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ما المقصود بالوعي المالي لدى أصحاب األعمال؟
يتعّيــن علــى أصحــاب األعمــال كــي يكونــوا علــى قــدر مــن الوعــي المالــي، أن يدركــوا المفاهيــم المالية األساســية، 
والخدمــات والمنتجــات الماليــة المتوفــرة، وأن يكونــوا ملّميــن كذلــك بمختلــف خيــارات التمويــل وإدارة الشــؤون 
الماليــة خــال مراحــل نمــو نشــاطهم التجــاري. عليهــم كذلــك أن يكونــوا قادريــن علــى تحديــد أنســب المنتجــات 
لنمــو مؤسســتهم، والتفاعــل بثقــة مــع مــوّردي الخدمــات الماليــة، وامتــاك المعرفــة الكافيــة باأُلُطــر القانونيــة 

والنظاميــة والحقــوق والمــوارد ذات الصلــة.

بهدف تحديد مستوى الوعي المالي لدى أصحاب األعمال، يجب قياس ما يلي:

١
المعرفة والمهارات المتوفرة للتعامل مع المسائل المالية، بما فيها:

فهم المعادالت الرياضية والمفاهيم المالية األساسية أ. 
االستخدام الفّعال للموارد المالية المناسبة ب. 

�
الوعــي والفهــم لأُلُطــر والمتطلبــات النظاميــة والقانونيــة ذات الصلــة، بمــا 

فــي ذلــك:
معرفة المعايير والمبادئ المحاسبية الرئيسية بما يتخّطى  أ. 

الممارسات األساسية لمسك الدفاتر
الفصل ما بين األصول وااللتزامات الشخصية والمهنية ب. 

إّن التوعيــة الماليــة عبــارة عــن مجموعــة المهــارات والمعرفــة الالزمــة 

التخــاذ قــرارات ماليــة مدروســة، أي القــدرة علــى فهــم وانتقــاء الخيــارات 

للشــروط  واالمتثــال  الماليــة،  الشــؤون  بــإدارة  المتعلقــة  المناســبة 

ــي. ــة، واإللمــام بالوضــع االئتمان االئتماني

تعريف التوعية المالية بالنسبة   1.1
إلى المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة )المؤسسة(

56



إّن الخطــوة األولــى فــي طريــق الوعــي المالــي بالنســبة إلــى أصحــاب 

األعمــال، هــي اإللمــام بمختلــف أنــواع المؤسســات. فالتوعيــة الماليــة 

ال تقتصر حول معرفة األخبار المالية فحسب، بل تمتد لتشمل إدراك 

الشــؤون الماليــة الخاصــة بالمؤسســة وكيفيــة اســتخدام المعلومــات 

المناســبة التخــاذ قــرارات فعالــة.

مزايا التوعية المالية بالنسبة إلى أصحاب األعمال

يمّكــن التخطيــط المالــي المناســب أصحــاب األعمــال المحتمليــن مــن تأســيس مؤسســة قــادرة علــى االســتمرار 
وعلــى التكّيــف مــع تقلبــات العمــل والتقلبــات االقتصاديــة عمومــًا.

 مــن هنــا، تمنــح التوعيــة الماليــة أصحــاب العمــل القــوة لتنميــة المهــارات التــي ستســمح لهم بإدارة مؤسســتهم 
بنجــاح. كمــا أن غيــاب التوعيــة الماليــة المناســبة لــدى صاحــب العمــل قــد يؤثــر ســلبَا علــى المؤسســة مــا قــد 

يــؤدي إلــى فشــلها.

لحسن الحظ، يمكن اكتساب مثل هذه المعرفة والمهارات بسهولة عبر البحث والتوجيه والممارسة.

فهم أهمية التوعية المالية   ٢.1
بالنسبة إلى قطاع األعمال
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٢. اختيار الشكل القانوني 
المناسب للمؤسسة
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ما أهمية الحوكمة المؤسسية بالنسبة إلى المؤسسات؟
تعتبــر الحوكمــة المؤسســية مســألًة حيويــة بالنســبة إلــى كافــة المؤسســات بغــّض النظــر عــن حجمهــا وكيانهــا 
القانونــي، فهــي توّفــر إطــار عمــل لمراقبــة األنشــطة المؤسســية، واألداء اإلداري، باإلضافــة إلــى أهــداف العمل. 
ــا،  كمــا تشــّكل الحوكمــة أداًة لحمايــة حقــوق ومصالــح المؤسســة وأصحــاب المصلحــة علــى الســواء. مــن هن

تعتبــر الحوكمــة المؤسســية حجــرًا أساســًا جوهريــًا لتأســيس األعمــال والبيئــات االقتصاديــة المســتقرة.

مــن المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة أن الحوكمــة المؤسســية ضروريــة فقــط للمؤسســات الكبيــرة و/أو المدرجــة، 
وهــي عــبء مــن غيــر الضــروري للمؤسســات الفرديــة أو العائليــة أن تتحّملــه. ولكــن علــى عكــس المفهــوم 
الســائد، يمكــن للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أن تحظــى بمكاســب هاّمــة مــن اعتمــاد إطــار عمــل مائــم 
للحوكمــة المؤسســية. نذكــر مــن المزايــا الرئيســية إلطــار الحوكمــة المتيــن لمثــل هــذه المؤسســات، مــا يلــي:

احتمــال أقــل بنشــوء تضــارب مــا بيــن أهــداف المؤسســة ومصالــح أصحابهــا، ١
ومــا بيــن أفــراد العائلــة والمالكيــن المشــاركين.

يعــزز إطــار الحوكمــة المتيــن ســمعة المؤسســة ويرفــع مــن قدرتهــا علــى �
ــراض. ــص تكاليــف االقت ــى االئتمــان كمــا مــن الممكــن أن يقّل الحصــول عل

توّفــر إجــراءات الرقابــة الداخليــة األكثــر صرامــة، نســبًة أعلــى مــن الوقايــة مــن �
االحتيــال والســرقة وغيرهــا مــن الجرائــم الماليــة.

خصائص إطار الحوكمة المؤسسية القوي والفّعال
ــم العمــل  ــار حج ــي االعتب ــذ ف ــل المؤسســات أن يأخ ــى إطــار الحوكمــة المؤسســية المعتمــد مــن قب يجــب عل
وهيكليتــه ومســتوى نضوجــه. وفــي كافــة األحــوال، ينطــوي إطــار الحوكمــة المؤسســية القــوي والفّعــال علــى 

عــدد مــن الخصائــص، بمــا فيهــا:

١
هيكليــة مؤسســية واضحــة مــع تسلســل واضــح لتبعيــة المناصــب، مــا يحــّدد 
ــة رفــع المســائل األخــرى إلــى الســلطات  ــة اتخــاذ قــرارات العمــل وكيفي كيفي

األعلــى العتمادهــا.

إدراك واضــح لــألدوار والمســؤوليات ضمــن المؤسســة، ولحــدود الســلطات، �
وتوّفــر خطــة واضحــة للتعامــل مــع المخاطــر ومنــح المكافــآت.

�
التواصــل الشــفاف حــول كافــة المســائل المتعلقــة بالعمــل بدءًا مــن األهداف 
وصــواًل إلــى ســلوكيات العمــل علــى مســتوى أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

والموطفين.

إجراءات رقابية داخلية معززة ووضوح في قرارات اإلدارة وأنشطتها.�

الحوكمة  1.٢
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ما هي أنواع الشركات المختلفة؟
تتوّفر بشكل عام خمسة أنواع من الشركات. طبقًا للشكل القانوني وهي : 

١
المؤسسة الفردية

فــي هــذا الشــكل القانونــي، يكــون للشــركة مالــكًا واحــدًا يســيطر بشــكل كامــل 
علــى كافــة جوانــب الشــركة. كمــا يكــون هــذا المالــك الفــردي مســؤواًل عــن 

كافــة االلتزامــات الماليــة للعمــل.

�
شركة التضامن

يتألــف هــذا النــوع مــن الشــركات مــن شــريكين أو أكثــر، ويتوافقــون علــى 
مشــاركة أربــاح الشــركة والخســائر كذلــك، بمعــّدل يتــم االتفــاق عليــه عنــد 

التأســيس.

�
شركة التوصية البسيطة

فــي هــذه الحالــة، تتألــف الشــركة كذلــك مــن شــريكين أو أكثــر. ولكــن يتوّلــى 
شــريك واحــد مســؤولية إدارة الشــركة، فيمــا ال ينخــرط الشــركاء اآلخــرون فــي 
عمليــات الشــركة التشــغيلية - وُيطلــق علــى هــذا النــوع مــن الشــركاء، الشــريك 

الموصــي.

�
شركة ذات مسؤولية محدودة

فــي هــذا الشــكل القانونــي، تقــوم مجموعــة مــن األفــراد باالســتثمار، ويتــراوح 
عــدد المســتثمرين عــادًة مــن 2 إلــى 50 مســتثمر يكــون لــكل منهــم حصــة فــي 

أســهم الشــركة.

�
شركة مساهمة عامة

تكــون أســهم الشــركة فــي هــذا الشــكل القانونــي، مدرجــة في البورصــة وقابلة 
للتــداول العــام. ووفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، يجــب أن تعــود ملكيــة مــا ال يقــل عــن %51 مــن رأس مــال الشــركة 
المســاهمة العاملــة لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فيمــا تكــون 

ملكيــة الحصــة المتبقيــة مــن رأس المــال للعامــة.

أنواع الشركات  ٢.٢
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3. إدارة الشؤون المالية
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األسباب الرئيسية للحصول على التمويل
إنشاء مؤسسة

تتطّلــب المراحــل األولــى مــن العمــل توافــر التمويــل إلطــاق العمليــات التشــغيلية والعمــل علــى 
نموهــا. ويمكــن لذلــك أن يشــمل األمــوال المخصصــة للتســويق، أو شــراء األســهم أو المــواد الخــام، 
ــى أموالهــم الخاصــة إلنشــاء مؤسســة،  ــة رّواد األعمــال باللجــوء إل أو ألغــراض التوظيــف. يقــوم غالبي
ولكــن قائــل منهــم قادريــن علــى تمويــل مؤسســتهم بأنفســهم بالكامــل لتحقيــق األربــاح المنشــودة، 
وبالتالــي يتوّجــب عليهــم اللجــوء إلــى مصــادر تمويــل خارجيــة. وعــادًة مــا يتطّلــب الحصــول علــى التمويــل 
وجــود خطــة عمــل مفّصلــة، ونظــرًا للمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا المؤسســات الناشــئة بطبيعتهــا، قــد 

ال يكــون الحصــول علــى التمويــل مســألًة ســهلة.

رأس المال العامل
يعتبــر تأميــن رأس المــال العامــل بالنســبة إلــى المؤسســات، مســألًة أساســية لمزاولة أنشــطتها اليومية. 
نذكــر مــن التكاليــف التــي يتعّيــن علــى هــذه المؤسســات تلبيتهــا تكاليــف اإلنتــاج واإلعانــات، والرواتــب، 
ودفعــات الخدمــات العامــة، إضافــًة إلــى نفقــات تدريــب الموظفيــن والبحــوث والتنميــة، إضافــًة إلــى 
مجموعــة مــن التكاليــف األخــرى. وفــي هــذا اإلطــار، يجــب احتســاب الميزانيــة ووضعهــا وفقــًا للتمويــل 
المتوّفــر. كمــا يمكــن للمؤسســات لــدى تغطيــة النفقــات الجاريــة، أن تمــّول بشــكل أســهل أي تكاليــف 

غيــر متوقعــة. 

توسعة نطاق العمل
قــد تســعى المؤسســات إلــى اغتنــام فــرص جديــدة فــي الســوق عبــر بيــع منتجاتهــا وخدماتهــا علــى ســبيل 
المثــال إلــى شــرائح بديلــة مــن العمــاء فــي أســواق مختلفــة. مــن المهــم أن تتماشــى االســتراتيجيات 

الماليــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــع أهدافهــا المؤسســية.

شراء األصول
يتعّيــن علــى غالبيــة المؤسســات أن تشــتري أصــواًل مثــل اآلالت الجديــدة والمعــدات والمركبــات ألداء 
عملياتهــا التشــغيلية. وفــي هــذا الســياق، ترتبــط القــرارات االســتثمارية بشــكل مباشــر بإجمالــي قيمــة 
األصــول التــي يتعّيــن شــراؤها. لذلــك، علــى المؤسســات أن تأخــذ فــي االعتبــار تكلفــة الحصــول علــى 
مثــل هــذه األصــول إضافــًة إلــى المخاطــر المختلفــة المرتبطــة بالقيــام باســتثمارات طويلــة األمــد لشــراء 

أصــول طويلــة األمــد كذلــك مقابــل القيــام باســتثمارات قصيــرة األمــد لشــراء أصــول قصيــرة األمــد.

ــر األمــوال وفــق  ــل” هــو توفي ــح “تموي إن المفهــوم الشــائع لمصطل

كافــة  أن  إذ  للمؤسســات  أساســي  مطلــب  إّنــه  وعندهــا.  الحاجــة 

ــج لمؤسســة  ــدة أو التروي ــدءًا مــن تأســيس مؤسســة جدي األنشــطة ب

قائمــة وتوســيع نطــاق أعمالهــا، يعتمــد علــى توافــر التمويــل بالحجــم 

المناســبين. والوقــت 

الحاجة إلى التمويل  1.3

١ 
السبب

� 
السبب

� 
السبب

� 
السبب
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أهمية إدارة الشؤون المالية بالنسبة إلى المؤسسات

١
تيسير العمليات التشغيلية

اليوميــة  التشــغيلية  العمليــات  فــي  دورًا مســتمرًا  الماليــة  الشــؤون  إدارة  تلعــب 
للمؤسســة، ويعتمــد حجــم وظيفــة إدارة الشــؤون الماليــة بدرجــة كبيــرة علــى حجــم 
ــة هــذه المهــام،  ــؤدي قســم الشــؤون المحاســبية عــادًة غالبي المؤسســة نفســها. ي
ولكــن يتعيــن علــى كافــة المســؤولين مــن مختلــف األقســام، بــدءا مــن رؤســاء 
ــة، فهــم  ــى المــدراء، اإللمــام بأساســيات إدارة الشــؤون المالي التســويق وصــوال إل
ســيحتاجون إليهــا لــدى التفــاوض مــع موظفــي قســم الشــؤون الماليــة حــول ميزانيــة 
العمليــات التشــغيلية، ووضــع مقترحــات المشــاريع، ومعالجــة األداء المالــي، ولتبريــر 
ــة بشــكل أفضــل  ــات المــوارد البشــرية. كمــا ســتتم معالجــة المســائل المالي متطلب
عندمــا يفهــم كافــة العامليــن فــي المؤسســة أســس اتخــاذ القــرارات الماليــة كوحــدة 

ــة. متكامل

�
اتخاذ القرارات بشكل أفضل

يتخــذ المــدراء الماليــون قــرارات بعيــدة األمــد لهــا تأثيــر بعيــد المــدى علــى مســتقبل 
متســق  بشــكل  الماليــة  والميزانيــات  المخططــات  وضــع  ويشــّكل  المؤسســة. 
الحاليــة  القوائــم  اســتخدام  ويمنــح  الماليــة.  الشــؤون  إدارة  أســاس  ومتواصــل، 
والتاريخيــة علــى الســواء، القــدرة للمــدراء علــى متابعــة ســير التقــّدم الــذي تحــرزه 

المناســبة. المبنيــة علــى المعلومــات  الُمحكمــة  القــرارات  المؤسســة واتخــاذ 

�
حّل المشاكل

يعتبــر اعتمــاد مقاربــة اســتباقية إلدارة الشــؤون الماليــة منــذ البدايــة، أمــرًا حيويــًا 
إذ يســمح للمــدراء  للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة علــى وجــه الخصــوص، 
بتقييــم المشــاكل والتخطيــط لحّلهــا. ومــن خــال مقارنــة القوائــم الحاليــة والتاريخيــة 
بهــدف متابعــة مــدى التقــّدم الــذي تحــرزه المؤسســة، يمكــن جمــع معلومــات هاّمــة. 
ويتــم اســتخدام مثــل هــذه المعلومــات للكشــف عــن أي مســألة قــد تطــرأ علــى 
ــاج يمكــن بعدهــا إيجــاد  ــرات فــي اإلنت ــة، أو للكشــف عــن أي تغيي مســتوى الميزاني

حلــول ســريعة اســتجابًة لهــا. 

تعتبــر إدارة الشــؤون الماليــة منهجــًا متعــدد االختصاصــات يســتند إلــى 

الشــؤون المحاســبية والماليــة للمؤسســة. والمقصــود بــإدارة الشــؤون 

ــل  ــة المختلفــة مث ــام المالي ــام بالمه ــا، هــو القي ــة لمؤسســة م المالي

التخطيــط، وتقييــم النفقــات المســتقبلية وجمــع األمــوال لتمويــل 

ــات المؤسســة التشــغيلية.  عملي

ــة  ــة االقتصادي ــات المســتمرة فــي البيئ ــى أن التقلب وتجــدر اإلشــارة إل

إضافــًة إلــى الظــروف النظاميــة المتغيــرة، أّدت إلــى ازديــاد أهميــة 

وتعقيد أداء مثل هذه المهام التي تعتبر أساســية الســتمرار المؤسســة 

ونموهــا. وعلــى هــذا األســاس، ترتبــط كفــاءة إدارة العمــل عــن كثــب 

بكفــاءة إدارة الشــؤون الماليــة.

دور إدارة الشؤون المالية  ٢.3
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مسك الدفاتر واإلجراءات المحاسبية الخاصة بالمؤسسات
تختلــف عمليــة حفــظ الدفاتــر عــن اإلجــراءات المحاســبية إال أنهــا أنشــطة ماليــة مرتبطــة فــي جوهرهــا. إن عمليــة 
حفــظ الدفاتــر عبــارة عــن قيــد التعامــات فــي دفتــر يومــي، ليتــم نقلهــا بعــد ذلــك إلــى دفتــر آخــر ُيعــرف بدفتــر 
ــر األســتاذ العامــة التــي نشــأت عــن عمليــة  األســتاذ العــام. إلــى ذلــك، تســتند اإلجــراءات المحاســبية إلــى دفات

حفــظ الدفاتــر، إلعــداد القوائــم الماليــة الخاصــة بالمؤسســة.

اإلجراءات المحاسبية الخاصة   3.3
بالمؤسسات

األساس النقدي:
يتــّم قيــد المعلومــات المحاســبية بمــا فيها اإليــرادات والمصاريــف وفقًا للتدفق 
النقــدي فــي الوقــت الحقيقــي، أي لــدى تلّقــي األمــوال أو دفعهــا مــن قبــل 
المؤسســة. ال يتطــّرق هــذا األســاس المحاســبي إلــى أي إيــرادات أو مصاريــف 
مفترضــة أو متوّقعــة — إذ يتــم قيــد اإليــرادات والمصاريــف “الفعليــة” فقــط.

أساس االستحقاق:
ــل  ــى قب ــدى تكّبدهــا حت ــف ل ــرادات والمصاري ــد اإلي ــّم فــي هــذا األســاس قي يت

ــي النقــد. تلّق

ما هي األساليب المحاسبية المختلفة؟

2122



المفاهيم المحاسبية  ٤.3

مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية: 
تعتمــد  أساســيًا  مفهومــًا  المحاســبية  السياســات  اســتخدام  فــي  الثبــات  يعتبــر 

للتغييــر.  قابــل  غيــر  واحــدًا  محاســبيًا  أساســًا  بموجبــه  المؤسســات 

مفهوم االستمرارية: 
مــدى  علــى  وقائمــة  مســتمرة  منشــأة  المفهــوم  هــذا  بموجــب  المؤسســة  تعتبــر 
المســتقبل المنظــور مــع رأس مــال مســتقر واســتراتيجيات معتمــدة لوضــع الميزانيــة.

مفهوم الوحدة االقتصادية: 
تعتبــر المؤسســة بموجــب هــذا المفهــوم وحــدًة اقتصاديــة مســتقلة عــن صاحبها، فهما 
طرفــان منفصــان. ويتطّلــب هــذا المفهــوم دفاتــر محاســبية منفصلــة للمؤسســة ال 

تشــمل التعامــات الخاصــة بأصــول صاحــب العمــل والتزاماتــه الشــخصية.

ما هي أهم المفاهيم المحاسبية؟

2324



أنواع القوائم المالية المختلفة

هناك أربعة أنواع من القوائم المالية.

١
قائمــة الدخــل: ُتعــرف هــذه القائمــة كذلــك بقائمــة األربــاح والخســائر، ويتــم فيهــا قيد 

األداء المالــي للمؤسســة علــى مــدى فتــرة محاســبية محــّددة. تهــدف هــذه القائمــة 

الربــح أو الخســارة،  إلــى تحليــل كافــة اإليــرادات والمصاريــف الحتســاب صافــي 

وإظهــار األداء الــذي حققتــه المؤسســة فــي نهايــة ربــع الســنة أو نهايــة الســنة.

�
المؤسســة  أصــول  قيــد  القائمــة  هــذه  فــي  يتــم  العموميــة:  الميزانيــة  قائمــة 

والتزاماتهــا وحقــوق ملكيتهــا كمــا فــي تاريــخ محــدد. تشــمل األصــول المخــزون 

الســلعي والمصانــع واآلالت والذمــم المدينــة. أّمــا االلتزامــات فتشــمل المصاريــف 

والذمــم الدائنــة والديــون المســتحقة إلــى البنــوك أو الجهــات الُمقِرضــة. وتمثــل 

حقــوق الملكيــة قيمــة رأس مــال المالكيــن كمــا فــي نهايــة الســنة. وتجدراإلشــارة هنــا 

بأنــه يجــب أن تســاوي األصــول مجمــوع االلتزامــات وحقــوق الملكيــة.

�
قائمــة التدفقــات النقديــة: تتابــع قائمــة التدفقــات النقديــة حركــة النقــد واألرصــدة 

ــم تصنيــف التدفقــات كأنشــطة  ــة. ويت ــرة المحاســبية المعني ــة خــال الفت المصرفي

اســتثمارية، ونقــد مســتخدم لشــراء أو بيــع األصــول والمخــزون، وأنشــطة تشــغيلية، 

الديــون،  لتســديد  مســتخدم  وكنقــد  تمويليــة،  وأنشــطة  تشــغيلية،  ومصاريــف 

ــاح. وخطــوط ائتمــان، وتوزيعــات األرب

٤
قائمــة التغّيــرات فــي حقــوق الملكيــة: يتــم فــي هــذه القائمــة قيــد أي تغّيــرات فــي 

حقــوق ملكيــة المالكيــن خــال الفتــرة المحاســبية المعنيــة. وتشــمل هــذه التغّيــرات 

الدفعــات المخصصــة لتوزيعــات األربــاح، واألربــاح أو الخســائر فــي قيمــة حقــوق 

ــة، وأســهم رأس المــال المســدد أو الُمصــدر. الملكي

القوائم المالية  5.3
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قائمة الميزانية 
العمومية كما في 
التاريخ االفتتاحي

إضافة الربح/ 
الخسارة من 

العمليات التشغيلية

إضافة الزيادة في 
رأس المال وخصم 

توزيعات األرباح

قائمة الميزانية 
العمومية كما في 

التاريخ الختامي

قائمة الدخل

قائمة 
التدفقات 

النقدية

قائمة 
التغّيرات في 
حقوق الملكية

التدفقات 
النقدية 

المستخدمة 
في األنشطة 
االستثمارية

التدفقات 
النقدية من 
تمويل الديون

األرباح/ الخسائر 
في حقوق 

الملكية

ABC Co.
Income Statement

For the Five Months Ended May 31, 2016

Revenues & Gains
Sales revenues $100,000
Interest revenues 5,000
Gain on sales of assets 3,000

Total revenue & gains 108,000

Expenses & Losses
Cost of goods sold 75,000
Commissions expense 5,000
O�ice supplies expense 3,500
O�ice equipment expense 2,500
Advertising expense 2,000
Interest expense 500
Loss from lawsuit 1,500

Total revenue & gains 90,000

Cost of goods sold $18,000

Operations
Next income $     25
Depreciation 10
Increase in accounts receivable (4)
Decrease in inventory 8
Increase in accounts payable 12
Increase in other short term liabilities (6)

Cash from operations 

Investing
Sales of property 22
Purchase of equipment (33)

Cash from investing 

Financing
Issue debt 100
Dividends paid (10)

Cash from financing 

Change in cash 
Beginning cash at Dec. 31, 2014 
Ending cash at Dec. 31, 2015 

45

(11)

90

124
20

$144

XYZ, Inc.
Statement of Cash Flows

For the year ended December 31, 2015

أ. قائمة الدخل

ج. قائمة التدفقات النقدية

ABC Company
Statement of Owner’s Equity

For the year ended December 31, 20X5

Kent Black, capital, Jan 1, 20X5 $ 90,000
Add: Investment by owner $ 82,000

Net Loss $ (28,000)
 $ 144,000

Less: Withdrawals by owner $ (18,000)

Kent Black, capital, Dec. 31, 20X5 $ 126,000

XYZ Corporation
Balance Sheet

December 31, 2016

ASSETS

Current assets 
Cash $      2,100
Petty cash 100
Temporary investments 10,000
Accounts receivable - net 40,500
Inventory 31,000
Supplies 3,800
Prepaid insurance 1,500

Total current assets 89,000

Investments 36,000

Property, plant & equipment 
Land 5,500
Land improvements 6,500
Buildings 180,000
Equipment 201,000
Less accum depreciation (56,000)

Prop, plant & equip - net 337,000

Intangible assets
Goodwill 105,000
Trade names 200,000

Total intangible assets 305,000

Other assets 3,000

Total assets $770,000

LIABILITIES

Current liabilities 
Notes payable $       5,000
Accounts payable 35,900
Wages payable 8,500
Interest payable 2,900
Taxes payable 6,100
Warranty liability 1,100
Unearned revenues 1,500

Total current liabilities 61,000

Long-term liabilities 
Notes payable 20,000
Bonds payable 400,000

Total long-term liabilities 420,000

Total liabilities 481,000

STOCKHOLDERS’ EQUITY

Common stock 110,000
Retained earnings 220,000
Accum other  
comprehensive income 9,000
Less: Treasury stock (50,000)

Total stockholders’ equity 289,000

Total liabilities & 
stockholders’ equity $770,000

The notes to the sample balance sheet have been omitted.

ب. قائمة الميزانية العمومية

د. قائمة التغّيرات في حقوق الملكية

تترابــط هــذه القوائــم الماليــة األربعــة فــي مــا بينهــا وتعتمــد الواحــدة منهــا علــى األخــرى. يوّضــح الرســم البيانــي نماذج من القوائم المالية
أدنــاه أوجــه الترابــط مــا بيــن كافــة القوائــم الماليــة عندمــا تتــم إعــادة احتســاب قائمــة الميزانيــة العموميــة لســنة 

ماليــة جديــدة.
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التخطيط المالي: تتوافر أربعة أساليب رئيسية إلدارة 
الشؤون المالية للمؤسسة

يتضّمــن التخطيــط المالــي التقييــم الشــامل للســامة الماليــة المســتمرة للمؤسســة. يمكــن اســتخدام األدوات 
التحليليــة المتنوعــة الــذي يتــم تناولهــا فــي هــذا القســم، لقيــاس التدفقــات النقديــة الحاليــة والمســتقبلية 

للمؤسســة.

التخطيط المالي  ٦.3

إدارة النقد: 
تلجــأ المؤسســات إلــى معــادالت إدارة النقــد لتحــدد قيمــة النقــد الــذي ســيتم توليــده مــن 
العمليــات التشــغيلية. ويتــم ذلــك عبــر تحليــل قائمــة التدفقــات النقديــة التــي تتضّمــن 
كافــة اإليــرادات والنفقــات مــن األنشــطة التشــغيلية، واالســتثمارية، والتمويليــة. ومــن 
الطــرق الحســابية الشــائعة األخــرى التــي يتــم اســتخدامها لتحديــد التدفقــات النقديــة 

الــواردة والعائــدات المســتقبلية، هــي صافــي القيمــة الحاليــة.

تحليل احتياجات التمويل: 
يجــب علــى المؤسســات تحليــل احتياجاتهــا التمويليــة قبــل التواصل مع الجهــات المقرضة 
أو المصــارف بهــدف تقييــم عاقــة مخاطــر االســتثمار بعائــده. ويتــم فــي هــذا اإلطــار 
اللجــوء إلــى أدوات تحليــل المعــدالت مثــل المتوّســط المرّجــح لتكلفــة رأس المــال، لتحديد 

معــّدل الَدْيــن نســبًة إلــى حقــوق الملكيــة لــدى طلــب الحصــول علــى التمويــل.

تحليل االستثمارات:  
غالبــًا مــا تلجــأ المؤسســات إلى اســتخدام معــادالت لتقدير ربحية االســتثمارات المحتملة 

 .)CAPM( ونموذج تســعير األصول الرأســمالية )ROI( مثل العائد على االســتثمار

قائمة الميزانية العمومية: 
ــد رأس  ــا وباحتســاب رصي ــة أصــول المؤسســة والتزاماته تســمح هــذه القائمــة بمتابع
المــال فــي نهايــة ســنة ماليــة محــددة. وعلــى ســبيل المثــال، ِبوســع المؤسســات تحليــل 
قائمــة الميزانيــة العموميــة لتحديــد قيمــة النقــد الذي تمتلكه المؤسســة لتســوية الديون 
القصيــرة األمــد. وتقــّدم قائمــة الميزانيــة العموميــة منظــورًا حــول ســامة المؤسســة 

الماليــة علــى المــدى البعيــد.

ما هي األساليب المختلفة إلدارة الشؤون المالية 
للمؤسسة؟
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ما هي الطرق المختلفة لوضع الميزانية؟
ــر  ــات األكث ــي التقني ــة. فــي مــا يل ــى فهــم التدفقــات النقدي ــة تســاعد عل ــداد الميزاني ــاك طــرق متعــددة إلع هن

شــيوعًا.

الميزانية التراكمية: 
يتــم فــي هــذه الطريقــة أخــذ التدفقــات النقديــة الــواردة والصــادرة فــي االعتبــار وتتــم زيــادة نســبة 
معّينــة إلــى الميزانيــة الحاليــة. وتتــم هــذه العمليــة تحّســبًا ألي تضّخــم. إن الميــزة الرئيســية لهــذه 
الطريقــة أنهــا تخصــص األمــوال لــكل قســم بطريقــة متوازنــة، مــا يضمــن التوزيــع المتســاوي. 
إال أّن إضافــة نســبة تراكميــة إلــى نفقــات الســنة ومكتســباتها قــد ال تشــّكل الطريقــة األفضــل 

لوضــع الميزانيــة الســنوية.

الميزانية الصفرية: 
تعيــد هــذه الطريقــة الميزانيــة إلــى الصفــر فــي كل ســنة، ويقــوم أصحــاب األعمــال بإعــادة تقييــم 
كافــة المصاريــف بهــدف وضــع ميزانيــة جديــدة مائمــة لــكل ســنة. تعتبــر هــذه الطريقــة أنســب 
بالنســبة إلــى المؤسســات الصغيــرة أو الناشــئة إال أنهــا تســتغرق وقتــًا كبيــرًا إذ تتــم إعــادة 

احتســاب العوامــل كافــة كل ســنة.

الميزانية التنازلية: 
تســاعد هــذه التقنيــة أصحــاب األعمــال علــى متابعــة النفقــات واألربــاح المتوقعــة بهــدف وضــع 
ميزانيــة عمليــة، إذ تبــدأ هيكليــة وضــع هــذه الميزانيــة مــن القّمــة المتمّثلــة بــاإلدارة العليــا 
وصــواًل إلــى القاعــدة. وعــادًة مــا ُتســتخدم هــذه التقنيــة للمؤسســات األكبــر حجمــًا. وتجــدر 
ــل مــن الطــرق األخــرى، إذ إن جمــع  ــإدارة بطريقــة أمث ــة ل ــى أن هــذه الطريقــة قابل اإلشــارة إل
ــا تلقــى  ــة العلي ــة أســهل نســبيًا. ولكــن نظــرًا ألن الطبقــات اإلداري كافــة المعلومــات المطلوب
ــة  ــي المســتويات اإلداري ــى تلّق ــة إل ــؤدي هــذه الطريق ــد ت ــاه، ق ــز واالنتب ــر مــن التركي نســبًة أكث

األدنــى درجــة أقــل مــن التمويــل.

الميزانية التصاعدية: 
بــدءًا  الميزانيــة  وضــع  يتــم  فهنــا  الســابقة،  للطريقــة  معاكســة  الطريقــة  هــذه  هيكليــة  إن 
بالمســتويات اإلداريــة الُدنيــا. يضــع رئيــس كل قســم مســّودة عــن الميزانيــة الخاصــة بقســمه 
ويقّدمهــا إلــى اإلدارة العليــا للموافقــة عليهــا. إن الناحيــة اإليجابيــة لهــذه الطريقــة هــي أنهــا تفتــح 
ــه فــي ظــل هــذه الطريقــة، هنــاك خطــر  المجــال لنســبة أكبــر مــن مدخــات الموظفيــن. إاّل أّن
ــل والمــوارد  ــد مــن التموي ــن مزي أن يقــوم رؤســاء األقســام بتضخيــم متطلباتهــم بهــدف تأمي

ــوازن المخصصــات. ألقســامهم. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى خلــل فــي ت

وضع الميزانية وإجراء التقديرات  ٧.3

١ 
طريقة

� 
طريقة

� 
طريقة

� 
طريقة

ما هي الميزانية؟

إن الميزانية عبارة عن التخطيط لإيرادات والنفقات وقيدها لتحديد األرباح أو الخسائر وتقليص اإلنفاق المفرط.

بعــد إنشــاء مؤسســة مــا، مــن الضــروري متابعــة التدفقــات النقديــة الــواردة والصــادرة بهــدف مراقبــة الســامة 
الماليــة. وهنــا يأتــي دور وضــع الميزانيــة، فهــذه العمليــة تســاعد أصحــاب األعمــال علــى فهــم التوّجهــات الماليــة 
الناجمــة عــن أداء المؤسســة. كمــا يمكــن لهــذه العمليــة أن تخطــر أصحــاب األعمــال بضــرورة إجــراء تغييــر فــي 

االســتراتيجية لزيــادة العائــدات.
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ما هي الخطوات األساسية إلعداد التقديرات المالية؟

عرض المصاريف بالتفصيل: 
ــرات مناســبة لكافــة المصاريــف المتوقعــة وخصوصــًا فــي مراحــل العمــل  ــن إعــداد تقدي يتعّي

ــرة. ــة والمتغي ــز مــا بيــن التكاليــف الثابت األولــى. ومــن المهــم التميي

تقدير كافة اإليرادات:  
مــن المفّضــل دائمــًا اعتمــاد منهــج متحفــظ لــدى تقديــر اإليــرادات. وتأخــذ هــذه المنهجيــة 
باالعتبــار حــاالت تأخــر الدفــع مــن قبــل العمــاء، حيــث مــن دونهــا يمكــن اإلخــال بالتقديــرات 

ــرادات. ــق مســتوى مرتفــع مــن اإلي ــى تحقي ــي تنظــر إل الطموحــة الت

استخدام أسس حسابية مختلفة للمعدالت:  
مــن المهــم لــدى القيــام بالتقديــرات الخاصــة بالمصاريــف واإليرادات، اســتخدام أســس حســابية 
مختلفــة للمعــدالت بهــدف الحصــول علــى منظــور أكثــر شــمولية لســامة المؤسســة الماليــة 
عبــر احتســاب النســب مثــل الهامــش اإلجمالــي والهامــش التشــغيلي لــكل ربــع مــن الســنة 

الماليــة بهــدف متابعــة التدفقــات الــواردة والصــادرة.

تقييم اإلمكانيات ومخاطر العمل الحالية: 
إلــى جانــب التقديــرات الماليــة للمؤسســة، ينصــح بمراجعــة وتقييــم كافــة المخاطــر — الحاليــة 
والمحتملــة — التــي يمكــن للمؤسســة أن تواجههــا. يجــب أخــذ الحيطــة اســتعدادًا ألي مصاريف 

طارئــة وحرصــًا علــى توافــر التغطيــة المناســبة مــن التأميــن.

هناك أنواع مختلفة من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المؤسسات، منها:
المنافسون �

المخاطر التجارية — التسعير والتوصيل والخدمة �

المخاطر التشغيلية — إخفاق المنتج، أو الغش أو الهجمات اإللكترونية �

مخاطــر التوظيــف — غيــاب العامليــن الذيــن يتمتعــون بالمهــارات المناســبة أو التكلفــة  �
المرتفعــة للتوظيــف

المخاطــر الطبيعيــة — خســارة العمــل نتيجــة كــوارث طبيعيــة أو بشــرية مثــل الهــّزات األرضية  �
أو الحرائــق أو الفيضانات

القيام دائمًا بتقديرات لسيناريوهات مختلفة: 

قبــل القيــام بالتقديــرات، مــن المهــم اعتمــاد مقاربــة متفائلــة وحــذرة فــي الوقــت عينــه، واألخــذ فــي االعتبــار ســيناريوهات 

متعــددة قــد تؤثــر علــى العمــل. يصبــح أصحــاب األعمــال عبــر هــذه المقاربــة، أكثــر اســتعدادًا للتفاعــل والتعامــل مــع التقّلبــات 

ــرات فــي األنظمــة  ــة أو التغيي ــل التحــّوالت االقتصادي ــار عوامــل مث ــذ فــي االعتب ــة فــي الســوق. كمــا يجــب األخ المحتمل

التشــريعية التــي قــد تؤثــر ســلبًا أو إيجابــًا علــى العمــل.

تحديد معالجة عمليات البيع: 

عــادًة مــا تنجــم اإليــرادات عــن قســم مبيعــات المؤسســة. ولــدى القيــام بالتقديــرات، يجــب إجراء تقديــرات واضحــة ودقيقة في 

مــا يتعلــق بعمليــات المبيعــات كــي يكــون ألصحــاب األعمــال تقديــر معقــول لإيــرادات المحتملــة. تشــمل بعــض التقديــرات 

الجوهريــة التــي يجــب أخذهــا باالعتبــار، إجمالــي القيمــة فــي الســوق الــذي تــزاول المؤسســة أنشــطتها فيــه، وحصــة الســوق 

التــي تســعى المؤسســة لاســتحواذ عليهــا، والطلــب المحتمــل علــى المنتــج أو الخدمــة التــي تقّدمهــا المؤسســة.

القيام بافتراضات مدروسة حول االقتصاد: 

يتطّلــب إجــراء التقديــرات الشــاملة افتراضــات مدروســة حــول فــرص نمــو الســوق، أو انحــداره أو بقائــه مســتقرًا. قــد يكــون 

الواقــع مخالفــًا تمامــًا للتقديــرات، ولكــن مــن المهــم علــى أصحــاب األعمــال أن يكونــوا مدركيــن ألي فــرص محتملــة قــد تطرأ. 

وبالمثــل، مــن المهــم االســتعداد لتحــّول محتمــل أو لتقديــم عامــل جديــد قــد يؤثــر ســلبًا علــى العمــل. وتشــمل بعــض األمثلة 

علــى مثــل هــذه التحــّوالت، التقــّدم التكنولوجــي الــذي يؤثــر علــى الســوق، أو الزيــادة أو االنخفــاض فــي عــدد المنافســين.

القيام بمقارنات مع المنافسين: 

يجــب دومــًا قبــل إجــراء التقديــرات، مقارنــة التحليــات األوليــة مــع تلــك الخاصــة بمؤسســات أخــرى فــي أســواق مشــابهة 

مــن خــال تحليــل النســب الماليــة الرئيســية وتقييــم حاجــة المؤسســات المنافســة لأليــدي العاملــة إلنتــاج أو تقديــم منتــج 

أو خدمــة مشــابهة. مــن شــأن ذلــك أن يســاعد المؤسســة علــى اتخــاذ الوضــع المناســب وتحديــد التهديــدات المحتملــة.

١ 
خطوة

� 
خطوة

� 
خطوة

� 
خطوة

أهمية التقديرات المالية
تعتبــر التقديــرات الماليــة خطــوًة أساســية ألي فــرد يــوّد بــدء عملــه الخــاص. كمــا إن توّقــع اإليــرادات والمصاريــف 

الخاصــة بالمؤسســة مســألة ضروريــة لالتــزام بالميزانيــة المخطــط لهــا.

 
ما الذي يجب أخذه باالعتبار قبل القيام بالتقديرات 

المالية؟
ُينصــح قبــل القيــام بالتقديــرات الماليــة، أخــذ بعــض العوامــل فــي االعتبــار بصــورة مســتمرة والبــدء بهــذه الخطوة 

بطريقــة منهجيــة وإدراك المفاهيــم التالية:
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٤. الحصول على 
التمويل واالقتراض
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مصادر التمويل الخارجية
التمويل المصرفي

بوســع المؤسســة االقتــراض مــن المصــارف، ويكــون ذلــك عــادًة  علــى شــكل ســحوبات علــى المكشــوف أو 
قــروض. ال يمنــح هــذا النــوع مــن اإلقــراض الُمقــِرض أي نــوع مــن الملكيــة أو الســيطرة علــى المؤسســة، ولكّنــه 
يتــم مقابــل دفــع معــدل فائــدة. وعــادّة مــا ُيحتســب معــدل الفائــدة بنــاًء علــى غــرض التمويــل، ومــّدة الســداد، 

والتاريــخ المالــي للمقتــرض وتصنيفــه االئتمانــي.

1
السحب على المكشوف: 

إن قيــام المؤسســة بالســحب علــى المكشــوف هــو نــوع مــن أنــواع التمديــد 
االئتمانــي يمكــن للمؤسســة بموجبــه أن تقــوم بالدفــع بعــد تخطيهــا الرصيــد 
ــارًا  ــن. ويعتبــر الســحب علــى المكشــوف خي المتوفــر وصــواًل إلــى مبلــغ معّي
توفيــره  ويمكــن  المتغّيــرة،  الماليــة  المتطلبــات  ذات  للمؤسســة  مثاليــًا 
كتســهيل متجــدد أو ضمــن فتــرة زمنيــة ثابتــة محــددة مســبقًا بمعــّدل فائــدة 
أقــل. وفــي مــا عــدا الفائــدة، قــد تشــمل التكاليــف الرئيســية المباشــرة التــي 
يجــب أخذهــا باالعتبــار، رســوم إبــرام االتفاقيــة ورســوم تجديــد خــط االئتمــان. 

٢
القرض القصير األمد: 

بالنســبة  شــيوعًا  التمويــل  أشــكال  أكثــر  مــن  المصرفيــة  القــروض  تعتبــر 
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. ُيعــّد القــرض القصيــر األمــد خيــارًا مثاليــًا 
للشــركات الراســخة التــي تســتوجب دعمــًا ماليــًا لمشــاريع جديــدة صغيــرة 
ــًة لطلبــات كبيــرة  الحجــم، وذلــك بهــدف شــراء مخــزون الســلع الــازم أو تلبي
غيــر متوقعــة. وفــي العــادة، تتــراوح مــّدة ســداد هــذا النــوع مــن القــروض مــن 

ــى 12 شــهرًا. 6 إل

3
القروض التجارية غير المضمونة: 

غالبــًا مــا يكــون الحصــول علــى القــروض الطويلــة األمــد مســألًة أكثــر صعوبــة، 
وخصوصــًا بالنســبة للمؤسســات الناشــئة التــي قــد ال تســتطيع فــي بعــض 
األحيــان تقديــم أصــول كضمــان للقــرض أو إظهــار مركــز مالــي قــوي. ومــن 
هنــا، تــّم تصميــم القــروض غيــر المضمونــة لتناســب مثل هذه  المؤسســات، 
وهــي مثاليــة للشــركات الناشــئة التــي تعمــل بمــوارد قليلــة أو تقــوم علــى فرق 
عمــل صغيــرة. وعــادًة مــا تكــون المبالــغ المقترضــة صغيــرة، وتعتبــر خيــارات 
الســداد المرنــة مــن مزايــا هــذا النــوع مــن القــروض غيــر أن معــدالت الفائــدة 
لهــذه القــروض تكــون أعلــى مــن تلــك المفروضــة علــى القــروض المضمونــة.

تتوّفــر عــدة مصــادر للمؤسســات للحصــول علــى التمويــل. حيــث يتعّين 

عليهــا  بدايــًة أن تضــع خطــًة لمســار نموهــا، بهــدف تقدير األمــوال التي 

ــّم يتــم تقييــم  ســتحتاجها خــالل هــذا المســار وفــي أي وقــت، ومــن ث

مــدى مالءمــة مختلــف مصــادر التمويــل بحســب أهــداف المؤسســة 

واحتياجاتهــا الماليــة. فــي مــا يلــي  أهــم مصــادر التمويــل الرئيســية 

المتوّفــرة للمؤسســات.

مصادر التمويل  1.٤

3738



التمويل بالمساهمة في رأس المال

٤
المستثمرون التأسيسيون: 

ــادة األعمــال ويســتثمرون  ــاء، يعملــون فــي مجــال ري هــم مســتثمرون أثري
فــي الشــركات مقابــل الحصــول علــى حصــة مــن أســهمها. عــادًة مــا يبحــث 
المســتثمرون التأسيســيون عن مشــروع محتمل أو  مؤسســة ناشــئة لديها 
منتــج أو خدمــة مبتكــرة تــوّد بيعهــا ضمــن خطــة أعمــال ُمحكمــة. إن هــذا 
النــوع مــن االســتثمار شــائع عنــد الحاجــة إلــى ضــخ رأس المــال فــي مراحــل 
العمــل األولــى وعندمــا تكــون  المؤسســة بحاجــة إلــى أكثــر مــن مجــّرد دعــم 
مالــي. ومــن الضــروري للجهــة الباحثــة عــن التمويــل أن تبنــي عاقــة متينــة 
مــع المســتثمرين التأسيســيين فهــم قادريــن علــى المشــاركة بمعلومــات 
قّيمــة عــن الســوق، كمــا باســتطاعتهم تمكيــن الوصــول إلــى شــبكات 

ونقــاط اتصــال بوســعها مســاعدة المؤسســة ودفعهــا قدمــًا.

التمويل البديل

5
التمويل الجماعي: 

هــو أحــد ســبل جمــع األمــوال وُيســتخدم لتمويــل المشــاريع أو الشــركات 
مــن  كبيــر  عــدد  مــن  صغيــرة  مســاهمات  جمــع  خــال  مــن  الجديــدة 
وســائل  عبــر  المســتثمرين  مــع  األعمــال  رّواد  يتواصــل  المســتثمرين. 
التواصــل االجتماعــي، والمواقــع والمنتديــات الخاصــة بالتمويــل الجماعــي، 
وتقــّدم هــذه المنّصــات لمؤسســي هــذه الشــركات فرصــة عــرض فكــرة 
 Kickstarter المشــروع والترويــج لهــا. وعلــى ســبيل المثــال، يعتبــر موقعــا
التمويــل  لــه، مــن أشــهر مواقــع   الــذي يتخــذ دبــي مركــزًا   Beehive و 
الجماعــي، التــي  تســتقطب آالف المســتثمرين ورّواد األعمــال لتحويــل 

أفــكار العمــل إلــى واقــع ملمــوس.
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ــار  قبــل التقــّدم بالحصــول   ــة التــي يجــب علــى المؤسســات أخذهــا باالعتب ــح الهاّم فــي مــا يلــي بعــض النصائ
ــل: علــى التموي

1
احتساب إجمالي المصاريف:  

يتعّيــن علــى المقتــرض احتســاب مصاريــف  المؤسســة التشــغيلية الشــهرية مقابــل 
دخلهــا قبــل االقتــراض. فــإذا كان المبلــغ المتبقــي بعــد دفــع كافــة المصاريــف قليــًا، 

ُينصــح عندهــا بعــدم االقتــراض.

٢
أداة احتساب القروض:  

يجــب اســتخدام أداة احتســاب القــروض بهــدف تقديــر الدفعــات الشــهرية المســتحقة 
قبــل الحصــول علــى قــرض تجــاري. ويمكــن العثــور علــى مثــل هــذه األدوات بســهولة 
علــى اإلنترنــت بمجــرد البحــث عــن عبــارة “أداة احتســاب القــروض”. ومــن ثــّم يجــب 
اإلجابــة علــى الســؤال التالــي: هــل بإمــكان المؤسســة تســديد هــذا المبلــغ لدفعــات 

القــرض الشــهرية؟

3
االقتراض بحكمة:  

بعــد تحديــد مصاريــف العمــل التشــغيلية، علــى مالــك المؤسســة التأكــد مــا إذا كان 
االقتــراض هــو الســبيل الوحيــد لتلبيــة احتياجــات المؤسســة التمويليــة. ويجب البحث 
فــي كافــة البدائــل مثــل ادخــار جــزء أكبــر مــن إيــرادات المؤسســة أو بيــع أصولهــا  قبــل 

اتخــاذ قــرار اقتــراض األمــوال.

٤
الحرص على تنظيم الحسابات:  

يمكــن ألصحــاب األعمــال ، مــن خــال الحفــاظ علــى دقــة وتفصيــل الحســابات 
الماليــة، تحليــل إيــرادات شــركاتهم ومصاريفهــا فــي إطــار شــهري، أو  ربعــي، أو 
ســنوي. ومــن جهــة أخــرى، يزيــد المركــز المالــي القــوي للمؤسســة فــرص حصولهــا 
علــى مزيــد مــن التمويــل، فيمــا تــدل الحســابات الضعيفــة علــى وجــوب تقليــص 

الديــون و/أو المصاريــف قبــل طلــب اقتــراض المزيــد مــن األمــوال.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على   ٢.٤
االقتراض

3.٤ اعتبارات رئيسية قبل االقتراض

التصنيف االئتماني: 
يطلــب غالبيــة المقرضــون المعلومــات الكاملــة حــول التصنيــف االئتمانــي الشــخصي والمؤسســي للمقتــرض. 
يتــم اســتخدام هــذه المعلومــات لتقييــم قــدرة المقتــرض علــى ســداد الَديــن. تحفــظ شــركة االتحــاد للمعلومــات 
االئتمانيــة فــي دولــة األمــارات ، كافــة المعلومــات االئتمانيــة لألفــراد والمؤسســات. وتجــدر اإلشــارة بأنــه مــن 
المهــم تفــادي التعثــر فــي ســداد الديــون للحفــاظ علــى تصنيــف ائتمانــي عاٍل.شــركة مدرجــة فــي ســوق األســهم.

األصول:
قــد يطلــب المقرضــون أصــواًل كضمــان للقــروض التجاريــة . فــي حــال كان  صاحــب العمــل غيــر قــادر علــى ســداد 

القــرض، يقــوم الُمقــِرض بتصفيــة أو بيــع األصــل فــي خطــوة الســترداد قيمــة القــرض.

اإليرادات والتدفقات النقدية السنوية: 
ــة، عامــًا أساســيًا للحصــول علــى قــرض تجــاري. فيقــوم  ــة والمثبت ــة القوي ــرادات والتدفقــات النقدي ــر اإلي تعتب
الُمقــِرض المحتمــل عــادًة بتحليــل قــدرة المقتــرض علــى الســداد بنــاًء علــى اإليــرادات واألربــاح والتدفقــات 
النقديــة الســنوية للمؤسســة. ولذلــك، يتعّيــن علــى صاحــب العمــل الحــرص دومــًا علــى دقــة شــؤونه المحاســبية 

وتوافقهــا مــع عمليــات المؤسســة.

القوائم المالية المدققة: 
يتعّيــن علــى  المؤسســة أن تحــرص علــى قيــام شــركة تدقيــق حســابات خارجيــة بتدقيــق قوائمهــا الماليــة. 
ــي. ــه التحقــق مــن أداء المؤسســة المال ــًا للمصــارف يمكــن مــن خال ــًا هام ــة مرجع ــم المدقق وتشــّكل القوائ

سجل سنوات العمل واألداء: 
يتوّخــى المقرضــون حذرهــم عــادًة عنــد منــح التمويــل للمؤسســة فــي مرحلــة نشــوئها. وفــي األغلــب، علــى هــذه 
المؤسســات  أن تــزاول عملهــا لعــدد مــن الســنوات قبــل أن تصبــح مؤهلــة للحصــول علــى أنــواع معّينــة مــن 

القــروض التجاريــة.
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تعتبــر العالقــة المصرفيــة ألصحــاب األعمال ضرورية إلجــراء المعامالت 

المصرفيــة الروتينيــة باإلضافــة إلــى طلــب رفــع رأس المــال لتوســيع 

العمليــات، ورفــع المخــزون، وشــراء الممتلــكات والمعــدات، وتلبيــة 

احتياجــات التدفــق النقــدي الموســمية والقصيرة األمــد. من هنا، يمكن 

لبنــاء عالقــة متينــة بعيــدة األمــد مــع المصــرف، أن تعــود بالفائــدة علــى 

المؤسســة بأكثــر مــن طريقــة وخصوصــًا عندمــا تكــون المؤسســة فــي 

مراحــل نشــأتها األولــى.

العالقة مع المصارف اختيار المصرف المناسب للمؤسسة٤.٤ 
يعتبــر اختيــار المصــرف المناســب أمــرًا ضروريــًا للمؤسســات. ومــن الشــائع أن يقــوم أصحــاب األعمــال باختيــار 
المصــرف بنــاًء علــى التكلفــة والماءمــة الحاليــة، وعــادًة مــا يختــارون المصــرف الــذي يملكــون فيــه حســاباتهم 
المصرفيــة الشــخصية. لــدى اختيــار المصــرف الــذي ســيتم فيــه فتــح حســاب المؤسســة، علــى أصحــاب األعمــال 
أن يأخــذوا باالعتبــار مخططــات النمــو الخاصــة بالمؤسســة ونــوع الخدمــات والدعــم الــذي ســتحتاجه المؤسســة 
مــن المصــرف. وســيعمل المصــرف علــى دعــم المؤسســة عبــر توفيــر الحلــول االئتمانيــة والماليــة المناســبة، 

وســيحاول المســاعدة عنــد الحاجــة وفــق مــا يقتضيــه وضــع  المؤسســة.

بناء عالقة وثيقة مع المصرف
مــن المرجــح أن تتــم الموافقــة علــى طلــب الحصــول علــى قــرض أو تمويــل فــي حــال وجــود عاقــة قويــة مــا 
بيــن المصــرف والمؤسســة. كمــا أنــه إذا كان  للمؤسســة  ســجًا لتســديد دفعــات القــروض فــي مواعيدهــا فــإن 
ذلــك يزيــد مــن احتمــاالت حصولهــا علــى قــروض فــي المســتقبل. ويمكــن ألصحــاب األعمــال عبــر بنــاء عاقــات 

وثيقــة مــع المصــارف، أن يحصلــوا علــى مزايــا إضافيــة مثــل الحمايــة المؤقتــة للســحوبات علــى المكشــوف.

الحرص على التواصل المتبادل مع المصرف
 تتغّيــر احتياجــات  المؤسســة التمويليــة والمصرفيــة مــع تطــّور عملياتهــا ولذلــك، فإنــه مــن الضــروري مناقشــة 
احتياجاتهــا بصــورة مســتمرة مــع مديــر العاقــات فــي المصــرف. وتســاعد إعــادة تقييــم متطلبــات المؤسســة 
المصرفيــة، علــى إدارة الشــؤون الماليــة بكفــاءة أكبــر مــن خــال إمكانيــة توفيــر األمــوال نتيجــًة لخفــض معــدالت 

الفائــدة، أو إعــادة هيكلــة الديــون وتقليصهــا بشــكل أســرع.
 

إبقاء المصرف على دراية كاملة
مــن المهــم إبقــاء المصــرف علــى اطــاع بكافــة التطــورات علــى صعيــد المؤسســة والقطــاع الــذي تعمــل فيــه، 
ــر قــدر  ــزام بأكب ــى أصحــاب األعمــال  االلت ــات والمشــاكل حينمــا تطــرأ. وعل ــق بالتحدي ــا يتعّل وخصوصــًا فــي م
مــن الشــفافية عنــد التعامــل مــع المصــارف. وفــي حــال عــدم اليقيــن بكميــة المعلومــات التــي يجــب تقديمهــا 

للمصــرف، مــن األفضــل مشــاركة أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات.

الحصول على التوجيه التجاري من مصرفك
ــم اإلرشــادات  ــم الدعــم للمؤسســات وبإمكانهــم تقدي ــراء فــي تقدي ــر مــدراء العاقــات فــي المصــارف خب يعتب
المناســبة ألصحــاب األعمــال، إذ يمكــن  لهــؤالء االســتفادة مــن مشــورة مــدراء العاقــات ونصائحهــم، خصوصــًا 
خــال المراحــل األولــى لنمــو المؤسســة أو عنــد ظهــور عامــات تســتوجب القلــق.  ويســتطيع مديــر العاقــات 

فــي المصــرف أن يســاعد فــي إيجــاد الحلــول المناســبة للمســائل الماليــة الخاصــة بالمؤسســة.
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ما الخطوات التي يجب اتخاذها قبل تقديم طلب 
للحصول على التمويل؟

قبل التقّدم بطلب للحصول على التمويل، يجب على صاحب العمل أن يتخذ عدة خطوات، أهمها:

 يعتبــر التركيــز علــى زيــادة التدفقــات النقدية بهــدف تقليص الحاجة إلى 

التمويــل الخارجــي، مــن الممارســات االعتياديــة بالنســبة إلــى  أصحــاب 

األعمــال. كمــا يعتبــر الحــرص علــى الحصــول علــى المبلــغ المالــي 

المناســب وطريقــة التمويــل األمثــل، بنفــس أهميــة المحافظــة علــى 

ــادة فــرص المؤسســة  ــة ســليمة، لزي ــة ونســبة ربحي التدفقــات النقدي

فــي الحصــول علــى التمويــل.

نصائح لزيادة فرص التمويل  5.٤

إعــداد تقديــرات بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية، يتــم بموجبهــا 
تحديــد متطلبــات تمويــل المؤسســة مــن حيــث المبلــغ، واإلطــار 

الزمنــي، والقــدرة علــى الســداد ضمــن فتــرة زمنيــة معقولــة.

إعــداد قائمــة بالمقرضيــن المحتمليــن، عنــد اتخــاذ قــرار بطلــب 
التمويــل للمؤسســة، مــن الجهــات الخارجيــة كالمصــارف. ويجــب 
االطــاع علــى كافــة الخيــارات المتوفــرة النتقــاء األنســب منهــا 
الحتياجــات المؤسســة، كمــا يجــب األخــذ باالعتبــار المزايــا الناتجــة 
إّمــا عــن بنــاء عاقــة قويــة مــع جهــة إقــراض واحــدة، أو عــن توزيــع 
مخاطــر التمويــل علــى أكثــر مــن جهــة إقــراض لبنــاء مركــز ائتمانــي.

بوضــوح  معهــم  التعامــل  عبــر  المقرضيــن  مــع  عالقــات  بنــاء 
وانفتــاح. كمــا يجــب الحــرص علــى التواصــل المســتمر مــع مديــر 

العاقــة المعنــي فــي المصــرف. 

ــًا  ــرة وتلــك الُمعــّدة داخلي ــة المدققــة األخي ــم المالي ــر القوائ توفي
ــي . بهــدف إظهــار مركــز المؤسســة المال
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نصائح لتحسين فرص زيادة الحدود االئتمانية 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عنــد حاجــة المؤسســة لزيــادة الســقف االئتمانــي القائــم مــع المؤسســة الماليــة أو الحصــول علــى تمويــل  جديــد، 
يوصــى باتبــاع النصائــح الثــاث التالية:

1
الحرص على سداد الدفعات في الموعد المحدد: 

بنــاء عاقــة ممّيــزة مــع المصــرف يبــدأ بكــون المؤسســة  جديــرة بالثقــة. 
الفــوري ضمــن المواعيــد المحــددة يزيــد مــن أرجحيــة حصــول   إن الســداد 
المؤسســة علــى مزيــد مــن االئتمــان، وتتصــدر جــدارة المؤسســة االئتمانيــة 

قائمــة متطلبــات أي مؤسســة ماليــة لــدى إجرائهــا العنايــة الواجبــة.

٢
وجود حاجة مبّررة لألموال اإلضافية: 

يجــب تقييــم األســباب التــي تدفــع  المؤسســة لزيــادة ســقفها االئتمانــي أو 
فتــح تســهيل ائتمانــي جديــد بحــذر، إذ يتوّقــع الُمقــِرض مــن  أصحــاب االعمــال 

توفيــر أســس واقعيــة ومنطقيــة للموافقــة علــى منــح مزيــد مــن االئتمــان.

3
الحرص على تحديث الحسابات المالية: 

عندمــا تطــرأ حاجــة للحصــول علــى خــط ائتمــان جديــد مــع جهــة إقــراض جديــدة 
ــى  أصحــاب  ــم، يجــب عل ــادة ســقف االئتمــان مــع المصــرف القائ ــى زي أو إل
األعمــال  الحــرص علــى تحديــث حســابات مؤسســاتهم  وغيرهــا من الســجات 
ــد  ــرة تزي ــاح األخي ــرادات واألرب ــأن تقديــم نســب اإلي ــة. وتجــدر اإلشــارة ب المالي

مــن فــرص الحصــول علــى دعــم الُمقــِرض.
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 وهنا بعض النصائح للمحافظة على تاريخ ائتماني
سليم للمؤسسة:

1
العادات الجيدة:  

ــر فــي ســداد مدفوعاتهــا االئتمانيــة بهــدف بنــاء  علــى  المؤسســات أن تتفــادى التعّث
تاريــخ ائتمانــي ســليم. وقــد يــؤدي مثــل هــذا التعّثــر إلى فــرض غرامات أو اتخــاذ إجراءات 
قانونيــة مــن قبــل المصــرف، كمــا يؤثــر ســلبًا علــى تصنيــف المؤسســة االئتمانــي. 
لذلــك، يتعّيــن علــى  أصحــاب االعمــال  الحــرص على ســداد األقســاط الشــهرية بشــكل 

كامــل وضمــن المواعيــد المحــددة حفاظــًا علــى تصنيــف ائتمانــي عــاٍل.

٢
الحفاظ على التصنيف االئتماني:  

مــن الضــروري أن يكــون  أصحــاب األعمــال ملميــن بالتصنيــف االئتماني للمؤسســة. 
ويمكــن الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بهــذا الشــأن مــن شــركة المعلومــات 
االئتمانيــة، عبــر اســتكمال النمــوذج المخصــص وتوفيــر المعلومــات المناســبة حــول 
الســجل التجــاري أو الرخصــة التجاريــة للمؤسســة. ويمكــن لمراقبــة التاريــخ االئتمانــي 
للمؤسســة بشــكل ســنوي أن تكشــف مــا إذا تغّيــر تصنيفهــا االئتمانــي، كمــا توفــر 
عامــات حــول وجــوب إعــادة تقييــم هيكليــة الديــون الحاليــة للمؤسســة أو الحفــاظ 

علــى الوضــع الراهــن.

3
االئتمان التجاري:  

ــا بالدفــع لهــم بعــد  ــا يســمح له ــة  للمؤسســة مــع موّرديه إن وجــود حســابات دائن
ــاء االئتمــان  ــرة مــن اســتام الســلع أو الخدمــات، مــا يســاعد المؤسســة علــى بن فت
التجــاري. إن الحفــاظ علــى خطــوط االئتمــان مــع الموّرديــن يســاعد فــي توســيع التاريخ 
ــا  ــى ســداد مدفوعاته ــى المؤسســة الحــرص عل ــك، عل ــي للمؤسســة. ولذل االئتمان

فــي المواعيــد المحــددة.

٤
شفافية التقرير االئتماني الخاص  بالمؤسسة:  

يســاعد وجــود تقريــر ائتمانــي مفّصــل المصــارف وشــركات المعلومــات االئتمانيــة، 
علــى رصــد مــدى ثبــات المؤسســة فــي اســتيفاء مديونياتهــا. ويتضّمــن التقريــر 
االئتمانــي تفاصيــل حــول الديــون والتســهيات االئتمانيــة الخاصــة بالمؤسســة، كمــا 
يتضّمــن الســجات العامــة المتعلقــة بالمؤسســة بمــا فــي ذلك أي إعانــات إفاس، 

أو ضرائــب غيــر مســددة أو أي حكــم صــادر أو دعــوى مقامــة ضــد المؤسســة.

 يســاعد بنــاء تاريــخ ائتمانــي ســليم علــى ترســيخ ســمعة طّيبة للمؤسســة 

وعلــى تعزيــز فرصهــا للحصــول علــى التمويــل مــن المصــارف. وعــادًة مــا 

تقوم المصارف بإعداد تقرير العناية الواجبة يشــمل التصنيف االئتماني 

للمقترض. ويشّكل هذا التصنيف بالنسبة للمصارف، مقياسًا للمخاطر 

المرتبطــة بمنــح القــروض إلــى مؤسســة معّينــة كمــا يجعــل التصنيــف 

االئتمانــي الســيئ عمليــة االقتــراض أكثر صعوبــة وتكلفة.

بناء تاريخ ائتماني سليم  ٦.٤
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يشــّكل  االقتــراض بالنســبة لعــدد مــن المؤسســات ، بــدءًا مــن الناشــئة 

وصــواًل إلــى الراســخة منهــا، أداًة للتوّســع المالــي أو توليــد رأس المــال 

العامــل أو تحســين التدفــق النقــدي. تتوفــر أنــواع مــن الديــون التــي 

ــح  ــوع الصحي ــار الن ــار منهــا، ومــن المهــم اختي يمكــن للشــركات االختي

بحســب مــّدة االقتــراض المفّضلــة. فعلــى ســبيل المثال، تعتبــر الديون 

الطويلــة األمــد أكثــر مالءمــًة لشــراء المعــّدات وأصــول ثابتــة أخــرى.

كما يمكن أن تكون الديون مضمونة مقابل رهن ممتلكات أو معدات خاصة بالمؤسسة، أو غير مضمونة.

بوســع المؤسســات كذلــك اللجــوء إلــى آليــات ديــون أخــرى مثــل الســحوبات علــى المكشــوف وخطابــات 
االعتمــاد. يســمح الســحب علــى المكشــوف للعميــل أن يســحب المــال حتــى إن لــم يكــن المــال موجــودًا فــي 
ــادًة مــا ُيســتخدم ضمــن  ــا خطــاب االعتمــاد، فع ــه. أّم ــم االتفــاق علي ــن يت ــى ســقف معّي ــك حت ــده، وذل رصي
العمليــات التجاريــة الدوليــة، حيــث يقــوم المصــرف بإصــدار هــذا الخطــاب كضمــان لتلّقــي البائــع الدفعــة 
المســتحقة مــن المشــتري. فــي حــال إخفــاق المشــتري بتســديد التزاماتــه التعاقديــة، يقــوم المصــرف عندهــا 

بتســديد قيمــة الشــراء.

ــر  ــح الدفعــات غي ــد المحــددة، وإال تصب ــا فــي المواعي ــى ســداد ديونه ــى المؤسســات أن تحــرص عل ــن عل يتعّي
المســددة ديونــًا متعثــرة تؤثــر علــى التصنيــف االئتمانــي للشــركة ومكانتهــا الماليــة فــي الســوق، مــا قــد يحــّد 

ــراض المســتقبلية. مــن فــرص االقت

فهم الديون  1.5
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ليحمــي  بكفــاءة  ديونــه  يديــر  أن  المؤسســة  لمالــك  الضــروري  مــن 

مؤسســته. فــي مــا يلــي بعضــًا من التوجيهــات المفيدة في هذا الشــأن.

إعــداد قائمــة بالديــون وتحديــد أولوياتهــا: مــن األهميــة بمــكان أن تقــرر المؤسســة أي مــن التزاماتهــا يجــب  �
ســدادها أواًل للمحافظــة علــى التدفــق النقــدي. يمكــن لالتزامــات، فــي مــا عــدا القــروض، أن تكــون ثابتــة 
ــل هــذه  ــى مث ــر المســتحقة الدفــع، واإليجــار والخدمــات العامــة، وعل ــب، والفواتي ــل الروات ــرة مث أو متغّي
االلتزامــات أن تتصــّدر األولويــة. لــدى ســداد هــذه االلتزامــات، يتــم ســداد دفعــات القــروض المضمونــة 
بموجــب أصــول مالــك المؤسســة الشــخصية أواًل، ثــم ســداد القــروض المؤسســية المضمونــة بأصــول 
تعتبــر أساســية للمؤسســة. تحــرص هــذه المقاربــة علــى تفــادي تعريــض أصــول مالــك المؤسســة 

الشــخصية أو أصــول المؤسســة األساســية للخطــر.  

ــي  � ــى الوضــع المال ــة محــددة اســتنادًا إل ــى ميزاني ــون: يجــب المحافظــة عل ــة للدي ــى ميزاني المحافظــة عل
الراهــن للمؤسســة. علــى المالــك أن يحــرص علــى أن  تغطــي المبيعــات اجمالــي التكاليــف )الثابتــة 
والمتغّيــرة(، وغيــر ذلــك، ســوف تتراكــم الديــون. يمكــن لبرنامــج محاســبي أن يســاعد فــي هــذا مــن خــال 

ــف الشــهرية. ــة المصاري متابع

ــى اســتدامة التدفــق النقــدي  � ــز التدفــق النقــدي: يجــب ســداد األقســاط فــي مواعيدهــا حفاظــًا عل تعزي
للشــركة. لهــذا الســبب، علــى أصحــاب األعمــال أن يكثفــوا جهودهــم لتحصيــل المبالــغ المســتحقة القبض 

مــن العمــاء وأن يحاولــوا قــدر المســتطاع وقــف أي مصاريــف غيــر ضروريــة.

االنتقــال إلــى صفقــات ديــون أقــل تكلفــة: مــن غيــر المحّبــذ اقتــراض أمــوال إضافيــة لتســديد ديــون أخــرى.  �
ــغ  ــي المبل ــة وتقليــص إجمال ــون الحالي ــراض بتكلفــة أقــل الســتبدال الدي ــك، مــن الممكــن االقت مــع ذل
الــذي يتعّيــن تســديده. لهــذا الغــرض، ُينصــح باالطــاع علــى كافــة الخيــارات المتوفــرة الســتبدال القــروض 
القائمــة مــن جهــات إقــراض مختلفــة. وقــد تنطــوي هــذه العمليــة علــى عــدد مــن التعقيــدات إذ يتوافــر 
ــدة والرســوم وشــروط القــرض،  ــل معــدالت الفائ ــار مث ــا باالعتب ــب أخذه ــي يتوّج ــب الت ــدد مــن الجوان ع

حرصــًا علــى جــدوى مثــل هــذه العمليــة.

ــة القــروض  � ــد لســداد كاف ــى قــرض جدي ــرة، الحصــول عل ــرى المتوف ــارات األخ ــون: مــن الخي ــد الدي توحي
األخــرى. يمكــن لخفــض الدفعــات الشــهرية المســتحقة وتمديــد فتــرة الســداد عبــر توحيــد الديــون. ويعتبــر 
خفــض معــّدل الفائــدة مــن المزايــا المحتملــة األخــرى، حتــى ولــو أّدت فتــرة الســداد المطّولــة إلــى دفــع 

مبلــغ إجمالــي أعلــى للفائــدة.

االســتعانة بمستشــار ائتمانــي: إن الحصــول علــى استشــارة مــن مستشــار ائتمانــي حــول الطــرق المناســبة  �
ــزّود صاحــب العمــل  ــد ي ــون، ق ــات أفضــل لســداد الدي ــون المؤسســة والتفــاوض حــول صفق إلدارة دي

بحلــول أفضــل لتقليــص التكاليــف المرتبطــة بالديــون.

نصائح إلدارة الديون  ٢.5
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نذكر من عالمات اإلدارة غير المناسبة للديون ما يلي:

1
حلقة الديون الُمفرغة:  

قــد تــؤدي الســحوبات علــى المكشــوف وقــروض الرواتــب إلــى إنفــاق صاحــب العمــل 
ــدة لســداد  ــى قــروض جدي ــرادات المؤسســة. كمــا أن الحصــول عل ــًا يتخطــى إي مبلغ
قــروض قائمــة، قــد يرفــع مــن مســتوى الَديــن اإلجمالــي الــذي قــد تواجــه المؤسســة 

صعوبــًة فــي ســداده، مــا يــؤدي بالتالــي إلــى احتمــال حــدوث تعّثــر فــي الســداد.

٢
مصاريف التمويل المرتفعة: 

فــي حــال تخصيــص جــزء كبيــر مــن مصاريــف المؤسســة لتغطيــة الفوائــد أو الغرامات 
علــى الديــون، يتعّيــن علــى أصحــاب األعمــال عندهــا إعــادة تقييــم اســتراتيجيات إدارة 
الديــون   إذ يمكنهــم توظيــف هــذه المصاريــف بشــكل أفضــل فــي إطــار متطلبــات 

العمــل األخــرى.

3
التدفقات النقدية غير المّتسقة:  

عنــد تغييــر هيكليــة الشــؤون الماليــة للمؤسســة، علــى صاحــب العمــل أن يأخــذ 
باالعتبــار التقلبــات الحتميــة فــي التدفقــات النقديــة. وإن اإلخفــاق  فــي اتخــاذ مثــل 

ــة. ــات ومخاطــر مالي ــّرض المؤسســة لصعوب ــى تع ــؤدي إل ــد ي هــذه الخطــوة،  ق

عدم كفاية أموال المؤسسة:  ٤
قــد ال يســتطيع صاحــب العمــل شــراء أو االســتثمار فــي أصــول جديدة مثــل المعدات 

أو المرافــق الازمــة للعمــل، بســبب عــدم كفاية أموال المؤسســة. 

5
تقديم كافة األصول كضمان:   

يمكــن لتقديــم ضمــان مثــل معــدات  المؤسســة، أن يحّســن فرصهــا بالحصــول 
علــى قــرض. ولكــن قــد تنطــوي المســألة علــى خطــورة عاليــة مــا إذا تــّم اســتخدام 
ــات  ــك الضمان ــون قائمــة، بمــا فــي ذل كافــة األصــول المتاحــة للرهــن لضمــان دي

واألصــول الشــخصية.

ــإدارة غيــر مناســبة  ــه لعالمــات تنــذر ب يجــب علــى صاحــب العمــل التنّب

للديون، إذ يمكن في هذه الحالة ان تكون المؤسسة عرضة للمخاطر. 

ولمعالجــة هــذه المســألة، قــد يقــوم بعــض أصحــاب العمــل بتخفيــض 

تكاليــف االســتثمارات علــى المــدى القريــب، ولكنــه فــي نفــس الوقــت  

قــد يعــّرض المؤسســة لمخاطــر علــى المــدى البعيــد.

عالمات اإلنذار بمشكلة   3.5 
في الديون
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ما أنواع االحتيال المختلفة التي قد تؤثر على المؤسسة؟
احتيــال التعويــض:  قــد يحــاول أحــد الموظفيــن االحتيــال علــى صاحــب العمــل مــن خــال االدعــاء زورًا 
بوقــوع إصابــة شــخصية. علــى ســبيل المثــال، قــد يقــوم موظــف بتضخيــم إصابــة طفيفــة لحقــت بــه 
ــق  ــى المؤسســة تطبي ــاالت، عل ــل هــذه الح ــادي مث ــض. لتف ــى تعوي ــي العمــل بهــدف الحصــول عل ف
ــًا وخــاٍل مــن أي مخاطــر محتملــة. إجــراءات ســامة صارمــة والحــرص علــى أن يكــون مــكان العمــل آمن

ــر  ــا تقــوم المؤسســة بإرســال فواتي ــال عندم ــوع مــن االحتي ــع هــذا الن ــة: يق ــر دقيق ــر غي إصــدار فواتي
ــل هــذه  ــم مث ــم شــراؤها أو توصيلهــا. عــادًة مــا تت ــم يت ــر ســليمة أو مــزّورة لمنتجــات أو خدمــات ل غي
العمليــات مــن قبــل فــرد فــي المؤسســة سيســتفيد شــخصيًا مــن هــذا النــوع مــن االحتيــال. لتفــادي 
الوقــوع ضحيــة مثــل هــذه العمليــات، علــى المؤسســة مراجعــة كافــة الفواتيــر التــي يتــم اســتامها أو 
إرســالها بحــذر كمــا عليهــا التأكــد مــن مطابقــة هــذه الفواتيــر مــع المنتجــات أو الخدمــات المســتلمة أو 

المقّدمــة قبــل القيــام بالدفــع.

الكشــط: يقــع هــذا النــوع مــن عمليــات االحتيــال عندمــا يقــوم موظــف بأخــذ النقــد أو األمــوال المســتلمة 
مقابــل منتــج أو خدمــة بشــكل غيــر قانونــي. وفــي هــذه الحالــة، يحتفــظ الموظــف بجــزء مــن النقــد 
المســتلم ويســّجل الباقــي كإيــرادات مــن المنتجــات الُمباعــة أو الخدمــات المقّدمــة. ولحمايــة المؤسســة 
مــن عمليــات الكشــط هــذه، يجــب اعتمــاد ضوابــط وتوازنــات رقابيــة حرصــًا علــى أن يتــم قيــد كافــة 

اإليــرادات المســتلمة بشــكل دقيــق فــي حســابات المؤسســة.

احتيال الشيكات:  
يقــع هــذا النــوع مــن عمليــات االحتيــال عندمــا يحــرر موظــف فــي  المؤسســة شــيكًا إلــى مســتفيد غيــر 
مؤهــل الســتامه، ســواء كان فــردًا أو مؤسســة أخــرى، ويتواطــأ مــع الطــرف اآلخــر بهــدف االحتفــاظ 
بهــذه األمــوال لمنفعتهمــا الشــخصية. هنــاك نــوع آخــر مــن احتيــال الشــيكات، يقــع عندمــا يقــوم موظف 
بتغييــر اســم المســتفيد علــى شــيك صــادر عــن المؤسســة، بهــدف االحتفــاظ بقيمــة الشــيك لنفســه. 
مــن هنــا، يجــب علــى صاحــب المؤسســة حمايــة مؤسســته مــن عمليــات احتيــال الشــيكات هــذه، بــأن 
يكــون الموّقــع النهائــي علــى كافــة شــيكات المؤسســة وأن يحــرص علــى إدارة أكثــر من شــخص للشــؤون 

الماليــة للمؤسســة.

ما الخطوات اإلضافية التي يمكن ألصحاب األعمال 
اتخاذها لتفادي االحتيال؟

أنواع االحتيال نصائح لتفادي االحتيال٦.1   ٢.٦

حمايــة الحســابات المصرفيــة وبطاقــات االئتمــان الخاصــة بالمؤسســة: مــن المفّضــل فصــل حســابات وبطاقــات 
ائتمــان أصحــاب األعمــال عــن تلــك الخاصــة بالمؤسســة . ويســاعد هــذا علــى حمايــة المؤسســة مــن  المحتاليــن 
الذيــن يســعون للوصــول إلــى الحســابات الشــخصية والمؤسســية علــى الســواء. كمــا يســّهل هــذا اإلجــراء متابعــة 
المصاريف المؤسســية والشــخصية بشــكل منفصل. وفي حال منح بطاقات االئتمان المؤسســية للموظفين، 

يجــب أن يتــم ذلــك وفــق توجيهــات صارمــة يتــم االلتــزام بهــا تجنبــًا ألي ســوء اســتغال ألمــوال المؤسســة.

ــة مــن الهجمــات  ــى الوقاي ــب موظفــي المؤسســة بشــكل منتظــم عل ــن بانتظــام: يجــب تدري ــب الموظفي تدري
اإللكترونيــة وكيفيــة الســيطرة علــى المخاطــر فــي حــال وقــوع هجــوم مــن هــذا القبيــل. كمــا يجــب وضــع توجيهــات 
صارمــة لتحديــد المخاطــر المحتملــة وحمايــة المؤسســة. يســاعد التدريــب المســتمر الموظفيــن علــى اكتشــاف 

التهديــدات المحتملــة بســهولة أكبــر.

ــا   ــن مائمــة تحميه ــى المؤسســة شــراء بوليصــة تأمي ــن المالئمــة للمؤسســة: يجــب عل ــرام بوليصــة التأمي إب
فــي حــال وقــوع أي جريمــة إلكترونيــة أو عمليــة احتيــال. يســاعد ذلــك علــى تعويــض أي خســائر يتــّم تكبدهــا لــدى 
وقــوع هجــوم مــن هــذا النــوع. يمكــن للمصــرف الــذي تتعامــل معــه المؤسســة أن يزوّدهــا بالمعلومــات الازمــة 

حــول بوالــص التأميــن التــي يمكــن إبرامهــا لحمايــة حســابات المؤسســة وبطاقــات ائتمانهــا.

الحفــاظ علــى بنيــة تحتيــة آمنــة لتقنيــة المعلومــات: بهــدف حمايــة المؤسســة مــن القراصنــة الذيــن يســعون 
الختــراق البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات بهــدف ســرقة معلومــات حساســة، فإنــه مــن الضــروري وضــع 
برنامــج جــدار حمايــة فعــال، إضافــة إلــى برمجيــات فعالــة لمكافحــة الفيروســات والكشــف عــن البرمجيــات الخبيثــة 
وبرمجيــات التجســس. مــن المهــم كذلــك الحــرص علــى االحتفــاظ بنســخ احتياطيــة عــن كافــة ملفــات المؤسســة 

علــى ســحابة إلكترونيــة مــن خــال برنامــج تخزيــن آمــن، وذلــك بهــدف اســترداد أي ملــف يتــم فقدانــه.
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