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 ايفصٌ االٍٚ
 املايـٝـ١ َدخٌ يدزاض١ االداز٠

 
 املاي١ٝ  الداز٠اتعسٜف ٚ   َفّٗٛاٚالً: 

 
 ٖرٙ رنتًف ٚ ،خد١َٝ أٚ جتاز١ٜ أٚ صٓاع١ٝ ناْت ضٛا٤ ٗااتْػاط َٔ خالٍ اتسؤضطامل بٗا تكّٛ عد٠ ٚظا٥ف ىآٖ

ٌ  ايـ   ايطسٜكـ١  ٚ االقتصـاد١ٜ  ايعـسٚف  ٚ اأٖدافٗ ٚ املػسٚع زدِ باختالف ايٛظا٥ف  ايٛظـا٥ف  إٔ إال ،بٗـا  ٜعُـ

 متازع ٚ أٖداف٘ يتسكٝل األعُاٍ ْػاط عًٝٗا ٜعتُد اي  األضاض١ٝ ايدعا١َد تع املاي١ٝ ٚ ايتطٜٛك١ٝ ٚ اإلْتاخ١ٝ

 . َٔ ٖرٙ ايٛظا٥ف يهٌ َع١ٓٝ إدازات خالٍ َٔ ايٛظا٥ف ٖرٙ
 اإلْتاخ١ٝ ايعًُٝات ٚ ايكسازات ٚ ايطٝاضات ٚ األٖداف َععِ ألٕ ذيو، ايٛظا٥ف ٖرٙ أِٖ َٔ املاي١ٝ ايٛظٝف١ دتعٚ 

٘  إال املايٝـ١،  االعتبـازات  عٔ مبعصٍ إيٝٗا ايٓعس ٜطتسٌٝ ايتطٜٛك١ٝ ٚ ِ  أْـ ٔ  بـايسم ّ  ايـدٚز  َـ ٟ  اهلـا ٘  ايـر  تًعبـ

 اإلْتار ٚظٝف  َٔ نٌ ًكاٙتت ناْت ايرٟ االٖتُاّ ْفظ ايطابل يف تًل مل فإْٗا ػازٜ امل إداز٠ يف املاي١ٝ ايٛظٝف١

ٟ  ٓػـاط اي يف زـدتت  اي  املدتًف١ يًتغريات ْتٝد١ يهٔ ٚ  ايتطٜٛل ٚ ٕ  االقتصـاد ٞ  ايتدطـٝ   ٚظـٝف   فـا  ٚ املـاي
ٌ  أصـب   يريو ،املاضٞ يف اذتاٍ عًٝ٘ نإ عُا أ١ُٖٝ أنثس َسنصا حتتالٕ أصبستا املاي١ٝ املٛازد ع٢ً ايسقاب١  عاَـ

 احملافع١ ٚ املاٍ زأع إداز٠ ٚ املٓاضب ايتٌُٜٛ إدناد زٝج َٔ املاي١ٝ ايٓٛازٞ يف خاص١ً، نبرياً ايػسنات بني املٓافط١
 .ايطٝاع أٚ اإلضساف ازتُاالت نٌ َٔ محاٜتٗا ٚ املتاز١ املاي١ٝ املٛازد ع٢ً

 

ّ  ايـ  ايٛظٝفـ١   تًـو باْٗا  املاي١ٝ اإلداز٠ َفّٗٛ حتدٜد ميهٔ ٚ ٔ  ذيـو  ٚ َتٓٛعـ١  َايٝـ١  بٓػـاطات  تكـٛ ٍ  َـ  خـال

ٌ  َتدصص١ ف١ٝٓ يٛظا٥ف تٓفٝرٖا ٞ  نايتسًٝـ ِ ٚ ،املـاي ِ تفطـ  ٚ إعـداد ، ٚ نـريو  املػـازٜ   تكـٝ ٚ  املايٝـ١،  ري ايكـٛا٥
زٝج  بهفا٠٤ داز١ٜالإ ًٛظا٥في تٓفٝرٖا خالٍ َٔ مريٖا ٚ املايٞ تٓعِٝاي إعاد٠ٚ  ،االْدَارٚ  ،ايتكدٜس١ٜ املٛاشْات
 .املٓػأ٠ أٖداف حتكٝل يف املطا١ُٖ بايتايٞ ٚ هلا احملدد٠ االٖداف حتكٝل تطتطٝ 

 
 :      زٜفاايتع ٖرٙ َٔ ٚ املطُٕٛ زٝج َٔ تتفل إْٗا إال اختالفٗا زمِ ٚ املاي١ٝ يإلداز٠ ٠عد تعازٜف ٖٓاى ٚ

 متٌٜٛ ع٢ً ايكدز٠ ٚتٛفري َايٞ، زب  ع٢ً يًسصٍٛ املُه١ٓ، ايطسم أفطٌ دزاض١ ع٢ً تعٌُ اي  ايكٛاعد َٔ زتُٛع١ فٗٞ
ِ  ايتدطـٝ   بعًُٝـ١  رنـت   ايرٟ ايرٖين ايٓػاط املسؤضط١، ٖٚٛ داخٌ تتِ اي  املٗاّ ناف١  ذتـسن   ٚاملتابعـ١  ٚايتٓعـٝ

ٍ  ايتدطـٝ   ٖٞ املٓع١ُ، ٜٚس٣ ايبعض إ االداز٠ املاي١ٝ َٚٔ إىل ٚاملستكب١ اذتاي١ٝ يألَٛاٍ ٚارتسٚر ايدخٍٛ  عًـ٢  ذتصـٛ
 .املسؤضط١ يف املايٞ االدا٤ زقاب١ ٚ عًُٝاتٗا ٚتٓعِٝ ٚتٛظٝفٗا االَٛاٍ

                                                    
ِ  بهفا٠٤ األَٛاٍ الضتثُاز املسؤضط١ تطتددَٗا اي  األدٚات ٚ املفاِٖٝ َٔ زتُٛع١ عٔ عباز٠ ٖٞ: املاي١ٝ اإلداز٠ف  يتععـٝ

ٔ  زبـ   أعًـ٢  حتكٝـل  ٚ االضتُساز ٚ ايُٓٛ ٚ ايبكا٤ فاٖدا حتكٝل إىل ٜسؤدٟ مبا قُٝتٗا ٌ  ممهـ  عٓـد  ضـٛا٤  ايتهـايٝف  بأقـ
 .املصادز ٖرٙ باضتثُاز ايكٝاّ عٓد أٚ األَٛاٍ َصادز حتدٜد
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 :.ٖٞ املاي١ٝ اإلداز٠ عًٝٗا تكّٛ اي  ايس٥ٝط١ ايفًطف١ إٔ، زٜفاايتع َٔ ٜٚتط 
 .املٓع١ُ خازر املتدفل املاٍ َٔ أنرب ٜهٕٛ حبٝج املٓع١ُ، داخٌ إىل املاٍ تدفل تععِٝ -1
 .املٛخٛدات يف املطتثُس٠ األَٛاٍ زدِ َعسف١ -2
 .املطًٛبات ٖٝهٌ َعسف١ -3
 .يًُػسٚع املايٞ اهلٝهٌ َعسف١ -4
 

 املاي١ٝ اإلداز٠ تطٛزْػأ٠ ٚ  تاْٝاً:
 

 خـص٤  ذيـو  قبٌ املاي١ٝ ايٛظٝف١ ناْت زٝج املايٞ بايٓػاط االٖتُاّ بدا١ٜ ذيو نإ ايعػسٜٓات بدا١ٜ يف  ٔ ِ  َـ  عًـ

 فتُٝصت املفهسٜٔ، اٖتُاّ ستٛز ٖٞ يًُػازٜ  األَٛاٍ تدبري إخسا٤ات ٚ ادتدٜد٠ املسؤضط١ إْػا٤ ع١ًُٝناْت ٚ االقتصاد

 املتفكـ١  املبايغ شٜاد٠ َعٗا تطًب مما اذتدِ نبري٠ ايصٓاعات إىل ايتسٍٛ ٚ االقتصادٟ ايٓػاط يف بايتٛض  ايفرت٠ ٖرٙ

 اإلداز٠ تع  مل ٚ يًتٌُٜٛ خازخ١ٝ َصادز عٔ ايبسج تطًب يريو، املدتًف١ األصٍٛ ٚ اآلالت غسا٤ ٚ ايتٛضعات ٖرٙ ع٢ً

 .قًٝال اٖتُاَا إال ايداخ١ًٝ املاي١ٝ

 ٚقدز٠ عدّ َثٌ املاي١ٝ املػانٌ َٔ ايعدٜد ظٗست (1933 -1929) عاّ ايهطاد فرت٠ حبًٍٛ ٚ ايثالتٝٓات َطً  يف 

ّ  أصـب   ٚ ،املبٝعـات  زدِ اخنفاض ٚ االقتصادٟ ايسنٛد ْتٝد١ عًٝٗا املرتتب١ االيتصاَات ضداد ع٢ً املسؤضطات  االٖتُـا

ٟ  ايطـٝٛي١  تٛفري ع٢ً ٜسنص ٙ  متٝـصت  قـد  ٚ ،اإلفـالع  يتفـاد ٌ  بصٜـاد٠  أٜطـا  ايفـرت٠  ٖـر ٞ  ايتـدخ  ايٓػـاط  يف اذتهـَٛ

 الطـالع  ضـٜٓٛا  بٗـا  ارتاصـ١  املايٝـ١  ايبٝاْـات  بٓػس املسؤضطات تًتصّ اي  ايتػسٜعات َٔ ايعدٜد صدزت ٚ االقتصادٟ

ٌ  يف أخـس٣  اٖتُاَات زتاالت ظٗٛز إىل أد٣ مما أٚضاعٗا زكٝك١ ع٢ً املطتثُسٜٔ مجٗٛز ٌ  اإلدازٟ ايتُٜٛـ ٌ  َثـ  ايتسًٝـ

 .األدا٤ نفا٠٤ تكِٝ ٚ املايٞ

 ٚ ٍايفرت٠ خال  ٔ ّ  َـ ٟ  ايفهـس  املايٝـ١  اإلداز٠ ضـاد   (1950 -1940 )عـا ٟ  ايتكًٝـد ٍ  تطـٛز  ايـر  ٚ ايعػـسٜٓات  خـال
 دٕٚ املطاُٖني ٚ املكسضني َٓعٛز أٟ خازخٞ َٓعٛز َٔ األَٛاٍ تدبري ع٢ً يًرتنٝص املاي١ٝ اإلداز٠ َفّٗٛ ٖٞ ٚ ايثالتٝٓات

ّ  شاد ٚ ،املسؤضطـ١  داخٌ ايكساز اختاذ بع١ًُٝ االٖتُاّ ٞ  ايتدطـٝ   أضـايٝب  ٚ ايٓكدٜـ١  بايتـدفكات  ٖٓـا  االٖتُـا  ٚ املـاي
 .املاي١ٝ يًُٛازد األَثٌ االضتدداّ ٚ ايسقاب١

 ٚ ايتكدٜسٜـ١  املٝصاْٝـات  ٚ االضتثُازات َٛاضٝ  ع٢ً ايرتنٝص١ دٜثاذت املاي١ٝ اإلداز٠ اخترت ارتُطٝٓات أٚاض  يف ٚ 
ِ  ايكساز إىل ايٛصٍٛ يف ايهبري األتس ايعًُٝات حبٛحٚاذتدٜث١  ايسٜاض١ٝ األضايٝب نإ ٚ املايٞ ايتدطٝ  ٟ  ايطـًٝ  ايـر

 .ْفطٗا املٛخٛدات اداز٠نٝب١ تس إىل باإلضاف١ ٖرا املاٍ يسأع األَثٌ االضتثُاز ٖدف ذنكل

 ٚ ض ايٛ تطٛزت االقتصادٟ ايسٚار زاي١ َ  ٚ ايطتٝٓات فرت٠ يف  ِ ٍ  نٝفٝـ١  عًـ٢  َكتصـس٠  تصـب   فًـ  عًـ٢  اذتصـٛ

ٍ  إداز٠ إىل تدزدنٝا االٖتُاّ اْتكٌ بٌ فك  األَٛاٍ ٌ  بـني  زتبـاط ٌ االَعاَـ  إدنـاد  ضـسٚز٠  إىل ٚ األصـٛ  ٚ املعـني  األصـ
 .املسؤضط١ األصٍٛ نفا٠٤ األنثس االضتدداّ ٚ األَثٌ اذتدِ إىل يًٛصٍٛ نٛض١ًٝ األصٍٛ زتُٛع
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 ٚ يف بايتٛض  ايفرت٠ ٖرٙ متٝصت اذتاضس ايٛقت زت٢ ٚ ايطبعٝٓات فرت٠ يف  ّ ٞ  ادتاْـب  اضـتددا  اىل أد٣ ٖـرا  ٚ اآليـ
 عًـ٢  االعتُـاد  أصـب   ٚ األعُاٍ َٓعُات يف ايكسازات اختاذ ٖٝانٌ ٚ اإلداز١ٜ ٚ ايتٓع١ُٝٝ ايٓٛازٞ يف خرز١ٜ تغريات

 .املعاصس٠ يًُسز١ً املُٝص٠ ايصف١ ٖٛ ايكسازات اختاذ ٚ املاي١ٝ املػانٌ حتًٌٝ يف ايسٜاض١ٝ ايُٓاذر

  مبـا  ضـٝتطٛز  املسؤضطـات  يف املاي١ٝ اإلداز٠ دٚز إٔ ْتٛق  املطتكبٌ يف أَا  ّ  ممـا  املتطـٛز٠  اذتدٜثـ١  األضـايٝب  ٜـتال٤

 .املاي١ٝ بايٓٛازٞ املتعًك١ ايطبٌ أفطٌ حتكٝلٚ ايتطٛزات ٛانب١مل اذتكٌ ٖرا يف ايعاًَني َٔ ٜتطًب
 

 املاي١ٝ االداز٠ أْػط١ تكطِٝ : تايثاً

 :َاًٜٞ اىل متازضٗا اي  يًدٗات ٚفكا املاي١ٝ االداز٠ أْػط١ تكطِٝ ميهٔ
 املايٝـ١  ايفـرت٠  خالٍ ْفكات ٚ ساداتٜا َٔ يًدٚي١ ايعا١َ األَٛاٍ باداز٠ املع١ٝٓ االداز٠ ٖٞ: اذته١َٝٛ املاي١ٝ االداز٠  -1

 يف اذتاصـ١ً  ايتطٛزات بعد ايدٚي١ َاي١ٝ اداز٠ بتطٜٛس االٖتُاّ اشدٜاد ٜالزغ ٚ يًدٚي١، ايعا١َ املٛاش١ْ حتددٖا اي 
 اىل اضـاف١  بٗـا  ايتصـسف  نٝف١ٝ ٚ ايدٚي١ اَٛاٍ عسض يف ايػفاف١ٝ ع٢ً اذتسص ٚ ايتهٓٛيٛخ١ٝ ٚ االختُاع١ٝ ايثكاف١

 تطـٜٛس  نٝف١ٝ يدزاض١ املاي١ٝ اإلداز٠ زفص مما ايدٚي١ اَٛاٍ اضتدداّ ٚ ض٤ٛ املايٞ ٚ االدازٟ ايفطاد ظاٖس٠ اْتػازذيو 

ّ ٜٚاتٞ ، ايتطٛزات ٖرٙ ملٛانب١ ايدٚي١ َاي١ٝ اداز٠  االٖتُاّ باداز٠ َاي١ٝ ايدٚي١ بطبب ق١ً املٛازد املاي١ٝ يًسه١َٛ ٚ عـد
ٚ ايعا١َ يًدٚيـ١ ٚ عـدّ ٚخـٛد اخٗـص٠ ٚ أضـايٝب َتابعـ١        ايعدص املطتُس يف املٛاش١ْ نريوايتٛشٜ  ايعادٍ يًدخٌ ٚ ايثس٠ٚ 

 ب١ فعاي١.اقز

 
 ْفكاتٗـا  ٚ املػـازٜ   ٜسادات تدزع مجٝ  َاٜتعًل باٚ ٖٞ االداز٠ املاي١ٝ اي  : االداز٠ املاي١ٝ ملػازٜ  ايكطاع ارتاص  -2

ٍ  ٚضـب   األخٌ ط١ًٜٛ ٚ ايكصري٠ ٍ  يف ايتٛضـ   ْتٝدـ١  األَـٛا ٔ  املًهٝـ١  اْفصـا ٙ  دٚز تٛضـ   ٚ االداز٠ عـ َتـأتساً   االداز٠ ٖـر
املػـازٜ  ٚ  بايتطٛزات ايتهٓٛيٛخ١ٝ ٚ اْتػاز َعاٖس ايعٛمل١ ٚ االْفتاح االقتصادٟ ايرٟ اد٣ ازتفـاع زـد٠ املٓافطـ١ بـني     

 .ٚ اْفتازٗا ع٢ً ارتازر ْتٝد١ يصٜاد٠ زس١ٜ ايتعاٌَ بايعُالت األخٓب١ٝ يف األضٛام احمل١ًٝ اْتػاز األضٛام املاي١ٝ

 
ــ١ ايػدصــ١ٝ -3 ــسد ٚ     : األداز٠ املايٝ ــات ايف ــاٜسادات ٚ ْفك ــ١ ب ــسد ٚ املتُثً ــاالَٛاٍ ايػدصــ١ٝ يًف ــ١ ب ــٞ االداز٠ املعٓٝ ٖ

األغداص ْعسا يتٓٛع َصادز ايتٌُٜٛ ايػدص١ٝ ٚ ازتفاع زدُٗا ٚ تٛفس  َعط١ِٝ عٓد ٚ ٖٞ أٜطا ال تكٌ أُٖ ،اضتثُازات٘
 .يالضتثُاز مببايغ ق١ًًٝ ٚ خاص١ يف االضٛام املاي١ٝ ايفسص
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 ٘ارتاص١ ٚاملاي١ٝ ايعا١َ املاي١ٝ ٚاالختالف بني اٚخ٘ ايتػاب 

 
 ارتاص١: ٚاملاي١ٝ ايعا١َ املاي١ٝ بني ايتػاب٘ اٚخ٘ -أ 

 

 بُٝٓٗا. َتبادٍ تأتري ٖٓاى 
 ٚارتدَات املػازٜ  ع٢ً تٓفك٘ َا خالٍ َٔ ارتاص١ املاي١ٝ تدعِ ايعا١َ املاي١ٝ. 
 ضسا٥ب َٔ ارتاص ايكطاع َٔ تدفع٘ َا خالٍ َٔ ايعا١َ املاي١ٝ تدعِ ارتاص١ املاي١ٝ. 

 ٚ ٕاملايٞ ايطٛم ْفظ يف نالُٖا ٜعُال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٚارتاص١ ايعا١َ املاي١ٝ بني االختالف اٚخ٘ -ب 

 
ــاال  تزتـ
 االختالف

 اص١ارتاي١ٝ امل عا١َاي اي١ٝامل

 حتكٝل َصاحل اصساب املػسٚع االختُاع١ٝ حتكٝل االٖداف اهلدف

 زتاٍ
 ايتٌُٜٛ

حتصٌ ايدٚي١ عًـ٢ ازتٝاخٗـا املايٝـ١ عـٔ     
طسٜل ايطسا٥ب املباغـس٠ ٚمـري املباغـس٠، ٚ    

 أَالى ٜساداتَٔ االٜسادات مري ايطسٜب١ٝ، ا
 االقرتاض ٚ املػازٜ  يف َػازنتٗا ٚ ايدٚي١،

ــل   عًــ٢حتصــٌ  ازتٝاخاتــ٘ ايتًُٜٛٝــ١ عــٔ طسٜ
ٚ عٔ طسٜل االقـرتاض ٚ   املػازٜ  َطا١ُٖ أصساب

 األزباح مري املٛشع١.

زتــــــاٍ 
 االضتثُاز

باألْفـام   يعاّ ايكسازدَا ٜتدر ايكطاع اعٓ
ــاٙ   أٚ االضـــتثُاز، فأْـــ٘ ٜٗـــتِ أٚال بايسفـ

 .تِ ايسب َٚٔ االختُاعٞ 

اختـــاذ ايكـــساز يف ضـــ٤ٛ  االضـــتثُاز َـــٔ خـــالٍ
يسأمسـاٍ  ٛقع٘ يًسصـٍٛ عًـ٢ عا٥ـد َٓاضـب     تَات

 .اٖتُاّ اقٌ باالٖداف االختُاع١ٝ َ  املطتثُس
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 ايٛظٝف١ املاي١ٝ خصا٥ : زابعاً
اٚ اٟ َـٔ اقطـاَٗا مبعـصٍ     يف املسؤضط١اٟ ْػاط ب ايكٝاّفال ميهٔ  املسؤضط١، ْػاطات اٚخ٘ مجٝ  يف تتداخٌ اْٗا .1

 عٔ ايٓٛازٞ املاي١ٝ.

 ب اذترز ايػدٜد عٓد اختاذ ٖرٙ ايكسازات.دنيف امًب االزٛاٍ  يًُسؤضط١ٕ ايكسازات املاي١ٝ قسازات ًَص١َ إ .2

 اٚ فػًٗا. املسؤضط١ٜتٛقف عًٝٗا جناح  يًُسؤضط١ٕ بعض ايكسازات املاي١ٝ قسازات َصري١ٜ إ .3

 .ايكسازات خاط١٦ ناْت اذا ارتطا اصالح صعٛب١ اىل ٜسؤدٟ مما ،ضسٜعاً تعٗس ال املاي١ٝ ايكسازات ْتا٥ذ إٕ .4
 

 املاي١ٝ االداز٠ ٚظا٥ف: خاَطاً
ٔ  خص٤اً املاي١ٝ االداز٠ تعد  َـ   بايتٓطـٝل  املايٝـ١  اَٛزٖـا  اداز٠ َطـسؤٚي١ٝ  عـاد٠ً  بٗـا  ٜٚٓـاط  يًُسؤضطـ١،  ايػـا١ًَ  االداز٠ َـ

ٛ  املايٝـ١  االداز٠ تتـٛالٙ  َا ٚاِٖ يالداز٠، االخس٣ ايٛظا٥ف ٍ  يتـٛفري  ايتدطـٝ   ٖـ  املٛاعٝـد  يف ايهافٝـ١  بايهُٝـات  االَـٛا
 عًـ٢  ايسقابـ١  تـٛىل  اىل باالضـاف١  املٓاضب، ايعا٥د حتكٝل ع٢ً ايكادز االضتثُاز يغاٜات املكبٛي١ بايتهايٝف ٚ املٓاضب١
 :ناالتٞ املاي١ٝ االداز٠ يٛظا٥ف اطازاً حندد إ ْطتطٝ  تكدّ َا ض٤ٛ يف ،َصادزٖا ٚ االَٛاٍ اضتدداّ

 

 طًٜٛـ١  يًُسؤضطـ١،  املايٝـ١  األزتٝاخـات  حتدٜد ايٛظٝف١ ٖرٙ تتطُٔ :املاي١ٝ( االزتٝاخات )تكدٜس املايٞ ايتدطٝ  -1
 ٚاملٝصاْٝات ايتكدٜس١ٜ ايٓكد١ٜ باملٛاشْات َطتعٝٓا ٚذيو يًُطتكبٌ، ط ارت ض٤ٛ يف ٚذيو ،األخٌ ايكصري٠ ٚ َٓٗا األخٌ

 .ايتكدٜس١ٜ ايع١َُٝٛ
ٞ  املـدٜس ٚ عًـ٢   املطتكب١ًٝ، يًتٛقعات بايٓطب١ ،ايتأند عدّ زاي١ ينتث ال إٔ ٚدنب ٖرا ٙ  اإلضـتعا١ْ  املـاي  األدٚات بٗـر

ٌ  اإلعتبـاز،  بعني اإلحنساف ازتُاالت ٜأخر إٔ عًٝ٘ يهٔ ايتدطٝط١ٝ، ٘  ٚدنعـ ٘  خططـ ٛ  زـد  إىل َسْـ ٌ  عبٜطـت ٙ  َثـ  ٖـر
 اإلدازات َـ   بايتٓطـٝل  ممازضـتٗا  املايٝـ١  االداز٠ ٚعًـ٢  املاي١ٝ، اإلداز٠ ٚظا٥ف أِٖ َٔ ايٛظٝف١ ٖرٙ ٚتعد اإلحنسافات،

 .األخس٣
 :ايت١ًُٜٝٛ ايكسازات -2

ٜتهٕٛ َٔ متٜٛـٌ قصـري    أٟ حتدٜد َصٜذ َٓاضب َٔ يًتٌُٜٛ ،ٜعسف ايتٌُٜٛ بأْ٘ اذتصٍٛ ع٢ً األَٛاٍ بايػهٌ األَثٌ 
َععـِ   دنعٌ نًف١ ايتٌُٜٛ يف زدٖا االد٢ْ ٚ مبـا  ،تٌُٜٛ بايدٜٔايتٌُٜٛ باملًه١ٝ ٚ ايٚ  ،ٚ متٌٜٛ طٌٜٛ األخٌ ،األخٌ

ٚ بايتـايٞ   ،ٚ ٖٛ دَٚا اهلدف األضاضٞ يهٌ قساز َٔ قسازات االداز٠ املاي١ٝ ،تس٠ٚ يًُطاُٖني أٟ ) تععِٝ ق١ُٝ املٓػأ٠(
باالضٛام ٚ ٖرا ٜتطًب املعسف١ ٚ ايدزا١ٜ  ،يًُٓػأ٠ اذتاي١ٝأٟ قساز متًٜٛٞ دنب إٔ ذنافغ ع٢ً األقٌ ع٢ً ايك١ُٝ  فإٔ

 .خالهلا ٜتِ اذتصٍٛ ع٢ً األَٛاٍ املاي١ٝ اي  َٔ
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 :املٛخٛدات( )اداز٠ اإلضتثُاز١ٜ ايكسازات -3

 نٝفٝـ١  ٚ ايػسن١ اضتثُازات ٖٝهٌٚ ٜعين اختٝاز  ،االضتثُاز ٖٛ ختصٝ  أٚ تٛشٜ  أَٛاٍ ايػسن١ يف ٖٝهٌ اضتثُازاتٗا
ٌ  قصـري٠  اضـتثُازات  يف االضتثُازات ٖرٙ تٛشٜ  املٛخـٛدات  األخـٌ )   طًٜٛـ١  اضـتثُازات  ٚ( املتداٚيـ١  املٛخـٛدات ) األخـ

 ٖـرا االختٝـاز ذٚ أُٖٝـ١ نـبري٠     ٚتعد ،املتداٚي١ اىل املٛخٛدات ايثابت١دات ٖٚٛ َا ميهٔ قٝاض٘ بٓطب١ املٛخٛ ،ايثابت١(
زٟ يًػـسن١ فٗـرا   ايتأتريٙ ع٢ً ضٝٛي١ ٚ زحب١ٝ ايػسن١، فأذا ناْت املٛخٛدات تػهٌ ْطب١ نـبري٠ َـٔ اهلٝهـٌ االضـتثُا    

عٓدَا تهٕٛ املٛخٛدات ايثابتـ١ تػـهٌ    ايعهظ إ ضٝٛي١ ايػسن١ عاي١ٝ اال إ زذنٝٓٗا ضتهٕٛ ستدٚد٠، ٚ ذنصٌ ٜعين
 ضٝٛيتٗا ضتهٕٛ َتد١ْٝ. َٛخٛدات املٓػأ٠ عٓدٖا تصداد زحب١ٝ ايػسن١ ٚ يهٔٛع زتُ ايٓطب١ ايعاي١ٝ َٔ

 : األزباح تٛشٜ  قسازات -4

 ْتٝدـ١ ايتدفكات ايٓكد١ٜ املطتكب١ًٝ اي  ٜتٛق  املطاُٖٕٛ اذتصٍٛ عًٝٗا  ايتٌُٜٛ ذنددإ َعإً قسازٟ األضتثُاز ٚ ا
ٚ ايتدفكات ايٓكد١ٜ ٖـرٙ ٖـٞ    ،ٚ املداطس٠ املصازب١ هلرٙ ايتدفكات ايٓكد١ٜ ،اضتثُازاتِٗ يف األضِٗ ايعاد١ٜ يًػسن١

 ،ايدخٌ ايرٟ حتكك٘ ايػسن١ ٚ ايرٟ ٜعٛد بأنًُ٘ يًُطاُٖني صايف
ٌ  صـايف  تٛشٜ ٗٛ ف ، األزباح تٛشٜ قساز ٖٛ  ًٛظٝف١ املاي١ٝ اٚ ايكساز املايٞ املِٗ اال ٚي ايتايٞ دٚزايٚ ٖٓا ٜأتٞ    ايـدخ

ّ  قـساز  ٜعـد  ٚ ،املطـاُٖني  ع٢ً َٓ٘ خص٤ا اٚ ايػسن١ زككت٘ ايرٟ أٖـِ ايكـسازات املايٝـ١ يف ايػـسن١ ْعـسا      أزـد   املكطـٛ
اضتكساز املكطّٛ  ،اٚ االزتداش َٔ زٝج ايتٛشٜ  ،ع٢ً ضعس ايطِٗ يف ايطٛم املاي١ٝ تاتريٙيعالقت٘ املباغس٠ باملطاُٖني ٚ 

 . بأضِٗ أٚ ٜ  ْكدٟتٛش ،أٚ ايُٓٛ فٝ٘
 

 :املاي١ٝ ايسقاب١ -5
ِ  يهٞ ،املتٛق  َ  ايفعًٞ األدا٤ َكاز١ْ َٔ املاي١ٝ اإلداز٠ ميهٔ خٝد٠ زقاب١ ْعاّ ٚخٛد املاي١ٝ ارتط  ٚض  َ  ٜتالشّ  ٜـت

 .اإلحنسافات ٖرٙ ملعادت١ ايالش١َ اذتًٍٛ إدناد تِ زدٚتٗا أضباب ٚتكصٞ أُٖٝتٗا ٚ االحنسافات ع٢ً تعسفاي
 
 :ارتاص١ املػهالت بعض َعادت١ -6

 الٜتهـسز  ايـ   ارتاص١ ايطبٝع١ ذات املػانٌ يبعض َٛاخٗتٗا عٓد املاي١ٝ اإلداز٠ ب٘ تكّٛ قد َا ٖٞ ٖرٙ ايٛظٝف١ طبٝع١
 ٚنريو ايتصف١ٝ عًُٝات املاي١ٝ، اإلداز٠ اختصاص ضُٔ ٚتك  املسؤضط١ تٛاخ٘ إٔ ميهٔ اي  املػهالت َٚٔ نثري٠، زدٚتٗا
 املايٝـ١  املسؤضطـ١  أٚضاع يتصسٝ  ايالش١َ املاي١ٝ ايتعدٜالت إخسا٤ اختصاصٗا ضُٔ ٜك  نُا ،ٚاالْطُاّ االْدَار عًُٝات
 .ايفػٌ ٚجتٓبٗا
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 املاي١ٝ االداز٠ أ١ُٖٝ :ضادضاً
  املسؤضطات. َععِ يف االضاض١ٝ ايٛظا٥ف ازد٣ -1
 ضتددّ االَثٌ يالَٛاٍ.الٚا االَٛاٍ يتٛفري تطع٢ -2
 .هلا تدطٝ ايٚ االَٛاٍ زتس٣ تٓعِٝ -3
 )ايتدفكات ايٓكد١ٜ ايداخ١ً ٚ ارتازخ١(. االَٛاٍ ع٢ً ايسقاب١ -4
 .املٓاضب اختٝازايكسازٚ  ،داز١ٜالا كسازاتاي ايبدا٥ٌ يف ٚض  -5
 

 املايٞ ٚ املساقب املايٞ املدٜس ٚدٚز ٚظا٥ف :ضابعاً
 املايٞ: املدٜس ٚدٚز ٚظا٥ف - أ

املدٜس املايٞ ٖٛ ايػد  املطسؤٍٚ عٔ تٓفٝر ايٛظا٥ف املاي١ٝ، ٚز  ٜٓفـر املـدٜس املـايٞ ايٛظـا٥ف املايٝـ١ فأْـ٘ ٜكـّٛ        
املايٝـ١، ايـ  تػـٌُ    ايسقاب١ املاي١ٝ، ٚ ٜٓفر ٖرٙ املٗاّ َٔ خالٍ أدٚات ايتدطٝ  املايٞ ٚ ايسقابـ١   مبٗاّ ايتدطٝ  ٚ

ٚ املٛاشْات، ٚ حتًٌٝ ايتعادٍ ٚ حتًٌٝ ايسافع١ ايتػـغ١ًٝٝ ٚ ايتسًٝـٌ املـايٞ ٚ     ايتدطٝ  ٚ ايتٓبسؤ باالزتٝاخات املاي١ٝ،
 :ايتاي١ٝ بايٛظا٥فاملايٞ مريٖا، ٚ يف ض٤ٛ ذيو ميهٔ زصس َٗاّ املدٜس 

 .ايٓكد إداز٠ -1

 .يًُسؤضط١ ايالشّ ايتٌُٜٛ ع٢ً ًٍٛسصي املاي١ٝ ٚاملسؤضطات ايبٓٛى َ  ايعالق١ تٓعِٝ -2

 (.ايغري ع٢ً املسؤضط١ دٜٕٛ) اإل٥تُإ إداز٠ -3

 .املطاُٖني ع٢ً األزباح تٛشٜ  -4

 .املسؤضط١ َٛخٛدات ع٢ً ايتأَني -5

 . ارتازخ١ٝ املاي١ٝ األعُاٍ ميازع فٗٛ ، عاّ ٚبػهٌ
 

 املايٞ  املساقب ٚدٚز ٚظا٥ف - ب
 :يًُسؤضط١ املاي١ٝ ايٛظٝف١ َٔ ايتاي١ٝ األَٛز عٔ املباغس٠ املطسؤٍٚ ايػد  ٖٛ املايٞ املساقب

 .ايسٚاتبصسف  -1

 .ايداخًٞ ايتدقٝل -2

 .ايط١ٜٛٓ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إعداد -3

 .ايتكدٜس١ٜ املاي١ٝ ايكٛا٥ِ إعداد -4

 .ايطسٜب١ٝ اذتطابات إعداد -5

 .ايداخ١ًٝ املاي١ٝ األعُاٍ ميازع فٗٛ عاّ، ٚبػهٌ
ٍ  اذتـافغ  بدٚز ٜكّٛ املايٞ املدٜس إٔ ٖٚٛ ايٛظٝفتني ٖاتني َفَٗٛٞ بنياختالف خٖٛسٟ  ٖٚٓاى ِ  أٟ املسؤضطـ١،  ألَـٛا  تطـً
 مت قد املسؤضط١ َٛازد اضتعُاٍ إٔ َٔ يًتأند سقابٞاي دٚزفٝكّٛ باي املايٞ املساقب دٚز أَا عًٝٗا، ٚاحملافع١ املسؤضط١ َٛازد
 .صسٝ  بػهٌ

  



اربيل / كلية االدارة و االقتصاد / قسه احملاسبة  –جامعة صالح الدين 

9 
ملالـــية      اال لثالثة                    دارة ا ملادة / خلـيل حمند كـريه اخلياط                    2022 - 2021الكورس االول                            املرحلة ا  مدرس ا

 :االخس٣ بايٛظا٥ف املاي١ٝ اإلداز٠ عالق١: تآَاً
 : املاي١ٝ اإلداز٠ب احملاضب١ عالق١ - أ

ٔ  تٓاٍٚ زني املاي١ٝ ايكٛا٥ِ ْٚفظ املصطًسات ْفظ اضتدداّ بطبب ايٛظٝفتني ٖاتني بني رنًطٕٛ ممٔ ايهثري ٖٓاى  ٖـرٜ
ِ  احملاضب١ إٔ ٖٛ ايصسٝ  ٚيهٔ، بُٝٓٗا فازقا دندٕٚ ال ٚبايتايٞ ، املٛضٛعني  يف ، ايبٝاْـات  مجـ   بعًُٝـ١  اضاضـأ  تٗـت

 ايـدزٌ،  قٛا٥ِ ٚ املٝصاْٝات إعداد ٜتٛىل فاحملاضب ، ايكساز اختاذ يغابات ايبٝاْات ٖرٙ بتسًٌٝ املاي١ٝ اإلداز٠ تٗتِ زني
ٞ  املدٜس أَا ٘  اختـاذ  عٓـد  ايتازرنٝـ١  احملاضـب١ٝ  املعًَٛـات  عًـ٢  ٚ ايٓكدٜـ١  ايتـدفكات  عًـ٢  فرينـص  املـاي  اداز٠يف  قسازتـ

 .ٚاالضتثُاز املٛخٛدات
 
 : املاي١ٝ اإلداز٠ب االقتصاد عالق١ - ب

  فاالقتصادٟ ، املتاز١ يًُٛازد األَثٌ االضتدداّ اىل ٜٗدف َُٓٗا نال ألٕ ، ٚاالقتصاد املاي١ٝ اإلداز٠ بني قٟٛ تساب  ٖٓاى
ٞ  اذتٝـا٠  يف اجملتُ  أٖداف ملكاب١ً احملدٚد٠ املٛازد اضتدداّ اىل ٜٗدف  املايٝـ١  قسازاتٗـا  تتدـر  املايٝـ١  اإلداز٠ ٚ ، ايفطـً

 نـبري  زـد  إىل ٜٚعتُـد  ، يالقتصاد ايهًٞ باألدا٤ بعٝد زد إىل املسؤضط١ أدا٤ ٜٚتأتس املػسٚع، ألصساب عا٥د أفطٌ يتسكٝل
 ٚأتسٖـا  ٚايٓكد١ٜ املاي١ٝ بايطٝاضات ٚ ايهًٞ باالقتصاد ًَُا ٜهٕٛ إٔ املايٞ املدٜس ع٢ً ٜتٛخب يرا ، املاي١ٝ األضٛام ع٢ً
 .يالقتصاد املطتكبًٞ األدا٤ تٛق  ع٢ً قادزاً ٜهٕٛ إٔ ٚنريو ، اال٥تُإ ٚفس٠ يف
 
 :املاي١ٝ اإلداز٠ب اإلْتار ٚ ايتطٜٛل عالق١ -ر 

ٞ  يًُـدٜس  ايَٝٛٝـ١  بـايكسازات  عالقـ١  هلُـا  ايه١ُٝ ٚاألضايٝب ٚاالْتار ايتطٜٛل ٞ  املـدٜس  فعًـ٢  ، املـاي  يف ٜاخـر  إٔ املـاي
ٌ  إىل ذنتاخإ ايٓػاطني ٖرٜٔ ألٕ ، ٚتطٜٛك٘ خدٜد َٓتذ تطٜٛس أتس االعتباز ٔ  ، متٜٛـ ِ  َٚـ ٕ  تـ  يف أتسُٖـا  هلُـا  فـإ
ّ  اىل اإلْتار أضايٝب تغٝري ٜسؤدٟ نريو يًُسؤضط١، ايٓكد١ٜ ايتدفكات ٙ  تكـدٜس  ٜتطًـب  ٖٚـرا  ، خدٜـد٠  االت إضـتددا  ٖـر

 .عكد٠امل كسازاتاي اختاذ يف املاي١ٝ يإلداز٠ َطاعد٠ أدٚات ايه١ُٝ االضايٝب أدٚات فإٕ ٚأخريا ٚمتًٜٛٗا، اإلزتٝاخات
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 ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ يف املاي١ٝ االداز٠ َٛق  :تاضعاً
 زٝـج  ايدٚيـ١  َطـت٣ٛ  عًـ٢ نـريو   ،يف املسؤضطات االضرتاتٝد١ٝ ايكسازات ع٢ً سؤتس٠ٖٞ االداز٠ امل املاي١ٝ االداز٠ أصبست    

 اع٢ً صالزٝات ميٓ  ٚألْ٘ ًدٚي١ي اي١ٝاالَٛز امل يف أل١ُٖٝ َهاْت٘ ايٛشزا٤ ز٥ٝظ بٓا٥ب يف بعض ايدٍٚ املاي١ٝ ٚشٜس ٜط٢ُ
 املسؤضطـ١  عٌُ ٚطبٝع١ املاي١ٝ االداز٠ اْػط١ تٓٛعب ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ يف املاي١ٝ االداز٠ َٛق  سٜٚتأت ،ايٛشٜس صالزٝات َٔ
 املػسٚع. زدِزطب  ، ٚي٘ ايكاْْٛٞ يػهٌبا ٚ
 
 :ايتاي١ٝ يألضباب ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ ق١ُ َٔ قسٜبا املايٞ املدٜس ٜهٕٛ إ دنب املاي١ٝ يألداز٠ اذتدٜج ُفًّٗٛي طبكاٚ 
 .عٓٗا َطسؤٚالً املايٞاملدٜس  ٜعد اي  ٚايتٌُٜٛ ٚاالضتثُاز ايتدطٝ  يعًُٝات ايهرب٣ اال١ُٖٝ -1

 .املاي١ٝ باالَٛز املتعًك١ ايكسازات اختاذ ع١ًُٝ يف يًُسؤضط١ املاي١ٝ االداز٠ يد٣ تتٛافس اي  املعًَٛات أ١ُٖٝ -2

 عًـ٢  املايٝـ١  بـاالَٛز  املتعًكـ١  ايكسازات بٓا٤ ٜٛخب ايرٟ االَس ،َٚطتكبًٗا املسؤضط١ زٝا٠ يف املاي١ٝ ايكسازات ا١ُٖٝ -3
 .دقٝك١ َعًَٛات

 
 
 

 
 
 

 


