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لشركة الخياطة  تقويم اقتصاديات إدارة االستثمار في الحسابات المدينة

 (2014-2008الحديثة للمدة من )

 
 ظاهر القيسي م.د.

dhaher_alqassiy54@yahoo.com 

 لقسم إدارة األعما –كلية اإلدارة واالقتصاد  -الجامعة المستنصرية 

 
 المستخلص

دارة االستثمار في الحسابات إاقتصاديات  موضوعةيهدف البحث إلى توضيح 

أو استحداث إدارة اقتصادية متخصصة في إدارة )المبيعات اآلجلة( من خالل قيام المدينة 

طريق عن االئتمان التجاري تعمل على تحسين قرارات االستثمار في الحسابات المدينة 

مستوى تحقق األهداف االقتصادية من وراء اتخاذها، والمتمثلة التوقع لالتقدير أو 

التكاليف االستثمارية قدر اإلمكان، وذلك باستخدام بالسيولة والربحية المناسبتين وتقليل 

تحليلية وبيانات رقمية ونسب مالية أدوات ووسائل التحليل االقتصادي من جداول 

يق الهدف منه تتأطر في مواجهة المشاكل إحصائية... وبما ان حدود البحث وتحقوأساليب 

كحالة  الخياطة الحديثةفي شركة الحالية التي تشهدها الصناعة الوطنية )المحلية( متمثلة 

  -دراسية، من ذلك جاءت أهمية البحث وما توصل اليه من استنتاجات أهمها:

ي التدهور السريع فإلى  الخياطة الحديثةإن العامل الرئيس الذي أوصل شركة  .1

كانت والزالت تتعامل مع من األلبسة الجاهزة، ان إداراتها  منتجاتها ومبيعاتها 

 ، محدودة ومعروفة لديها.رال تتغيعوامل التأثير البيئي على انها عوامل ثابتة 

تملك اآلن الخطط المناسبة والالزمة للتكيف مع تأثير مستجدات  إن الشركة ال .2

 محيطها البيئي. 

 ناول أهم التوصيات الرئيسة منها:وعليه، فإن البحث ت

استحداث قسم متخصص بإدارة االئتمان التجاري، تررتبط بهرا شرعبة اقتصرادية، تحرت  .1

الدراسات والتحليل االقتصادي( تعنى بدراسرة وتحليرل قررارات االسرتثمار اسم )شعبة 

 في الحسابات المدينة. 

ن السرريولة والربحيررة، أن تنظررر إدارة الشررركة إلررى أن العمررل علررى تحقيررق الموازنررة برري .2

مررن االسررتثمار فرري حسرراباتها المدينررة، علررى انهررا ضررغط التكرراليف مررن جررراء ومحاولررة 
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المشاكل االقتصادية التي يجب مراقبتها ومعالجتها في إطار بيئة متغيرة وليست ثابترة 

 أو معروفة لديها على الدوام. 

 الكلمات الرئيسية: ادارة االستثمار، الحسابات المدينة

 

 قدمةالم

السرررلعي الشرررركات الصرررناعية )الناجحرررة( القائمرررة علرررى اإلنترررا  تسرررتخدم إدارة 

)المررادي( وتحديرردا  فرري مجررال إدارتهررا لعمليررات االئتمرران التجرراري الررذي تمنحرره لمختلررف 

المالية واإلحصائية، تساعدها في قياس سالمة ما زبائنها؛ مجموعة مناسبة من المؤشرات 

ات االسررتثمارية فرري حسرراباتها المدينررة، ممررا يتطلررب مررن تنرروي اختيررار  مررن أفرررل القرررار

إدارتها االئتمانية تحديد الكيفية التي تردار بهرا هرذ  الحسرابات بطريقرة اقتصرادية تجعرل مرن 

وفاعليرة، وذلرك مرن ناحيرة حجرم السريولة نتائج القياس والتقويم لتلرك القررارات أكثرر كفراءة 

سرداد مرا برذمتها مرن التزامرات ماليرة، لرى المطلوب الوصول إليها والتري تسراعد الشرركة ع

ومستويات األرباح التي تمكنها من االستمرار والعمرل فري حياتهرا االقتصرادية، مقابرل أقرل 

تمويررل الحسرابات المدينرة والمصرراريف مرا يمكرن مررن تكراليف االسرتثمار فيهررا، مثرل: تكلفرة 

 اإلدارية وتكاليف التحصيل والديون المعدومة.. وغيرها. 

شررركة الخياطررة الحديثررة )إحرردى شررركات لمررا تقرردم، ونتيجررة  لمررا تعانيرره ا  واسررتناد

ترردٍّ  واضرح وملمروس فري نترائج القطاع الصرناعي الخرا ، شرركة عراقيرة مسراهمة( مرن 

إلهمال الحكومي للصرناعة العراقيرة بشركل  عرام. وبسربب الترأثير أعمالها، كونها جزء  من ا

دها موقعهررا اإلنترراجي والصررناعي الررذي كانررت المحرريط البيئرري الررذي أفقرر الكبيررر لمسررتجدات

كمحاولرررة بسررريطة فررري وضرررع تصررروراته النظريرررة تعررررف بررره، جررراءت مسررراهمة الباحرررث 

والتطبيقيررة التحليليررة أمررام إدارتهررا للمسرراعدة فرري تحسررين قرررارات االسررتثمار فرري حسرراباتها 

وحرردة  االقتصرادية واالجتماعيرة المرجرروة منهرا، وذلرك عررن طريرقع كفاءتهررا ورفر المدينرة،

)اسرتخدام االسراليب الكميرة اقتصادية متخصصة باالئتمان التجاري تعتمد األساليب العلمية 

مثل التحليالت االقتصادية ، الرياضيات ، االقتصاد القياسي وغير ذلك في قيراس واختيرار 

فرري إدارة وتنظرريم ا االسررتثمارية علررى سرربيل المثررال( برردائل القرررارات المتاحررة للتنفيررذ ومنهرر

 ت االستثمار في حساباتها المدينة )المبيعات اآلجلة(. عمليا

 

 منهجية البحث

 : مشكلة البحثأوالا 

متخصصررين فرري لتكمررن مشرركلة البحررث فرري عرردم امررتالط شررركة الخياطررة الحديثررة 

إدارة ائتمانهررا التجرراري تقررع علرريهم مسررؤولية جعررل قرررارات إدارة االسررتثمار فرري حسرراباتها 

تأخرذ بنظرر االعتبرار  ليسرت مجررد قررارات بيرع باآلجرل الالمدينة ذات توجه اقتصرادي، و

اتخاذها وبين مرا يترترب من وراء المنافع االقتصادية واالجتماعية التي تحقق  المقارنة بين



 2016/  39العدد   ظاهر القيسي م.د. ....تقويم اقتصاديات إدارة االستثمار في الحسابات المدينة لشركة 

  

 ISSN (1681-6870)                               274                      مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

 

 عرن وفي ضوء مشكلة البحث، يتوقع الباحرث اإلجابرة  عنها من تكاليف استثمارية متنوعة.

 التساؤالت األساسية اآلتية: 

 ثمار في الحسابات المدينة من جملة االستثمار في الموجودات.هو حجم االست ما

هررل تنظررر إدارة الشررركة إلررى اسررتثماراتها فرري الحسررابات المدينررة مررن انهررا مشرركلة 

در األسراس لسريولة االمص احد اقتصادية يجب معالجتها ومتابعتها بشكل مستمر؟ ومن انها

 الشركة؟ 

ليررة وإحصررائية( لتحديررد تررأثير هررل تعتمررد إدارة الشررركة مؤشرررات معياريررة )ما

العناصررر االقتصرررادية التررري تتررررمنها قراراتهرررا االسررتثمارية فررري حسررراباتها المدينرررة، فررري 

االختيررار السررليم مررن تلررك القرررارات وكررذلك التوقررع فرري مرردى تحقررق النتررائج االقتصررادية 

 المرجوة بعد تنفيذها. 

 

ا   : أهمية البحثثانيا

 في مسألتين، هما: يمكن إيجازها 

كمرداخل أو حلرول مشاركة الميدانية في صرياغة عردد مرن المقترحرات أو التوصريات ال .1

للمشرراكل الترري تشررهدها الصررناعة الوطنيررة )المحليررة( وعرردم االكتفرراء بررالتفر  عليهررا أو 

 معالجتها من بعيد. 

االئتمان التجراري فري رفرع كفراءة قررارات االسرتثمار  إدارةيمكن أن تلعبه الدور الذي  .2

المدينة، عن طريق تحديد معالم اقتصراديات نترائج تلرك القررارات والتري في الحسابات 

تتمثل بالمقارنة بما تحققه من منافع اقتصادية واجتماعية تغطي مجمروع قريم التكراليف 

 المتنوعة الناجمة من اتخاذها. 
 

ا   : هدف البحثثالثا

تجرراري يهرردف البحررث إلررى بيرران أهميررة وجررود إدارة اقتصررادية متخصصررة باالئتمرران ال

الممنرروح لعمررالء الشررركة، تعمررل علررى تحسررين عمليررات اتخرراذ قرررارات االسررتثمار فرري الحسررابات 

 هما: مدينة للشركة في بعدين رئيسينال

 
 البعد االقتصادي .1

دراسررة وتحليررل المعنررى مررن مفهرروم اقتصرراديات إدارة االسررتثمار فرري الحسررابات  .أ 

 فيها للعمل به. المدينة، وعرضه للفهم لعمالء الشركة وكذلك للعاملين 

من أرقام وجرداول  المناسبة استخدام وسائل وأدوات التحليل االقتصادي والقياسي .ب 

االئتمان فري االختيرار األفررل ن مختلف البيانات ذات العالقة كلها تساعد إدارة م
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مرررن برررين مجموعرررة القررررارات االسرررتثمارية المتاحرررة للحسرررابات المدينرررة وذلرررك 

أو النسررب الماليررة واإلحصررائية، يير أو المؤشرررات باالعتمرراد علررى عرردد  مررن المعررا

توقعهرا لصرحة وسرالمة تحقرق تمكنٍّها من الحكم على حسن ذلك االختيار وصرد  

 النتائج االقتصادية المرجوة من اتخاذ  وتنفيذ . 

 دراسة وتحليل طبيعة العالقة بين المبيعات وإدارة الحسابات المدينة في الشركة. .ج 

برين المبيعرات كمتغيرر مسرتقل ومرؤثر فري أقيرام الحسرابات اختبار عالقة االرتباط  .د 

المدينررررة وأقيررررام مسرررراهمتها النسرررربية فرررري توليررررد السرررريولة واألربرررراح والتكرررراليف 

 االستثمارية كمتغيرات تابعة.

 

 البعد االجتماعي .2

تعظرريم مكانررة الشررركة بنظررر المجتمررع، وإبررراز دورهررا االجتمرراعي مررن خررالل مررا  .أ 

حسراباتها المدينرة مرن منرافع اجتماعيرة تتعردى أهرردافها تحققره  إدارة االسرتثمار فري 

االقتصادية في األرباح وتدنية التكاليف إلى مساعدة أفرراد المجتمرع فري ترأمين مرا 

يحتاجونه من سلع وخدمات بطريقة سهلة وميسٍّرة، عن طريق إتٍّباع سياسة البيرع 

 باآلجل لمنتجاتها واإليمان بها. 

ا مابين إدارة الشرركة وعمالئهرا مرن شرركات أخررى وتقويتهتعزيز الثقة المتبادلة  .ب 

وتجررار جملررة ومفرررد يسررتندون فرري إدارة شررؤونهم التجاريررة وبقرردر كبيررر علررى 

  مشترياتهم اآلجلة من منتجات الشركة.
 

ا   فرضية البحث: -رابعا

مرررن اسرررتقراء واقرررع حرررال الظرررروف الموضررروعية التررري تشرررهدها إدارة الشرررركة 

الباحرث باتجرا  الخررو  مرن أزمتهرا االقتصرادية الحاليرة،  وكمسراهمة مرنوالعراملون فيهرا، 

 االفتراضي لها كاآلتي:  واألنموذ يمكن تحديد فرضيات البحث 

تتعامرل إدارة الشرركة مرع قررارات االسرتثمار فري حسراباتها المدينرة الفرضية األولرى:  .1

ولردة من خالل رؤية اقتصادية سرليمة تجعرل مرن المنرافع االقتصرادية واالجتماعيرة المت

 عنها أكبر من تكاليف االستثمار فيها. 

الشررركة مؤشرررات ماليررة مناسرربة لقيرراس وتقررويم اقتصرراديات  اعتمررادالفرضررية الثانيررة:  .2

 .  بين الحين واآلخر إدارة استثماراتها في حساباتها المدينة

توجد عالقة ارتباط طردي ذات تأثير معنوي بين مقردار المبيعرات  الالفرضية الثالثة:  .3

ر مسرررتقل وقررريم الحسرررابات المدينرررة وقررريم مسررراهماتها فررري السررريولة واألربررراح كمتغيررر

 ، وتتفرع عن هذ  الفرضية عدد من الفرضيات الفرعية: والتكاليف االستثمارية
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توجرد عالقرة ارتبراط طرردي ذات تررأثير معنروي برين قريم المبيعرات والحسررابات  ال .أ 

 المدينة.

 حربررابررين قرريم المبيعررات واألتوجررد عالقررة ارتبرراط طررردي ذات تررأثير معنرروي  ال .ب 

 .االستثمارية

 كرراليفتوجررد عالقررة ارتبرراط طررردي ذات تررأثير معنرروي بررين قرريم المبيعررات والت ال .ج 

 ية.ارمستثاال

 توجد عالقة ارتباط طردي ذات تأثير معنوي بين قيم المبيعات والسيولة. ال .د 

 

ا: أسلوب البحث  خامسا

ته مرن عردمها، علرى المرنهج وإثبرات فرضريا يستند هذا البحث في معالجة مشركلته

االستقرائي والتحليلي الذي يوضح العالقرات المترابطرة للعناصرر االقتصرادية فري قررارات 

االستثمار فري الحسرابات المدينرة وأدوات ووسرائل قياسرها ذات الصرلة المباشررة بموضروع 

ل البحررث، وذلررك مررن خررالل المشرراهدات واللقرراءات الميدانيررة الترري قررام بهررا الباحررث مررن داخرر

الشركة المبحوثة، ولتحقيق هدف البحث فقد ترمنت منهجيته الجوانب النظريرة والعمليرة، 

 وكاآلتي:

إبراز أهمية ودور الجوانب االقتصادية لقرارات االستثمار فري الحسرابات المدينرة فري  .1

رفررع كفاءتهررا االسررتثمارية ومسرراهمتها االجتماعيررة، وذلررك باالعتمرراد علررى العديررد مررن 

 ة التي يتناولها الجانب النظري من البحث. المصادر العلمي

الحصررول علررى جميررع البيانررات الترري ترررمنتها جررداول البحررث والتقررارير الماليررة، مررن  .2

مصادرها األولية، وهري شرركة الخياطرة الحديثرة ومرن ثرم القيرام بتحليلهرا كمرادة أوليرة 

 وأساسية من مفردات الجانب العملي من البحث. 

 

 ته: مجتمع البحث ومدسادسا

مدير الحسابات فيها وبقية العراملين فري من المدير للشركة و يتكون مجتمع البحث

 (.  2008-2014( سنوات من )6اقسامها. وكانت المدة التي شملها البحث )

 
 للبحث األنموذج االفتراضي :سابعا

 له. األنموذج االفتراضيتم االعتماد على هدف وفرضية البحث في تحديد 
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 ( األنموذج االفتراضي للبحث1الشكل )
المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على هدف وفرضية البحث.
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 الجانب النظري :المبحث األول

إن المعرفررة السررليمة بالحسررابات المدينررة وطبيعررة عملهررا ومجرراالت اسررتخدامها، 

لموجرودات، وكذلك أهميتهرا النسربية كبنرد رئريس اسرتثماري، مقارنرة  برالبنود األخررى مرن ا

تعدٍّ المردخل المناسرب لمرن يرغرب أن يبررز حجرم الردور االقتصرادي الرذي يمكرن أن تؤديره 

إدارتهرا االسرتثمارية المتخصصرة فري تحقيررق أهردافها االقتصرادية واالجتماعيرة فري تحقيررق 

 المبيعات، السيولة، األرباح، وتدنية التكاليف. 

 

 أوالا: التعريف بالحسابات المدينة

إلررى  (Needles & else, 2002: 349)حسررابات المدينررة: ينظررر مفرراهيم فرري ال .1

الحسابات المدينة أو )الذمم المدينة(، من انها تلك الموجودات المتداولة التري تنشرأ مرن 

المبيعات باآلجل والتي يتعين جمعهرا مرن مبيعرات االئتمران للعمرالء بطريقرة تزيرد مرن 

 ,Wild)مصراريف تشررغيلية. أمررا  ينررتج عنهررا مررن العائرد مررن إدارتهررا مقابررل تدنيرة مررا

فيشير إلى انها المبالغ المستحقة من العمالء لمبيعات االئتمان. أمرا مرن  (278 :2005

( تمثٍّل المبالغ المالية اإلجمالية التي يردين 99: 2009وجهة نظر )سيامون والرسين، 

اع،  ف الحسراب38: 2010بها عمالء شرركة مرا للشرركة نفسرها. إال ان )الشرمٍّ ات ( يعررٍّ

المدينررة مررن إنهررا موجرررودات متداولررة نقديررة، حيررث تعبٍّرررر عررن االسررتثمارات النقديرررة 

القصريرة األجرل فري أورا  القربه، وهري كرذلك مرن الموجرودات التري تحصرل عليهررا 

الوحدة االقتصادية لغرض استخدامها في النشاط الجاري خرالل مردة محاسربية ويتأمرل 

: 2012، عصررانل(. وهرذا مرا يؤكرد  )تحولها من خالل ذلك إلى نقرد أو موجرود ) جر

( عندما ينظر إلى بند الحسرابات المدينرة فري ميزانيرة الشرركات مرن إنهرا مجموعرة 81

المتداولة التي يمكن تحويلها إلى نقدية ومن دون خسارة في قيمتهرا خرالل الموجودات 

نوة تمّلو  تقود،  ممنوا القووأ  ولح الحتوا اد المدي وفي ضوو  اوا تتجاوز السنة. مدة زمنية ال
وولة التووي  الاووة الاموو   يحقوووا الكووردة لوودر الليوور والمابلوور عن ووا  ر وو د الووديوح ريوور المتح ل

للكووووردة تحووووح  نوووود الحتووووا اد المدينووووة   و الووووالام  الميزانيووووة الاموايووووةوالظوووواهر  فووووي دكوووو  
 المدينة(.

م طبيعة عمل الحسابات المدينة: ابتداء  البد من اإلشارة إلرى ان الحسرابات المدينرة تتسر .2

بطبيعتها المدينة وحتى عند زيادتهرا تبقرى مدينرة ولكرن عنرد الرنقص فري قيمتهرا تصربح 

دائنة. وهي من الموجودات المتداولة التي تتصف بسررعة الحركرة، حيرث تمرر بردورة 

تجارية تبدأ من حالة النقد ثم البراعة ثم الديون ثم النقد لتبدأ بعد ذلك مرن جديرد. وهرذا 

( عندما يحدد الدورة التجاريرة للحسرابات المدينرة 234: 1992، الشماعيؤكد عليه ) ما
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ضمن دورة المجرى النقدي عندما تقردم الشرركة علرى شرراء المخرزون ثرم تحولره إلرى 

ذمررم مدينررة مررن خررالل البيررع باآلجررل؛ وألن الرردورة التجاريررة تعكررس طبيعررة النشرراط 

( 25، 9: 2008االقتصررادي التقليرردي لعمررل الحسررابات المدينررة فررإن )محمررد و خرررين، 

عندما يعتبرون أن أي نشاط اقتصادي نظرام تررابط لحركرة المروارد الماليرة والتري يرتم 

تفعيلها بقررارات ماليرة، فرإنهم يؤكردون علرى إن الكيفيرة أو الطريقرة السرليمة فري إدارة 

التجاريرة التري تمرر بهرا  الردورةالحسابات المدينة، البد أن تأخذ بنظر االعتبار  طبيعة 

ابات والمتمثلة بسلسلة متصلة من الحلقات التجارية، بحيرث إن أي ترأخير أو هذ  الحس

انقطرراع فرري أي مررن هررذ  الحلقررات يررؤدي إلررى التررأثير علررى بقيررة الحلقررات األخرررى، إن 

ترأخير بعره المرردينين عرن السررداد سريؤثر علرى األطررراف األخررى ويررؤدي إلرى خلررق 

مر فري إعرداد أورا  القرربه مشركلة ماليرة، كرذلك الزيررادات التري تحصرل وبشركل مسررت

ض الشركة إلى المخاطرة المالية.   ومن دون تحويلها إلى نقد وبسرعة قد يعرٍّ

تأخررذ الحسررابات المدينررة أهميتهررا النسرربية مقارنررة   األهميررة النسرربية للحسررابات المدينررة: .3

ها بالموجودات المتداولة األخرى، من دورها المباشر في نمرو الشرركة وتعزيرز نشراط

 (، وهي: 18: 2010)النعيمي، ن رئيسين يشير إليهما في ب عدي

 وذلك من خالل مساهمة الحسابات المدينة في:  البعد االقتصادي: .أ 

  .تزويد الشركة بمقومات البدء بالنشاط   

  تسهيل عمليات البيع بين الشركة والشركات األخرى من جهة وبينها وبرين المروزعين

 وتجار الجملة والتجزئة من جهة أخرى. 

    تمكررين الشررركة مررن تحصرريل أربرراح اقتصررادية تعينهررا علررى الترررويج ودخررول أسرروا

 وبالتالي على االستمرار والبقاء.جديدة، 

 البعد االجتماعي: .ب 

  المساهمة الكبيرة للحسابات المدينة في زيادة حجم العمالة وتقليل أعرداد العراطلين عرن

 العمل. 

 لٍّحرة والرررورية رفع مستوى معيشة األفراد وغير القادرين علرى تر وفير حاجراتهم الم 

مررن مختلررف السررلع والخرردمات إالٍّ عررن طريررق الشررراء باآلجررل، وهررم يشرركٍّلون النسرربة 

 السكانية األكبر في جميع المجتمعات والدول النامية. 

مررن ذلررك، يمكررن القررول أن أسرراس مقومررات البرردء بالنشرراط االقتصررادي أليررة شررركة 

ياتهرا االقتصرادية، يتوقرف بدرجرة كبيررة علرى كيفيرة واستمراريتها في النمرو والبقراء فري ح

توظيررف إدارتهررا االئتمانيررة للطبيعررة االقتصررادية الترري تتسررم بهررا قرررارات االسررتثمار فرري 

مبيعاتها اآلجلة، وكيرف تخترار أفررل البردائل مرن بينهرا للوصرول إلرى أهردافها االقتصرادية 

قليل فتررات تحولهرا إلرى نقرد لتروفير والتي تتمثٍّل في: زيادات متوقعة في مبيعاتها اآلجلة، ت
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قدر أكبر من السيولة المناسبة التي تمكٍّن الشركة من تسديد مرا برذمتها مرن التزامرات ماليرة 

فرري أوقررات اسررتحقاقها مررن دون أن تتعرررض إلررى أيررة مشرركلة ماليررة مررع الرردائنين أو البنرروط، 

مسرتويات التكراليف الوصول إلى مستويات من الربحية تحقق لها بالمقابل تردن  واضرح فري 

 االستثمارية.

. أنررواع الحسررابات المدينررة: مررن األساسرريات الجيرردة لنجرراح عمررل الحسررابات المدينررة أو 4

إدارتها بشكل سليم، هو في معرفة أنواعها وطبيعة عملها والغاية من مراقبتها وتحريكهرا؛ 

جانرب العراملين ألن ذلك يساعد كثيرا  في تحديد أوجره أو مرداخل اقتصرادياتها، السريما مرن 

( إلرررى أن األسررراس فررري تنررروع 92: 2013عليهرررا مرررن داخرررل الشرررركة. ويشرررير )الررردوري، 

الحسابات المدينة، ما ينشأ لها من حقو  نتيجة االئتمان الممنروح للغيرر، وترأتي فري مقدمرة 

المبالغ المستحقة من عمالء الشركة التي لم يتم تحصيلها بعد، ويرعها تحت اسم حسرابات 

كمررا هررو معررروف، إن هررذا الحسرراب يظهررر عنرردما يررتم بيررع منتجررات الشررركة أو الزبررائن. و

خدماتها إلى العمالء قبل أن يتم تحصيل قيمتها. ويتناول الدوري العديد من الحسابات التري 

ترتب حقوقا  للشرركة لردى الغيرر، منهرا أورا  القربه، السرلف والتعهردات، التأمينرات لردى 

 مصاريف المدفوعة مقدما . الغير، اإليرادات المستحقة وال

 

ا   المدينة إدارة الحسابات :ثانيا

إلرى أن عمرل  (Salek, 2005: 53)التعريرف برإدارة الحسرابات المدينرة وأهميتهرا: يشرير  .1

إدارة الحسابات المدينرة يبردأ عنرد االنتهراء مرن دورة األنشرطة التجاريرة الرئيسرة، كاإلنترا  

عمررل فرري نهايترره نرراتج حركررة األنشررطة األخرررى والتسررويق والماليررة وغيرهررا. ويمثٍّررل هررذا ال

للشركة وفي بدايته عمليات البيع باآلجل للمنتجات النهائية للشرركة لتحصريل األربراح التري 

 (Salek)من المتوقع أن تفو  تكاليف إنتاجها وتسويقها )تجاريا (. وفي ضروء ذلرك، يعرود 

رل إلدارة ليحدد المفهوم التشغيلي إلدارة الحسابات المدينة، من إنه ا الجرزء األسراس والمكمٍّ

األنشطة التجارية التري سربقتها ومصردر رئريس للسريولة. وبسربب دورهرا االقتصرادي هرذا، 

ينظر إلى تميزها باألهمية مقارنرة  برإدارة بنرود رأس المرال العامرل األخررى مرن إنهرا أكبرر 

ف إدارة الحسررابات المدينررة (Das, 2013: 778)منشرأ للنقررود. أمررا  فرري جانبهررا  فإنرره يعرررٍّ

االسررتثماري، بأنهررا: عمليررة صررناعة القرررارات المتعلقررة باسررتثمار األمرروال فرري الموجررودات 

المتداولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعظيم العائد الكلري مرن اسرتثمار الشرركة. ويقتررب 

( من تعريف إدارة الحسابات المدينة في جانبها االقتصرادي، باعتبارهرا 5: 2014)توفيق، 

رأس المررال العامررل، عنرردما يصررفها بأنهررا عمليررة مراجعررة  ادارةأسرراس ومهررم مررن جررزء 

ومراقبة القرارات الخاصرة باسرتثمارات األمروال بطريقرة اقتصرادية، عرن طريرق المقارنرة 

الرشرريدة بررين مزايررا االسررتثمارات المحتملررة فرري الحسررابات المدينررة وبررين تكلفررة مصررادر 
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يمثٍّرل  المدينة إلى أن حجم االسرتثمار فيهرا غالبرا  مرا تمويلها. وتترح أهمية إدارة الحسابات

: 2014يشرير إليره )هنردي،  وهذا مرا الموجوداتجزءا  كبيرا  نسبيا  من جملة االستثمار في 

( وكذلك إلى نوع السياسة االئتمانية التي تؤثر تأثيرا  مباشرا  في حجرم المبيعرات ومرن 229

قصرود براألموال فري هرذا التعريرف تحديردا ، هري ثم تؤثر في حجم األربراح المتحققرة. إن الم

كمية المنتجات والخدمات النهائية التي تقوم الشركة بإنتاجها وتقديمها للغير باآلجرل والتري 

تشركٍّل المصردر األسراس لمواردهرا النقديرة مرن خرالل إدارة عمليرات تحصريل أقيامهرا نقردا ، 

ة نظرر الباحرث، واسرتنادا  لمرا وفي فترات زمنيرة متفرق عليهرا مرع المشرترين. أمرا مرن وجهر

تقدم، يمكن تعريف إدارة الحسابات المدينرة، بأنهرا ت عنرى بكيفيرة االسرتخدام األمثرل للمروارد 

المتاحررة للشررركة )المنتجررات النهائيررة( عررن طريررق إدارة عمليررات االسررتثمار فيهررا بطريقررة 

هرررذ  العمليرررات  اقتصرررادية )طريقرررة البيرررع باآلجرررل( لزبائنهرررا الحررراليين والمررررتقبين وتنظررريم

ومراقبتهرا مرن خرالل اتخراذ أفررل القررارات االسرتثمارية المتاحرة أمامهرا فري فتررة زمنيرة 

معينة، والتي تغطي تكاليف اتخاذها، وتحقق في الوقرت نفسره عوائرد اقتصرادية واجتماعيرة 

مربحررة للشررركة، تمكٍّنهررا مررن تسررديد التزاماتهررا الماليررة لوخرررين مررن جهررة، وتعمررل علررى 

كزها االقتصادي في أسواقها مرن جهرة أخررى، إضرافة إلرى زيرادة ثقرة المجتمرع تحسين مر

المحلي واالستهالكي بها، مع ضرورة مراعاة حجرم المبيعرات، ومتوسرط فتررة التحصريل، 

 ة للنشاط العام للصناعة الواحدة.والحالة االقتصادي

بات المدينررة )بعيرردا  األهررداف االقتصررادية العامررة إلدارة الحسررابات المدينررة: إن إدارة الحسررا .2

عررن أهرردافها التقليديررة مثررل: تحديررد سياسررة االئتمرران والتحصرريل، تحديررد الحجررم األمثررل مررن 

الحسابات المدينة، وإبقاء حجم الحسابات المدينة ضمن الحدود المخطط لها، وغيرهرا( لهرا 

إن أهداف اقتصادية عامة تسراهم مرع بقيرة اإلدارات األخررى فري الشرركة فري تحقيقهرا، إال 

األهداف تأخرذ الطرابع االقتصرادي بشركل ملحروظ، نتيجرة قيرام إدارة الحسرابات المدينرة  هذ 

 باختيرار أفررل بردائل القرررارات المتاحرة أمامهرا لالسرتثمار فرري المبيعرات اآلجلرة بسربب مررا

تتوقعرره مررن عوائررد أو أربرراح تغطرري تكرراليف ذلررك االسررتثمار،وبما يررؤدي إلررى تحقررق تلررك 

  ل بصورة رئيسة في:األهداف والتي تتمثٍّ 
( إلرى أن الشرركات 5: 2010المساهمة في تعظيم ثروة مالط الشركة: يشير )برغام،  .أ 

المساهمة التي تنفصل فيها اإلدارة عن الملكية، يصربح الهردف الررئيس للمردراء )بمرن 

الشررركة، ممررا يجعررل مررن إدارة الجوانررب  مررالطفرريهم المرردير المررالي( هررو تعظرريم ثررروة 

كة علرررى قررردر  كبيرررر  مرررن األهميرررة لررردى كافرررة العررراملين وبمختلرررف الماليرررة فررري الشرررر

اختصاصاتهم، وتأخذ هذ  مدى أوسع فري الشرركات التري يجرد المردراء العراملون فيهرا 

أنفسهم بأنهم غير قادرين على تحقيق هذا الهدف في حالة اسرتمرار شرركتهم برالتركيز 

 (Das, 2013: 779)، يبررر على سياسة البيع النقدي بدال  من البيع باآلجل. مرن ذلرك
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لجرروء الشررركات الصررناعية المسرراهمة إلررى المبيعررات اآلجلررة عنرردما تجررد أن مبيعاتهررا 

تمكٍّنها من الوصول إلى أعلى األرباح كهدف رئيس وموصرل لتعظريم ثرروة  النقدية ال

 مالط الشركة. 

 المسرراهمة فرري تعظرريم اإليرررادات: مررن المعررروف فرري عررالم اليرروم اتسرراع حجررم التبررادل .ب 

التجرراري لرريس بررين البلرردان فحسررب وإنمررا علررى مسررتوى البلررد الواحررد، حتررى أصرربحت 

حجرروم مبيعررات شررركات األعمررال مررن أهررم المؤشرررات الدالٍّررة علررى كبررر حجررم هررذ  

الشركات، وبالتالي ما تحققه هذ  المبيعات من تعظيم إليراداتهرا، نتيجرةٍّ لرذلك، وكرذلك 

االسرتثمارية مرن برين بنرود موجوداتهرا تعكس مدى قدرتها على اختيار أفررل أدواتهرا 

المتداولة. وألن معظم الباحثين والمتخصصين في الجوانب الماليرة لشرركات األعمرال 

المتوسطة والكبيررة منهرا خاصرة ، يشريرون إلرى ضررورة اعتمراد هرذ  الشرركات علرى 

المبيعات اآلجلة كمصدر رئيس إليراداتهرا وذلرك مرا تمرت اإلشرارة لره فري طيٍّرات هرذا 

حررث. فررإن نجرراح شررركات األعمررال أو فشررلها وبدرجررة كبيرررة فرري تعظرريم إيراداتهررا الب

مرتبط بكفاءة إدارة االستثمار فري الحسرابات المدينرة، والتري تعتبرر بررأي ) ل شربيب، 

( أكبرر مصرردر لتعظرريم اإليرررادات المتأتيررة للشررركة، وذلررك لرريس بعررد كررل 130: 2004

بيررع باآلجررل )للعمررالء الجرردد والقرردامى( عمليررة بيررع فقررط، وإنمررا إلررى تكرررار عمليررات ال

بأنهرا الجرزء الررئيس مرن  (Kieso & Weygandt, 1983: 288) والتري يصرفها

العمليات التجارية الكلية التي تقوم بها الشركة وتمثٍّل مستحقاتها المالية علرى اآلخررين 

هري والتي يستلزم تحصيلها وجود )إدارة للحسابات المدينة( إدارة تنفيذية متخصصة، 

أهم ما تمتلكه الشركة كمصردر رئريس إليراداتهرا، وذات ترأثير مباشرر فري التقليرل مرن 

قيم بنود التكاليف التي تترمنها الدورة التشرغيلية ذات العالقرة بعمليرات البيرع باآلجرل، 

 مثل: التكاليف التسويقية واإلدارية والتحصيل والديون المعدومة وغيرها...
معروف أن هنراط مرن المؤشررات االقتصرادية التري تبرين وفي مواجهة المنافسة: من ال .ج 

مدى كفاءة اإلدارة في مواجهة المنافسين في السو . وبقدر تعلق األمرر بموقرع وقردرة 

( يشرير إلرى أن 112: 2013إدارة الحسابات المدينة فري هرذا المجرال، فرإن )الردوري، 

مد بشكل عرام علرى نجاح شركات األعمال في تقوية مركزها التنافسي في أسواقها يعت

المسررتثمرة بررأموال الشررركة ومنهررا معرردل دوران  الموجرروداتمؤشرررات جررودة نوعيررة 

بأنره المقيراس الرذي يؤشرر علرى  (Wild, 2005: 292)الحسرابات المدينرة الرذي يررا  

مرردى جررودة ونوعيررة الحسررابات المدينررة مقارنررة  بالمنافسررين، ممررا يرردفع برراإلدارة إلررى 

ريقة مرنة أو متشددة لمواجهة منافسيها، حيث يساعد هرذا استخدام شروط االئتمان بط

المقيررراس المرررالي اإلدارة فررري الوصرررول إلرررى محاولرررة اإلدارة الموازنرررة برررين مبيعاتهرررا 
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االئتمانية من جهة والعمل على تحصيل مبالغ االئتمان من جهة أخرى، وبالتالي يزيرد 

 من قدرتها التنافسية في أسواقها.. 

 

ا   تثمار في الحسابات المدينةإدارة االس :ثالثا
اا الضروري وقب  البد   تحديد  وجه  و عنا ر اقت ادماد االستّمار المتت دفة اا 
قبوو  ادار  االسووتّمار فووي الحتووا اد المدينووة  ال وود اووا التارثوور  ووودار  االسووتّمار و نواعووه و هدافووه 

 والاواا  المحدد  لحجمه في الحتا اد المدينة. 
( الوى  ح ادار  االسوتّمار 16  2009مكوير  لأ بوبي   تّمار و هميت وا  التارثر  ودار  االسو .1

 كون  عووا،  هووي ا دار  المتوو ولة عوا اسووتّمار  اووواأ الكووردة   ودف الح وووأ علووى الاوا وود 
وزثوواد  ووورو  اوو ك الكووردة  حيووث يتهلوو  تحقيووا هووالا ال وودف ادار  هووال  االسووتّماراد  هرثقووة 

ط االسوووتّماري اوووا علوووم االقت ووواد   ووو ة  ساسوووية  علميووة اوووا سووو أ اسوووتقرار وتحليووو  النكوووا
اضوووافة الوووى  اوووا الالوووو، األسووورر التوووي توووزود وتتووواعد ادار  االسوووتّمار فوووي ات ووواذ القوووراراد 
ال ووووا بة  اّوووو  علووووو، الرثاضووووياد  ا ح ووووا   واالقت وووواد القياسووووي  و حووووو  الامليوووواد... 

ار  التووي يتوقوو  علي ووا ( الووى ادار  االسووتّمار  لن ووا ا د11  2009وريرهووا. وثنظوور  اهوور  
نجوووواش الكووووردة فووووي تحقيووووا ال وووودف االسووووتّماري وذلوووو  اووووا سوووو أ اوووودر قوووودرت ا فووووي ادار  
اسوووتّماراد الكوووردة  القووودر الوووالي محقوووا التووووازح المهلووووا  ووويا عن وووري الر حيوووة واألاووواح. 

( االسوووتّمار فوووي الحتوووا اد المدينوووة تحديووودا   اوووا الم ووورداد 411  2004وثاتبووور  الز يووودي  
ح ر   المواأ الاااو  فوي بورداد األعمواأ  و التوالي فونوه يرجو  االستّما رثة الم مة التي تكوول

 هميووة االسووتّمار فووي الحتووا اد المدينووة لووي   تووب  تزايوود االسووتّمار في ووا و نمووا  مضووا  الووى 
سياسوة البيوو   ا جوو  التووي تضوما زثوواد  فووي المبياوواد  و التوالي زثوواد  فووي األر وواش ا ضووافية 

 هوووداف ووسوووا   وهوووي وعليوووه  ممنوووا القووووأ اح االسوووتّمار عمليوووة ادارثوووة ل وووا المتولووود  عن وووا. 
وقوودر  دبيوور  علووى قوورا   التوج وواد المتووتقبلية لمتوواراد عموو   داسووتراتيجياتتهلوو  اسووت دا، 

 الكردة. 

( دّور   نوواع االسوتّماراد 17  2009 نواع االستّمار فوي الحتوا اد المدينوة  يتنواوأ  عرفوة   .2
اا ا  اال انوووه محوووددها فوووي و ووووة  نوووواع ر يتوووة  االسوووتّمار فوووي التووول  وتاووودد اجووواالد اسوووت د

الّا تووة دالاقوواراد وا الد والماووداد واالسووتّمار فوووي الموجوووداد وال وودااد  االسووتّمار فووي 
الماليوووة  داألسووو م والتووونداد  وهنووواك اوووا مقوووو،  ت رثق وووا الوووى  نوووواع  سووورر  اّووو  الموجووووداد 

ار الهبياوي والبكوري  واالسوتّمار الوووني واألجنبوي. واوا االستّمار ال اص والاا،  واالستّم
م تص  موضووع البحوث اوا تلو  األنوواع هوو االسوتّمار فوي التول  وال ودااد التوي ا ودرها 
أ علي ووا فووي  بوورداد األعموواأ  حيووث تاوودل التوول  المادمووة اووا األدواد االسووتّمارثة التووي ماووول

 (. 72  2014مة  عبود وسايد  تحقا عوا د ااقولة واتتمر  في المكروعاد االقت اد
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(  ح ال ودف 15  2009 هداف ادار  االستّمار في الحتا اد المدينة  دالل   مكير  عرفوة   .3
الاووا، ل سووتّمار هووو تحقيووا الاا وود  و الوور ل   ا ضووافة الووى تنميووة الّوورو   وتوولايا الحاجوواد 

ا األفراد والكرداد اا اواج ة تل   الحاجاد  اضافة  الى المتوقاة وتوفير التيولة التي تمنل
 المحافظة على قيمة الموجوداد اا س أ ضلط التكالي . 

يتنوواوأ الاديوود اووا الكتلوواا والبوواحّيا فووي احوودداد حجووم االسووتّمار فووي الحتووا اد المدينووة   .4
ا دار  المالية تل  القيود التوي يتوقو  علي وا حجوم االسوتّمار فوي الحتوا اد المدينوة لكورداد 

ا لراؤهووم حوووأ  يل  اووا هووال  القيووود  المتليووراد االقت ووادمة(   ّوور توولويرا  األعموواأ  حيووث تتبوواي
وووا يووورر اح قيووود  فوووي توقووو  االسوووتّمار  و ان  اضوووه  و زثادتوووه فوووي تلووو  الحتوووا اد  فمووون م ا 
التكل ووة المترتبووة اووا االسووتّمار ملسووال االهتمووا، األوأ اووا جانوو  ا دار  الماليووة فووي الكووردة  

ر ماتمد دالل  على المتتور الحالي لألر واش المنتتوبة   وافي ولسروح ماتقدوح  ح االستّما
( قوود تميوو  الووى توجيووه 62-61  1975الوودس ( فاألر وواش المرت اووة  دمووا مكووير  هوجنوودروح  

القووووراراد نحووووو ازثوووود اووووا االسووووتّمار والانوووو   ووووحيل  اوووو  عوووود، ار وووواأ اراقبووووة التكووووالي  
واألر وووواش اووووا  هووووم المحوووودداد االسووووتّمارثة. وهووووو  ووووالل  يوووورر اووووا جانبووووه  ح قيوووودي التكل ووووة 

وا  االقت ادمة لمتتور االستّمار في   وأ الكردة وسا ة  فوي حتوا ات ا المدينوة. وهنواك ا 
مض  الظروف االقت ادمة الاااة في اقداة المحدداد االسوتّمارثة وثتاااو  اا وا  لن وا اوا 

وهنوووواك اووووا ممنووووا التوووويهر  علي ووووا اووووا قبوووو  ادار  الكووووردة.  المتليووووراد االقت ووووادمة التووووي ال
المتليراد التي ممنا التيهر  علي ا  اّو  االسوتل أ األاّو  للمالواواد  الظوروف المحليوة  
اتووتور التقنيووة  عوود، االت وواا علووى األوليوواد فووي االسووتّمار فووي  نووود الموجوووداد.. وريرهووا. 
ولكوووا  وووالررم اوووا هوووالا التبوووايا الحا ووو  فيموووا  يووون م  اال ان وووم ات قووويا علوووى  هوووم المحووودداد 

يتة ذاد الا قة المبابر   ني ية ادار  الحتا اد المدينوة ورفو  د ا ت وا االقت وادمة والتوي الر 
( وهووووي  230  2014تووو ور فوووي تحديووود حجوووو، االسوووتّماراد في وووا  والتوووي يتناول وووا  هنووودي  

المبياووواد  الظوووروف االقت وووادمة الاااوووة  ااوووايير اووونل اال تمووواح  بوووروط اال تمووواح  سياسوووة 
 التح ي .

 
ا   اقتصاديات إدارة االستثمار في الحسابات المدينة :رابعا

( أن االستثمار يستمد أصوله مرن علرم االقتصراد، وهرو برذلك 15: 2009يذكر )مطر، 

يشررير إلررى الطبيعررة االقتصررادية الترري تتسررم بهررا قرررارات توزيررع اسررتثمارات الشررركة مررابين 

( 229: 2014ي )هنردي، أصولها المتداولة ومنها الحسابات المدينة خاصة، والتي تعدٍّ برأ

المتداولة التي يشكل االستثمار فيهرا جرزءا  كبيررا  نسربيا  مرن جملرة الموجودات من أهم بنود 

( إلرى االسرتثمار فري 210: 2013. بل ينظر )العامري، الموجوداتاالستثمار في مجموع 

يجرب  الحسابات المدينة ولكثير من الشركات بأنه مرن المشراكل االقتصرادية األساسرية التري
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مواجهتها ومعالجتهرا بدقرة متناهيرة. واسرتنادا  لمرا تقردم، يمكرن إعطراء مفهروم  شركاتعلى 

إجرائي القتصاديات إدارة االستثمار في الحسابات المدينة، من انها )ذلك العلم الرذي ي عنرى 

بدراسة وتحليل تأثير الخصائص أو األبعاد االقتصرادية التري تتررمنها قررارات االسرتثمار 

ة في الحسابات المدينرة، فري االختيرار األفررل مرن برين تلرك القررارات، عرن طريرق المتاح

قيرراس نتررائج ذلررك االختيررار )باالعتمرراد علررى مجموعررة مررن المؤشرررات والنسررب الماليررة 

واإلحصرائية المناسربة(، والرذي تتوقرع اإلدارة مررن خاللره، مسراعدتها فري تحسرين قراراتهررا 

توجيههرا نحرو أفررل اسرتخداماتها، وبمرا يحقرق أهردافها االستثمارية في حساباتها المدينرة و

االستثمارية )االقتصادية االجتماعية(، والتي تتمثل في المساهمة في الوصرول إلرى أفررل 

مستويات الموازنة بين السيولة والربحية، مقابل أقل ما يمكن من التكاليف االستثمارية فري 

حقيرررق أهررردافها االسرررتثمارية، تقررروم تلرررك الحسرررابات. ولكررري تصرررل اإلدارة الناجحرررة إلرررى ت

باستخدام مجموعة من النسب أو المؤشررات الماليرة اإلحصرائية، كرأدوات ووسرائل تحليليرة 

 تساعدها في االختيار األفرل من القرارات المتاحة لالستثمار في الحسابات المدينة. 

 واا  هم تل  النت  المالية المناسبة  هي   
 المساهمات النسبية للحسابات المدينة. .1

 دوران الحسابات المدينة. .2

 معدل فترة التحصيل. .3

 معدل العائد على االستثمار. .4

   معدل التكاليف االستثمارية. .5
 أما العناصر االقتصادية التي تستهدفها هذ  النسب بالقياس والتحليرل والتفسرير، والتري

  في الحسابات المدينة، فهي:تؤلف الطبيعة االقتصادية للقرار االستثماري 

 المبيعات. .1

 السيولة. .2

 الربحية. .3

 التكاليف االستثمارية.  .4
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 الجانب العملي المبحث الثاني:

 الوزيرية -بغداد -*التعريف بشركة الخياطة الحديثة :أوالا 

، 1988 سرنةشركة الخياطة الحديثة، شركة عراقيرة مسراهمة )خاصرة(، تأسسرت 

( وهرررو مخصرررص إلنترررا  البررردالت 1ى معملرررين، معمرررل )يتررروزع نشررراطها الررررئيس علررر

والسراويل الرجالية الشتوية والصيفية وبردالت السرفاري ومنتجرات متفرقرة مثرل الدشداشرة 

( فهرو مخصرص 2النسائية والرجالية والبجامة الرجالية والشراشف وغيرها.. أمرا معمرل )

ألهرداف الرئيسرة التري إلنتا  البردالت العسركرية وبردالت العمرل والصرداري. وكانرت مرن ا

تأسست من أجلها الشركة االستخدام األمثل لعملية اإلنترا  وبمواصرفات قياسرية عراقيرة أو 

عالميررة، واختيررار سياسررة البيررع باآلجررل لمنتجاتهررا النهائيررة كوسرريلة مررن وسررائل االسررتثمار 

   في حساباتها المدينة. األفرل
ا   ت المدينة للشركةمار في الحسابادراسة وتحليل حركة االستث :ثانيا

لتقررويم اقتصرراديات قرررارات االسررتثمار فرري الحسررابات المدينررة مررن ناحيررة األربرراح 

المتوقعررة مررن االسررتثمار فيهررا مررع التكرراليف الناجمررة عررن هررذا االسررتثمار، فررإن ذلررك يتطلررب 

دراسررة قرريم حركررة هررذ  الحسررابات وتحليلهررا )باالعتمرراد علررى البيانررات والتقررارير الماليررة 

 (.2014-2008ي حدود سنوات البحث )ن داخل الشركة وفالمتحصلة م

 

 المساهمة النسبية للحسابات المدينة في توليد االستثمار: .1

، البررد مررن قيرراس المسرراهمة النسرربية للحسررابات المدينررة فرري توليررد االسررتثمار مررن  ابتررداء 

مجمررل اسررتثمارات الشررركة فرري موجوداتهررا، كمرردخل معرفرري مهررم، لبيرران مرردى حجررم تلررك 

 جودات المتداولة منها، وكاآلتي:اهمة من بنود الموجودات السيما في الموالمس

 

 
 
 
 
 
 

                                      
 التقارثر التنوثة الدورثة لمجل  ادار  الكردة.  *
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بماليين ( يعرض مساهمة الحسابات المدينة في توليد االستثمار)القيم 1) الجدول

 (الدنانير

المساهمة 
االستثمارية 

 3/1الكلية 
(5) 

المساهمة 
االستثمارية 

 2/1الجزئية 
(4) 

 مجموع
 الموجودات

(3) 

ودات الموج
 المتداولة

(2) 

الحسابات 
 المدينة

(1) 
 السنوات

0.21 0.23 1886000 1713000 408000 2008 
0.12 0.14 1441000 1286000 183000 2009 
0.03 0.04 1132000 1007000 44000 2010 
0.005 0.005 919000 813000 5000 2011 
0.004 0.004 921000 801000 4000 2012 
0.06 0.07 1047000 924000 68000 2013 
0.10 0.12 1163000 958000 120000 2014 
( منن 5، 4الحقنال  ) -2( منن بياننات المينانينة العامنة للشنركة. 3، 2، 1الحقول ) -1المصدر: 

 عمل الباحث. 

( الرررذي يوضرررح النسرررب السرررنوية للمسررراهمة االسرررتثمارية 1مرررن مالحظرررة الجررردول )

الكلي للشرركة، نجرد أن هنراط تراجعرات حرادة فري  للحسابات المدينة من مجموع االستثمار

       نسررررب نمرررررو المسررررراهمة االسرررررتثمارية الكليررررة والجزئيرررررة للحسرررررابات المدينرررررة للسرررررنوات 

(، حيررث سررجلت نسررب المسرراهمة االسررتثمارية الجزئيررة معرردل نمررو سررالب 2008-2014)

 (.0.52-(، والكلية )0.47-قدار  )م

 

 في توليد السيولة: المساهمة النسبية للحسابات المدينة .2

تقردم، مرن الطبيعري أن تترأثر قريم السريولة التري تحتاجهرا الشرركة وبشركل  في ضوء مرا

سلبي، وكذلك األرباح من مبيعاتهرا اآلجلرة ومرا يترترب عنهرا مرن اختالفرات فري مسرتويات 

( تعرض قيم السيولة واألرباح والتكاليف الناتجرة 4، 3، 2الجداول ) التكاليف االستثمارية.

 في الحسابات المدينة، وكاآلتي: قرارات االستثمار من
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القيم بماليين ( يعرض مساهمة الحسابات المدينة في توليد السيولة )2الجدول )
 (الدنانير

قيم 

المساهمة 

3×6 

(7) 

نسبة 

المساهمة في 

توليد السيولة 

  4/5الكلية 

(6) 

مساهمة 

الحسابات المدينة 

في توليد السيولة 

  3/1الجنئية 

(5) 

السيولة 

الكلية 

 3/2للحركة 

مرة
*
  

(4) 

المطلوبات 

 المتداولة

(3) 

الموجودات 

 المتداولة

(2) 

الحسابات 

 المدينة

(1) 

 السنوات

142000 6.23 0.68 2.88 593000 1713000 408000 2008 

40000 0.14 0.63 4.43 290000 1286000 183000 2009 

14000 0.04 0.12 2.84 352000 1007000 44000 2010 

504 0.005 0.03 6.45 126000 813000 5000 2011 

492 0.004 0.03 6.50 123000 801000 4000 2012 

9000 0.07 0.51 6.92 133000 924000 68000 2013 

15000 0.12 0.93 7.48 128000 958000 120000 2014 

( 7، 6، 5، 4الحقنول ) -2( من بيانات المينانينة العامنة للشنركة. 3، 2، 1الحقول ) -1المصدر:

 (.1من عمل الباحث وباالعتماد على الجدول )

حيرررث نجرررد حجرررم التراجرررع الحررراد والمباشرررر لنسرررب المسررراهمة االسرررتثمارية فررري 

( وتأثيرهرا فري االنخفاضرات الحرادة كرذلك 1الحسابات المدينة والمشار إليهرا فري الجردول )

( مرن المررة مرن 0.68نسربة ) 2008والمستمرة في حجم سيولة الشركة، حيث سجلت سنة 

( مررة، ولتصرل إلرى نسربة الصرفر المئروي لسرنة 2.88سيولتها الكليرة البالغرة لرنفس السرنة )

مرن نسربة السريولة الكليرة للشرركة  2014( من المرة كحد أقصى لسرنة 0.93وإلى ) 2012

  ( مرة.7.48والبالغة )
 باح الصافية:المساهمة النسبية للحسابات المدينة في توليد الخسائر واألر .3

ويمكررن مالحظررة التررأثير نفسرره علررى نسررب مسرراهمة الحسررابات المدينررة فرري توليررد 

 (.  3األرباح الصافية للشركة من عرض الجدول )

                                      
 واد المتداولوة  موجووداد ممنوا تحوثل وا الوى هالا الم هلل  ار (  مكوير الوى عودد اوراد تلهيوة المهلو  *

 نقد  سيولة(  ونقي  قدر  الكردة على تتديد التزااات ا ق ير  األج  اا س أ الموجوداد المتداولة. 
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( يعرض مساهمة الحسابات المدينة في توليد األرباح الصافية )صافي 3الجدول )
 (القيم بماليين الدنانيرالدخل( )

قيم المساهمة 
في الخسائر 

باح واألر 
للحسابات 

 المدينة
5×6 
(7) 

نسب المساهمة 
في الخسائر 

واألرباح 
للحسابات 
 المدينة %

2/5 
(6) 

الخسائر 
واألرباح 
 الصافية

(5) 

معدل فترة 
التحصيل 

 )يوم(
3/360 

(4) 

معدل دوران 
الحسابات 
 المدينة )مرة(

2/1 
(3) 

الحسابات 
 المدينة

(2) 

 المبيعات
(1) 

 السنوات

 128240)  0.56)  229000) 75 
4.8 

 ( يو،15.6 
408000 1960000 2008 

 139200)  0.87)  160000) 33.96 
10.6 

 ( يو،3.1 
183000 1958000 2007 

 221208)  7.09)  312000) 18 
20 

 ( يو،0.9 
44000 881000 2010 

2000 0.20 10000 3.94 
91.2 

 ( يو،0.04 
5000 456000 2011 

2250 0.75 3000 2.79 
128.75 

 ( يو،0.02 
4000 515000 2012 

197200 1.70 116000 62 
5.8 

 ( يو،10.6 
68000 398000 2013 

159850 1.15 139000 72 
5 

 يو، (14.4 
120000 600000 2014 

( منن 7، 6، 4، 3الحقنول ) -2( منن الكشنوفات المالينة للشنركة. 5، 2، 1الحقول ) -1المصدر: 

 عمل الباحث. 

( أن الشررركة لررم تحقررق أرباحررا  صررافية فرري 3) نالحررم مررن اسررتعراض الجرردول

اء 2010-2008السرررنوات الرررثالث األولرررى  ، برررل تعرضرررت إلرررى خسرررائر فعليرررة مرررن جررررٍّ

االستثمار في موجوداتها، حيث ساهمت إدارة االستثمار في حسراباتها المدينرة بجرزء كبيرر 

التررري كانرررت وعلرررى التررروالي نسرررب  2009، 2008مرررن تلرررك الخسرررائر وخاصرررة للسرررنتين 

     ( مليرررون 128000-( وبقررريم تقديريرررة سرررالبة )0.87( و)0.56اهمتها فررري الخسرررائر )مسررر

( مليرررون علرررى التررروالي، إال ان عمليرررات االسرررتثمار فررري حسررراباتها المدينرررة 139000-و)
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قرد حققرت نسرب مسراهمة إيجابيرة فري تحقيرق أربراح صرافية  2014ولغاية  2011للسنوات 

 2014( وفري سرنة 70%.1مة، حيرث بلغرت )إلى أعلى نسبة مساه 2013وصلت في سنة 

( مليررون دينررار علررى 159850( مليررون دينررار و)197200وبقرريم تقديريررة ) (15%.1)إلررى 

   التوالي.
 تكاليف االستثمار في الحسابات المدينة: .4

مررن المعررروف أن جرروهر عمليررات التقيرريم وقيرراس كفرراءة األداء تتمثررل فرري تحديررد 

ن وراء مختلرف األنشرطة التري تقرع فري مجرال تحقيرق ومعرفة نتائج األعمال االقتصادية مر

األهررداف المررراد الوصررول إليهررا، وبمررا ان األهررداف االقتصررادية المررراد تحقيقهررا مررن وراء 

االسررتثمار فرري الحسررابات المدينررة هرري فرري زيررادة مسرراهمة إدارة هررذ  الحسررابات فرري نمررو 

متها فرري خفرره هررذ  األربرراح وخفرره تكرراليف االسررتثمار فيهررا، لررذا البررد مررن تحديررد مسرراه

التكرراليف أو التقليررل منهررا، كعنصررر مررن عناصررر اقتصرراديات إدارة االسررتثمار كالمبيعررات 

والسيولة والربحية، وذلك عند حصرول أي اسرتثمار إضرافي فيهرا أو عمليرات بيرع باآلجرل، 

( البيانررات الرئيسررة الترري توصررل إلررى تحديررد التكلفررة االسررتثمارية 4حيررث يترررمن الجرردول )

نالحم في هرذا الجردول وللسرنوات المدينة للشركة خالل مدة البحث.  في الحساباتالسنوية 

( اتساع حجم التكراليف المتولردة مرن االسرتثمارات اإلضرافية 2010-2008الثالث األولى )

السنوية في الحسابات المدينة، بسبب تعررض الشرركة وللسرنوات نفسرها إلرى خسرائر فعليرة 

(، حيرث بلغرت 3وى لهرا وكمرا أشرار إليره الجردول )إلرى أعلرى مسرت 2010وصلت في سنة 

( 37558( مليون دينرار مقابرل تكراليف اسرتثمارية وصرلت وللسرنة نفسرها إلرى )312000)

، 2014ولغايررة  2011الررف دينررار، إال ان هررذ  التكرراليف انخفرررت بشرركل عررام ابتررداء  مررن 

لت فري سرنة (  الف دينار فقط، ووصر3أدنى مستوى لها بلغ ) 2012حيث سجلت في سنة 

( ماليرين دينرار. وللتأكرد مرن نترائج التحليرل لقريم المبيعرات 7أعلى مستوى لهرا بلرغ ) 2013

والحسررابات المدينررة واألربررراح والتكرراليف االسررتثمارية والسررريولة الترري تناولتهررا الجرررداول 

فري تفسرير قروة االتجرا  وعالقرات  (SPSS)السابقة، فقرد ترم اسرتخدام البرنرامج اإلحصرائي 

نرة للقررارات االسرتثمارية فري الحسرابات المدينرة وهري قيمرة االرتبا ط، كقريم اقتصرادية مكوٍّ

المبيعررات كعنصررر اقتصررادي مسررتقل ومررؤثر فرري أقيررام الحسررابات المدينررة ومررع مسرراهماتها 

االسررتثمارية فرري توليررد األربرراح والسرريولة والتكرراليف، كعناصررر اقتصررادية تابعررة، وذلررك 

لشركة حساباتها المدينة، وكيرف تنظرر إليهرا كمصردر رئريس لمعرفة الكيفية التي تدير بها ا

ومهررم لسرريولتها وربحيتهررا، ومرردى إمكانيررة تحقررق أهررداف البحررث وصرردقية فرضررياته مررن 

 عدمها. 
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 ( يعرض مساهمة الحسابات المدينة في تكاليف االستثمار اإلضافية للشركة4الجدول )
 ()القيم بماليين الدنانير

تكلفة االستثمار 

سابات في الح

 المدينة

3×4 

(5) 

العائد على 

 االستثمار

2/1 (4) 

االستثمارات 

اإلضافية في 

الحسابات المدينة 

(3) 

مجموع 

 الموجودات

(2) 

 صافي الدخل

(1) 
 السنوات

48000 -0.12 402000
*

 1886000 (229000) 2008 

25000 -0.11 -225000 1441000 (160000) 2009 

38000 -0.27 -140000 1132000 (312000) 2010 

390 0.01 -39000 919000 10000 2011 

3 0.003 -1000 921000 3000 2012 

7000 0.11 64000 1047000 116000 2013 

6000 0.11 52000 1163000 139000 2014 

، 3الحقنول )-2 ( من المينانية العمومينة والتقنارير المالينة للشنركة.2، 1الحقول ) -1المصدر: 

 .(216: 2013احث باالعتماد على )العامري، ( من عمل الب5، 4

لقيم المبيعات والحسابات المدينرة لسرنوات  التاريخية( يعرض البيانات 5الجدول )

 ( مع قيم المساهمات االستثمارية. 2014-2008) البحث

                                      
 -الياد فوووي الحتوووا اد المدينوووة للوضووو  الحووواالسوووتّماراد ا ضوووافية فوووي الحتوووا اد المدينوووة  االسوووتّمار * 

 للوض  الجديد. االستّماراد في الحتا اد المدينة 
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( يعرض قيم المبيعات والحسابات المدينة ومساهماتها االستثمارية للسلسلة 5الجدول )
 (القيم بماليين الدنانير) (2014-2008الزمنية )

قيم مساهمة 
الحسابات 

المدينة في توليد 
 السيولة الكلية

(5) 

قيم مساهمة 
الحسابات المدينة 

في التكاليف 
 االستثمارية

(4) 

قيم مساهمة 
الحسابات المدينة 

في الخسائر 
 واألرباح االستثمارية

(3) 

الحسابات 
 المدينة

(2) 

 المبيعات
(1) 

 
 السنوات

y4 y3 y2 y1 X 

142000 48000  128000) 408000 1960000 2008 
40000 25000  139000) 183000 1958000 2009 
14000 38000  221000) 44000 881000 2010 
504 390 2000 5000 456000 2011 
492 3 2000 4000 515000 2012 
9000 7000 19000 68000 398000 2013 
15000 6000 16000 170000 600000 2014 
( مننن 5، 4، 3الحقننول )-2 ( مننن بيانننات المينانيننة العامننة للشننركة.2، 1الحقننول ) -1المصنندر:

 (. 4، 3، 2الجداول )

والختبررار فرضررية وجررود عالقررة، فقررد اسررتخدم الباحررث نمرروذ  االنحرردار الخطرري 

، وتقدير قيم المبيعات كعالقرة مرؤثرة ومسرتقلة (Simple Linear Regression)البسيط 

 ي قيم الحسابات المدينة، وذلك بموجب المعادلة: ف

yi =  + Bxi + ui 

 وبناءا  على مخرجات الحاسبة، كانت نتائج تحليل الفرضية كاآلتي:
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( يعرض قيم معامالت االرتباط ومستوى المعنوية للعالقة بين قيم المبيعات 6الجدول )
 (2014-2008ساهماتها من )من منتجات الشركة وقيم الحسابات المدينة وقيم م

المتغير 
معامل  المتغيرات التابعة المستقل

 Rاالرتباط 

مستوى المعنوية 
P.value 

معامالت 
 B'sاالنحدار 

معامل التحديد 
R2 

قيم 
المبيعات 

(x) 

قيم الحتا اد المدينة 
(y1) 

0.833 0.020 0.061 0.694 

قيم المتاهمة في 
 (y2)ال تا ر واألر اش 

0.375 0.407 0.229 0.141 

قيم المتاهمة في 
التكالي  االستّمارثة 

(y3) 

0.739 0.058 0.100 0.546 

قيم المتاهمة في توليد 
 (y4)التيولة 

0.973 0.000 0.344 0.946 

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة االلكترونية. 

الجرردول، يمكررن تحديررد وباالسررتناد إلررى مخرجررات الحاسرربة الترري يترررمنها هررذا 

مستويات العالقة "درجة االرتبراط" برين قريم المبيعرات كمتغيرر مسرتقل مرع قريم المتغيررات 

 التابعة كاآلتي: 

 ( يعرض درجة االرتباط واتجاه العالقات بين المبيعات والمتغيرات التابعة7الجدول )
 P-value اتجاه العالقات وقوتها R المتغيرات التابعة

y1 0.020 ارتباط وردي قوي ذو اانوثة عالية 0.833 تا اد المدينة= قيم الح 
y2 0.407 ارتباط وردي ضاي  ورير اانوي  0.375 = قيم المتاهمة في ال تا ر واألر اش 

y3  0.058 ارتباط وردي اتوسط واانوي  0.739 = قيم المتاهمة في التكالي 
y4 0.000 دي قوي واانوي  درجة عاليةارتباط ور  0.973 = قيم المتاهمة في توليد التيولة 

 المصدر: من إعداد الباحث. 

 (x)وبعد تحديد مستويات العالقة أعرال ، يتبرين لردينا ترأثير وأهميرة قريم المبيعرات 

( وذلرك مرن خرالل تطبيرق y1 ،y2 ،y3 ،y4في تفسير االختالفات في المتغيرات التابعرة )

برين قريم المبيعرات والحسرابات المدينرة،  معادلة االنحردار الخطري البسريط الخاصرة بالعالقرة

  تصبح المعادلة كاآلتي: b, aوبعد استخرا  قيم 
xbayi
ˆˆ   

y = 49.414 + 0.071x  
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بمقردار  (x)وتعني معادلة االنحدار المقدرة: انه عند زيادة قيمرة المبيعرات اآلجلرة 

( مرن الردينار الواحرد، 0.071متره )دينار واحد فإن قيمة الحسرابات المدينرة ترزداد بمقردار قي

وقرريم  (x)أي ان هنرراط عالقررة طرديررة وذات تررأثير معنرروي عررال  بررين قرريم المبيعررات اآلجلررة 

(، وتنسررحب العالقررة نفسررها ولكررن بتررأثير معنرروي عررال  جرردا  علررى y1الحسررابات المدينررة )

حردر ( وتنy3(، ولكن هذ  العالقرة تصربح ذات ارتبراط متوسرط ومعنروي مرع )y4السيولة )

(. ولتأكيررد y2بعررد ذلررك لتصرربح ذات ارتبرراط طررردي ضررعيف وغيررر معنرروي مررع األربرراح )

كأسرلوب  خرر ومناسرب  (R2)أشكال واتجا  العالقات، اعتمد الباحث على معامل التحديرد 

لواقررع عمررل الشررركة، وذلررك لتفسررير التغيرررات الحاصررلة فرري الحسررابات المدينررة وقيمهررا 

 نسب معامل التحديد:  االستثمارية، حيث تبين ومن خالل

 من قيم الحسابات المدينة  0.694

 من قيم مساهمة الحسابات المدينة في توليد األرباح  0.141

 من قيم مساهمة الحسابات المدينة في توليد التكاليف االستثمارية  0.546

 من قيام مساهمة الحسابات المدينة في توليد السيولة  0.946

فررري تفسرررير  يرررةهموأاأللبسرررة الجررراهزة لهرررا ترررأثير  مرررن (x)إن المبيعرررات اآلجلرررة 

( y3( وفري قريم التكراليف االسرتثمارية )y1االختالفات في قريم الحسرابات المدينرة للشرركة )

 (.y2( وليس لها تأثير في تحقيق خسائر وأرباح الشركة )y4وفي قيم السيولة )

 
 االستنتاجات والتوصيات :ث الثالثالمبح

فري ضروء معطيرات التحليرل االسرتنتاجات وتفسريرها مرن توصل الباحث إلى عدد 

والقيرراس لقرريم حركررة المبيعررات والحسررابات المدينررة ومررا يرررتبط بهمررا مررن سرريولة وربحيررة 

ة وتسرجيله للمالحظرات الميدانيرة، وتكاليف استثمارية، وكذلك في ضوء واقع عمرل الشررك

وعردد مررن العرراملين داعمرا  ذلررك بعردد مررن اللقراءات مررع مرديرها المفرروض ومردير حسرراباتها 

وتحقيرق الهردف فيها، كل ذلك لمعاونته في معرفة أسباب مشكلة البحث وإمكانية معالجتهرا 

 منه ولتأكيد فرضياته من عدمها.

 

 االستنتاجات :أوالا 

، البد من القول أن الباحرث قرد وجرد أن أهرم اسرتنتا  قرد أثٍّرر كثيررا  وأوصرل  ابتداء 

ه اآلن مرررن تررردهور سرررريع فررري نترررائج أعمالهرررا شرررركة الخياطرررة الحديثرررة إلرررى مررراهي عليررر

االقتصادية، بعد أن كانت تتمتع بسمعة تجارية في أسواقها المحليرة وحترى اإلقليميرة، وي عرد 

 :في الوقت نفسه المفتاح الرئيس لباقي االستنتاجات، وهو
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هرذ  الحسرابات تعكرس أن قرارات االستثمار في حساباتها المدينة السريما )كرون إدارة  .1

نشاط اقتصادي وأساسري لعمرل الشرركة الرذي يتمثرل باالسرتثمار فري بيرع منتجاتهرا أهم 

كانرت ت تخرذ فري من األلبسة الجراهزة باآلجرل، ومصردرها الررئيس للسريولة واألربراح( 

ظروف بيئية مؤكردة، كانرت قرد اعترادت عليهرا عنردما كانرت شرركة عامرة، واسرتمرت 

. مرن 1989شرركة خاصرة عرام تعمل في ظل هرذ  الظرروف برالرغم مرن تحولهرا إلرى 

ذلررك، جرراءت فقرررات االسررتنتاجات وتفسرريرها ومرردى مصررداقية فرضرريات البحررث مررن 

 عدمها، كاآلتي: 

إلى األهداف االقتصرادية الرئيسرة المرجرو  شركة الخياطة الحديثةتنظر اإلدارة العليا ل .2

خفرره تحقيقهررا مررن قراراتهررا االسررتثمارية فرري حسرراباتها المدينررة كالسرريولة، الربحيررة، 

التكاليف االستثمارية، والمنافع االجتماعية المترتبة عنها، من إنها ليست من المشراكل 

االقتصادية التي يجب وضع المعالجة المسرتقبلية لهرا، وإنمرا هري مشركالت  نيرة تعرالج 

( فري أعرال ، يمكرن 2وفري ضروء الفقررة )بيئة ثابترة معروفرة ومحرددة لرديها. في إطار 

 االستنتا : 

أو التقديرات لما قد يحصل من متغيرات في بيئرة الشرركة لرم تكرن تحترل عات بأن التوق .3

تمتلرك الخطرط  مساحة واسعة من اهتمامات قياداتها اإلدارية والزالت، بالتالي فهري ال

 الالزمة للتكيف معها. 

تحترا  إلرى إدارة ائتمانيرة متخصصرة، أو تفكرر بوجرود  في هذ  الحالة، فإن الشركة ال .4

في هيكلها التنظيمي، ت عنى بدراسرة وتحليرل بردائل قررارات االسرتثمار  وحدة اقتصادية

 في حساباتها المدينة. 

بالتررالي، فقررد وجررد الباحررث أن الرردائرة الحسررابية للشررركة تخلررو تمامررا  مررن وجررود أي  .5

استخدام للمؤشرات القياسية، كالنسب واألساليب المالية واإلحصرائية أو تحديرد الكلرف 

 أفرل بدائل قرارات االستثمار المتاحة.ساعدها في اختيار االستثمارية التي ت

باالستناد لما تقدم من استنتاجات، فقد سربق أن ترم التأكيرد علرى صرحة الفرضرية الثالثرة  .6

 باستثناء عالقة المبيعات بارتباط طردي لكنه غير معنوي مع األرباح االستثمارية. 

 

التعامرل معهرا بشركل صراد ؛ لعردم  أما الفرضية األولرى والفرضرية الثانيرة، فرال يمكرن

تناسبها مع مستوى األهداف االقتصادية من وراء قررارات اسرتثمار الشرركة فري حسراباتها 

والتكررراليف المدينرررة، أو مرررع النترررائج التررري أفرزتهرررا تحلررريالت قررريم السررريولة، والربحيرررة، 

 االستثمارية، وكاآلتي:
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  الجنئية والكلية: المساهمة االستثمارية 

إدارة االسرتثمار سجل معدالت نمو اسرتثمارية سرالبة فري نسرب مسراهمة (: 1الجدول )

     ( و0.47-في الحسابات المدينة من االستثمار الجزئي والكلري للشرركة التري وصرلت إلرى )

( على التوالي. وهذا يعني أن إدارة االستثمار لم تقرم برأي نشراط اسرتثماري حقيقري 0.52-)

تررالي فرري تحريررك قرريم حسرراباتها المدينررة السرريما فرري السررنتين ي ررذكر فرري مبيعاتهررا اآلجلررة وبال

(. إن االرتفاعررات البسرريطة الترري حصررلت فرري قرريم االسررتثمار للسررنتين 2012( و)2011)

يعني أن الشركة قرد عراودت  ( على التوالي ال0.12( و)0.07( وهي: )2014( و)2013)

ا لررو تمررت مقارنررة هررذ  نشرراطها االسررتثماري فرري حسرراباتها المدينررة بشرركل جرردي، وذلررك فيمرر

( 0.23( البالغرررة )2009( و)2008االرتفاعرررات البسررريطة بنسرررب اسرررتثماراتها للسرررنتين )

 ( على التوالي. 0.14و)

  :المساهمة في توليد السيولة 

سرررجل معررردل نمرررو إيجرررابي ومرررنخفه جررردا  فررري نسرررب مسررراهمة إدارة (: 2الجررردول )

( مرن المررة 0.36لجزئيرة وصرل إلرى )االستثمار في الحسابات المدينرة فري توليرد السريولة ا

( أقرل 0.47-نمو سالب من مساهمتها في توليد السيولة الكلية وصل إلرى )الواحدة، ومعدل 

( كانررت بمعرردل نمررو 2014-2008، علمررا  إن السرريولة الكليررة لسررنوات البحررث )ةرمررن المرر

ات المدينرة ( من المرة، وإن القيم النقدية للمساهمات االسرتثمارية فري الحسراب1.59سنوي )

يعنري عردم قردرة إدارة االسرتثمار فري هرذا  .( أقل من المرة0.89-كانت بمعدل نمو سالب )

ثانيرة التري تحتاجهرا الشرركة لمسراعدتها فري الحسابات المدينة المساهمة في توليد السيولة ال

تسديد ما بذمتها من التزامات مالية لألخرى مثل تسديد أجور العاملين ومرا يررتبط بهرا مرن 

التسراوي ونقرل ومرواد طبيرة التري كانرت السربب مكافآت نقدية ومزايا أخرى تقدم لهم، مثرل 

في توقف الشركة عن اإلنتا ، ممرا دفرع برإدارة الشرركة إلرى االسرتغناء عرن معظرم الرئيس 

( منتسربا  بعرد أن 40( إلى )2014العاملين لديها، حتى وصل العدد المتبقي منهم في نهاية )

 ( منتسبا .371( )2008كان عددهم لسنة )

  :المساهمة في توليد األرباح والتكاليف 

اقتصرراديين ترغررب الشررركة أهررم هرردفين ( يحتويرران علررى بيانررات 4( و)3الجرردوالن )

ليهما، األرباح والتكاليف الناتجرة مرن قراراتهرا االسرتثمارية وحسراباتها المدينرة، الوصول إ

مارية المتولرردة مررن مبيعررات الشررركة سررجلت حركررة القرريم لألربرراح والتكرراليف االسررتثحيررث 

( 0.39-( معرردل نمررو سررالب فرري األربرراح السررنوية قرردر  )2014-2008ولسررنوات البحررث )

( وبمعردل 3.05-وإن مساهمة إدارة االستثمار في الحسابات المدينرة فري هرذا المعردل هرو )

 جلت(. أمرا عرن تكراليف االسرتثمار فري الحسرابات المدينرة، فقرد سر2.24-نمو نقدي سرالب )

، بررالرغم مررن القيمررة العاليررة لمبيعررات 2010، 2009، 2008ارتفاعررات كبيرررة للسررنوات 
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نفسها وذلك يرجع إلى تعرض الشرركة إلرى خسرائر كبيررة بسربب ارتفراع الشركة للسنوات 

تكاليفهررا التشررغيلية وتغطيتهررا لتيرررادات، حيررث سررجلت تكرراليف االسررتثمار فرري حسرراباتها 

 (.  0.87-( معدل نمو سالب قدر  )2014-2008المدينة لسنوات البحث )

 
ا   التوصيات: -ثانيا

إدارة االسررتثمار فرري الحسررابات المدينررة فرري يم اقتصرراديات إن المسرراهمة فرري تقررو

تتمثررل فرري مجموعررة التوصرريات التاليررة والترري يعتقرردها الباحررث  شررركة الخياطررة الحديثررة

واختيررار أفرررل ي المسررتقبل فرركمعالجررة حقيقيررة فرري كيفيررة إدارة الشررركة لحسرراباتها المدينررة 

 قرارات االستثمار فيها، وكاآلتي:

لكي تستعيد الشركة عافيتها االقتصادية، البد مرن اسرتحداث "الردائرة الماليرة" فري  .1

بالمدير المفروض أو مجلرس تنظيمي الحالي، ترتبط إداريا  وبشكل مباشر هيكلها ال

لمطلوبررات الشررركة مار إدارتهرا، وظيفتهررا إدارة وتنظرريم عمليررات التمويررل واالسررتث

 .  وموجوداتها

)بالرردائرة الماليررة المسررتخدمة( قسررم متخصررص بررإدارة االئتمرران التجرراري يرررتبط  .2

بنوعيه المكتسب والممنوح، على أن يكون مرن مسرؤولياته الرئيسرة تشركيل شرعبة 

تحرت اقتصادية ت عنى بدراسة وتحليرل قررارات االسرتثمار فري الحسرابات المدينرة، 

اسات والتحليل االقتصادي( للقرارات االسرتثمارية، تترولى المهرام اسم )شعبة الدر

 اآلتية: 

يكون التوظيف فيها من أصحاب المؤهالت العلمية الذين لديهم خبرة وممارسة عملية  .أ 

فررري دراسرررة وتحليرررل اقتصررراديات المشررراريع االسرررتثمارية فررري موجرررودات الشرررركات 

إدارة االسررتثمار فرري الحسررابات  منهررا بتحليررل اقتصررادياتيتعلررق  الصررناعية السرريما مررا

 المدينة )المبيعات اآلجلة(. 

مجموعررة متكاملررة ومناسرربة مررن النسررب الماليررة واألسرراليب أو أن تسررتخدم هررذ  الشررعبة  .ب 

الطرررر  اإلحصرررائية تقررريس مرررن خاللهرررا أفررررل النترررائج المتوقعرررة مرررن اختيرررار بررردائل 

يق األهرداف االقتصرادية فري القرارات االستثمارية المتاحة أمامها التي ي توقع منها تحق

 بحية، وخفه التكاليف االستثمارية.السيولة، والر

أن يكون اختيرار البرديل االسرتثماري األفررل فري الحسرابات المدينرة وتقديمره كمقتررح  .ج 

أمرررام اإلدارة مرررن مسرررؤولية ومهرررام العررراملين فقرررط فررري )شرررعبة الدراسرررات والتحليرررل 

فرري الشررركة، وبغرره النظررر عررن  االقتصررادي(، ولرريس غيرررهم مررن متخررذي القرررارات

 األسباب والنتائج المتوقعة من اختيار هذا البديل أو ذاط. 
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التفكيرر الجرردٍّي بررالترويج لمنتجررات الشررركة، كمفصرل أسرراس للعررودة إلررى أسررواقها  .3

المحليررة واالسررتعداد لمواجهررة المنتجررات المسررتوردة بررالجودة العاليررة وباألسررعار 

الرثالث أعرال  ترترب علرى إدارة الشرركة العمرل  بالتالي، فإن التوصياتالتنافسية. 

 باآلتي:

والربحيرة وتقليرل أن تنظر إلى أهدافها االستثمارية في حساباتها المدينة كالسريولة  .4

التكاليف، على انها من المشراكل االقتصرادية التري يجرب معالجتهرا فري إطرار بنيرة 

 متغيرة وليست ثابتة أو معروفة لديها.

ير لما قد يحصل من متغيرات في بقية الشركة قد ترؤثر فري أن يكون التوقع والتقد .5

 مستوى كفاءة تحقيق أهدافها االستثمارية، حالة قاتمة في تفكير قياداتها اإلدارية. 

أن تررررتبط الررردائرة الحسرررابية الحاليرررة التررري يظهرهرررا الهيكرررل التنظيمررري للشرررركة  .6

 .  (1)بالدائرة المالية المستحدثة(، المشار إليها في الفقرة )
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Abstract: The research aims at clarifying the 

concept of  the economies of investment management 

in account receivable (forward sales) through 

establishing or inventing economic management 

specialized in the trade credit management that 

works at improving the investment decisions in 

account receivable by estimating and forecasting the 

achievement level of economic goals due to their 

adoption, represented by the suitable liquidity and 

profitability and the reduction of investing costs as 

possible using the instruments and means of 

economic analysis such as analytical tables, logic 

data, financial ratios and statistical methods.. since 

the research limitations and its goal achievement are 

framed to face the current problems witnessed by the 

national (local) industry represented by the Company 

of Modern Sewing as a study case, the research 
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significance came and the conclusions it has arrived 

at, the most important of which are:  

1.  The main factor which made the Company of 

Modern Sewing fully stop their products of ready 

clothes is that its management was and is still dealing 

with the factors of environmental effect as fixed non-

changeable factors, defined and known for the 

company.  

2.  Thus, the company does not have now the proper 

and necessary plans for adapting with the effect of its 

environmental periphery novelties.  

 Therefore, the research addresses the most 

important main recommendations as the following:  

1. Inventing a department specialized in managing the 

trade credit with which an economic section is 

connected under the name (the Section of Studies and 

Economic Analysis) concerned with studying and 

analyzing the investment decisions in account 

receivable.    

2.  The company management should look into the work 

at achieving the balance between liquidity and 

profitability and try to reduce the costs due to 

investing in account receivable, as being the 

economic problems which should be controlled and 
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treated within the frame of changeable environment 

unstable or always known to it. 

Keywords: Investment Management, Receivable 

Account. 


