كلية العلوم اإلدارية
إدارة التمويل واملصارف

اإلدارة املالية
األسبوع األول
20 Oct. 2021

ماهية اإلدارة املالية وأهميتها

إعداد
د .منذرمرهج

2021 - 2022

1

تطوراإلدارة املالية على مستوى املنشأة االقتصادية
لقد ظهرت وظيفة التمويل مع إنشاء املشاريع ،حيث تميزت الفترة ما بين
ً
 1920-1900بظهور املشاريع ،بأشكالها القانونية املختلفة ،بدءا من املشروع الفردي ،فشركات التضامن ،ثم
ً
شركات التوصية البسيطة ،والتوصية باألسهم ،وأخيرا الشركات املساهمة ،سواء أكانت تابعة للقطاع العام،
أم الخاص ،أم شركات مساهمة عمالقة متعددة الجنسيات ،تنتج وتوزع سلعها ومنتجاتها في أكثر من دولة.

وصاحب هذا التطور في األشكال القانونية للمشروعات ،زيادة االهتمام بضرورة تدبير املوارد املالية
للمشروع من مصادر التمويل املختلفة ،مما أدى إلى بروز الوظيفة املالية كإحدى الوظائف الرئيسة في أي
مشروع ،والتي يتخصص في أدائها أفراد متخصصون يتمتعون بالخبرة والكفاءة واملهارة ،في ظل تنظيم إداري
يسمى اإلدارة املالية ،الهدف منها إدارة رأس مال املشروع ،واستخدامه في عملياته الجارية التشغيلية
واالستثمارية ،بما يساعد على تعظيم أرباح املشروع الدورية ،واملتوقع تحقيقها

ألن عدم نجاح العديد من املشاريع يرجع إلى سوء اإلدارة املالية ،وانخفاض كفاءة أداء وظيفة التمويل
سواء أكان ذلك عدم نجاح اإلدارة املالية في توجيه واستخدام األموال املستثمرة في مجاالت االستخدام األمثل
الذي يساعد على تعظيم الربح أم من حيث عدم نجاح املدير املالي في اتخاذ القرارات املالية واالستثمارية ،وفي
تحقيق التوازن بينهما ،وتراكم األموال في املشروع من دون استثمار.

ً
وقد زاد االهتمام أيضا بعدما بدأت عملية االندماج بين الشركات (حيث كانت نقطة البداية في هذا
املجال شركة الصلب األمريكية التي تكونت عام  ،)1900وترتب على ذلك أن ظهرت مصادر مالية جديدة تحل
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محل رأس املال الفردي كأساس لتكوين املشروع الفردي ،وشركات التضامن ،وشركات التوصية البسيطة،
وتمثلت هذه املصادر املالية في قيام الشركات املساهمة الكبيرة الحجم بإصدار كمية ضخمة من األسهم
العادية في السوق املالي لترغيب املستثمر ذي القدرة املالية املحددة ،الذي يتجنب مخاطر االستثمار بشراء هذه
األسهم ،مما يساعد على تغطية جزء كبير من رأس مال الشركة ،إلى جانب ذلك ظهرت السندات واألسهم
املمتازة ،كأحد املصادر املالية التي يعتمد عليها إلى جانب االقتراض من البنوك ،لتوفير االحتياجات املالية
اإلضافية للمشروع.

كما بدأت املشاريع في هذه املرحلة باللجوء إلى البنوك لخصم األوراق التجارية قبل حلول موعد
استحقاقها ،وذلك رغبة في تمويل املشروع ،كما اهتمت املشاريع بتكوين محفظة لألوراق املالية املتداولة في
السوق املالي كاستثمار مؤقت ألموال املشروع.

وفي هذا املجال تطورت وظيفة اإلدارة املالية لتتناول تنظيم املعلومات املحاسبية واملالية وإعدادها،
واالهتمام بالتحليل املالي لبيانات القوائم املالية ،وبنشر الحسابات الختامية واملركز املالي للمشروع.

ً
ومع تطور الدول اقتصاديا واجتماعيا وظهور التكتالت السياسية واالقتصادية ومع انتشار التخصص،
وتقسيم العمل ،بفضل الثورة الصناعية التي نجم عنها تطور الفن الصناعي والتكنولوجي ،وظهور االختراعات
حيث أصبحت املشاريع بحاجة إلى املزيد من األموال ،وزادت أهمية السيولة ،واملحافظة عليها والتأكيد على
أهمية تدبير االحتياجات املالية للمشروع ،مما زاد من مسؤولية اإلدارة املالية وأهميتها ،على مستوى املشروع،
حيث تنامت أهمية البحث عن أفضل وسائل استغالل املوارد املحدودة والنادرة ،لتعظيم العائد املحقق منها،
لضمان ونمو املشاريع بقاءها واستمرارها.
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وفي هذه الفترة زادت مهام اإلدارة املالية حيث إذ االهتمام بكيفية الحصول على األموال من املصادر
الخارجية ،مع تدعيم مصادر التمويل الذاتي ،مع االهتمام بالسياسات املالية على مستوى املشروع.

كما زاد االهتمام بالنواحي املالية التالية ،والتي تعد من مهام اإلدارة املالية في تلك الحقبة من الزمن:
 1ـ االهتمام بأساليب معالجة عناصر رأس املال (اململوك ،املقترض) التي تناولت طرق توزيع فائض
الربح القابل للتوزيع على حملة األسهم العادية واملمتازة ،وطرق دفع الفوائد املستحقة لحملة
السندات ،وفائدة القروض املصرفية.
 2ـ دراسة أثر تكلفة الحصول على األموال.
 3ـ دراسة العالقة بين عناصر هيكل رأس املال اململوك واملقترض.
 4ـ االهتمام بدراسة السيولة ،وكيفية تحقيق التوازن بينها وبين الربحية في املشروع.

ومع األزمة االقتصادية الكبرى عام  1929ظهرت موجات الكساد العاملي والتضخم ،والتي أثرت في بقاء
املشاريع واستمرارها ،مما أدى إلى ظهور أهمية تدبير األموال ،والتخطيط لها ،والبحث عن أفضل مصدر
تمويلي ،واألقل تكلفة .حيث اندفع رجال األعمال للبحث عن الوسائل الكفيلة لحماية املشاريع من اإلفالس مما
زاد االهتمام بمواضيع السيولة والتمويل.

ً
وخالل الفترة ( )1940-1930أدى الكساد العاملي في هذه الفترة وخصوصا بعد السنوات التي تلت
الحرب العاملية األولى إلى إبراز أهمية اإلدارة املالية ،كإدارة متخصصة الهدف منها حماية املشروع من اإلفالس
واالنهيار املالي .إذ انهار كثير من املشاريع القائمة بسبب غياب اإلدارة املالية املتخصصة ،والتي لم تتمكن،
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بأساليبها العلمية ،من التغلب على حاالت العسر املالي الفني أو الحقيقي ،بينما املنشآت التي اهتمت بمواضيع
السيولة وتعظيم األرباح ،والتي استخدمت الطرق العلمية ،استطاعت أن تستمر ضمن هذه الظروف.

ً
ونظرا لندرة األموال في تلك الفترة ،أصبح املقرض يطلب ضمانات الحماية لقروضه قبل إقراض
املشروع .ولذلك اهتمت اإلدارة املالية بوضع السياسات ،واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية املوارد املالية
للمشروع وصيانتها ،وتحقيق التوازن بين عناصر هيكل التمويل باملشروع ،وبذلك تعاظم دور اإلدارة املالية
وأهميتها.

وملواجهة األخطار املالية ،وملحاولة كشف املستقبل واالستعداد له ،ظهرت وظائف جديدة لإلدارة
املالية ،تمثلت بما يلي:
 1ـ ظهر التخطيط املالي كوظيفة هامة من وظائف اإلدارة املالية.
 2ـ زاد االهتمام بدراسة هيكل التمويل األمثل ،وتحديد نسبة املديونية.
ً
ً
 3ـ ظهور التحليل املالي ،إذ كان عدم نجاح العديد من املشاريع سببا مباشرا لتدخل الدولة ،وممارسة
الرقابة على املشاريع االقتصادية ،ومطالبتها بتقديم البيانات املالية ونشرها.
 4ـ التعرف على نقاط الضعف ،والقوة في املركز املالي للمشروع ،وتحديد حالته املالية من خالل ظهور
وظيفة الرقابة املالية.

وفي املرحلة ( )1960-1940زاد االهتمام بدراسة التدفقات النقدية الداخلة ،والخارجة ،وتحديد
التدفق النقدي الصافي ،كما برزت أهمية التخطيط ،والرقابة على هذه التدفقات النقدية ،عن طريق ما يسمى
باملوازنة النقدية.
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وفي الخمسينيات زاد االهتمام بتطوير أسلوب إعداد امليزانيات الرأسمالية واستخدامها ،مع التأكيد
على أهمية دراسة الجدوى االقتصادية كأسلوب لتقويم املشروعات االستثمارية ،واتخاذ قرارات االستثمار ،إذ
بدأ في هذه املرحلة بظهور أهمية قرار االستثمار ،وقرار التمويل ،وكيفية تحقيق التوازن بينهما ،وكيفية اتخاذ
قرار االستثمار األمثل ،باستخدام أساليب علمية أهمها صافي القيمة الحالية وهذا ما زاد من أهمية دور اإلدارة
املالية في املشاريع االقتصادية.

ً
ً
وفي هذه املرحلة تطورت اإلدارة املالية .تطورا ملحوظا وبدأت تهتم بتطبيق األساليب ،والقواعد
الرياضية الحديثة ،واألساليب اإلحصائية ،للوصول إلى القرار السليم الذي يحقق االستثمار األمثل لألموال.

ومما سبق يتضح ّ
أن نطاق الوظيفة املالية قد اتسع من املفهوم املحاسبي املجرد إلى مفهوم أوسع
وأشمل انطلق من اعتبار املشروع االقتصادي وحدة أو نواة اقتصادية في التركيب االقتصادي العام ،وهذه
الوحدة لها كيانها القانوني واملالي والتجاري ،حيث انتقلت اإلدارة املالية من مجرد تسجيل القيود وحساب نتائج
األعمال إلى االهتمام بإجراء تحليالت شاملة لكل نشاطات املشروع التي لها انعكاسات مالية ،وتقوم بوظائف
عديدة كالتحليل والتخطيط والرقابة املالية.

وفي الفترة ( 1960و )1980حدث تطور كبير في وظائف اإلدارة املالية ،وخاصة في مجال تقويم املشاريع
االستثمارية الجديدة والقائمة ( سواء أكانت مشاريع إحالل أم تجديد أم توسع ) حيث تطور أسلوب تطبيق
األساليب والطرق العلمية املستخدمة ،وتقويم املشاريع.
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كما ظهر االهتمام بنظرية االستثمار في محفظة األوراق املالية في البنوك وتم تطبيق هذه النظرية في
مجال اإلدارة املالية وأول من تعرض لهذا املجال بالشرح والتفسير ماركوتز  Markowityعام  ، 1952ومن ثم
ظهور مؤلفات جديدة للعديد من املؤلفين مثل شارب  Sharpوموسين  ،Mossinوغيرهم ،تناولت مخاطر
االستثمار بكافة أنواعها ( في األصول ،أوراق مالية ) مما ساعد املدير املالي على أداء واجباته بشكل متميز،
ً
خصوصا عند التعامل مع السوق املالي ،وتحليل درجة املخاطر املرتبطة بالديون املستحقة على املشروع.

وفي هذه الفترة انتشر استخدام الحاسبات اآللية ،وأساليب التحليل الكمي في مجال التمويل ،وبذلك
استطاعت اإلدارة املالية معالجة كم هائل من املعلومات الوصفية والكمية ذات العالقات املتشابكة وتحليلها،
وفي وقت أقل ،وبدرجة عالية من الدقة ،بغرض استخالص النتائج واملؤشرات التي تساعد في رسم السياسات
املالية ،وفي مجال التخطيط املالي ،وعند اتخاذ القرارات املالية واالستثمارية.

ويضاف إلى ذلك االستخدام الواسع لألساليب الكمية ،وبحوث العمليات في حل املشكالت املالية مثل:
أسلوب القيمة املتوقعة ،التوزع االحتمالي ،االنحراف املعياري ،معامل االرتباط ،املصفوفات .ولقد ساعد تطور
بحوث العمليات ،وتطوير استخدام األساليب الكمية ،على اتخاذ القرارات املالية ،واالستثمارية بدرجة عالية
من الدقة.

ومنذ عام  1980وحتى عام  ،2000كان للتضخم تأثير كبير في دور اإلدارة املالية وأهميتها ،فمع تغير
معدل التضخم وتزايده ،ارتفعت أسعار الفائدة في السوق املالية األمر الذي أدى إلى زيادة األسعار ،مع
انخفاض القوة الشرائية الحقيقية للنقود.
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ومن الناحية املالية نجد أن قيمة رأس املال تنخفض بفعل التضخم ،وترتفع تكلفة الديون ،وزيادة
ً
معدل التضخم يزيد من حدة عوامل عدم التأكد مما يزيد من صعوبة عملية التنبؤ باملستقبل خصوصا فيما
يتعلق بالطلب واألسعار والتكاليف ،األمر الذي زاد من أهمية اإلدارة املالية ،ودورها في نجاح املشاريع.

كما تطورت في هذه الحقبة من الزمن األسواق املالية ،وزاد اهتمام اإلدارة املالية بتحليل األسواق
املالية ،واختيار األوراق املالية ذات العائد املرتفع ،واملخاطرة األقل ،وهذا ما طور إصدار األسهم العادية
واملمتازة والسندات .كما تطور ظهور املؤسسات املالية ،والبنوك املتخصصة التي تعمل على تنظيم وشراء هذه
األوراق وبيعها ،وجمع املدخرات من صغار وكبار املستثمرين  ،مما ساعدها على تقديم القروض قصيرة األجل
واملتوسطة والطويلة ،إلى املنشآت االقتصادية املختلفة.

وتحت وطأة زيادة تكلفة رأس املال ،وندرة األموال وتوسع املشاريع وزيادة عددها ،اتجهت اإلدارة املالية
الحديثة إلى إعطاء األولوية ،واالهتمام األكبر الختيار مصدر التمويل األنسب بهدف تعظيم الربحية ،كما زاد
االهتمام بالعالقة بين قرار االستثمار ،وقرار التمويل.

ً
وزاد في هذه الفترة االهتمام بشكل كبير باألهداف املالية ،وخصوصا بهدف تعظيم القيمة السوقية
للمنشأة االقتصادية ،بهدف تحقيق االنسجام والتوافق بين أهداف اإلدارة املالية ،وأهداف املساهمين.

ً
كما زاد مؤخرا اهتمام اإلدارة املالية بدراسة وتحليل أثر متغيرات البيئة الداخلية ،والخارجية في قيمة
ً
املنشأة وفعاليتها ،نظرا ملا لهذه املتغيرات من أثر كبير في نجاح الوظيفة املالية ،وفي فاعلية الدور الذي يلعبه
املدير املالي في املشروع ،حيث تنحصر متغيرات البيئة الداخلية بـ:
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 1ـ حجم املنشأة :إذ كلما زاد حجم املنشأة زادت إمكانياتها وخبراتها ،وتوفرت الكفاءات اإلدارية والفنية
والعمالية ،الالزمة لنجاح األعمال ،ويتوفر في املنشآت ذات الحجم الكبير رأس املال الالزم لسير العمل
والتوسع به ،وتزداد ثقة البنوك بها ،وتزداد قدرتها في الحصول على القروض وتوفر السيولة ،وهذا ما
يساعدها على تحقيق أهدافها املالية.
 2ـ نمط ملكية املنشأة ،فاملنشأة التابعة للقطاع العام ملزمة بتحقيق أهداف اجتماعية تؤثر في األداء املالي
للمشروع.
 3ـ نوعية اإلدارة ،فاإلدارة املعتمدة على أحدث األسس واألساليب العلمية تساعد على نجاح وظائف اإلدارة
املالية.
حد كبير ،في نجاح وظائف اإلدارة املالية.
 4ـ العنصر البشري :يساعد توفر اإلداري املؤهل واملختص إلى ٍ
 5ـ يساعد توفر املعلومات والبيانات واألرقام اإلحصائية إلى حد كبير في نجاح اإلدارة املالية وتحسين األداء
املالي.
 6ـ توفر األجهزة التقنية الحديثة ،واآلالت اإلنتاجية املتطورة ودورها الكبير في زيادة مبيعات وأرباح املنشأة.

أما فيما يتعلق بمتغيرات البيئة الخارجية فتتمثل بـ:
 1ـ املتغيرات االقتصادية :كمعدل نمو الناتج القومي ،معدل نمو الدخل الفردي ،معدل نمو أسعار الفائدة،
التضخم ،سياسات التصدير واالستيراد ،النظام الضريبي .....إلخ.
 2ـ متغيرات سياسية :االستقرار السياس ي ،األمن ،الضمان ،سياسة الدولة تجاه املشروع وطبيعة عمله،
سياسة الدولة تجاه التعليم ،تأصل بعض املفاهيم التقليدية.
3

ـ

متغيرات

قانونية

مثل

قوانين

العمل،

ومدى

مرونتها،

أهداف املشروع والقوانين الخاصة بتنظيم التجارة ،والفرق بين القانون والواقع .....إلخ.
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وتالؤمها

مع

 4ـ متغيرات فنية تكنولوجية وتتمثل بـ :براءات االختراع وحمايتها ،البحوث ومدى تنوعها ،مدى توفر األجهزة
التي تنقل املعلومات وتحللها ،مدى توفر األساليب العلمية الحديثة الالزمة التخاذ القرارات
السليمة.....إلخ.
 5ـ متغيرات ثقافية واجتماعية وتتمثل بـ :وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة ،نسبة األمية ،نقص
الكفاءات واملهارات ،العادات والتقاليد ،التعصب ،مستوى املعيشة وعدد السكان ،مستوى التعليم
واتجاهاته.

عالقة اإلدارة املالية ببعض اإلدارات األخرى في املنشأة االقتصادية:
 1ـ عالقة اإلدارة املالية بإدارة اإلنتاج:
هناك العديد من القرارات املتعلقة بالوظيفة اإلنتاجية في املشروع لها تأثير في النواحي املالية فيه .فعلى
سبيل املثال قرارات إنشاء وحدة إنتاجية جديدة ،أو توسيع الطاقة اإلنتاجية للمصنع أو قرار إنتاج سلعة
جديدة ،أو إنشاء أبنية جديدة ،وشراء آالت جديدة ،وفتح خطوط إنتاجية ،بحاجة إلى أموال .ويقع على عاتق
اإلدارة املالية تدبير هذه األموال.
ومن ناحية أخرى ،فإن قرار زيادة عدد الوحدات املنتجة يؤدي إلى زيادة املبيعات ،وبالتالي يؤدي إلى
ً
زيادة التدفقات النقدية الداخلة علما أن زيادة الوحدات املنتجة يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة.
وهذا ما يتعلق بعمل اإلدارة املالية ،لذلك نالحظ أن كل إدارة في املشروع تؤثر وتتأثر بغيرها ،وكل قرار ُيتخذ له
تأثير في باقي اإلدارات في املشروع.
 2ـ املالية والتسويق:
تحتاج الوظيفة التسويقية إلى حمالت إعالنية ،وهذه الحمالت بحاجة إلى أموال ،وتقع على عاتق اإلدارة
املالية مسؤولية تدبيرها ،وهذا بالتالي يؤدي إلى زيادة املبيعات وزيادة األرباح ،كما قد تقترح إدارة التسويق إيجاد
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منفذ جديد للتوزيع ،أو فتح معرض جديد ،أو شراء سيارة بيع .كل هذه األمور بحاجة إلى أموال وقد تؤدي إلى
زيادة التدفقات النقدية الخارجة ،وهذا يوضح العالقة بين الوظيفة املالية ،والوظيفة التسويقية.
 3ـ املالية واألفراد:
تتأثر اإلدارة املالية بالقرارات املتخذة في إدارة األفراد ،أو مثل زيادة أجور العمال ،أو ترقيتهم ،أو زيادة
كفاءتهم من خالل دورات تدريبية تؤثر كلها في الناحية املالية للمشروع ،فإذا تم اتخاذ أي قرار من دون التنسيق
مع اإلدارة املالية سيكون مصيره عدم النجاح ،لعدم توفر األموال الالزمة لتنفيذه.

-------------------------------------
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