة

التي تتحممها المنشأة مف اجل تحقيق ذلؾ العائد 0
12

()1

وتمعب الق اررات المالية الدور األساس بالتأثير في قيمة المنشأة

()9

مف خالؿ تأثيرها في

كل مف العائد و والمخاطرة و ذلؾ تسعى االدارة المالية مف خالؿ هذ القرارات إلى خمق

التوازف بيف العائد والمخاطرة وصوال إلى تحقيق اعمى مردود لممنشأة في ضوء االعتبارات

االستراتيجية لها 0

وسوؼ يتناوؿ الباحث هذا الموضوع بتفصيل أكثر في المبحث القادـ 0

ب -الر حية االجتماعية :

إف العائد الذ يؤوؿ لممجتمع والمتمثل بالمردود الذ تأتي به المنشأة لممجتمع أ

الوفورات االقتصادية المتحققة جراء قياـ المنشأة ( كخمق فرص العمل و الحفاا عمى العممة

الصعبة و تأسيس المشاريع الخدمية  00وغيرها )0

هذا ويمكف قياس الر حية االجتماعية مف خالؿ إجراء مجموعة مف التعديالت عمى فقرات

ر حية المنشأة وتشمل :تعديالت عمى تكاليف التشغيل بالطرح أو باإلضافة فعندما تكػػوف

التكاليف الحقيقية اقل مف التكاليف التشغيمية يتـ تعديمها بطرح الزيادة عمى سبيل المثاؿ في

حالة الموارد الغير مستخدمة أو المستخدمة بأقل مف طاقتها عادة يتـ دفع مقابمها باألسعار

الجارية في حيف يجب إف يحتسب المصروؼ الحقيقي الستخداـ أ مورد عمى أساس الفرص

البديمة التي توجد الستخدامه سواء أكاف المورد المستخدـ اقل مف طاقة العمل أو القػ ػػوى

المحركة أو غيرها و في حيف تكوف التعديالت باإلضافة عندما تكوف التكاليف الحقيقية اكبر مف

______________
1) Murray D. pryce , Industrial Development . McGraw – Hill Co., New York ,p.142
.
)2
Ezra Solomon , The theory of financial management , New York , Columbia University press , 1963.
pp.16-17 .
3) Weston and Brighham , Op, Cit ., p.3 .

التكاليف التشغيمية كأف يكوف بسبب وجود اإلعالنات أو بسبب تقدير النقد األجنبي المدفوع بأقل مف قيمته 0

كػػذلؾ هنػػاؾ التعػػديالت التػػي تجػػر عمػػى اإليػرادات التشػػغيمية والتػػي تكػػوف بػػالطرح أو اإلضػػافة أيضػػا و

()4

فعنػػد

اكتساب المنشػأة نقػد أجنبػي مسػعر بسػعر رسػمي بأقػل مػف قيمتػه فػاف األمػر يتطمػب تعديمػه إلػى السػعر الحقيقػي

ليأخػػذ فػػي الحسػػباف القيمػػة الحقيقيػػة لموفػػورات مػػف النقػػد األجنبػػي أو الحالػػة المعاكسػػة أ عنػػدما يكػػوف اإلي ػراد
المتحقق أكثر مف القيمة الحقيقية له 0
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يضػػاؼ لػػذلؾ هنػػاؾ تعػػديالت أخػػرى يجػػب إدخالهػػا عنػػد حسػػاب الر حيػػة االجتماعيػػة إلػػى جانػػب التعػػديالت التػػي
يتطمبها األمر لبياف االختالفات فػي التكػاليف واإليػرادات التشػغيمية خاصػة عنػدما تكػوف لممنشػأة م ازيػا اقتصػادية
كبيرة ذات تأثيرات لممجتمع قابمة لمقياس والتحديد 0

وظائف االدار المالية :

بالرغـ مف عدـ االتفاؽ حوؿ تقسيـ الوظائف اإلدارية إال إف هناؾ اتفاقػا عمػى إف التخطػيط والرقابػة والتنظػيـ

والتحفيز

()1

 0تمثل الوظائف اإلدارية الرئيسة 0

وسوؼ نبحث هذ الوظائف هنا قدر تعمق األمر باإلدارة المالية :

أ -التخطيط المالي :

ويمثػػل وظيفػػة أساسػػية ل ػ دارة الماليػػة و إذ يشػػمل اختيػػار المػػدير لمسػػبل التػػي يسترشػػد بهػػا فػػي تنسػػيق
المجهود الجماعي مف البػدائل المتيسػرة و ػذلؾ تعتبػر الخطػة سػبيال مرسػوما لفعػل يزمػع القيػاـ بػه وتعػود

أهمية التخطيط المالي إلى الصفة الخاصة التي تتميػز بهػا قػ اررات االدار الماليػة  0فهػي تعػالق مشػاكل

وموضػػوعات ماليػػة مسػػتقبمية 0

()9

ويتحػػتـ عمػػى اإلدارة الماليػػة لممنش ػأة إف تتعػػرؼ مقػػدما عمػػى حجػػـ

االمواؿ المطموبة لتمويل عمميات الشراء والتخزيف وسداد االلتزامات التي تستحق خالؿ الفترة المقبمػة أو
تمويل عمميات البيع األجل وعمميات التوسع  00وغيرها 0

__________________
1)Marry D. pryce , Op, Cit .,. 144
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وقد أدى توسيع المنشأة وتعقيد إعمالها إلػى ت ازيػد الحاجػة لمتخطػيط التػالي مػف اجػل اإلعػداد لممسػتقبل وتنسػيق
نشاطات المنشأة وجعمها وحدة متكاممة لتحقيق أهداؼ المنشأة  0ويمكف تحديد مراحل التخطػيط المػالي بمػا يمػي

:

تحديػد األهػداؼ وترجمتهػا ماليػا و رسػـ السياسػات الماليػػة و إعػداد الموازنػات صػياغة اإلجػراءات والقواعػد الماليػػة

التي تمكف المنشأة مف تنفيذ سياساتها 0
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والبػػد إف ت تػػوفر فػػي الحيػػاة الماليػػة درجػػة مػػف المرونػػة ذلػػؾ تحسػػبا لالحتمػػاالت المسػػتقبمية بسػػبب اعتمػػاد الخطػػة
أساسا عمى التنبؤات 0

ب -الرقابة المالية :

اليمكف تحقيق الخطط المالية الموضوعة مالـ توجد سياسات واجراءات رقابية كفوءة تعكس طبيعة الفعالية

المراد الرقابة عمى تنفيذها بشكل يكفل وصػوؿ المعمومػات بسػرعة حػوؿ حػدوث أو ترقػب حػدوث االنح ارفػات مػف
اجػػل تالقيهػػا وبالتػػالي ضػػماف اسػػتمرار عمػػل المنشػػأة بشػػكل مػػرض وسػػميـ وتتطمػػب الرقابػػة درجػػة مػػف المرونػػة

تمكنهػػا مػػف التكييػػف لمتغيػرات التػػي قػػد تحصػػل فػػي الخطػػط أو فػػي األداء  0هػػذا باإلضػػافة إلػػى نظػػاـ اتصػػاالت

كفوء يعتمد أسموب التغذية العكسية في رفد المستويات اإلدارية المختمفة بالمعمومات 0
وتتـ عممية الرقابة مف خالؿ :

()4

 -4تحديد المقاييس والمعايير الموضوعية لممقارنة 0

 -1مقارنة األداء الفعمي بالمقاييس والمعايير الموضوعة
 -9تحديد االنحرافات والمسؤولية عنها

 -9تصحيح االنحرافات ومتابعة مدى فاعمية ذلؾ 0

وتحدث االنحرافات بسبب عدـ الدقة في الخطة الموضوعة أو عدـ كفاءة أجهزة التنفيػذ أو مػف االثنػيف

معا 0

ج  -التنظيـ المالي:

يمثػل التنظػيـ تحديػدا لألنشػطة التػي تقػوـ بهػا المنشػأة مػف اجػل بمػوغ أهػدافها بكفػاءة  0ثػـ توزيػع وتجميػػع

هذ األنشطة ل فراد العامميف وفق أسس معينة تمثل التخصص الوظيفي في العمػ ػػل

______________
1) Ernest W. Walker & William H . Baughn , Financial planning & policy , New Yor; , Harber & Row
., 1961 .

وبالتالي توضيحا لمصالحيات والمسؤوليات لكل وظيفة مف اجل تحديد العمل وبالتالي تحديػد المسػؤولية و وذلػؾ
لما تمثمه الصالحيات مف حق شرعي في اتخاذ الق اررات وتوجيه األوامر والتعميمات ودرجة المركزية والالمركزية

المطموبة في العمل 0

()1

ويتضح هنا كذلؾ أهمية الدور الذ تمعبه االدار المالية والمدير المالي و لذا فهي تمثل مكانة متقدمة ضمف

إطار الهيكل التنظيمي لممنشأة حيث تقع فػي المسػتوى اإلدار األوؿ بعػد موقػع المػدير العػاـ

()9

ويسػاعد وجػود

ا إلدارة الماليػػة فػػي هػػذا الموقػػع عمػػى إبػراز دورهػػا فيمػػا يتعمػػق باسػػتثمار االمػواؿ وحركتهػػا داخػػل المنشػػأة وعالقتهػػا
الماليػػة الخارجيػػة  0هػػذا ويغمػػب طػػابع التجمػػع الػػوظيفي فػػي تنظػػيـ الوظيفػػة الماليػػة و ذلػػؾ لمػػا تتميػػز بػػه هػػذ
21

الوظيفػػة مػػف تخصػػص نػػوعي فػػي العمػػل باإلضػػافة إلػػى فوائػػد تخصػػص العمػػل فػػي هػػذ اإلدارة والمتمثػػل بسػػالمة
التخطػػيط والرقابػػة المػػالييف وأهميػػة الق ػ اررات الماليػػة المتخػػذة و ثػػـ طبيعػػة العمػػل ومتطمباتػػه  0ويختمػػف الهيكػػل

التنظيمػػي ل ػ دارة الماليػػة مػػف منشػػأة ألخػػرى تبعػػا لنػػوع وحجػػـ القطػػاع الػػذ تعمػػل فيػػه وطبيعػػة نشػػاطها ودرجػػة

تعقيد 0

( )4

ويرى الباحػث بػأف تقسػـ الوظػائف الماليػة إلػى مجمػوعتيف و تضػـ األولػى الوظػائف المسػؤولة عػف التخطػيط

المػػالي فػػي حػػيف تضػػـ المجموعػػة الثانيػػة عمػػى الوظػػائف المسػػؤولة عػػف تسػػجيل النتػػائق الماليػػة وتحميمهػػا بهػػدؼ

الرقابة عمى األداء الجيد  0لذا يمكف إف يكوف الشكل التنظيمي الشامل ل دارة المالية كاألتي :

_____________
)4د 0جميل احمد توفيق و اإلدارة المالية و القاهرة و11: ً 4319

 )1د 0عاطف دمحم عبيد و االدار المالية و /دار النهضة العر ية و القاهرة و  4319و ص 0 41
Ernest W. Walker & William H. Baugher , op. cit ., pp . 41- 46

مخطط رقـ ()4

يوضح احد الهياكل التنظيمية لدائرة مالية /مديرية عامة
مدير الشؤوف المالية
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)3

مدير المراقبة الماليػ ػػة

مدير الحسابات
 -قسـ إال ائتماف والتحصيل

 -قسـ الموازنات

 -قسـ الضرائب والتمويل

 قسـ اإلحصاء والبحوث -قسـ التكاليف

 -قسـ الرواتب

 -قسـ التدقيق

 -قسـ التقارير المالية

 -قسـ الحسابات العامة

 -قسـ االستشارات

(مف عمل الباحث اعتمادا عمى دراسة ميدانية)
د -التحفيز المالي :

يمكػػف توضػػيح التحفيػػز بأنػػه خمػػق لمتعػػاوف اإلدار بػػيف اإلفػراد العػػامميف فػػي المنشػػأة وبمختمػػف مسػػتوياتهـ

اإلدارية واستمالتهـ لحب العمل واثارة الروح المعنوية فيهـ مػف اجػل تػوجههـ نحػو اإلخػالص والتفػاني فػي العمػل
0

()4

وهنػػا تبػػرز أهميػػة خمػػق الشػػعور لػػدى العػػامميف فػػي أف إشػػباع رغبػػاتهـ الخاصػػة م ػرتبط بتحقيػػق أهػػداؼ المنشػػأة

وانعكاس التفاني واإلخالص في العمل عمى هذا الترابط 0

ويتطمب التحفيز المالي أيضا نظاما كفؤا لالتصاالت بيف مختمف المستويات اإلدارية
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المبحث الثاني
مفهوـ وأهمية رأسماؿ التشغيل
مف اجل التعػرؼ عمػى ماهيػة أرسػماؿ التشػغيل البػد مػف إيضػاح مفهػوميف

()4

أولهمػا صػافي أرسػماؿ

التشغيل و والثػاني إجمػالي أرسػماؿ التشػغيل  0فػاألوؿ يمثػل موضػوع الموجػودات المتداولػة مطروحػة منهػا
مجمػػوع المطموبػػات المتداولػػة أو انػػه ذلػػؾ الجػػزء مػػف الموجػػودات المتداولػػة الػػذ تػػـ تمويمػػه بالمطموبػػات
طويمة األمد ورأس الماؿ الممتمؾ  0ولمعرفة صافي رأسماؿ التشغيل أهمية خاصػة مػف وجهػة نظػر الغيػر
23

مػػف الػػدائنيف والمػػورديف الػػذيف تهمهػػـ سػػالمة المركػػز المػػالي لممنشػػأة ومقػػدرتها عمػػى الوفػػاء بالتزاماتهػػا عنػػد
ميعػػاد اسػػتحقاقها و ػػذلؾ فهػػو يحػػدد لهػؤالء الػػدائنيف هػػامش األمػػاف الػػذ تمتػػع بػػه المطموبػػات المتداولػػة 0
فكمم ػػا زادت نس ػػبة الموج ػػودات المتداولػ ػة كمم ػػا ك ػػاف ذل ػػؾ دل ػػيال واض ػػحا عم ػػى مق ػػدرة المنش ػػأة ف ػػي مقابم ػػة
التزاماتهػػا  0إمػػا إذا كػػاف صػػافي أرسػػماؿ التشػػغيل غيػػر كػػاؼ لمواجهػػة الت ازمػػات المنشػػأة فػػأف عمػػى اإلدارة

المالية إف تفكر في طرؽ الحصوؿ عمى أمواؿ جديدة لسد التزاماتها وقد يكػوف العجػز فػي صػافي أرسػماؿ

التشػغيل وقتيػا و أ عنػػدما تكػوف سػيولة المطموبػػات المتداولػة أكثػػر مػف سػيولة الموجػػودات المتداولػة عمػػى
الػػرغـ مػػف إف قيمػػة الموجػػودات المتداولػػة اكبػػر مػػف قيمػػة المطموبػػات المتداولػػة  0وهػػذا مايػػدعى بػػالعجز
التكتيكي ( الفني ) و وقد يؤد هذا العجز إلى عجز فعمي في حالػة انخفػاض قيمػة الموجػودات المتداولػة
عند بيعها كال أو جزءا 0

()1

إما المفهوـ الثاني أو إجمػالي أرسػماؿ التشػغيل و فيمثػل مجمػوع الموجػودات

المتداولة و و ذلؾ يتجاوز أهمية المطموبات المتداولة 0

_________

1 Rolph D. Kennedy & Steward Y Mcmullen , Financial statement

for analysis & interpretation , 5th ed . Richard D. Irwin , Inc ., 1968 .

سػيد الهػوار و مصػدر

سابق و ص 0 999:

يقوـ هذا المفهوـ أساسا عمى التمييز والمقارنة بيف الموجػودات المتداولػة والموجػودات الثابتػة  0فػاألولى

تكوف في تغير مستمر ودائمة الحركة وسريعة التحوؿ بعكس الثابتة والتي تقتنى إلغراض دائمة 0

()4

ويمثل مفهوـ إجمالي رأسماؿ التشغيل أهمية خاصة في اتخاذ الق اررات في الكثير مف الحػاالت ( مػثال عنػد

مناقشة تمويل العمميات الجارية و نسبة رأسماؿ التشغيل إلى رأس الماؿ الثابت  000وغيرها 0

مما سبق يتضح لنا عػدـ وجػود اتفػاؽ عمػى مفهػوـ واحػد ل أرسػماؿ التشػغيل ولكػل مفهػوـ اسػتخداماته ومعانيػه

الخاصة 0

هذا ويأخذ رأسماؿ التشغيل خالؿ دورته في المنشأة إشكاال وصور متعػددة

()1

إذ يبػدأ فػي حيػاة المنشػأة عمػى

شػػكل نقػػد ينفػػق بعػػد ذلػػؾ فػػي شػراء البضػػائع التػػي تتعامػػل بهػػا المنشػػأة وتمويػػل المصػػاريف المتنوعػػة ( المتمثمػػة
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بمص ػػاريف النق ػػل و والتخػ ػزيف والخ ػػدمات المنوع ػػة وغيره ػػا م ػػف المص ػػاريف الت ػػي تك ػػوف ض ػػرورية إلتم ػػاـ ال ػػدورة

التشػػغيمية لممنشػػأة ) و ثػػـ تبػػاع هػػذ البضػػائع وفػػق الخطػػط التسػػويقية ويتحػػوؿ بعػػد ذلػػؾ إلػػى نقػػد فػػي حالػػة البيػػع

النقد والى ذمـ مدينػة وأوراؽ قػبض فػي حالػة البيػع اوجػل وعنػد موعػد االسػتحقاؽ تتحػوؿ الػذمـ المدينػة وأوراؽ

القػبض مػرة أخػػرى إلػػى نقػػد وهكػذا يكمػػل أرسػػماؿ التشػػغيل دورتػػه  0ويسػتمر هكػػذا طػواؿ دواـ المنشػػأة 0وال توجػػد

فت ػرة توقػػف فاصػػمة بػػيف دورة وأخػػرى بػػل هػػي عمميػػة مسػػتمرة ومتداخمػػة ال يمكػػف فصػػمها ويختمػػف طػػوؿ الػػدورة
التشغيمية مف منشأة ألخرى و وكذلؾ في نفس المنشأة بػاختالؼ طبيعػة نشػاة كػل منشػأة وبػالتغيرات والتوسػعات

التػػي تحصػػل داخػػل المنشػػأة الواحػػدة  0ومػػف خػػالؿ تتبػػع فعاليػػات الػػدورة التشػػغيمية يتضػػح دور الق ػ اررات الماليػػة
وأهميتها في توجيه تمؾ األمواؿ بالشكل الذ يحقق أهداؼ اإلدارة المالية  0عمى انػه يجػب االنتبػا إلػى إف هػذ

الدورة ال تتـ بمعزؿ عف استخداـ رأس الماؿ الثابت 0

()9

__________________

)4عمي دمحم حسيف و تمويل المشروعات الخاصة و دار المعارؼ بمصر و  4319ص 0 441:
2)Wilford J. Eiteman & James N. Holtz , Working capital management , in Essaya on Business
 )9عمي دمحم حسيف و
Financer . 4th . ed , pp. 208-210.
اإلدارة المالية و القاهرة و ص141:

عناصر رأسماؿ التشغيل

بعد التعرؼ عمى ماهية رأسماؿ التشغيل بمفهومه الصافي واإلجمالي يتضح بأنه يتكوف مف العناصر

التالية :
 -4الموجودات المتداولة :

ويقصد بها مجموعة الفقرات المدينة والممكنة التحوؿ حاال إلى نقد مع الحفاا بقيمتها أو بفارؽ بسيط

 0إضافة إلى تحريكها لمدورة التشغيمية االعتيادية وهي تشمل :

()4

أ -نقد في الصندوؽ والمصرؼ :

يمثل النقد المقياس الشائع لمقيمة الذ تؤد إليه باقي الموجودات المتداولة في النهاية 0
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وتعتبر عممية االحتفػاا برصػيد نقػد معػيف لػدى المنشػأة مػف األمػور األساسػية التػي تقػع عمػى عػاتق المػدير

المالي  0إال إف المشكمة األساس تكمف في تحديد نسبة أو مقدار ذلؾ الرصيد فاالحتفاا برصيد كبير يشكل
كمفػػة إضػػافية تتحممهػػا المنشػػأة مػػف جػراء االحتفػػاا برصػػيد نقػػد جامػػد يتمثػػل بػػالموجودات التػػي تضػػحي بهػػا

المنشػػأة عنػػد عػػدـ تشػػغيل تمػػؾ المبػػالغ  0كمػػا إف االحتفػػاا برصػػيد نقػػد قميػػل يعػػرض المنشػػأة إلػػى مخػػاطر

كبيرة خاصة عند حموؿ موعد تسديد الديوف المستحقة عمى المنشأة 0
ب -الذمـ المدينة وأوراؽ القبض :
الغير

()1

وتتمثل بالديوف الناجمة عف المبيعات االجمه وقد تشمل أيضا ديوف أخرى لممنشأة بذمة

 0وهذا يجب إف يتـ تحديد طبيعة الديف سواء كاف ناشئا عف عمميػات البيػع أو ديػف طويػل األمػد أو

سمف العامميف في المنشأة  000الخ مف الديوف وذلؾ مف اجل تحديد مدى عالقتها برأسماؿ التشغيل 0
إما أوراؽ القبض فتعتبر ديونا منحها القانوف التجار قوة عند التعامل 0إذ يصعب المماطمة

في سدادها وذلؾ لما يرتبه القانوف عند التوقف عف سدادها مف نتائق تضر بالمديف المتأخر أو
لمتوقف عند الدفع 0

_____________________
1) J. Fred Weston & Eugene F . Brigham , op . cit, p. 149 .

.

2)Robert Johnson , op . cit . p. 111 .

االستثمارات المؤقتة :
يتوقػف اعتبػار األوراؽ الماليػة والتػػي يطمػق عميهػا باالستشػارات المؤقتػػة مػف الموجػودات المتداولػة عمػػى
القػػرض مػػف حيازتهػػا 0

()4

فػػإذا كانػػت الحاجػػة لهػػذ االستشػػارات وقتيػػة و إف التوظيػػف النقػػد الفػػائض عػػف

حاجة التشغيل اونية عند ذاؾ تعتبر االستشارات جزء مف الموجودات المتداولة 0

()1

د -المخزوف السمعي :

يختمف المخزوف السمعي عػف بػاقي فقػرات الموجػودات المتداولػة بانخفػاض درجػة سػيولته ويكػوف عمػى

ثالثػػة أن ػواع هػػي

()9

المػواد األوليػػة وتوجػػد فػػي المؤسسػػات الصػػناعية حيػػث تػػدخل فػػي إنتػػاج البضػػائع و ويتوقػػف

تحديد كمية هذ المواد عمى جممة عوامل منها حجـ اإلنتاج ’ فترة اإلنتاج مصادر التحفيز  000الخ  0والنوع
26

األخر يتمثػل ببضػائع تحػت الصػنع وتشػمل البضػائع التػي مػا تػزاؿ فػي م ارحػل التصػنيع المختمفػة فػي فتػرة إعػداد

الميزانية ويمثل عبء عمى رأسماؿ التشغيل في المدة المالية التالية وذلؾ الختالؼ مسػتويات اإلتمػاـ فيػه  0إمػا

النوع األخير مف المخزوف السمعي فهو بضػائع تامػة الصػنع والػذ يجػب إف يوجػد بشػكل مالئػـ وبكميػة كافيػة و
ذلػػؾ لكػػي يجعػػل المنشػػأة قػػادرة عمػػى تقػػديـ خػػدمات بيعيػػة ومواجهػػة أ كميػػة محتممػػة مػػف الطمبػػات أ تحقيػػق

اقتصاديات اإلنتاج والشراء وخدمة العمالء بشكل كفوء 0
هػ  -االعتمادات المستندية

مبالغ مخصصة لشراء البضائع والسمع وفق المنهاج االستيراد لمفترة المالية الواحدة 0

_______________
(1)Roy A. Foulk , practical Financial statement Analysis , McGraw- Hill Book Co . inc., 1986,p.190.
 )1اما إذا كاف الغرض مف حيازتها والسيطرة عمى شركات أو استثمار خاص تعتبر عندئذ ج أز مف راس الماؿ الثابت أ
موجودات غير متداولة وهو نوع أخر مف االستشارات يعرؼ باالستشارات الثابتة 0

 )2عبد الغني نصيف جاسـ و إدارة المخازف بيف النظرية والتطبيق و بغداد و 0 49: ً 4319

 -1المطموبات المتداولة :

وهذ تمثل االلتزامات التي تستحق الػدفع خػالؿ المػدة الماليػة القادمػة والتػي سػوؼ يػتـ دفعهػا باسػتخداـ

األمواؿ المتداولة و ويمكف حصرها باالتي :
أ -التسهيالت المصرفية :

قػػد تنشػػأ الحاجػػة الػػى األمػواؿ فػػي المنشػػأة مػػف اجػػل مزاولػػة نشػػاطها االعتيػػاد أو بسػػبب التوسػػع فػػي

اإلعمػػاؿ األمػػر الػػذ تمجػػأ فيػػه المنشػػأة إلػػى الحصػػوؿ عمػػى هػػذ األم ػواؿ مػػف المصػػرؼ الػػذ يمنحهػػا عمػػى

أساس تسهيالت مصرفية تخضع لقرار توضح فيه حدود التسهيالت  0و ػذلؾ فهػي تمثػل التػزاـ عمػى المنشػأة
واجػػب الػػدفع بموجػػب االتفػػاؽ مػػع المصػػرؼ ويعتبػػر المبمػػغ الواجػػب الػػدفع خػػالؿ المػػدة الماليػػة الحاليػػة ضػػمف

المطموبات المتداولة 0
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ب -مطموبات ناجمة عف التعامل التجار لممنشأة :

وتمثل الديوف الناجمة مف الشراء عمى الحساب أ االئتمػاف الممنػوح لممنشػأة وقػد يشػمل الػديوف األخػرى

لمغير بذمة المنشأة و لذا يجب تحديد طبيعة الديف سواء كاف عف عمميات الشراء أو غيرها و وتكوف هػذ

إما عمى شكل دائنوف أو أوراؽ دفع 0

ج -قروض قصيرة األمد :

تمثل المبالغ التي تقترضها المنشأة والتي ال تتجاوز مدة السداد لها عف فترة مالية واحدة (سنة ) 0

هذ هي أهـ عناصر رأسماؿ التشغيل ومف الواضح بأنها دائمة الحركة والتغير  0هذا واف

درجة تعاممها وحركتها ليست واحدة كذلؾ مدة تحويمها إلى نقد سائل 0

أنواع رأسماؿ التشغيل :

يمكف تقسيـ رأسماؿ التشغيل ( بمفهومه اإلجمالي ) إلػى األنػواع التاليػة التػي تظهػر المبػادل الماليػة التػي

يجب إتباعها عند الحصوؿ عمى أو إدارة كل نوع منها و وهذ األنواع هي :

()4

__________
 )4د 0جميل احمد توفيق و مصدر سابق و ص 0 139

أ -رأسماؿ التشغيل الدائـ :

يمثل الحد األدنى مف الموجودات المتداولة التي ينبغي االحتفػاا بهػا فػي المنشػأة طالمػا أنهػا مسػتمرة

في تنفيذ إعمالها كما ال يمكف االستغناء عنه كي تبدأ دورة إعمالها و لذلؾ الف المنشأة وفػي بػدء حياتهػا ال
تتوفر لديها إمكانيات الحصػوؿ عمػى االئتمػاف و فػي حػيف تضػطر إلػى مػنح المشػتريف شػروة بيػع متسػاهمة

لػػذلؾ كػػاف مػػف الضػػرور إف يتػػوفر لػػديها مػػاؿ نقػػد ل نفػػاؽ عمػػى المصػػروفات ل غػراض المختمفػػة خػػالؿ
()4

المدة األولى مف حياتها 0

وهػػو ب ػػذلؾ يش ػػمل الح ػػد األدنػػى م ػػف النق ػػد ف ػػي الص ػػندوؽ والرصػػيد الج ػػار ف ػػي المص ػػرؼ والض ػػرور

لمواجهة االلتزامات اوجمة باإلضافة إلػى الموجػودات الواجػب توفرهػا لػدى المنشػأة لبػدء دورة إعمالهػا كقيمػة

البضػػائع و أو الم ػواد األوليػػة و وأجػػور العمػػل والمصػػاريف األساسػػية األخػػرى  0يضػػاؼ لػػذلؾ الموجػػودات
22

المتداولة التي تزيد قيمتها مف المطموبات المتداولة والتي تمثل الحد األدنى مف رأس الماؿ الذ يكفػل بنػاء

الموجودات المتداولة في حالة تداوؿ مستمر باستمرار دور اإلعماؿ 0

()1

هذا ويبقى مقدار رأسماؿ التشغيل الدائـ ثابتا طالما كانت إعماؿ المنشػأة تػدور بمعػدلها العػاد و إال إف

ذلػػؾ ال يعتبػػر عػػدـ زيادتػػه أو نقصػػانه فػػي حالػػة اتخػػاذ قػرار بزيػػادة أو خفػػض مسػػتوى اإلنتػػاج أو البيػػع إلػػى

مستوى اعمى أو اقل ثـ يبقى ثابت بثبات هذا المستوى 0
ب -رأسماؿ التشغيل المتغير :

يمثػػل جػػزء مػػف الموجػػودات المتداولػػة الالزمػػة لمقابمػػة توسػػع معػػيف نتيجػػة لػػبعض العوامػػل التػػي قػػد تكػػوف

موسمية أو طارئة و

()9

لذا فهو ليس ثابت بل متغير بتغير عدة عوامل منها موسمية إعماؿ المنشأة أو المرحمػة

األتػػي تجتازهػػا ضػػمف الػػدورة االقتصػػادية أو الظػػروؼ الطارئػػة التػػي يصػػعب التنبػػؤ بهػػا قبػػل حػػدوثها و وتظهػػر
الحاجة في كثير مف المؤسسات التجارية والصناعية إلى أرسػماؿ التشػغيل المتغيػر وخاصػة التػي تتػأثر مبيعاتهػا

أو مشترياتها مف المواد الخاـ الالزمة لعممياتها اإلنتاجية بمواسـ معينة 0

()9

_____________________________

J. Fred Weston & Eugene F . Brigham . op.,cit ., p. 125

)1

 )1يوسف الموس و تمويل المشاريع و بغداد و 4311و ص 99:

 )9د 0جميل احمد توفيق و التمويل واإلدارة المالية في المشروعات التجارية و القاهرة و 4311و ص 0 190 :
4)J. Fred Weston & Eugene F Brigham , op . Cit .,p.125 .

وكذلؾ يتطمب مرور االقتصػاد بفقػرات دوريػة – انتعػاش أو كسػاد – إلػى يقظػة وحػذر مػف قبػل إدارة
المنشػػأة ومرونػػة خاصػػة مػػف الناحيػػة الماليػػة بشػػكل يضػػمف مالئمتهػػا مػػع الطػػرؼ االقتصػػاد العػػاـ لكػػي
تستطيع تدبير األمواؿ متى زاد الطمب عمى السمع أو ارتفعت أسعارها و وحتى تستمد لمواجهة االنخفاض

بعد ذلؾ في مقدار الطمب عمػى السػمع  0يضػاؼ لػذلؾ مواجهػة المنشػأة لظػروؼ طارئػة لػـ يكػف بمقػدورها
التنبؤ أو بوقت حدوثها و تتطمب منها توفير مبالغ معينػة – رغػـ التػأميف عمػى بعػض الحػوادث – إال انػه

قد يترتب عميها بعض الحاالت كانقطاع العمل مػثال و األمػر الػذ يسػتوجب االحتفػاا ب أرسػماؿ التشػغيل المتغيػر

لمواجهة ما ورد اعال 0

تحديد الحجـ الكافي ( األفضل ) مف رأسماؿ التشغيل :
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مػػف الضػػرور إف يتػػوفر لممنشػػأة مػػف أرسػػماؿ التشػػغيل المقػػدار الكػػافي لتسػػيير إعمالهػػا وبالشػػكل الػػذ

يحقق أهدافها و فالزيادة أو النقص في رأسماؿ التشغيل ليس مف مصمحتها  0عمى إف تحديػد المقػدار مػف
األمواؿ والالزـ الستثمار في الموجودات المتداولة ليس باألمر اليسير ويتوقف عمى ظروؼ كػل منشػأة 0

لكػػف ينبغػػي دائمػػا إف يكػػوف لػػدى المنشػػأة فػػائض مػػف الموجػػودات المتداولػػة عمػػى المطموبػػات المتداولػػة 0

يضػاؼ إلػى ذلػػؾ إف احتياجػات المنشػػأة فػي هػػذا المجػاؿ ليسػت ثابتػػة فػي كػػل األوقػات فهػػي ال تتغيػر مػػف

سػػنة ألخػػرى فحسػػب بػػل أنهػػا قػػد تتغيػػر مػػف شػػهر ألخػػر و ويمكػػف إجمػػالي العوامػػل التػػي تػػؤثر فػػي تحديػػد
مقدار رأسماؿ التشػغيل بمجمػوعتيف و

()4

األولػى تشػمل العوامػل التػي تػؤثر عمػى مقػدار أرسػماؿ التشػغيل

بشػػكل إجمػػالي (عػػاـ ) و والثانيػػة تشػػمل العوامػػل التػػي تػػؤثر فػػي تحديػػد قيمػػة كػػل عنصػػر مػػف عناصػػر

ب أرسػػماؿ التشػػغيل ( وسػػوؼ نتطػػرؽ لمجموعػػة العوامػػل هػػذ فػػي الفصػػميف الثػػاني والثالػػث  0ه ػذا ويمكػػف
إجمػػاؿ عوامػػل المجموعػػة األولػػى و بطبيعػػة النشػػاة الػػذ تزاولػػه المنشػػأة ومعػػدؿ التوسػػع فػػي حجػػـ هػػذا
النشاة و وسهولة الحصوؿ عمى األمواؿ الالزمة و والعالقػة بػيف شػروة البيػع والشػراء وسػرعة الػدورات أو

التغير الحاصل في كل مف المدينيف وأوراؽ القبض والبضاعة و وأخي ار التغير في مستوى األسعار 0
هذا ويحقق تحديد الحجـ األفضل أو الكافي لرأسماؿ التشغيل جممة فوائد ومزايا لممنشأة تتمثل بػ:
 -4يعتبر الشعور بالثقة واالطمئناف عمى حياة المنشأة مف أهـ مميزات كفاية رأسماؿ التشغيل

ػػػػػػػػػ

 )4د 0دمحم عبد العزيز عبد الكريـ و اإلدارة المالية والتخطيط المالي و القاهرة و 4319و ص 0 491:

األمر الذ يمكنها مف القياـ بإعمالها بطريقة أكثر إنتاجية وكفاءة

العمالء والمجهزيف والمصرؼ 0

()4

و باإلضافة لمثقة التي تتوفر مع

 -1يمكف المنشأة مف الوفاء بجميع االلتزامات في المواعيد المحددة لها 0

 -9إمكانية االستفادة مف الخصـ النقد الذ يمنحه المجهزيف عمى قيمة البضائع المستوردة 0
 -9يمكف المنشأة مف منح العمالء شروطا مالئمة لالئتماف

 -1يمكف المنشأة مف االستخداـ األمثل لرأس الماؿ الكمي 0

 -1يمكنها مف مواجهة األمػور الطارئػة والتػي قػد يػنجـ عنهػا خسػائر معينػة  0ويحػدث فػي بعػض المنشػات إف
تػػزداد قيمػػة األم ػواؿ المسػػتثمرة فػػي أرسػػماؿ التشػػغيل عػػف الحػػد الكػػافي ( الػػالزـ ) ويمكػػف إيعػػاز ذلػػؾ إلػػى احػػد

العوامل اوتية :بيع بعض الموجودات الثابتة وعدـ شراء ما يحل محمهػا لمحصػوؿ عمػى إر ػاح عارضػة و تحويػل
الموجػػودات الثابتػػة وعمػػى شػكل انػػدثارات الػػى أرسػػماؿ التشػػغيل وعػػدـ اسػػتبدالها  0فػػي الجانػػب األخػػر قػػد يحػػدث
العكس إ نقص في رأسماؿ التشغيل عف احتياجات المنشأة له وقد يرجع ذلؾ إلى بعض األسباب اوتية :

()1

 -4تحقيق خسائر تشغيمية بسبب نقص في مقدار المبيعػات أو انخفػاض سػعر البيػع أو حػدوث زيػادة كبيػرة فػي

قيمػة الػديوف المعدومػة أو عػػدـ تناسػب سػعر البيػع مػػع كمفػة البضػاعة  0ومػع ذلػػؾ فػاف الخسػائر التشػغيمية التػػي
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تظهر في قوائـ البيع ال تؤد دائما إلى نقص رأسماؿ التشغيل ما لـ تتجاوز قيمػة الخسػائر قيمػة بنػود التكػاليف

التي ال تسبب استخداـ النقد 0

 -1وجود خسائر غير اعتيادية ( عارضة ) كػالنقص فػي قيمػة المخػزوف بسػبب التمػف أو السػرقة – إذا لػـ يكػف
مؤمف عميها أو تدهور أسعار البضاعة  00الخ  0األمر الذ يؤد إلى نقص الموجودات المتداولة 0

 -9عدـ نجاح اإلدارة في الحصوؿ عمى األمواؿ الالزمة لتمويل التوسعات الجديدة 0
 -9اإلسراؼ في توزيعات اإلر اح

 -1استثمار رأسماؿ التشغيل في موجودات غير متداولة ( ثابتة ) 0

 -1قد يكوف رأسماؿ التشغيل غير كاؼ بسبب ارتفاع األسعار و مما يؤد إلى استثمار قدر اكبػر مػف أرسػماؿ
التشغيل لمحصوؿ عمى نفس الحجـ مف البضائع أو المواد 0

وال يخفى ما يحدث الػنقص فػي أرسػماؿ التشػغيل مػف عواقػب وخيمػة عمػى حيػاة المنشػأة المنشػأة بسػبب عػدـ

إمكانيتها في تسيير عممياتها التشغيمية وعدـ إيفاءها بالتزاماتها في موعد استحقاقها0

____________

)4د 0خيرت ضيف و قوائـ الموارد المالية واستخداماتها و دراسة نظرية عممية و اإلسكندرية و 4319و ص 41 :
)1د 0حسف احمد توفيق و مصدر سابق و ص 191:

المبحث الثالث
السيولة والربحيــــــــــــة
تبرز أماـ اإلدارة المالية مهمة ذات حديف يتمثل األوؿ بهدؼ السيولة إ تحقيق اكبر رصيد نقد

ممكف باإلضافة إلى موجودات ذات اقتراب كبير مف النقد و والثاني هدؼ الر حية يتمثل بتحقيق اكبر نسبة ر ح
صافي إلى األمواؿ المستثمرة  0وبالرغـ مف كوف هذيف الهدفيف مترابطيف إال إنهما متناقضيف أيضا 0

ويترتب عمى اإلدارة المالية نظريا إف تقابل التدفق النقد الداخل مػع التػدفق النقػد الخػارجي بالشػكل الػذ

يقمل مف وجود أرصدة نقديػة فائضػة  0غيػر انػه ال يمكػف عمميػا تحقيػق ذلػؾ و فالتػدفق الػداخل والتػدفق الخػارج
لمنقدية ال يمكف التنبؤ بهما بدقة  0كما انػه مػف النػادر جػدا إف يتعػادال  :إذا تمجػأ اإلدارة الماليػة لحمايػة المنشػأة
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باالحتفاا برصيد نقد 0

()4

وكمما أرادت حماية المنشأة ضد خطر التوقف عف سد االلت ازمػات ( عػف طريػق

زيادة الرصيد النقد و كمما أدى ذلػؾ إلػى تخفػيض إيراداتهػا وبالتػالي إر احهػا لممػدى البعيػد  0وهنػا تبػرز أهميػة

الموازنة بيف هدفي السػيولة والر حيػة و ذلػؾ بػاف تكػوف القػ اررات الماليػة والتػي تتخػذها اإلدارة مبنيػة عمػى أسػاس

سميمة ودقيقة بنظر االعتبار الظروؼ المحيطة 0
السيولة :

أ -المقدمػػة :

تسعى اإلدارة المالية جاهدة إلى توفير األمواؿ الالزمة لتحريؾ الدورة التشغيمية االعتياديػة فػي المنشػأة
وسػػد االلت ازمػػات المسػػتحقة عميهػػا فػػي موعػػد اسػػتحقاقها باإلضػػافة إلػػى االحتفػػاا بنقػػد كػػاؼ لمواجهػة الظػػروؼ

التػػي قػػد تسػػتوجب دفػػع مبػػالغ معينػػة بشػػكل طػػارل  0وهكػػذا مػػا يطمػػق عميػػه هػػدؼ السػػيولة الػػذ يمثػػل المهمػػة
األساسية مف مهمات االدار المالية نظ ار لتأثير المباشر في حياة واستمرار المنشأة  0يتضح مف ذلؾ خطورة
وأهميػػة الق ػ اررات الماليػػة المتعمقػػة بكػػل مػػف التػػدفق النقػػد ال ػداخل والتػػدفق النقػػد الخػػارج إذ يمػػثالف حركػػة
األمػ ػواؿ م ػػف وال ػػى المنش ػػأة والت ػػي بموجبه ػػا تح ػػدد اإلدارة المالي ػػة مق ػػدار االس ػػتثمارات الس ػػائمة وش ػػبه الس ػػائمة
المتوفرة لديها وبالتالي تحديد حجػـ النشػاة العػاـ لممنشػأة  0هػذا وتػؤثر جممػة مػف العوامػل الخارجيػة والداخميػة
في حركة األمواؿ و أ تؤثر عمى كل مف التدفق النقد الداخل
____________

1) R.L . Johnson , op. cit ., p.15 .
والخارج لممنشأة  0فمثال يالحظ إف مستوى النقدية يرتفع لو كاف التدفق الداخل المتأتي مف المبيعات النقديػة
والتحص ػػيل م ػػف ال ػػذمـ اكب ػػر م ػػف الت ػػدفق الخ ػػارجي ال ػػذ ي ػػذهب إل ػػى المػ ػواد المش ػػتراة واألج ػػور وغيره ػػا م ػػف

المصػػاريف  0كمػػا إف التغي ػرات فػػي مسػػتوى األسػػعار يػػؤثر تػػأثي ار كبي ػ ار فػػي التػػدفق النقػػد لممنشػػأة و ثػػـ إف

تأخير شحف البضػائع أو تػأخير وصػوؿ المػواد المطموبػة أو التػأخر فػي التحصػيل مػف العمػالء لهػا تػأثير فػي

حجـ التدفق في المنشأة  0هذا باإلضافة إلى تأثير سياسػات المنشػأة المتعمقػة باإلنتػاج والتسػويق وغيرهػا مػف

األقساـ األخرى داخل المنشأة  0أ إف الق اررات التػي تتخػذ فػي كػل ناحيػة مػف نػواحي المنشػأة لهػا تػأثير فػي
حجـ النقدية بسبب ما تحدثه مف تغيرات في معدؿ خروج ودخوؿ النقدية أو في توقيت هذ التدفقات

ب -التدفق النقد :

يمكف تمثيل النقدية في المنشأة بكونها خزاف له عدة قنوات الػبعض منهػا قنػوات خارجػه ( تمثػل التػدفق

النقػػد الخػػارج مػػف المنشػػأة ) واألخػػر قن ػوات داخمػػة ( تمثػػل االنسػػياب النقػػد الػػداخل لممنشػػأة )  0أمػػا أهػػـ

فقرات كل مف االنسياب والتدفق النقدييف فهي :
 -4تتضمف فقرات األنسياب النقد الداخل 0
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أ -العمميات التشغيمية و وتضـ المصادر اوتية :

المبيعات النقدية و تحصيل الذمـ المدينة و تسمـ إيرادات االستثمارات المؤقتػة ( فوائػد ومقسػوـ إر ػاح )

و فوائد أوراؽ القبض 0

ب -بيع االستثمارات المؤقتة والموجودات الثابتة 0

جػ ػ  -معػػامالت التمويػػل و وتشػػمل  :زيػػادة راس المػػاؿ خصػػـ أوراؽ القػػبض و حصػػيمة إصػػدار أوراؽ الػػدفع
لمحصوؿ عمى قروض 0

د -استرجاع الزيادات في الضرائب المدفوعة لمحكومة 0
 -1تتضمف قنوات التدفق النقد لمخارج :

أ -مسػػتمزمات الػػدورة التشػػغيمية و وهػػي  :ش ػراء البضػػائع و دفػػع الرواتػػب واألجػػور والمصػػاريف التشػػغيمية و

دفع الفوائد ومقسوـ اإلر اح تسديد الذمـ الدائنة 0
ب -دفع الضرائب

د-

جػ شراء الموجودات الثابتة

معامالت التمويل كاإلطفاء النقد وتسديد القروض طويمة األجل 0

()4

الجدوؿ التالي يوضح لنا حركة خزاف النقدية بواسطة القنوات الخارجة منه والداخمة إليه 0

مخطط رقـ ()1

يوضح الجدوؿ أدنا خزاف النقدية وحركة األمواؿ منه واليه 0

الدائنوف

المالكوف

انىقـــــــــــــــذ

مذفىعاث
متىىعت
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فىائذ
ضرائب
تسذيذ
قروض

انمحتصالث
انحساباث
انمذيىت

انمخزون
انسهعي

انمىجىداث
انثابتت

مبيعاث انمىجىداث
انثابتت
االندثار

_____________________

Robert W . Johnson , op . cit ., p. 90 .

)1

الر حية :

يتطمب هدؼ الر حية مف اإلدارة المالية ترتيب وتنظيـ مصادر واستخدامات أمواؿ المنشأة بالطريقة التي

تمكف مف الحصوؿ عمى نسبة عائد مف األمواؿ المستثمرة ال يقل نسبة العائد الذ يمكف تحقيقه مف

االستثمارات البديمة التي تتعرض لنفس الدرجة مف الخسائر

()4

0

ويحدد الر ح لدى المحاسبيف بالزيادة في إيرادات المنشأة عمى تكاليفها خالؿ مدة معينة أ انه ( الفائض

عف التكاليف ) و ويتسـ تحديد وفق المعادلة التالية :
اإليرادات – التكاليف = الر ح

وبالرغـ مف ثبات هذ المعادلة في النظاـ المحاسبي واالقتصاد و الرأسمالي منه واالشتراكي  0إال إف محصمة
الر حية تتغير تبعا لتغير الفمسفة االقتصادية واالجتماعية الرأسمالية واالشتراكية وتأثر كل مف اإليرادات

والتكاليف بها وبالتالي نوع القواعد المحاسبية المتبعة 0

()1

وهناؾ أسموب أخر لتحديد الر ح المحاسبي هو

أسموب فائض القيمة الذ يقر تقييـ المنشأة في مدتيف مختمفتيف بحيث يصبح الر ح الفارؽ بيف رصيد راس

الماؿ أوؿ المدة وأخرها بشرة استثناء أ فرؽ بيف القيمة الحالية الموجودات الممموسة و يف قيمتها الدفترية

وفق الصيغة التالية :

()9
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الر ح خالؿ المدة = قيمة الممكية نهاية المدة  +قيمة الموجودات الموزعة عمى المالييف خالؿ
ألمد – قيمة الموجودات التي ساهـ بها المالكوف خالؿ السنة – قيمة
الممكية ازاء المدة 0

وقد اعتمد المحاسبيف نظريتيف لتحديد صافي الر ح الظاهر لكشف الدخل وهما :
 -4نظرية صافي الر ح الشامل 0

 -1نظرية صافي الر ح التشغيمي

___________________

 )4د 0جميل احمد توفيق و مصدر سابق و 11:
 )1احمد دمحم موسى و مؤشرات تقييـ األداء في قطاع اإلعماؿ و القاهرة و دار النهضة العر ية و  4319و ص 0 13 :

 )9حمزة الشمخي و ر حية منشات الصناعة التحويمية في القطاع العاـ في العراؽ و بغداد و  4011و ص 0 404 -400

ولكل مف هاتيف النظريتيف مؤيدوف ومعارضوف وتعتبر كل فقرات اإليرادات والتكاليف عوامل ضرورية في
تحديد صافي الر ح سواء كانت الفقرات تشغيمية أو غير تشغيمية وفق النظرية األولى

()4

0

وقػػد اخػػذ معهػػد المحاسػػبيف القػػانونييف فػػي أمريكػػا بنظريػػة صػػافي الػػر ح الشػػامل و بشػػرة عػػزؿ التش ػرات

التشػغيمية مػػف الفقػرات غيػػر التشػغيمية و

()1

التشغيمية فقط في تحديد صافي الر ح 0

فػػي حػػيف تسػتند النظريػػة الثانيػة إلػػى فقػرات اإليػرادات والتكػػاليف

هذا وقد جاء النظاـ المحاسبي الموحد ليحل اإلشكاؿ الحاصل في مقدار صافي الر ح المستخرج

في كمتا

النظػريتيف السػػابقتيف مػػف خػالؿ اسػػتخراجه لكػػال الػرقميف إثنػاء م ارحػػل تطبيقيػػة  0وسيسػتعيف بهػػا الباحػػث فػػي

دراسة ر حية المنشات قيد البحث 0

لقد كاف العتماد المحاسبيف مبدأ الكمفة التاريخية ( مف وجهه نظر االقتصادييف ) فػي تحديػد الػر ح وتجاهػل
اوثػػار المترتبػػة عمػػى تغيػػر مسػػتويات األسػػعار ()9األثػػر فػػي تقميػػل بعػػض القػػيـ فػػي كشػػف الػػدخل والميزانيػػة
العمومية لممنشأة و وبالتالي عػدـ الدقػة فػي تحديػد صػافي الػر ح كمعيػار لتقيػيـ األداء ( إال إف ذلػؾ ال يعنػي
عدـ إمكانيتهـ في الوصوؿ إلػى قيػاس لمر حيػة الحقيقيػة لمنشػأة مػا )  .وكػاف اخػتالؼ الػر ح المحاسػبي عػف

الػػر ح االقتصػػاد بسػػبب تبػػايف أدوات التحميػػل التػػي يسػػتخدمها كػػل مػػف المحاسػػب واالقتصػػاد و وتػػوجز
مجاالت الخالؼ بيف المحاسبيف واالقتصادييف حوؿ األمور التالية :

35

التغير في مستويات األسعار واثر ذلؾ في عممية التقييـ احتسػاب االنػدثار و تقيػيـ المخػزوف السػمعي و

شمولية اإليرادات والتكاليف  0ومف اجل الوصوؿ إلى الر ح االقتصاد

ومع األخذ

ػػػػػػػ

 )4عزيز الحافظ و المحاسبة اإلدارية و بغداد و مطبعة المعارؼ 4310
2)Finney & Miller , principles of acconting intermediate , 6th , ed . Englowood cliffs , printic- Hill Inc , 1965 .
pp. 140 -141 .

 )9د 0خير ضيف و تحديد الر ح في فترات التضخـ واالنكماش و اإلسكندرية مطابع النصير و 4319و ص .90 :

بنظر االعتبار نقاة الخالؼ عف الر ح المحاسبي تتبع خطوات المعادلة التالية :

()4

الر ح االقتصاد = ( الر ح المحاسبي )  ( +التغيرات غير المتعمقة في قيمة الموجودات الممموسة

خالؿ المدة بما يفوؽ التبادالت في القيمة الناجمة عف احتساب االندثار تنزيل قيمة

المخزوف ) ( -المبالغ المتحققة خالؿ المدة نتيجة التغيرات التي حصمت في قيمة
الموجودات الممموسة والتي لـ تحتسب في المدد السابقة ) ( 0التغيرات ف ػػي

الموجودات الممموسة والتي لـ تحتسب في المدة السابقة ) ( +التغيرات فػ ػػي

الموجودات غير الممموسة خالؿ المدة )0

وفي االقتصاد االشتراكي ( الذ يعتمد التخطيط الكامل قاعدة أساسية في تسير فعالياته ) يالحظ إف الر ح

يأخذ بإبعاد نتفق ومفاهيمه  0والبد مف تسميط الضوء هنا عمى طبيعة وأهمية الر ح ضمف هذا النظاـ خاصة
واف البعض يتناوؿ دراسة احد القطاعات االشتراكية في القطر0

ففي االقتصاد االشتراكي يمعب السوؽ واألسعار دو ار ثانويا في توجيه النشاة االقتصاد

()1

ذلؾ بسبب تحديد الحرية المتاحة إماـ المنشات االقتصادية فػي تغيػر الغايػات واألهػداؼ التػي أنشػأت مػف اجمهػا
كمػػا إف الػػر ح فػػي هػػذا النظػػاـ يعتبػػر الوسػػيمة النجػػاز الخطػػة و مػػوغ األهػػداؼ المرسػػومة ولػػيس هػػدفا بحػػد ذاتػػه 0

وعميػػه فػػالر ح فػػي االقتصػػاد االشػػتراكي هػػو احػػد المعػػايير لمحكػػـ عمػػى أداء المنشػػأة االقتصػػادية وقيػػاس مػػدى
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فائػػدتها فػػي تحقيػػق األهػػداؼ أضػػافه العتبػػار مػػف المصػػادر األساسػػية فػػي عمميػػة التوسػػع و نػػاء قاعػػدة اقتصػػادية

متطورة 0

وقد جعمت أهمية الر ح في هذا النظاـ لمنشات تضغط عمى مجمل التكػاليف لمحػد الػذ يمكنهػا مػف الحصػوؿ

عمى اكبر ر ح ممكف وبالتالي إثبات كفاءتها 0
أ -نقطة التعادؿ :

أصػػبح االعتمػػاد عمػػى األسػػاليب الكميػػة فػػي التحميػػل ضػػرورة يمميهػػا التطػػور العممػػي لموصػػوؿ إلػػى العمػػل

النتائق وتعتبر نقطة التعادؿ مف إحدى األسباب التطبيقية التي تستخدـ التحميل الرياضي

_____________

 )4حمزة شمخي و مصدر سابق و ص 401

)1

احمد دمحم موسى و مصدر سابق و ص 11

والتػػي يكػػوف فيهػػا حجػػـ إي ػرادات النشػػاة مسػػاويا تمامػػا لمجمػػوع التكػػاليف التػػي أنفقتهػػا المنشػػأة لتحقيػػق ذلػػؾ

الحجـ مف الوحدات
بيعيه مختمفة 0

()4

 0وهي بذلؾ توضح العالقة بيف الكمف واإليرادات والػر ح الممكػف تحقيقػه فػي مسػتويات

والغرض األساس مف استخراج نقطة التعادؿ التعرؼ عمى اثر التغيرات الحاصمة في كل مف المصاريف الثابتػة
والمتغيرة وكميات المبيعات وسعر البيع عمى إر اح المنشأة 0

و ذلؾ فأف نقطة التعادؿ تكوف عمى جانب كبيػر مػف األهميػة فػي عمميػة التخطػيط المػالي لممنشػأة  0الفرضػيات
األساسية لنقطة التعادؿ :

البد مف اإلشارة في هذا المجاؿ لبعض الفرضيات األساسية التي تعتمد عند استخراج نقطة التعادؿ وهي
 -4سهولة التميز بيف الكمف الثابتة والكمف المتغيرة
 -1ثبات سعر البيع لموحدة ضمف المدى المالئـ
 -9قياـ المنشأة ببيع منتوج واحد وفي حاؿ تعدد المنتجات يفترض ثبات المزيق 0
 -9تساو أو تقارب حجـ المبيعات مع حجـ اإلنتاج

 -1ثبات الكمفة المتغيرة لموحدة بغض النظر عف التغير في حجـ اإلنتاج ضمف المدى المالئـ 0
 -1ثبات التكاليف الثابتة لمختمف حجوـ اإلنتاج ضمف المدى المالئـ
 -1ثبات مستوى اإلنتاجية لممنشأة ضمف المدى المالئـ 0

35

)1( :

 -9ثبات أسعار عوامل اإلنتاج عند تغير حجـ اإلنتاج 0

وبالرغـ مف عدـ قبوؿ بعض الفرضيات الواردة أعال عمى األقل في المدى البعيد ولكف نقطة التعادؿ

تبقى أسموبا جيدا في تحميل العالقة بيف الكمف واإليرادات والر ح 0

طرؽ استخراج نقطة التعادؿ :

هناؾ مجموعة مف الطرؽ يمكف بواسطتها استخراج نقطة التعادؿ ومف أهمها :

________________

 )4نجيب انطواف ودمحم العزاو و المحاسبة اإلدارية و ( اتخاذ الق اررات ) الدار العر ية لمطباعة و بغداد و  4313و
ص 0 13
1) G.A . Welech , Budgeting , profit planning & control , N. J ., prince – Hell . Inc ., 1977 . p. 464.

C.T. Horrngron , Cost accounting . A managerial Emphasis , London . printic – Hall , 1977. p. 21
.

 -4طريقة المعادالت الحسابية :

تعتمد هذ الطريقة عمى المعادلة التالية :

()4

سعر البيع لموحدة  xعدد الوحدات المباعة = الكمفة المتغيرة لموحدة  xعدد الوحدات المباعة  +الكمفة

الثابتة 0

وبالتعويض في فقرات المعادلة أعال يستخدـ عدد الوحدات في نقطة التعادؿ ويضرب الناتق في سعر

البيع يستخرج المبيعات بالمبالغ عند نقطة التعادؿ 0

 -1طريقة المساهمة الحدية :

تستخدـ هذ الطريقة مفهوـ المعادلة الحدية و الذ يمثل الفرؽ بيف سعر البيع لموحدة والتكاليف

المتغيرة لها المتمثل بالمعادالت التالية :

نقطة التعادؿ بالوحدات = الكمف الثابتة  +الر ح المطموب
المساهمة الحدية لموحدة الواحدة
نقطة التعادؿ بالمبالغ =

التكاليف الثابتة  +الر ح المطموب
نسبة المساهمة الحدية

حيث إف نسبة المساهمة الحدية = المبيعات الحدية لموحدة % 400x
مصدر بيع الوحدة
32

أو نسبة المساهمة الحدية = المبيعات  -التكاليف المتغيرة
المبيعات

=  -4التكاليف المتغيرة
المبيعات
_______________
1) J. fred Weston , and Bugne G. Brigham , op . cit ., p. 25

و ذلؾ نستخرج نقطة التعادؿ باستخداـ نسبة التكاليف المتغيرة وفق المعادلة اوتية :
نقطة التعادؿ بالمبالغ =

التكاليف الثابتة  +الر ح المطموب
التكاليف

= -4التكاليف المتغيرة
المبيعات

 -9طريقة الرسـ البياني :
ويػػتـ اسػػتخراج نقطػػة التعػػادؿ فػػي هػػذ الطريقػػة باسػػتخداـ المحػػوريف السػػيني ( الػػذ يمثػػل عػػدد الوحػػدات )

والصاد ( يمثل المبالغ ) و تثبيت عدد مػف النقػاة داخػل المحػوريف يػتـ تسػديد خطػوة التكػاليف واإليػرادات وتمثػل

نقطة التقاء خط إجمالي التكاليف مع خط اإليرادات نقطة التعادؿ المطموبة  0إال إف العالقػة الػواردة أعػال عالقػة
خطيػة ضػػمف الفػػروض الػواردة سػػابقا  0غيػػر إف الواقػػع ال يسػمح باسػػتمرار العالقػػة الخطيػػة إذ عنػػد مػػا تصػػل السػػمعة
التػػي تتعامػػل بهػػا المنشػػأة حػػد اإلشػػباع تبػػدأ اإلي ػرادات باالنخفػػاض والتكػػاليف باالرتفػػاع وذلػػؾ لعػػدـ اتسػػاع القاعػػدة

39

االستهالكية لمسمعة األمر الذ يجب عمى المنشأة إعادة تنظيـ نشاطاتها  0يتضػح مػف ذلػؾ وجػود أكثػر مػف نقطػة

تعادؿ واحدة هذا ما يوضحه الجدوؿ التالي :

()4

______________
1) J. fred Weston & Eugene F. Brigham , op. cit., p. 57.

مخطط رقـ ( ) 9

نقطة التعادؿ في حالة وجود عالقة غير خطية

خسارة

انتكانيف
و
االيراداث

نقطة

مجموعة

اإليرادات

اإلر اح

التكاليف

مجموع التكاليف

الثابتة

خسارة
س

عداد الوحدات

نقطة تعادؿ

نقطة تعادؿ

أقصى
40

عميا

سفمى

اإلر اح

 --9القابمية االيرادية :
وهي مف الوسائل المستخدمة في قياس الر حية الف العائد عمى االستثمار يعبر عف قػدرة االسػتثمار عمػى تحقيػق
العوائد نتيجة الستخدامه و وكانت شركة د بونت الرائدة في استخدامه كأداة لمرقاب ػػة

وتقييـ األداء

()4

ويحضى هذا المؤشر باالهتماـ في االقتصاد االشتراكي و ففي روسيا األتحادية

( عمى سبيل المثاؿ) وبعد اإلصالح االقتصاد عاـ  4311استخدمت نسب العائػد عمػى االسػتثمار كمؤشػر لمحكػـ

عمػػى نجػػاح المنشػػأة و حتػػى يمكػػف تحميػػل اإلجػراءات الكفيمػػة بتحسػػينها بشػػكل مسػػتمر  0ذلػػؾ الف تقيػػيـ أداء المنشػػأة

عمى ما تحققه مف حجـ إر ػاح تكػوف خاطئػة ألنػه ال يأخػذ باالعتبػار حجػـ تمػؾ المنشػأة باإلضػافة إلػى كػوف مؤشػر
العائد عمى االستثمار قياس لفعالية العمل في المنشأة  0إ كفػاءة أداء مػف سػنة ألخػرى و كمػا يمكنهػا مػف المقارنػة
بيف كفاءة أداء عدد مف المنشات تنتمي لنفس القطاع

()1

وكنتيجة لما سبق يعتبر مؤشر العائػد عمػى االسػتثمار أداة

فاعمة في الحكـ عمى اإلدارة المالية بالمنشأة في تحقيق التوازف بػيف رأس المػاؿ الممتمػؾ والمقتػرض مػف ناحيػة و ػيف

التكاليف واإليرادات مف ناحية ثانية و
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_____________

 ))4احمد دمحم موسى و مصدر سابق و ص 0 43
 )1د 0خميل الشماع و مصدر سابق و ص 0 13 :

مخطط رقـ ()9

يوضح تستخراج القابمية االيرادية
انقابهيت االيراديت

انذوران

صافي
انمبيعاث

صافي
انمىجىداث

مىجىداث
ثابتت

انهامش

صافي
انمبيعاث

مىجىداث
متذاونت

صافي انذخم
انتشغيهي

انمصاريف
انتشغيهيت

وــــــــقم

صافي
انمبيعاث

مصاريف
إداريت
42

حساباث
مذيىت

مصاريف
بيعيت

مخــزون

كهفت
مبيعاث

(مف عمل الباحث اعتمادا عمى دراسة ميدانية)

يتضح لنا أف القابمية االيرادية تمثل حاصل ضرب مقداريف هما :
 -4الهامش :

نسػػبة مئويػػة يتكػػوف بسػػطها مػػف صػػافي الػػدخل التشػػغيمي ( )4ومقامهػػا مػػف صػػافي المبيعػػات ( بعػػد طػػرح

الخصػػومات الممنوحػػة لمعمػػالء والموجػػودات مػػف إجمػػالي المبيعػػات ) 0عممػػا اف لينػػيف اعتمػػد مبػػدأ كػػوؿ فػػي

األجور .

إ انه = صافي الدخل التشغيمي
صافي المبيعات

 -1الدوراف :

أ عػ ػػدد دوراف الموجػ ػػودات و ػ ػػذلؾ يكػ ػػوف البسػ ػػط مػ ػػف صػ ػػافي المبيعػ ػػات فػ ػػي حػ ػػيف تمثػ ػػل الموجػ ػػودات

المستخدمة في العمميات التشغيمية
إ انه =

صافي المبيعات

إجمالي الموجودات التشغيمية

و ذلؾ فاف القابمية االيرادية = الهامش  xالدوراف
إف = صافي الدخل التشغيمي x
صافي المبيعات

صافي المبيعات

إجمالي الموجودات التشغيمية
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_______________
)4

طالمػا إف الغػرض األسػاس فػي هػذا المجػاؿ هػو الحكػـ عمػى األداء التشػغيمي لممنشػأة فمػف المهػـ عنػد احتسػاب القابميػة االيراديػة

االختصار عمى تمؾ االستثمارات التي تمثل الموجودات التي تشػترؾ بالفعػل فػي العمميػات العاديػة لممنشػأة وفػي هػذ الحالػة البػد

مف استخداـ صافي ر ح العمميات إف اإلر اح التي تتزايد نتيجة تشغيل هذ الموجودات 0

المبحث الرابع

مصادر واستخدامات األمواؿ كإطار إلدارة أر سماؿ التشغيل
يعتبػػر تحميػػل األنشػػطة والفعاليػػات الماليػػة امػ ار ضػػروريا لمحكػػـ عمػػى مػػدى نجػػاح أو فشػػل السياسػػات الماليػػة

المتبعة في المنشأة وبالتالي تمكيف اإلدارة مف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة و ويستمزـ ذلؾ اسػتخداـ أداة
يمكنها إف تعكس حركة األمواؿ مف والى المنشأة وتزويد مف يهمه االمر المعمومات التي يحتاجها سواء كاف مف

داخل أو خارج المنشأة  0ويمثل كشف مصادر واستخدامات األمواؿ األداة المطموبة0

وكػػاف األسػػتاذ كػػوؿ (  ) W. M. coleاوؿ مػػف ابتػػدع إعػػداد كشػػف مصػػادر واسػػتخدامات األمػواؿ عػػاـ

 4309وأطمػػق عميػػه اسػػـ ( كشػػف مػػف أيػػف أتػػى وأيػػف ذهػػب ) ()4وقػػد طػػور األقتصػػاد ()finneyإعػػداد الكشػػف
عاـ  4310واستبدؿ عبارة ( مف أيػف أتػى )بكممػة ( مصػادر ) وعبػارة ( أيػف ذهػب بكممػة ( اسػتخداـ )ثػـ توالػت
تسميات عديدة لهذا الكشف

()1

0

هذا وتستخدـ كممة األمواؿ في هذا الكشف كمرادؼ لصافي رأسماؿ التشػغيل و أ إف تبػدالت األمػواؿ تعنػي

تبدالت صافي رأسماؿ التشغيل 0والعمميػات هنػا تكػوف نوعػاف منهػا مػايؤثر فػي صػافي أرسػماؿ التشػغيل واألخػر

اليؤثر فيه 0
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ويبػػيف الكشػػف الصػػادر التػػي وردت منهػػا األم ػواؿ واألوجػػه التػػي اسػػتخدمت فيهػػا واثػػر ذلػػؾ عمػػى حجػػـ

رأسماؿ التشغيل و وبالتالي يمكف الحكـ عمى مستوى أداء اإلدارة الماليػة فػي اسػتخدامها لألمػواؿ الموجػودة لػديها
و باإلضػػافة إلػػى إظهػػار  0الفػػرؽ بػػيف صػػافي الػػر ح كمػػا يظهػػر فػػي حسػػاب اإلر ػػاح والخسػػائر و ػػيف مصػػادر

األمواؿ التي حصمت عميها المنشأة0

____________
 )4د 0خيرت ضيف و قوائـ الموارد المالية واستخداماتها  :دراسة عممية و اإلسكندرية و  4319و ص 0 9-1 :

 )1لزيػػادة االطػػالع يمكػػف الرجػػوع إلػػى كتػػاب ال ػػدكتور خميػػل الشػػماع و اإلدارة الماليػػة و ص  940 :و وكتػػاب د 00خيػػرت ضػػيف
السابق الذكر 0

أهمية

الكشف :

تمثل قائمة مصادر واستخدامات األمواؿ أداة تحميمية يمكف إف تقدـ معمومات لها أهميتها لمعديد مف الجهات

داخل أو خارج المنشأة و كإظهار التغيرات المالية التي تعجز القوائـ المحاسبية األخرى مػف إظهارهػا  0فػنالحظ
كشػػف الػػدخل يقػػدـ لخصػػا ل يػرادات التػػي تحققػػت خػػالؿ المػػدة الماليػػة و وتكػػاليف الحصػػوؿ عمػػى تمػػؾ اإليػرادات
فقط وتبيف الميزانيػة صػافي أثػار السػمبيات الماليػة التػي حػدثت فػي المنشػأة مػف وقػت إنشػاءها حتػى تػاريخ إعػداد

الميزانية و في حيف يوضح كشف مصادر واستخدامات األمواؿ كيفية وصوؿ المنشأة إلى المركػز المػالي الػذ

تعكس ػػه الميزاني ػػة األخيػ ػرة )4( 0باإلض ػػافة إل ػػى كونه ػػا أداة تحمي ػػل لمص ػػادر التموي ػػل لممنش ػػأة ومج ػػاالت اس ػػتخداـ
األم ػواؿ فيهػػا و أ انػػه باإلمكػػاف التعػػرؼ عمػػى جوانػػب الضػػعف والقػػوة الماليػػة لممنشػػأة وبالتػػالي مسػػاعدة اإلدارة

عمى اتخاذ الق اررات المالية التي تراها مالئمة لوضعها المالي 0

ويعتبػػر تفسػػير التغيػرات الحاصػػمة فػػي صػػافي أرسػػماؿ التشػػغيل الغػػرض األسػػاس وراء إعػػداد كشػػف مصػػادر

واستخدامات األمواؿ ذلؾ لما لهذ التغيرات مف اثر في مجمل نشاة المنشأة األمر الذ يساعد االدار في رسػـ

سياسة المنشأة المالية لممستقبل والسيطرة عمى صافي رأسماؿ التشغيل وادارة الموجودات بكفاءة 0

()1

هػذا ويمكػف إعػػداد كشػف تقػدير لمصػػادر واسػتخدامات األمػواؿ باالسػػتفادة مػف البيانػات الػواردة فػي كشػػوفات

واستخدامات األمواؿ لممدة السابقة بعد تعديمها وفق سياسات المنشأة المستقبمية ومػا تتوقػع إف يسػتجد مػف ظػرؼ
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و ويسػػتفاد مػػف الكشػػف التقػػدير فػػي رقابػػة عمميػػات التمويػػل واالسػػتثمارات فػػي الموجػػودات  0وال تقتص ػر أهميػػة
كشف المصادر واستخدامات األمواؿ عمى المنشأة فحسب بل تزداد أهميػة اسػتخدامه و بالنسػبة لممؤسسػة العامػة
فػي متابعػة أنشػطتها الماليػة خػالؿ المػدة الماليػة و إمػػا الكشػف المجمػع الػذ تعػد المؤسسػة لكػل منشػاتها فيمثػػل
أداة لتحميل األنشطة والتغيرات المالية التي حدثت خالؿ المدة وبالتالي التعرؼ عمػى معمومػات خاصػة بموضػوع

المنشات (0) 9

____________________
1) Robert , W. Johnson , op ., cit ., p. 68
 )1د 0خميل الشماع وصدر سابق و ص 0 944 :
 )9د 0جميل احمد توفيق و مصدر سابق و ص 0 11

عناصر كشف مصادر واستخدامات األمواؿ :

ينقسػػـ كشػػف مصػػادر واسػػتخدامات األم ػواؿ إلػػى مجمػػوعتيف مػػف العناصػػر األولػػى تمثػػل مصػػادر

األمواؿ وتمثل المجموعة الثانية استخداماتها 0

وبمػػا إف الباحػػث قػػد حػػدد األم ػواؿ بتمػػؾ الفق ػرات التػػي لهػػا مقابػػل مػػف فق ػرات صػػافي أرسػػماؿ التشػػغيل لػػذلؾ فػػاف

مجموعة مصادر األمواؿ التي تستعمل لزيادة صافي رأسماؿ التشغيل تتضمف :

()4

صافي الدخل النػاجـ مػف العمميػات التشػغيمية لممنشػأة والػذ يمثػل مصػدر أسػاس مػف مصػادر األمػواؿ و الزيػادة

فػي راس المػػاؿ المػػدفوع و إر ػاح بيػػع الموجػػودات غيػر المتداولػػة كػػالموجودات الثابتػه أو االسػػتثمارات المؤقتػػة أ
اإلر اح العرضية الناجمة مف العمميات غير التشغيمية كذلؾ القروض طويمة األجل 0

إمػا مجموعػػة اسػػتخدامات األمػواؿ فتتضػػمف و ()1المػػدفوعات عػػف مشػػتريات موجػػودات غيػػر متداولػػةو الػػنقص

فػػي المطموبػػات والنػػاجـ عمػػى سػػبيل المثػػاؿ إمػػا عػػف تخفػػيض فػػي رأس المػػاؿ المػػدفوع أو نتيجػػة إللغػػاء مطموبػػات
طويمة األمد أو ترحيل الجزء المستحق لهذ المدة منهػا عمػى حسػاب المطموبػات المتداولػة كػذلؾ ماتنفقػة المنشػأة
تغطيػػة لخسػػائرها س ػواء كانػػت ناجمػػة عػػف العمميػػات التشػػغيمية أـ الخسػػائر التػػي تتعػػرض لهػػا و كػػذلؾ ماتدفعػػه

المنشأة كتوزيع ل ر اح مما سبق نخمص إلى مايمي :

أ زيادة في المطموبات أو نقص في الموجودات = مصدر لألمواؿ

وأ زيادة في الموجودات أو نقص في المطموبات = استخداـ
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ويمكف وضع ماسبق بالصيغة التالية :

الزيادة في المطموبات  +النقص في الموجودات = الزيادة في الموجودات +

النقص في المطموبات

(0)9

تحضير كشف مصادر واستخدامات األمواؿ :

لتحضير كشف مصادر واستخدامات األمواؿ نحتاج إلى ميزانيتيف متتاليتيف تمثل األولى رصيد

___________
1 ) Roph B. Kennedy and Steward Y. Mcmullen , op . cit , p.279 .
 )9عزيز الحافظ و مصدر سابق و ص 0 410

2) Ibid , p, 280

أولػػي /المػػدة /لمفق ػرات ال ػواردة فيهػػا والثانيػػة تمثػػل رصػػيد أخػػر المػػدة و والػػى كشػػف النقػػد المػػدة األخي ػرة .ويػػتـ

إعداد ورقة عمل قبل إعداد كشف المصادر واالستخدامات وتتضف هذ الورقة مجموعة مف أزواج األعمػدة وفػق

الصيغة التالية 0)4( :

يتضػمف الػزوج األوؿ قػيـ فقػرات الميزانيػة مػف الموجػػودات والمطموبػات وراس المػاؿ كػػل عمػود يخصػص لمػػدة

مالية واحدة  0ويتـ الترصيد لمتأكد مف تساو جانبي كل ميزانية وويمثل الزوج الثاني التغيرات بيف رصيد كل
فقرة مف الميزانيتيف حيث يمثل العمود األوؿ الذ يطمق عميه

( مػػديف )الزيػػادة فػػي الموجػػودات واالنخفػػاض فػػي المطموبػػات وراس المػػاؿ والعمػػود الثػػاني ويطمػػق عميػػه ( دائػػف

)يمث ل الزيادة في المطموبات وراس الماؿ واالنخفػاض فػي الموجػودات وبالتػالي يػتـ ترصػيد كػل عمػود لمتأكػد مػف

تسػػاو المجمػػوعتيف  0إمػػا الػػزوج الثالػػث فيمثػػل التعػػديالت الواجػػب إدخالهػػا والتػػي توضػػح فػػي عمػػود المػػديف أو
الدائف وفق طبيعة قيد التعديل عمى إف يتساوى مجموع كل عمود المديف وعمود الدائف 0

ويش ػػمل ال ػػزوج ال ارب ػػع عم ػػى عم ػػوديف األوؿ لمزي ػػادة ( م ػػديف ) وتظه ػػر في ػػه الزي ػػادة ف ػػي الموج ػػودات المتداول ػػة

واالنخفاض في المطموبات المتداولة فقط بعد تعديل فقرات كل منها وفػق ماجػاء مػف تعػديالت فػي الػزوج الثالػث

و والعمػػود األخػػر لالنخفػػاض ( دائػػف ) يضػػاؼ الفػػرؽ إلػػى العمػػود األخػػر لتسػػاو العمػػوديف ثػػـ يرحػػل الفػػرؽ إلػػى

زوج األعم ػػدة الت ػػالي ف ػػي عم ػػود ( مص ػػدر )  0إم ػػا ال ػػزوج الخ ػػامس واألخي ػػر فيتض ػػمف عم ػػوديف األوؿ عم ػػود (
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االسػػتخداـ ) وتظهػػر فيػػه الزيػػادة فػػق فق ػرات الموجػػودات غيػػر المتداولػػة واالنخفػػاض فػػي فق ػرات المطموبػػات غيػػر

المتداولة وراس الماؿ ب عد تعديمها وفق ما جاء مف تعديالت فيها فػي الػزوج الثالػث و ويتضػمف العمػود الثػاني (
المصػػادر) الزيػػادة فػػي المطموبػػات غيػػر المتداولػػة وراس المػػاؿ واالنخفػػاض فػػي الموجػػودات غيػػر المتداولػػة بعػػد
تعديمها أيضاو يضاؼ لذلؾ صافي التبدؿ في رأسماؿ التشغيل كما هو وارد في أعال 0

وبعػػد االنته ػػاء م ػػف إع ػػداد ورق ػػة عم ػػل لكش ػػف مصػػادر واس ػػتخدامات األمػ ػواؿ ي ػػتـ تحض ػػير كش ػػف المص ػػادر

واالسػػتخدامات الػػذ ينقسػػـ إلػػى قسػػميف األوؿ يمثػػل مصػػادر األم ػواؿ والثػػاني اسػػتخداماتها و ثػػـ يسػػتخرج الفػػرؽ

بينهػػا والػػذ يمثػػل التبػػدؿ فػػي صػػافي أرسػػماؿ التشػػغيل و وهػػذا ماسيتضػػح فػػي الجانػػب العممػػي مػػف البحػػث حيػػث

يتضمف تفعيل لكافة فقرات الحسابات وكيفية توزيعها في ورقة العمل أو في الكشف وفق الشرح السابق 0

_____________

 )4د 0خميل الشماع و مصدر سابق و ص 0 941:

الفصل الثاني

المبحث األول

إدارة النقديـــــــة
تسعى اإلدارة المالية أل منشأة إلى تحقيق وضع مػالي قػادر عمػى تحريػؾ الػدورة التشػغيمية االعتياديػة وسػد

االلت ازمػػات الماليػػة المسػػتحقة فػػي مواعيػػد اسػػتحقاقها  0وتظهػػر امػػاـ اإلدارة الماليػػة لممنشػػأة مسػػألة التوفيػػق بػػيف

السيولة والر حية و ()4فزيادة رصيد النقدية يؤد إلى قوة المركز المالي لممنشأة إال إف االسػتمرار فػي ذلػؾ يػؤد

إلى التوقف التدريجي لممنشأة وفقدانها لغرض تحقيق اإلر اح  0ذلؾ الف زيادة الرصػيد النقػد يػؤد إلػى تقميػل

التدفق النقد الخارج منها وزيادة االنسياب النقد الداخل إليها()1واالحتفاا بالنقد دوف استثمار 0

هذا رغـ إف االحتفاا برصيد كبير لمنقدية يؤد إلى تحقيػق جممػة مػف الم ازيػا تتمثػل بتقميػل كمفػة المشػتريات

( )9و مػػف خػػالؿ االسػػتفادة مػػف الخصػػـ النقػػد نتيجػػة الػػدفع نقػػدا أو خصػػـ الكميػػة نتيجػػة لشػراء كميػػات كبيػرة و
ومواجهة الحاالت المتوقعة أو الطارئة التي تتطمب دفع النقد حاال و باإلضافة إلى تعزيػز سػمعة المنشػأة الماليػة

0

وبالرغـ مف المزايا أعال إال انه ليس مػف اإلدارة السػميمة االحتفػاا برصػيد نقػد يفػوؽ احتياجػات المنشػأة و

والبد مف إيجػاد عالقػة مناسػبة بػيف التػدفق واالنسػياب النقػدييف بمػا يحػافظ عمػى بقػاء المنشػأة وتطورهػا 0ويحػدد
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ذلؾ مف خالؿ ماتتبعه المنشأة مف سياسات مالية حوؿ كػل مػف التػدفق واالنسػياب وبالشػكل الػذ يخمػق التػوازف
بيف هدفي المنشأة في السيولة والر حية 0
تخطيط النقد :

التخطػػيط هػػو احػػد الوظػػائف األساسػػية ل ػ دارة و ويتمثػػل بسمسػػمة مػػف السياسػػات واإلج ػراءات التػػي تتبعهػػا

اإلدارة مف اجل الوصوؿ إلى أهدافها و والتخط يط لمنقدية يمثل السياسات واإلجػراءات التػي تتبػع مػف اجػل تػوفير
النقد الكافي الذ يفي بػ :

___________

 )4د 0خميل الشماع و مصدر سابق و ص 0 91 :
J. Robert Lindsay and Arnold Samtz , Ginancial Management Analytical Approach , Home
)1
Wood , Illinois Richhard Irwin Inc., 1967 , p. 29 .
 )9سيد الهوار و مصدر سابق و ص 0 939:

 -4تحريؾ الدورة التشغيمية االعتيادية لممنشأة
 -1الوفاء بااللتزامات في موعد استحقاقها

 -9مواجهػػة االحتياجػػات الطارئػػة أو غيػػر االعتياديػػة  0أ االسػػتعداد لمتقمبػػات التػػي قػػد تحصػػل فػػي إعمػػاؿ
المنشأة 0

 -9تحديد األمواؿ المطموبة في المواعيد المناسبة
 -1تحديد الفائضة عف االحتياجات أعال 0

وتمثل مدة تخطيط النقدية التػي يغطيهػا التخطػيط النقػد وويعتمػد طػوؿ هػذ المػدة عمػى الظػروؼ الداخميػة

لممنشػػأة والحالػػة االقتصػػادية العامػػة المحيطػػة بهػػا 0إال إف القاعػػدة السػػائدة هػػي اعتمػػاد ألمػػد المحاسػػبية ( السػػنة
الواحدة ) في تخطيط النقدية 0

ويتـ تجزئة هذ المدة إلى مدد فرعيه قد تكوف ر ع سنوية أو شهرية  0هػذا يعػود إلػى طبيعػة عمػل المنشػأة ودقػة
المعمومات والتنبؤات التػي تحصػل عميهػا فػي هػذا الخصػوص  0ويوجػد امػاـ اإلدارة النمػوذجيف اوتيػيف المتبعػيف
في تحميل وتخطيط النقدية :

أ -الموازنة النقدية التقديرية

ب -الكشف التقدير لمجرى النقد

Cash Budget
Budgeted Cash Flow statement

أ -الموازنة النقدية التقديرية :
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تعتبر هذ الوسيمة ذات فعالية في التخطيط النقد مف خالؿ تهيئتها لمبيانات التي تساعد المنشػأة فػي

معرف ػػة مايس ػػود إليه ػػا م ػػف مقبوض ػػات نقدي ػػة تقديري ػػة ومق ػػدار م ػػا متوق ػػع إف يخ ػػرج منه ػػا وأوق ػػات ك ػػل م ػػف ه ػػذ

االنسيابات والتدفقات لمدد زمنية مختمفة  0وتحديد النقد الفػائض ومجػاالت توظيفػه أو العجػز المتوقػع ومجاالتػه

0

ولذلؾ فهي تعتبر مػف األدوات المهمػة فػي تخطػيط النقديػة إذ تمثػل كشػفا كميػا لتوقعػات المنشػأة لالنسػيابات

والتدفقات النقدية وتوقيت كل منها

النقدية 0

()4

وبالتالي مساعدة المنشػأة عمػى تقػدير التقمبػات التػي ستحصػل فػي حركتهػا

____________
1) J. Fred Weston & Eugene F . Brigham , op. cit., p. 153

خطوات واعداد الموازنة النقدية التقديرية :
ابتداء يتـ تحديد المدة الزمنية التي تغطيها الموازنة ثـ تتبع الخطوات التالية في إعدادها 0

الخطوة األولى :

تقدير المقبوضات النقدية الشهرية و وتشمل المبيعات النقدية و ومتحصالت الحسابات المدينػة و يػع الموجػودات

الثابتة و وزيادة رأس الماؿ وتسػمـ القػروض قصػيرة األجػل و والفوائػد واإليجػارات وومقسػوـ اإلر ػاح الػوارد لممنشػأة

0

إف التنبؤ بالمبيعات يحتاج إلى عناية خاصة  0فإذا كانت المنشأة تتبع سياسػة البيػع النقػد فقػط فػأف المبيعػات

ستكوف نقدا فقط  0إما إذا كانت المنشأة تتبع سياسة البيع األجل فأف شروة البيع والتحصيل تؤثر تأثي ار أساسيا
فػػي الخطػػة النقديػػة  0و ػػذلؾ توجػػد مػػدة زمنيػػة بػػيف تػػاريخ البيػػع وتػػاريخ التحصػػيل تتوقػػف عمػػى االئتمػػاف الممنػػوح
لمعميػل  0أ إف كػػال مػػف مػػدة التحصػػيل والخصػػـ النقػػد يػؤثر فػػي االنسػػيابات النقديػػة الداخمػػة  0يضػػاؼ لػػذلؾ
عامل عدـ التأكد مف قياـ جميع المدنييف بالدفع و لذلؾ فالمنشأة تتوقع إف تقمل الديوف المعدومة مف االنسيابات

النقدية الداخمة 0

الخطوة الثانية :

تقدير المدفوعات النقدية الشهرية و حيث يتـ تقدير المػدفوعات النقديػة الشػهرية لممنشػأة والتػي تشػمل ماتدفعػه

نقدا لشراء السمع وااللتزامات األخرى كالرواتب واألجور والضرائب ورسوـ التأميف وما تدفعػه مػف مقسػوـ اإلر ػاح
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لمغي ػػر واحتس ػػاب الق ػػروض المس ػػتحقة وقيم ػػة شػ ػراء الموج ػػودات الثابت ػػة  0والتنب ػػؤ بالم ػػدفوعات أيس ػػر م ػػف التنب ػػؤ

بالمقبوضات بسبب كوف المدفوعات تتـ مف قبل المنشأة نفسها فهي تممؾ السيطرة عميها 0

()4

الخطوة الثالثة :

مقارنػػة المقبوضػػات الشػػهرية المتوقعػػة بالمػػدفوعات الشػػهرية المتوقعػػة وفػػي هػػذ الخطػػوة يػػتـ تحديػػد المػػدد الزمنيػػة
التي يتوقع إف يتحقق فيها عجز نقد أو فائض نقد 0

()1

____________

 )4عزيز الحافظ و مصدر سابق و ص 0 111:
& 2)Ernest Walker & William Baughn , Financial planning & policy , New York Harper
Row , 1964, p.157 .

الخطوة الرابعة :
تقػػدير الرصػػيد النقػػد فػػي نهايػػة كػػل شػػهر عمػػى افتػراض عػػدـ الحصػػوؿ عمػػى أمػواؿ خارجيػػة 0واتخػػاذ ق ػرار

حػػوؿ الحػػد األدنػػى لمنقديػػة الواجػػب توفرهػػا و لمػػا لػػذلؾ مػػف عالقػة مباشػرة بػػالمبمغ الواجػػب افت ارضػػه فػػي حالػػة

العجز 0

ب-الكشف التقدير لمجرى النقد :

وهػػو مػػف الطػػرؽ التػػي تسػػتمدها إدارة المنشػػأة فػػي تخطػػيط النقديػػة مػػف خػػالؿ مػػايو فػػر مػػف بيانػػات تسػػاعد

المنشػػأة فػػي الوقػػوؼ عمػػى صػػورة مجمػػل التغي ػرات النقديػػة المتوقػػع حصػػولها فػػي المنشػػأة وذلػػؾ بمقارنػػة مػػدتيف

مػاليتيف متتػاليتيف ()4و لػذلؾ فهػو يشػير إلػى حركػة النقػد مػف والػى المنشػأة بالشػكل الػذ يمكػف اإلدارة مػف تحديػػد
جممة مف العوامل التي ستؤد إلى زيادة أو نقصاف النقدية لديها 0

وبالرغـ مف انه يهدؼ إلػى توضػيح الوضػع النقػد لممنشػأة كمػا هػو الحػاؿ فػي الموازنػة التقديريػة النقديػة إال انػه
يختمػػف عنهػػا فػػي كونػػه يصػػور هػػذا الوضػػع تػػاريخ الميزانيػػة ولػػيس خػػالؿ مػػدة زمنيػػة كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي الموازنػػة

التقديرية النقدية 0

ويتطمب إعداد الكشف التقدير لمجرى النقد باإلضافة لميزانيتيف ماليتيف متتاليتيف إلى حساب اإلر اح والخسائر

مف اجل التعرؼ عمى التغيرات التي ستحصل في فقرات هذ الحسابات وأثرهػا عمػى الحركػة النقديػة فػي المنشػأة
0

خطوات إعداد الكشف التقدير لمجرى النقد :
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إلعداد الكشف التقدير لمجرى النقد تتبع الخطوات التالية باالستفادة مف البيانات الواردة في كل مف الميزانيتيف
الماليتيف وحساب اإلر اح والخسائر :

 -4إدراج الفقرات الواردة في الميزانيتيف عمى شكل جدوليف كل منهـ ولفترة مالية واحدة 0

 -1استخراج الفروقػات فػي فقػرات الميزانيػة بالمقارنػة بػيف رصػيد أوؿ مػدة ورصػيد أخػر المػدة زيادتػا ونقصػانا و
وادراجها في عموديف يمثالف المصادر ( الدائف ) واالستخدامات ( المديف ) وفق القاعدة التالية :
المصادر ( الجانب الدائف ) = كل زيادة في جانب المطموبات
و

كل نقص في جانب الموج ػػودات

االستخدامات ( الجانب المديف ) = كل زيادة في جانب الموجودات 0
ولمتأكد مف صحة العممية يجب إف يتساو كل مف الجانبيف المصادر واالستخدامات 0

-9استبعاد تأثير المعامالت غير النقدية والمستحقات عف طريق إجراء قيود محاسبية عكسية 0
 -9تحويل صافي الر ح الظاهر في حساب اإلر اح والخسػائر مػف األسػاس المحاسػبي إلػى األسػاس النقػد مػف

خػػالؿ إع ػػداد ج ػػدوليف (م ػػديف ودائ ػػف ) لمتع ػػديالت فػػي حس ػػاب اإلر ػػاح والخس ػػائر بفقػ ػرات الموج ػػودات المتداول ػػة
والمطموبات المتداولة والكمف الدفترية 0

ولغرض استخراج قيمة المبيعات النقدية والمشتريات النقدية نستخدـ المعادلتيف اوتيتيف :

صافي المبيعات – الزيادة في الذمـ المدينة ) المقبوضات النقدية الناشئة

صػػافي المبيعػػات  +النقصػػاف فػػي الػػذمـ المدينػػة) مػػف البيػػع خػػالؿ مػػدة محػػددة ثػػـ إضػػافة صػػافي الػػر ح النقػػد

المستخرج إلى جدوؿ المصادر 0

وأخيػ ار اسػػتخراج الفػػرؽ بػػيف مجمػػوع فقػرات جػػدوؿ المصػػادر وفقػرات جػػدوؿ االسػػتخدامات والتػػي يجػػب إف تسػػاو

الفرؽ في رصيد النقدية بيف أوؿ المدة وأخرها 0

وعمى ضوء ماسبق تستطيع اإلدارة تحديد السمبيات وااليجابيات في عممهػا النقػد السػابق كػي تكػوف األسػاس

في التخطيط المستقبمي 0

الرقابة عمى االنسياب والتدفق النقد :

أ -سرعة تحديد النقد :

()4

يعتبر تغير سرعة أقياـ المبيعات اوجمة وتقميص المدة بيف تسميـ العميل لمبضاعة واستحصاؿ المبمغ منه إلى

ادني حد ممكف مف المهاـ األساسية والضرورية في إدارة النقدية و وتسػريع تحصػيل النقػد يمكػف اإلدارة فيهػا مػف
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استخداـ هذ المبالغ حاؿ توفرها سواء لسد االلتزامات عف استحقاقها أو في احد مجاالت االستخداـ التػي تعػود
بر ح معيف لممنشأة و ويؤد إلى التوفير أو االقتصاد في األمواؿ الالزمة لتمويل صافي رأسماؿ التشغيل 0

يمكػػف تقمػػيص هػػذ المػػدة عػػف طريػػق االتصػػاؿ المباشػػر بػػالعمالء وتسػػتمـ األم ػواؿ مػػنهـ فػػي حالػػة المنشػػات

الصغيرة أو الطمب مف العمالء إرساؿ مدفوعاتهـ بشكل صكوؾ مصرفية0

__________
ب-

تأخير المدفوعات النقدية :

()4

1) Robert W. Johnson , op ., cit ., p. 96 .

بإمكػػاف المنشػػأة اسػػتخداـ مصػػدر أخػػر فػػي تػػوفير النقػػد لهػػا يتمثػػل باالسػػتفادة القصػػوى مػػف شػػروة الػػدفع 0فعمػػى

سػػبيل المثػػاؿ إذا كانػػت شػػروة الػػدفع 40/1و صػػافي  90/فػػأف هػػذا يعنػػي إف تسػػديد المنشػػأة خػػالؿ العشػرة أيػػاـ
األولى يمكنها مف كسب خصـ مقدار  %1مما اليجعل مبر ار لمدفع في اليػوـ الثػاني أو الثالػث بػل عمػى العكػس
إذا تـ تأخير الدفع إلى اليوـ التاسع فأف بإمكانها االسػتفادة مػف المبمػغ خػالؿ تمػؾ المػدة باإلضػافة إلػى حصػولها

عمى نفس الخصـ 0

ك ػػذلؾ بإمك ػػاف المنش ػػأة ( باس ػػتخداـ الكمبي ػػاالت ف ػػي ال ػػدفع ) أ تحص ػػل عم ػػى م ػػدة إض ػػافية بالم ػػدة ب ػػيف تس ػػميـ

الكمبي ػػاالت إل ػػى ال ػػدائف وتق ػػديـ الكمبيال ػػة إل ػػى المنش ػػأة م ػػف قب ػػل المص ػػرؼ م ػػف اجػ ػل الس ػػداد 0إذ إف الكمبيال ػػة

التستوجب وجود النقدية في المصرؼ بعكس الصكوؾ 0

باإلضػػافة لػػذلؾ فػػاف بإمكػػاف المنشػػأة أيضػػا القيػػاـ بموازنػػة بػػيف الفائػػدة التػػي تحصػػل عميهػػا جػراء حصػػولها عمػػى

الخصػػـ النقػػد ( ) %1و ػػيف الفائػػدة التػػي تجنيهػػا فػػي حالػػة عػػدـ حصػػولها عميػػه واسػػتخدامها لمبمػػغ الػػديف لممػػدة
المتبقية ( لغاية 0 ) 90

جػ -منع التسرب :

تعتبػػر عمميػػة تسػػرب األم ػواؿ مػػف المظػػاهر العامػػة التػػي تسػػعى اإلدارة الماليػػة فػػي المنشػػأة إلػػى منعهػػا س ػواء فػػي
االنسػػياب النقػػد الػػداخل أو التػػدفق النقػػد الخػػارج ففػػي الحالػػة األولػػى تأكػػد المنشػػأة مػػف إف األم ػواؿ المسػػتممة

تػػذهب مباش ػرة إلػػى الصػػندوؽ أو المصػػرؼ ولػػيس إلػػى المػػوظفيف حيػػث يػػتـ االخػػتالس باسػػتخداـ طػػرؽ متعػػددة
وخاصة استخداـ القيود المحاسبية وتسوياتها 0
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لذلؾ تسعى المنشات دائما أو كجزء مف متطمبػات نظػاـ الرقابػة الداخميػة و إلػى تجزئػة عمميػة االسػتالـو أ قيػاـ

أكثر مف شخص بهذ المهمة ابتداء بتسمـ المبمغ وتقيد فػي السػجالت وحتػى االحتفػاا فػي الصػندوؽ أو إيداعػه

لدى المصرؼ 0

إمػػا فػػي الحالػػة الثانيػػة ( حالػػة التػػدفق النقػػد الخػػارج ) فػػأف التسػػرب يكمػػف فػػي قيػػاـ المنشػػأة بػػدفع مبػػالغ الػػدائنيف

ليس لهـ وجود أو سحب أمواؿ إلغراض وهمية 0

وتتـ الرقابة هنا عف طريق تجزئة عممية الصرؼ وقياـ عدة موظفيف بذلؾ العمل 0

_________
1)I bid .,p. 98 .

تحديد البعد إالدنى لمنقدية :

ممػػا سػػبق تتضػػح أهميػػة تخفػػيض مسػػتوى النقديػػة إلػػى ادنػػى حػػد ممكػػف عمػػى إف اليػػؤد ذلػػؾ بالتضػػحية بقػػدرة
المنشأة عمى مقابمة التزاماتها عند استحقاقها هذا إضافة إلى االستفادة قدر اإلمكاف مف التسهيالت المصرفية 0

()4

وهذا يدلل بالنتيجةعمى أهمية القرار الذ تتخذ اإلدارة المالية بهذا الخصوص 0

وفيما يمي العوامل التي تحدد الحجـ األدنى لمرصيد النقد :

أ -االختالفات المتوقعة وغير المتوقعة بيف االنسياب النقد الداخل والمتدفق النقد الخارج :

()1

إذ تعتبر عممية وضع خطة دقيقة لرصيد النقدية ضرورية لجعل رصيد النقدية الالزـ اقل

مػػايمكف ويسػػتخدـ جػزءا كبيػ ار مػػف النقػػد المحػػتفظ بػػه لغػػرض حمايػػة المنشػػأة خػػالؿ المػػدة التػػي تتوقػػع مقػػدما إف

تكوف تدفقاتها الخارجية أكثر مف االنسيابات الداخمػة مػثال دفػع الرواتػب فػي تػاريخ معػيف ال يكػوف فيػه االنسػياب

النقد كاؼ لسد مثل هذا التدفق و عميه البد مف االحتفاا بنقدية كافية وكذلؾ األمػر بالنسػبة لتسػديد حسػابات

الػػذمـ الدائنػػة وش ػراء البضػػائع واالحتفػػاا برصػػيد معػػيف مػػف المخػػزوف السػػمعي فػػي نفػػس الوقػػت الػػذ تحػػدد فيػػه

الرصػيد النقػػد الػػالزـ تجميػد و البػػد مػػف إجػراء الموازنػػة بػػيف كمفػة االقتػراض مػػف الجهػات الممكنػػة و ػػيف الػػدخل

الذ يمكف تحقيقه مف جراء استخداـ هذ األرصدة النقدية في استخدامات أخرى 0

إال انػػه باإلمكػػاف مػػف خػػالؿ إج ػراء تغييػػر فػػي توقيػػت االنسػػياب النقػػد الػػداخل والتػػدفق النقػػد الخػػارج تخفػػيض

الفػػروؽ بينهػػا وبالتػػالي تخفػػيض الرصػػيد النقػػد المطمػػوب وذلػػؾ باسػػتخداـ األسػػس السػػميمة فػػي وضػػع الموازنػػة

النقدية 0
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وفيمػػا يتعمػػق باإلخطػػار غيػػر المتوقعػػة كاإلض ػرابات والفيضػػانات والح ارئػػق والحػػروب  00الػػخ مػػف الح ػوادث

األخرى فانػه ينبغػي عمػى المنشػأة االحتفػاا برصػيد نقػد يكفػل لهػا مواجهتهػا وهنػا تحػدد ضػرورة الدقػة واجػراء

الد ارسػػات الالزمػػة والمستفيضػػة فػػي تحديػػد الرصػػيد النقػػد الػػذ يجػػد لمواجهػػة مثػػل هػػذ اإلغ ػ ارض إمكانيػػة
االستفادة مف هذا الرصيد وكمفة التأميف الالزـ عمػى درجػة الخطػر التػي تتعػرض لهػا المنشػأة عنػد حػدوث هػذ

الطوارل غير المتوقعة 0

___________
1) J. Fred Weston & Eugene F. Brigham , op . cit ., p. 154 .

2) R. .L . Johnson , op . cit ., pp . 110-111.

ب -العالقة مع المصارؼ :

تتمثل هذ العالقة مف ناحية ارتباطها بتحديد الحد األدنى لمنقدية لممنشأة إذ إف كثيػ ار مػف المصػارؼ تشػترة

إف تحػػتفظ المنشػػأة بحػػد ادنػػي مػػف النقديػػة لػػديها لكػػي تسػػمح بتقػػديـ الخػػدمات المص ػرفية لهػػا مجانػػا  0ولهػػذا
فالمنشػػأة تػػدرس فيمػػا إذا كػػاف مػػف مصػػمحتها وضػػع الحػػد األدنػػى مػػف النقديػػة لػػدى المصػػرؼ والحصػػوؿ عمػػى

التسهيالت المصرفية المجانية أو الحصوؿ عمى هػذ التسػهيالت عػف طريػق دفػع فائػدة معينػة 0ويمعػب مقػدار

احتياج المنشأة لمنقد بشكل مستمر دو ار مهما في تحديد هذا األمر 0
جػ -كفاءة إدارة النقدية في التحصيل وتسديد االلتزامات :
وتتمثل كفاءة اإلدارة في هذ الحالة -:

 -4خفض المدة التي يتـ استحصاؿ النقد فيها مف الغير 0
 -1زيادة المدة التي يتـ دفع النقد فيها لمغير 0

عمى إف يتـ ذلؾ قدر اإلمكاف إذ إف رفع كفاءة اإلدارة في تحصيل النقود التي بذمة الغير يؤد إلى توفير النقد
لدى المنشأة بشكل يحقق تخفيض فػي الحػد األدنػى لمرصػيد النقػد الواجػب االحتفػاا بػه كػذلؾ الحػاؿ مػع تػأثير

التسديد لمديوف التي بذمة المنشأة 0

د -مدى توفر مصادر تمويل أخرى :

يتػػأثر الحػػد األدنػػى لرصػػيد النقديػػة الواجػػب االحتفػػاا بػػه بمػػدى تػػوفر المصػػادر األخػػرى لألم ػواؿ  0فقػػد تسػػتطيع
المنشأة الحصوؿ عمى أمواؿ في مدة وجيزة مف مصادر معينة نتيجة لما تتمتع به مف مركز وسمعة ائتمانية 0
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األمػػر الػػذ يقمػػل مػػف احتيػػاج المنشػػأة لرصػػيد كبيػػر مػػف النقديػػة  0أ تمويػػل جػػزء مػػف مشػػكمة المنشػػأة الخاصػػة
بالسيولة إلى الدائنيف ممف لديه استعداد إلمداد المنشأة باألمواؿ الضرورية في حالة تعرضها لعجز معيف 0

ومف الجدير بالذكر إف هناؾ مجموعة مف النماذج الرياضية تستخدـ في استخراج الحجـ األمثل

مف النقدية الواجب االحتفاا بها ()4ومف هذا النماذج نموذج بوموؿ (  )Baumolالذ يشبه النقد

بالمخزوف السمعي مف حيث االحتفاا به لمواجهة متطمبات المنشأة ( 0)1إذ باإلمكاف تطبيق النموذج التالي في
تحديد المبمغ األمثل مف النقدية وفق الصيغة التالية :

الحجـ األمثل لمنقدية الواجب االحتفاا به = Qm

المبمغ الذ تتوقع المنشأة استخدامه في الفترة =  Dmالقادمة 0

الكمف الثابتة التي تمثل المصاريف التي تتحممها المنشأة = FC

مف اجل الحصوؿ عمى النقد
تكمفة الحفاا بالنقد = Hc

التكاليف المتغيرة لمحصوؿ عمى النقد= VC

ً)QM = 2(FC)(DM
HC

التكاليف الكمية = Tc

ويكوف نموذج التكاليف الكمية التي تتحممها المنشأة مف اجل توفير الحد األمثل لمنقدية :
)= (DM)( FC) x (Dm ) (VC)+ (HC) (QM
QM
2

استثمار النقد الفائض :

()9

TC

قد يتضح مف الموازنة التقديرية النقدية و إف لممنشأة أمواال فائضة وفي هذ الحالة تحدد اإلدارة المالية فيما إذا

كانت هذ االمؤاؿ فائضة بشكل دائـ أو بشكل مؤقت 0

()9
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_______________
 )4لزيادة االطالع عمى نماذج تحديد حجـ النقدية أو استخراج التكاليف الكمية لالحتفاا بالنقدية وادارة النقدية يمكف الرجوع إلى  Weston and Brighamو
ص  Miicheal Firth 0 431- 493:ص 0 99-99
2)J.Fred Weston and Eughne F. Brigham .op . cit ., p. 187 .
3) Michael Firth , Management of Working capital .
4)Ibid ., p. 77

وفي ضوء ذلؾ تدرس اإلدارة المالية إمكانية ومجاالت استخداـ هذ األمواؿ و إذ لكل مػف األمػواؿ ال ازئػدة بشػكل
دائـ وبشكل مؤقت مجاؿ معيف في االستثمار يختمف عف األخر  0وال تجػد اإلدارة الماليػة صػعوبة فػي اسػتثمار
األمػ ػواؿ الفائض ػػة بش ػػكل دائ ػػـ  0إال ان ػػه م ػػف الض ػػرور ت ػػرجيح أهمي ػػة االس ػػتثمارات المختمف ػػة بواس ػػطة الموازن ػػه

التقديرية الرأسمالية – حيث يتـ تقييـ االسػتثمارات المطروحػة امػاـ المنشػأة السػتثمار أموالهػا بعػد إف تأخػذ بنظػر
االعتبار عامل أساس يتمثل باالستخداـ األمثل لألمواؿ وبالشكل الذ يحقق الرفاهية االجتماعية 0

إما بالنسبة لألمواؿ التي تمثل زيادة مؤقتة فاف استثمارها يجب إف يتـ عمػى أسػاس أمػاف األصػل الػذ تسػتثمر

فيه ذلؾ الف استخداـ هذ المبالغ في مجاالت تعرض المنشػأة لضػياع جػزء مػف األمػواؿ التػي تحتػاج إليهػا بعػد
مدة معينة الستخدامها في عمميات المنشأة أو المقامرة بها واليتفق واألسس العممية السميمة في استثمار األمواؿ
إذ قد يعرضها إلى مواجهة اإلفالس أو فقداف سمعتها المالية نتيجة لعدـ إمكانيتها فػي إبقػاء التزاماتهػا المسػتحقة

0

يتضح مف ذلؾ إف عمى المنشأة االبتعاد عف االستثمارات التي تتعرض لخطر التقمػب فػي قيمتهػا و ممػا يػنعكس

بتأثير سمبي بشكل أو أخر عمى المنشػأة وبالتػالي يجػب إف يقتصػر اسػتثمار األمػواؿ ال ازئػدة المؤقتػة فػي المنشػأة

عمى االستثمارات قصيرة األجل والتي تمتاز بدرجة كبيرة مف األماف  000ومف هذ االستثمارات 0
أ -االستثمارات في األوراؽ المالية الحكومية قصيرة األجل 0

ب -استثمارها كودائع ادخارية لدى المصارؼ بالرغـ مف انخفاض العائد ( ولكف أفضل مف تركها عاطمة )
 000وغيرها مف مجاالت االستثمار 0
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المبحث الثانـــي

إدارة الذمم المدينــــة
تعتبػػر الػػذمـ المدينػػة مػػف الفقػرات المهمػػة فػػي مجموعػػة الموجػػودات المتداولػػة خاصػػة بالنسػػبة لممنشػػات
التػػي تتبػػع سياسػػة البيػػع عمػػى الحسػػاب  0وهػػي تتخمػػف مػػف النقديػػة بخطػػوة واحػػدة فػػي تسمسػػل سػػيولتها بالنسػػبة

لفتػرات الميزانيػة  0وكمػػا هػو الحػاؿ بالنسػػبة لمفقػرات األخػرى مػػف الموجػودات المتداولػة فػػاف رصػيد الػذمـ المدينػػة

يجب إف اليتراكـ بشكل اليتناسب مع سيولة المنشأة  0فارتفاع الذمـ المدينة لحدود عالية نسبيا قد يعني تساهل
المنشأة فػي البيػع عمػى الحسػاب مػف حيػث اختيػار المػدينيف و ممػا يػؤد إلػى ارتفػاع نسػبة الػديوف المشػكوؾ فػي

تحصيمها

()4

و باإلضافة إلى مواجهة المنشأة لمشاكل التحصيل األخرى  0كما إف ارتفاع رصيد الػذمـ المدينػة

يعني تجميد أمواؿ المنشأة لحيف تحصيمها

()1

مما يؤثر بشكل سمبي عمى كل مف السيولة والر حية 0

إال انه بالمقابل وعند إتباع المنشأة سياسة مشددة في البيع عمى الحساب فإنهػا تتعػرض إلػى انخفػاض فػي حجػـ
مبيعاتها وبالتالي تدهور ر حيتها ويتحدد حجـ االستثمار في الحسابات المدينة بعامميف أساسييف هما 0-:
أ -المبيعات اوجمة 0

ب -معدؿ المدة بيف تاريخ البيع وتاريخ التحصيل و أ معدؿ مدة التحصيل
أ سياسة البيع عمى الحساب التي تتبعها المنشأة وسياسة التحصيل 0

سياسة البيع عمى الحساب :

تستند سياسة البيع عمى الحساب عمى جممة أسس ومعايير واجبة اإلتباع تتمثل بػ :
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أ -معايير منح االئتماف :

إذا اتبعت المنشأة سياسة البيع األجل لممستهمكيف ( األقوياء ) ذو المركز المالي فقط فإنها
بذلؾ تتجنب الخسارة في الديوف يضاؼ لذلؾ تخفيض تكاليف إدارة االئتماف 0

_______________
1) R. L . Jonson , op. cit ., ch .8
.
2)Thomas committee , managerial finance for the seventies , McGraw –Hill , Inc ., 1972, ch.,.9.

إال انه وبمقابل ذلؾ فاف المنشأة تتعرض لفقداف قسـ كبير مف المبيعات لمستهمكيف آخريف 0

والذ قد تكوف اإلر اح التي يمكف تحقيقها مف ذلؾ تفوؽ الكمف التي تـ تفاديهػا جػراء إتبػاع السياسػة أعػال

()4

و ػػذلؾ يتضػػح التػػأثير المباشػػر لمسياسػػة االئتمانيػػة التػػي تتبعهػػا المنشػػأة عمػػى حجػػـ المبيعػػات  0إذ تتمثػػل هػػذ

السياسة بجممة الفعاليات المنظمة لعممية البيع األجل  0ابتداء مػف تحديػد حجػـ المبيعػات اوجمػة وأسػس اختيػار

العمالء الذيف يمنحوف االئتماف وتقدير نسبة الديوف المعدومة 0

وتتمثل السياسة المثمى لالئتماف عند الموازنػة مػابيف الكمػف الحديػة لالئتمػاف واإلر ػاح الحديػة الناجمػة عػف زيػادة

المبيعات وتشمل هذ الكمف :

أ -الخسارة في الديوف المعدومة 0

ب-زيادة كمف االستقصاء وتفحص المركز المالي لمعمالء 0

جػ -الزيادة في كمف تحصيل الديوف 0

في حيف تتحدد اإلر اح ب ػ

أ -ر حية المبيعات اإلضافية

ب -الزيادة المتوقعة في الطمب عمى سمع المنشأة والناتجة مف المرونة في منح االئتماف 0

جػ  -الزيادة في بسط فترة التحصيل

د -العائد المطموب عمى االستثمار في الحسابات المدينة 0

59

()1

وتحتسب ر حية المبيعات اإلضافية بضرب ر حية الوحدة الواحدة مف المبيعات في عدد الوحدات اإلضافية

المقدر بيعها في حػيف يحتسػب العائػد المطمػوب عمػى االسػتثمار اإلضػافي فػي الحسػابات المدينػة بضػرب مقػدار

االستثمار اإلضػافي (المسػتخرج مػف ضػرب قيمػة الحسػابات المدينػة اإلضػافية فػي الكمفػة المتغيػرة لموحػدة ) فػي

معدؿ العائد المفترض 0

ومف اجل تحديد سياسة واجراءات منح االئتماف فأف المنشأة تسترشد ببعض العمميات األساسية وهي :

__________
1)Ibid ,. P. 160
2) James L. Van Horne , Financial management & policy , 4th .ed . prentice Hall , Ince ., Englewood
cliffs, New Jersy, `977, p373 .

أوال  :تحديد درجة الخطر المقبولة:

عنػد انتقػاؿ المنشػأة بمػنح االئتمػاف مػف المسػتهمكيف الػذيف تكػوف احتماليػة سػدادهـ المبػالغ التػي بػذمتهـ كبيػرة

إلى المستهمكيف المذيف تقل احتمالية السداد لديهـ أ إتباع سياسة متساهمة فػي مػنح االئتمػاف  0فإنهػا بػذلؾ

تضيف إلى كل مف نفقاتها ومدخوالتها 0

ويمثل المبمغ المضاؼ إلى المدخوالت المبيعات اإلضافية مطروحا منها المبالغ التي لف

تحصل  0في حيف يمثل المبمغ المضاؼ لمنفقات التكمفة اإلدارية وتكمفة البيع باإلضافة إلى
نفقات التحصيل 0

ويمكف التماد في منح االئتماف حتى نصل إلى النقطة التي يكوف عندها اإليراد التقدير
المضاؼ مساويا لمنفقات التقديرية  0والتي تدعي ( بنقطة القطع ) 0

والواقع إف أساس منح إال ئتماف هو الثقة و أ مدى االطمئناف إلى مقدرة المديف واستعداد

لدفع ماعميه في موعد االستحقاؽ 0

ويعتمد تحديد درجة الخطر قرار منح االئتماف عمى دراسة خمسة عوامل تدعى بػ ( )Five Cs

وهي :

()4

 -4السموؾ charcter

يمثػػل سػػموؾ العميػػل مػػف ناحيػػة اسػػتعداد والت ازمػػه بػػدفع ماعميػػه مػػف ديػػوف ويسػػاعد عمػػى ذلػػؾ معرفػػة سػػمعة

العميل وسوابقه في التعامل مع اوخريف 0
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 -1المقدرة Capacity

قابمية العميل عمى الدفع و أ بتعبير أخر مدى كفاية المركز المالي لمعميل عمى السداد

 -9الثروة Capital

وتشػػمل الحالػػة السػػالبة لمعميػػل مػػف حيػػث الكميػػة مضػػاؼ لػػذلؾ الكيفيػػة التػػي تػػدار بهػػا هػػذ األمػواؿ  0أ

مدى كفاءة العميل في إدارة أمواله ونجاحه بذلؾ إضافة إلى مقدار هذ األمواؿ 0
 -9الضمانات اإلضافية

Collateral

وتمثل الموجودات التي يقدمها العميل كضماف لمبمغ االئتماف 0

_________
1) J. freed Weston and Eagle F. Brigham. Op. cit ., pp . 160-167.

 -1الوضع االقتصاد

conditions

يمعػػب الوضػػع االقتصػػاد العػػاـ دور هػػاـ فػػي السياسػػة االئتمانيػػة بكافػػة جوانبهػػا سػواء مػػف جانػػب المنشػػأة

وتحديػػد سياسػػة االئتمػػاف فيهػػا أو مػػف ناحيػػة السػػبل ففػػي فت ػرة الرفػػا االقتصػػاد نالحػػظ االخػػتالؼ فػػي تحديػػد

السياسػػات االئتمانيػػة عمػػا هػػي عميػػه فػػي الركػػود أو الكسػػاد االقتصػػاد إف د ارسػػة هػػذ العوامػػل تمكػػف المشػػروع
أيضا مف تحديد الحد األقصى لالئتماف الذ يجوز منحه لمعميل وهذا يفيد في تجنب إعادة دراسة مركز العميل

كمما أرسل طمب شراء مالـ تستجد طرؽ تسػتوجب ذلػؾ  0عمػى إف يقػوـ المشػروع مػف تمقػاء نفسػه بإعػداد د ارسػة
مركز العمالء االئتماني عمى فترات دورية0
ثانيا -فحص طمب االئتماف

عند تسمـ المنشأة لطمب مف احد العمالء لشراء بضائعها باألجل تقوـ بجميع المعمومات الكافيػة

عمى مركز العميل وسمعته االئتمانية 0

لمحكػـ

هناؾ عامالف يحدد إف مدى البحث عف المعمومات وهما :
الوقت و الكمفة

إذ ال يمكنها إف تستغرؽ وقتا طويال كي التضايق العميل وبالتالي يتحوؿ إلى منشأة أخرى 0
وال يمكنها إف تنفق الكثير مف األمواؿ عمى عممية الفحص 0

وهنػػا األمػػر يسػػتوجب المقارنػػة بػػيف النفقػػات المضػػافة واإلي ػرادات المضػػافة ضػػمف حػػدود معينػػة فكممػػا زاد انفاقنػػا
حصمنا عمى معمومات دقيقة عف العميل ومف ثـ نتوصل إلى حكـ سميـ ونتجنػب خسػائر مػنح االئتمػاف  0لكنهػا
ستصل إلى النقطة التي تزيد عندها النفقات المضافة عف التخفيض المحتمل في الخسائر االئتمانية
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()4

0

هػػذا باإلضػػافة إلػػى مبمػػغ الطمبيػػة وحجػػـ المنشػػأة والعميػػل و وهنػػاؾ الكثيػػر مػػف مصػػادر المعمومػػات والتػػي يمكػػف

االستفادة مف معموماتها عند منح االئتماف التجار ومف أهـ هذ المحاور مايمي :

()1

________________
)4د 0جميل احمد توفيق و مصدر سابق و ص 0 944
2)Harry Guthman , Analysis of Financial Statement , Engle wood cliffs, N.J. prentice – Hill ,Inc ., 4th
. ed . 1959 . p.5

أ -المصرؼ

ومما ال شؾ فيه بأف المصارؼ تستطيع تقديـ معمومات عف عمالئها عمى جانب كبير مف األهمية ولف

تتأخر في تقديـ مثل هذ المساعدة 0

ب -موظفي البيع :

يعتبر رجاؿ البيع مف المصادر األساسية والمهمة في المنشأة لمحصوؿ عمى المعمومات خاصة إذا نجحت
المنشأة في تدريبهـ بهذا الخصوص 0

والسبب يعود إلى التواجد المستمر لرجاؿ البيع في السوؽ و األمر الذ يجعمه عمى بينة مف العمالء ( عمى إف
تأخذ المنشأة بنظر االعتبار إف رجل البيع يرغب في تحقيق اكبر قدر ممكف مف المبيعات ) 0

()4

جػ -القوائـ المالية :

تعتبر عممية تحميل القوائـ المالية لمعميل مف أهـ الوسائل لمحكـ عمى المركز المالي واالئتماني لمعميل

وتستطيع المنشأة الحصوؿ عميها مف العميل مباشرة 0
د -المقابالت الشخصية :

وتتـ بزيارة مسؤولي االئتماف في المنشأة لمعميل وهو في عممه و األمر الذ يولد لديه صورة معينة قد تفيد

المنشأة في منح االئتماف 0

ثالثا  :تحميل القيمة االئتمانية لمعميل :

بعػػد إف حػػددت المنشػػأة درجػػة الخطػػر االئتمػػاني التػػي تكػػوف عمػػى اسػػتعداد لقبولهػػا وجمعػػت كافػػة المعمومػػات

عميها إف تحدد فيما إذا كاف وضع العميل مقبوؿ0
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وهنػػا عميهػػا معرفػػة اس ػػتعداد لسػػداد قرضػػه فػػي الميع ػػاد المقػػرر وذلػػؾ مػػف واق ػػع سػػجل مدفوعاتػػه لمم ػػورديف
اوخػريف وثانيػػا يجػػب تحديػػد مقدرتػػه عمػػى الػػدفع كمػػا تعكسػػه قوائمػػه الماليػػة وهنػػا تعتمػػد المنشػػأة عمػػى المركػػز

المػػالي لمعميػػل نسػػبة التػػداوؿ و النسػػبة الس ػريعة و معػػدؿ دوراف الػػذمـ و معػػدؿ دوراف المخػػزوف السػػمعي 0

باإلضافة إلى متوسط الحسابات الدائنة كذلؾ عميها إف تتأكد بأنه ال يحاوؿ تغيػر تعاممػه مػع المػورديف فهػذا

التغير أو التحوؿ قد يثير إلى امتناع مورديه القدامى عف تجهيز 0

____________
رابعا :قبوؿ أو رفض العميل طالب االئتماف :

1) R. L. Johnson , op . cit ., ch .8.

()4

تعتبر الخطوة األخيرة في عممية منح االئتماف مقارنة التقييـ الذ قمنا به لمعميل طالب االئتماف بمعيار

المنشأة الخاص بالقبوؿ  0وعمى المنشأتيف التعامل معه عمى ضوء ذلؾ  0فإذا اعتبرت العميل غير مقبوؿ
لمحصوؿ عمى االئتماف فأما ترفض الطمب أو يتـ التعامل عمى أساس الدفع نقدا.
ب -مدة االئتماف والخصـ النقد :

تعتبػػر مػػدة االئتمػػاف والخصػػـ النقػػد مػػف شػػروة االئتمػػاف إذ يجػػب إف يحػػدد باإلضػػافة إلػػى مبمػػغ االئتمػػاف المػػدة

المحددة له ومقدار الخصـ 0

فمثال نقوؿ  0 /1و 90 / 0فهذا يعني إف المديف يحصل عمى خصـ مقدار  %1في حالة الػدفع خػالؿ عشػرة

أياـ مف تاريخ الشراء في حيف ال يحصل عمى ذلؾ الخصـ في حالة الدفع بعد ذلػؾ التػاريخ ويكػوف الػدفع خػالؿ

ثالثوف يوما كحد أقصى 0

وهناؾ أسموب أخػر لمتحديػد مػثال نقػوؿ  40/1و ف  90/نيسػاف  0فػي حػيف يكػوف الحػد األقصػى لمػدفع هػو 90

نيساف (0)1

هذا و إمكاف المنشأة التحكـ في فترة االئتماف والخصـ المسػموح بػه كوسػيمة لزيػادة المبيعػات مػف جهػة ولمتشػجيع

عمػػى تسػػديد الحسػػابات المدينػػة بسػػرعته مػػف جهػػة أخػػرى عمػػى إف يػػتـ ذلػػؾ وفػػق د ارسػػة كافيػػة 0مػػع األخػػذ بنظػػر
االعتبػػار المقارنػػة بػػيف ر حيػػة المبيعػػات اإلضػػافية والعائػػد المطمػػوب عمػػى االسػػتثمار اإلضػػافي فػػي الحسػػابات

المدينة 0

()9

ومقابػػل المنػػافع المتحققػػة جػراء مػػنح الخصػػـ فانػػه يمثػػل كمفػػة تتحممهػػا المنشػأة لػػذلؾ وجػػب عميهػػا تحديػػدها بشػػكل

يخمق التوازف بيف كمفته والفوائد المتحققة نتيجة استخدامه 0

سياسة التحصيل :
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تحتاج كل منشأة لضوابط سميمة لعممية تحصيل الديوف المستحقة عمى العمالء 0

إف التساهل والتسامح في عمميػة تحصػيل الػديوف يقمػل مػف سػرعة دوراف رأس المػاؿ فػي المنشػأة وبالتػالي التػأثير
المباشر عمى حجـ األمواؿ القابمة لالستثمار فيهػا و باإلضػافة إلػى تأثيرهػا عمػى ر حيػة المنشػأة مػف خػالؿ تقميػل

المبيعات ولجوء العمالء إلى مورديف آخريف 0

______________

1(Robert W. Johnson , op.cit ., 115 .

2) Weston and Brigham , op . cit ., p.163 .
3)James C. Van Horne , op. cit ., p.374

ك ػػذلؾ تأثيره ػػا عم ػػى س ػػيولة المنش ػػأة م ػػف حي ػػث ت ػػوفر النق ػػد وحركت ػػه  0وتمث ػػل سياس ػػة التحص ػػيل سمس ػػمة

اإلجراءات التي تتبعهػا المنشػأة مػف اجػل تحصػيل قيمػة االئتمانػات الممنوحػة لمعمػالء فػي أوقاتهػا المحػددة ووفػق

شروة االئتماف المتفق عميها 0

وعمى المنشأة إف تقارف أيضػا بػيف اإلر ػاح اإلضػافية التػي ستحصػل عميهػا مػف إتباعهػا سياسػة معينػة لمتحصػيل
و ػيف تكػػاليف هػذ السياسػػة  0كمػا عميهػػا إف تتبػع نظػػاـ بمراقبػة مواعيػػد االسػتحقاؽ ومعرفػػة الحسػابات المسػػتحقة
باإلضػػافة إلػػى متابعػػة ومعرفػػة أسػػباب تػػأخير بعػػض العمػػالء وبػػالرغـ مػػف تحمػػل المنشػػأة بعػػض األحيػػاف لنفقػػات

تزيد عمى اإليراد اإلضافي مف اجل المحافظة عمى سمعتها 0
الديوف المعدومة :

تتعرض المنشأة إلى تكمفة الديوف المعدومة جراء تعاممهػا مػع عمػالء يمتػازوف بضػعف المركػز المػالي  0أو

نتيجة لتدهور في الوضع المالي لبعض العمالء أل سبب كاف و لهذا نالحظ معظـ المنشات التي تتبع سياسػة
البيع عمى الحساب تقوـ بتنزيل قدر معيف مف القيمة االسمية الكمية لحسابات الذمـ و تمثل هػذ القيمػة ( المبمػغ

) توقعات إدارة المنشأة بعدـ تحصيل تمؾ المبالغ 0

ويعتمد تحديد مقدار هذا االحتياطي عمى خبرة وتجر ة المنشأة نفسها وتقوـ بعض المنشات أيضا بالتػأميف عمػى
مبالغ ديونها أو التأميف بمقدار معيف لتجنب الحاالت االستثنائية التي قد تصيب العمالء 0

وأخيػ ار فػػاف الػػديوف المعدومػػة تمثػػل تكمفػػة تتحممهػػا المنشػػأة ولهػػا تػػأثير سػػمبي عمػػى إر ػػاح المنشػػأة و لػػذلؾ وجػػب

عمى المنشأة أخذها بنظر االعتبار عند رسـ السياسات االئتمانية المستقبمية 0
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المبحث الثالث

إدارة المخزون السمعـــــي
يعتبر المخزوف السمعي مف الفقرات المهمة في رأسماؿ التشغيل وذلؾ لألسباب التالية :

أوال -:يمثل المخزوف السمعي الجزء األكبر مف مجموع موجػودات المنشػأة وبشػكل خػاص فػي المنشػات التجاريػة
0

ثانيا -يعتبر المخزوف السمعي مف اقل الموجودات المتداولة سيولة 0

ثالثا – التغيرات التي تحصل في مسػتويات الخػزيف لهػا أثارهػا االقتصػادية العامػة  0مػف ذلػؾ كمػه جػاءت أهميػة

إدارة المخزوف وضرورة إتباع األسس العممية السميمة في إدارته 0

يضاؼ لذلؾ التأثير المباشر لممخزوف السمعي عمى إر اح المنشػأة و إذ نالحػظ إف المخػزوف األكثػر مػف الػالزـ أو األقػل
مف الالزـ يؤثر عمى ما تحققه المنشأة مف معدؿ عائد عمى استثمارها و فاالستثمار األكثػر مػف الػالزـ يػؤد إلػى تحمػل

المنشأة لعبء التكاليف المخزنية مف اجل الحفاا عميه 0

في حيف تتعرض المنشأة لتكػاليف النافػذ وفقػداف السػمعة السػوقية فػي حالػة االسػتثمار األقػل مػف الػالزـ ومػا يترتػب عميػه
مف عدـ توفير السمع في الوقت المناسب 0

كذلؾ نجد إف المعدؿ الذ يتحرؾ به المخزوف مف خػالؿ فعاليػات المنشػأة يػؤثر عمػى التكػاليف إذ يكػوف مقػدار أرسػماؿ

التشغيل الالزـ لمقياـ بهذ الفعاليات اقل في حالة ارتفاع معدؿ الدوراف  0وهذا ما يمكف اإلدارة مف زيادة كفاءة اسػتخداـ

رأسماؿ التشغيل 0

إال انه يبقى األستبياف األساس في األمر هو لماذا االحتفاا بالمخزوف السمعي ؟ 0
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يمكػػف توضػػيح األسػػباب التػػي تػػدعو المنشػػات تجاريػػة كانػػت أـ صػػناعية أو غيرهػػا لالحتفػػاا بمسػػتوى معػػيف مػػف

المخزوف السمعي بالنقاة التالية :
-4

-1
-9

عدـ وجود كفاية لمتنبؤ الػدقيق لممبيعػات وخضػوع األمػر فػي كثيػر مػف جوانبػه لمتخمػيف واالحتمػاالت

األمر الذ يتطمب عند االحتفاا بمقدار معيف مف المخزوف السمعي 0
يمكف مف القياـ بوظائف الشراء واإلنتاج والبيع بمستويات مختمفة 0

()4

االحتفاا بمقدار معيف مف المخزوف السمعي كصماـ أماف ( خزيف أماف ) لمواجهة التقمبات التي قػد

تحص ػػل ف ػػي عممي ػػات الشػ ػراء أو اإلنت ػػاج أو البي ػػع  0وم ػػف ه ػػذ التقمب ػػات ت ػػأخر ورود البض ػػاعة م ػػف

المجهزيف أو تقمبات طمبات العمالء ومف اجل المحافظة عمى سمعة المنشأة 0

()4

______________
1) Robert W. Johnson , op . cit ., p. 132.

-9

االحتفػػاا بخ ػزيف معػػيف مػػف البضػػائع التػػي تمتػػاز بتذبػػذب فػػي أسػػعارها بالشػػكل الػػذ يحقػػق وفػػو ار

-1

الحصػػوؿ عمػػى خصػػـ كميػػة أو أسػػعار واطئػػة تغطػػي المصػػاريف التػػي تصػػرؼ فػػي عمميػػة االحتفػػاا

-1

تخزيف المواد مف اجل الحماية 0

-1

تخزيف المواد مف اجل المضار ة 0

-9

اقتصادية مف اجل االحتفاا بالخزيف
بالمخزوف

( )9

()1

0

0

التخزيف لحساب الغير والذ يأخذ شػكل المخػازف المػؤجرة أو مخػازف االسػتيداع أو المخػازف الممحقػة

بم ارفػػق النقػػل والكمػػارؾ لكػػل مػػا سػػبق يتضػػح لنػػا بػػأف التخ ػزيف شػػر البػػد منػػه وال بػػد مػػف وجػػود احػػد

المبررات لمنشأة ما لالحتفاا بالمخزوف السمعي 0

لهػػذا كانػػت أهميػػة قيػػاـ اإلدارة بوضػػع السياسػػات المتعمقػػة بػػالمخزف والتػػي تعتبػػر كأسػػاس لتحديػػد المسػػتوى

الصحيح لممخػزوف الػذ ينبغػي االحتفػاا بػه و باإلضػافة إلػى تحديػد المقػدار الصػحيح مػف أرسػماؿ التشػغيل
ال ػػذ يج ػػب اس ػػتثمار ف ػػي المخ ػػزوف األم ػػر ال ػػذ يس ػػتمزـ تحقي ػػق الموازن ػػة ب ػػيف تك ػػاليف واخط ػػار االحتف ػػاا

بالمخزوف السمعي و يف الفوائد التي تجنيها المنشأة مف وجود وتوفر هذا المخزوف 0

تكمفة المخزوف :

توصػػمنا سػػابقا إلػػى إف المنشػػأة تتحمػػل بكمػػف تصػػل أحيانػػا مبػػالغ كبي ػرة مػػف االحتفػػاا بمقػػدار معػػيف مػػف

المخزوف السمعي لذلؾ يجب عميها إف تقارف بيف المنافع التي يحققها لها هذا المقػدار مػف المخػزوف السػمعي

و يف التي تنفقها في سبيل االحتفاا به 0

وتقسـ الكمف التي تتحممها المنشأة في هذا المجاؿ إلى نوعيف مف الكمف هي -:
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__________
 )4عزيز الحافظ و مصدر سابق و ص 0 194:

 )1د 0جالؿ دمحم بكير و اإلدارة العممية لممشتريات والمخازف و مطبعة جامعة القاهرة و  4310و ص 411 :
 )9عبد الغني نصيف جاسـ و مصدر سابق و ص 0 13 :

أ -الكمف المباشرة

()4

ب-الكمف غير المباشرة ( الثابتة)

فػػالكمف المباش ػرة هػػي تمػػؾ الكمػػف التػػي تتػػأثر بمسػػتوى الخ ػزيف أو التػػي تػػزداد أو تػػنقص بزيػػادة أو نقصػػاف

المخزوف السمعي نفسه فػي حػيف ال تتػأثر الكمػف الثابتػة بمسػتوى الخػزيف أ تتحممهػا المنشػأة عمػى اخػتالؼ

مستويات الخزيف فيها ويمكف إجماؿ كمف المخزوف كاألتي :
 -4تكمفة رأس الماؿ :

سعر الشراء

كمفة اوالت الالزمة لمناولة البضائع وتخزينها 0

 -1تكمفة خدمة المخزوف :

أجور عماؿ االستالـ والتسميـ 0

السجالت وامساؾ الدفاتر
التأميف

االختالس والسرقة والعطب

 -9إخطار المخزوف

خطر انخفاض السعر

خطر التغيرات في التصميـ والتقادـ

 -9تكمفة المساحة المستخدمة :
االندثار والصيانة واإليجار

الضرائب
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الماء و اإلضاءة

ػػػػػػ
 )4عزيز الحافظ و مصدر سابق و ص 199 :

يتضح لنا باف تكمفة رأس الماؿ تعتبر مػف الكمػف المتغيػرة  0كػذلؾ األمػر بالنسػبة إلخطػار المخػزف  0فػي حػيف

نالحػػظ إف عناصػػر تكمفػػة خدمػػة المخػػزوف تكػػوف ثابتػػة  0إال إف تكمفػػة المسػػاحة المسػػتخدمة تعتبػػر ثابتػػة لألمػػد
األخير 0

الحجـ االقتصاد لممخزوف السمعي :

()4

يعتب ػػر تحدي ػػد الحج ػػـ االقتص ػػاد م ػػف االم ػػور المهم ػػة والت ػػي تحت ػػل الص ػػدارة ل ػػدى المس ػػؤوليف ع ػػف إدارة

المخزوف وذلؾ لما لها مف تأثير مباشر عمى حجـ التكاليف 0

وكما اشرنا سابقا فاف هناؾ نػوعيف مػف التكػاليف و التكػاليف الثابتػة والتكػاليف المتغيػرة فكممػا كػاف حجػـ الطمبيػة

كبير نسبيا كمما انخفضت التكاليف الثابتة لموحدة الواحدة وارتفعػت التكػاليف المتغيػرة لهػا والعكػس صػحيح لػذلؾ
يجػػب إف يػػتـ تحديػػد الحجػػـ الػػذ يخمػػق الت ػوازف بػػيف هػػذيف النػػوعيف مػػف التكػػاليف والوصػػوؿ إلػػى الحػػد األدنػػى

لمجمل الكمف 0

ويمكػػف االسػػتعانة بالجػػدوؿ التػػالي لتوضػػيح الموازنػػة بػػيف تكػػاليف االحتفػػاا بػػالمخزوف و ػػيف الم ازيػػا التػػي تحصػػل
()1

عميها المنشأة مف وراء الشراء بكميات كبيرة 0
وفق االفتراضات التالية :

أ -تكمفة االحتفاا السنوية بالمخزوف =  %10مف تكمفة االحتفاا 0

ب -اصدار طمبية الشراء =  9دينار

جػ -قدرت االحتياجات السنوية مف هذ المادة بػ  1000وحدة
د -سعر الوحدة =  4دينار

هػ -حجـ طمبية الشراء 100 400

100 900

و -استنادا إلى ( هػ ) فاف عدد الطمبيات الالزمة
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1000 4000

( - 1000هػ ) 0

___________

 )4كاظـ جواد شبر و إدارة اإلنتاج و مطبعة النعماف و 4319و ص 0 111 :

)2 Robert W. Johnson , op . cit ., p. 136 .

هػ

ز -متوسط قيمة المخزوف ( ػ ػ xر) 0
10

100 400

1

110

100

4000

10

400

100

90

91

41

400

90

ح – مجموع تكمفة االحتفاا بالمخزوف ( x % 10ز )
40

10

410

90

90

ة – مجموع تكاليف إصدار الطمبيات (x 9و ) 0
– مجموع الكمف ( ح  +ة ) 0
410

وعميه يكوف الجدوؿ :

91

9

441

109

مخطط رقـ ()1

يوضح الدفعة االقتصادية لمشراء
100
الكمف المتغيرة(ح  +ة )

كمفة االحتفاابالمخزوف ( ح )

410
400

69

انكهفت
بانذواوير

90
10

تكمفة الطمبية ( ة )
1000

90

4100

4000

100 100

0

حجـ الطمبية

يتضح لنا مف الجدوؿ بأف أفضل شراء مف الناحية االقتصادية هو إف تطمػب (  ) 1طمبيػات حجػـ الواحػدة

منها  900وحدة 0

إمػػا إذا كػػاف عػػدد الطمبيػػات  9وحجػػـ كػػل وحػدة  100وحػػدة فإننػػا نػػنقص بػػذلؾ تكػػاليف الشػراء  9دنػػانير فػػي

حيف نضيف تكاليف االحتفاا بالمخزوف بمقدار  40دنانير 0

ويمكف استخراج الحجـ االقتصاد لمطمبية رياضيا باستخداـ 0

أوال -الطريقة التجريبية :

()4

والتي تقوـ عمى حساب الكمفة اإلجمالية السنوية لعدة إحجاـ لمطمبية الواحدة  0وبعدئذ يػتـ اختيػار الحجػـ الػذ

يقترف بأقل كمفة إجمالية سنوية 0

أ إف الكمفػػة االجماليػػة السػػنوية = كمفػػة الش ػراء السػػنوية  +كمفػػة التجهيػػز السػػنوية  +الكمفػػة السػػنوية لالحتفػػاا

بالمخزوف 0

إذ إف :

أ -كمفة الشراء السنوية = ـ × ع

ب -كمفة التجهيز ( تشمل تكاليف وضع واستالـ الطمبيات والنقل ) =
ـ ×

س

(ة  +ف )

جػ  -الكمفة السنوية لالحتفاا بالمخزوف = س × ( ت  +ؼ  +خ )
 +كمفة المخزوف السنوية لموحدة

ثانيا -النموذج الرياضي :

1

وتعتبر أكثر تبسيطا مف الطريقة السابقة وتعتمد عمى مشتقة معادلة الكمفة االجمالية حيث يستخرج الحجـ

االقتصاد لمطمبية مباشرة وفق الصيغة التالية :
1ـ ( ة  +ف )

50

و

ػػػػػ

=

ت+ؼ+خ

____________
1`) R.R Mayer , production and operations management , McGraw – Hill , 1975 , ch .9 .

حيث إف =

و= الحجـ االقتصاد
ـ = الطمب السنو

ة = كمفة الوضع واالستالـ لمطمبية الواحدة

ف = كمفة النقل لمطمبية الواحدة

ع = سعر الشراء

ؼ = كمفة االستثمار لموحدة سنويا

خ = كمفة الخزف لموحدة سنويا
س = حجـ الطمبية

مخزوف األماف :

مف اجل القياـ بالػدور الحقيقػي إلدارة المخػزوف تحػتفظ المنشػأة بنسػبة مػف المخػزوف السػمعي لغػرض

مقابمة التقمبات غير المتوقعة سواء فػي المشػتريات ووصػوؿ الطمبيػة فػي الوقػت المحػدد لهػا أو فػي المبيعػات

ومواجهة الزيادة في الطمب والتي قد تحدث بشكل مفاجئ 0

تدعى هذ النسبة بػ ( مخزوف األماف ) والتي تخضع في تحديدها لعدد مف العوامل أهمها :

أ -نفاذ المخزوف :

بالنظر لعػدـ إمكانيػة االعتمػاد عمػى اسػتالـ المػواد بالوقػت المحػدد والػذ تكػوف بسػبب مػف المجهػز أو

النقػػل أو الح ػوادث العرضػػية األخػػرى المحتممػػة يضػػاؼ لػػذلؾ عػػدـ الدقػػة فػػي التوقعػػات الخاصػػة بػػالتنبؤ
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بالمبيعات األمر الذ يحتـ االحتيػاة باسػتخداـ مقػدار أو نسػبة معينػة مػف المخػزوف السػمعي يحػتفظ بهػا

كمخزوف لالماف لمواجهة مثل هذ الحاالت 0

ب -العالقة بيف حجـ المخزوف و يف الطمبات المتأخرة نتيجة لنفاذ المخزوف :

نتيجة لضعف سيطرة المنشأة في تحديد حجـ طمبات العمالء نجدها عاجزة إماـ تجنب

مشكمة النفاذ بالرغـ مف تمكنها مف تخصيص عدد الطمبات المتأخرة عف طريق زيادة حجـ

المخزوف السمعي  0إال إف التخفيض ال يتـ بنفس نسبة الزيادة )4( 0وسجالت المنشأت بهػػذا

___________
1) Robert W. Johnson , op . cit ., p. 138
الخصوص توضح هذ العالقة  0فإذا كانت العادة قد جرت عمى التجهيز أسبوعيا مثال عندئذ

يجب تحديد األماف زائدا حجـ التجهيز األسبوعي عند مستوى يكفي لمواجهة الطمب 0
جػ -العالقة بيف تكاليف االحتفاا بالمخزوف والتكاليف الناجمة عف نفاذ :

تتحمل المنشات نتيجة لنفاذ مخزونها السمعي إلى تكمفة تدعى بتكمفة المبيعات الضػائعة التػي تمثػل الزيػادة فػي

اإليرادات اإلضافية عف النفقات المضافة فيما لو تمت هذ المبيعات واذا كانت المنشػأة واحػدة مػف عػدة منشػات
في مجاؿ عممها فاف عنصر التسميـ المبكر لمعمالء بالكمية والجودة المطمو يف يعتبر عنص ار هاما مف عناصػر

المنافسة األمر الذ يحمل المنشأة تكاليف نفاذ

كبيرة قد تؤد إلى خسارة سوقها0

باإلضافة إلى تكاليف يصعب قياسها كتكمفة المبيعات الضػائعة عمػى المنشػأة نتيجػة لمػا عػرؼ فػي السػوؽ مػف

تعرضها لنفاذ المخزوف وتأثيرها في التجهيز 0

لذلؾ كمه وجب عمى اإلدارة االعتػراؼ بضػرورة االحتفػاا بمخػزوف األمػاف والوصػوؿ إلػى النقطػة التػي عنػدها

تتعادؿ التكاليف اإلضافية لالحتفاا بالمخزوف مػع الوفػورات المكتسػبة نتيجػة لتجنػب ضػياع المبيعػات أو تػأخير

تسميـ العمالء 0

مخزوف التوقع :

تقػػوـ معظػػـ المنشػػات باالحتف ػػاا بكميػػة كبي ػرة مػػف المخ ػػزوف السػػمعي وخػػالؿ فت ػرات معين ػػة لكػػي يمكنهػػا م ػػف

االستمرار في نشاطها يطمق عميه مخزوف التوقع 0
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وأوؿ خطػػوة لتحديػػد مخػػزوف التوقػػع فػػي إعػػداد تنبػػؤ لممبيعػػات مقسػػـ إلػػى فتػرات تأخػػذ بنظػػر االعتبػػار احتمػػاالت
الخطأ في التنبؤ  0والتي تتـ عف طريق مقارنة التنبػؤات السػابقة مػع النتػائق الفعميػة  0فػإذا كػاف االحتمػاؿ كبيػر

كاف مف الضرور االحتفاا بمخزوف توقع كبير والعػ ػػكس صحيح 0

ويكوف الهدؼ األساس تخفيض كل مف التكاليف التي تتحممها المنشأة نتيجػة لنفػاذ المخػزوف والتكػاليف المتعمقػة
باالحتفاا إلى ادنى حد ممكف 0

مستوى إعادة الطمب :

بعد إف يتـ تحديد الحجـ االقتصاد لمطمبية ومخزوف األماف والتوقع البد مف تحديد مستوى إعادة الطمب والذ

يمثػػل المسػػتوى الػػذ عنػػد بموغػػه يجػػب وضػػع األمػػر لطمبيػػة جديػػدة األمػػر الػػذ يتطمػػب سػػرعة ودقػػة فػػي تسػػجيل
حركة التخزيف ومراقبة تذبذباته 0

()4

ومف اجل احتساب مستوى إعادة الطمب البد مف معرفة األمور التالية :

()1

 -4الحد األدنى لممخزوف السمعي

 -1مدة التسميـ لممادة المشت ار ( الفترة المحصورة بيف تاريخ إصدار طمب الشراء وتاريخ استالـ المواد )
 -9معدؿ االستهالؾ لهذ المادة 0

والجدوؿ التالي يوضح لنا مستوى إعادة الطمب :
مخطط رقـ ()1

يوضح مستوى إعادة الطم ػػب
100

الحد األعمى

100

900

مستوى إعادة الطمب

900
100

الحد األدنى
حد النفاذ

400
9

1

1

1

9

9

1

4

يتضح لنا بأف مستوى إعادة الطمب الطمب = الحد األدنى  ( +مدة التسميـ × معدال االستهالؾ)
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مستىي
انخزيه

___________

 )4عبد الغني نصيف الجاسـ و مصدر سابق و ص 0 91 :
2)R.R. Mayer , op . cit ., p.197 .

إدارة المطموبات المتداولــــة
تتمثل عمميػة إدارة المطموبػات المتداولػة بالسياسػات واإلجػراءات التػي تتبعهػا إدارة المنشػأة مػف اجػل

الحصوؿ عمى التمويل الالزـ لتسيير فعالياتها  0ويمكف تصوير ميزانية إ منشأة وفق المخطط التالي :
مخطط رقـ ( ) 1
مطهىبـــــــاث
متذاونـــــــــت

انمىجــــــــــــىاث
انمتذاونـــــــــت
انمىجــــــــــىداث
انثابتـــــــــــــــت
مىجــــــــــــــىداث
أخري

موجودات أخرى

مطهىبــــــــــاث
طىيهت األمذ
رأس
انمـــــــــــــــــال

(مف عمل الطالب اعتمادا عمى دراسة ميدانية)

يتضح مف المخطط أعال لنا وجود حركتيف لمتعامل مع رأسماؿ التشغيل األولى حركة داخمية ( نوعيػة

) والتي يػتـ بموجبهػا التعامػل مػع أرسػماؿ التشػغيل عػف طريػق فقػرات الميزانيػة األخػرى ( كػأف يػتـ بيػع بعػض

قطع األثاث ويوضع المبمغ في الصدوؽ أو المصرؼ أو إف يستحق احد إقساة قرض طويل األمد في المدة
الماليػة الحاليػة و ػذلؾ يتحػوؿ المبمػغ مػف مطموبػات طويمػة األمػد إلػى قصػيرة األمػد أو العكػس ) و وهػي بػػذلؾ

ألتحدث أ تغير في الرصيد اإلجمالي لمميزانية 0
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والث ػػاني حرك ػػة خارجي ػػة ( كمي ػػة ) حي ػػث يك ػػوف طرف ػػي التعام ػػل بموجبه ػػا فقػ ػرات ميزاني ػػة المنش ػػأة والمص ػػادر

الخارجية وتمثل حركة األمواؿ مف والى المنشأة ( كأف يتـ الحصوؿ عمى قرض

قصير األمد أو متوسط األمد أو طويل األمد سواء كاف عمى شكل نقد أو بضاعة و أو إف يتـ بتسديد قرض

مػػا نقػػدا ) األمػػر الػػذ يػػؤد إلػػى زيػػادة أو نقػػص فػػي الرصػػيد اإلجمػػالي لميزانيػػة المنشػػأة وسػػيتطرؽ الباحػػث

لفقرات المطموبات المتداولػة فػي المباحػث الػثالث التاليػة حيػث يتطػرؽ المبحػث األوؿ إلػى طبيعػة المطموبػات

المتداولة في حيف يتطرؽ البحث الثاني إلى إدارة الذمـ الدائنة والثالث إلى إدارة التسهيالت المصرفية 0

الفصل الثالث

المبحث األول

طبيعة المطموبات المتداولـــــة
مف الضرور عند بحث إدارة المطموبات المتداولة والتي تمثل مصادر األمواؿ التطرؽ إلى مفهػوـ ( االئتمػاف )

حيث اليوجد تعريف واحد لالئتماف يالقي قبوال لدى معظـ الباحثيف وتختمف هذ التعاريف باختالؼ استعماالت

المصػػطمح ولكػػف جميعهػػا تتفػػق عمػػى إف ( االئتمػػاف ) يتضػػمف عالق ػة بػػيف ط ػرفيف المػػديف والػػدائف وتقػػوـ عمػػى
أسػػاس وجػػود عنصػػر الثقػػة بينهمػػا و وينشػػأ عػػف تبػػادؿ نقػػود أو بضػػائع وتعهػػد بتسػػديد قيمتهػػا ضػػمف فتػرة محػػددة

عمى شكل نقود أو بضائع أيضا عمى إف يكوف هذا التعهد مكتوبا أو بشكل وعد شفو أو ضمني 0

وتعتبر الطريقة المتبعة في التمويل جيدة إذا حققت األهػداؼ التػي وجػدت مػف اجمهػا المنشػأة 0وهػذا يعتمػد عمػى
كفاءة االدار المالية فػي تحديػد هيكػل التمويػل المناسػب لفعاليػات المنشػأة و ػذلؾ تتضػح أهميػة القػرار المػالي فػي

مثػػل هػػذ الحالػػة لمتػػأثير المباشػػر فػػي مجمػػل نشػػاة المنشػػأة وبالتػػالي أهػػدافها  0أ إف ذلػػؾ الق ػرار المػػالي الػػذ

يحقق التوازف المطموب بيف هدفي المنشأة في الر حية والسيولة 0

ويمكف تصنيف الموجودات المتداولة إلى موجودات متداولة دائمية وموجودات متداولة مؤقتة

()4

 0فالحد

األدنى منها في المنشأة يمثل موجودات متداولة دائمية يجب االحتفاا بها خالؿ المدة المالية المحددة  0وكذلؾ

األمر بالنسبة لممخزوف السمعي حيث يمثل الحد األدنى منه موجودات متداولة دائمية  0كذلؾ الحاؿ بالنسبة

لباقي فقرات الموجودات المتداولة و إما مازاد عف هذ األرصدة يمثل موجودات متداولة مؤقتة ويمكف توضيح

هذا التقسيـ بالجدوؿ األتي :
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مخطط رقـ () 9

يوضح الموجودات الثابتة والمتداول ػػة
الدائمية والمؤقتة

موجودات

المبالغ

متداولة

مؤقتة

موجودات متداولة دائم ػ ػ ػ ػػية
موج ػ ػ ػ ػػودات ثابتػ ػ ػ ػ ػػة

9

المدد الزمنية

1

9

4

(مف عمل الباحث اعتمادا عمى دراسة ميدانية)
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____________
1) R. L . Johnson , op . cit ., p. 59 .

يتضح مف الجدوؿ التغيرات الحاصمة فػي مجمػل نشػاة المنشػأة مػف خػالؿ االرتفػاع الواضػح فػي أرصػدة كػل

مف الموجودات الثابتة والمتداولة بنوعيها الدائـ والمؤقت 0

واألستبياف الذ يطرح هنا هو ماهي الطريقة المثمى لتمويل الموجودات المتداولة ؟

ل جابة عمى هذا األستبياف هنالؾ عدة إشكاؿ توضح طػرؽ تمويػل الموجػودات المتداولػة و
طبيعة المطموبات وعالقة الموجودات المتداولة بهيكل تمويل المنشأة 0

()4

والتػي توضػح

مخطط رقـ () 3
هيكل تمويل المنشأة :
تمويل

قصير
األمد

تمويل
طويل
األمد

المدد الزمنية

المبالغ
موجودات

متداولة

مؤقتة

موج ػ ػػودات متداولػ ػػة دائمػ ػػية
موج ػػودات ثابتػ ػ ػ ػ ػػة
1

9

4

(مف عمل الباحث اعتمادا عمى دراسة ميدانية)
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__________

)4 ( J. Fred Weston and Euugene F. Brigham , op. cit ., pp. 126-127.

مخطط رقـ ()40
المبالغ
تمويل

طويل
األمد
9

موجودات

مؤقتة

متداولة

موج ػ ػػودات متداولػ ػػة دائمػ ػػية
موج ػػودات ثابتػ ػ ػ ػ ػػة
9

4

1

المدد الزمنية

(مف عمل الباحث اعتمادا عمى دراسة ميدانية)
مخطط رقـ ()44
المبالغ
تمويل

متداولة

موجودات
52

مؤقتة

قصير
األمد

تمويل
طويل
األمد

موج ػ ػػودات متداولػ ػػة دائمػ ػػية
موج ػػودات ثابتػ ػ ػ ػ ػػة
9

9

ألمد الزمنية

4

1

(مف عمل الباحث اعتمادا عمى دراسة ميدانية)

فالمخطط رقـ ( )3يوضح باف تمويل الموجودات المتداولة الدائميػة والمؤقتػة يػتـ عػف طريػق مصػادر

قصػيرة األمػد  0إال إف ذلػؾ ال يػدؿ عمػى سػالمة السياسػة التمويميػة لممنشػأة الف تمويػل الموجػودات المتداولػة
الدائمية بمصادر تمويل قصيرة األمد يؤد إلى ارتفاع المخاطرة 0

()4

ويبػػيف المخطػػط ( )40تمويػػل الموجػػودات المتداولػػة الدائميػػة والمؤقتػػة بمصػػادر تمويػػل طويمػػة األمػػد  0إال إف هػػذ

السياسة التمويميػة خاطئػة أيضػا الف تمويػل الموجػودات المتداولػة المؤقتػة بمصػدر طويػل األمػد يػؤد إلػى بقػاء جػزء

منهػػا عػػاطال لمػػدة معينػػة  0وهػػذا يشػػكل خسػػارة بالنسػػبة لمنشػػأة أ إف تمويػػل االحتياجػػات المؤقت ػة بمصػػادر تمويػػل
طويمة األمد معنا دفع فوائد عف أمواؿ لػيس هنػاؾ حاجػة إليهػا فػي بعػض األوقػات و

( )1

وعميػه فػاف التمويػل السػميـ

لمموجودات المتداولة الدائمية يجب إف يتـ عف طريق مصادر تمويل طويمػة األمػد بينمػا يكػوف التمويػل قصػير األمػد
الموجودات المتداولة المؤقتة  0وهذا واضح في المخطط رقـ (0 )44

إال إف هناؾ حالة أخػرى إذ أحيانػا قػد تمجػأ المنشػأة إلػى تمويػل جػزء مػف الموجػودات المتداولػة الدائميػة بمصػادرة

تمويل قصيرة األمد ()9كما في المخطط األتي :

تمويل

المخطط رقـ ( ) 41

متداولة

موجودات

المبالغ
مؤقتة

قصير
األمد

تمويل
طويل
األمد

9

موج ػ ػػودات متداولػ ػػة دائمػ ػػية
موج ػػودات ثابتػ ػ ػ ػ ػػة
9

1

المدد الزمنية
59

4

(مف عمل الباحث اعتمادا عمى دراسة ميدانية)

وهنا يتضح لنا دور اإلدارة المالية في تحديد نوع التمويل ومقدار مف خالؿ النتائق التي تحصػل عميهػا بعػد

دراسة مستفيضة ودقيقة لظروؼ ومتطمبات فعاليات المنشاة 0

وسيتطرؽ الباحث إلى دراسة كل مف الذمـ الدائنة والتسهيالت المصرفية في المبحثيف التالييف:

___________

 )4د 0خميل الشماع و مصدر سابق و ص 11 :
2) Weston and Brigham . op . cit ., p. 125
3) Ibid ., p. 127 .

المبحث الثاني

إدارة الذمم الدائنـــــــــــة
تعتبر الذمـ الدائنة مف مصادر التمويل قصيرة األجل و وتمعب دو ار بػالغ األهميػة فػي تسػيير فعاليػات

الكثير مف المنشات فهو يمنح المنشأة ما عند شراءها البضائع ( سواء أكانت مواد أوليػة أو سػمع تامػة الصػنع )
عمى إف يتـ سداد مبمغ الشراء في وقػت الحػق وفػق شػروة معينػه متفػق عميهػا مػع المجهػزيف عمػى إف التتجػاوز

مدة الدفع سنة مالية واحدة0

وتتمثل الذمـ الدائنة باالئتماف التجار الذ تحصػل عميػه المنشػأة مػف الػدائنيف التجػارييف لتسػيير فعالياتهػا

الجارية 0

مما سبق يتضح بػاف الػذمـ الدائنػة تنشػأ عنػد شػراء البضػائع وعمػى الحسػاب بفػرض بيعهػا أ انػه يطمػق عمػى

قيمػػة المشػػتريات مػػف البضػػائع فقػػط ولػػيس المشػػتريات االجمػػه لػػألألت  0ألنػػه عػػادة مػػايتـ الشػراء األجػػل لػػألألت
بعقود طويمة األجل في حيف تتـ المشتريات االجمه لمبضائع بعقود التتجاوز مدتها ألسنه المالية بأية حاؿ 0

ويكمػػف دور اإلدارة الماليػػة بتحديػػد حجػػـ األم ػواؿ التػػي يتحػػتـ تػػدبيرها عػػف طريػػق االئتمػػاف التجػػار وذلػػؾ

بد ارسػػة المصػػادر التػػي يمكػػف االعتمػػاد عميهػػا فػػي تػػوفير احتياجػػات المنشػػأة مػػف األمػواؿ بعػػد إف يػػتـ تقػػدير هػػذ

االحتياجات أ انه عندما يتضح مف الموازنه النقدية إف التدفق النقد الخارج يزيد عف التدفق النقد الداخل و

تدرس مف البدائل الموجودة إماـ االدار المالية الختيار منها 0

وهذا يعني المجوء إلى زيادة االئتمػاف المقػدـ مػف المجهػزيف أو المجػوء إلػى المصػرؼ و وهنػا تظهػر مهمػة اإلدارة
المالية في تحديد كمفة كػل ائتمػاف حيػث يػتـ االختيػار عمػى أسػاس حسػاب كمفػة الحصػوؿ عمػى األمػواؿ مػف كػل

مف المصدريف 0

20

ػػػػػ

 )4د 0عاطف دمحم عبيد و االدار المالية و دار النهضة العر ية و  4319ص 101 :

أهمية الذمـ الدائنة :

تبرز أهميػة الػذمـ الدائنػة فػي تمويػل عمميػات شػراء البضػائع لمػا يتمتػع بػه هػذا النػوع مػف االئتمػاف مػف م ازيػا

عديػػدة تعمػػل جميعهػػا فػػي سػػبيل تحقيػػق األهػػداؼ والغايػػات التػػي تتوخاهػػا المنشػػأة ويمكػػف توضػػيح هػػذ الم ازيػػا

بالجدوؿ التالي :

تعتبر كمفة الحصوؿ عمى الذمـ الدائنة إحدى األسباب األساسية في استخداـ المنشأة لهػا و ()4ففػي حالػة عػدـ

تحمػػل المنشػػأة كمفػػة إضػػافية نتيجػػة لحصػػولها عمػػى جميػػع الخصػػومات النقديػػة المتاحػػة لهػػا فأنػػه مػػف المفضػػل

استخداـ هذا النوع مف الذمـ  0إال إف الدفع المؤجل يعني في غالبية األحواؿ حرمػاف المنشػأة مػف وفػر كػاف مػف
الممكف الحصوؿ عميه لو دفعت نقدا ذلؾ هو الخصػـ النقػد الػذ يمػنح فػي حالػة السػداد النقػد والػذ يسػمى

بخصـ تعجيل الدفع ( 0)1وهنا يبرز دور المدير المالي في تحديد فائدة المنشأة واتخاذ القرار المالي القاضي إما
بالػػدفع نقػػدا واالسػػتفادة مػػف قيمػػة الخصػػـ وتعجيػػل الػػدفع إلػػى أخػػر يػػوـ مػػف المػػدة المسػػموح الػػدفع خاللهػػا بمقارنػػة

الفائدة الناجمة مف جراء حصولها عمى قيمة الخصـ النقد والفائدة الناجمػة مػف تػأخير مبمػغ االئتمػاف إلػى أخػر

يوـ مسػموح بػه  0وبػالنظر لعػدـ حاجػة المنشػأة فػي الحصػوؿ عمػى البضػائع عمػى الحسػاب إلػى إجػراءات يتحػتـ
عميها إتباعهػا و يعتبػر االئتمػاف التجػار أسػهل وابسػط الوسػائل الحصػوؿ عمػى األمػواؿ ()9و فكػل مػاهو مطمػوب

اتفاؽ عمى السداد في المواعيد المتفق عميها و وقد يكوف اتفاقػا شػفهيا وذلػؾ لرغبػة المجهػز فػي تشػجيع المشػتر

عمى الشراء باإلضافة لذلؾ فأنه باستطاعة المشتر زيادة أو تخفيض حجـ االئتماف مػع المجهػز كممػا اسػتجدت

ظروؼ تستوجب ذلػؾ

( )9

عمػى سػبيل المثػاؿ توقعػه حصػوؿ زيػادة فػي حجػـ المبيعػات األمػر الػذ يتطمػب زيػادة

ف ػػي ت ػػوفير الس ػػمع أو العك ػػس وطالم ػػا إف المنش ػػأة التس ػػتطيع المغ ػػامرة بس ػػمعتها االئتماني ػػة والمماطم ػػة ف ػػي دف ػػع
حسػػاباتها الدائنػػة لعػػدـ ت ػػدهور السػػمعة االئتمانيػػة لهػػا والت ػػي تػػؤثر بشػػكل مباشػػر عم ػػى عالقتهػػا مػػع المجهػ ػزيف

والمصرؼ أيضا فأف بإمكاف المنشأة االتفاؽ مع المجهز عمى تأجيل دفع المبمغ المترتب عميها السيما إذا كانت

مخاطر عدـ التحصيل معدومة لعدـ الثقة بيف الطرفيف 0
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ػػػػػػ
1)Robert F. Johnson , op. cit ., pp.272-273 .
 )1د 0عاطف دمحم عبيد و مصدر سابق و ص0 109:
 )9المصدر السابق و ص 103:
 )9د 0جميل احمد توفيق و المصدر السابق و ص 0 919 :

كػػذلؾ تتمتػػع الػػذمـ الدائنػػة بمرونػػة فػػي طبيعتهػػا

()4

حيػػث االسػػتخداـ فعنػػدما تسػػتعد المنشػػأة مػػثال لموسػػـ

المبيعػػات بالحصػػوؿ عمػػى مقػػدار كبيػػر مػػف المخػػزوف يرتفػػع رصػػيد الػػذمـ الدائنػػة وعنػػد حمػػوؿ الموسػػـ يػػتـ تحويػػل

المخزوف إ لػى نقػد وبالتػالي تسػديد هػذ الحسػابات و عنػدها يػنخفض رصػيد وبالتػالي فالػذمـ الدائنػة تقػدـ عنصػ ار

مف المرونة ضرور في الهيكل المالي  0باإلضافة لذلؾ تقدـ الذمـ الدائنة مرونة مف حيػث مصػدر التمويػل إذ
ناد ار ما يطمػب المجهػزوف رهػف موجػودات لمحصػوؿ عميػه األمػر الػذ يفسػح المجػاؿ إمػاـ المنشػأة فػي الحصػوؿ

عمى مصادر تمويل أخرى مقابل رهف بعض موجوداتها وذلؾ نتيجة لتقوية مركزها المالي بسػبب حصػولها عمػى

االئتماف أعال ()1و لكػف مثػل هػذ الحريػة اليمكػف اعتبارهػا بػدوف قيػود  0فمػو حػاوؿ المػديف التوسػع فػي الحصػوؿ
عمػػى أم ػواؿ إضػػافية وبالتػػالي رهػػف الجػػزء األكبػػر م ػػف موجوداتػػه وخاصػػة المتداولػػة منهػػا و فػػأف المجه ػزيف ق ػػد

يطالبوف بضمانات مماثمة األمر الذ قد يؤد إلى إضعاؼ المركز المالي لممنشأة 0

إف سهولة الذمـ الدائنة ومرونتها يجب إف تدرس بشكل دقيق مػف قبػل اإلدارة الماليػة فػي ضػوء تكاليفهػا وفػي

ضوء البدائل األخرى المتاحة ( 0)9وقد يكوف االئتمػاف التجػار المصػدر الوحيػد المتػاح إمػاـ المنشػأة وهػذا غالبػا

مايحػػدث عنػػدما تفشػػل فػػي الحصػػوؿ عمػػى االئتمػػاف المص ػرفي س ػواء كػػاف بسػػبب نفػػاذ الرصػػيد المخصػػص لهػػا

بالنسػػبة لممنشػػات العامػػة أو بسػػبب حداثػػة المنشػػأة أو عػػدـ سػػالمة مركزهػػا المػػالي إذا كانػػت مػػف شػػركات القطػػاع

الخاص مثال أو أل سبب أخر 0
إشكاؿ الذمـ الدائنة :

تعتمد المنشأة في تمويل عممياتها الجارية عمى المجهزيف وتتخذ عممية التمويل هذ إحدى اإلشكاؿ التالية :
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____________
(1)Robert W. Johnson , op. cit ., p.274 .
 )1د 0جميل احمد توفيق و المصدر السابق و ص 919:
 )9د 0سيد الهوار و مصدر سابق و ص 0 919:

أ -فأما إف تشتر المنشأة بضائعها عمى الحساب

()4

( المفتوح ) الذ بموجبه ال توقع المنشأة أ

وسيمة دفع رسمية محدد فيها قسيمة المديونية  0ويعتبر هذا الشكل مف أهـ إشػكاؿ الػذمـ الدائنػة
 0وغالب ػػا م ػػا تفض ػػل المنش ػػات التعام ػػل ب ػػه م ػػع المجهػ ػزيف لس ػػهولة إجراءات ػػه وألن ػػه ال يعرض ػػها
لممتاع ػػب الخاص ػػة ف ػػي حال ػػة ع ػػدـ ت ػػوفر المبم ػػغ ال ػػالزـ دفع ػػه ف ػػي موع ػػد االس ػػتحقاؽ  0ويظه ػػر

الحساب الجار في ميزانية المنشأة

( المدينة ) باسـ حسابات دائنة في الجانب الدائف ضمف المطموبات المتداولػة وحسػابات مدينػة

في الجانب المديف مف ميزانية المجهز ضمف الموجودات المتداولة 0

ب -أو إف تحرر المنشأة عند شرائها لمبضائع ورقة دفع

()1

سند اذني أو كمبيالة سدادا

لقيمة البضاعة المشت ار ويفضل المجهزوف التعامل بهذا الشكل مف الذمـ لما يمتاز
به مف قابمية لمتداوؿ عف طريق تظهير عند حاجة المجهز لمتعامل به وتحػويل

ممكيته لمغير و هذا باإلضافة إلى إمكانية خصمه لدى المصرؼ وتحصيل قيػمته

الحالية قبل موعد استحقاقه وإال إف التعامل بهذا الشكل قد يعرض المنشأة (المدينة )
لممتاعب في حالة عدـ توفر المبمغ الالزـ السداد في موعد االستحقاؽ و ()9إذ تمثل

ورقة الدفع سند إثبات يستخدمه الدائف في إثبات توقف المديف عف الدفع مما يؤثر

عمى المركز المالي لألخير 0

ويظهر تحت اسـ أوراؽ دفع في ميزانية المديف في الجانب الدائف ضمف المطموبات
المتداولة وأوراؽ قبض في ميزانية الدائف في الجانب المديف ضمف المػػوجودات

المتداولة 0

شروة منح االئتماف التجار :
تتوقف رغبة واستعداد الدائنيف التجارييف عمى منح االئتماف ومقدار عمى جممة

مف العوامل يمكف توضيحا بالجدوؿ التالي :
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______________
)1)Robert W. Johnson , op . cit ., p. 267 .

2) Ibid ., p. 268 .
 )9د 0جميل احمد توفيق و المصدر االسابق و ص 0 910 :

المركز المالي لمبائع ()4إذ كمما كاف البائع يتمتع بقوة مركز المالي كمما ماؿ إلى منح شروة ائتمانية

أيسر وزاد في حجـ اإلقراض و ثـ رغبته في التخمص مف رصيد المخزوف السمعي أو لتوزيع سمعة في منطقة

جديدة مف اجل كسب سوؽ جديد لسمعه فأنه يقدـ التسهيالت االئتمانية 0وتمعب المدة الزمنية التي يحتاجها

المشتر لتسويق البضائع دو ار هاـ في تحديد فترة االئتماف  0إذ إف فترة التسويق تختمف باختالؼ نوع وطبيعة

السمعة ومساسها المباشر بحياة المستهمكيف النهائييف و كما تمعب المنافسة دور بارز في تسهيل شروة االئتماف

فكمما زادت المنافسة كمما حصل المشتر عمى تسهيالت ائتمانية أكثر و

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لموضع االقتصاد العاـ ففي االزدهار وفي االنتعاش االقتصاد تتوسػع المنشػات المجهػزة

في منح االئتماف وتسهيل شروطه والعكس صحيح في حالة الركود .

هػػذا باإلضػػافة إلػػى مػػايتمتع بػػه موقػػع العميػػل ومركػػز المػػالي وسػػمعته التجاريػػة مػػف دور كبيػػر فػػي تحديػػد عالقتػػه

وتعاممه االئتماني مع المنشات المجهزة 0

وتحػاوؿ المنشػات المجهػزة ( الدائنػػة ) إغػراء المنشػأة المشػػترية ( المدينػة ) بالسػداد المبكػػر لقيمػة الػديوف المترتبػػة
عميهػػا ج ػراء تعػػاممهـ التجػػار عػػف طريػػق وضػػع شػػروة مغريػػه لػػه تتمثػػل فػػي خصػػـ جػػزء مػػف مبمػػغ فيمػػا إذا تػػـ
السػػداد خػػالؿ مػػدة معينػػة مػػف تػػاريخ الش ػراء  0وذلػػؾ نتيجػػة لمػػا تتحممػػه المنشػػأة المجه ػزة مػػف أعبػػاء ج ػراء مػػنح

االئتمػػاف ( كاإلعمػػاؿ الكتابيػػة المطموبػػة لتسػػجيل الػػديوف واصػػدار المطالبػػات بالسػػداد وتحصػػيل الػػديوف ) إضػػافة
إلى مواجهة خطر التوقف عف الدفع مػف قبػل المنشػأة المشػترية

()1

 0كمػا يعتبػر مبمػغ الػديف أمػواؿ معطمػة لػدى

المنشأة المدينة لغاية سداد و وتتكوف شروة االئتماف مف الفقرات التالية :

 -4الخصـ النقد المسموح به والذ تمنحه المنشأة المجهزة لممنشػأة المشػترية وذلػؾ مػف اجػل التسػريع فػي
الس ػػداد ويأخ ػػذ الش ػػرة الش ػػكل الت ػػالي عم ػػى سػ ػبيل المث ػػاؿ (  ) 40/1أ إف المنش ػػأة المش ػػترية تس ػػتطيع

التمتع بخصـ  %1في حالة سداد المبمغ خالؿ  40أياـ والتي تتمثل صافي المدة مع خصـ نقد 0
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________________

 )4د 0جميل احمد توفيق و التمويل التجار و دار المعارؼ المصرية  4311و ص 0 199:
 )1د 0عاطف دمحم عبيد و المصدر السابق و ص 0 144 :

صافي المدة  :وتمثل المدة المسموح بها لمػدفع وتأخػذ الشػكل التػالي مػثال ( صػافي  ) 90أ إف المنشػأة

بإمكانها في حالة عدـ التمتع بالشروة األوؿ دفع مبمغ االئتماف خػالؿ العشػريف يػوـ األخيػرة دوف التمتػع بخصػـ

نقد 0

وتوجد هناؾ شروة أخرى لالئتماف التجار تتمثل بػ :

الدفع عند التسميـ أ عمى المنشأة المشترية إف تسػدد قيمػة البضػاعة عنػد وقبػل انتقػاؿ البضػاعة إلػى حيازتػه أو

الػػدفع قبػػل التسػػمـ أ دفػػع مبمػػغ البضػػاعة قبػػل شػػحنها مػػف قبػػل المجهػزاف السػػداد الشػػهر أو الموسػػمي أ الػػدفع
خالؿ فترات معينه يتفق عميها بيف المنشأتيف المجهزة والمشترية 0

وتسػػتخدـ هػػذ الشػػروة تبعػػا لخطػػورة االئتمػػاف وسػػمعة المنشػػأة المشػػترية وحجػػـ االئتمػػاف ورغبػػة المجهػػز فػػي

ترويق بضاعته 0
كمفة الحصوؿ عمى االئتماف :

تعطي المنشأة المجهزة لممنشأة المشترية خصما نقديا في حالة السداد نقدا أو خػالؿ مػدة زمنيػة معينػة وتحػرـ

مف هػذا الخصػـ إذا تػـ السػداد بعػد هػذ المػدة و ويمكػف قيػاس كمفػة االئتمػاف التجػار عػف طريػق مقػدار الخصػـ
الذ يمثل في حالة عدـ االستفادة منه كمفة تتحممها المنشأة في مقابل حصػولها عمػى االئتمػاف مػف المجهػز 0

والستخراج كمفة االئتماف تفرض المثاؿ التالي :

()4

اشػػترت إحػػدى المنشػػات بضػػائع بمبمػػغ (  )40000دينػػار مػػف احػػد المجهػزيف وفػػق شػػروة  40/4و صػػافي 90

يػػوـ وترغػػب المنشػػأة فػػي السػػداد إلػػى شػػهر مػػف تػػاريخ تسػػمـ البضػػاعة و ػػذلؾ فأنهػػا سػػوؼ تػػدفع  %1زيػػادة مقابػػل

الحصوؿ عمى  10يوـ و ذلؾ تحتسب كمفة االئتماف عمى الشكل التالي :
 100 = %1 × 40000دينار

صافي المبمغ المتبقي =  3900 = 100 – 40000دينار

كمفة االئتماف عف  10يوـ =

100

× 09 = 400ر%1

3900

وتكوف كمفة االئتماف السنو = 09ر911 × 1

= 9ر %91سنويا
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وبالتالي فػاف العمميػات الحسػابية تبػيف لنػا بوضػوح إف الخصػـ النقػد يصػل إلػى سػعر فائػدة سػنو مرتفػع

لمغاية و ذلؾ يكوف مف مصمحة المنشأة المدينة استخداـ االئتماف التجار والتمتع بالخصـ النقد 0
___________
 )4د 0عاطف دمحم عبيد و المصدر السابق و ص 100 :

المبحث الثالث

إدارة التسهيالت المصرفيـــة
تعتبػػر التسػػهيالت المص ػرفية مػػف مصػػادر تمويػػل المنشػػأة و وتمعػػب دو ار بػػالغ األهميػػة فػػي تسػػيير فعالياتهػػا

وويعبػػر عنهػػا باالئتمػػاف المص ػرفي ا الػػذ يمثػػل االئتمػػاف الػػذ يترتػػب لممصػػارؼ بذمػػة المنشػػأة ويتخػػذ شػػكل

قروض مختمفة األنواع ()4ويختمف دور االئتماف المصرفي باختالؼ األنظمة االقتصادية واالجتماعية 0

ففػػي النظػػاـ ال أرسػػمالي تكػػوف المنشػػأة الصػػناعية والتجاريػػة المقتػػرض األسػػاس وتصػػبح بػػذلؾ القػػروض قروضػػا
إنتاجيػػة تعػػود عمػػى أصػػحابها بإر ػػاح تمكنػػه دفػػع الفوائػػد المسػػتحقة و باإلضػػافة إلػػى التوسػػعات عػػف طريػػق إعػػادة

استثمار جزء مف إر اح المنشأة 0

()1

لػػذا نالحػػظ ظهػػور متخصػػص لمقي ػػاـ بوظيفػػة االئتمػػاف بشػػكل يخػػدـ حاج ػػة ال أرسػػمالييف إضػػافة إلػػى انتش ػػار

المصػػارؼ والبورصػػات ومختمػػف المؤسسػػات الماليػػة األخػػرى التػػي تسػػتوجب لمتطمبػػات سػػمات النظػػاـ ال أرسػػمالي

المتمثمة بالممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والتوزيع والية السوؽ في تحديد األسعار وتوزيع الموارد وباعتبار الر ح

الهػػدؼ األسػػاس لممنشػػات عمػػى مختمػػف قطاعاتهػػا )9( 0ويختمػػف دور االئتمػػاف المص ػرفي فػػي النظػػاـ ال أرسػػمالي
حسب ظروؼ ودرجة التطور الرأسمالي حيث يرتبط االئتماف بظروؼ هذا التطور0

()9

إما في النظاـ االشتراكي حيث تتمثل السمات األساسية لهذا النظاـ بالممكية العامة لوسائل اإلنتاج والتوزيع

والتخطيط والرقابة المركزيف لمعدالت االستثمار والنمو االقتصػاد وتوزيػع المػوارد نالحػظ إف الجهػاز المصػرفي
يعتبػػر مػػف أهػػـ األجه ػزة التػػي تسػػهـ فػػي التطػػور االقتص ػاد العػػاـ لمبمػػد وتتميػػز وحداتػػه بسػػمة التخصػػص وعػػدـ
المنافسة فهي التعمل منفردة بل في الحدود التي رسمت لها ضمف خطة الدولة أ أنها أجهػزة خدميػة ال تهػدؼ

لمر ح بقدر ما تهدؼ إلى دفع العجمة االقتصادية لمبمد والوصوؿ بها إلى المستوى المطموب 0
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_____________

th

1)Kent Raymond , Money and Banking , 4 . ed . Holt Rinchart & Winston , New York , 1961 ,
p.102.
 )1فميح حسف خمف و االئتماف المصرفي  :ودور في االقتصاد العراقي و مطبعة جامعة بغداد و  4311و 0 99

 )9د 0زكريا احمد نصر و النقد واالئتماف في الرأسمالية واالشتراكية دار الكتاب العر ي و القاهر و  4311و ص 0 99 :
 )9فميح حسف خمف و مصدر سابق و ص 0 99

و ذلؾ فاف كل منشأة تكوف مرتبطة بأحد فروع المصرؼ المتخصص مف القطػاع الػذ تعمػل بػه ويحػدد لهػا

حدود التعامػل المػالي مػع هػذا الفػرع ضػمف الخطػة العامػة لممؤسسػة التػي تعػود لهػا وصػوال لمخطػة العامػة لمدولػة

وتخصيصات كل قطاع و ويكوف الجهاز المصرفي أداة لمرقابة عمى المنشات مف خالؿ توضيح سجالته لكيفيػة

استخداـ المنشأة لمبمغ االئتماف الممنوح لها أ مجاالت استخداـ هذا المصدر 0

()4

يتضػػح مػػف ذلػػؾ إلػػى االخػػتالؼ بػػيف االئتمػػاف المصػرفي فػػي النظػػاميف االشػػتراكي وال أرسػػمالي اختالفػػا مبػػدئيا

( 0)1ففػػي ظػػل النظػػاـ االشػػتراكي يوجػػد االئتمػػاف ويتطػػور عمػػى أسػػاس الممكيػػة العامػػة لوسػػائل اإلنتػاج والتوزيػػع و
وبالتػػالي تطػػوير االقتصػػاد القػػومي وتحقيػػق الرفاهيػػة االجتماعيػػة  0فػػي حػػيف نالحػػظ إف االئتمػػاف المصػرفي فػػي
النظػػاـ ال أرسػػمالي يخػػدـ حاجػػات مػػالكي وسػػائل اإلنتػػاج وهػػـ ال أرسػػمالييف وبالتػػالي تحقيػػق اكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف

اإلر اح لهـ وزيادة في استغالؿ الطبقة العاممة 0

و خصوص االئتمػاف المصػرفي فػي الػدوؿ الناميػة والتػي تتسػـ بكونهػا خمػيط مػف أنظمػة اقتصػادية واجتماعيػة

ذات اتجاهػػات مختمفػػة إذ نالحػػظ وجػػود قطػػاع خػػاص لػػه دور الهػػاـ إلػػى جانػػب قطػػاع عػػاـ مػػؤثر وفعػػاؿ ضػػمف

االقتصاد الوطني كذلؾ تمعب قوى السوؽ التمقائية دور واضح في توزيع الموارد وتحديد األسعار والدخوؿ 0

()9

لػػذا يتضػػح وجػػود منشػػات تعمػػل مػػف اجػػل الوصػػوؿ لمرفػػا االجتمػػاعي و إال أنهػػا تأخػػذ جميعهػػا بمبػػدأ التخطػػيط

المركز لالستثمار والنمو حيث يتـ منح االئتماف المصرفي عمى ضوء الحالة االقتصادية لتمؾ الدوؿ النامية إذ
نالحظ في البعض منها يتـ الحصوؿ عمى االئتماف وفق تخطػيط مركػز وأسػس خاضػعة لسػيطرة ورقابػة الدولػة

0

وهذا في الدوؿ السائرة في طريق االشتراكية والتي تكوف األجهزة المصرفية فيها ذات ممكية عامة.
لػذا كانػػت ل ازمػػا عمػػى اإلدارة الماليػػة ( فػػي مختمػػف األنظمػػة ) االسػػتفادة مػػف االئتمػػاف المصػرفي قػػدر اإلمكػػاف

وحسػػا ب تكػػاليف الحصػػوؿ عميػػه والفوائػػد الناجمػػة عػػف االسػػتخداـ األمثػػل لػػه فػػي مجػػاالت االسػػتخداـ المتاحػػة
لممنشأة والتي تحقق المركز األساس مف الحصوؿ عميه 0
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 )4د 0نبيل سدر محار ب و النقود والمؤسسات المصرفية و مكتبة النهضة المصرفية و القاهرة و 4311و ص0 119:
 )1د 0بير سيمجف و المالية واالئتماف في روسيا األتحادية و دار التقدـ موسكو و ص 0 419 :
 )9فميح حسف خمف و مصدر سابق ىو ص 0 19 :

أهمية االئتماف المصرفي :
كمػػا وضػػح الباحػػث فػػي السػػابق فػػأف المنشػػأة بحاجػػة إلػػى أم ػواؿ ل نفػػاؽ فػػي فعالياتهػػا ( لعػػدـ كفايػػة
مالػػديها مػػف أمػواؿ لتسػػيير هػػذ الفعاليػػات بالشػػكل الػػذ يحقػػق الغػػرض الػػذ وجػػدت مػػف أجمػػه أو لغػػرض

التوسع ( 0)4وعميه فهي تمجأ إلى المصرؼ المتخصص ضمف القطاع الػذ

تعمػل فيػه مػف اجػل الحصػوؿ

عمى األمواؿ الالزمة لسد حاجتها 0

ومهما بمغت دقة التقديرات والتخمينات النقدية عف مقدار المقبوضػات أو المػدفوعات لممنشػأة فهػي تبقػى فػي

دائرة احتماالت التحقق إذ انه غالبا ماتختمف أرقاـ المدفوعات والمقبوضات عف األرقاـ المقدرة لهػا مظهػرة بػذلؾ
عجز في األمواؿ المتاحة لممنشأة لذا فهي تمجأ إلى مصادر التمويل لتغطية ذلؾ العجز 0

()1

ويعتبر االئتماف المصرفي مصد ار مهما مف مصادر تمويل عمميات المنشات إذ تستطيع المنشػأة إف تتفػق مػع

المصرؼ عمى تمويل عممياتها وفق شروة يتفق عميها  0إذ إف المنشػأة التحصػل عمػى القػروض بػدوف حػدود و
بل توجد هناؾ ضوابط وقوانيف تحدد الحد األقصى الذ يمكف الحصوؿ عميه

()9

0

وكانت المنشات ومنذ نشأة المصارؼ تعتمػد عميهػا فػي تمويػل ماتحتاجػه مػف أمػواؿ لشػراء البضػائع وتخزينهػا

استعدادا لممواسـ وبمجرد إف ينتهي الموسـ ويتـ البيع تتحوؿ البضائع إلى أمواؿ تسدد منها القروض التي بذمة

المنشأة )9( 0ويعتبر االئتماف المصرفي اقل كمفة فػي معظػـ الحػاالت حتػى لػو اخػذ بنظػر االعتبػار الحػد األدنػى
الواجب تواجد لدى المصرؼ عمى سعر الفائدة الحقيقي 0
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 )4د 0عاطف دمحم عبيد و مصدر سابق و ص 0 149:

2)Michael Firth , op. cit ., 113
 ) 9عمى إف اليزيد رقـ إجمالي القرض الذ يمنحها المصرؼ عف نسبة معينة مف رأسمالهف ومخصصاته وودائعه 0
( 4 Words , carron , Principles of financial Management ,Mc graw – Hill , New York , `1970,p.268 .
 )1د 0جميل احمد توفيق و االدار المالية و القاهرة و 4319و ص 949:

ويتمتػػع االئتمػػاف المص ػرفي بمرونػػة أكثػػر مػػف حيػػث االسػػتخداـ مػػف االئتمػػاف التجػػار ذلػػؾ الف المنشػػأة

تحصل عميه بشكل نقد وليس بضائع أو سمع 0

()4

إشكاؿ التسهيالت المصرفية :
تعتب ػػر التس ػػهيالت المصػ ػرفية المض ػػمونة والتس ػػهيالت غي ػػر المض ػػمونة بض ػػماف مع ػػيف م ػػف أه ػػـ إش ػػكاؿ

التسهيالت التي تستطيع المنشأة الحصوؿ عميها

()1

0

ففي بعض الحاالت يطمب المصرؼ ضمانا معينا يجب إف تقدمه المنشػأة مػف اجػل الحصػوؿ عمػى االئتمػاف

و قػػد يكػػوف السػػبب فػػي ذلػػؾ ضػػعف المركػػز المػػالي لممنشػػأة أو رغبتهػػا فػػي الحصػػوؿ عمػػى مبمػػغ اكبػػر أو عنػػدما
يكوف سعر الفائدة عف االئتماف المضموف اقل مف سعر الفائدة في االئتماف غير المضموف وتػوفر إمكانيػة لػدى

المنشػػأة لتقػػديـ الضػػماف المطمػػوب  0إال إف ذلػػؾ يكػػوف اقػػل أهميػػة عنػػد تعامػػل المصػػرؼ مػػع المنشػػات العامػػه (
منشات الدولة ) الرتباة المركز المالي لممنشأة العامة بمركز الدولة 0

ويكوف الضماف الذ تقدمه المنشأة لمحصوؿ عمى التسهيالت المصرفية ألمضمونه إمػا طػرؼ ثالػث خػارجي

أو احػػد موجوداتهػػا و ويػػتـ األوؿ بتعهػػد الطػػرؼ الثالػػث ( الػػذ يكػػوف بعيػػد عػػف المصػػرؼ والمنشػػأة ) بػػدفع مبمػػغ
االئتماف في حالػة توقػف المنشػأة عػف السػداد األمػر الػذ يقمػل إلػى حػد مػا احتمػاالت خطػر التوقػف عػف السػداد
بالنس ػػبة لممص ػػرؼ ويعتب ػػر كمحف ػػز إلدارة المنش ػػأة م ػػف اج ػػل ت ػػوفير مبم ػػغ االئتم ػػاف وس ػػداد ف ػػي الوق ػػت المح ػػدد

والمحافظة عمى ثقة كل مف الطرؼ الثالث والمصرؼ

() 9

0

وقد تقدـ المنشأة احد موجوداتها كضماف لحصػولها عمػى مبمػغ االئتمػاف المطمػوب و ويػدرس المصػرؼ الطمػب

الػػذ تقدمػػه المنشػػأة بػػذلؾ و ففػػي حالػػة عػػدـ سػػداد المنشػػأة لقيمػػة االئتمػػاف فػػاف المصػػرؼ يممػػؾ الصػػالحية فػػي
التصرؼ بالضماف بيعه واستحصاؿ مبمغ االئتماف مف قيمػة واعػادة المتبقػي مػف ثمػف البيػع فػي حالػة كونػه أكثػر

مف مبمغ االئتماف  0إما إذا لـ تكفي قيمة الضماف مبمغ االئتماف فأف المصرؼ يستحصل الفرؽ مف الموجودات

األخرى غير المرهونة 0

_________
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 )4المصدر السابق و ص 0 941:
)1
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=

و ص 0 909:

 )9د 0عاطف صدقي عبيد و مصدر سابق و ص 0 143:

و ذلؾ تتضح أهمية الضمانات في تقميل احتماالت عدـ حصوؿ المصرؼ عمى مبمغ االئتماف التي يمنحهػا

لممنشػػات فػػي الجانػػب األخػػر يزيػػد مػػف اهتمػػاـ ومثػػابرة إدارة المنشػػأة فػػي تػػوفير مبمػػغ االئتمػػاف وسػػداد بالوقػػت

المحدد لحرصها ومحافظتها عمى سالمة وديمومة المنشأة0

إما أهـ الموجودات التي تقدمها المنشأة كضماف لمحصوؿ عمى االئتماف مف المصرؼ فهي :

الػذمـ المدينػػة كالحسػػابات المدينػة ( الكمبيػػاالت أو سػػندات اإلذف ) وتقبػل هػػذ الموجػػودات بعػد د ارسػػتها واختيػػار

المقبوؿ منها مف قبل المصرؼ وتحدد قيمتها وقد تقوـ إدارة المنشأة بإعالـ المديف بذلؾ أو ال تعممه 0

وقػػد تقػػوـ المنشػػأة األوراؽ الماليػػة لضػػماف حصػػولها عمػػى االئتمػػاف ( فػػي حالػػة عػػدـ رغبتهػػا ببيعهػػا والحصػػوؿ

عمى األمواؿ المطموب لتسيير فعالياتها و ذلؾ تكوف الفوائد المستحقة لهذ األوراؽ مف نصػيبها و يضػاؼ لػذلؾ

كمػػه البض ػائع التػػي تممكهػػا المنشػػأة والتػػي تكػػوف ضػػمانا أساسػػيا ومهػػـ فػػي حصػػولها عمػػى األم ػواؿ المطموبػػة إذ

تس ػػتطيع المنش ػػأة ض ػػماف بض ػػائعها ل ػػدى المص ػػرؼ والحص ػػوؿ عم ػػى المبم ػػغ المطم ػػوب وتس ػػتخدـ المنش ػػأة اح ػػد

المستندات التالية والتي تثبت قيمة البضاعة المقدمة كضماف :

أ -بوليصػة الشػػحف التػػي تمثػػل المسػتند الػػذ يصػػدر الناقػػل لمبضػاعة المصػػدرة ويسػػتخدـ كإيصػػاؿ البضػػائع
وعند تسميمها ومستند يدؿ عمى ممكيتها و حيث تقوـ المنشأة بتظهير لممصرؼ 0

ب -مستند اإليداع الذ يصدر المخزف الذ تحتو عمى البضاعة توضح فيه قيمة البضاعة المخزونة

وهو ما إف يكوف غير قابل لمتحويل أ إف البضاعة تسمـ لمشخص المدوف اسمه عمى المستند أو إف يسمح
لمتسميـ لحاممه و ذلؾ يكوف قابل لمتحويل 0

جػ  -والمستند الثالث الذ تقدمه المنشأة لضماف البضاعة هو إيصاؿ األمانة الذ يسمح لممنشأة
بالحصوؿ عمى البضاعة و يعها بعد اخذ موافقة المصرؼ بذلؾ 0

وفي أحياف أخرى اليطمب المصرؼ أ ضماف لمتسهيالت التي يقدمها لممنشأة ( عمى سبيل المثاؿ عندما

تكوف المنشأة مف النوع الذ يقترض باستمرار مف الصرؼ عمى عمـ تاـ مركزها المالي وطبيعة عممها ) 0
وتستطيع المنشأة الحصوؿ عمى التسهيالت المصرفية غير ألمضمونه بأحد اإلشكاؿ التالية
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0
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 )4د 0سيد الهوار و مصدر سابق و ص 0 919:
 )1المصدر السابق و ص 910 :

أ – االعتماد المقترح :

يمثل اتفاقا بيف المصرؼ والمنشأة حوؿ الحد األقصى مف األمواؿ التي يسمح بها المصرؼ لممنشػأة بػاف

تكوف مدينة بها خالؿ مدة زمنية معينه ( غالبا ماتكوف سنة مالية قابمػة لمتجديػد ) وتحػدد قيمػة االعتمػاد فػي

ضوء احتياجات المنشأة وتقديرات المصرؼ عف مدى سالمة عممية االقتراض ذاتها  0واالعتماد المقتػرح ال
يفػػرض عمػػى المنشػػأة اسػػتخداـ مبمػػغ االعتمػػاد بالكامػػل وبالتػػالي فالمنشػػأة التوقػػع عمػػى مبمػػغ االئتمػػاف ولكػػف

المصرؼ يخطرها بالمبمغ الػذ وصػل إليػه االعتمػاد و ويػتـ تحديػد الحػد األقصػى لالعتمػاد المفتػوح وشػروة

منح االعتماد ( كسعر الفائدة وغيرها ) التػي قػد يضعػ ػػها المصػرؼ مقػدما لكػي تكػوف المنشػأة عمػى عمػـ بهػا
وبالتالي عمى اإلدارة المالية التحرؾ في ضوء ماجاء في هذ الشروة 0

ب -القرض المتجدد  :يكوف بمثابة اتفاؽ قانوني بيف المصرؼ والمنشأة عمى منح قرار قرض

بحد أقصى معيفو يعتبر المصرؼ نفسه مسؤوؿ عف دفع أ مقدار تطمبه المنشأة ضمف الحد
األقصى في أ وقت عمى إف تقوـ المنشأة بالمقابل باإليفاء بكافة االلتزامات المترتبة عمى

الحد األقصى لمبمغ االئتماف ( الفوائد والشروة األخرى المتفق عميها سواء استخداـ جزء مف
مبمغ االئتماف أو المبمغ بالكامل 0

جػ -قرض لغرض معيف  :وهو نوع أخر مف االئتماف الذ تحصل عميه المنشأة مف المصرؼ

والذ بموجبه تتسمـ المنشأة مبمغ االئتماف الذ تقدمت بطمبه بالكامل في حالة كوف المنشأة

بحاجة لممبمغ لغرض معيف عمى إف تقدـ بسداد حاؿ االنتهاء مف الغرض واستالمها اإليرادات

مف استخدامه 0

عمى ضوء ذلؾ بأف كل طمب تتقدـ به المنشأة وفق هذ الصيغة يعامل لوحد كطمب منفصل

عف الطمب األخر 0

وعمػػى اإلدارة الماليػػة لممنشػػأة تػػوفير مجموعػػة مػػف البيانػػات المطموبػػة مػػف اجػػل الحصػػوؿ عمػػى

االئتمػػاف و

والتػػي تتمثػػل بتسػػديد مبمػػغ االئتمػػاف و طريقػػة التسػػديد ( وفػػق إمكانيػػات المنشػػأة ) المركػػز المػػالي لممنشػػأة

وغيرهػا مػف البيانػات التػي يطمبهػا المصػرؼ إضػػافة إلػى تػوفير الضػمانات المطموبػة والتػي تحػدد اإلدارة مػػع
المصرؼ بشكل يتناسب مع حجـ االئتماف عمى إف يقدـ طمب الحصوؿ

عمى االئتماف قبل مدة معينه مف حاجة المنشأة له ليتسنى لممصرؼ دراسة الطمب  0هذا وتختمف القواعػد

واإلج ػراءات التػػي تطبقهػػا المصػػارؼ عنػػد فحػػص طمبػػات الحصػػوؿ عمػػى االئتمػػاف المص ػرفي مػػف بمػػد ألخػػر
وحتػػى بػػيف مصػػرؼ وأخػػر فػػي حالػػة وجػػود أكثػػر مػػف مصػػرؼ فػػي بمػػد واحػػد0
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___________

إذ يشػػترة المصػػرؼ وجػػود

تعامػػل سػػابق لممنشػػأة معػػه كػػي ينظػػر فػػي الطمػػب الػػذ تقدمػػه لػػه و وبعػػد ذلػػؾ تصػػدر الموافقػػة عمػػى مبمػػغ

االئتماف ويتـ التعاقد عميه 0

الفصل الرابع

تطورالشركات التابعة لو ازرة التجارة والشركتيف المختارتيف
وتنظيـ الدائرة المالية فيهما 0
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المبحث األوؿ

انهيكم انتىظيمي نهذائرة انمانيت في انشركتيه انمختارتيه
قبػل التطػرؽ إلػػى التنظػيـ اإلدار لمػػدائرة الماليػة فػي المنشػػات المختػارة البػػد مػف التعػرؼ عمػػى وظيفػة التنظػػيـ 0

فػػالتنظيـ كأحػػد الوظػػائف اإلداريػػة يتضػػمف جميػػع النشػػاطات وتقييمهػػا عمػػى شػػكل وحػػدات تنظيميػػة ي أرسػػها مػػدير
يخػػوؿ الصػػالحيات الكافيػػة النجػػاز مهامػػه ( مػػع األخػػذ بنظػػر االعتبػػار عمميػػة التنسػػيق بػػيف هػػذ الوحػػدات أفقيػػا

وعموديا ) مف اجل تحقيق أهداؼ المنشأة وهذا مايسمى بالتنظيـ الرسمي 0

()4

ك ػػذلؾ األم ػػر بالنس ػػبة لمهيك ػػل التنظيم ػػي حي ػػث ينظ ػػر إلي ػػه الكالس ػػيكيوف ع ػػل ان ػػه عالق ػػات عمودي ػػة وأفقي ػػة ب ػػيف

األنشطة  0و ذلؾ فهـ يركزوف عمى التنظيـ الرسػمي وعالقػة السػمطة بالوحػدات التنظيميػة و بالشػكل الػذ يكفػل
تحمل هذ الوحدات لممسؤوليات المناة بها

()1

0

إال إف هذا المفهوـ واجػه نقػدا بسػبب تعاممػه لػدور الفػرد والجماعػة فػي المنظمػة مػف قبػل السػموكييف و ػذلؾ فقػد

شمل الهيكل التنظيمي عمى التنظيميف الرسمي وغير الرسمي

()9

0

وبسبب بروز االتجاهات السموكية وتأثيرها فػي اإلدارة ظهػر مفهػوـ التنظػيـ غيػر الرسػمي الػذ يركػز عمػى الفػرد
ودور في المنظمة أ انه يتعامل مع عالقات الفرد والجماعات ضمف الوحدات التنظيمية 0

()9

وقػد تطػور مفهػػوـ الهيكػل التنظيمػػي وفػق النظػرة المعاصػرة ليشػمل نظامػػا متكػامال متطػو ار يحتػػو عمػى مجموعػػة
أنظمة فرعية متكاممة تؤد دورها مف خالؿ تفاعمها مع بعضها البعض ومف خالؿ تفاعمها مػع البيئػة الخارجيػة

0

()1

ويوضح الهيكل التنظيمي بشكل خريطة تنظيمية تبيف بشك ػػل

__________
1) Harold Koontz and o.o . Donnell , principles of management , An analysis of managerial functions , 4 th
ed . New York McGraw – Hill , 1968 , p.231 .
2) I bid ., p.231.
3) Joseph A. Litterer , Organization , vol . 1, 2nd .ed .New York , john willey & Sons , Inc ., 1969 . p.17.
4) R. Goodman , A system Dynam of the functions of manager Califoronia , 1968. p.30.
5) Robert Mardict G. and others , Information system of modern management , New jersey , printice- Hall ,
1971. pp- 301-302 .
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رمز وكتابي طريقة انقساـ النظاـ إلى أنظمة فرعية وانقساـ هذ األنظمة إلى أنظمة اصغر وهكذاو أ الشكل

الهرمي لممنظمة 0

وسػػيطرؽ الباحػػث فػػي مباحػػث هػػذا الفصػػل إلػػى التبعيػػة التنظيميػػة لمػػدائرة الماليػػة فػػي الشػػركتيف المختػػارتيف ثػػـ

واجبات ومسؤوليات كل مستوى فيهما0
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التنظيم اإلداري لمدائرة المالية في الشركتين المختارتين
يهدؼ تنظيـ الدائرة المالية في القطاع العاـ التوصل إلى تبويب لجميع األنشطة الماليػة حاضػ ار ومسػتقبال

و قابػػل لمصػػياغة بشػػكل هيكػػل تنظيمػػي متناسػػق  0وهنػػا البػػد مػػف د ارسػػة مختمػػف أنشػػطة الػػدائرة الماليػػة حاليػػا
وتوس ػػعاتها المرتقب ػػة ( ض ػػمف إط ػػار خط ػػط التنمي ػػة القومي ػػة والتحػ ػوالت االش ػػتراكية ) أ ض ػػرورة ت ػػوفر عنص ػػر
المرونػة فيػه ذلػؾ الف التنميػة المخططػة فػي الػنظـ ذات التحػوالت االشػتراكية والتطػور االقتصػاد واالجتمػػاعي

والثقافي وغير ذلؾ مف المتغيرات األساسية تتطمب ظهور متطمبات جديدة وتقمػيص أو انتفػاء الحاجػة لمتطمبػات

أخرى 0

وتمعب الدائرة الماليػة دو ار بػار از ومهمػا فػي وضػع الخطػة العامػة لممنشػأة التػي تعتبػر محػور التخطػيط العػاـ

لمدولة وضمف الصيغة التالية :

يق ػػوـ مجم ػػس التخط ػػيط بوض ػػع المؤشػ ػرات اإلجمالي ػػة لخط ػػة التنمي ػػة الش ػػاممة لك ػػل قطاع ػػات القط ػػر ف ػػي ض ػػوء

التوجيهػػات المركزيػػة و ويقػػوـ بإرسػػاؿ هػػذ المؤش ػرات إلػػى الػػو ازرة إلعػػداد خططهػػا القطاعيػػة حيػػث يقػػوـ مركػػز
الو ازرة ( وعف طريق جهػاز التخطػيط ) بإعػداد مؤشػرات أكثػر تفصػيال وتخصصػا نوعيػا حسػب طبيعػة الشػركات

العامة التابعة له إذ ترسل إلى تمؾ الشركات إلعداد خططها األولية ثـ تقوـ مراكز الشػركات بعمػل مماثػل اتجػا

منشأته ا و درجه أعمق تفصيال ؛ حيث تعتبر الشركة كياف وسيط تسػهل تنظػيـ عالقػة الػو ازرة بالشػركات  0وعنػد
وصػػوؿ هػػذ المؤشػرات المفصػػمة إلػػى الشػػركة يقػػوـ القسػػـ المخػػتص بتجميػػع وتنسػػيق الخطػػة بإبالغهػػا إلػػى أقسػػاـ

الشركة المختمفة والطمب منها إعداد خطة أوليه حيث تجمع وتنسق هذ الخطط في إطار خطػة موحػدة الشػركة

منسػػجمة مػػع تعميمػػات الػػو ازرة و وتكػػوف الػػدائرة الماليػػة مسػػؤولة مػػف وضػػع الخطػػة الماليػػة ( الموازنػػة االعتياديػػة)
والخطػػة االسػػتثمارية (الموازنػػة االسػػتثمارية ) فػػي ضػػوء الخطػػط األخػػرى التػػي يجػػر إعػػدادها فػػي أقسػػاـ الشػػركة

األخرى  0ثـ ترسل إلى مركز الشركة ثـ مركز الو ازرة الذ يستمـ خطة موحدة الشركة العامة والتي توجد ضمف
خطػة قطاعيػػة ترفػػع لمجمػػس التخطػػيط الػػذ يقػػوـ بػػإجراء الد ارسػػات الالزمػػة لمخطػػط الػواردة مػػف الػػو ازرات واجػراء

التعديالت عميها وفق الضرورة 0

ينضق مما سبق أهمية الدور الذ تمعبه الدائرة المالية في المنشات باعتبارها الوحػدة األساسػية التػي تقػوـ

بإعداد خطة متكاممة لجميع نشاطات وفعاليات المنشأة المختمفة 0
هيكل الدائرة المالية في الشركتيف المختارتيف :
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ولتوضيح عمل الدائرة المالية في الشركتيف البػد مػف التعػرؼ عمػى الوحػدات اإلداريػة ذات المسػؤولية الماليػة

ومواضعها التنظيمية في الهيكل التنظيمي لكمتا الشركتيف 0

مخطط رقـ ()49

الهيكل التنظيمي لمدائرة المالية في الشركة العامة لتجارة الحبوب
__________________________________________________________
معاوف المدير العاـ لشؤوف التسويق

مدير

مدير التدقيق

مدير حسابات اقدـ

مدير
خزينة

حسابات

مدير

مدير

الميزانية والتحميل المالي

الحسابات المخزنية والتكاليف

مخطط رقـ () 49
الهيكل التنظيمي لمدائرة المالية في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية
المدير العاـ

_______________________________________________
مدير التدقيق

مدير الحسابات األقدـ

قسـ الحاسبة االلكترونية

______________________________________________________
مدير الحسابات

مدير الخزينة

مدير حسابات

المخزنية والكمفة

ويتضح جميا مػف الهيكػل التنظيمػي لمػدائرة الماليػة فػي كػل مػف الشػركتيف وجػود تشػابه فػي بعػض الوحػدات

واخػػتالؼ فػػي أخػػر ويمكػػف إيعػػاز سػػبب ذلػػؾ إلػػى ترجمػػة أو تفسػػير الفعاليػػات واألنشػػطة داخػػل كػػل منشػػأة وحجػػـ

النشاة في كل وحدة إدارية 0
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والمالحػػظ إف مػػدير حسػػابات أقػػدـ هػػو بمسػػتوى معػػاوف المػػدير العػػاـ وهػػو المسػػتوى الثػػاني ضػػمف الترتيػػب

الهرمي لمشركتيف و كذلؾ يتضح إف مستوى إشرافه في الشركة العامة لتجارة الحبوب عمى المديريات التالية -:

مديرية الحسابات و مديرية الخزينة و مديرية الحسابات المخزنية والتكاليف و مديريػة الميزانيػة والتحميػل المػالي

0

فػػي حػػيف يكػػوف مسػػتوى إش ػرافه عمػػى المػػديريات التاليػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد االنشػػائية  :مديريػػة
الحسابات و مديرية الخزينة و مديرية الحسابات المخزنية والكمفة 0

يتضػػح مػػا ورد أعػػال اخػػتالؼ مسػػتويات اإلش ػراؼ فػػي الػػدائرة الماليػػة بشػػكل ليعطػػي الصػػورة التنظيميػػة

المطموبة لها و واشغاؿ موقع مدير الحسابات األقدـ في أمور محاسبية بحته باإلمكاف تحويل بعض صالحياتها

إلى مدراء األقساـ التابعة له وعمى سبيل المثاؿ و تسديد االشتراكات لمصحف والمجالت و التوقيػع مػع المػدير
المختص عمى الشيكات الصادرة عف الشركة المصادقة عمى مستندات القيد والصرؼ و مصادقة شهادات أخر
الراتب و مصادقة استمارات التسميف مف المصارؼ و منح السمف لمنتسبي الدائرة 0

لذا تعتبر تسمية مدير حسابات أقدـ تعبير ضيق ينصرؼ بشكل عاـ عمى الحسابات في حيف تعتبر الػدائرة

المالية ذات وظائف متعددة وكثيرة تتجاوز مسألة الحسابات واإلعماؿ المحاسبية ضيقة النطاؽ  0أ انػه كعقػل

مفكر لموظيفة المالية يأخذ عمى عاتقه عمميػة التخطػيط والرقابػة الماليػة لمسياسػة ألعامػه لمشػركة والتنسػيق ضػمف
الو ازرة والقطاع الذ تعمل فيه الشركة .
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المبحث الثاني

مديرية الحسابات
ت ػرتبط مديريػػة الحسػػابات فػػي كمتػػا الشػػركتيف بمػػدير حسػػابات اقػػدـ 0وهػػي بػػذلؾ تحتػػل المسػػتوى التنظيمػػي
الثالث في الهرـ التنظيمي لمشركتيف وتقوـ باإلعماؿ واالختصاصات ألعامه التالية :

تنفيػػذ النظػػاـ المحاسػػبي الموحػػد و مسػػؾ السػػجالت الحسػػابية وتسػػجيل كافػػة العمميػػات الحسػػابية مػػف ش ػراء و يػػع

وصرؼ و إعداد الميزانية التخمينية والعامة لمشركة و إعداد الحسابات الختامية و مطابقة كشف المصرؼو فػتح
بطاقات لمبضاعة الواردة إلى الفروع والمعارض لمراقبة أرصدتها ومف ثـ انجاز معامالت الصرؼ وتنظيـ القيود

المتعمقة ومراقبتها و ويضاؼ لها شيئا يخص الشركة لتجارة الحبػوب اسػتخراج تكمفػة البضػاعة الواصػمة لممخػازف
وتحديد سعر البيع ومسؾ البطاقات واإلجازات المتعمقة باالعتماد المفتوحة وتنظيـ المستندات الخاصة بذلؾ 0

ويتضػػح لنػػا ممػػا سػػبق بػػأف هػػدؼ مديريػػة الحسػػابات هػػو تعظػػيـ األمػػور الماليػػة والحسػػابية و يػػاف الموقػػف

المالي لها 0

ويتضح لنا مما سبق باف هدؼ مديرية الحسابات هو تنظيـ األمور المالية والحسابية و ياف الموقف المالي 0
وتأخذ مديرية الحسابات الهيكل التنظيمي التالي في كمتا الشركتيف -:
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مخطط رقم ()51
الهيكل التنظيمي لمديرية حسابات الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية
مدير الحسابات
____________________________________________________
شعبة الميزانية

شعبة حسابات

والسجالت

الذمـ

شعبة حسابات

شعبة حسابات

المبيعات

الفروع

شعبة التأميف
والتعويض

شكل رقـ ()41
الهيكل التنظيمي لمديرية حسابات الشركة العامة لتجارة الحبوب

مديرية الحسابات
_________________________________________________________
شعبة القيود

والسجالت

شعبة حسابات
البيع

شعبة المعارض
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شعبة االعتماد
والتكاليف

يتضػح مػف الجػدوؿ رقػـ ( ) 41بػاف هنػاؾ خمػس شػعب تتبػع مديريػة الحسػابات فػي الشػركة العامػة لتجػارة
المواد األنشائية :

أ -شعبة الميزانية والسجالت  :وتقوـ هذ الشعبة باإلعماؿ التالية :

تسجيل القيود اليومية ومستندات الصرؼ ومسػتندات القػبض فػي السػجالت المختصػة والمختمفػة إضػافة إلػى

إع ػػداد المػ ػوازيف الفرعي ػػة وميػ ػزاف مراجع ػػة األس ػػتاذ الع ػػاـ واجػ ػراء بع ػػض التسػ ػويات الكيدي ػػة وبع ػػض متطمب ػػات
الميزانيػػة التخمينيػػة  0وهػػي تمسػػؾ جميػػع السػػجالت الرئيسػػية مػػف اليوميػػة العامػػة واألسػػتاذ العػػاـ واليوميػػات
لممسػ ػػاعدة ( كسػ ػػجل المقبوضػ ػػات والمصػ ػػروفات والمشػ ػػتريات واالسػ ػػتخدامات )إضػ ػػافة إلػ ػػى سػ ػػجالت فرعيػ ػػة

إلغراض مراقبة األرصدة ( كسجل لألرصدة المدينة وأخر لمدائنة وأخر ل يداعات ولمراقبة الصندوؽ ولتوزيع
االستخدامات لكل فرع مف فروع الشركة )  0ثػـ إعػداد مطابقػة كشػف المصػرفالذ يقػع مػف ضػمف مسػؤولية

الشعبة  0في حيف تقوـ بإعماؿ هذ الشعبة في الشركة العامة لتجارة الحبوب األقساـ التالية :

ب -شعبة القيود والسجالت الذ يقػوـ بتسػجيل جميػع قيػود الصػرؼ والقػبض لممنظمػة مػف قبػل اقسػاـ مديريػة
الخزينة وأقساـ البيع باإلضافة إلى ترحيل لألستاذ الفرعي لألرصدة المدينػة والدائنػة والعمػالء والمجهػزيف وتنظػيـ

عقود الغمق لميوميات وعمل موازيف المطابقة وتمسؾ الشعبة مجموعة مف السجالت ( مدفوعات بغػداد و () 49

لمػػدفوعات الفػػروع و مقبوضػػات بغػػداد و مقبوضػػات الفػػروع و االسػػتخدامات و قػوائـ تحويػػل البضػػاعة و مبيعػػات
بغداد والفروع و أستاذ العمالء و أستاذ المجهزيف و أستاذ األرصدة المدينة و أستاذ االررصدة الدائنة ) 0

و ذلؾ فػاف هػذ الشػعبة تقػوـ أيضػا بإعمػاؿ شػعبة حسػابات الػذمـ فػي هيكػل الشػركة العامػة لتجػارة المػواد

األنشائية أ إف تسجيل القيود المتعمقة بالعمالء وترحيمها ومتابعتها تتـ عف طريق هذا القسـ أيضا 0

ب -شعبة كشف المصرفالتابع لمديرية الخزينة والذ سيتـ شرحه في المبحث الخاص بمديرية الخزينة0

جػ -مديريػة الميزانيػة والتحميػل المػالي وتػرتبط مباشػرة بمػدير الحسػابات األقػدـ والتػي تتكػوف مػف ثػالث أقسػاـ
هي :

 -4قسـ اليومية المركز واألستاذ العاـ 0
 -1قسـ أالستخدامات

 -9قسـ الميزانية التخطيطية والتحميل المالي 0

حيث يقوـ القسماف األوؿ والثاني بمسؾ سجل اليومية المركز وتسجيل جميع القيود المتعمقة فيه إضافة إلى

قيود العكس ثـ سجل األستاذ العاـ وسجل الموجودات وسجل االستخدامات 0

وهذا مايدؿ عمػى عػدـ تقسػيـ العمػل بشػكل منطقػي يػؤد إلػى إر ػاؾ العمػل وزيػادة فػي تضػخـ الهيكػل التنظيمػي

لمدائرة المالية  0إذ إف تقسيـ عممية مسػؾ السػجالت الرئيسػية وتسػجيل القيػود األساسػية والمعكوسػات عمػى أكثػر
مف قسـ وكل قسـ يتبع مديرية تؤد إلى عدـ الوضوح في مجمل العممية الحسابية المترابطة  0وهذا مػا يتضػح
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ممػػا سػػبق طرحػػه و إمػػا بالنسػػبة لمقسػػـ الثالػػث الميزانيػػة التخطيطيػػة والتحميػػل المػػالي فهػػو يأخػذ عمػػى عاتقػػه مهمػػة

إعداد الميزانية التقديرية واعداد تقػارير التحميػل المػالي التػي توضػح االنحػراؼ وأسػبابه و عممػا بأنػه لػـ يػتـ تحديػد
معالـ األقساـ و إذ ال يوجد في المديرية سوى ثالث موظفيف يأخػذوف عمػى عػاتقهـ مسػؤولية األقسػاـ الػثالث كػل
موظف قسـ غير واضح االرتباة واالتصاالت 0

ب -شػػعبة التػػأميف والتعػػويض  :وهػػي مػػف الشػعب المهمػػة فػػي مديريػػة الحسػػابات إذ تأخػػذ عمػػى عاتقهػػا مسػػؤولية
التػأميف عمػى موجػػودات المنشػأة مػف البضػػائع فػي المخػازف والمعػػارض والفػروع فػي جميػػع إنحػاء القطػر والتػػأميف

اإللزامي عمى السيارات مف الحريق والحوادث كذلؾ التأميف عمى موظفيف المنشأة والذ يقسـ إلػى نػوعيف األوؿ

تأميف ضماف الموظف الثاني التأميف عمى ذمة أو حيازة الموظف والذ يخص أمناء الصندوؽ والمخازف ومف
بحػػوزتهـ أمػواؿ تعػػود لممنشػػأة  0ثػػـ التػػأميف البحػػر الػػذ يسػػتحوذ عمػػى معظػػـ عمػػل الشػػعبة ويشػػغل هػػذا النػػوع

التأميف عمى البضائع المستوردة بموجب االعتمادات والسحوبات المستندية المفتوحة لدى المصرؼ وتشمل كافة
البضػػائع التجاريػػة التػػي تقػػوـ المنشػػأة باسػػتيرادها لغػػرض البيػػع وتػػتـ متابعػػة هػػذا النػػوع مػػف التػػأميف بعػػد ورود أوؿ

إشػػعار يفيػػد إف هنػػاؾ نقصػػا أو ضػػر ار فػػي إرسػػالية اعتمػػاد أو شػػحنه مػػف اعتمػػاد ( كػػذا ) حيػػث تفػػتح لالعتمػػاد

المػػذكور اضػػبارة لمتعػػويض تحػػو عم ػ ى كافػػة المسػػتندات المطموبػػة والتػػي تثبػػت حػػق المنشػػأة ثػػـ تقػػوـ الشػػعبة
باحتساب قيمة النقص أو الضرر وتثبت في سجل يومي لغرض ترحيمها إلػى سػجل خػاص بالشػعبة يشػمل كافػة
طمبػػات التعػػويض عمػػى شػػركة التػػأميف الوطنيػػة أو النػػاقميف أو المجهػزيف وفػػي ضػػوء ذلػػؾ تػػتـ متابعػػة استحصػػاؿ

المبالغ وغمق االعتماد  0لذا يالحظ باف العمل في الشعبة يقسـ إلى قسميف

:

األوؿ التأميف البحر والذ يشغل حي از كبي ار مف عمل الشعبة واألخر هو الحوادث  0في حيف يحتل الموقػع
التنظيمػػي لمتػػأميف والتعػػويض فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب مديريػػة متكاممػػة تػرتبط بمعػاوف المػػدير العػػاـ

لشؤوف االستيراد وال تقسـ إلى شعب داخمية بل يكوف العمل فيها بموجب االعتماد أ كل موظف يأخػذ عمػى
عاتقه كػل مػايتعمق بشػؤوف االعتمػاد مػف تػأميف ومتابعػة التعػويض وتقػوـ المديريػة بػنفس اإلعمػاؿ الػواردة فػي

شػػعبة التػػأميف والتعػػويض فػػي األجه ػزة الدقيقػػة و إف السػػبب الػػذ يكمػػف فػػي ر طهػػا باالسػػتيراد ولعػػدـ تػػوفر

الك ػػادر الحس ػػابي  0واليمك ػػف اعتبػ ػػار ه ػػذ أس ػػبابا رئيس ػػية تسػ ػػتوجب ر طه ػػا باالس ػػتيراد إذ إف لقس ػػـ التػ ػػأميف
والتعويض ارتباطات متعددة فػي الشػركة وهػذا واضػح مػف اسػتعراض بسػيط لعمػل القسػـ و فهػو المسػؤوؿ عػف

التػػاميف ومتابعػػة التعػػويض عػػف كػػل مػػف البضػػاعة و موجػػودات الشػػركة و مبػػاني الشػػركة و مخػػازف الشػػركة

واإلفراد العامميف الذيف بػذمتهـ أمػواؿ الشػركة و وسػائط النقػل فػي الشػركة و  00غيرهػا بػالرغـ مػف إف التػأميف
عمى البضػائع بأنواعػه يشػغل الجػزء األكبػر مػف إعمػاؿ القسػـ إال إف العمػل الحسػابي هػو الطػاغي عمػى عمػل

القسـ في جميع فقراته التأمينية والتعويضية و ذلؾ يتضح أهمية ر ط القسـ بقسـ الحسابات 0

101

ج ػ -شػػعبة الػػذمـ  :تقػػوـ الشػػعبة بتسػػجيل القػوائـ فػػي يوميػػة المبيعػػات االجمػػه ويكػػوف ترحيػػل المبيعػػات مػػف واقػػع

يومية المبيعات االجمه عمى أساس ترحيل كل مبمغ يخص الجهة المجهزة إليها مف العمالء وكذلؾ بالنسبة لبقية

الت ػػرحيالت مث ػػل المقبوض ػػات والم ػػردودات  000ال ػػخ ويع ػػد ميػ ػزاف مراجع ػػة جمي ػػع دوائ ػػر القط ػػاع الع ػػاـ وبقي ػػة
القطاعات في نهاية كل فصل لغػرض المطابقػة مػع سػجل االسػتاذ حقػل العمػالء  0إمػا عمميػة المتابعػة تػتـ عػف

طريػػق مطالبػػة الجهػػات بالمبػػالغ التػػي لػػـ تسػػدد خػػالؿ فت ػرة التسػػديد (شػػهر ) كمػػا ويعمػػل كشػػف لكػػل جهػػة مػػف

الجهات التي لها حساب جار مػع الشػركة ويطمػب تأييػد رصػيدها مػديف أو دائػف بػيف فتػرة واألخػرى وألتزيػد عػف

ثالثػػة أشػػهر كمػػا وترسػػل فػػي نهايػػة كػػل سػػنة ماليػػة كتػػب تطمػػب تأييػػد أرصػػدة حسػػابات العمػػالء و والسػػجالت

الموجودة في الشعبة هي سجالت يومية لكل مف :

المبيعػػات االجمػػه والمقبوضػػات ( حقػػل العمػػالء ) والمػػردودات المبيعػػات ( حقػػل العمػػالء ) والمػػدفوعات (حقػػل
العم ػػالء ) وقػ ػوائـ التص ػػميح واألدوات االحتياطي ػػة اوجم ػػة ( حق ػػل العم ػػالء ) واليومي ػػة العام ػػة (حق ػػل العم ػػالء )

واألستاذ المساعد 0

في حيف تقوـ شعبة القيود والسجالت باإلعماؿ الواردة أعال في الشركة العامة لتجارة الحبوب

د ) شعبة حسابات الفػروع  :وتقػوـ هػذ الشػعبة بتسػجيل العمميػات الحسػابية المختمفػة لمعػارض الفػروع الخارجيػة

لمشركة في المحافظات ومسؾ السجالت المعدة لذلؾ واجراء المطابقػة الالزمػة لهػا ومتابعػة إعمػاؿ حسػابات هػذ

الفروع  0وتوجد في الشعبة ثالث أنواع مف السػجالت األوؿ سػجل المقبوضػات تثبػت فيػه وصػوالت القػبض عػف
مقبوضػات الفػروع المختمفػػة والثػاني سػجل المبػػالغ المحولػة ويثبػت فيػػه أقيػاـ المبػالغ المحولػػة مػف فػروع المصػػرؼ

التػػي يػػودع فيػػه كػػل فػػرع أرصػػدة إلػػى الفػػرع المركػػز لمحسػػابات المركزيػػة لمشػػركة فػػي بغػػداد والسػػجل الثالػػث هػػو
سػػجل المبيعػػات حيػػث تسػػجل فػػي الكشػػوفات اليوميػػة لمبيعػػات المعػػارض والكشػػوفات اليوميػػة لمبيعػػات الجممػػة (

وكالء ) ودوائر الدولة والجمعيات

هػ -شعبة حسابات المبيعات  :وهي الشعبة األخيرة في مديرية الحسابات وتقوـ بمسؾ سجالت مبيعات الجممة
النقديػة ومبيعػات الحسػابات ومبيعػػات المعػارض الداخميػة والمبيعػات االجمػػه والمبيعػات النقديػة واالجمػه وسػػجالت
ذمـ شعب البيع لمعارض بغداد و إذ تسجل جميع العمميات البيعية التي تقوـ بها شعب البيع في معارض بغػداد

و كػػذلؾ أقسػػاـ البيػػع فػػي مديريػػة المبيعػػات االجمػػه منهػػا أو النقديػػة ثػػـ اسػػتخراج فروقػػات البيػػع مػػف خػػالؿ إج ػراء

المطابقػػات مػػف سػػجالت المبيعػػات وسػػجالت المقبوضػػات بعػػد التأكػػد مػػف كػػوف المبػػالغ المقبوضػػة تسػػاو المبػػاع

ومف خالؿ المطابقة هذ يتـ تثبيت الفروقات  0وتقوـ بإعماؿ القسميف أعال فػي الشػركة العامػة لتجػارة الحبػوب

القسميف التالييف  :األوؿ قسـ حسابات البيػع الػذ يأخػذ عمػى عاتقػه تسػجيل قيػود كافػة المبيعػات النقديػة االجمػه
لفروع الشركة بضمنها مبيعات بغػداد ذلػؾ لعػدـ وجػود معػارض لمشػركة فػي المحافظػات و يحػل محمهػا دائػرة بيػع

لمفرع و بذلؾ يقوـ القسـ بتنظيـ قيود المبيعات النقدية واالجمه وقيود مشتريات السكر ومسؾ سجل األسػتاذ العػاـ
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لممبيعػػات  0وترحيػػل كػػل مػػف المشػػتريات والمبيعػػات إلػػى سػػجل األسػػتاذ المسػػاعد حسػػب الم ػواد  0إضػػافة إلػػى
عمميػات المطابقػة لمػا ورد أعػػال  0إمػا القسػـ الثػػاني فهػو قسػـ مبيعػػات المعػارض الػذ يأخػػذ عمػى عاتقػه مهمػػة

متابعػػة المعػػارض بػػالمواد ثػػـ احتسػػاب كمفػػة البضػػاعة وسػػعر البيػػع ومقػػدا ار لػػر ح باإلضػػافة إلػػى ترحيػػل القيػػود
الخاص بالمعارض وتسجيمها في يومية المعارض وترحيمهػا إلػى سػجالت األسػتاذ الفرعيػة الخاصػة بهػا ومطابقػة

هذ السجالت مع سجل األستاذ العاـ ومف ثـ استخراج مػوازيف شػهرية لمحسػابات المػذكورة  0كػذلؾ يقػوـ القسػـ
أيضػػا بمطابقػػة كشػػف المص ػرفالعائد لممعػػارض واج ػراء القيػػود المتعمقػػة بػػذلؾ األمػػر الػػذ يشػػكل ازدواجيػػة فػػي
العمل مع قسـ كشف المصرفالسابق الحديث عنه 0

يتضػػح مػػع الهيكػػل التنظيمػػي لمديريػػة الحسػػابات فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب وجػػود شػػعبة االعتمػػادات

والتكػػاليف والتػػي تقػػع ضػػمف مسػػؤوليات مديريػػة الحسػػابات المخزنيػػة والتكػػاليف فػػي الم ػواد األنشػػائية والتػػي سػػيرد
توضيح لعممها في المباحث القادمة مع االختالؼ في عمل كال الشعبتيف 0

انمبحث انثانث
مديرية الخزينــــــة

تحتػػل مديريػػة الخزينػػة المسػػتوى الثالػػث مػػف حيػػث المسػػتويات التنظيميػػة فػػي الشػػركة وتػرتبط مباشػرة بمػػدير

الحسػػابات األقػػدـ وتأخػػذ عمػػى عاتقهػػا مهمػػة انجػػاز عمميػػات الصػػرؼ واسػػتالـ إيػرادات ومقبوضػػات الشػػركة 0
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باإلضافة إلى تأميف الرقابة عميها وتنظيـ العمميات والسػجالت الالزمػة لػذلؾ 0و ػذلؾ يتضػح بػاف اختصػاص

مديرية الخزينة في كال الشركتيف عمى النحو التالي :

 القي ػػاـ بعممي ػػات الص ػػرؼ لمب ػػالغ ال ػػديوف الت ػػي بذم ػػة الش ػػركة لم ػػدوائر الحكومي ػػة أو اإلفػ ػراد و إض ػػافة إل ػػىالتأمينات واجراء المطابقة 0

 تنظيـ وصرؼ رواتب وأجور العامميف في الشركة . استالـ إيرادات المنشأة وايداعها لدى المصرؼ و ويتضمف الهيكل التنظيمي لمديرية الخزينة في كل مفالشركتيف العديد مف الشعب 0

فمػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( ) 41يتضػػح بػػاف مديريػػة الخزينػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية يتضػػمف
ثػػالث شػػعب ه ػػي  :شػػعبة المص ػػروفات و شػػعبة الروات ػػب و شػػعبة أمان ػػة الصػػندوؽ و حي ػػث تقػػوـ ش ػػعبة

المصروفات باإلعماؿ التالية :

أوال -تسديد جميع ديوف والتزامات ومصاريف الشركة التي تتضمف -:
 -4اإليجارات

 -1أجور الماء والكهر اء والهاتف والبرؽ والتمكس
 -9قيـ الكسوة الصيفية والشتوية لمنتسبي الشركة
 -9قيـ المشتريات المجهزة محميا

 -1المشتريات المتنوعة لفروع ومعارض الشركة 0
 -1مصاريف وسائط نقل الشركة 0

 -1إعادة مبالغ قوائـ االسترجاع النقد
 -9أعادة البناء

إلى غيرها مف الديوف وااللتزامات المتنوعة األخرى 0

مخطط رقم () 71
الهيكل التنظيمي لمديرية الخزينة في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية 0
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مديرية الخزينة
_______________________________________________
شعبة المصروفات

شعبة أمانة الصندوؽ

شعبة الرواتب

شكل رقـ ()49

الهيكل التنظيمي لمديرية الخزينة في الشركة العامة لتجارة الحبوب

مديرية الخزينة
_____________________________________________
شعبة الصرؼ

واألمور المالية

كشف المصرؼ

أمانة الصندوؽ

ثانيا -تسديد مصاريف االعتمادات التي تشمل -:
 -4الرسوـ الكمر كية

 -1أجور الشحف الجو وأجور النقل إلى المخازف
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شعبة الرواتب واألجور

 -9أجو أوامر التسميـ ورسوـ الترانزيت وغيرها 0
وت ػػنظـ مع ػػامالت الص ػػرؼ لمفقػ ػرات أع ػػال بع ػػد التأك ػػد م ػػف استحص ػػاؿ الموافق ػػات األص ػػولية وتأيي ػػد ت ػػوفر

االعتماد وبالتػالي الصػرؼ بحػدود الصػالحية الممنوحػة وتمسػؾ الشػعبة السػجالت التاليػة و الميزانيػة التخمينيػة و
المشتريات المحمية و أجور الماء والكهر اء و أجور الهاتف و السمف المستديمة والوقتية و ارس ػ ػػاؿ الشيكات

في حيف يطمق عمى الشعبة التي تقوـ بهذ اإلعماؿ هي تجارة الحبوب بػ ( قسػـ الصػرؼ واألمػور الماليػة )

والتختمف طبيعة عممه عف طبيعة العمل قسـ المصروفات في الشركة األولى  0سوى إف تقسػيـ العمػل فػي قسػـ

الشركة العامة لتجارة المػواد األنشػائية يػتـ وفقػا لمعمميػات فػي حػيف ينقسػـ العمػل فػي شػعبة الشػركة العامػة لتجػارة

الحبػ ػػوب وفقػ ػػا لمموقػ ػػع الجغ ارفػ ػػي أ إلػ ػػى قسػ ػػميف األوؿ يخػ ػػتص بمصػ ػػروفات المركػ ػػز العػ ػػاـ والثػ ػػاني يخػ ػػتص
بمصػػروفات الفػػروع  0فػػي حػػيف ينقسػػـ العمػػل فػػي الشػػعبة الثانيػػة شػػعبة الرواتػػب إلػػى مجمػػوعتيف األولػػى مسػػؤولة
عػػف رواتػػب المػػوظفيف والثانيػػة مسػػؤولة عػػف أجػػور العمػػاؿ  0حيػػث تقػػوـ كمتػػا المجمػػوعتيف بفػػتح كارتػػات لكػػل

موظػػف أو عامػػل يػػتـ تعيينػػه وحسػػب األوامػػر اإلداريػػة الصػػادرة بمباش ػرته  0وتتخػػذ كػػذلؾ عمػػى الكارتػػات أوامػػر
اإلجازات وساعات العمل اإلضافية فيما عدا الموظفيف حيث يتـ احتسػاب ذلػؾ فػي برنػامق الحاسػبة المخصػص

لرواتب الموظفيف فقط في قسـ الحاسبة االلكترونية بعد ذلؾ يتـ توحيد االستقطاعات والضماف وتنجز وصػوالت

أصػػولية ترسػػل إلػػى الجهػػة صػػاحبة العالقػػة  0ويػػتـ بعػػد ذلػػؾ انجػػاز قيػػود الرواتػػب واألجػػور واالسػػتقطاعات فػػي

السػػجل الخػػاص بهػػا فػػي الشػػعبة  0ويطمػػق عمػػى هػػذ الشػػعبة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب بشػػعبه الرواتػػب
واألجور تقوـ بنفس اإلعماؿ والواجبات .

إما الشعبة األخيرة فهي شعبة أمانة الصندوؽ فيمكف إجماؿ إعمالها -:

استخداـ المبالغ ( عمى شكل صكوؾ أو نقد ) العائدة لمشركة ( سواء كانت مف المعارض أو الفروع أو ورش

التصميح  00وغيرها ) و تنظيـ فػيش اإليػداع فػي المصػرؼ و وتنظػيـ وصػل قػبض بالمبػالغ المسػتممة ثػـ صػرؼ

صػػكوؾ رواتػػب المػػوظفيف والعمػػاؿ وابعػػاد و وسػػحب سػػمف العػػامميف مػػف المصػػرؼ وتوزيعهػػا عمػػيهـ و توجػػد فػػي
الصػػندوؽ مبمػػغ معػػيف لمنثريػػة تسػػحب عمػػى شػػكل س ػػندات نثريػػةو ترحيػػل جميػػع العمميػػات السػػابقة فػػي الس ػػجل

المخصص لهذا الغرض إال إف هناؾ بعض االختالفات بيف إعماؿ هذا القسـ فيما يخص الشػركة العامػة لتجػارة
الحبوب إذ يوجد هناؾ صندوقاف األوؿ لمقبض يقوـ بتسميـ اإليرادات النقديػة أو الصػكوؾ لمبيعػات بغػداد فقػط

( التابع لمديرية الحسابات ) وغير مسؤوؿ عػف تسػميـ إيػرادات المعػارض إذ إف كػل معػرض يقػوـ بإيػداع إيراداتػه

بنفسػػه فػػي اقػػرب فػػرع لمصػػرؼ ال ارفػػديف إليػػه وكػػذلؾ يقػػوـ بعمميػػة إيػػداع المبػػالغ لديػػه فػػي فػػرع الصػػرؼ المخػػتص
بذلؾ 0

إما الصندوؽ الثاني فيدعي صندوؽ الصرؼ الػذ يأخػذ عمػى عاتقػه كافػة عمميػات الصػرؼ مػف اسػترجاع

فروقػػات أو المبػػالغ المسػػتقطعة سػػهوا وغيرهػػا إضػػافة إلػػى إج ػراءات صػػرؼ النثريػػة التػػي تكػػوف بحوزتػػه  0كػػذلؾ
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يتضػػمف الهيكػػل التنظيم ػي لمديريػػة الخزينػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب عمػػى شػػعبة أخػػرى تػػدعى كشػػف
المصرفالذ يقوـ بإعماله المقابمة في الشركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية شػعبة الميزانيػة والسػجالت و والػذ

يعتبر كشف المصرفجزء مف إعماله والسبب يعود إلى االختالؼ في حجـ العمل لكال الشركتيف 0
ويقوـ قسـ كشف المصرفباإلعماؿ التالية:

مطابقة كشف الحسابات التجارية لدى مصػرؼ ال ارفػديف ( ل ػ  49فػرع و 40أقسػاـ بيػع ) ومسػؾ سػجل يوميػة

المصػػارؼ الجاريػػة لمسػػيطرة عمػػى المبػػالغ ألمحولػػه مػػف الفػػروع إلػػى المركػػز العػػاـ كػػذلؾ يقػػوـ بػػإجراء التسػػويات

الحسابية في سجل اليومية والتي تغمق نهاية كل شػهر بقيػد إجمػالي فػي اليوميػة المركػز  0ثػـ متابعػة حسػابات
معامل السكر المحمية و ثـ القياـ بإجراءات تحويل مبالغ الشركة التػي تتعمػق بجهػات خػارج القطػر ومسػؾ سػجل

مصارؼ مكتبي كمكتا وكولومبو واجراء القيود الالزمة فيه 0

يتضح لنػا مػف الوصػف أعػال إف هنػاؾ فارقػا بػيف تسػمية الشػعبة ب ػ ( كشػف المصػرؼ) والعمػل الفعمػي الػذ

تقوـ به حيث يتضح تشعب العمل في هذا القسـ فباإلضافة إلى كشف المصرفوالمطابقة المتعمقة به يالحظ قياـ

الشػػعبة بمسػػاعدة الشػػعبة المختصػػة بمسػػؾ السػػجالت وذلػػؾ بعمػػل السػػنويات الخاصػػة بسػػجمه اليوميػػة باإلضػػافة
إلػػى مسػػؾ حسػػابات المكاتػػب التابعػػة لمشػػركة فػػي الخػػارج ثػػـ مسػػؾ حسػػابات معامػػل السػػكر المحميػػة التػػي تتعامػػل

معها الشركة 0

المبحث الرابع

مديرية الحسابات المخزنية والتكاليـــف
وه ػػي م ػػف الم ػػديريات الحس ػػابية المهم ػػة الت ػػي تػ ػرتبط بم ػػدير حس ػػابات أق ػػدـ مباشػ ػرة و وتق ػػوـ بع ػػدة نش ػػاطات

واختصاصات إذ تقوـ بمتابعػة البضػائع الواصػمة إلػى مخػازف الشػركة عػف طريػق المجهػزيف والمشػتريات المحميػة
ومراقبة حركة الخزيف والسيطرة عمى بضائع الشركة فػي المخػازف وتحديػد ذمػة أمنػاء المخػازف عمػى ضػوء حركػة
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الوارد والصادر بالمقارنة مع األرصدة الفعمية الظاهرة في قوائـ الجرد ومف ثـ متابعة البضػائع المنقولػة فيهػا بػيف

مخػػازف الشػػركة وتحديػػد مواقػػع االسػػتالـ فػػي المخػػازف وتأييػػدات التسػػميـ و باإلضػػافة إلػػى القيػػاـ بعمميػػات الجػػرد
المفػػاجئ لممخػػازف والفػػروع و كػػذلؾ اسػػتخراج كمفػػة البضػػائع التػػي تتعامػػل بهػػا الشػػركة ومػػف ثػػـ تسػػعيرها وتأخػػذ

مديرية الحسابات المخزنية والتكاليف الجدوؿ الهرمي التالي في كمتا الشركتيف  0إذ يتضح مف الهيكل التنظيمي
لممديرية في الشركة العامة لتجارة الماد األنشائية بأنه يتألف مف أر عة شعب هي -:

أ -شعبة الحسابات المخزنية  :وهي مف الشعب المهمة في الشركة وذلؾ لما تقوـ بػه مػف إعمػاؿ وواجبػات
تتعمػػق بجميػػع العمميػػات الحسػػابية المتعمقػػة بػػالخزيف مػػف البضػػاعة المسػػتوردة أو المشػػت ار محميػػا 0فهػػي

مسػؤولة عػػف تػرقيـ المػواد المسػػتوردة مػػف خػالؿ إعطائهػػا (رقػػـ مػاد ) لكػػل نػػوع مػف البضػػاعة وفػػتح كػػارت

وفػػق م ػوارد فػػي االعتمػػاد وقائمػػة ألتسػػعير ثػػـ متابعػػة حركػػة البضػػاعة مػػف خػػالؿ حصػػر حركػػة ال ػوارد

والصادر منها في مختمف مخازف الشركة المركزية منها أو الفرعية  0وبالتالي معرفة رصيد أ بضاعة
وخػػالؿ أ فت ػرة زمنيػػة كػػذلؾ تقػػوـ بتقيػػيـ بضػػاعة أخػػر المػػدة ثػػـ إج ػراء المطابقػػات الدوريػػة خػػالؿ السػػنة

واجراء المطابقة النهائية في نهاية ألسنه المالية لموقوؼ عمػى الفروقػات المخزنيػة حيػث يػتـ إجػراء القيػود
الالزمػػة نهايػػة المػػدة الماليػػة وتسػػاهـ فػػي إعمػػاؿ لجنػػة لشػػطب المػواد داخػػل الشػػركة وتكػػوف المسػػؤولة عػػف

إجراء القيود الخاصػة بالمشػتريات المحميػة ولمحسػابات المخزنيػة وفػق ماجػاء أعػال إغػراض متعػددة منهػا

إحصػػائية وتسػػويقية ورقابيػػة وتسػػتخدـ الشػػعبة جممػػة مسػػتندات كمسػػتند التسػػميـ المخزنػػي و تقريػػر فروقػػات
مستندات التحويل و قوائـ االسترجاع و قوائـ البيع المختمفة و ومسػتندات السػحوبات الخاصػة بالشػركة 0

وتقوـ بعمل هذ الشعبة في الشركة العامة لتجػارة الحبػوب شػعبتيف األولػى متخصصػة بحسػابات مخػازف
بغداد تدعى شعبة مراقبة مخازف بغداد واألخرى متخصصة بحسابات مخازف الفروع تدعى شػعبة مراقبػة

مخازف الفروع وتقوماف بنفس العمل فيما عدا عممية ترحيل المواد إذ ال توجد حاليا في الشركة 0

( مخطط رقم () 51
الهيكل التنظيمي لمديرية الحسابات المخزنية والتكاليف
في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية
مديرية الحسابات

المخزنية والتكاليػ ػػف
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______________________________________________
االعتمادات

الحسابات المخزنية

التسعي ػرة

الكمفة

شكل رقـ () 10
الهيكل التنظيمي لمديرية الحسابات المخزنية والتكاليف
في الشركة العامة لتجارة الحبوب
مديرية الحسابات

المخزنية والتكالي ػػف

_____________________________________________________
مطابقة االعتمادات

مراقبة مخازف بغداد

مراقبة مخازف الفروع
تحويل البضاعة

109

االلكترونية

متابعة قوائـ

الحاسبة االلكترونية

ب) شعبة االعتمادات  :وترتبط بمدير الحسػابات المخزنيػة والتكػاليف وتقػوـ هػذ الشػعبة بعممهػا مػف خػالؿ

مسكها السجالت الثالث التالية :

 -4سجل يومية االعتمادات حيث تسجل فيه اإلشعارات الواردة مف المصرفومستندات الصػرؼ والبنػود اليوميػة

وقيد إجمالي نهاية كل شهر يرسل لشعبة الميزانية والسجالت 0

 -1سػػجل أسػػتاذ االعتمػػادات الػػذ يقسػػـ إلػػى اعتمػػادات لحسػػاب الشػػركة واعتمػػادات لمطمبيػػات الخاصػػة إذ تفػػتح
صفحة لكل اعتماد بواسطة نشرات ترد مف االستيراد ويسجل فيه أ مصروؼ عمى االعتماد0

 -9س ػػجل أس ػػتاذ الس ػػحوبات وه ػػو يتش ػػابه م ػػف حي ػػث التقس ػػيـ الس ػػجل الس ػػابق وي ػػتـ التس ػػجيل في ػػه ع ػػف طري ػػق
اإلشعارات الواردة مف المصرفوالمثبت فيها أرقاـ الحواالت والسحوبات 0

وأخي ار تقوـ الشعبة بإعداد ميزاف االعتماد ومطابقته كل ثالث أشهر 0

ج ػ  -شػػعبة الكمفػػة  :تبػػدأ عمػػل هػػذ الشػػعبة عنػػد ورود مسػػتندات االسػػتالـ المخزنيػػة التػػي تؤيػػد دخػػوؿ البضػػاعة
لممخػػازف و إذ يطػػابق مػػع قائمػػة المجهػػز واصػػل الطمػػب وعنػػد التأكػد مػػف الكميػػات والمبػػالغ بصػػورة صػػحيحة يػػتـ
غمػػق االعتمػػاد التػػي وردت البضػػاعة بموجبػػه وتضػػاؼ بعػػد ذلػػؾ مسػػتندات تخمػػيص مسػػتندات الشػػحف والرسػػوـ

الكمر كية الحقيقية أو المقدرة حسب المتوفر والستخراج الكمفة0

د -شعبة التسعير  :تقوـ الشعبة بتسعير البضائع التي تتعامل بها الشركة إضافة إلى تسعير الطمبيات الخاصة
وحسػػب الشػػعب المصػػنفة بهػػا البضػػائع التػػي تتعامػػل بهػػا  0وبعػػد تثبيػػت جميػػع الكمػػف ال ػواردة فػػي الفق ػرة ( جػ ػ )
أعال مف قبل شعبة الكمف تقوـ الشعبة بإكماؿ عممية التسعير وتحديد قرار السعر األخير وتنظيـ كشػف رسػمي

بذلؾ يتضمف تسعير أوليه تقر بشكل نهائي وتوزع عمى كافة وفروع ومعارض الشركة 0

وتقوـ بعمل الشعب الثالث الواردة أعال ضمف هيكػل الشػركة العامػة لتجػارة المػاد األنشػائية شػعبتيف فػي الشػركة
العامػػة لتجػػارة الحبػػوب األولػػى شػػعبة مطابقػػة االعتمػػاد وت ػرتبط بمديريػػة الحسػػابات المخزنيػػة والتكػػاليف والتػػي

ر طػػت فيهػػا بسػػبب الموقػػع الجغ ارفػػي ووجػػود كػػل مػػف الشػػعبة بفػػتح اضػػبارة لكػػل اعتمػػاد بموجػػب إشػػعار بفػػتح
االعتمػػاد مػػف دائ ػرة االسػػتيراد وعنػػد ورود الطمبيػػة لممخػػازف المركزيػػة وتنظػػيـ المسػػتندات األصػػولية لهػػا مػػف قبػػل

اإلخػ ػراج والمخ ػػازف تتط ػػابق م ػػع أص ػػل الطم ػػب وترف ػػق بكش ػػف مطابق ػػة إرس ػػالية يح ػػوؿ إل ػػى ش ػػعبة االعتم ػػادات
والتكاليف في مديرية الحسابات حيث تعتمد في عمميػة غمػق االعتمػادات والتػي هػي جػزء إعمػاؿ الشػعبة إذ تقػوـ
باإلضافة لذلؾ بتسجيل وترحيل كافة القيود واإلشعارات التي تتعمق باالعتماد منذ البدء بمفاتحة المجهز وتثبيت

الطمبيػة لغايػة غمػق االعتمػاد بكافػػة نفقاتػه ومصػاريفه المتنوعػة و باإلضػافة إلػػى عمميػة اسػتخراج تكمفػة البضػػاعة
وتسعيرها كما هو وارد في شرح كل مف شعبتي الكمفة والتسعيرة في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية 0

و ذلؾ يتضح تجزئة عمل االعتمادات بيف المديريتيف وتعقيد العممية ضمف مستويات إدارية متعددة 0باإلضافة

لػذلؾ توجػػد ضػمف مسػػتويات إداريػة متعػػددة  0باإلضػػافة لػذلؾ توجػػد ضػمف الهيكػػل التنظيمػي لمديريػػة الحسػػابات
المخزنية لتجارة الحبوب األولى شعبة متابعة قوائـ تحويل البضاعة والسبب األساسي لها لمضبط والسيطرة عمػى
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عممية تحويػل البضػاعة والسػبب األساسػي لهػا لمضػبط والسػيطرة عمػى عمميػة تحويػل البضػاعة مػف مخػزف ألخػر

ومف فرع ألخر وفقػا لحاجػة الفػروع االتيػة أو عنػد وجػود رصػيد كبيػر لمػاد مػا فػي المخػازف إذ تقػوـ هػذ الشػعبة

بتنظػػيـ قائمػػة التحويػػل بموجػػب إشػػعار أو كشػػف توزيػػع مػػف دائػرة التسػػويق أو مكالمػػة هاتفيػػة تػػرد لمشػػعبة إلجػراء

مناقمة مادة مابيف مخزنيف وعند استالـ المخزف المستمـ لمبضاعة يقوـ بتحرير مستند استالـ مخزني بذلؾ يرسل
لهذ الشعبة ويطابق مع الكمية ألمحوله وتتخذ اإلجراءات األصولية في حالة االختالؼ 0

إما الشعبة األخرى فهي شعبة المحاسبة االلكترونية وهي ترتبط حاليا بمديرية الحسػابات المخزنيػة 0وهنػاؾ نظػـ

أخرى سوؼ يتـ تشغيمها تدريجيا في المستقبل تتمثػل بنظػاـ االعتمػادات و حسػابات الػذمـ و األجػور و المبيعػات
و اإلجازات المتراكمة 0

ويمكف إف يشار بنفس الطرح عف شعبة الحاسبة االلكترونية في الشركة العامة لتجػارة المػواد األنشػائية سػوى إف
ارتباطهػا المباشػػر بموقػػع المػدير العػػاـ لمشػػركة مباشػرة السػبب يعػػود إلػػى إعطائهػػا التحفيػز المسػػتوى واألهميػػة مػػف

خالؿ ر طها بقمة الهيكل التنظيمػي لمشػركة ( إضػافة إلػى إف نظػاـ الرواتػب مطبػق ماليػا فعميػا فػي الشػركة) مػف

الواضػػح مػػف خػػالؿ متابعػػة عمػػل الشػػعبة إف هنػػاؾ اخػػتالؼ فػػي ارتبػػاة كػػل منهمػػا فػػي كمتػػا الشػػركتيف وبم ارجعػػة
بسيطة يتضح إف الحاسبة تػؤد الخػدمات ألكثػر مػف شػعبة وألكثػر مػف مديريػة ضػمف إطػار الػدائرة الماليػة فقػط

األمر الذ

يستوجب ر طها ضمف الدائرة القانونية 0

المبحث الخامس

مديرية التدقيـــــق
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تعتبر مديرية التدقيق مف المديريات المهمػة فػي كمتػا الشػركتيف مػف خػالؿ الػدور الػذ تؤديػه باعتبارهػا

الجه ػػة الرقابي ػػة المس ػػؤولية ع ػػف تطبي ػػق كاف ػػة التعميم ػػات المختمف ػػة المالي ػػة منه ػػا واإلداري ػػة وتحدي ػػد االنح ارف ػػات
وتصحيحها مػف خػالؿ اإلشػراؼ التػاـ والمسػتمر عمػى جميػع أنشػطة الشػركة وبالتػالي تقميػل األخطػاء والتجػاوزات

في أقساـ الشركة إلى ادني حد ممكف 0

ومف اجل إف تقوـ هذ االدار بدورها الصحيح البد مف إف تتوفر حصانه خاصة لها تجعمها قادرة عمى تنفيػذ

مهامها الرقابية وتشخيص السمبيات لذلؾ ر طها بأعمى قيمة في الهيكل التنظيمي لمشركة وهو المدير العاـ لكػي

تكوف لديه صورة واضحة عما يدور فيها مف خالؿ التقػارير الدوريػة التػي ترفػع لػه باسػتمرار عػف أنشػطة الشػركة
المختمفة باعتبار المسؤوؿ األوؿ عما يدور فيها0

والتوجد في مديرية التدقيق لكمتا الشركتيف شعب متخصصة بل جميع الموظفيف يقومػوف بجميػع اإلعمػاؿ 0

ومف جممة إعماؿ مديرية التدقيق تدقيق -:

 سندات القيد والصرؼ وقوائـ وكشوفات المبيعات اليومية ومطابقتها مع المبالغ المقبوضة 0 -مستندات االستالـ المخزنية

 -موازيف المراجعة الشهرية والسنوية 0

 القياـ بزيارات وجرد مفاجئ لمخازف ومعارض الشركة 0 وثائق التأميف لمتأكد مف شموليتها لتغطية اإلضرار المحتممة 0 -التسعيرات

 -معامالت االستيراد

 -العقود وااللتزامات المالية 0

 التأكد مف صحة مطابقة كشف المصرؼ -المشاركة في المجاف المتعمقة باألمور المالية واإلدارية

 -مراقبة أرصدة اإلجازات االعتيادية لمنتسبي الشركة 0

 -التحقق مف عدـ تجاوز المصاريف الفعمية عف التخمينية

متابعػػة تنفيػػذ لصػػالحيات مجمػػس االدار والهيئػػات االستشػػارية والمػػدير العػػاـ والمعػػاونيف ومػػدراء األقسػػاـ

والتأكد مف عدـ تجازها 0

 متابعة تطبيق الق اررات الصادرة مف الجهات العميا -المشاركة في لجاف الجرد السنو لمشركة 0

يتضػػح ممػػا سػػبق أهميػػة وجسػػامة المهػػاـ الموكمػػة بمديريػػة التػػدقيق باعتبارهػػا الجهػػة الرقابيػػة المسػػؤولة عػػف

إنجاح مهاـ وتحقيق أهداؼ الشركة إضافة إلى تشعب اختصاصاتها األمر الذ يتطمػب تػوفر كػادر عمػى درجػة
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كبيرة مف الخبرة والمهارة لتنفيذ برنامق تدقيقي ناجح وهذا مايجب إف يكوف عميه جهاز التدقيق خاصة في الػنظـ

ذات التحوؿ االشتراكي والتي تسعى قدر اإلمكاف إلى تحقيق االستخداـ األمثل لمموارد المالية والبشرية مف اجػل
تحقيق الطفرة النوعية المطموبة وبالتالي تقميل الفجوة الواسعة بينها و يف الدوؿ المتقدمة و في حػيف تأخػذ مديريػة

التدقيق في الشركة العامة لتجارة الحبوب الجدوؿ التنظيمي التالي -:

مخطط رقم () 25

يوضح شعب مديرية الرقابة والتدقيق في الشركة العامة لتجارة الحبوب
مديرية الرقابة والتدقيق

______________________________________________________
شعبة تدقيق أجور النقل

شعبة تدقيق الرواتب

شعبة تدقيق حسابات البيع

شعبة تدقيق القيود واالعتمادات

والتحويل

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أعػػال قيػػاـ مديريػػة التػػدقيق فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب بتػػدقيق العمميػػات
الحس ػػابية فق ػػط و أ إعم ػػاؿ الخارط ػػة التنظيمي ػػة لم ػػدير حس ػػابات أق ػػدـ فق ػػط 0وتتج ػػاوز ب ػػذلؾ ت ػػدقيق

عممي ػػات مديري ػػة الت ػػأميف والتع ػػويض وش ػػعب وأقس ػػاـ دائػ ػرة االس ػػتيراد األول ػػى وأقس ػػاـ الش ػػركة األخ ػػرى
وتعميمػػات الجهػػات العميػػا وهػػذا مؤشػػر قصػػور لعمميػػة التػػدقيق فػػي الشػػركة ضػػمف مفهػػوـ دائ ػرة الرقابػػة

والتدقيق لشركة تجارية عامه عمما باف ارتباطها المباشر أيضا بمدير عاـ الشركة 0
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المبحث األول
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إدارة المطموبات المتداولــــة
يتنػػاوؿ الباحػػث فػػي هػػذا الفصػػل د ارسػػة إدارة المطموبػػات المتداولػػة فػػي الشػػركتيف المختػػارتيف مػػف الشػػركات
العائدة لو ازرة التجارة و نفس األسموب لكال جانبي رأسماؿ التشػغيل حيػث تػـ توجيػه أسػئمة متخصصػة بالموضػوع

عمػى عػدد مػف المسػؤوليف فػػي الشػركتيف المختػارتيف مػف ذو العالقػة بمجمػػل مكونػات أرسػماؿ التشػغيل وخاصػػة

المطموبػػات المتداولػػة حيػػث جػػاءت األجوبػػة توضػػيحا لألسػػموب الػػذ تتبعػػه ال ػدائرة الماليػػة فػػي إدارتهػػا لمكونػػات

رأسماؿ التشغيل  0باإلضافة إلى توضيح بعض أوجه الفعاليات واألنشطة والمشاكل التي تواجهها 0

ويعتبر هذا الجانب مف الميزانية مهـ وأساس ألنه يوضح المصادر المعتمدة في تمويػل نشػاة الشػركتيف 0

واليخفى ما له مف أهمية في إظهار كفاءة االدار فػي تػوفير احتياجاتهػا الماليػة وتسػديد ماترتػب عميهػا مػف ديػوف

فػػي موعػػد اسػػتحقاقها  0باإلضػػافة إلػػى إف التعػػرؼ عمػػى نسػػب مكونػػات هػػذا الجانػػب والػواردة فػػي فصػػل التحميػػل
المالي قد أعطى صور كافية لمنافذ الحصوؿ عمى التمويل في كمتا الشركتيف 0

ويتطػػرؽ الباحػػث إلػػى إعطػػاء ص ػورة عامػػة عػػف بعػػض العمميػػات الضػػرورية مػػف وجهػػة نظػػر والتػػي لهػػا تأثيرهػػا
الواضح عمى مجمل رأسماؿ التشغيل ويتـ ذلؾ مف خػالؿ مجموعػة األسػئمة العامػة الػواردة فػي المبحػث األوؿ 0

في حيف يتناوؿ المبحث الثاني إدارة مصػادر التمويػل ( أ جانػب المطموبػات المتداولػة ) و وفػي كمتػا الشػركتيف

المختارتيف 0
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استبيانات عامةعن راسمال التشغيل
وضح الباحث في الفصوؿ األولى مف البحث مفهوـ وأهمية رأسماؿ التشغيل خاصة في الشػركات التجاريػة
والتي يشغل فيها رأسماؿ التشغيل مجمل نشاطها0

ويتناوؿ هذا المبحث اإلجابة التي حصل عميها الباحث عمى مجموعة االستبيانات العامة مف رأسماؿ تشغيل

والذ يتناوؿ فيها جممة أمػور كػالتخطيط والرقابػة المػالييف والتنظػيـ اإلدار و إضػافة إلػى بعػض االسػتبياف عػف

وضػػعية أرسػػماؿ التشػػغيل بشػػكل مباشػػر و ومػػف خاللهػػا يمكػػف التعػػرؼ عمػػى أسػػموب وطبيعػػة النشػػاة فػػي كمتػػا

الشركتيف المختارتيف و وقد كانت اإلجابة عمى االستبياف بالجدوؿ التالي :

األسػػتبياف األوؿ  :يتنػػاوؿ األدوات السػػمعية التػػي تسػػتخدـ فػػي تقػػدير أرسػػماؿ التشػػغيل بكػػل مكوناتػػه إذ جػػاءت
اإلجابػػات فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب  %90اليعممػػوف بسػػبب عػػدـ اطالعهػػـ عمػػى مثػػل هػػذ األمػػور فػػي

الشركة  %10كانت إجابتهـ مؤكدة عمى استخداـ مثل هذ الوسائل0

عمى سبيل المثاؿ استخداـ التحميل المالي في االونه األخيرة بعد استحداث مديرية الميزانية والتحميل المالي و

وكانت نسبة الذيف اكدو استخدامه  10بالمائة فقط 0

إما في الشركة العامة لتجارة المواد األنشػائية فقػد أكػدت نسػبة  %400مػف االجابػه عمػى اسػتخداـ الميزانيػات

التقديريػػة بالدرجػػة األولػػى و تميهػػا قائمػػة مصػػادر اسػػتخدامات األمػواؿ فػػي المرتبػػة الثانيػػة وأكػػد  %41فقػػط عمػػى
استخدامها و األمر الذ يؤكد عدـ إشراؾ واطالع العامميف المعينيف عمػى األسػاليب والوسػائل التػي تسػتخدـ فػي

إعداد الخطط وشرحها لهـ 0
األسػػتبياف الثػػاني :

حػػوؿ اهتمػػاـ الشػػركة بالد ارسػػات العامػػة بوضػػعية أرسػػماؿ التشػػغيل بكػػل مكوناتػػه و أ

مامػدى اهتمامهػا بوضػع أو تشػػكيل المجػاف المتخصصػة أو تكػػاليف اإلفػراد بالقيػاـ بد ارسػػات متعػددة مػف مكونػػات

أرسػػماؿ التشػػغيل وتشػػجيع مثػػل هػػذ الد ارسػػات واألخػػذ بهػػا عنػػد وضػػع الخطػػط و فقػػد كانػػت اإلجابػػة فػػي الشػػركة

العامة لتجػارة الحبػوب  %10أكػدت عمػى انػه اهتمػاـ متوسػط فػي حػيف أكػدت ل ػ  %90المتبقيػة عمػى انػه اهتمػاـ

قميل جدا إذا أخذنا بنظر االعتبار بعض التقارير التي ترفع عف المخزوف بشكل خاص فيما عدا ذلؾ فػال وجػود

لمثل هذ الدراسات  0وهذا مؤشر سمبي أخر عمى إدارة الشركة لعػدـ إعارتهػا االهتمػاـ الكػافي لهػذا الجػزء المهػـ
والحساس مف مجمل نقاة عممها وفعالياتها 0

وفي الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية كانت إجابػة  %10قػد أكػدت عمػى إف االهتمػاـ متوسػط أيضػا فػي

حيف أكدت  %31مف اإلجابات عمى إف االهتماـ بمثل هذ الدراسات قميل اليتجاوز بضع تقارير ترفع مف قبػل
البعض مف المواطنيف في حيف أكد  %49عدـ عممهـ إذا كانت هناؾ مثل هذ الد ارسػات لعػدـ اطالعهػـ عميهػا

0
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وبشػػكل عػػاـ فػػاف اإلجابػػات تعطػػي مؤشػػر سػػمبي عمػػى عػػدـ اعتمػػاد الد ارسػػات العمميػػة ألمبينػػه عمػػى بيانػػات و

واشراؾ العديد مف العامميف في اتخاذ الق اررات المتعمقة بها 0

األستبياف الثالث  :يتناوؿ فيما إذا كانت الشركة تعاني مف مشاكل تتعمق برأسماؿ التشغيل بشكل عاـ وبكل

فق ارتػػه 0حيػػث كانػػت اإلجابػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب  %10منهػػا أكػػدت عمػػى إف الشػػركة تعػػاني مػػف
مشاكل كبيرة في هذا الخصوص و  %90أكدت عمى إف الشركة تعػاني مػف مشػاكل بشػكل متوسػط و فػي حػيف
أكػػدت  % 10مػػف اإلجابػػات عمػػى إف مشػػاكل الشػػركة فػػي هػػذا المجػػاؿ قميمػػة و واسػػتنادا لػػذلؾ يتضػػح إف الشػػركة
تعاني العديد مف المشاكل في رأسماؿ التشغيل 0

إما في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية و فقد أكدت  %10مف اإلجابات عمى أنها تعاني مشاكل متوسطة
فػػي هػػذا المجػػاؿ و فػػي حػػيف أكػػد  %91عمػػى إف المشػػاكل التػػي تعػػاني منهػػا الشػػركة و تتعمػػق ب أرسػػماؿ التشػػغيل

كبيرة والػ  %41المتبقية مف اإلجابات أكدت عمى إف المشاكل قميمة 0

مػع ذلػؾ يتضػػح جميػا مػػف مجمػل اإلجابػػات المشػاكل التػػي تعػاني منهػػا الشػركة فػػي أرسػماؿ التشػػغيل  0وهػذا مػػا

تؤكد أيضا النتائق الواردة في الفصل السادس ( التحميل المالي ) في هذا الباب 0

األستبياف الرابع  :يتناوؿ فيما إذا كاف فريق الدائرة المالية يعقد اجتماعات منتظمة لمناقشة األداء الفعمي مػع

األد اء المخطط والذ يوضح مدى متابعة اإلدارات لمخطػط ألموضػوعه وتحديػد االنح ارفػات وتصػحيحها  0وقػد
أكدت إجابات الشركة العامػة لتجػارة الحبػوب و نسػبة  %400عمػى قيػاـ الػدائرة الماليػة بعقػد اجتماعػات متعػددة

لمناقشة العديد مف األمور المتعمقة بشؤوف الدائرة المالية  0ويتناوؿ فيها موضوع االنحرافات التي قد تحػدث فػي
الخطط التقديرية الموضوعة 0

ك ػػذلؾ الح ػػاؿ بالنس ػػبة لمش ػػركة العام ػػة لتج ػػارة المػ ػواد األنش ػػائية والت ػػي أك ػػدت اإلجاب ػػات عم ػػى وج ػػود مث ػػل ه ػػذ

االجتماعات وبشكل دور لممديريات ولكافة الشعب  0إضافة إلى وجودها عند الحاجة 0

األستبياف الخامس  :وهو مرتبط باألستبياف السػابق إذ يتطػرؽ إلػى المسػتويات التػي تشػترؾ فػي اجتماعػات

فريق الدائرة المالية ويكوف لها حق المناقشة وطرح اوراء وتحديد السمبيات 0

وكانػػت االجابػػه فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب عمػػى إف االجتماعػػات تػػتـ عمػػى مسػػتوى رؤوسػػا الشػػعب فػػي
نطاؽ المديرية وعمى نطػاؽ مػدراء األقسػاـ فػي نطػاؽ الػدوائر ( الػدائرة تعنػي مسػتوى معػاوف لممػدير العػاـ كػدائرة
التسويق و الدائرة المالية و دائرة االستيراد ) وكانت نسبة اإلجابة أعال  %90مف إجمالي إجابات الشركة و فػي
115

حيف كانت الػ  %10األخرى تؤكد عمى إف اإلجابات المشار إليها تعقػد عمػى مسػتوى مػدير القسػـ المخػتص مػع
باقي مدراء األقساـ ضمف الدائرة المختصة ( عمى سبيل المثاؿ مديرية المخازف )0

وفي الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية كانت  %91مف اإلجابات قد أكدت عمػى إف االجتماعػات تػتـ عمػى

مسػتوى مػدراء األقسػاـ فقػط وال يشػترؾ فيهػا بػاقي اإلفػراد العػامميف ضػمف األقسػاـ  0وقػد أكػد  %49المتبقػي مػػف
اإلجابات عمى عدـ عممهـ فيما إذا كانت هناؾ مثل هذ االجتماعات تناقش فيها الخطط  0وهذا مؤشر سػمبي

واضػػح فػػي كمتػػا النسػػبتيف و ذلػػؾ إف النسػػبة العظمػػى أكػػدت إف مػػدراء األقسػػاـ فقػػط يشػػتركوف فػػي االجتماعػػات

المخصصػػة لمناقشػػة الخطػػط  0إضػػافة إلػػى إف الػ ػ  %49والتػػي ال تعمػػـ بوجػػود مثػػل هػػذ االجتماعػػات تعطػػي

مؤشر سمبي أخر 0

األسػػتبياف السػػادس  :يتنػػاوؿ مػػدى وضػػوح األهػػداؼ الفرعيػػة لكػػل عمػػل فػػي الشػػركة والنابعػػة أساسػػا مػػف الهػػدؼ
العػػاـ لمشػػركة والػػذ تػػرجـ إلػػى عمميػػات متعػػددة يقػػوـ بأدائهػػا اإلفػراد مػػف اجػػل الوصػػوؿ إلػػى الهػػدؼ األسػػاس 0

حيث أكدت نسبة  %19مف اإلجابات في الشركة العامة لتجارة الحبوب عمى إف األهداؼ واضحة ومحددة لكل

فػػرد فػػي الشػػركة  0فػػي حػػيف أكػػد  %11عمػػى عػػدـ وضػػوحها أو تحديػػدها بالنسػػبة ل عمػػاؿ التػػي يقومػػوف بهػػا 0

وهذا مؤشر خطر وسمبي يدؿ عمى عدـ قياـ اإلدارات العميا والمسؤولة في الشركة عمى شرح وتوضيح األهػداؼ

العامة لمشركة واألهداؼ المرجوة مف كل قسـ و وعمل كل فرد فيه و األمر الذ يدؿ عمى وجود عمل ألػي دوف

إدراؾ و ذلػػؾ يعنػػي وجػػود إف ػراد يػػؤدوف عممهػػـ دوف معرفػػة مايحققػػه هػػذا العمػػل مػػف فوائػػد أو أهػػداؼ  0وبالتػػالي

فأنهـ يقوموف بعممهـ بشكل ميكانيكي  0إما بالنسبة لمشركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية و فقػد كانػت األجوبػة
سمبية جدا و إذ إف  %90فقط مف المجيبيف أكدوا باف األهداؼ المرجػوة مػف عممهػـ واضػحة ومحػددة مػف وجهػة
نظرهـ وانهـ عمى عمـ بها 0في حيف كانت نسبة الػ  %10المتبقية ال تعمـ باألهداؼ  0وهػذا مؤشػر خطػر جػدا
يعطينا دليل عمى عدـ تفهـ العامميف ألهداؼ اإلعماؿ التي يؤيدونها و وال يخفى مالهذا األمر مف انعكاس عمػى
العديػد مػػف األمػور يػػدخل ضػػمنها درجػة الكفػػاءة و واالنػدفاع فػػي تأديػػة الواجػب باإلضػػافة إلػى إف أحجػػاب بعػػض

األمور المتعمقة بشؤوف العمل عف العامميف يخمق فجو غير سميمة بيف المسؤوليف مف جهػة والعػامميف مػف جهػة

أخرى 0

األستبياف السابع  :يتنػاوؿ الخطػط طويمػة األمػدو وهػل تقػوـ الشػركة بإعػداد ومثػل هػذ الخطػط ؟ فكانػت اإلجابػة
فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب و نسػػبة  %30كػػال و أ إف الشػػركة ال تعػػد مثػػل هػػذ الخطػػط والػ ػ %40

المتبقية ال تدر لعدـ اطالعها عمى خطط الشركة  0كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمشركة العامة لتجارة المواد األنشػائية
مع اختالؼ النسب و حيث أكدت نسبة  %90عمػى عػدـ وضػوح خطػط طويمػة األمػد فػي الشػركة 0حيػث كانػت
النسبة التي ألعمـ لهـ بما يحدث في الشركة  0وبالتالي فهـ اليساهموف في عممية البناء والتطوير  0وهذا ليس

مف مصمحة الشركة و بل قد يشكل عامل معوؽ في مسيرتها 0
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األسػػتبياف الثػػامف  :يتنػػاوؿ فيمػػا إذا كانػػت الشػػركة تنفػػذ طمبػػات لػػـ تػػدرجها فػػي خطتهػػا السػػنوية تفػػرض عمػػى
الشركة مف جهات خارجية و سواء كانت المؤسسة أو الو ازرة أو بعض الجهات العميػا  0واليخفػى مػا لوجػود مثػل

هذ األمر مف اثر في إر اؾ عمل الشركات وفي العديد مف األقساـ  0باإلضافة إلى إف حدوث مثل هػذا األمػر
يعطػػي مؤشػػر غيػػر سػػميـ عمػػى عمميػػة وضػػع الخطػػة مػػف قبػػل الشػػركة أو إجػراءات الموافقػػة فػػي كػػل مػػف الجهػػات

المس ػػؤولة ع ػػف تص ػػديق خط ػػط الش ػػركات و كالمؤسس ػػة وال ػػو ازرة المختص ػػة ( يتعم ػػق األم ػػر بالطمب ػػات المفاجئ ػػة
والناجمة عف طرؼ أني أ بشكل خارج عف سيطرة الشركة ) 0وقد كانت إجابػة الشػركة العامػة لتجػارة الحبػوب

 % 90يحػػدث ذلػػؾ أحيانػػا ولعػػدد مػػف المػرات فػػي ألسػػنه الماليػػة الواحػػدة و وهػػو مؤشػػر سػػمبي فػػي حػػيف كانػػت اؿ
 %10ال ادر  0وق ػد كانػػت إجابػػة الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية  %99يحػػدث ذلػػؾ دائمػػا فػػي حػػيف
كانت إجابة  %19يحدث ذلؾ أحيانػا وال ػ %49ال ادر  0إف وجػود مػثال هػذ النسػبة قػد يعطػي دليػل أخػر مػف
حيػث عػدـ اسػتيعاب الخطػػة الموضػوعة لمشػركة لكافػػة مؤشػرات الحاجػة واحتمػػاالت حػدوث متغيػرات أو تطػورات

معينه في المستقبل 0أ إف التوقعات التي اعتمدت في الخطة لـ تكف واقعية أو إف الخطػة لػـ تكػف مبنيػة عمػى
بيانات واقية و إضافة إلى المؤشر السابق عمى الجهات المسؤولة عف تصديق الخطة 0

األستبياف التاسع  :يتطرؽ إلى التخصيصات التػي تثبتهػا الشػركة كترجمػة ماليػة لخططهػا والتػي ترفػع لمموافقػة
والتصديق مف قبل الو ازرة المختصة فهل تقػوـ الشػركة بالمبالغػة بمبػالغ التخصػيص ألنهػا تتوقػع إف تقػوـ الػو ازرة

بتخفيض هذا المبمغ  0إف وجود مثل هذ الحالػة تعطينػا مؤشػر غيػر سػميـ و ذلػؾ الف هػذا األمػر يػدؿ إمػا عمػى
عػػدـ التػزاـ الشػػركة بالتعميمػػات الخاصػػة بالتخصيصػػات وفقػػا لالحتياجػػات المناسػػبة أو وجػػود نػػوع مػػف عػػدـ الثقػػة
بالخطط المرفوعػة والتخصيصػات مػف قبػل الشػركة مػف حيػث تمثيمهػا ( أ التخصيصػات ) لالحتياجػات الفعميػة

مف خالؿ إتباع الشركة لألساليب السميمة في تقػديرها و وغيرهػا مػف المبػررات التػي تؤكػد جميعهػا خطػأ اسػتخداـ

هذا األسموب واالستمرار فيه0

إذ اتض ػػح م ػػف إجاب ػػات الش ػػركة العام ػػة لتج ػػارة الحب ػػوب عم ػػى إف الش ػػركة تق ػػوـ فع ػػال بزي ػػادة الرص ػػيد الحقيق ػػي

لمتخصيصػػات وبسػػبب وجػػود هػػذا الشػػعور و وكانػػت النسػػبة التػػي تؤكػػد ذلػػؾ  %10مػػف إجمػػالي اإلجابػػات 0فػػي

حيف أكدت الػ  %90المتبقية عدـ اطالعها عمى موضوع التخصيصات 0

وف ػػي الش ػػركة العامػ ػػة لتج ػػارة المػ ػواد األنشػ ػػائية أك ػػدت  %11عم ػػى إف الشػ ػػركة تق ػػوـ فع ػػال بالمبالغػ ػػة ف ػػي مبمػ ػػغ

التخصيصات إلى حد ما  0في حيف أكد الػ %99عدـ معرفتهـ بموضػوع التخصيصػات وقػد كانػت هنػاؾ إجابػة
واحدة فقط أكدت عمى إف المبالغة في بعض الفقرات تأتي مف باب التحفظ باإلضافة إلى السبب أعال 0

األسػ ػػتبياف العاشػ ػػر  :يتطػ ػػرؽ إلػ ػػى بعػ ػػض الميزانيػ ػػات التقديريػ ػػة فػ ػػي الشػ ػػركة هػ ػػي ( المبيعػ ػػات و االسػ ػػتيراد و
المشتريات و االحتياجات المالية و مصاريف الشركة ) ومدى االنحراؼ الذ يحصل فيها0
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وكانػت إجابػػة الشػركة العامػػة لتجػػارة الحبػوب قػػد أكػػدت عمػى وجػػود انحػراؼ ولكػػف بنسػػبة صػغيرة و وهػػذا ماكانػػت

عميه اإلجابات و نسبة  %400عف جميع الخطط لهذ الفعاليات 0

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمشركة العامة لتجارة المواد األنشائية و نفس النسبة وفقا لمتخصص 0

األس ػػتبياف الح ػػاد عش ػػر :

ويتعم ػػق باألس ػػتبياف الس ػػابق ذل ػػؾ الب ػػد م ػػف وج ػػود أس ػػباب ت ػػؤد إل ػػى ظه ػػور

االنحرافات  0هذ المسببات قد تكػوف تخطيطيػة أ فػي الخطػة ذاتهػا أو فػي جهػات الرقابػة أو فػي كػادر التنفيػذ
وغيرها مف المسببات 0

وقد كانت إجابة الشركة العامة لتجارة الحبوب بالجدوؿ األتي :

الظروؼ الخارجية بالمرتبة األولى و تأييػد  %90مػف اإلجابػات  0إذ كانػت تتضػمف الظػروؼ الخارجيػة تغيػرات
األسعار عالميا و ظروؼ المناشيء و إجراءات التفريغ في الموانئ 0

ضعف الكادر بالمرتبة الثانية وبشكل عاـ في جميع األقساـ المسػؤولة عػف هػذ الخطػط و نسػبة  %91واليخفػى

هنا ما لضعف الكادر المسؤوؿ عػف عمميػة التنفيػذ مػف تػأثير كبيػر عمػى نتػائق الخطػة وبالتػالي فػاف هػذ النتػائق

وبشكل حتمي تكوف منحرفة عما هو مخطط 0

اعتماد التقديرات بالمرتبة الثالثة و نسبة  %11مف اإلجابات ذلؾ إف اعتماد التقديرات يعتمد ولو بشػكل مػا عمػى

االحتماالت الغير مؤكدة مايزيد مف احتماالت ظهور االنحرافات 0
وفي الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية كانت اإلجابة كاألتي :

 %19أكدوا عمى إف التخطيط غير السميـ يأتي بالمرتبة األولى لالنحرافات

 % 91أكػػدت عمػػى إف ضػػعف الكػػادر يكمػػف وراء وجػػود االنح ارفػػات حيػػث يػػأتي هػػذا السػػبب بالمرتبػػة الثانيػػة 0

 %90أكػػدوا إف ضػػعف الرقابػػة تػػأتي بالمرتبػػة الثالثػػة وراء االنح ارفػػات فػػي حػػيف كػػاف نصػػيب الظػػروؼ الخارجيػػة
 %10فقط لحدوث االنحرافات 0

األستبياف الثاني عشر  :يتناوؿ المدد التي تغطيها الميزانيػات التقديريػة فيمػا إذا كانػت سػنوية كاممػة أو سػنوية
مقسػػمة إلػػى شػػهور أو إلػػى ر ػػع سػػنوية أو إلػػى نصػػفيف و حيػػث اتضػػح مػػف إجابػػة الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب

عمى إف ميزانياتها التقديريػة تعػد عمػى أسػاس سػنو غيػر مقسػـ  0فيمػا عػدا ميزانيػة المبيعػات والتػي يػتـ تقػديرها
عمى أساس شهر  0في حيف كانت إجابة الشركة العامة لتجارة المػواد األنشػائية بػاف إعػداد ميزانياتهػا يػتـ عمػى
أساس سنو وهو مامعموؿ به و لغاية سنة  313حيث تـ في هذ السنة اعتماد ميزانيات مقسمة إلػى كػل ثالثػة

أشهر 0

األستبياف الثالث عشر  :يتناوؿ الوضع التنظيمي لمدائرة المالية و وهل لموضع التنظيمي الحالي لمدائرة المالية
تأثير أو سبب في وجود معوقات أو مشاكل في العمل ؟ 0
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حيث أكدت إجابات  %10عمى إف الوضع التنظيمي الحالي جيد وال سبب له في حدوث اإلشكاالت في حيف
أكد  %90آخروف عمى إف لموضع التنظيمي الحالي تأثير في وجود بعض المعوقات ( إلى حد ما )  0إف
وجود نسبة الػ  %90ليس باألمر اليسير ذلؾ ألنها تدؿ عمى انه فعال يوجد إشكاؿ ومعوقات سببها الهيكل

التنظيمي لمدائرة المالية  0وهذا مااتضح فعال في الفصل الخامس مف الباب الثاني عند وصف عمل شعب
وأقساـ الدائرة المالية و ولدى البعض مف الشعب التي اتضح مػدى

تداخل العمل وتقسيمه بشكل غيػر سػميـ بينهػا  0وفػي الشػركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية أكػدت نسػبة %11

مػػف اإلج ابػػات عمػػى إف لموضػػع التنظيمػػي الحػػالي لمػػدائرة الماليػػة تػػأثير فػػي حػػدوث مشػػاكل ومعوقػػات فػػي العمػػل
بشكل أدؽ فيما يتعمق بإعمالهـ وارتباطاتها مع األقساـ األخرى  0في حيف كانت إجابػة  %91عمػى إف الهيكػل

الحالي جيد وال عالقة له بالمشاكل أو المعوقات التي تحدث ج ػ ػراء العمل 0

األستبياف الرابع عشر :يتطرؽ إلى التحميل المػاليو وهػل تقػوـ الشػركة بالتحميػل المػالي سػواء كػاف قصػير األجػل

أـ طويػػل ؟ وهنػػا اليخفػػى مػػا لمتحميػػل المػػالي مػػف دور فاعػػل ومهػػـ فػػي تحديػػد موقػػع الشػػركة ومػػدى فاعاليتهػػا

ونجاحها في تنفيذ خططها  0وهذا مايوضحه الباحث في الفصل المتعمق بالتحميل المالي  0وكانت اإلجابة في

الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب  %90بػػنعـ تقػػوـ الشػػركة بالتحميػػل المػػالي قصػػير األمػػد فقػػط و فػػي حػػيف أكػػد الػ ػ

 %10اوخروف عدـ اطالعهـ أو عممهـ بالتحميل المالي رغـ عممهـ بوجود مديرية مخصصة لمميزانية والتحميل

المالي 0وقد وجه الباحث مف خالؿ لقاءاته العديدة وتواجد في الشركة قياـ الشركة فعػال بالتحميػل المػالي حػديثا
بسػبب حداثػة هػػذ المديريػة0إال إف عػػدـ قيػاـ المديريػػة بتوزيػع أو شػرح نتػػائق التحميػل أدى إلػػى إف تكػوف االجابػػه

بالجدوؿ الموضح أعال وهو مؤشر سمبي عمى المديرية بشكل خاص وعمى اإلدارة العميا بشكل عاـ إما بالنسػبة

لمشػػركة العامػػة لتجػػارة المػواد األنشػػائية فقػػد أكػػدت نسػػبة  %10عمػػى إف الشػػركة تقػػوـ بعمػػل تحميػػل مػػالي قصػػير
األمد ولكف بشػكل مختصػر وال تعتمػد فيػه مؤشػرات موسػعه  0فػي حػيف أكػدت النسػبة المتبقيػة  %90عمػى عػدـ

قياـ الشركة بمثل هذا التحميل و األمر الذ يعطينا مؤشر سمبي اتجا الدائرة المالية لمشركة ( وفعػال لػـ يحصػل
الباحث عمى أ معمومػات تػدؿ عمػى قيػاـ الشػركة بعمػل تحميػل مػالي لفعالياتهػا أو أنشػطتها ) و ذلػؾ الف وجػود

نسػبة كبيػرة تؤكػػد عػػدـ وجػود مثػػل هػػذا التحميػػل رغػػـ كػوف الػػبعض مػػنهـ بمسػػتوى كبيػر مػػف المسػػؤولية يػػدلل عمػػى

عػػدـ اطػػالع العػػامميف عمػػى نتػػائق التحميػػل مػػف ناحيػػة واقتصػػار عمػػى عناصػػر معينػػه  0ثػػـ إف عػػدـ قيػػاـ الشػػركة
بعمػػل تحميػػل مػػالي تفصػػيمي وشػػامل لفعالياتهػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ اسػػتخدامها األسػػاليب العمميػػة فػػي وضػػع الخطػػط

والرقابة عمى التنفيذ وتحديد االنحرافات إلى غيرها مف النتائق المتوخا مف جراء استخداـ التحميل المالي 0
األستبياف الخامس عشر :

ويرتبط باألستبياف السابق في حالة اإلجابة بنعـ فهل يؤخذ بنتائق التحميل

وكانت إجابة الػ  % 90في الشركة العامة لتجػارة الحبػوب عمػى انػه يؤخػذ بػه إلػى حػد مػا بسػبب حداثتػه و إال إف
ذلػػؾ يعطينػػا مؤشػرات األوؿ ضػػعف التحميػػل وعػدـ دقػػة النتػػائق التػػي تػػـ التوصػػل إليهػػا بسػػبب عػػدـ وجػػود الكػػادر
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المؤهل وحداثة القسـ والثػاني عػدـ قناعػة االدار العميػا لمشػركة أو ذو العالقػة بعمميػة التحميػل ( وقػد يكػوف ذلػؾ
لحداثتها أيضا ) وكالهما مؤشراف سمبياف عمى الشركة0

وفػي الشػركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية كانػت إجابػة ال ػ  %10الػذيف أكػدوا اسػتخداـ الشػركة لمتحميػػل

المالي هي أنها تأخذ بالنتػائق إلػى حػد مػا و و ػذلؾ يعطػي مستمسػؾ سػمبي أخػر عمػى الػدائرة الماليػة فػي الشػركة

باإلضافة إلى ما ورد في أعال 0

األسػػتبياف السػػادس عشػػر  :األسػػتبياف األخيػػر يتنػػاوؿ موضػػوع تبعيػػة مديريػػة التػػدقيق باعتبارهػػا الجهػػة

المسؤولة عف التدقيق والرقابة في الشركة وعمػى كافػة فعالياتهػا و فبػأ الجهػات الموضػحة فػي األسػتبياف يفضػل

ارتباطها ؟ إذ كانت إجابة الشركة العامة لتجارة الحبوب كاألتي :

كافة معاوني المدير العاـ ومدراء األقساـ يفضموف ارتباطها بالسيد المدير العاـ مباشر  0فػي حػيف كانػت إجابػة
جميع رؤوسا الشعب ضمف المديريات وباقي الموظفيف االعتيادييف يفضموف ارتباطها بمػدير الحسػابات األقػدـ و

وكمتا وجهة النظر لهما ايجابياتهما وسمبياتهما وهو موضح في الفصل الخامس البػاب الثػاني  0إمػا فػي الشػركة

العامة لتجارة المواد األنشائية فكانت اإلجابة كاألتي:

 %11يفضموف ارتباطها بالسيد المدير مباشرة 0

 %91يفضموف ارتباطها بموقع مدير الحسابات األقدـ
 %40تفضل ارتباطها بالو ازرة مباشرة وبالجهة الرقابية فيها مباشرة 0
ولجميع وجهات النظر الواردة أعال مبرراتها0

المبحث الثاني
إدارة النقديـــــة
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تحتػػل النقديػػة مكانػػة مهمػػة بػػيف الموجػػودات المتداولػػة لمشػػركات التجاريػػة لكونهػػا الوسػػيمة التػػي تنفػػذ بواسػػطتها

هػػذ الشػػركات مناهجهػػا االسػػتيرادية  0إضػػافة إلػػى تهيئػػة وتػػوفير كافػػة المسػػتمزمات الضػػرورية مػػف اجػػل تحريػػؾ
الػػدورة التشػػغيمية االعتياديػػة لهػػا و والػػذ تبػػدأ بنقػػد يسػػتخدـ فػػي ش ػراء السػػمع والبضػػائع ثػػـ دفػػع أقيػػاـ العمميػػات

التكميمية لغاية تهيئة هذ البضائع والسمع بشكل تكوف عند مهيأة لمبيع وعند تحقق البيع تسترجع المبالغ النقدية

المدفوعػػة أقيػػاـ نقديػػة لمسػػمع والبضػػائع التػػي تبػػاع نقػػدا أو بعػػد مػػدة معينػػه فػػي حالػػة البيػػع باألجػػل ولفتػرات زمنيػػة

وتحػػدد بموجػػب العقػػود واالتفاقيػػات و و ػػذلؾ تتضػػح الػػدورة التشػػغيمية االعتياديػػة فػػي الشػػركة التجاريػػة والتػػي تبػػدأ

بالنقد لتنتهي به 0

وقد تػـ توزيػع االسػتمارة ( بالنسػبة لالسػتبياف التػي تخػص النقديػة ) عمػى الجهػات ذات العالقػة بالموضػوع مػف

خالؿ متابعة سير العمل في الشركة ووفق ماجاء في الفصل الخامس مف الباب الثاني والذ تتضح فيه طبيعة
إعمػػاؿ كافػػة األقسػػاـ وفػػق التسمسػػل الهرمػػي لمػػدائرة الماليػػة فػػي الشػػركة 0وفيمػػا يخػػص عمميػػة التخطػػيط لمنقديػػة
وخاصة مف حيث توفر النقد الكاؼ فاف العممية تتـ بالجدوؿ األتي:

تقوـ مػديريات الشػركة بكافػة شػعبها بوضػع خططهػا ضػمف أهػداؼ الشػركة و ثػـ توحػد هػذ الخطػط ضػمف

خطة عامة شاممة لمشركة و تحدد فيهػا احتياجاتهػا وخاصػة النقديػة والتػي تمثػل خطػة االسػتيراد المؤشػر األسػاس

لها( نتيجة طبيعية حسػب طبيعػة عمػل الشػركة التجػار ) بعػدها ترفػع الخطػة لمػو ازرة لمموافقػة حيػث تػتـ الموافقػة
عميهػػا بعػػد األخػػذ بنظػػر االعتبػػار مجموع ػة مػػف المؤش ػرات منهػػا طبيعػػة السػػمع التػػي تتعامػػل بهػػا الشػػركة ودرجػػة
أهميتهػػا لممػواطف و ثػػـ يػػتـ تحديػػد التخصػػيص الػػالزـ و الوضػػع االقتصػػاد العػػاـ إجمػػالي التخصػػيص لمػػو ازرة و

وغيرها ثـ ترسل لمشركة لتضعها بصيغتها النهائية وفق تعديالت الو ازرة ثـ تبدأ عمميػة التنفيػذ فػي المػدد المحػددة

لها  0وقد كانت األجوبة عمى االستبياف المخصصة عف إدارة النقدية بالجدوؿ التالي :

األستبياف األوؿ  :والذ يمثل المدخل لبحث النقدية إذ يتعمق بعممية التخطيط لممبيعات والتػي تمثػل المصػدر

األساس ( وذلؾ الف اإليرادات األخرى ال تشكل سوى نسػبة بسػيطة جػدا مػف اإليػرادات تكػاد ال تغطػي التكػاليف

المصػػروفة عميهػػا كػػإيرادات شػػعب الصػػيانة فػػي الم ػواد األنشػػائية مػػثال أو اإلي ػرادات العرضػػية الناجمػػة مػػف بيػػع
الصناديق الخشبية وغيرها ) وقد اخذ األستبياف صيغة هل تعد ميزانية تقديرية لممبيعات ؟

وكان ػػت نس ػػب االجوب ػػه بالنس ػػبة لمش ػػركة العام ػػة لتج ػػارة الحب ػػوب 1ر %11ب ػػنعـ أ إف هن ػػاؾ ميزاني ػػة تقديري ػػة

لممبيعػػات و  %10ال يعممػػوف فيمػػا إذا كانػػت تعػػد مثػػل هػػذ الميزانيػػة أـ ال وهػػي نسػػبة ليسػػت بالصػػغيرة قياسػػا

لألهمية التي تحتمها مثل هػذ الميزانيػة خاصػة إذا مػا عممنػا بػاف مػف بػيف الجهػات التػي ال تعمػـ بػذلؾ مسػتويات

إداريػ ػػه يكػ ػػوف لعممهػ ػػا ارتبػ ػػاة وثيػ ػػق بالمبيعػ ػػات ويهمهػ ػػا معرفػ ػػة اتجاهػ ػػات البيػ ػػع ورغبػ ػػات المسػ ػػتهمكيف ومػ ػػيمهـ

االسػػتهالكي وغيػػر مػػف المؤش ػرات التسػػويقية فػػي حػػيف كانػػت إجابػػة 9ر %49بػػالنفي أ ال يػػتـ عمػػل ميزانيػػة
تقديرية لممبيعات عممػا بػاف المسػتويات التػ ي أجابػت بهػذ اإلجابػة مسػؤولة عػف تثبيػت البيانػات المتعمقػة بعمميػة

البيػػع  0وقػػد اتضػػح مػػف خػػالؿ الزيػػارات والتعػػرؼ عمػػى واقػػع العمػػل فػػي الشػػركة بػػاف هنػػاؾ ميزانيػػة تخطيطيػػة
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لممبيعػػات ولكػػف المسػػتويات المػػذكورة أعػػال ال عمػػـ لهػػا بهػػا .وهػػذا يعطػػي مؤش ػ ار سػػمبي لعػػدـ إش ػراؾ مثػػل هػػذ

المستويات إلبداء ال أر في عممية إعداد مثل هذ الميزانية 0

وفي الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية كانت  %11مػف اإلجابػات تؤكػد وجػود ميزانيػة تقديريػة لممبيعػات واف
الشركة تقػوـ بإعػدادها فػي حػيف كانػت نسػبة  %11لػـ يجيبػوا عمػى األسػتبياف لعػدـ معػرفتهـ بػاألمر و عممػا بػاف

منهـ مسؤوليف عمى اتصاؿ مباشر بأعماؿ البيع والحسابات والموازنات داخل الشركة 0
األس ػػتبياف الث ػػاني:

ويتط ػػرؽ إل ػػى الوس ػػائل الت ػػي تتبعه ػػا الش ػػركة ف ػػي تق ػػدير حج ػػـ المبيع ػػات فق ػػد كان ػػت نس ػػبة

9ر %99بدوف إجابة وهي نفس النسبة الواردة في األستبياف السابقو إما النسبة المتبقيػة والبالغػة 1ر %11فقػد
كانت إجابتها عمى الوسائل تأخذ التسمسل األتي:

اتجا المبيعات مف نتائق السنوات السابقة ألمرتبه األولى واألساسية لدى الجميع 0
دراسات السوؽ في ألمرتبه الثانية بنسبة %90

بشكل تخميني احتمالي في ألمرتبه الثالثة بنسبة %90
تقدير رجاؿ البيع في ألمرتبه الرابعة بنسبة 0 %10

ما سبق يعطي مؤشر متفائل عػف مسػتقبل تقػدير المبيعػات أ إف هنػاؾ اتجاهػات جػادة فػي االعتمػاد

عمى وسائل إحصػائية ود ارسػات ميدانيػة لتثبيػت أرقػاـ المبيعػات المسػتقبمية بػالرغـ مػف وجػود نسػبة معينػه مػف

التخميف 0

فػػي حػػيف بمغػػت هػػذ النسػػب فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية كػػاألتي  :اتجػػا المبيعػػات مػػف خب ػرة

السنوات السابقة في ألمرتبه األولػى بنسػبة  %400مػف اإلجابػات  0ثػـ تقػدير رجػاؿ البيػع فػي المرتبػة الثانيػة

و نس ػػبة  %91ف ػػي ح ػػيف ي ػػأتي اس ػػتخداـ أس ػػموب التخم ػػيف واالحتم ػػاالت بالمرتب ػػة الثالث ػػة و نس ػػبة  %90م ػػف
اإلجابات وهي ليست بالنسبة القميمة 0
األسػػتبياف الثالػػث:

يتطػػرؽ إلػػى إعػػداد الميزانيػػة التقديريػػة لمنقديػػة هػػل يػػتـ إعػػدادها أـ ال ؟ وقػػد كانػػت

نسبة اإلجابة 9ر %99باإليجاب أ تؤكد باف هناؾ ميزانية تقديريػة لمنقديػة تعػد مػف قبػل الشػركة و 1ر%1
تؤكد عدـ وجود مثل هذ الميزانية وهي نسبة ضئيمة متأكدة مف عدـ وجود مثػل هػذ النسػبة فػي حػيف %10

امتنعت عف اإلجابة و وتؤكد عدـ معرفتها بهذ الميزانية و عمما باف لجميعهـ مساس مباشر بحركة النقد مف

والى الشركة  0وقد تأكد لمباحث إف الشركة تعد موازنة تخطيطية لمنقد ( وهذا مااكتشفه الباحث خالؿ زياراته
الميدانية وتتبعه لسير اإلعماؿ في الشركة) والمؤشر األخػر واألكثػر خطػورة هػو مايػدؿ معنػى تػرؾ األسػتبياف

مف قبل هؤالء المسؤوليف بػدوف إجابػة و إف ذلػؾ إف دؿ عمػى شػيء  0إنمػا يػدؿ عمػى جهمهػـ لماهيػة ومفهػوـ
الميزانية التقديرية لمنقدية مف جهة ( عمما باف الباحث قد وضع الغموض ا إف وجدا في جميػع االسػتبياف )0

وهػػذا يكفػػي إلعطػػاء مؤشػػر أخػػر يتمثػػل فػػي إف الموظػػف اعتمػػد صػػيغة الجمػػود مػػف خػػالؿ تمسػػكه بعممػػه فقػػط
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دونمػػا تطػػوير واطػػالع و كػػذلؾ عػػدـ إشػراؾ العديػػد مػػف المسػػتويات فػػي إعػػداد مثػػل هػػذ الموازنػػات التخطيطيػػة

وحصرها بمستوى معيف مف إفراد معينيف0

كذلؾ الحاؿ في الشركة العامة لتجارة المواد األنشػائية مػع اخػتالؼ فػي النسػب لصػالح الشػركة إذ إف %10

أكدوا إعداد مثل هذ الميزانية و في حيف أكدت النسبة المتبقيػة  %10بعػدـ معرفتهػا بموضػوع إعػداد مثػل هػذ

الميزانيات  0و ذلؾ فاف المؤشرات الموضحة أعال ذاتها تنطبق عمى الوضع في الشركة العامػة لتجػارة المػواد
األنشائية 0

األستبياف الرابع  :جاء هذا األستبياف لمتأكيد عمى جواب األستبياف السابق والتعرؼ فيما إذا كانت هناؾ

وسػػائل معينػػه متعػػارؼ عميهػػا تسػػتخدـ فػػي التخطػػيط لمنقديػػة  0وقػػد طػػرح فيػػه أسػػموباف األوؿ الموازنػػات النقديػػة

والثاني الكشف التقدير لمجرى النقد 0وقد جاءت نسب اإلجابة عمى هذا األستبياف في الشركة العامػة لتجػارة
الحبوب تأكيدا لما ورد في األستبياف السابق إذ كانت االجابه :
اتفق ذلؾ 1ر%1

ال اتفق أحيانا %10

ال اتفق مع ذلؾ  1ر%11

وقد كانت نسبة الذيف تركو األستبياف 1ر %11بذلؾ تعطينا نفس المؤشرات الػواردة فػي األسػتبياف السػابق مػف
حيػػث عػػدـ معرفػػة هػػذ الوسػػائل العمميػػة المتعػػارؼ عميهػػا مػػف قبػػل السػػاعيف فعػػال إلػػى تطػػوير العمػػل وتطػػوير

الوسائل واألساليب المستخدمة فيه مف خالؿ مواصمة الدراسة والبحث وتتبع التطورات في مجاؿ العمل 0

إما في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية فقد كانت النسب كاألتي:
الاتفق مع ذلؾ

الاتفق مع ذلؾ

%11

%11

وكانػت نسػبة  %10قػد تركػت األسػتبياف دوف إجابػة  0وهػػذا مايؤكػد االجابػه الػواردة عػف الشػركة فػي األسػػتبياف

السابق 0

األستبياف الخامس  :ينص عمى أ المستويات تشترؾ في التخطيط لمنقدية ؟ وذلؾ مف اجل التعرؼ عمػى

المستوى اإلدار الذ يشترؾ في وضع الخطط لنقدية لمشركة و وبالتالي الوقوؼ عمى دقتها ومدى شموليتها

ومقدما يمكننا القوؿ فيما يخص الشركة العامة لتجارة الحبوب بأف العديد مف المستويات ال تشترؾ فػي إعػداد

الخطة النقدية لمشركة 0هذا ما ورد في اإلجابة عمى األستبيانيف 9و 9وكانت بالجدوؿ التالي :

1ر % 11لػـ يجيبػوا عمػى األسػتبياف تأكيػدا عمػى عػدـ وجػػود خطػة نقديػة ( كػذلؾ يػدؿ ذلػؾ عمػى عػدـ عممهػػـ
باألمر )  0والػ 9ر %99كانت إجابتهـ عمى مستويات مختمفة تشارؾ في إعداد الميزانية التخطيطيػة لمنقديػة
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وهي تغطي النسبة التي تعمػـ بوجػود خطػة نقديػة و والقسػـ األخػر جػاءت إجابتػه بتحديػد مسػتوى معػيف نتيجػة

لعدـ استيعابه لمفهوـ الميزانية النقدية  0وقد أكػد معظمهػـ عمػى إف مثػل هػذ الخطػة تعػد عمػى مسػتوى مػدير
الحسابات األقدـ ويشترؾ فيها مدير الحسابات ومدير الميزانية والتحميل المالي 0

وفػي الشػركة العامػة لتجػػارة المػواد األنشػائية كانػت نسػػبة  %10قػد تركػت االجابػه عمػػى هػذا األسػتبياف بسػػبب

عدـ معرفتهـ بإعداد الشركة لمثل هذ الميزانية 0

في حيف أكدت إؿ  %10المتبقية عمى إف إعداد الميزانية التقديرية لمنقديػة يػتـ عمػى مسػتوى مػدير الحسػابات
األقدـ ومدراء بعض األقساـ في الحسابات فقط كمدير الحسابات وهي بذلؾ تشترؾ مع الشركة السابقة 0

األسػػتبياف السػػادس :

ويتضػػمف االستفسػػار عػػف الحػػد األدنػػى لمنقديػػة و الػػذ تسػػعى الشػػركة لالحتفػػاا بػػه

والمحافظػة عميػػه و إذ يمثػػل رصػيد األمػػاف لهػػا  0إال انػػه اتضػح ومػػف خػػالؿ االجابػػه عمػى هػػذا األسػػتبياف فػػي
الشركة العامة لتجارة الحبوب باف نسبة  %400تؤكد عدـ وجود مثل هذا الحد بالرغـ مف وجود نسػبة معينػه
لـ تجيب عمى هذا األستبياف إال أنها تؤكد مف خالؿ عػدـ االجابػه أيضػا إلػى عػدـ تفهمهػـ لمثػل هػذ األمػور
المالية عمى الرغـ مف وجود مستويات ذات أهمية في الهرـ التنظيمي لمشركة ولمدائرة المالية فيها بالذات 0

كمػػا أكػػدت نسػػبة  %90فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية عمػػى عػػدـ وجػػود مثػػل هػػذا الحػػد وامتنػػع

 %10عػػف االجابػػه لعػػدـ اطالعهػػـ بالموضػػوع و ػػنفس المسػػتويات ال ػواردة فػػي ج ػواب الشػػركة العامػػة لتجػػارة
الحبوب 0

األستبياف السابع  :والػذ يتنػاوؿ مسػألة اعتمػاد الشػركة عمػى مصػادر خارجيػة فػي تمويػل فعالياتهػا التجاريػة
نتيجة لعدـ كفاية مامتوفر لديها مف نقدية لتسيير هذ الفعاليات  0فقد اتضح مف خالؿ األجوبة بػاف الجميػع
متأكد مف إف النقدية المتػوفرة لػدى الشػركة ال تكفػي لسػد التزاماتهػا الماليػة وفعالياتهػا التجاريػة وكانػت اإلجابػة

بنسبة 0 %400

إف هذا المؤشر يعطينا دالئل عدة و البعض منها يعتمد عمى االجابه الواردة عمى االستبياف السابقةو ذلؾ إف

عػػدـ إش ػراؾ عػػدة مسػػتويات ذات عالقػػة بحركػػة النقػػد فػػي الشػػركة وبػػالتخطيط لمنقديػػة يػػؤد حتمػػا إلػػى عػػدـ
استيعاب الخطة الموضوعة لكافة الجوانب التي كانت ستتجاوزها وتشممها في حالة إشراؾ هذ المستويات 0

وهػػذا مايػػدؿ عميػػه ضػػيق نطػػاؽ الجهػػة التػػي تكمػػف بإعػػدادها  0يػػدؿ عمػػى ذلػػؾ النتػػائق ال ػواردة فػػي الفصػػل
السادس والذ يتضح فيه ضػعف نسػبة النقديػة إلػى إجمػالي الموجػودات المتداولػة  0ثػـ رصػيد السػحب عمػى
المكشوؼ الذ يمثل التسهيالت المصرفية التي تحصل عميها الشركة 0

الشيء نفسه يقاؿ بالنسبة لنتيجة االجابه الواردة في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية حيث كانت النسػبة

التي ال ت تفق مع كفاية النقدية لدى الشركة عمى سد الفعاليات وااللتزامات المترتبة عميها  %400وهي أيضا
تؤكد اإلجابات عمى االستبياف السابقة والنسب الواردة في الفصل السادس مف هذا الباب0
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األستبياف الثامف  :وهو تأكيد لمسؤاؿ حيث يؤكد عمى معاناة الشركة مف مشكمة قمة السيولة وكانػت األجوبػة
فػي الشػركة العامػة لتجػارة الحبػوب بنسػبة ( %400صػحيح جػػدا ) وهػذا يؤكػد وجػود هػذ المشػكمة التػي تؤيػػد

نتػػائق نسػػب السػػيولة لمشػػركة ال ػواردة فػػي الفصػػل السػػادس والتػػي تػػدؿ عمػػى ضػػعف سػػيولة الشػػركة وحاجتهػػا

الماسة والمستمرة لمنقد 0

كػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػبة لسػػيولة الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية فقػػد أيػػدت نسػػبة  %400عمػػى معانػػاة
الشركة لمشكمة قمة السيولة النقدية فيها 0

األستبياف التاسع  :يستوضح األستبياف األسباب المؤدية إلى حدوث النقص فػي السػيولة واسػتمرار قمتهػا فػي
الشركتيف المختارتيف  0وقػد كانػت اإلجابػة فػي الشػركة العامػة لتجػارة الحبػوب تؤكػد عمػى إف السػبب األسػاس
يعود إلى ضعف رأس الماؿ قياسا بفعاليػات الشػركة ومػاهو مطمػوب منهػا تنفيػذ وتػوفير مػف السػمع والبضػائع

التي تتعامل بها الشركة 0

وكانت النسبة التي أكدت ذلؾ  %400وقد أوعز سبب ضعف رأس الماؿ إلى التوصيات المرفقة مػع خطػة

الشركة حيث لـ تتطرؽ بشكل أكثر توضيحا إلى ضرورة زيادة رأس الماؿ ليتسنى لها تنفيذ منهاجها والبعض
األخر يوزعه إلى إف الو ازرة ترفض اقتراح زيادة رأس الماؿ 0

إمػػا بخصػػوص الشػػركة العامػػة لتجػػارة المػواد األنشػػائية فهػػي تعػػاني مػػف الحالػػة ذاتهػػا و فقػػد بمغػػت النسػػبة التػػي

تؤك ػػد عم ػػى اس ػػتمرار نق ػػص الس ػػيولة  %400وق ػػد كان ػػت األس ػػباب المؤدي ػػة ل ػػذلؾ زي ػػادة حج ػػـ نش ػػاة الش ػػركة
وفعالياتها و وهو موارد بخصوص الشركة العامة لتجارة الحبوب أيضا 0

األستبياف العاشر :

ويتطرؽ إلػى الصػيغة التػي تػتـ فيهػا تحديػد الوسػائل االحتياطيػة المتيسػرة لػدى الشػركة

لمواجهة االحتياجات المالية الطارئة خاصة عند حدوث ظروؼ معينه تستوجب وجود مثل هذ اإلجػراءات (
وهي دائمة الحدوث كما سيتضح فيما بعد )0

وقد كانت اإلجابة بالنسبة لمشركة العامة لتجارة الحبوب  %90االعتماد عمى التسهيالت الممنوحػة مػف قبػل

المصرؼ و  %10أكدت عمى القروض الممنوحة مف قبل الو ازرة  0هػذا وتحتػل التسػهيالت المصػرفية مكػاف
الصدارة بالنسبة لمصادر التمويل التي تعتمد عميها الشركة  0وهذا مااثبتته النتائق الواردة في الفصل السابق

 0وأحيانا قميمة تعتمد عمى القروض الممنوحة مف قبل الو ازرة 0

و خصػػوص الشػػركة العامػػة لتجػػارة المػواد األنشػػائية فقػػد أكػػدت األجوبػػة كػػذلؾ عمػػى إف التسػػهيالت المصػرفية
تأتي فػي مقدمػة االحتياطػات و نسػبة  %400مػف اإلجابػات عمػى هػذا األسػتبياف والبالغػة  %10مػف إجمػالي

المجيبيف في حيف ترؾ الػ  %10اوخريف ؛ األستبياف دوف أجابه لعدـ معرفتهـ باإلجراءات سوى أنهـ أكدوا

شفهيا باف الشركة تعتمد في جميع حاالت الحاجة المالية عمى المصرؼ 0
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المبحث الثالث

إدارة الذمم المدينــــة

تعتبػػر عمميػػة البيػػع باألجػػل و األسػػاس الػػذ تتولػػد مػػف الحسػػابات المدينػػة فػػي الشػػركة التجاريػػة وتػػتمكف
الشػػركات التجاريػػة مػػف خػػالؿ اعتمادهػػا هػػذا األسػػموب مػػف البيػػع مػػف تحقيػػق عػػدة أمػػور خاصػػة فػػي القطػػاع

التجار االشتراكي منها تسهيل مهمة العمالء في الحصوؿ عمى السمع والبضػائع التػي تتعامػل بهػا الشػركات
نتيجة البيع باألجل عمى إف يكوف الدفع فيما بعدو كذلؾ السرعة في إيصاؿ السػمعة لممسػتهمؾ و تػوفير السػمع
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فػػي م اركػػز البيػػع فػػي الوقػػت المناسػػب وبشػػكل دائػػـ ولتجنػػب حػػدوث االختناقػػات و ثػػـ تجنػػب تكػػديس السػػمع

والبضػػائع فػػي مخػػازف الشػػركات وتحويمهػػا إلػػى مخػػازف العمػػالء و وبالتػػالي تخمػػيص الشػػركة مػػف العديػػد مػػف

النفقات و وغيرها مف الجوانب األخرى 0

ومف اجل التعرؼ عمى الكيفية التي تتـ فيها هذ العممية و وضع الباحػث مجموعػة مػف االسػتبيانات تاليػة

وتػـ توجيههػا عمػػى عػدة مسػػتويات إداريػة لهػػا عالقػة مباشػرة وغيػػر مباشػرة عمػػى العمميػة إضػػافة إلػى االتصػػاؿ
المباشر بهـ وتتبع سير العمل في الشعب ذات العالقة  0وقد كانت اإلجابة عمى األسئمة بالجدوؿ التالي :

األستبياف األوؿ  :يتطرؽ فيما إذا كانت الشركة تتبع سياسة البيع عمى الحساب أـ ال 0وكانت األجوبػة فػي
الشركة العامة لتجارة الحبوب تؤكد عمى إف الشركة تتبػع مثػل هػذ السياسػة و وكانػت االجابػه بنسػبة %400

 0وفػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة المػواد األنشػػائية كانػػت نسػػبة اإلجابػػة عمػػى هػػذا األسػػتبياف أيضػػا  %400تؤكػػد
إتبػػاع الشػػركة لهػػذ السياسػػة و إذ يػػتـ البيػػع عمػػى الحسػػاب لمنشػػات القطػػاع العػػاـ ودوائػػر الدولػػة فقػػط بموجػػب
قرار يحدد التعامل مع تمؾ الجهات باألجل فقط 0

األسػػتبياف الثػػاني  :وعػػف حجػػـ المبيعػػات عمػػى الحسػػاب قياسػػا بإجمػػالي المبيعػػات لمشػػركتيف فقػػد كانػػت أجوبػػة

األسػػتبياف الثػػاني الػػذ يتنػػاوؿ هػػذا الجانػػب فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب  %90أكػػدت عمػػى أنهػػا قميمػػة

و % 10أكدت عمى أنها قميمة جدا و وبشكل عاـ يتضػح بأنهػا قميمػة قياسػا بػرقـ إجمػالي المبيعػات و ذلػؾ الف
البيع عمى الحساب في الشركة ال يتـ إال لمدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومنشات القطاع العاـ فقػط إذ ال يػتـ

البيع عمى الحساب لمقطاع الخاص أو االفراد 0واف مجموع ماتحتاجه هذ القطاعػات ال يتعػدى الجػزء القميػل
قياسا بإجمػالي احتياجػات المػواطنيف وبعػض جهػات القطػاع الخػاص  0لػذلؾ كػاف حجػـ البيػع عمػى الحسػاب

قميال 0

إمػا فػػي الشػػركة العامػػة لتجػارة المػواد األنشػػائية  0فقػػد كانػت النسػػب الػواردة معاكسػػة تمامػا لمنتػػائق الػواردة فػػي

الشركة السابقة إذ أكدت  %30مف اإلجابات عمى إف نسبة البيع عمى الحساب إلى إجمالي مبيعػات الشػركة
كبي ػرة ذلػػؾ بسػػبب مػػا تمثمػػه احتياجػػات القطػػاع العػػاـ ودوائػػر الدولػػة مػػف االجهػػز والبضػػائع التػػي تتعامػػل بهػػا

الشركة مف نسبة كبيرة قياسا إلجمالي االحتيػاج العػاـ لألجهػزة والبضػائع التػي تتعامػل بهػا الشػركة خاصػة إذا
ما أخذنا بنظر االعتبار أيضا موضوع أسعار األجهزة والبضائع التي تتعامل بها الشركة قياسا بأسعار السمع

والبضائع التي تتعامل بها الشركة العامة لتجارة الحبوب  0في حيف أكػدت نسػبة اؿ  %40المتبقيػة عمػى إف
نسػػبة البيػػع عمػػى الحسػػاب متوسػػطة قياسػػا بإجمػػالي مبيعػػات الشػػركة  0وفػػي كػػل األحيػػاف يتضػػح بػػاف النسػػبة

كبيرة 0
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األستبياف الثالث  :يتضمف تحديد الجهات التي تتعامػل معهػا الشػركة بػالبيع عمػى الحسػاب مػف ناحيػة  0ومػف
ثـ تسمسل هذ الجهات وفقا لحجـ التعامل معهاو وعمى ضوء ذلؾ كانت اإلجابة عمى النحو التالي:

تقوـ الشركة العامػة لتجػارة الحبػوب بالتعامػل عمػى الحسػاب مػع كػل مػف دوائػر الدولػة والقطػاع العػاـ والقطػاع

المختمط فقط 0

وقد كانت نسبة اإلجابة التي تؤكد عمى إف القطاع العاـ يحتل ألمكانه األولى في التعامل  0 %11في حيف

أكػػدت ال ػ ػ  % 11المتبقيػػة ب ػػاف دوائ ػػر الدولػػة ه ػػي التػػي تحت ػػل المكان ػػة األولػػى ف ػػي التعامػػل عم ػػى الحس ػػاب و
وكنتيجػػة نهائيػػة يمكػػف إدراج الجهػػات التػػي تتعامػػل بهػػا الشػػركة وفػػق التسمسػػل التػػالي  :القطػػاع العػػاـ المكانػػة

األولىو دوائر الدولة في المكانه الثانيةو ثـ القطػاع المخػتمط فقػط  0إمػا بالنسػبة لمشػركة العامػة لتجػارة المػواد

األنشػائية فقػد جػاءت دوائػر الدولػة بالترتيػب األوؿ و نسػبة  %400مػف اإلجابػات ( البالغػة  %11فقػط ) فػي
حيف تأتي منشات القطاع العاـ بالمرتبة الثانية  0يميهػا القطػاع المخػتمط  0فػي حػيف أكػدت ال ػ %11المتبقيػة

والتي لـ تجب عمى األستبياف باف ألعمـ بها باألمر 0

األستبياف الرابع :يتناوؿ هذا األستبياف متوسط المدة التي يتـ فيها تحصيل الديوف مف الجهات التػي تتعامػل

معها الشركتيف بالبيع عمى الحساب وقد أكدت نسبة  %90مػف اإلجابػة فػي الشػركة العامػة لتجػارة الحبػوب

و عمى إف المتوسط ثالث أشهر بالنسبة لمذيف يقومػوف بتسػديد الػديوف ( عممػا بػاف الشػركة تعػاني مػف مشػكمة

في تحصيل الديوف مف بعض الجهات األخرى ) األمر الذ يؤد إلى تػراكـ أرصػدة الػذمـ المدينػة و %11

أكػدت عمػى إف متوسػط مػػدة التحصػيل اقػل مػف شػػهر وال ػ  %91لػـ تجػب عمػػى األسػتبياف دليػل عػدـ معرفتهػػا

باألمر 0

ومػف ناحيػػة متوسػػط المػػدة التػػي يػػتـ تحصػػيل الػػديوف فيهػػا بالنسػػبة لمشػػركة العامػػة لتجػػارة المػواد األنشػػائية فقػػد

أكدت معظـ النسب عمى إف النسبة العظمى لمتحصيل تتـ في فترة الثالثة أشهر تميها مدة الستة أشهر و فػي

حيف هناؾ بعض مف الديوف يتـ تحصيمها فػي مػدة أكثػر مػف سػنة  0وهػذا مااكدتػه نسػبة  %11فػي حػيف لػـ
تجب نسبة الػ  %11المتبقية عمى األستبياف بسبب عدـ معرفتهـ باألمر 0

األستبياف الخامس :ويتطرؽ فيه الباحث إلى نقطة أخرى مف عممية البيع عمػى الحسػاب وهػي فيمػا إذا كانػت

الديوف يتـ تحصيمها جميعا أـ إف هناؾ ديوف معدومة  0وفي حالة وجود الديوف المعدومة فما هي نسبة هذ

الديوف قياسا بإجمالي الذمـ المدينة ؟

وقػػد كانػػت اإلجابػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب بػػنعـ الػ ػ %11مػػف اإلجابػػات و  %11ال تعمػػـ  0إف
اإلجابة بنعـ تعني إف الشركة تحصػل عمػى كافػة ديونهػا مػف العمػالء  0إال إف األمػر اليأخػذ بنظػر االعتبػار

مػػدة التحصػػيل و إذ إف بعػػض الػػديوف تحصػػل ولكػػف بعػػد مػػدة طويمػػة و فقػػد تػػدوـ ألكثػػر مػػف سػػنتيف و إال إف

اإلجابػػة تعنػػي إف عمميػػة التحصػػيل فعػػل حاصػػل ذلػػؾ الف التعامػػل يػػتـ مػػع مؤسسػػات الدولػػة ( أ مضػػمونه

ماليا ) ولهذا فال توجد هنػاؾ ديػوف معدومػة و وهػذا مػا أكدتػه أيضػا إجابػة األسػتبياف السػادس والتػي كانػت ال
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وجود لمديوف المعدومة  ( 0البعض أجاب بنسبة قميمة إذ اعتبر تأخر بعض العمالء عػف التسػديد وألكثػر مػف
مػػدة ماليػػة واحػػد بأنػػه بحكػػـ المعػػدوـ لػػذلؾ وتصػػحيحا لمنظ ػرة هػػذ يمكػػف القبػػوؿ بأنػػه ال توجػػد هنػػاؾ ديػػوف
معدومة بل تأخير في التسديد ) 0

وفي الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية أكدت الػ  %11أيضا عمى تحصيل كافػة الػديوف وال وجػود لمػديوف

المعدومة  0إال انه توجد أيضا هناؾ ديوف التزاؿ موقوفة ولمدة طويمة قد تصل في بعض الديوف ألكثػر مػف
مدتيف ماليتيف  0في حيف لـ تجذب نسبة الػ  %11المتبقية لعدـ معرفتها باالمر0

األستبياف السادس  :حوؿ سبب وجود الديوف المعدومة فيما إذا كانت الشركة ذاتهػا مػف خػالؿ ضػعف أجهػزة

المتابعػػة أو فػػي السياسػػة المتبعػػة لعمميػػة البيػػع عمػػى الحسػػاب أو غيرهػػا مػػف األسػػباب الداخميػػة لمشػػركة أو قػػد

تكوف هناؾ أسباب خارجية ال تخضع لسيطرة الشركة أو أ أسباب اخػرى 0فقػد أكػدت إجابػة الشػركة العامػة
لتجارة الحبوب عمى عدـ وجود ديوف معدومة واف السبب في تأخير بعض العمالء عف دفع الديوف في موعد

االستحقاؽ يعود إلى أسباب خارجية و ذلؾ الف قػ اررات مػنح االئتمػاف ال توضػع مػف قبػل الشػركة وال تسػتطيع

الشركة التدخل فيها باعتبارها قرار صادر مف جهة عميا  0كػذلؾ فػاف جهػاز التحصػيل يتحمػل مسػؤوليته فػي
هذا التأخير مف اعتماد عمى األساليب والوسائل الروتينية المتمثمة بكتابنا وكتابكـ 0

كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمشركة العامة لتجارة المواد األنشائية لخضوعها لنفس القرار الصادر مف الجهة الػواردة

أعال باعتبارهما شركتيف مف شركات و ازرة التجارة.

األستبياف السابع  :ويستفسر األستبياف فيما إذا كانت هناؾ مشاكل فػي عمميػة تحصػيل الػديوف مػف العمػالء

0

وجاءت اإلجابة تأكيدا لما ورد في االستبياف السابقةو فيما يتعمق األمػر بالشػركتيف المختػارتيفو ففػي الشػركة

العام ػػة لتج ػػارة الحب ػػوب كان ػػت اإلجاب ػػة بالج ػػدوؿ الت ػػالي %11 :اتف ػػق م ػػع ذل ػػؾ أ دلي ػػل وج ػػود مش ػػاكل ف ػػي
التحصػػيل كبي ػرة ضػػمف تصػػور هػػذ ألمجموعػػه ( إذا أخػػذنا بنظػػر االعتبػػار إف الجهػػة المسػػؤولة عػػف تسػػجيل

وتحصيل الديوف تقع ضمػػف هذ النسبة ).

 %10اتفػػق أحيانػػا و ػػذلؾ يؤكػػد أيضػػا إلػػى وجػػود المشػػاكل و ولكػػف بشػػكل أحيانػػا  0وهػػو واقػػع الحػػاؿ فػػي
الشركة وتعاممها مع العمالء المدينوف 0

اما إذ  %11فقد تركوا األستبياف دوف جواب دليل عمى عدـ عممهـ بالموضوع 0

وفي الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية فقد أكدت نسبة  %11عمى اتفاقها أحيانا  0في

حيف أكدت نسبة  %41عمى اتفاقها مع ذلؾ  0ولـ تجب %10عمى األستبياف لعدـ معرفتها به 0

األستبياف الثامف  :حوؿ خصـ التعجيل و وهو يمنح لمعمالء كأحد الوسائل المشجعة لتسريع تسػديد الػديوف

 0وقد كانت االجابه في الشركة العامة لتجارة الحبػوب  %90أكػدت عػدـ مػنح خصػـ لتعجيػل الػدفع لمعمػالء
الذيف تتعامل معهـ الشركة عمى الحساب والػ  %10لػـ يجيبػوا عمػى األسػتبياف و دليػل عػدـ عممهػـ بػاألمر 0
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إف عػػدـ مػػنح مثػػل هػػذا الخصػػـ قػػد يكػػوف احػػد أسػػباب وجػػود المشػػاكل فػػي التحصػػيل إذ إف وجػػود مثػػل هػػذا

الخصـ يشجع بعض الجهات

( واف كانت مؤسسات الدولة )  .التي تعاني الشركة حاليا مف وجود مشاكل معها عمى الدفع المبكر 0

في حيف أكدت نسبة %91مف اإلجابة في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية عمى عػدـ مػنح هػذا الخصػـ
 .ولػػـ يجػػب  %40عمػػى األسػػتبياف لعػػدـ مع ػرفتهـ بػػاالمر .فػػي حػػيف جػػاء ج ػواب  %91المجيبػػيف عمػػى إف
الشػػركة تمػػنح هػػذا الخصػػـ و إذ اخػػذ بنظػػر االعتبػػار إف مػػنح خصػػـ بمقػػدار  %40لممبيعػػات التػػي تزيػػد عمػػى

المميػػوف دينػػار ( وبموجػػب الق ػرار السػػابق حػػوؿ مػػنح جهػػات معينػػه حػػق الش ػراء باألجػػل) عمػػى إف يػػتـ الػػدفع

خالؿ شهر  0وفي حالة تأخر الدفع ألكثر مف شهر يتـ احتساب فوائد تأخير 0

األستبياف التاسع :يتناوؿ نقطة أساسية ومهمة ومتممة لعممية البيع عمى الحساب  0تمؾ هي وجود الجهاز

المتخصص لتحصيل ديوف الشركة مف هذ العممية 0

وقػػد اتضػػح مػػف خػػالؿ إجابػػة الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب بػػاف  %10أكػػدوا عمػػى عػػدـ وجػػود مثػػل هػػذا

الجهػػاز المتخصػػص ( المقصػػود بػػه مػػف جهػػة أو فػػرد مسػػؤوؿ عػػف هػػذ العمميػػة ) %90 0أكػػدوا وجػػود هػػذا

الجه ػػاز م ػػف خ ػػالؿ ش ػػعبة القي ػػود والس ػػجالت المس ػػؤولة ع ػػف تس ػػجيل حس ػػابات ال ػػذمـ المدين ػػة وتوجي ػػه الكت ػػب
الرسػمية لممطالبػة بالػديوف  0وبالتػػالي يتضػح عػدـ تفػػرغ هػؤالء لمتابعػة الػديوف األمػػر الػذ أدى بالنتيجػة إلػػى
تراكمها ؛ والػ  %40تركت االجابه عمى هذا األستبياف 0

وفػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة المػػواد األنشػػائية أكػػدت نسػػبة ال ػ  % 91عمػػى وجػػود مثػػل هػػذا الجهػػاز مػػف خػػالؿ
شعبه الذمـ الذ يقتصر العمل فيها عمى تبميغ الجهات المدينة عف طريػق الكتػب الرسػمية فػي حػيف %41

لـ تجب عمى األستبياف لعدـ معرفتها 0

األستبياف العاشػر:

يتسػاءؿ فيػه الباحػث فيمػا إذا كػاف المجيػب يفضػل إف تنػتهق الشػركة سياسػة البيػع نقػدا

فقط لتفاد مشاكل متابعة الديوف والمطالبة وذلؾ لوقوؼ عمى حجـ هذ المشاكل مف خالؿ اإلجابة 0

وقد كانت اإلجابة في الشركة العامة لتجارة الحبوب  %90بنعـ تخمصا مف المشاكل و %10لـ تجب لعػدـ

االطالع في الموضػوع  0وبالنسػبة لمشػركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية فقػد أجابػت نسػبة  %91عمػى أنهػا

تفضػػل البيػػع نقػػدا لتفػػاد مشػػاكل متابعػػة الػػديوف وجراءتهػػا وامتنعػػت  %41عػػف اإلجابػػة لعػػدـ اطالعهػػـ عمػػى
الموضوع 0

األستبياف الحاد عشر :

يتنػاوؿ األثػر الػذ تتركػه سياسػة البيػع النقػد فقػط عمػى حجػـ مبيعػات الشػركة

لمموازنة بيف النقص الذ يحصل في حجـ المبيعات نتيجة النتهاج مثػل هػذ السياسػة مػف جهػة و ػيف الجهػد

المب ػػذوؿ ف ػػي تحص ػػيل ال ػػديوف م ػػف جه ػػة أخ ػػرى  0فق ػػد كان ػػت االجاب ػػه  %400الي ػػؤثر بس ػػبب طبيع ػػة الس ػػمع
والبضػػائع التػػي تتعامػػل بهػػا الشػػركة مػػف حيػػث كونهػػا اسػػتهالكية ضػػرورية جػػدا لحيػػاة المسػػتهمؾ  0فػػي حػػيف
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أكدت نسبة  % 90في الشركة العامة لتجارة المواد األنشػائية عمػى انػه ال يػؤثر بينمػا أكػدت  %91عمػى انػه
يؤثر نوعا ما  0في حيف لـ يجب  %11عمى األستبياف لعدـ إمكانهـ تحديد ذلؾ 0

ومف النسب الواردة أعال يتضح باف هناؾ تأثير قميل عمػى حجػـ المبيعػات ال يتناسػب مػع حجػـ شػعبة الػذمـ

الموجودة في الشركة وتكاليفها والفعاليات التي تؤديها 0

األسػػتبياف الثػػاني عشػػر  :يتطػػرؽ إلػػى معرفػػة حجػػـ الػػذمـ المدينػػة قياسػػا بػػالموجودات المتداولػػة لمشػػركة مػػف
وجهػػه نظػػر المجيػػب وقػػد كانػػت االجابػػه فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب  %90مػػف () %90-%10و

حيث يتضح مف النتائق الواردة لنسب الذمـ المدينة بأف المعدؿ العاـ لها و ولخمس سػنوات يسػاو 0 %99
إما الػ  % 10المتبقية مف المجيبيف لـ يستطيعوا االجابه لعدـ معرفتهـ بالحجـ الصحيح أو بتخمينه 0

إما في الشركة العامة لتجػارة المػواد األنشػائية فقػد كانػت اإلجابػة تمثػل مؤشػر سػمبي كبيػر دليػل عػدـ اطػالع
العديد مف المسئوليف عمى بعض الوثائق األساسية في عمل الشركة إال وهي الميزانية إذ إف  %30لـ تجب

عمػػى األسػػتبياف لعػػدـ معرفتهػػا حجػػـ الػػذمـ المدينػػة  0فػػي حػػيف أكػػدت ال ػ  %40عمػػى إف رغػػـ الػػذمـ المدينػػة

يشكل نسبة اقل مف  %90مف إجمالي الموجودات المتداولة 0

األسػػتبياف الثالػػث عشػػر  :يتطػػرؽ الباحػػث مػػف خاللػػه إلػػى معرفػػة فيمػػا إذا كػػاف كػػادر القسػػـ المسػػؤوؿ عػػف

الػػذمـ يشػػكل عػػائق فػػي عمميػػة تحصػػيل الػػذمـ أـ ال  0فقػػد أكػػدت االجابػػه عميػػه فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة

الحبػػوب عمػػى إف  %10اتفػػق مػػع ذلػػؾ دليػػل تأكيػػدها عمػػى إف لمكػػادر دور فػػي الصػػعوبات والمشػػاكل التػػي
تعاني منه الشركة مع العمالء وبالتالي التأخير الحاصل في عممية التسديد و األمر الػذ أدى إلػى إف تكػوف

نسػبة الػػذمـ المدينػة كبيػرة قياسػػا إلػى الفقػرات األخػرى مػػف الموجػػودات المتداولػة  0بػػالرغـ مػف اقتصػػار عمميػػة
البيع عمى الحساب إلى جهات ال يشكل احتياجها لمسمع والبضػائع التػي تتعامػل بهػا الشػركة إال نسػبة قميمػة و
األمر الذ يدؿ عمى وجود رصيد كبير مدور مف السػنيف السػابقة فػي حسػابات الػذمـ المدينػة  0وأكػد %10

مف االجابػه عمػى اتفػق أحيانػا مشػيريف بػذلؾ أيضػا إلػى إف الكػادر يعتبػر مػف ضػمف األسػباب التػي أدت إلػى

تراكـ رصيد المدينيف وتأخير التسديد  0في حيف الػ  %40المتبقية تركت االجابه عمى األستبياف 0

وفػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية كانػػت االجابػػه  %10اتفػػق مػػع ذلػػؾ أ أنهػػا تؤكػػد بػػاف الكػػادر

الموجود حاليا في شعبة الذمـ المدينة غير كفوء لمقياـ بمتابعة تحصيل الديوف و األمر الذ يشكل عائق في
عممية التحصيل وبالتالي تأخر عممية التسديد و في حيف كانت نسبة  %41تتفق أحيانا وال ػ  %41المتبقيػة

لـ تجب عمى األستبياف 0

إف وجود نسبة  % 91مػف اإلجابػات تؤيػد مػا ورد فػي األسػتبياف يعطػي مؤشػر خطيػر البػد مػف الوقػوؼ عنػد

واعادة النظر في السياسة المتبعة في عممية التحصيل مف خػالؿ تػدريب الكػادر الحػالي أو تهيئػة كػادر كفػوء
لمقياـ بالعممية  0وهذا األمر ينطبق عمى كمتا الشركتيف 0
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األسػػتبياف ال اربػػع عشػػر  :يوضػػح مػػف خاللػػه الباحػػث الجهػػة المسػػؤولة عػػف اتخػػاذ قػرار البيػػع عمػػى الحسػػاب
لمتعرؼ عمػى مػدى اشػتراؾ الشػركة فػي مثػل هػذا القػرار و وبالتػالي درجػة تحممهػا مسػؤولية تػراكـ رصػيد الػذمـ
والمشػػاكل الناجمػػة مػػف التعامػػل مػػع العمػػالء بهػػذ الصػػيغة إذ أكػػدت  %10مػػف اإلجابػػة عمػػى إف الق ػرار يػػتـ
خػػارج نطػػاؽ الشػػركة وال عمػػـ أو عالقػػة لهػػا بػػه إذ إف عمميػػة البيػػع عمػػى الحسػػاب وتحديػػد الجهػػات التػػي يػػتـ

التعامػػل معهػػا بهػػذا األسػػموب يػػتـ تحديػػد بموجػػب ق ػرار حيػػث حػػدد فيػػه عمػػى إف يكػػوف التعامػػل بػػالبيع عمػػى

الحسػػاب مػػع دوائػػر الدولػػة ومؤسسػػات القطػػاع العػػاـ والمخػػتمط فقػػط  0إمػػا ال ػ %90فمػػـ تجػػب عمػػى األسػػتبياف

لعدـ اطالعها عمى األمر  0كذلؾ الحاؿ في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية وهو ما أكدته أيضا نسػبة

 %91فقط .

إف هػػذا الػرقـ يؤكػػد عػػدـ اطػػالع العديػػد مػػف المسػػؤليف عمػػى بعػػض العمميػػات والقػ اررات األساسػػية فػػي التعامػػل

ضػمف الشػركة فػي حػػيف اختمػف  %91حػوؿ اإلجابػة والتػػي وزعػت بػيف موقػع المػػدير العػاـ ومػدير الحسػػابات

األقػػدـ والػ ػ  %90المتبقيػػة لػػـ تجػػب عمػػى األسػػتبياف وال يخفػػى لمػػا لهػػذ النتػػائق مػػف مؤش ػرات ضػػعف عمػػى
الشركة خاصة مف حيث توضيح العديد مف األمور التي يجػب إف يتطمػع عميهػا اإلفػراد العػامميف فيهػا خاصػة

عند مساس عممهـ بها 0

األستبياف الخامس عشر :

عف األسس التي تتبع في عممية انتقاء العمالء الذيف يتـ التعامل معهػـ بػالبيع

عمى الحساب مػف اجػل الوقػوؼ عمػى األسػباب التػي تػؤد إلػى حػدوث المشػاكل فػي تحصػيل الػديوف و إذ ال

يخفى ما لألسس المتبعة في انتقاء العمالء مف دور مهـ وأسػاس فػي عمميػة تحصػيل الػديف وتسػديد إذ كممػا

كاف قرار التعامػل مػدروس بشػكل دقيػق كممػا أدى ذلػؾ تقميػل أو عػدـ وجػود مشػاكل فػي عمميػة الػدفع  0وقػد

أكدت  % 10مف اإلجابة عمى إف األسػس توضػح مػف قبػل الجهػة المسػؤولة عػف إصػدار القػرار وال عمػـ لهػـ
بهػػذ األسػػس  0والػ ػ %90المتبقيػػة لػػـ تجػػب عمػػى األسػػتبياف لجهمهػػا بمصػػدر اتخػػاذ مثػػل هػػذا الق ػرار 0كػػذلؾ
الحػػاؿ بالنسػػبة لمشػػركة العامػػة الم ػواد األنشػػائية أيضػػا  0إذ أنهػػا ال تتػػدخل فػػي عمميػػة تحديػػد أو وضػػع أسػػس
انتقاء العمالء الذيف يتـ التعامل معهـ عمػػى الحساب 0

وقد أكدت نسبة  %11عمى إف مثل هذا القرار يتخذ خارج نطاؽ الشركة ولػـ تجػب نسػبة ال ػ  %91المتبقيػة
عمى األستبياف 0

األسػػتبياف السػػادس عشػػر  :يشػػير إلػػى إف عػػدـ الوضػػوح الػػذ قػػد يكػػوف فػػي األسػػس المتبعػػة النتقػػاء العمػػالء

تػػؤد إلػػى حػػدوث مشػػاكل فػػي عمميػػة التحصػػيل وبالتػػالي تػػأخير التسػػديد  0فكانػػت األجوبػػة  %10لػػـ يجيبػوا

بسبب عدـ معرفتهـ باألسس ألموضوعه النتقاء العمالء الػذيف يػتـ التعامػل معهػـ عمػى الحسػاب لكػوف القػرار
يتخذ مف خارج الشركة  0و %10يتفقوف عمى إف عدـ وضوح األسػس أدى إلػى حػدوث المشػاكل فػي عمميػة

التحصيل والػ  %10المتبقية ال تتفق مع ذلؾ 0
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وفي الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية أكدت نسبة  %10عمى أنها تتفق مػع ذلػؾ أحيانػا فػي حػيف كانػت

نسبة  %91ال تتفق ولـ تجب الػ  %41المتبقية  0إف هذ النسبة تعطينػا دليػل عمػى إف لألسػس الموضػوعة

فػػي انتقػػاء العمػػالء اثػػر كبيػػر فػػي تحديػػد درجػػة الت ػزامهـ بشػػروة التعاقػػد والتعامػػل التجػػار  0باإلضػػافة إلػػى
أجوبػػة األسػػئمة السػػابقة ذلػػؾ إف اقتصػػار التعامػػل مػػع شػػركات القطػػاع العػػاـ ودوائػػر الدولػػة بموجػػب قػرار دوف
الرجػوع إلػى وضػع د ارسػة تحميميػة معينػه لوضػعها المػػالي وامكانيػات التسػديد لػديها أدى إلػى تػراكـ الػديوف فػػي

كمتا الشركتيف 0

المبحث الرابع

إدارة المخزون السمعي
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يمعب المخزوف دور بالغ األهميػة فػي مجمػل نشػاة الشػركات التجاريػة إذ يمثػل حمقػة الوصػل أو المرحمػة

الوسػػيطة فػػي العمػػل التجػػار الػػذ يبػػدأ بمرحمػػة االسػػتيراد ( بكػػل عممياتهػػا ) ثػػـ الخػػزف والػػذ يبػػدأ باسػػتالـ
البضػػائع وتهيئتهػػا بالشػػكل المطمػػوب لتكػػوف جػػاهزة لمبيػػع ثػػـ إرسػػالها لممعػػارض والفػػروع و حيػػث تبػػدأ المرحمػػة

األخيرة وهي البيع  0و ذلؾ تتضح أهمية الدور الذ تؤديه عممية التخزيف  0وقد وضح الباحث تمؾ األهمية
عنػػد تطرقػػه إلدارة المخػػزوف فػػي الجانػػب النظػػر مػػف االطروحػػه و وخاصػػة فيمػػا يتعمػػق بمسػػألة عػػدـ تمكػػف

الشركات مف تجاوز هذ المرحمة بالرغـ مف التكاليف التي تتحممهػا جػراء قيامهػا بخػزف السػمع والبضػائع التػي
تتعامل بها 0

وكمػا هػو موضػح فػي بدايػة الفصػػل عػف األسػموب المسػتخدـ فػي البحػػث و فقػد تػـ توزيػع اسػتمارة االسػػتبياف

عمى مجموعة مػف المسػؤوليف فػي الػدائرة الماليػة مػف ذو االتصػاؿ بعمميػة التخػزيف و إضػافة إلػى المسػؤوليف

المباشػ ػريف ع ػػف العممي ػػة حي ػػث كان ػػت إج ػػابتهـ ح ػػوؿ ك ػػل م ػػايتعمق ب ػػالمخزوف إدارت ػػه م ػػف خ ػػالؿ األس ػػتبيانات
المطروحة ووفق الصيغة التالية :

األستبياف األوؿ  :يتناوؿ النسبة التي يكونها المخزوف السمعي قياسا بإجمالي الموجػودات المتداولػة لمشػركة
وكانت إجابة الشركة العامة لتجارة الحبوب  %10أكثػر مػف  %10و  ( %10دوف  %10وأكثػر مػف %90

) و  %10لػػـ تسػػتطع تحديػػد لعػػدـ معرفتهػػا إمػػا فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة المػواد االنشػػأئية فقػػد أكػػدت %10

مف اإلجابات عمى إف المخزوف يكوف أكثر مف  %10مػف إجمػالي الموجػودات المتداولػة و وقػد كػاف %11
مف اإلجابات تؤكػد عمػى انػه يقػع بػيف ( ) %10 -%90مػف إجمػالي الموجػودات المتداولػة ولػـ تجػب %19

عمى األستبياف لعدـ عممهػـ بػاألمر و وبالتػالي فهػـ ال يسػتطيعوف تحديػد نسػبته  0هػذا وقػد بمػغ متوسػط نسػبة
الخزيف إلى إجمالي الموجودات المتداولة خالؿ الخمػس سػنوات قيػد البحػث فػي الفصػل األوؿ مػف هػذا البػاب

0 %11

األسػػتبياف الثػػاني  :حػػوؿ المكانػػة التػػي تحتمهػػا عمميػػة التخطػػيط لممخػػزوف السػػمعي لػػدى المسػػؤوليف عػػف

التخطػػيط فػػي الشػػركة و فقػػد اتضػػح بػػاف التخطػػيط لممخػػزوف يحتػػل مكانػػه كبي ػرة لػػدى المسػػؤوليف فػػي الشػػركة

العامػػة لتجػػارة الحبػػوب بنسػػبة  %11مػػف خػػالؿ اإلجابػػة  00فػػي حػػيف نسػػبة  %91المتبقيػػة لػػـ تجػػب عمػػى

األستبياف  0األمر الذ يعطي مؤشرات معينه خاصة إذا عممنا بأف مف المسؤوليف الذيف تؤثر عميهـ بشػكل
مباشر عممية التخزيف وخاصة مسئولي التسويق في الشركة0

وفي الشػركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية كانػت نسػبة  %10تؤكػد عمػى إف تخطػيط المخػزوف يحتػل مكانػة

كبيػرة لػدى مسػؤولي الشػػركة فػي حػيف أكػدت نسػػبة  %90عمػى إف مكانػة تخطػيط المخػػزوف ال بػأس بهػا .فػػي

حيف لـ تجب  %40عمى األستبياف  .يتضح مف اإلجابة أف تخطيط المخزوف يحتل مكانه جيد بشػكل عػاـ

لدى مسؤولي الشػركة ( إف احػتالؿ تخطػيط المخػزوف لهػذ ألمكانػه ال يعنػي بالضػرورة سػير األمػور المخزنيػة
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بشكل حسف ذلؾ الرتباطه بسمسمة ليست قصيرة مف اإلجراءات التنفيذية بحاجة إلى كادر متخصص خاصػة

إلػػى عالقتػػه بمػػديريات أخػػرىو كػػذلؾ يجػػب معرفػػة األسػػاليب واألسػػس العمميػػة السػػميمة المسػػتخدمة فػػي عمميػػة

التخطيط )0

األستبياف الثالث :

يتطرؽ إلى حجـ المخزوف السمعي الحالي في الشركة قياسا باحتياجات الشركة الحالية

وظروفها بشكل عاـ والناجمة عف تقدير الطمب عمى السمع والبضائع التي تتعامل بهػا الشػركة  0وقػد جػاءت
اإلجابات في الشركة العامة لتجارة الحبوب بالجدوؿ التالي 0

 %19أكدوا عمى إف حجـ المخزوف الحالي كبير قياسػا باالحتياجػات السػوقية لػه  0فػي حينػه كانػت إجابػة
 % 99عمى انه مناسػب جػدا لمطمػب عمػى البضػائع التػي تتعامػل بهػا الشػركة  0فػي حػيف أكػدت نسػبة %49
عمى انه غير كاؼ لسيد الطمب كما إف  %41لـ تجب عمػى األسػتبياف بحجػة عػدـ إمكػانهـ تقػدير المخػزوف

والطمب عمى سمع وبضائع الشركة  0لذا فهـ غير قادريف عمى اإلجابة  0في حػيف أكػدت نسػبة  %30عمػى

إف المخػػزوف مناسػػب لظػػروؼ الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية واحتياجاتهػػا فػػي حػػيف لػػـ تجػػب نسػػبة

 %40عمى األستبياف لعدـ قدرتها عمى تحديد األمر 0

األستبياف الرابع  :يتنػاوؿ اعتمػاد الشػركة عمػى األسػاليب والوسػائل العمميػة فػي عمميػة تخطػيط المخػزوف مػف

حيػػث تحديػػد المخػػزوف االسػػتراتيجي ومخػػزوف األمػػاف  0إذ أكػػدت نسػػبة  %91عمػػى اعتمػػاد الشػػركة ألعامػػه
لتجػػارة الحبػػوب لهػػذ الوسػػائل واألسػػاليب و وذلػػؾ بسػػبب األهميػػة الخاصػػة التػػي تحتمهػػا السػػمع والبضػػائع التػػي

تتعامل بها الشركة لكونها استهالكية ضرورية جدا 0

إما الػ  %49والذيف لـ يجيبوا عمى األستبياف أكدوا إف ق اررات المخزوف االستراتيجي ومخػزوف األمػاف لكثيػر
مف المواد التي تتعامل بها الشركة تصدر مف جهة عميا خارج الشركة وو ازرة التجارة ولنفس السبب أعال 0

و خصػوص الشػركة العامػػة لتجػارة المػواد األنشػائية فقػد اتضػػح ضػعف اسػػتخداـ مثػل هػذ الوسػػائل مػف خػػالؿ
النسب الواردة و إذ أكدت  %90مف اإلجابات عدـ إتباع مثل هذ األساليب في حػيف لػـ تجػب  %41عمػى
األستبياف لعدـ اطالعهـ عمى إتباع أو عدـ إتبػاع هػذ األسػاليب فػي حػيف أكػدت  %91المتبقيػة عمػى إتبػاع

الشركة لموسائل واألساليب العممية في تحديد المخزوف االستراتيجي ومخزوف األماف 0

األستبياف الخامس  :يتناوؿ األستبياف موضػوع اعتمػاد الشػركة عمػى نظػاـ مخزنػي سػميـ يػنظـ السػيطرة عمػى

المخزوف  0إذ أكد  %91فػي الشػركة العامػة لتجػارة الحبػوب عمػى اعتمػاد الشػركة لمثػل هػذا النظػاـ ذلػؾ مػف
اسػػتخداـ أسػػاليب حديثػػه ومتطػػورة فػػي البرمجػػة والحاسػػبة االلكترونيػػة التػػي تػػنظـ عمػػل السػػيطرة المخزنيػػة فػػي

حيف لـ يجب  %49عمى األستبياف كذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لمشػركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية لكػف بنسػبة
ايجابية مقدارها  %11في حيف كانت إجابة الػ  %11عمى عدـ اعتماد الشركة لنظاـ سميـ لمسيطرة المخزنية

 0هذا وتستخدـ الشركة الحاسبة االلكترونية في نظاـ السيطرة في حيف كانت هناؾ مشاكل كبيرة وكثيػرة بػيف
المخازف والحسابات المخزنية 0
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الفصػػل السػػادس  :الػػذ يتطػػرؽ إلػػى اسػػتخداـ مؤشػرات نقطػػة إعػػادة الطمػػب والحػػد األدنػػى واألعمػػى فػػي طمػػب

السمع وهي مف المؤشرات المهمة واالساسيه في عممية تثبيت الطمبية وحجمها مف خػالؿ اعتمادهػا عمػى عػدة

مؤشرات أساسية أخرى كأبحاث السوؽ والمستهمؾ وطبيعة السمعة وغيرهػا مػف المؤشػرات المسػتخدمة فػي هػذا
المجاؿ .

وقػػد كانػػت اإلجابػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب كػػاألتي  % 90:أكػػدت اسػػتخدامها عمػػى جميػػع م ػواد
الشركة ( وهنا كاف االتفػاؽ إف تعنػي جميػع المػواد النسػبة الكبيػرة منهػا ) إال إف اسػتخداـ هػذ المؤشػرات كػاف

حػػديث ا جػػدا بعػػد قيػػاـ العديػػد مػػف المجػػاف المتخصصػػة باإلضػػافة إلػػى االسػػتعانة بػػالمركز القػػومي لالستشػػارات
والتطوير اإلدار و مف حيث فتح الدورات المتخصصة لموظفي المخازف وعمى مختمف المسػتويات ثػـ القيػاـ

بكتابة العديػد مػف البحػوث فػي هػذا المجػاؿ بالػذات  0إمػا ال ػ  %1مػف االجابػه أكػدت اسػتخدامها عمػى بعػض

المواد وخاصة الضرورية جدا  0إما اؿ  %41المتبقية فمـ تجب عمى األستبياف لعدـ معرفتها باألمر 0
في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية كانت نسبة االجابه كاألتي :

 %11أكدوا عدـ استخداـ هذ المؤشرات في جميع المواد التي تتعامل بها الشركة 0
 %10أكدت استخدامها في بعض السمع فقط

 %41أكدت معرفتها بالموضوع وعدـ اطالعها عميه 0

و ذلؾ يتضح سبب حدوث العديػد مػف المشػاكل فػي المخػزوف السػمعي ذلػؾ لمػا السػتخداـ نقطػة إعػادة الطمػب

والحد األدنى واألعمى فػي طمػب السػمع مػف دور مهػـ وفعػاؿ فػي عػدـ حػدوث االختناقػات وتػوفر السػمع بشػكل

سميـ  0وفي كافة األوقات 0

األستبياف السابع  :يتطرؽ إلى عممية جرد المخزوف السمعي في مخازف الشركة وأ طريقة تتبع في الجرد 0

وعميػػه كانػػت اإلجابػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب  %19لػػـ يجيبػوا لعػػدـ معػرفتهـ واطالعهػػـ بموضػػوع

الجػػرد 0وهػػذا مؤشػػر خطيػػر وسػػمبي يػػدؿ عمػػى عػػدـ معرفػػة عػػدد مػػف المسػػؤوليف فػػي الشػػركة وخاصػػة مػػف لهػػـ
عالقة بموضوع المخازف بما يحدث فيها 0في حيف كانت إجابة  %11تؤكد عمى إف كافة أنواع الجػرد تػتـ و
إذ تقوـ الشركة بجرد سنو إضافة إلى الجرد المستمر والذ يتـ بفترات مختمفة وبعدد مف المرات كذلؾ تقوـ

الشركة بعممية الجرد المفاجئ 0

إمػػا فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية فقػػد أكػػدت اإلجابػػات عمػػى إف الشػػركة تعتمػػد أسػػموب الجػػرد

السػػنو طيمػػة السػػنوات الماليػػة السػػابقة ثػػـ اعتمػػدت الشػػركة أسػػموب الجػػرد المسػػتمر م ػرة واحػػدة فقػػط فػػي هػػذ

السنة لقرب انتهائها في حيف أكدت نسبة  %99عمى قياـ الشركة بعممية الجرد المفاجئ ولػبعض المػواد فقػط

 0إال إف النتائق وكما اتضح لمباحث ال يؤخذ بها كأساس في العمل بذلؾ فهو ليس مهـ 0

األستبياف الثامف  :تحدد فيه نسبة المواد بطيئة الحركة في مخازف الشػركتيف و قياسػا بإجمػالي المخػزوف 0

فكانت نسبة  %11مف االجابه في الشركة العامة لتجارة الحبوب بيف ( ) %40 -%1والػ  %44كانػت بػيف
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(  ) %41 -%40و  %49لػػـ تجػػب عمػػى ذلػػؾ يتضػػح بػػاف حجػػـ المخػػزوف السػػمعي بطػػيء الحركػػة كبيػػر

نسبيا إذا أخذنا بنظػر االعتبػار طبيعػة المػواد التػي تتعامػل بهػا الشػركة  0فػي حػيف كانػت نسػبة المػواد بطيئػة

الحركة في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية  0كما أكدت النسب الموضحة كاألتي:

( % )40-1بنسبة  %10مف اإلجابات
(= %41 = ) %41-40

=

ولـ تجػب نسػبة  %49مػف األسػتبياف لعػدـ إمكانيتهػا فػي تحديػد النسػبة  0يتضػح لنػا كبػر حجػـ المػواد بطيئػة
الحركة قياسا بإجمالي السمع والبضائع التي تتعامل فيها الشركة 0

األستبياف التاسع  :تحدد فيه نسبة المواد التالفة قياسا بإجمالي خزيف الشركة  0وقد بمغػت نسػبته فػي الشػركة

العامة لتجارة الحبوب ( % )1-9إلػى إجمػالي الخػزيف بتأييػد  %10مػف اإلجابػات  0فػي حػيف أكػدت %10
منها عمى إف نسبة التالف ( % )40-1والػ  %10لـ تجب لعػدـ معرفتهػا بػاألمر  0ومهمػا تكػف النسػبة %9

أو  %1فهي كبيرة إذا أخذنا بنظر االعتبار حجـ استيراداتها والخزيف والمبالغ المصروفة فيه 0

وقد أكدت نسبة  %10مف اإلجابات عمى إف نسبة المواد التالفة في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية

( %) 9-4فػػي حػػيف أكػػدت  %41مػػف اإلجابػػات إف النسػػبة بػػيف ( % )1-9ولػػـ تجػػب نسػػبة  %49عمػػى
األستبياف لعدـ قدرتها عمى تحديد النسب و و ذلؾ يتضح مقدار المواد التالفة قياسا بإجمالي السػمع والبضػائع

التي تتعامل بها الشركة 0

األستبياف العاشر  :يورد األسباب التي تؤد إلى فقداف بعض السػمع مػف المعػارض والفػروع العائػدة لمشػركة

 0وهل تتحمل إدارة المخازف جزء مف المسؤولية ؟ وكانت النتيجة في الشركة العامة لتجارة الحبوب :
قمة السعات المخزنية بالمرتبة األولى و وقد أكدت  %10مف اإلجابات عمى ذلؾ 0

إجراءات االستيراد بالمرتبة الثانية و وقد أكدت  %90في تحميمها أسباب أخرى تخػص المناشػىء كعػدـ تػوفر
بعض السمع عند الطمب فػي المناشػىء أو تػأخير إجػراءات الشػحف وغيرهػا وأكػدت ذلػؾ  %90مػف اإلجابػات

0

يتضح مما سبق إف إدارة المخازف تتحمل جزء كبير مف أسباب عدـ توفر السػمع فػي المعػارض والفػروع مػف

خالؿ عدـ وجود السعات المخزنية الكافية الستيعاب السمع والبضائع الواردة وبالتالي تأخر إجراءات تجهيزها
لتم ػػؾ الجه ػػات ( كعممي ػػة التأك ػػد م ػػف الكمي ػػة الػ ػواردة وف ػػتح اإلرس ػػاليات وتوض ػػيبها بش ػػكل س ػػميـ ث ػػـ إص ػػدار
المستندات األصولية لمجهات المختصة فالتسعير وعدـ إمكانية التجهيز بسبب تكدس السمع والبضػائع بشػكل

اعتباطي و األمر الذ يصعب عمى أميف المخزف عزلها والتأكد منها  000وغيرهػا )  0وفػي الشػركة العامػة
لتجارة المواد األنشائية أكدت نسبة  %30مف اإلجابات عمى إف صعوبة تحديد الطمػب تػأتي بالمرتبػة األولػى
مف أسباب فقداف بعض السمع مف المعػارض والفػروع  0وتػأتي قمػة السػعات المخزنيػة بالمرتبػة الثانيػة و نسػبة

أجابه  % 10في حيف كانػت الظػروؼ الخارجيػة مػف مقاطعػة بعػض الشػركات العالميػة (خاصػة إذا عممنػا إف
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الشركة تتعامل مع السمع وبضائع ذات العالقات المتعددة ) ثـ الشحف واجراءاته وعممية التفريغ فػي المػوانئ

في المرتبة الثالثة و نسبة  %90كما أكد البعض عمػى إف ل جػراءات االسػتيرادية دور فػي الموضػوع  0وهػذا

مااكدته  %91مف اإلجابات0

األس ػػتبياف الح ػػاد عش ػػر  :يستفس ػػر ع ػػف اإلجػ ػراءات الت ػػي تتخ ػػذ م ػػف اج ػػل تعري ػػف المػ ػواد بطيئ ػػة الحرك ػػة

والػػتخمص منهػػا لمػػا تسػػببه لمشػػركة مػػف تحمػػل تكػػاليف وأعبػػاء هػػي فػػي غنػػى عنهػػا خاصػػة إذا رجعنػػا إلجابػػة
األستبياف الثامف وقدرنا مبمغ المػواد بطيئػة الحركػة وحجمهػا  0وكانػت االجوبػه بالنسػبة لمشػركة العامػة لتجػارة

الحبوب كاألتي -:

 %91أكػػدوا عػػدـ مع ػرفتهـ بػػاإلجراءات المتبعػػة لمػػتخمص مػػف الم ػواد البطيئػػة الحركػػة وجمػػيعهـ مػػف مسػػؤولي
المخازف والقسـ األخر مف الحسابات ( الدائرة المالية )

ترغيب الػوكالء واإلعػالف عػف البضػاعة عػف طريػق عمميػة االتصػاؿ بػالعمالء مباشػرة احتمػت ألمرتبػه األولػى

في اإلجراءات التي تتخذ مف اجل تعريف المػواد البطيئػة الحركػة بنسػبة  0 %10ثػـ تخفػيض السػعر كػإجراء

الحق في حالة عدـ جدوى اإلجراء األوؿو و نسبة  %19مف إجمالي اإلجابة عمى هذا األستبياف0
وفي الشركة العامة لتجارة المواد اإلنشائية كانت االجابه كاألتي - :

يعتبر أسموب تخفيض البيع األسموب الوحيد المتبػع لتصػريف البضػائع بطيئػة الحركػة و نسػبة  %400مػف

جميػػع اإلجابػػات  0إف اعتمػػاد صػػيغة واحػػد فػػي تص ػريف السػػمع البطيئػػة الحركػػة يعطػػي مؤشػػر عمػػى وجػػود
ضعف في العقمية التسػويقية لمشػركة مػف حيػث عػدـ اسػتخدامها لمعديػد مػف األسػاليب والوسػائل التسػويقية مػف

اجل تحقيػق هػذ الشػركة  0إضػافة إلػى إف عمميػة تخفػيض السػعر ال يمكػف إف تكػوف الحػل األوؿ واألخيػر

في تصريف مثل هذ البضائع ذلؾ لما تعطيه مػف دالئػل كثيػرة تػرتبط بجميػع الم ارحػل التػي مػرت بهػا عمميػة
استيراد ( أو شراء ) البضاعة واألسس التي اعتمد في ذلؾ ( ضمنها التكاليف ) وانتهاء بالتسعير فالبيع 0

األستبياف الثػاني عشػر  :يتطػرؽ إلػى الجهػة المسػؤولة عػف تكػدس السػمع والبضػائع المتضػررة والتالفػة ولمػدة

طويمػػة فػػي المخػػازف  0إذ اتضػػح لمباحػػث مػػف خػػالؿ زيا ارتػػه وجػػود مثػػل هػػذ الم ػواد وأكدتػػه أجوبػػه األسػػتبياف
التاسع إذا ما أخذنا بنظر االعتبار إجمالي مبالغ التخزيف  0إضافة إلى ذلػؾ التكػاليف التػي تتحممهػا الشػركة

مف وجود هذ المواد فػي مخازنهػا ثػـ المسػاحات المخزنيػة التػي تشػغمها  0وكانػت االجابػه فػي الشػركة العامػة
لتجارة الحبوب كاألتي :

 % 19مػػف اإلجابػػات أكػػدت إف البضػػائع المتضػػررة ال تبقػػى مػػدة طويمػػةو وبالتػػالي فهػػي ال تنسػػب السػػبب إلػػى
أ جهة 0

 %11أكػػدت عمػػى إف المسػػؤوؿ األوؿ عػػف هػػذ العمميػػة هػػو المخػػزف المخػػتص نتيجػػة لعػػدـ متابعتػػه األمػػر
واعتماد عمى جهات خارج المخازف ( وكأف األمر ال يخص تمؾ الجهات )0
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 %10أكدت عمى إف شركة التأميف هي المسؤولة عف هذا التكدس بسبب تأخرها في إكماؿ إجراءات التأميف
والتعويض وبالتالي التأخر في استالـ البضائع المتضررة 0

إال إف اإلجابػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية قػػد أكػػدت عمػػى إف شػػركة التػػأميف الوطنيػػة تتحمػػل
المسؤولية األولى في تكدس البضائع والسمع و ذلؾ بسػبب تأخرهػا فػي اسػتالـ المػواد التالفػة بعػد االنتهػاء مػف

اإلجراءات األصولية المترتبة بذمة الشركة (المواد األنشائية) وتأييد مندوب شركة التأميف عمى كافة األوليات
و نسبة  %10مف االجابه 0

كذلؾ حممت نسبة  %90مسؤولية مديريػة المخػازف عمػى تكػدس البضػائع المتضػررة والتػي تقػع خػارج نطػاؽ

مسػػؤولية شػػركة التػػأميف الوطنيػػة  0إذ إف عميهػػا اإلس ػراع فػػي انجػػاز إج ػراءات شػػطب وتمػػف الم ػواد وتخمػػيص

المخازف منها  0وفي حيف أكدت نسبة  %90مف اإلجابات عمى إف المخزف المختص يتحمػل مسػؤولية ذلػؾ

األمر بسبب عدـ متابعته ( الممحة ) لمجهات المسؤولة سواء كانت شركة التأميف أـ مديرية المخازف ل سراع

في حمل البضائع المتضررة 0

األسػػتبياف الثالػػث عش ػػر  :يتطػػرؽ إلػػى عم ػػل التػػأميف والتعػػويض ذل ػػؾ الرتبػػاة جػػزء كبي ػػر مػػف عممهػػا م ػػع

المخػػازف خاصػػة فيمػػا يتعمػػق بالبضػػائع المتضػػررة والتالفػػة ( وهػػو تأكيػػد لمػػا ورد فػػي األسػػتبياف السػػابق ) 0

وكانت االجابه  % 400في الشركة العامة لتجارة الحبػوب تؤكػد عمػى عػدـ وجػود تػأخير فػي عمميػات التػأميف
والتعويض  0وهذا ما أكدته نتائق اإلجابة عمى األستبياف السابق أيضا 0

كذلؾ الحاؿ في الشركة العامة لتجارة المػواد األنشػائية إذ أكػدت جميػع اإلجابػات عمػى عػدـ وجػود تػأخير مػف
قبل التأميف والتعويض فػي الشػركة بػل إف شػركة التػأميف الوطنيػة هػي التػي تتحمػل مسػؤولية تػأخير إجػراءات

التأميف والتعويض ( وال يمكف التكهف في هذا المجاؿ بظروؼ شركة التأميف الوطنية ) 0

األسػػتبياف ال ارب ػػع عشػػر:

وهػ ػ و م ػرتبط باألس ػػتبياف السػػابق ف ػػإذا كانػػت اإلجاب ػػة فيػػه ب ػػنعـ فمػػف ه ػػي الجه ػػة

المسؤولة عف هذا التأخير  0فبالنسبة لمشركة العامة لتجارة الحبوب يصبح األستبياف ممغيا بسبب عدـ وجػود
تأخير في انجػاز معػامالت التػأميف والتعػويض داخػل الشػركة  0وهػذا مػا أكدتػه أيضػا إجابػات الشػركة العامػة
لتجارة المواد األنشائية عمى األستبياف السابق أيضا

األس ػػتبياف الخ ػػامس عش ػػر :

0

يتط ػػرؽ إل ػػى مس ػػتوى إشػ ػراؾ الع ػػامميف ف ػػي المخ ػػازف لوض ػػع ومناقش ػػة خط ػػة

المخزوف و لمتعرؼ عمى مدى شموليتها والمستوى الذ يتحمل مسؤولية تنفيػذها  0وقػد أكػدت أجوبػة الشػركة

العامة لتجارة الحبوب عمى إف العامميف في المخازف يشتركوف في وضع

ومناقشػة خطػة المخػزوف ولكػف عمػى مسػتوى مػدير المخػازف فقػط  0وهػذا مػا أكدتػه نسػبة  %11الػذيف أجػابوا
فقػػط عمػػى األسػػتبياف  0إمػػا ال ػ  %99فمػػـ يجيبػوا لعػػدـ معػرفتهـ  0إف إشػراؾ مػػدير المخػػازف فقػػط فػػي وضػػع

ومناقشة خطة المخزوف يعطي مؤشر سمبي عمى مجمل تخطيط الشركةو وخاصة فيما يتعمق بالمخزوف ذلػؾ
بس ػػبب ع ػػدـ إشػ ػراؾ الجه ػػات المباشػ ػرة ف ػػي التنفي ػػذ  0باإلض ػػافة إل ػػى ع ػػدـ معػ ػرفتهـ واطالعه ػػـ عم ػػى الخط ػػة
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المطمػػوب تنفيػػذها مػػف قػػبمهـ  0وفػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الم ػواد األنشػػائية أكػػدت جميػػع اإلجابػػات عمػػى إف

العامميف في المخازف يشتركوف في عمميػة وضػع ومناقشػة خطػة المخػزوف ولكػف عمػى مسػتوى مػدير المخػازف

فقط و نسبة  %400مف اإلجابات وكما هو الحاؿ فػي الشػركة السػابقة فػي حػيف أكػدت  %11مػف اإلجابػات
عمى إف معاوف مدير المخازف يشترؾ أحيانا في األمر  0وهذا ينطبق عميه ما ورد عف إجابة الشركة العامػة

لتجارة الحبوب .

األسػػتبياف السػػادس عشػػر  :يتنػػاوؿ أهػػـ مشػػاكل إدارة المخػػازف مػػف وجهػػة نظػػر العػػامميف فػػي الشػػركة والػػذيف لهػػـ
عالقػػة مباشػرة مػػع عمػػل المخػػازف و إذ جػػاءت إجابػػة العػػامميف فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب عمػػى إف عػػدـ
كفايػػة السػػعات المخزنيػػة ونقػػص الك ػوادر المؤهمػػة يمػػثالف العػػامالف األساسػػياف المػػذاف تواجههمػػا إدارة المخػػازف و

وكانت االجابه بنسبة  0 %400كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمشركة العامة لتجارة المواد األنشائية و نسبة  %400مػف

اإلجابات  0في حيف أضاؼ البعض منها نقطة النظاـ المخزني إذ طالبت بإعادة النظػر فيػه مػف خػالؿ إجػراء

دراسة إلنتاجية المخازف ثـ التوصل إلػى صػيغ أفضػل باسػتخداـ أسػاليب عمميػة سػميمة فػي العمميػات ألمخزنيػه (
ابتداء مف المخازف المطابقة لممواصػفات إلػى عمميػات فػتح وترتيػب السػمع لغايػة عمميػات تجهيزهػا وخروجهػا مػف

المخازف) .

االستنتاجـــات
نتيجة لمبحث واالستقصاء الوارد في الفصوؿ السابقة والذ يعطي صورة واضحة لطبيعة رأسماؿ التشغيل

فػي الشػركتيف المختػارتيف ( الشػركة العامػة لتجػارة الحبػػوب ) ( الشػركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية) وفػي كػػال

جانبيػػه الموجػػودات المتداولػػة والمطموبػػات المتداولػػة بفقراتهمػػا األساسػػية إذ أعطػػى الباحػػث صػػورة كاممػػة لمتسمسػػل
الهرمي لمدائرة المالية في كمتا الشركتيف باإلضافة إلػى الوضػع المػالي لهمػا بشػكل عػاـ وخاصػة مػايتعمق بفقػرات

رأسماؿ التشغيل مف خالؿ التحميل المالي الوارد في الفصل األوؿ مف الباب الثالث  0ثـ صورة شاممة لألسػس
والصيغ المتبعة في أدارة فقرات رأسماؿ التشغيل  0ومف خالؿ ذلؾ كمه يمكف إدراج االستنتاجات التالية :

 -4أكدت الدراسة ومف خػالؿ تحميػل الهيكػل التنظيمػي لمػدائرة الماليػة فػي كػل مػف الشػركة العامػة لتجػارة المػواد
األنشػػائية  0والشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب عمػػى وجػػود خمػػل فيػػه و األمػػر الػػذ انعكػػس بشػػكل أو بػػأخر عمػػى

اإلعم ػػاؿ التػ ػ ي يؤديه ػػا وه ػػذا م ػػا اتض ػػح جمي ػػا م ػػف خ ػػالؿ االجاب ػػه عم ػػى األس ػػتبياف المباش ػػر به ػػذا الخص ػػوص 0
باإلضافة لذلؾ فاف األمر يتضح أيضا مف خالؿ النقاة التالية :

أ -ضيق نطاؽ صالحيات مدير الحسابات األقدـ وحصرها بالعمميات الحسابية وهو مايتضح مف

التسمية التي تمثل تعبير ض يق ينحصر عمى العمميات الحسابية الميكانيكية و بغض النظر عف
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موضوع الرقابة ومتابعة تنفيذ ما ترجـ مف خطط 0

ب -عممية ر ط مديرية التدقيق في كمتا الشركتيف مباشرة بالمدير العاـ لهما كي ال يستخدـ مدير

الحسابات األقدـ ( في حالة ارتباطها به مباشرة ) موقعه التنظيمي بالضغط عمى مدير التدقيق

فيما يتعمق باألخطاء الحسابية وهنا يستبعد كوف الموقع الوظيفي مسؤولية كبيرة  0فمو فرضنا

جدال إمكانية قياـ مدير الحسابات األقدـ بذلؾ لماذا نستبعد قياـ المدير العاـ بها لصالح مديرية

معينه أو عممية معينه  0أليس ذلؾ افتراض وارد ؟ 0

ج -إف ارتبػػاة مديريػػة حسػػابات التػػأميف والتعػػويض بمعػػاوف المػػدير العػػاـ لشػػؤوف االسػػتيراد فػػي الشػػركة العامػػة

لتجػػارة الحبػػوب رغػػـ مػػا تقػػوـ بػػه هػػذ الشػػعبة ( باإلضػػافة إلػػى مػػا يػػدؿ عميػػه اسػػمها) مػػف إعمػػاؿ محاسػػبية ذات

عالقة وثيقة بشعب الحسابات بحجة عدـ وجود كادر محاسبي متخصص في الشعبة 0

د -تبعية الحاسػبة االلكترونيػة بالمػدير العػاـ لمشػركة العامػة لتجػارة المػواد األنشػائية المبػرر لػه باعتبػار اإلعمػاؿ
التي تؤديها هذ الشػعبة إعمػاال حسػابية متخصصػة ومتعػددة بػنفس الوقػت تخػص الػدائرة الماليػة و كػذلؾ الحػاؿ

بالنسػػبة لتبعيتهػػا بمػػد ير الحسػػابات المخزنيػػة والتكػػاليف فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب لقيامهػػا بالتعامػػل مػػع
برامق شعب مختمفة في الدائرة المالية 0

س-تػػداخل العمػػل فػػي كػػل مػػف الشػػعب التاليػػة فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب  :اليوميػ ػػة المركػػز واألسػػتاذ

العاـو االستخدامات في مديرية المي ازنية والتحميل المالػ ػػي والقيود والسػجالت فػي مديريػة الحسػابات األمػر الػذ

يدؿ عمى عدـ وجود دراسة مسبقة لعمميػة فصػل الشػعبتيف األوليتػيف مػف الحسػابات ودمجهػا مػع شػعبة الميزانيػةو

والتحميػػل المػػالي الستحػ ػػداث مديريػػة الميزانيػػة والتحميػػل المػػالي وعػػدـ وجػػود الكػػادر رغػػـ مػػرور مػػدة طويمػػة عمػػى

استحداث هذ المديرية 0

 -1تشعب إعماؿ شعبة كشف المصرففي مديرية الخزينة في الشركة العامة لتجارة الحبوب
وتجاوزها اإلعماؿ الذ تشير إليها تسميتها 0

 - 9قصور إعماؿ مديرية التدقيق في الشركة العامة لتجػارة الحبػوب واقتصػارها عمػ ػػى العمميػات الحسػابية فقػط
 0وهذا مخالف لما يجب إف تكوف عميه مديرية التدقيق 0

 - 9فقداف التنسيق بيف المديريات ضمف كل شركة األمر الذ يؤد إلى إف يكوف تخطيط كل

مديريػػة وكأنػػه منفصػػل عػػف األخػػرى  0وهػػذا مػػا يتضػػح بشػػكل خػػاص فػػي مديريػػة المخػػازف ( عمػػى سػػبيل المثػػاؿ
تكدس البضائع في المخازف وعدـ كفاية السعات المخزنية جاء بسبب زيادة

المنهػاج االسػتيراد كترجمػة

مػػف قبػػل مديريػػة االسػػتيراد لمحاجػػات دوف إف تقػػوـ االدار العميػػا بالتنسػػيق مػػع مديريػػة المخػػازف بػػالتخطيط لتهيئػػة
السعات المخزنية الالزمة الستيعاب الػمنهاج االستيراد )0

 -1ظػػاهرة عػػدـ اإلجابػػة والتػػي تػػأتى مػػف عػػدـ المعرفػػة و نسػػب تثيػػر الدهشػػة فعػػال و إذ ال يمكػػف أف تكػػوف هػػذ

المستويات ألتعمـ بما يدور في الشركة وخاصة األمور التي تتعمق بعممها 0
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وكنتيجة طبيعية لذلؾ كانت االجابه عمى االستفسار الوارد حوؿ موضوع األهداؼ  0األمر

الذ يعطي مؤشر سمبي دليل عدـ قياـ مسؤولي الشركة وبمختمف المستويات بعقد ندوات لشرح أهػداؼ الشػركة

وما مطموب مػف كػل اختصػاص فيهػا  0إف عػدـ وضػوح األهػداؼ والغايػة مػف عمػل العػامميف يجعػل مػف عممهػـ

ميكانيكيا عمال غير قابل لمتطوير  0ذلؾ لعدـ استيعػػاب موقعهـ ضمف مجمل الحركة العامة لعمميات وفعاليات

الشركة األخرى 0

 - 1عدـ إشراؾ العامميف واألخذ بوجهة نظرهـ في خطط الشركة وعمرها عمى مستويات

معينه  0مما أدى إلى بروز ظاهرة ابتعاد العامميف عما يدور في الشركة وكأف األمر ال يعنيهـ
وال تخفى خطورة هذ الظاهرة 0

 - 1عدـ استخداـ الدراسات المبنية عمى أسس عممية سميمة في وضع الخطط لكافة فقرات
رأسماؿ التشغيل  0وهذا مايتضح جميا مف خالؿ النتائق والتعديالت السابقة ولكمتا الشركتيف 0

 - 9عدـ إعداد خطة متوسطة أو طويمة األمد أو مؤشرات لمثل هذ الخطط في كمتا الشركتيف.
 - 3عدـ شمولية الخطة الموضوعة مف قبل الشركتيف و األمر الذ أدى إلى تنفيذهما لطمبات
غير مدرجة وهذا يعود إلى الجهات المعدة لها مف قبل الشركتيف ذاتهما لعدـ استيعابهـ

لممتطمبػات بشػػكل كامػػل وعػدـ أخػػذهـ بنظػػر االعتبػػار مؤشػرات مسػػتقبمية باإلضػػافة إلػى عػػدـ االكتػراث بالطمبػػات

اإلضافية لمخطط السابقة 0

ك ػػذلؾ يتحم ػػل مس ػػؤولي ال ػػو ازرة بعض ػػا م ػػف المس ػػؤولية م ػػف خ ػػالؿ مص ػػادقتهـ عم ػػى الخط ػػة دوف د ارس ػػة األس ػػس
الموضوعية الواردة فػ ػػي إعدادها والفقرات التي جاءت بها ( باستثناء الطمبات اونية االضط اررية )0

 - 40عدـ تجزئة الخطة إلى مدد قصيرة في الشركة العامة لتجارة الحبوب واقتصارها

عمى مدة مالية واحد كاممة و مما يخمق صعوبة في تحديد االنحرافات وتصحيحها ومتابعة النشاة.

 -44كما أكدت دراسة تحميل النشاة لمشركتيف عمى وجود ضعف بشكل عاـ في كافػػة

فقرات التحميل  0ففي الشركة العامة لتجارة المػواد األنشػائية نالحػظ ضػعف دوراف الموجػودات المتداولػة والنقديػة
والذمـ المدينة ومعدؿ فترة التحصيل ( رغـ التحسف الوارد في السنة األخيرة في مدة التحصيل ) كذلؾ المخػزوف

السمعي  0كذلؾ الحاؿ في الشركة العامػة لتجػارة الحبػوب رغػـ تحسػف النتػائق عمػا هػي عميػه فػي الشػركة العامػة
لتجػػارة المػواد األنشػػائية لكػػف عنػػد األخػػذ بنظػػر االعتبػػار طبيعػػة المػواد التػػي تتعامػػل بهػػا الشػػركة وسػػرعة حركتهػػا

باعتبارها سمع استهالكية البعض منها

ضرور جدا  0وخاصة فيما يتعمق بدوراف الذمـ المدينة ومعدؿ مدة التحصيل0

 - 41عدـ كفاية رأس الماؿ المدفوع لكمتا الشركتيف عمى مقابمة حجـ النشاة فيهما 0

 - 49ضعف سيولة الشركة مف حيث تسديد االلتزامات القصيرة والمتوسطة األمد و وهذا
ما أكدت النسب الخاصة بالسيولة في الفصل األوؿ مف الباب الثالث وخاصة النسبة السريعة
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التي تعطي صورة واضحة عف ألقدر المالية لمشركة 0

 - 49اعتماد الشركتيف عمى السحب عمى المكشوؼ بشكل كبير و وهذا ما أكدته نسب

مكونات المطموبات المتداولة إذا يتـ منح الشركتيف بتسهيالت مصرفية كبيرة مف حيث السحب
عمى المكشوؼ والذ ال يقوـ عمى دراسة لموضع المالي لمشركتيف األمر الذ يولد بع ػػض

التجاوزات بسبب وجود هذ التسهيالت خاصة فيما يتعمق باالستيراد ( مف حيث استيراد بعض

المواد التي لـ تدرج في المنهاج االستيراد ) 0

 -41ارتفاع نسبة الذمـ المدينة في الشركة العامة لتجارة الحبوب إذا اخذ بنظر
االعتبار حجـ تعاممها عمى الحساب قياسا بإجمالي مبيعاتها 0

 -41ضعف الكادر المسؤوؿ عف تسجيل الحسابات المدينة ومتابعة تحصيمها مف الجهات ذات العالقة 0
 -41عدـ فسح المجاؿ إماـ الشركات لوضع أو المشاركة في وضع أسس انتقاء العمالء
الذيف تتعامل بهـ بالبيع عمى الحساب 0

 -49عدـ وجود مخازف مخصصة أساسا لخزف السمع والبضائع التي تتعامل بهاالشركتيف

وطبقا لمواصفاتها ذلؾ لما تتطمبه بعض السمع التي تتعامػل بهػا الشػركتيف مػف ظػ ػػروؼ خزنيػة خاصػة  0بسػبب

افتقػػار الشػػركات العائػػدة لممؤسسػػة لصػػالحية بنػػاء مخػػازف أو تخطيطهػػا وتصػػميمها األمػػر الػػذ يجعػػل الشػػركات

مجبرة عمػى اسػتئجار المخػازف مػف القطػاع الخػاص ( والتػي دائمػا غيػر مخصصػة لمخػزف أساسػا ) أو المخػازف
التي تقوـ المؤسسة ببنائها 0

 - 43عدـ االستغالؿ األمثل لمسعات المخزنية المتػوفرة األمػر الػذ انعكػس سػمبيا عمػى فعاليػات إدارة المخػازف

إضافة إلى وجود بعض المواد المتضررة التي تستغل جزء ليس بالقميل منها و إضافة إلى عدـ وجود المساحات

الكافية لمحركة داخل المخازف األمر الذ يعيق المناولػػة الداخمية لممواد .

 -10ضػػعف الكػػادر ألمخزنػػي وعػػدـ تخصصػػه و األمػػر الػػذ انعكػػس كمشػػكمة مػػف مشػػاكل إدارة المخ ػػزوف و
وبالتالي عمى كفاءة وفاعمية العمل في المخازف 0

 - 14عدـ توفر الوسائل واإلجراءات الالزمة عف حركة البضائع الواردة لمشركتيف

ابتداء بالموانئ وصوال لمخازنهمػا وخاصػة كشػوفات وجػداوؿ وصػوؿ البضػاعة وتحميمهػا مػف المػوانئ أو منػاطق
نفاض البضائع التي تتعامل بها الشركتيف 0

 - 11ظهر مف خالؿ الدراسة عدـ إتباع األسػس العمميػة السػميمة واالعتمػاد عمػى التقػدير والتخمػيف فػي تقػدير

حاجة السوؽ مف السمع والبضائع التي تتعامل بها الشركتيف األمر الذ انعكس عمى حدوث االختناقات لبعض
السمع 0

 - 19وجود مػواد بطيئػة الحركػة فػي مخػازف كمتػا الشػركتيف والتػي قػد يعػود سػببها إلػى اسػتيراد كميػات اكبػر مػف

حاجة السوؽ لها أو ورودها في غير مواسمها  0أو عدـ مطابقتها لممواصفات المطموبة 0
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 - 19عػدـ اعتمػػاد أسػػموب الجػػرد المفػػاجئ فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة المػواد األنشػػائية بشػػكل ينسػػجـ مػػع أهميػػة
هذا األسموب والنتائق التي يمكف إف تحصل عميها الشركة في حالػػة إتباعها له 0

 - 11وجود مواد متضررة في مخازف الشركتيف األمر الذ يحممها تكاليف متعددة إضافة إلى إشغاؿ مساحات

خزنية وأمواؿ مجمدة .

 - 11عدـ استخداـ مؤشػرات نقطػة إعػادة الطمػب والحػد األدنػى واألعمػى لمسػمع والبضػائع التػي تتعامػل بهػا كمتػا
الش ػػركتيف والن ػػاجـ ع ػػف ع ػػدة مس ػػببات ي ػػدخل ض ػػمنها ع ػػدـ وجػ ػػود د ارس ػػات كافي ػػة لتحدي ػػد حج ػػـ الطم ػػب و جه ػػل

العامميف في المخازف الستخداـ مثل هذ األساليب المتطورة  000وغيرها 00

اىز٘صٞـــــــــــــــــــــــبد
أدنا التوصيات التي يرى الباحث ضرورة اخذ بها كنتيجة لالستنتاجات الوارد ة في الفصل السابع ولكمتا
الشركتيف :

 :4تغير تسمية مدير الحسابات األقدـ إلى معاوف المدير العاـ لمشئوف المالية عمى إف يحتل الموقع و فرد عمى

مستوى جيد مف الكفاءة والخبرة المهنية وليس اإلدارية فقط.

 : 1استحداث مديرية لمميزانية والتحميل المالي في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية لضرورة القياـ بالتحميػل
المػػالي و إضػػافة إلػػى إعػػداد الميزانيػػات التقديريػػة بػػدال مػػف مديريػػة الحسػػابات و وتطػػوير أسػػاليب التحمي ػل المػػالي
المتبع ػػة ف ػػي الش ػػركة العام ػػة لتج ػػارة الحب ػػوب م ػػف خ ػػال اس ػػتخداـ مؤشػ ػرات متنوع ػػة وتعم ػػيـ النت ػػائق عم ػػى ش ػػعب
ومديريات الشركة لتوضيح خالصة عممها و .إضافة إلى إعادة ارتباة شعبتي اليومية المركزيةو واألستاذ العاـ و

واالستخدامات بمديرية الحسابات .

:9ر ط مديرية حسابات التأميف والتعويض في الشركة العامة لتجارة الحبوب بمعاوف المدير لمشؤوف الماليػة:9 .
ر ط شعبة الحاسبة االلكترونية في كمتا الشركتيف بموقع معاوف المدير لمشؤوف المالية مباشرة .

 : 1ر ػػط شػػعبة االعتمػػادات والتكػػاليف بمديريػػة الحسػػابات المخزنيػػة بػػدال مػػف مديريػػة الحسػػابات لالرتبػػاة الوثيػػق
بالعمل وتسمسمه مع المديرية األولى ( ويمكف القياـ بدراسة االستحداث مديرية االعتمادات والتكاليف تتكػوف مػف
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الشعبه التالية ؛ االعتمادات و التكاليف و التسعير ) في الشركة العامة لتجارة الحبوب والغػاء شػعبة االعتمػادات
التابعة لمديرية الحسابات المخزنية وجعمها تابعة لمسؤولية االعتمادات والتكاليف بعد إعادة توزيع العمل في هذ

الشعبة.

 : 1ر ط شعبة قوائـ تحويػل البضػاعة بمديريػة المخػازف أو دائػرة التسػويق بػدال مػف مديريػة الحسػابات المخزنيػة
في الشركة العامة لتجارة الحبوب لعدـ وجود صمه أو ترابط بيف عممها وعمل المديرية .

 :1ر ط مديرية التدقيق بمعاوف المدير العاـ لمشؤوف الماليػة مػف خػالؿ توسػيع صػالحيته لتشػمل الرقابػة أيضػا و
لذلؾ تنحصر عمميتي التخميط والرقابة بموقع تنظيمي واحد .

 : 9توسػػيع نطػػاؽ الرقابػػة لمديريػػة التػػدقيق فػػي الشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب لتشػػمل كػػل الفعاليػػات والنشػػاطات
التي تؤديها الشركة.

 : 3إناطة مطابقة كشف المصرفمممعرضيف العائدة لمشركة العامة لتجارة الحبوب بشعة كشف المصػرففي مديريػة
الخزينػػة بػػدال مػػف إناطتهػػا بشػػعبة حسػػابات المعػػارض فػػي شػػعبة الحسػػابات أو إف يػػتـ إناطػػة إعمػػاؿ كشػػف بنػػؾ

الفروع بشعبة حسابات الفروع لتكامل العمل الحسابي لمفروع.

 :40سػػحب إعمػػاؿ المكاتػػب الخارجيػػة مػػف شػػعبة كشػػف المص ػرفواناطتها بشػػعبة السػػجالت لس ػرية الحسػػابات ؛
واناطة حسابات معمل السكر المحمية إلى شعبة الصرؼ واألمور المالية باعتبارها مشتريات محمية.

 :44ضػػرورة توضػػيح األهػػداؼ العامػػة لمشػػركتيف العػػامميف فيهمػػا مػػف خػػالؿ إقامػػة نػػدوات عمػػى كافػػة المسػػتويات
لتوقيع كل عمل ينجز الشركة؛ والهدؼ منه باإلضافة إلى إعداد ندو عامة لمعامميف الجدد لشػرح أهػداؼ الشػركة

والدور الذ تمعبه ضمف االقتصاد الوطني.

 : 41إشراؾ جميع العامميف ووفقا لظروؼ وأهمية الخطة في الخطط المتعػددة التػي تقػوـ الشػركتيف بأعػدادها مػف
اجل تجاوز بعض السمبيات الواردة فيها ولتحقيق الشمولية.

 :49ضرورة التنسيق بيف مديريات كل شركة مف خالؿ االجتماعات الدورية لألداة العميا.

 : 49تجزئػػة الخطػػة السػػنوية لمشػػركة العامػػة لتجػػارة الحبػػوب إلػػى كػػل ثالثػػة أشػػهر وهػػي مػػدة مناسػػبة مػػف اجػػل
التعرؼ عمى مأتـ انجاز وتحديد االنحرافات إف وجدت مف اجل تجاوزها في المدد الباقية.

 :41ضرورة إعداد خطة متوسطة أو طويمة أو عمى األقل مؤشرات عامة لمثل هذ الخطط.

 : 41األخػػذ بنظػػر االعتبػػار مسػػببات النتػػائق السػػمبية الػواردة فػػي التحميػػل المػػالي الشػػركتييف فػػي الفصػػل السػػادس
والعمل عمى تجاوزها كأساس في تطوير العمل وتحسيف النشاة في كمتا الشركتييف.

 : 41ضرورة القياـ بدراسة لتحديد الحد األدنى مف النقدية الواجب توفرها لكمتا الشركتييف المختارتيف.
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 : 49القي ػػاـ بد ارس ػػة ش ػػاممة لػ ػرأس الم ػػاؿ الم ػػدفوع مقاب ػػل احتياج ػػات الش ػػركتييف المخت ػػارتيف لالمػ ػواؿ والتس ػػهيالت

المص ػرفية وبػػاقي التسػػهيالت التمويميػػة المتاحػػة مػػف اجػػل الوصػػوؿ إلػػى حػػد مناسػػب ل ػرأس المػػاؿ الواجػػب الػػدفع
والذ يتناسب وحجـ ونشاة كل منهما.

 : 43ضرورة إشراؾ الشركتيف في وضع األسس التي يرتئونها ضرورة التوفر فيمف يتـ التعامل معهـ بالبيع عمى
الحساب لتجنب المشاكل الحاصمة بسبب تأخير التسديد ولمدة طويمة.

 :10اإلس ػ ػراع فػ ػػي تحصػ ػػيل الػ ػػديوف المترتبػ ػػة بذمػ ػػة الغيػ ػػر المتػ ػػأخرة وتخصػ ػػيص مػ ػػوظفيف لمتابعػ ػػة التحصػ ػػيل

واالس ػػتعانة بجه ػػات عمي ػػا (ال ػػو ازرة بش ػػكل خ ػػاص) م ػػف اج ػػل ح ػػث الجه ػػات ذات العالق ػػة و واتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات

والوسػػائل الكفيمػػة بعػػدـ تكػرار ذلػػؾ كػػاف يػػتـ التوقػػف عػػف البيػػع لمجهػػات المطموبػػة أو يػػتـ البيػػع بعػػد تسػػديد مبػػالغ

الديوف السابقة وهكذا.

 :14إعداد دورات تدريبية متخصصة لتهيئة كادر ومؤهل ومتخصص لدارة الذمـ المدينة .

 :11منح الشركتيف صالحيات بناة المخازف طبقا لمواصفات السمع والبضائع التي تعامل بها أو إشراكهما وأخػذ

رائيهما في عممية بناءها

 : 19ض ػػرورة وض ػػع مواص ػػفات دقيق ػػة عن ػػد اختي ػػار المرش ػػحيف اح ػػتالؿ الوظ ػػائف المخزني ػػة وف ػػي حال ػػة تع ػػذر
الحصوؿ عمى المواصفات المطموبة البد مف فتح دورات تأهيمه لسد الػنقص فػي المػؤهالت لػدى المتقػدميف قبػل

التعييف النهائي  .باإلضافة إلى الدور الذ يمكف إف يؤد التدريب المستمر لستيعاب ماهو جديػد ومتطػور فػي

العمػػل ألمخزنػػي  .وفػػي كمتػػا الشػػركتيف و وينطبػػق األمػػر عمػػى كافػػة اإلعمػػاؿ األخػػرى لبػػاقي المػػديريات وخاصػػة
التابعة لمدائرة المالية .

 : 19ضرورة إعداد كشػوفات وبشػكل مسػتمر عػف حركػة البضػائع الػواردة لمخػازف الشػركتيف ومواعيػد وصػولها (

مع ضرورة االنتبا لمسألة سرية التعامل بالمعمومات التجارية ) لفسح المجاؿ الكافي لممػديريات صػاحبة العالقػة

لتهيئه مستمزمات البضاعة وتهيئتها في الوقت والشكل المناسبيف .

 : 11القيػػاـ بد ارسػػة لسػػعات المخزنيػػة المتػػوفرة لكمتػػا الشػػركتيف ووضػػع مخطػػط لتمػػؾ السػػعات داخػػل كػػل مخ ػزف
يوضح فيه أماكف الخزف والممرات التي تستخدـ في المناولة وباقي األماكف األخرى كغرفة العامميف فػي المخػزف

وغيرها .

 : 11اتخػػاذ اإلجػراءات السػريعة واألزمػػة لمػػتخمص مػػف المػواد بطيئػػة الحركػػة لمػػا تحممػػه هػػذ المػواد مػػف تكػػاليف
مختمفة إلى السعات المخزنية التي تحتمها .

 : 11التخمص مف المواد التالفة والمتضررة في كمتا الشػركتيف فػي أسػرع وقػت و ذلػؾ لمػا تسػببه هػذ المػواد مػف

مشاكل لمعامميف في المخازف بشكل خاص وإلدارة المخازف بشكل عػػاـ

( بشكل خاص المواد التي تتعامل بها الشركة العامة لتجارة الحبوب ) .
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 : 19ضرورة اعتماد مؤشرات نقطة إعادة الطمب والحد األدنى واألعمى ضمف بطاقػات العػيف لكػل مػادة تتعامػل
بهػػا كمتػػا الشػػركتيف  .وال يخفػػى هنػػا مػػا لهػػذ المؤشػرات مػػف دور فعػػاؿ فػػي تػػوفير السػػمع والبضػػائع بشػػكل مسػػتمر

وتجاوز االختناقات التي تحصل في السوؽ .

 : 13أهمية اعتماد أسموب الجرد المفاجئ ولمعظـ المواد ( إذا لـ يكف جميعا ) واألخذ بالنتائق الواردة في ذلؾ
لما يمكف إف يفرز هذا األسموب مف نتائق .

كلمة أخيرة
إذ ينهي الباحث بحثه  ،فانه يستشهد بالعماد األصفهاني إذ يقول
" مكاتب امرؤ شيئا في يومه إال قال في غده  :لو غير هذا لكان أحسن ولو
بدل هذا لكان يستحسن ولو زيد كذا لكان أفضل ولو حذف كذا لكان أجمل
وهذا من أحسن العبر ودليل على استيالء النقص على جملة البشر " 0
149

فأن أصاب فتوفيق من هللا ،وان اخفق فحسبه انه اجتهد 0

ممحق رقم ()5

حضرات السادة المدراء والرؤساء في الشركة العامة لتجارة المواد األنشائية المحترمون

حضرات السادة المدراء والرؤساء في الشركة العامة لتجارة الحبوب المحترمون 0

تتطمب حركـة التقـدم والتطـوير التـي يشـهدرا قطرنـا جهـودا عمميـة وعمميـة مخططـة تعمـل عمـق دراسـة الواقـع

والتعرف عميه واستخالص الحقائق منه لمتوصل إلـق بنـاء نمـوذج عممـي حـديث يـنهض بـالواقع إلـق مسـتو

الطموح  0وتعتبر البحوث العممية إحد رـذ الوسـائل التـي تـتم بواسـطتها دراسـة الواقـع وتنشـير االنحرافـات
وبالتالي التوصل إلق الحمول المناسبة والمعالجات السميمة والالزمة لها 0
وقد صممت أسئمة االستمارة لدراسـة واقـع إدارة رأسـمال التشـغيل فـي الشـركتيين المختـارتين التـابعتين لـوزارة

التجارة  0وري جزء من مستمزمات الحصول عمق شهادة الماجستير فـي أدار اإلعمـال ه رـذا وسـوف تكـون
اإلجابـة محفوظـة وســريه وال تتعـرض ل سـماء عميــه كمـي أمـل فــي إن تكـون اإلجابـة صــحيحة ودقيقـة خدمــة

لإلغراض العممية0
وتعتبر إجاباتكم الدقيقة والصادقة عن جميع األسئمة إحـد الركـائز المهمـة فـي إضـفاء القيمـة العمميـة عمـق
البحث واألساس في التوصل إلق نتائج ايجابية يمكننا بواسطتها خدمة لممجتمع من خـالل توضـيح المسـارات
العممية السميمة لمعممية االدارية0

كمي أمل بننكم سوف تمدون لي المساعدة وتسهمون في تشجيع أي عمل يهدف إلق رفع كفاءة
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الشركة وتحسين اداءرا0

وأشكركم سمفا لجهودكم وتعاونكم في إعطاء المعمومات الصحيحة متمنيا لكم كل تقدم وازدرار

في إعمالكم 0

مراجع البحث
أوال-

المراجع العربية:

 -5أنطوان  ،نجيب  ،والعزاوي  ،دمحم  ،المحاسبة اإلدارية ( اتخاذ الق اررات )  ،بغداد  ،الدار العربية
لمطباعة 0 5191،
 -2بكير  ،جالل دمحم  ،االدار العممية لممشتريات والمخازن  ،القاررة  ،مطبعة الجامعة 5190

 -9توفيق ،جميل احمد ،اإلدارة المالية ،القاررة 5191
 -4توفيق  ،جميل احمد  ،التمويل التجاري  ،دار المصارف المصرية 5192 ،
 -1توفيق  ،حسن احمد  ،التمويل واإلدارة المالية في المشروعات التجارية  ،القاررة 5199،
 -9جاسم  ،عبد الغني نصيف  ،إدارة المخازن بين النظرية والتطبيق  ،بغداد 5191،
-9الحافظ ،عزيز ،المحاسبة اإلدارية ،بغداد – مطبعة المعارف5190 ،
-1حسين  ،عمي دمحم  ،تمويل المشروعات الخاصة  ،إدارة المعارف  ،مصر 5194،
151

 -1حسين ،عمي دمحم ،اإلدارة المالية ،القاررة 0
 -50خمف  ،فميح حسن  ،االئتمان المصرفي في االقتصاد ودور العراقي  ،بغداد  ،مطبعة جامعة بغداد ،
0 5199
 -55رمضان  ،زياد  ،أساليب استخدام أدوات التحميل المالي  ،سمسمة الدراسات المكتبية لممنظمة العربية لمعموم
االداريه  ،القاررة  ،مطابع سجل العرب 0 5191 ،
 -52شبر ،كاظم ،إدارة اإلنتاج ،مطبعة الزمان5194 ،
 -49المشاع ،خميل ،اإلدارة المالية ،بغداد ،مطبعة الزرراء5191 ،
-54شمخي  ،حمزة  ،ربحية منشات الصناعة التحويمية في القطاع العام في العراق  ،بغداد 5199،
 -51ضيف ،خيرت ،قوائم الموارد المالية واستخداماتها ،دراسة نظرية عممية  ،اإلسكندرية 5199،
 - 59ضيف ،خيرت ،تحديد الربح في فترات التضخم واالنكماش ،اإلسكندرية ،مطابع النصير5111 ،
 -59عبد الكريم ،دمحم عبد العزيز ،اإلدارة المالية والتخطيط المالي ،القاررة0 5194 ،
 -51عبيد ،عاطف دمحم ،اإلدارة المالية ،القاررة ،دار النهضة العربية5191 ،
 -51الموس  ،يوسف  ،تمويل المشاريع  ،بغداد 5192،
 -20محارب  ،نبيل سدر  ،النقود والمؤسسات المصرفية  ،القاررة  ،مكتبة النهضة المصرية 5199،
 -25موسق ،احمد دمحم  ،مؤشرات تقييم األداء في قطاع اإلعمال  ،القاررة  ،دار النهضة العربية ،
0 5192
-22نصير  ،زكريا احمد  ،النقد واالئتمان في الرأسمالية واالشتراكية  ،القاررة  ،دار الكتاب العربي ،
0 5191

 -21الهواري  ،سيد  ،اإلدارة المالية  ،منهج اتخاذ الق اررات  ،القاررة 0 5199،
 -24الوقائع العراقية  ،بغداد رقم  2491في 0 5191/9/10
 -21التقارير المالية لمراقبي الحسابات لمسنوات الواردة في البحث لمشركة العامة لتجارة المواد االتشايةالشركة العامة
لتجارة الحبوب
 -29نشرات واحصائيات مديرية التنظيم واألساليب في وزارة التجارةا

152

 نشرات واحصائيات مديرية اإلحصاء في الشركة العامة لتجارة المواد االنشائية-29
 نشرات واحصائيات مديرية اإلحصاء في الشركة العامة لتجارة الحبوب-21

خٞاىَشاعع األعْج:بّٞصب
1. Bryce. Murray D0Industrial Development, McGraw-Hill
Co0 New York.
2.Committe, Thomas, Managerial Financce for the Seventies.
McGraw-Hill Co. Inc., 1972.
3. Corron, Words., principles of Financial management,
McGraw-Hill new York, 1970
4. Eiteman Wilfor., and HoItz, James N0, Working Capital
Management, in Essays on Business Finance, 4th0 ed., 1974
5. Finney and Miler, principles of accounting Intermediate, 6 th, ed.
Engle Wood Cliffs, printice- Hall, Inc., 1965.
6. Firth, Michael, Management of Working Capital,
Macmillan, press LTD. London, 1976.
7. FouIke, Roya, practical Financial Statement Analysis,
McGraw- Hill Book Co. Inc., 1968
8.Goodman, R.'A System Digram of the functions of
Manager ' . California Management Review, 1968
9. Guthman , Harry , Analysis of Financial Statement.
Engle Wood Cliffs . N . J . Prentice-Hall , Inc 4th . ed . 1959
10. Guthman . Harry and Dougall , Herbert ,Corporate Financial
Poli . Engle Wood Cliffs . N . J . Prentice-Hall Inc ., 1962 , 4th . ed
11. Horne James C . Van , Financial Management and Policy,
4th . ed . Prentice , Inc Engle Wood Cliffs , New Jersey , 1977 .
12. Horngron , C . T . Cost Accounting , A Managerial Emphasis,
London , Printice-Hall , 1977
13 . Howard , Bion Upton , Miller , Interoduction to Business Finance ,
153

New York , McGraw-Hill Book Go ., Inc ., 1953 ,4th. ed .
14. Johnson , R . L ., Financial Dicision Making , Good year
Publishing Go., Inc ., 1973 .
15. Johnson , Robert , Financial Management , New York ,
Allym and Baon , Ino ., 1968 .
16. Kennedy , Rolph D. and Mcmullen , Steward Y ., Financial
Statement , For Analysis and Interpretation . 5th . ed .
Richard D . Irwin , Inc .,1968 .
17. Koontz , Harold and Donnell , Cyril , Principles of
Management An Analysis of Managerial Functions .
th
4 . ed . New York , Mcgeaw-Hill 1968 .
18. Lindsay , J . Robert , and Z .Arnold Sarent , . Financial
Management Analytical Approach , Home Wood , IIIinois
Richard Irwin Inc ., 1967 .
19.Litterer , Joseph A. Organization Vol . 1 , 2 nd . ed .,
New York , Johm-Wiley and Sons . Inc ., 1969 .
20. Mayer , R . R . Production and Operations Management .
McGraw-Hill , 1975 .
21. Murdict, Rober G. and others, Information system for
Modern M,anagement. New jersey, prentice-Hall, 1971.
22. Raymond, Kent, Money and Banking, 4th. ed. Holl,
Rinehart and Winston, New York. 1961.
23. Solomon, Ezra, The Theory of Financial Management,
Columbia University press, 1963
24. Walker, Ernest and Boughn, William, Financial Planning and
Policy. New York. Harper and Row, 1964.
25. Welsch. G.A. Budgeing. Profit planning and Control,
N. J. prince-Hall, Inc., 1971.
26. Weston, J. Fred and Brigham Eugene F. Managerial
Finance. New York, Holt Rinehart and Winston, lnc. 1975

154

perform its marketing role efficiently toward the final consumer,
within the framework of socialist transformation and
comprehensive development"
The thesis consists of four basic parts, each of which includes
two or more chapters, as follows:
The first part, which includes three chapters, is theoretical
background both in financial, and working capital management
and presents, in addition, the basic tools and techniques used in
the analysis of working capital management (assets, liabilities, and
equity)
The second part, in both of its two chapters, deals with the
evolution and development of the state organization for trade
organization for consumer goods and the two sample enterprises
selected for study in this thesis. This part involves an analysis of
the organizational structure of the finance departments at the two
sample enterprises.
The three chapters of the third part are devoted to the actual
management of working capital in the two sample enterprises.
They include also an extensive analysis of the sources and uses
of working capital, liquidity and profitability.
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The fourth and final part of the thesis presents the chief
conclusions and recommendations thought by the writer to be of
use in improving working capital management.

Financial management at the state enterprise level, is
responsible for the preparation of the proposed financial plan.
Within the state organization for trade in consumer Good in
Iraq, financial management of state enterprises faces, at present,
principal problems in its Endeavour to raise enterprise
performance, in the field of working capital management, Which
is considered the "liquidity-base" in such trading enterprises
(and in enterprises, in
general)0 working capital occupies the forefront position in the
thinking financial management at enterprise level, because of its
direct influence at the total performance and liability of
enterprise, and its motive power in the whole operation of
enterprise.
The basic hypothesis of this thesis is that "the improvement of
working capital management in the enterprise of the state
Organization for Trade In consumer Goods facilitates planning
and control functions, and enables the organization and its
enterprises to perform its marketing role efficiently toward the
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final consumer, within the framework of socialist transformation
and comprehensive development"
The thesis consists of four basic parts, each of which includes
two
or more chapters, as follows:

SUMMARY
The finance function, as one of the four basic business
functions, plays an important role in the operation of business
enterprise .
Invested capital is one of the basic elements in business
finance.
In trading enterprises, working capital is the most important
part
of invested capital. The management of the finance function, or
financial management, is responsible for financial planning,
which
involves, among other things, translation of, in monetary terms,
The quantitative plans proposed by the other three business
functions, and puts their several plans, into one coordinated and
Well-balanced financial plan, with the aim or realizing enterprise
And organization objectives. The finance function is thus
interrelated
With other business functions.
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Iraq, as a socialist state, is committed to the principle of central
planning and control level in government organizational set-up,
they include the planning Board, sectoral ministries, state
organizations, and state enterprises. financial plans are,
therefore, gradually aggregated and coordinated from the
enterprise level to the planning Board level. The same is true of
financial control, Which is performed by upper levels towards
lower levels.
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