
 2021-06-07يوم:                     ليسانس إدارة مالية        قسم التسيرياالسرتاتيجية والتخطيط املاليامتحان:  

 العالمة: :فوج اللقب: السم:

 
 ن10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمام العبارة الصحيحة   Xضع علمة : السؤال األول

 X .يعترب التخطيط مرحلة دراسة احمليط و املؤثرات املختلفة لتصور املستقبل وحتديد األهداف اليت ترغب املؤسسة حتقيقها يف املستقبل

 X عند وقوع اخلطأ وحماسبته.املسؤولية حتديد مع حتديد اهلدف، و  ،والوضوح ،والدقة ،الواقعيةو  ،باملرونةجحة تتميز اخلطط املالية النا

 X االسرتاتيجية عملية ديناميكية تتغري حبسب تغيري ظروف البيئة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية للمؤسسة

  ا الداللية، وبوضعيتها أاجا  املؤسسات املناسسة كوناهاملؤسسة مب اسرتاتيجيةال تتأثر 

 X .للصفر مساوية تكون األرباح أن أي لسائر؛ أو أرباح عند  املشروع حيقق ال الذي املبيعات حجم حتديد يف التعادل حتليل يساعد

اتيجية النمو، و سرت التشمل لتناسسية ، ومرتكز ااجلاذبية الصناعية على مرتكزاملؤسسة  اسرتاتيجيةيف وضع تقوم مصفوسة ماكينزي 
 االنكماشاتيجية سرت او  ،االستقراراتيجية سرت ا

X 

 X يهدف التخطيط املايل إىل حتفيز العاملني وتشجيع التفكري املستقبلي، والتنسيق بني قرارات التمويل واالستثمار

 X لاصة عند حدوث بعض الظروف غري املتوقعة متابعة التنبؤات السابقة مراجعة و تقييم أداء اخلطط املالية، و  يقوم التخطيط املايل على

 X . سيه تعمل الذي اجملتمع دالل االقتصادية للوحدة املاليةو  احملاسبية البيانات جمموع على املالية  االسرتاتيجية تبىن

 X  إمهاهلا لفرص احمليط التناسسي االلر. مع ،باملناسسني الرئيسنيعلى مقارنة املؤسسة  BCGطريقة  ترتكز

 
 ن5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالسؤال 

مضمون مبيف حتديد مفهوم االسرتاتيجية، قدم عرض خمتصر ملوقف كل منهما   Alfred Chandlerعن Harvardمدرسة التلفت 
 ؟مع الشرح ،بينهما تالفاالل، وماهي مواطن ةاالستخراجي
 الجواب: 

هارسرد تعرف االسرتاتيجية على أهنا حتديد لألهداف األساسية طويلة األجل للمؤسسة وتبين لطط تنفيذية وختصيص املوارد حسب مدرسة 
 المضرورية لتحقيقها، كما تعترب مدرسة هارسرد املدلل احلديث لالسرتاتيجية، حيث يتكون مفهوم االسرتاتيجية لديها من ثالثة عناصر:

 د األهداف األساسية الطويلة املدى املناسبة؛حتدي -

 تعيني لطط العمل وتكييف االمكانيات التنظيمية؛ -

 ختصيص املوارد المضرورية مع تعبئتها لتحقيق تلك األهداف -

بأهنا إما أعداد األهداف و الغايات األساسية الطويلة األجل للمؤسسة، وتعيني لطط عمل   Alfred Chandlerيف حني أعترب 
 ورية لتحقيق هذ  الغايات.مع حتديد املوارد المضر 

إىل العالقة بني االسرتاتيجية والتنظيم اهليكلي للمؤسسة، معتربًا اهليكل التنظيمي للمؤسسة تابع   Alfred Chandlerقد أشار ل
، لذلك تعترب االسرتاتيجية لديه هي حتديد األهداف و األغراض الرئيسية طولة األجل للمؤسسة، وإعداد عدد من بدائل التصرف االسرتاتيجيته

لتحقيق أكرب نسبة من األهداف، إذا سالفرق الوحيد وختصيص املوارد المضرورية لتنفيذ تلك األهداف، كما يؤكد على ضرورة توسر الظروف املالئمة 
لتحقيق األهداف االسرتاتيجية، مع تسجيل أمهال كل  ة املوارد المضروريةهو ضرور تعبئ  Alfred Chandlerبني ما أتت به مدرسة هارسرد و 

 منهما إىل وضع سلم درجة األولويات حتقيق األهداف حبسب البيئة اخلارجية للمؤسسة.



 : الثالثالسؤال 
، ماهي صريحتقيق أهداف اخلطة املالية على املدى املتوسط والقحتول دون عوقات يف املؤسسة االقتصادية، عدد من امل يواجه التخطيط املايل

 ؟وجيزشرح مع  ،أهم هذ  املعوقات
 الجواب:

 تتمثل صعوبات التخطيط املايل يف:
 صعوبة حتديد نسبة املخاطر يف املستقبل البعيد؛ -
 نقص املعلومات الدقيقة املستقبلية عن املوضوع املخطط له؛ -

 أعتماد التخطيط على كثري من الفرضيات إذ ال يوجد معيار ثابت حيكم عملية التخطيط. -

 ايل.ظهور بعض احلاالت الطارئة غري املخطط هلا االمر الذي يسهم يف سشل التخطيط امل -
 

 
 

 بالتوفيق
 


