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 : الملخص

 : المقدمة

المؤسسات بمواردها المالية والبشرية نتيجة لهذه اليوم، هناك العديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية والعلمية. وقد ازداد اهتمام  
التطورات. ولمواجهة الصعوبات التي تحيط بهم والتكيف معها، فقد نمت أهمية األداء المالي وتحسينه داخل المؤسسات، وكذلك الرغبة  

كن إدارته وبالتالي ال يمكن التحكم في تحقيق أداء مالي عاٍل ألنه أساس عملية اتخاذ القرار. نظًرا ألن كل شيء ال يمكن قياسه ال يم
فيه ، فإن تقييم األداء هو أيًضا مطلب أساسي لتقدم أي مؤسسة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية ومسألة تقييم األداء في  

عالوة على ذلك ،    المؤسسات الخدمية مثل البلديات هي واحدة من الموضوعات التي لفتت انتباه العديد من الباحثين في مجال اإلدارة.
فإن التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم تحتم على المؤسسات تطوير وتنظيم عملياتها من أجل تحقيق النمو واالستقرار. يجب على  
 كل مؤسسة مراعاة البيئة الخارجية التي تعمل فيها، سواء من حيث الفرص أو التهديدات؛ لقد أصبح من مسؤوليتها التحقق من صحتها

 المالية، وهو ما تفعله من خالل تحليل أدائها المالي. 

تتضح أهمية القرارات المالية في األعمال التجارية حيث يمكن إدارة العديد من العوامل التي تساهم في الفشل بشكل صحيح من خالل  
ت، فإن األسباب الرئيسية لفشل األعمال هي االستراتيجيات والقرارات المالية التي تدفع النمو وأهداف المنظمة. وفًقا لعدد من الدراسا

التوقعات  وانخفاض  له،  المخطط  غير  والنمو  المال،  رأس  ونقص  التمويل،  إلى  الوصول  ومحدودية  المالي،  التخطيط  إلى  االفتقار 
هذه هي التحديات التي   االستراتيجية والمالية، واالستثمار المفرط في األصول الثابتة، وسوء إدارة رأس المال. العديد من أسباب الفشل

لة،  يمكن إدارتها بنجاح من خالل االستراتيجيات المالية التي وضعتها وتنفذها المنظمة. ومع ذلك، كانت دراسة القرارات المالية، لفترة طوي
ملك معلومات مالية  مقتصرة على البلديات، والتي ُنشر عنها أبحاث عديدة تتمثل إحدى السمات الرئيسية للمؤسسات الصغيرة في أنها ال ت

مفيدة التخاذ القرارات. يتم استخدام المعلومات التي تم إنشاؤها لدفع الضرائب ولكنها ال تعكس الوضع الحقيقي للمؤسسة. باإلضافة إلى  
ن على  ذلك، ال يوجد لدى للمؤسسات الصغيرة موظفين متخصصين من ذوي الخبرة في التخطيط واإلدارة واتخاذ القرارات المالية، ويتعي

المالك اتخاذ القرارات دون أساس متين. نظًرا ألن أصحاب األعمال الصغيرة يركزون بشكل أساسي على الحصول على موارد لنفقات 
التشغيل، فمن الصعب وضع خطط مالية: ال توجد معرفة بكيفية تنفيذها، والمشكالت اليومية تطغى على اتخاذ قرارات رواد األعمال، 

حل المشكالت األساسية من أجل توليد الدخل. ومع ذلك، هذا ال يعني أن القرارات المالية ال ينبغي أن تستند إلى    والحاجة الملحة هي
 التخطيط المالي. 

 الدراسات السابقة

من ، بعنوان "تأثير القرارات المالية على نمو المؤسسات": الغرض من الدراسة هو تعزيز النجاح المالي للمؤسسة  (٢٠٢٢دراسة أدهم، )
ديدة، خالل توضيح القرارات المالية. كما يقي ِّم تأثير القرارات المالية على نمو الشركات، مثل التمويل واالستثمار. وفي بلدية المعادي الج

ت أجريت دراسة تعتمد على مؤشرات التوازن المالي والنسب المالية لتوضيح عالقة التأثير بينهما خالل السنوات الماضية. لتوصيف متغيرا 
 الدراسة وتقييم النتائج ، يتم استخدام المنهجيات الوصفية والتحليلية. 

، بعنوان "العوامل المؤثرة على األداء المالي في البلديات": هدفت الدراسة إلى التعرف (٢٠٢١دراسة رزان عودة محمد أبو حطب، )
ة الفحيص. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي على العوامل المؤثرة على األداء المالي في البلديات كدراسة حالة في بلدي
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موظفا وموظفة من    20التحليلي. تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية ضمت عددا من العاملين في بلدية الفحيص، وبلغ عددهم  
على األداء المالي للبلديات بشكل عام    بلدية الفحيص. ومن أهم نتائج الدراسة اتفاق أفراد العينة على وجود عدد من العوامل التي تؤثر

وبلدية الفحيص بشكل خاص. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن العاملين اتفقوا على أن القوانين والتشريعات والعوامل التنظيمية وتقنية 
 المعلومات تؤثر بشكل إيجابي على األداء المالي في بلدية الفحيص، وهذا التأثير كبير من وجهة نظرهم.

كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متغير القوانين والتشريعات على األداء المالي في بلدية الفحيص،  
٪ من األداء المالي لبلدية الفحيص، ووجودها. من وجود عالقة ارتباط 1.2مما يعني أن متغير القوانين والتشريعات مسؤول عن تعزيز 

حصائية بين متغير العوامل التنظيمية واألداء المالي لبلدية الفحيص، مما يعني أن متغير العوامل التنظيمية مسؤول عن  ذات داللة إ
٪ من األداء المالي في بلدية الفحيص، وأخيرًا هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متغير تقنية المعلومات 57.9المساهمة بنسبة  

٪ من األداء المالي لبلدية  4.9الفحيص مما يعني أن متغير تقنية المعلومات في البلدية هو المسؤول عن التأثير    واألداء المالي لبلدية
 الفحيص وهي نسبة مؤثرة. 

وأوصت الدراسة بضرورة قيام بلدية الفحيص بوضع سياسة استراتيجية يتم من خاللها متابعة تنفيذ العوامل التي تؤثر على األداء المالي  
ن أدائها المالي. وأن تقوم البلديات بشكل عام وبلدية الفحيص بشكل خاص بدمج المزيد من تقنية المعلومات في أداء العمل البلدي لتحسي

 مما سينعكس إيجابًا على األداء المالي. 

بلدية معان": هدفت هذه   /دراسة تطبيقية    – ، بعنوان: "التحليل المالي وأثره في إتخاذ القرارات المالية  (٢٠٢٢دراسة بيان كريشان، )
لي الدراسة إلى تحديد أهمية دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمنا المنهج الوصفي التحلي

حات جامعية من خالل جمع المعلومات الالزمة من الكتب المختلفة المتخصصة في هذا المجال والدراسات واألبحاث سواء كانت أطرو 
أو دراسات منشورة في مجالت علمية حول التحليل المالي، ونحن استخدم المنهج الوصفي التحليلي الموازي لتحليل ملخص التقارير 

ر، لقراالمالية لبلدية معان. وخلصت الدراسة إلى أن التحليل المالي مهم للغاية التخاذ القرارات المالية، حيث يعتبر الركيزة األهم لمتخذي ا
 من خالل دراسة الوضع المالي لألعمال مع تحديد نقاط القوة لتقويتها ونقاط الضعف لتالفيها.

، بعنوان:"تأثير القرارات المالية واالستراتيجية على القدرة التنافسية لألعمال الصغيرة": (٢٠١٢وآخرون، )  López Salazarدراسة  
الشركات ، واالستراتيجيات التي تتبعها المنظمات، والمواءمة بين هذين المتغيرين،   تبحث هذه الورقة في القرارات المالية التي تتخذها

النتائج أن معظم  الشركات في منطقة سياليا. تظهر  التنافسية. تم تحليل مائتين من شهادات  القدرة  المالية بمستوى  القرارات  وعالقة 
ة معينة، وتطبق إستراتيجية مكثفة، وأيًضا أن طول عمر السوق منخفض المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة تتخذ قرارات التمويل بطريق

  ومستوى مبيعاتها منتظم، مما يعني أن الشركات المكسيكية تفتقر إلى القدرة التنافسية، مما يعيق تطورها و توسع. إن التركيز الذي تضعه 
لعمل التي يتم تنفيذها. وبالمثل، فإن الشركات التي تدير أصولها الشركات على قرارات مالية معينة ليس دائًما مناسًبا لنوع إستراتيجية ا

 وخصومها قصيرة األجل بكفاءة هي أكثر قدرة على المنافسة، كما يتم تقييمها من خالل طول عمرها في السوق.

الرئيسي من هذه الدراسة هو ، بعنوان: "آثار القرارات المالية على أداء البنوك التجارية في نيجيريا": الغرض  (٢٠١٨، )Olaifaدراسة  
ة  تحديد تأثير القرارات المالية على أداء البنوك التجارية في نيجيريا باستخدام أربعة مؤشرات أداء. تم استخدام كل من البيانات األولي 

دام نموذج االنحدار  تشكل إطار أخذ العينات. عند تحليل البيانات، تم استخ  2013-2000بنكا تجاريا عملت خالل الفترة    20والثانوية.  
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الجماعي لفحص تأثير القرارات المالية على أداء البنوك التجارية في نيجيريا. أظهرت النتائج أن صافي القروض إليداع قرار التمويل 
ل (. وبالمثل، كانت نسبة رأس الماROCE( والعائد على رأس المال المستخدم )ROAكان له تأثيرات كبيرة على العائد على األصول )

(. أيًضا،  ROAللعمالة واألرباح الرأسمالية للعمالة المستخدمة في كال قراري االستثمار ذات أهمية إيجابية على العائد على األصول )
كان عائد السهم في قرار توزيع األرباح مهًما فقط على األرباح. ومع ذلك، لم يكن قرار السيولة مهًما ألي من مؤشرات األداء. في ظل 

فية، تم تقديم هذه التوصيات بضرورة أن تولي البنوك مزيًدا من االهتمام لقرارات التمويل األخرى مثل توزيعات األرباح والسيولة  هذه الخل
 من أجل الحفاظ على البنوك في مستوى عاٍل من األداء وهو أمر حاسم الستدامتها. 

قرارات المالية للشركات": تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة  ، بعنوان: "تأثير خصائص الشركة على ال(٢٠١٥وآخرون، )  Rossiدراسة  
ى  نسبة كبيرة من نسيج الشركات في البلدان المتقدمة، لكنها ال تحظى باالهتمام الكافي. في الواقع، ركز العديد من الباحثين دراساتهم عل

الشركات خصائص  تأثير  في  التحقيق  إلى  الورقة  هذه  تهدف  شهرة.  وأكثر  أكبر  الصغيرة   شركات  للشركات  المالية  الخيارات  على 
والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على شركات األغذية الزراعية الصغيرة. يعد الوصول إلى التمويل أمًرا حيوًيا في بدء األعمال  

تحديات مختلفة من حيث  التجارية وتطويرها ونموها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكلها ذات احتياجات مختلفة للغاية وتواجه
التمويل مقارنة بالشركات الكبيرة. إن االفتقار إلى حقوق الملكية المستثمرة في المؤسسات الصغيرة يجعلها أكثر اعتماًدا على مصادر  

ا: إنها خارجية أخرى )مثل القروض المصرفية، والسحب على المكشوف، والتخصيم، والتأجير(. إن قيود الورقة هي نتيجة طبيعتها ذاته
 ورقة مفاهيمية إلى حد كبير. لذلك، هناك حاجة إلى البحث التجريبي الختبار والتحقق من صحة اإلطار األولي بشكل أساسي. 

 اإلطار النظري 

 القرارات المالية

والمتوسطة   أحد المجاالت التي لم تحظ باهتمام كبير في وضع اإلستراتيجيات، خاصة في دراسة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة
  الحجم، هو مجال القرارات المالية، على الرغم من أنها عامل محدد للقدرة التنافسية لألعمال. التحليل المالي والتخطيط، اللذان يمثالن 

ض السمات األساسية التي تدعم اإلستراتيجية التنظيمية، مع ذلك غير موجودين فعلًيا في المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يفر 
التنافسية لأل القدرة  المالية طريًقا لتحقيق  المالية التي يمكن لرجال األعمال اتخاذها. تمثل اإلستراتيجية  عمال قيوًدا على نوع القرارات 

والحفاظ عليها ووضع الشركة كمنظمة عالمية المستوى. االستراتيجيات المالية هي أهداف أو أنماط أو بدائل مصممة لتحسين اإلدارة 
 ية وتحسينها من أجل تحقيق نتائج المؤسسة.المال

المالية من ثالثة أنواع مترابطة من القرارات: االستثمار، والتمويل، وقرارات رأس المال العامل. قرارات االستثما ر تتكون اإلستراتيجية 
االعتبار حجم، وفرصة، ومخاطر المتعلقة بتخصيص رأس المال لتنفيذ فرص االستثمار القيِّمة )ذات القيمة( للمؤسسة، مع األخذ في  

التدفقات النقدية المستقبلية لالستثمار. تتعلق قرارات التمويل بمزيج محدد من الديون طويلة األجل ورأس المال الذي تستخدمه الشركة 
ألجل بطريقة تضمن لتمويل عملياتها، أي هيكل رأس المال األمثل. تشمل قرارات رأس المال العامل إدارة األصول وااللتزامات قصيرة ا

كفاية الموارد لعمليات الشركة. بافتراض أن هدف الشركة هو تعظيم األرباح، فمن المهم للمؤسسات أن تسعى إلى الجمع األمثل بين 
متكرر   األنواع الثالثة للقرارات المالية. يجادل بأن اإلستراتيجية المالية للمؤسسة مهمة جًدا للمؤسسة بحيث يجب تقييمها وتعديلها بشكل
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مثل اإلستراتيجية التشغيلية. كما يقول إن تقييم االستراتيجيات المالية يجب أن يكون متسًقا مع عمليات واحتياجات وخصوصيات العمل.  
 يمثل وصف الممارسات المالية التي تقوم بها الشركات قضية حظيت باهتمام أكبر. 

 ما هي أهمية القرارات المالية؟ 

المالية المختلفة، فإن تلك المتعلقة باالستثمار في األصول الثابتة أو الميزنة الرأسمالية لها أهمية خاصة. أثناء اتخاذ من بين القرارات  
 هذا القرار، يتعين على المدير المالي اتخاذ احتياطات خاصة. تعتبر هذه القرارات أكثر أهمية نسبيًا لألسباب التالية: 

القرارات تتعلق باألصول طويلة األجل. هذه األصول مفيدة في اإلنتاج. يتم تحقيق الربح من خالل بيع  : هذه النمو والتأثير طويل األجل
افة  السلع المنتجة لذلك. وبالتالي، يمكن القول أنه كلما كانت هذه القرارات أكثر صواًبا، كلما زاد نمو األعمال على المدى الطويل. باإلض

 .بلية لألعمالإلى ذلك، تؤثر هذه اإلمكانات المستق

: يتم تضمين القرارات المتعلقة باألصول الثابتة في معاينة وضع ميزانية رأس المال. يتم استثمار كمية كمية كبيرة من األموال المشاركة 
 .ًراكبيرة من رأس المال في هذه األصول. إذا تبين أن هذه القرارات خاطئة، فهناك خسائر فادحة في رأس المال الذي يعد مورًدا ناد

: قرارات الميزانية الرأسمالية مليئة بالمخاطر. هناك سببان لذلك. أواًل، تشير هذه القرارات إلى فترة طويلة،  المخاطر التي تنطوي عليها
م وعلى هذا النحو، من المتوقع توقع تحقيق األرباح المتوقعة لعدة سنوات. قد تكون هذه التقديرات خاطئة. ثانيًا، بسبب االستثمار الضخ

 الذي ينطوي عليه األمر، من الصعب تغيير القرار بمجرد اتخاذه.

: طبيعة هذه القرارات ال يمكن تغييرها بهذه السرعة. على سبيل المثال، إذا تم إنشاء مصنع للقطن بعد فترة القرارات التي ال رجعة فيها
القديمة واألصول الثابتة األخرى بسعر مفاجئ. في القيام بذلك، يجب تكبد  وجيزة، فمن المعتقد أنه سيتم تغييره، ومن ثم يجب بيع اآلالت  

 خسائر فادحة. لذلك فإن تغيير هذه القرارات صعب للغاية.

 أهمية القوائم المالية بإتخاذ القرارات 

ذ القرار تتطلب الحصول على  يعتبر التحليل المالي من المواضيع الهامة في ميدان اتخاذ القرارات االستثمارية المختلفة. وعملية اتخا
كمية مناسبة من المعلومات من خالل تحليل المعلومات المتاحة عن الشركة باستخدام أدوات وأساليب تحليلية تتناسب مع طبيعة القرار 

 .المراد اتخاذه

رارات االئتمانية وهو في  ويعتبر التحليل المالي من أهم وأفضل األدوات التي تمكنك من الحكم على مدى نجاح أو فشل الخطط والق 
باب  جوهره ال يخرج عن الدراسة التفصيلية للبيانات المالية واالرتباطات فيما بينها وإثارة األسئلة حول مدلوالتها في محاولة لتفسير األس

ت المالية البيعية التي أدت إلى ظهور هذه البيانات بالكميات التي هي عليها مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف والقوة في السياسا
واالنتاجية التي يعمل المشروع في إطارها ويمكن من وضع تخطيط علمي للنواحي المالية في المشروع. وتنبع أهمية التحليل المالي لكونه 

 .أداة تساعد في تقييم الشركة والحكم على مدة صحة مركزها المالي
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خدمة في مجال تقييم االستثمار في أسهم الشركات، ولهذا األمر أهمية بالغة  من أفضل التطبيقات العملية للتحليل المالي هي تلك المست
لجمهور المستثمرين من أفراد وشركات حيث ينصب اهتمامهم على سالمة استثماراتهم وكفاية عوائدها. وال تقتصر قدرة التحليل المالي  

ؤسسات نفسها واالستثمارات في مختلف المجاالت. ويركز التحليل على تقييم األسهم والسندات فقط، بل تمتد هـذه القدرة لتشمل تقييم الم
 -االستثماري اهتمامه على العناصر التي تؤكد قدرة المؤسسة ذات االستثمار على مواجهة متطلبات المستثمرين، وهذه العناصر هي: 

 نتيجة العمليات  .1
 العائد على االستثمار واستقراره  .2
 هيكل رأس المال .3
 لمدى القصير )السيولة( مديونية الشركة على ا  .4
 مقارنة القيمة الحالية لالستثمار بقيمته السوقية .5
 إيجاد القيمة الحالية للعوائد المتوقعة من االستثمار  .6

 القوائم المالية 

يدة نظرا لتنوع تعتبر القوائم المالية والتقارير المالية السنوية المنشورة أحد أهم مصادر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات االقتصادية الرش
 المعلومات التي تحتويها. وما توفره من افصاح عادل للمعلومات من حيث توفير الفرص المتكافئة لألطراف المعنية بهذه القوائم والتقارير

في القوائم   بالنسبة للحصول على المعلومات التي يحتاجونها من أجل اتخاذ القرارات االستثمارية واالئتمانية. وتعتبر المعلومات الواردة
المالية ذات أهمية للتعرف على مدى سالمة المركز المالي للمنشأة وصافي نتيجة أعمالها، والتعرف على مقدار السيولة ودرجة المخاطر 

 -ومصادر األموال وأوجه استخدامها، ويمكن اجمالي هذه القوائم حسب أهميتها كما يلي:

 :قائمة الدخل .1

هو الوصول إلى نتيجة عمل المشروع خالل فترة معينة وذلك عن طريق تحديد ايرادات ومصاريف إن الهدف من أعداد قائمة الدخل  
 .المشروع من خالل هذه الفترة حيث أن الفرق بين اإليرادات والمصاريف هو ربح أو خسارة المشروع

 قائمة المركز المالي  .2

ال القوائم المالية التي تصدرها  المالي أحد أهم  القائمة على بيان بقيمة استثمارات الشركة تعتبر قائمة المركز  شركة حيث تحتوي هذه 
قائمة  المتمثلة في األصول ومصادر هذه االستثمارات المتمثلة في االلتزامات ]الخصوم وحقوق المساهمين[ في تاريخ معين. وتخدم 

ها تقييم العائد على األصول، وتحليل العالقة  المركز المالي العديد من األطراف، الذين يقومون باستخدامها لتحقيق أغراض متباينة من 
بين بنود األصول المختلفة، وتحديد مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة األجل ومدى قدرتها على خدمة ديونها، 

 وغيرها.
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 قائمة التدفق النقدي  .3

السنوي حيث تشرح هذه القائمة بالتفصيل حجم التدفقات النقدية الداخلة للشركة و  تعد قائمة التدفق النقدي واحدة من أهم فصول التقرير 
الخارجة منها ، مقدمة بذلك تصورًا واضح المعالم لسالمة النشاط المالي للشركة. وتفصل قائمة التدفق النقدي في مصادر النقد وما 

ا إضافة لما تورده القائمة من موازنٍة بين الموجودات النقدية وشبه شابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل و االستثمار والتمويل. هذ
 .النقدية منذ بداية السنة وحتى نهايتها

 وما يجعل التدفقات النقدية وشبه النقدية مهمة لهذه الدرجة هو أنها ضرورية لنجاح الشركة. فالشركة تحتاج لها لدفع نفقاتها التشغيلية
 النقد ال يمكن للشركة تمويل التوسع في استثماراتها، أو تنمية نشاطها. ومستحقات ديونها، وبدون توافر

 ما يجب البحث عنه في قائمة التدفقات النقدية

رًة  هناك ثالثة أمور يجدر بالمستثمر البحث عنها، ضمن قائمة التدفقات النقدية وهي؛ أن تكون التدفقات النقدية: إيجابيًة، وكبيرًة، ومستم
ر عن مستوى التدفق النقدي الحالي للشركة فإن على المستثمر أن يدقق في الفئات الثالث الواردة في القائمة وهي النمو. وبغض النظ

فية )األنشطة التشغيلية، واألنشطة االستثمارية، واألنشطة التمويلية(، وأن يحاول معرفة المصدر األكبر للنقد المتحقق للشركة منها، والكي
التدفقات. وبهذه الطريقة يمكن للمستثمر الحكم على أداء الشركة المستقبلي، فغالبًا ما تكون الشركة التي تحتفظ التي يتم بها توظيف هذه  

 صول.باحتياطٍي كبيٍر من النقد مهيأًة لسداد التزاماتها وتوزيع أرباحها وأن تتجاوز المشاكل الطارئة دون اللجوء إلى االقتراض أو بيع األ

 ثرة في القرارات الماليةالعوامل األساسية المؤ 

يجب على المدير المالي أن يمارس مهارة وحكمة كبيرين أثناء اتخاذ القرارات المالية حيث أنها تؤثر على الصحة المالية للمشروع على  
الخارجية والداخلية. سنق العوامل  القرارات في ضوء  اتخاذ  المالئم لألشياء  دم اآلن نبذة مدار فترة زمنية طويلة. ولذلك ، سيكون من 

 مختصرة عن تأثير هذه العوامل على القرارات المالية. 

 عوامل خارجية .1

البيئية التي يجب على مؤسسة األعمال أن تعمل فيها. هذه العوامل خارجة عن سيطرة اإلدارة  تشير العوامل الخارجية إلى العوامل 
 االجتماعية االقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية للبالد. وتأثيرها. تتبنى اإلدارة الحكيمة السياسات األكثر مالءمة للظروف 

 تدخل العوامل الخارجية التالية في عملية صنع القرار: 

 حالة االقتصاد  •

في الوقت الذي يحيط االقتصاد بكامله في حالة عدم اليقين وال يوجد بصيص أمل في التعافي في السنوات التي تلت ذلك ، ويرتبط قدر  
الم أنشكبير من  يأخذ  أال  المفيد من جانب مدير مالي  باالستثمار، سيكون من  استثمارية جطخاطر  وليديدة  امج رب  ن م  ديزللم  سة 

 سيع.والت
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على العكس من ذلك، إذا تبين أن من المرجح أن يتعافى االقتصاد من الحالة الراهنة الكئيبة ، ينبغي أال يفوت المدير المالي فرصة  
االستثمارية. لهذه المسألة ، يجب عليه بعد تقييم الجدوى االقتصادية للمشروع في متناول اليد ؛ اختيار المشروع األكثر استغالل الفرص  

 ربحية مقدما حتى عندما يتم استغاللها على المحاصيل الفرصة نفسها.

مستثمرون بشدة في استثمار المزيد والمزيد من الحالة االقتصادية للبلد تؤثر على قرار التمويل أيضا. في أوقات الرخاء عندما يرغب ال
المدخرات، تستطيع الشركة جمع األموال المرغوبة من السوق بواسطة األوراق المالية العائمة. ولكن يجب أن نتذكر أن الشركة سوف 

 تضطر إلى تقديم سعر فائدة أعلى )سعر الفائدة( ألن أسعار الفائدة تميل إلى التصلب تحت ضغط الطلب. 

ذا من شأنه زيادة تكلفة رأس مال الشركة. لتقليل تكلفة تمويل التمويل يجب أن يصر أكثر على تمويل السندات حيث أن الفوائد على  وه
التجارة في األسهم تميل إلى تقليل التكلفة. في أوقات الكساد ، يثير رفع رأس المال الخارجي مشكلة خطيرة. في ظل هذا الشرط ، ينبغي 

 أكبر على التمويل الداخلي ، ولهذا الغرض يجب تعزيز وضع االحتياطي في الشركة.التركيز بشكل 

وينبغي أيضا أن تكون سياسة توزيع األرباح للشركة متفقة مع تغير الظروف االقتصادية. إذا كان يتربص أن األعمال التجارية تدخل  
لى جميع مواردها النقدية لحملها بأمان خالل فترة التراجع إلى أن  في فترة من الكساد ، يجب اتباع المحافظة ، ألن األعمال قد تحتاج إ

 ترتفع مبيعاتها. خالل فترة االزدهار ، هناك ميل بين الشركات إلى تقديم معدل أرباح أعلى لتعبئة األموال من السوق. 

مشكلة مالية قبل اإلدارة حيث أن أرباح وبالتالي ، فإن اإلدارة مقيدة بإعالن توزيع األرباح بسعر أعلى. هذا ال ينبغي أن يشكل أي  
الشركة تتحسن بشكل حاد في أوقات الرخاء. كما أن هناك إمكانية قوية لإلدارة تبني سياسة توزيع أرباح متحفظ خالل فترات االزدهار 

 حتى تحصل الشركة على كمية كافية من الموارد لتمويل متطلبات النمو.

 هيكل رأس المال وأسواق المال •

يكون الهيكل المؤسسي ألسواق رأس المال والنقد مطوًرا وتنظيًما جيًدا مع العديد من المؤسسات المالية التي تقدم مساعدات مالية  عندما 
في سوق األسهم ، لن يكون لدى  طويلة األجل وقصيرة األجل ، كما أن المستثمرين المغامرين يبدون اهتماًما كبيًرا بالتعامل األمني  

 ع التجارية لمواجهة مشكلة كبيرة في شراء حتى كمية كبيرة من رأس المال.أصحاب المشاري

تتوفر مصادر بديلة مختلفة ، ولرجال األعمال حرية اتخاذ القرار بشأن مزيج التمويل األمثل بحيث يتم تخفيض تكلفة رأس المال. عالوة 
 الكبيرة في الحاجة إلى األموال.  على ذلك ، تزيد قدرة الشركة على ضبط مصادر األموال استجابة للتغيرات

فهي ال تمكن أصحاب المشاريع من استخدام نوع التمويل المتاح في فترة زمنية محددة فحسب ، بل إنه يعزز من قدرتهم التفاوضية عند  
 التعامل مع مورد محتمل لألموال.

الموارد من السوق. يجب عليهم جمع رأس المال من  في غياب منظم منظم لسوق رأس المال يجدون صعوبة في شراء كمية كبيرة من  
الدوائر الممسوكة عن كثب. في مثل هذه الحالة ، يتم اتباع سياسة التمويل الداخلي لتمكين الشركة من االعتماد على مواردها في أوقات 

 الحاجة إلى األموال. 
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 لوائح الدولة  •

اإلطار القانوني الذي توفره الدولة. في بلد اشتراكي مثل الهند ، ال يملك رجال  يجب على المدير المالي اتخاذ قرارات االستثمار ضمن  
بوضوح على المجاالت   1956األعمال حرية اتخاذ أي مشروع يرغبون فيه. على سبيل المثال في الهند ، ينص قرار السياسة الصناعية  

 ية العمل.ريه حدن لوف يك والصناعية التي تقوم الحكومة فيها. س

الحكومة من خالل نظام التراخيص الصناعية إلى ضمان أال يتدخل رجال األعمال في القطاع الخاص في المجاالت المحظورة. تسعى 
 وفي ظل هذه الظروف ، يتعين على المدير المالي أن ينظر في جدوى المشروعات التي تجيزها الحكومة فقط.

ال بدون سجل حافل بإصدار رأس المال للجمهور فقط عند المعدل. تتمتع  ، يسمح لشركة جديدة أقامها رجال أعمSEBIوفقا لتوجيهات 
 الشركات األخرى بحرية تسعير قضاياها العامة بشرط استيفاء شروط معينة.

٪ من 25يجب أال يكون رأس المال السهمي المراد االكتتاب فيه ، في أي إصدار يتم طرحه للجمهور من قبل المروجين ، أقل من  
  10في المئة من العدد للمبالغ أعلى من روبية.    20مليار روبية و    100لمال السهمي للمبالغ التي تصل إلى روبية.  إجمالي رأس ا

 كرور.

 سياسة الضرائب   •

رر  الضرائب هي العامل األكثر انتشاًرا الذي يؤثر على القرارات التجارية نظًرا ألنه يأخذ جزًءا أكبر من دخل األعمال. في الوقت الذي يق
 ه االستثمار في المشاريع، يجب على المدير المالي أن يراعي وجود الحوافز الضريبية. في

على سبيل المثال، قررت حكومة الهند، مؤخًرا، توفير تسهيالت للعطالت الضريبية ألصحاب المشاريع الذين يسعون إلى االستثمار في  
ة عشر سنوات. كما تم توفير مرفق عطلة الضرائب لمدة خمس سنوات الطرق والجسور والمطارات والموانئ وأنظمة السكك الحديدية لمد

 ألولئك الذين يعملون في تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية.

وعالوة على ذلك ، يتعين على المدير المالي ، أن يقرر بشأن طريقة االستهالك التي ينبغي اتباعها والتي قد تقلل من العبء الضريبي. 
يد من طرق فرض رسوم االستهالك ، من المهم أن تكون طريقة الخط المستقيم ، طريقة الخط المستقيم. تناقص طريقة الرصيد هناك العد

 وطريقة األقساط.

 متطلبات المستثمرين •

د يكون هناك أنواع أثناء اتخاذ القرار التمويلي، يجب على المدير المالي أيًضا إيالء االعتبار الواجب لمتطلبات المستثمرين المحتملين. ق
 مختلفة من المستثمرين بدرجات متفاوتة من مفاهيم السالمة والسيولة والربحية. 

فترة  يود المستثمرون المحافظون والسيولة أن يعقدوا مثل هذه األوراق المالية بما يضمن لهم التأكد من العائد وإعادة المبلغ األصلي بعد ال 
 احية أخرى، مستثمرون ليسوا سيئين واعيين ومغامرين ولديهم تفضيل أكبر للربحية.الزمنية المحددة. قد يكون هناك، من ن
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مثل هذا النوع من المستثمرين يفضلون استثمار مدخراتهم في األسهم. وبالتالي، يتعين على اإلدارة التي تسعى إلى جمع مبلغ كبير من 
 مالية بحيث تلبي احتياجات عدد كبير من المستثمرين قدر اإلمكان.رأس المال لهذا المشروع أن تصدر أنواًعا مختلفة من األوراق ال

عالوة على ذلك، يتغير علم نفس المستثمرين مع التباين في الظروف االقتصادية والتجارية. في أوقات االضطراب االقتصادي والكساد 
األسهم خالل فترة الرخاء االقتصادي عالوة حتى على  التجاري، يود المستثمرون المغامرون أن يحتفظوا بأوراق مالية كبيرة بينما تتلقى  

 أيدي هؤالء المستثمرين غير المغامرين. ينبغي إذن أن يكون المدير المالي على وعي تام باألمور السائدة في الطبقة االستثمارية.

همين المحتملين على وجه الخصوص.  يجب أن تكون سياسة توزيع األرباح موجهة إلى المستثمرين بشكل عام والمساهمين الحاليين والمسا
هذا يساعد في تعظيم القيمة السوقية للشركة. إن مشكلة التحقق من التوزيع األمثل ألرباح األعمال بين االحتفاظ وأرباح األسهم بسبب 

فع اإلدارة إلى ترشيد سالمة أهداف االستثمار المتنوعة واألقواس الضريبية وفرص االستثمار البديلة للمستثمرين الحاليين والمحتملين قد تد
 عوامل أخرى مثل سياسة توزيع األرباح بتجنب المخاطر أو صيانة سعر السوق. 

 العوامل الداخلية .2

تشير العوامل الداخلية إلى تلك العوامل المرتبطة بالظروف الداخلية للشركة مثل طبيعة العمل وحجم األعمال والعائد المتوقع والتكلفة  
الشركة، والسيولة في أموال الشركة والمخاطرة وبنية األ العادية والثابتة وعمر  الملكية والتوقعات بشأن األرباح  التجارية وهيكل  صول 

 ومتطلبات رأس المال العامل، والقيود المفروضة على اتفاقات الديون، وعوامل التحكم وموقف اإلدارة. 

ب اتخاذ قرار مالي، مع األخذ في االعتبار الخصائص العديدة للشركة. سيتم في ظل البيئة االقتصادية والقانونية للمدير المالي للبلد يج
 اآلن مناقشة تأثير كل من هذه العوامل على القرارات المالية في السطور التالية: 

 طبيعة العمل 

باح للشركة. في المخاوف قد تؤثر طبيعة األعمال التجارية على نمط االستثمار في تركيبة الشركة الراسخة للرسملة وسياسة توزيع األر 
 المتعلقة بالصناعات التحويلية والمرافق العامة ، يتعين استخدام الجزء األكبر من األموال في الحصول على األصول الثابتة ، بينما يتم

 في الوقت الحالي استثمار مبالغ كبيرة من األموال في األصول المتداولة ، وتطالب األصول الثابتة بنسبة اسمية. 

السلع   ومن صناعات  من  دائما  أعلى  الرأسمالية  السلع  صناعات  في  الثابتة  األصول  متطلبات  ستكون   ، التحويلية  الصناعات  بين 
 االستهالكية.

العاملة في إنتاج السلع األساسية  كما يجب دراسة تأثير طبيعة األنشطة التجارية على تركيبة الرسملة. ووجدت عموما أن الشركات 
استقرارا في مستوى دخلها حيث من المرجح أن يكون الطلب على منتجاتها ثابتا على نحو منتظم في أوقات الكساد االقتصادي ستحقق 

 واالزدهار. في ضوء ذلك، يمكن أن يضعوا اعتماًدا كبيًرا على الديون للحصول على أموال إضافية للشركة. 

حالة المشاريع الصناعية التي تعمل في إنتاج المنتجات غير األساسية ألن وعلى عكس ذلك ، فإن مستوى أرباح األعمال يتذبذب في  
 الطلب على منتجاتها يتغير بما يتناسب مع التذبذبات االقتصادية. إدارة مثل هذه الشركات لن تختار تحمل عبء ثقيلتها. 
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المنتجات األ الثابتة والبطيئة لتحقيق  وبالمثل، قد تثير مخاوف المنفعة العامة والمخاوف الصناعية التي تصنع  ساسية بسبب أرباحها 
سياسة توزيع األرباح الليبرالية إلعالن معدل أرباح أعلى. لكن المخاوف التجارية والمتعاملين في المنتجات الفاخرة من شأنه أن يكون 

 ارتكاب خطأ في متابعة سياسة توزيع األرباح. 

 حجم العمل •

خط النشاط أنماط استثمارية مختلفة تعتمد في المقام األول على حجم عملياتها. هناك حاجة  قد يكون لدى الشركات التي تعمل في نفس  
لمبالغ أكبر نسبيا من األموال للحصول على األصول الثابتة في بواعث قلق أكبر ألن هذه الشركات تعمل على أتمتة عملية إنتاجها التي 

 ال تستطيع الشركات الصغيرة تحمل تكاليفها. 

ى ذلك ، يمكن للشركات الصغيرة التي لديها قدر محدود من رأس المال أن تتولى شؤونها عن طريق استئجار أو استئجار وعالوة عل 
المصانع والمعدات والبناء ، في حين تقوم الشركات الكبرى عادة ببناء المباني الخاصة بها إليواء المصنع والحصول على المصنع 

 واآلالت للقيام بالعمل اإلنتاجي. 

الشركات األصغر حجًما بسبب ضعف مركزها االئتماني لديها قدرة محدودة على الوصول إلى رأس المال وسوق المال على النقيض ف
من نظيراتها األكبر. وعادة ما يكره المستثمرون االستثمار في األسهم وسندات المؤسسات الصغيرة. عالوة على ذلك، ال تملك هذه 

من األصول الثابتة لتقديمها كضمان لتأمين القرض. هذا هو السبب في أن اإلدارة في المنظمات األصغر المنظمات األصغر حجًما كاٍف  
 يجب أن تقوم بترتيب رأس المال من الدوائر المقفلة عن كثب.

هدف الحفاظ وحتى لو كانت الشركات األصغر في وضع مريح لزيادة رأس المال، فإن مالكيها يترددون في طرح قضايا لالكتتاب العام ب
على سيطرتهم على المنظمة. بل على العكس ، تجد المخاوف األكبر أنه من األسهل الحصول على األموال الالزمة من مصادر مختلفة  

 ألسواق رأس المال والنقد. 

 العائد والتكلفة والمخاطر المتوقعة •

روع وتكلفته والمخاطر المرتبطة بالمشروع. عندما يكون تشتت  العوامل الرئيسية المؤثرة على قرار االستثمار هي العائد المتوقع على المش
النتائج معروًفا وجميع المشروعات متساوية في المخاطر ، فإن مدير الشؤون المالية سيذهب بشكل طبيعي إلى هذا االقتراح االستثماري  

 الذي يؤدي إلى أعلى اإليرادات فيما يتعلق بالتكلفة.

ختلفة درجات متفاوتة من المخاطرة ، يجب إجراء بدل المتصاص المخاطر. ويتم ذلك عادة عن طريق وحيثما يكون لدى المشاريع الم
 تعديل معدل الخصم، أي معدل الفائدة المستخدم لتخفيض التدفقات النقدية الصافية المستقبلية للمشروع إلى القيم الحالية. 
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 هيكل األصول للمؤسسة  •

ا يكفي من األصول الثابتة على الديون لالستفادة من مصدر التمويل األقل تكلفة. على سبيل يجب أن تعتمد الشركات التي لديها م
المثال ، يمكن أن تعتمد المرافق العامة وشركات الصلب اعتماًدا كبيًرا على السندات لزيادة رأس المال حيث يمكن رهن أصولها من أجل  

 الحصول على قرض. 

مها والتي تكون في الغالب أرصدة المستحقات وقيم المخزون التي تعتمد على الربحية المستمرة غير أن المخاوف من المتاجرة في معظ
 للشركة ، يجب أن تضع اعتماًدا أقل على الديون طويلة األجل ، وأن تعتمد أكثر على الديون قصيرة األجل الحتياجاتها المالية.

 هيكل الملكية •

أيد قليلة ، يمكن لإلدارة أن تجد من األسهل إقناع المالكين بقبول سياسة توزيع أرباح في الشركات الخاصة التي تتركز ملكيتها في  
صارمة لصالح الشركة. ولكن في الشركات العامة المحدودة التي لديها عدد كبير من المساهمين الذين لديهم رغبات متفاوتة ، يجب 

 ية.على المدير المالي أن يصر على متابعة سياسة األرباح الليبرال

 احتمالية األرباح العادية والثابتة •

في حين أن التخطيط حول تكوين الرسملة وتحديد العالقة بين الدين واألسهم يجب على المدير المالي أن يتخيل اتجاهات أرباح الشركة 
يستمر نفس االتجاه في خالل السنوات القليلة الماضية. وحيثما كانت أرباح الشركة السابقة مستقرة إلى حد معقول ومن المرجح أن  

 المستقبل ، فإن االعتماد على الديون قد يكون مرغوًبا.

عندما تكون أرباح الشركة غير منتظمة في الماضي ولكن عند متوسطها خالل فترة من السنين تعطي هامش عائد على توزيع األسهم 
أر  تتقلب  عندما  لجمع األموال.  إصدار أسهم مفضلة  لإلدارة  ، يجوز  بأرباح الممتازة  التنبؤ  الماضي وال يمكن  الشركة بعنف في  باح 

 مستقبلية بدرجة معقولة من اليقين ، فإنها ستواجه مخاطر في إصدار الديون.

وفقا لذلك ، يجب أن يصدر األسهم العادية. عندما يتأرجح ربح الشركة بعنف في الماضي وال يمكن التنبؤ بأرباح مستقبلية بدرجة معقولة 
 إنها ستواجه مخاطر في إصدار الديون. وفقا لذلك ، يجب أن يصدر األسهم العادية.من اليقين ، ف

 عمر المؤسسة  •

يكره المستثمرون عموًما توظيف أموالهم في مشاريع جديدة بسبب المخاطر األكبر نسبيًا. المقرضون أيضا يشعرون بالخجل من اإلقراض 
تواجه الشركات الجديدة مشاكل كبيرة في تجميع األموال من السوق. فهم يقتربون من شركات بسبب قاعدتهم الرأسمالية الفقيرة. وبالتالي ،  

 التأمين ووسطاء األسهم ويدفعون لهم عمولة ووساطة أعلى لبيع أوراقهم المالية. 

وبالتالي، سيكون للشركة الجديدة حصة صغيرة من الديون في إجمالي رأس مالها. حتى إذا كانت المؤسسات الجديدة في وضع مريح 
للحصول على األموال من خالل إصدار سندات ، يجب على المدير المالي ، قدر اإلمكان، تجنب جلب جرعة كبيرة من الديون ، ألنه 
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ك جزء كبير من دخل األعمال من خالل الفائدة على القروض التي تترك مبلًغا ضئياًل لتوزيع األرباح في هذه الحالة قد يتم استهال
 واالحتفاظ بها لمزيد من التمويل. 

يمكن تقييد قدرة الشركة على جمع األموال عن طريق الديون في السنوات التالية عن طريق تقييد عهود الديون. وعلى النقيض من ذلك، 
 المشاريع القائمة مشكلة كبيرة في جمع األموال من السوق بسبب ارتفاع االئتمان في السوق.قد ال تواجه 

 وضع السيولة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل •

يجب أن ينظر المدير المالي في الوضع النقدي للشركة واحتياجات الشركة من األموال الالزمة للوفاء بالتزامات النضج ومتطلبات رأس  
الثابت والعملي مع اتخاذ قرارات األرباح. يتم دفع أرباح األسهم بشكل عام من النقد. ولذلك ينبغي أن يمارس مدير الشؤون المالية  المال  

 الحرص على التأكد من أن األموال النقدية متاحة بسهولة لتوزيع األرباح. 

ندما يتم إجراء قدر كبير من البيع باالئتمان. بحلول الوقت الذي إن توفر فائض كبير ال يعني دائمًا توافر السيولة في الشركة وال سيما ع
 يتم فيه جمع عائدات البيع المرتبطة بالمستحقات ، قد تحتاج الشركة إلى أموال لشراء المواد الالزمة لعملية اإلنتاج.

ركة وشيكة إلى الحد الذي قد يتطلب اتباع  وهكذا، على الرغم من وجود الربح وحتى توفر النقد، فقد تكون متطلبات رأس المال العامل للش
 سياسة توزيع أرباح متحفظ. 

 القيود في اتفاقيات الديون  •

ينبغي فحص أحكام عقود الديون بعناية عند اتخاذ قرار بشأن أشكال زيادة رأس المال ووضع سياسة توزيع األرباح حيث أن معظم 
 إصدار سندات من النوع السابق. العمالت تحتوي على أحكام تمنع استخدام ديون إضافية أو 

كما أنها تقيد دفع أرباح األسهم وفي بعض األحيان تمنع دفعها حتى يتم استيفاء شروط معينة. وغني عن القول إن المدير المالي يجب 
 األشكال.عن جميع األحكام التعاقدية التي تؤثر على هيكل رأس المال واألرباح بأي شكل من أن يتيح لمجلس اإلدارة موجًزا 

 موقف اإلدارة  •

التمويل وسياسة توزيع  التي تؤثر بشكل مباشر على اختيار  المالية بموقف اإلدارة. المواقف اإلدارية  القرارات  وقبل كل شيء، تتأثر 
 األرباح هي تلك المتعلقة بمراقبة المؤسسة والمخاطر.

وال إضافية مطلوبة عن طريق السندات والمخزون المفضل الذي  ترغب اإلدارة الراغبة في الحفاظ على السيطرة على الشركة في جمع أم
 ال يؤثر على السيطرة على مركز اإلدارة في الشركة. 

ومع ذلك، إذا اقترضت الشركة أكثر مما يمكن خدمتها ؛ هناك كل خطر فقدان كل السيطرة على الدائنين. ولذلك، من األفضل التضحية 
ضافي لألسهم ، بداًل من إدارة مخاطر سيطرة جميع الدائنين عن طريق جلب جرعات إضافية  بمقياس سيطرة من جانب بعض التمويل اإل

 من الديون. في مثل هذه الحالة ، ال ينبغي أن يكون المدير المالي ليبرالًيا بشكل كبير في توزيع األرباح. 
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 القيود التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة

المتوسطة تلعب دوًرا مهًما في النمو االقتصادي. ومع ذلك، من ناحية أخرى، فإن معدل فشل الشركات ال شك في أن الشركات الصغيرة و 
٪ من 90-80الصغيرة والمتوسطة يثير قلق البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. أظهرت العديد من الدراسات أن ما يقرب من  

. يواجه أصحاب األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تحديات تتعلق سنوات   10- 5الشركات الصغيرة والمتوسطة ستفلس في غضون  
 باالقتصاد المتنامي، والتقنيات المختلفة، والخبرة، ونقص الموارد. 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مهمة للنمو االقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل. تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 
ي االقتصاد العالمي. سُيظهر نجاح ريادة األعمال كيفية تقليل الفقر إلى الحد األدنى وكيفية تحسين حياة الناس في  إدارة دقيقة للنمو ف

 اقتصادات العالم غير الناضجة. 

  من أجل المنافسة دولًيا وتحقيق نمو سريع، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى مواهب إدارية للتغلب على المواقف الحرجة 
 التي قد تواجهها والوصول إلى مستوى أكثر فعالية. 

 أثر القرارات المالية على نمو المؤسسات في األردن

يؤدي تعظيم ونمو قيمة المؤسسة إلى دعم القدرات التنافسية والتكامل في األسواق العالمية. بعد فصل الملكية عن اإلدارة ، تعلن عملية  
سسة تعظيم الهدف من خالل عامل مالي يخلق القيمة في المؤسسة، لذلك وفًقا للمنظرين التحكم في المؤسسة عن ظهور قيمة المؤ 

ر والمحللين، يتم تحديد قيمة المؤسسة بالعائد والمخاطر التي تقودها القرارات المالية. وبالنظر إلى هذا، فإن هدف الدراسة يتعلق بتأثي
القيمة. من خالل محاولة اختبار هذا التأثير على المؤسسات الخاصة والعامة القرارات المالية على قيمة المؤسسة من خالل عامل خلق  
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