
 
 

 
 

 

     عليك اتخاذ قرارات مهمة؟

كائك من عمالء )  ن ...؟Fournisseurs(, موردين ) Clientsتحتاج إىل التفاوض أو المناقشة مع شر   ( أو ممولي 

ء ي
ا لوضعك ،  قبل كل شر

ً
بتشكيل رؤية واضحة جد بمعرفة نقاط قوة ونقاط ضعف مقاولتك، وخاصة  ابدأ 

 الحالية والمستقبلية. الماىلي أو حتى سيولتك 

ي تشخيص وضعية مقاولتك 
 
 فكر إذن ف

يل االستبيان )  ن  . عنهأجب و  ( التاىلي للفحص و التشخيصQuestionnaireقم بتنن

والتدابن   اإلجراءات  وتحديد  أوىلي  تشخيص  بإجراء  لكم  ستسمح  والرسيعة؛  البسيطة  )الجدول(  األداة  هذه 
ي يجب عليك اتخاذها... ا

 ألساسية التى

I.   تعليمات 

ِجيُب عىل األسئلة بوضع عالمة عىل الخانة )المرب  ع( أمام الحرف  
ُ
ي اإلجابة،   -د ج،  أ، ب،  -أ

الموافق الختياري فن

َحة عىلي -دج، أ، ب،  - عدد اإلجابات حسب الفئة ثم أحسب   ي والتوصيات الُمقنى
 .. وأكتشف وضعيتى

 

II.   االستبيان 

 األزمة؟  خالل مقاولتي  نشاط تأثر مدى أي إلى   .1

 أ. لقد نمى نشاطي بفضل االزمة ⬜

 ب. لم يتأثر نشاطي بسبب األزمة  ⬜

 ج. تأثر نشاطي بشكل متوسط   ⬜

 د. تأثر نشاطي بشكل بالغ ⬜

 ؟(األزمة قبل النشاط متوسط) الطبيعي  بالوضع مقارنة مقاولتي  نشاط مستوى هو  ما  األزمة، خالل .2

 أ: مستوى قوي  ⬜

 ب: مستوى منخفض  ⬜

 ج: مستوى منخفض للغاية ⬜

 د: نشاط متوقف  ⬜

 ؟ )األزمة قبل  النشاط متوسط (الطبيعي  بالوضع مقارنة مقاولتي  نشاط مستوى هو  ما حاليا، .3

 أ: مستوى قوي  ⬜

 ب: مستوى منخفض  ⬜

 ج: مستوى منخفض للغاية ⬜

 د: نشاط متوقف  ⬜

 ؟ (األزمة قبل النشاط متوسط) الطبيعي  بالوضع مقارنة مقاولتي  نشاط مستوى سيكون  كيف القادمة، أشهر الستة في  .4

 أ: مستوى قوي  ⬜

 ب: مستوى منخفض  ⬜

 ج: مستوى منخفض للغاية ⬜

 د: نشاط متوقف  ⬜



 
 

 
 

 

 ؟( clients) الزبائن/ ئي عمال تنوع مدى ما .5

 أ. جد متنوعة  ⬜

 ب. متوسط التنوع   ⬜

 ج. ضعيفة التنوع   ⬜

 د. غير متنوعة على اإلطالق  ⬜

 

 نشاطي؟  على ( التصدير/  االستيراد) الدولية التجارة أزمة أثرت  مستوى أي على   .6

 أ: ال يوجد تأثير  ⬜

 ب: تأثير منخفض  ⬜

 ج: تأثير متوسط  ⬜

 د: تأثير قوي  ⬜

 

 األزمة؟ سبقت  التي  بالشهور مقارنة( نقود/والصندوق البنك في  لدي ما) سيولتي  وضعية هي  كيف .7

 أ: فوق المعدل الطبيعي ⬜

 ب: عادي  ⬜

 ج: أقل من المعتاد  ⬜

 د: أقل كثيرا من المعتاد  ⬜

 

؟ إِتََّخْدتُها التي  المالية التدابير و  اإلجراءات  هي  ما .8

 طلب تمديد اجال االستحقاق  ▪

 بنكي جديد طلب قرض  ▪

 تأجيل دفع بعض التكاليف  ▪

 التعجيل في استرجاع الحسابات من العمالء ▪

 التفاوض على المواعيد النهائية لسداد الموردين  ▪

 تأجيل سداد االستحقاقات الضريبية واالجتماعية   ▪

 طلب مساعدات  ▪

 طلب موعد مع مصرفي  ▪

 إعداد ملف بنكي بمفردي / مع محاسبي  ▪

 :العدد لهذاالُموافِقَة  الخانة على عالمة أضع  ثم إِتََّخْدتُها ،   لتيالتدابير ا  اإلجراءات و عددأحسب 

 إجراءات وتدابير   9قُْمُت بِٱت ِخاد  أ:  ⬜

 إجراءات وتدابير  8و 5ب: قُْمُت بِٱت ِخاد ما بين  ⬜

 إجراءات وتدابير  4و 2ج: قُْمُت بِٱت ِخاد ما بين  ⬜

 إجراء وتدبير   1أو  0د: قُْمُت بِٱت ِخاد   ⬜

 



 

 
 

 

 القادمة؟  أشهر الثالثة خالل سأحتاجه الذي التمويل لمبلغ األقصى  الحد هو  ما .9

 درهم  50.000و 0أ: ما بين  ⬜

 درهم  100.000درهم و  50.000ب: ما بين  ⬜

 درهم 100.000ج: أكثر من  ⬜

 د: ال أعلم ⬜
 

 الوضعية؟ هذه حيال  أشعر كيف  .10

 معروفة والحلول قائمةأ: أنا هادئ، حاجتي للسيولة  ⬜

 % 100ب: أنا قلق قليالً، حتى لو كانت حاجتي للسيولة معروفة، لم يتم تغطيتها بنسبة  ⬜

 ج: أنا قلق، حاجتي للسيولة معروفة جيدًا ولكن ليس لدي حل لتغطيتها  ⬜

 د: ال أعرف حاجتي للسيولة وال أعرف ماذا أفعل ⬜
 

 للسيولة؟  حاجتي  تغطية يمكنني  كيف .11

 ٪100أديرها، وأمّولها بنسبة أ: أنا   ⬜

 ب: أفضل السلف من العائلة واألصدقاء  ⬜

 ج: أطلب تأجيال أو قرضا من البنك  ⬜

 د: ال أعلم ⬜
 

 قرض؟ على  للحصول لطلب  استخدامها يمكنني والتي ( يلي  فيما المفصلة) لدي التي  المستندات  هي  ما .12

 مذكرة وصفية لنشاطي  ▪

 التي تبرر طلبي  COVID19تقدير تأثير أزمة  ▪

 2020جدول السيولة الشهرية لسنة  ▪

 )حتى المؤقتة(  2019البيانات المالية لعام  ▪

 ملف إداري وقانوني )وثيقة إثبات اإلقامة والسجل التجاري والنظام األساسي(  ▪

 (  Clientsقائمة العمالء/ الزبناء  ) ▪

 (  Fournisseurs) قائمة الموردين ▪

 دالئل المبيعات والمشتريات  ▪

 الصفقات العمومية الجارية دالئل ▪

 ( األخيرةStockحالة المخزون )  ▪

 2020ميزانية  ▪

 العدد  لهذا الموافقة الخانة على عالمة أضع ثم ،عليها وفرالمستندات )االوراق( التي أت عددأحسب 

 مستند  12و 9أ : بين  ⬜

 مستند  8و 5ب  : بين  ⬜

 مستند  4و 2ج  : بين  ⬜

مستند واحد أو   0د  : ⬜



 

 

 جدول اإلجابات 
 

 االسئلة أ ب ج د 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

 المجموع     

 
 
  



 

 

III.  النتيجة / درجة التنقيط 

 بناًء على التشخيص لي كملتوه، كنشاركوا معاكم تحليل أولي لوضعيتكم. 
التقييم كايتعتابر إرشادي وكايهدف لتحسيسكم بمختلف اإلجراأت لي خاسكم تنفدوها باش تتمكنوا من التعامل مع األزمة وتستعدوا  للتذكير، هاد  

 .الستئناف نشاط مقاولتكم
 

 (أ) هي  االجابات  أكثر  كانت  إذا .1

 تهانينا، تمكنتي من سحب الرقم الصحيح ! 
 تصرف، واستابق الحدث... استعد مزيان، قلب على المعلومة، حلل، 

 ممكن تكون هادي هي الفرصة لي غتسمح ليك تطور طرق وأساليب اإلدارة الخاصة بك.  
 واش كتوفر على؟ 

 شهًرا؟ 12أو  6جدول سيولة شهرية، لي كيتم تجديدها بانتظام ، ولي كاتمكن ليكم من  إدارة سيولتكم وحاجياتكم التمويلية ف  ▪
 ليك تستثمر فصفقات جديدة؟ خطوط تمويل مالئمة و لي كتسمح ▪

 

 (ب ) هي  االجابات  أكثر كانت  إذا .2

خطة    انت مستعد  تماًما، وتفاعلت بسرعة من خالل اتخاذ اإلجراءات المالية والتنظيمية!  بالرغم من أنكم تأثرت باألزمة، إال أنك تتوفر على
 عمل ومستعد على أكمل وجه. 

 من أجل إدارة المستقبل، هل أنت  متوفر على؟ 
 شهًرا؟  12أو  6ول سيولة شهرية ، لي كيتم تحديثها بانتظام ، ولي كتخول ليك إدارة سيولتكم وحاجياتكم التمويلية ف جد ▪
 ملف تقديمي حديث لمقاولتكم من أجل التفاوض مع شركائكم الماليين؟  ▪
 مالئمة و لي كتسمح ليك تستثمر فصفقات جديدة؟ تمويلخطوط  ▪

 

 (ج ) هي  االجابات  أكثر كانت  إذا .3

 تأثير األزمة عليك كان كبير بزاف. و ما مستاعدش بما فيه الكفاية من أجل اتخاذ الخطوة التالية!  
لمختلف المنظمات العمومية والخصوصية لي كتقدم كنقتارحوا عليك، إذا استلزم األمر، تطلب مساعدة شركة المحاسبة الخاصة بك، أو تتوجه  
 العديد من مساعدات الدعم والتدريب والمعلومات، وهذا من أجل مراجعة العناصر التالية: 

القيام بتقييم أكثر دقة حول تأثير األزمة على نشاطكم وعمالئكم ومورديكم ، والوقت الذي غتستغرقت بغرض استعادة مستوى نشاط  ▪

 ألزمة. مماثل لما قبل ا
 جدولة السيولة من خالل عمل بيان دقيق ومحدد للدخل والنفقات المهنية وكذلك الشخصية ،  ▪
 تقييم احتياجاتك التمويلية لألسابيع واألشهر المقبلة، ▪
 تحديد حلول التمويل لي كيتعين تنفيذها. ▪

 

 (د ) هي  االجابات  أكثر كانت  إذا .4

 االستجابة ديالك غير كافية. حذاري! أنت كتواجه وضعية جد صعبة، وكيتبين أن 
 أنت بحاجة لمزيد من المعلومات، وخاسك تتخذ قرارات مهمة ! 

لمزيد من   المشاركة في ندواتنا وزيارة موقعنا  أومن شركائك اآلخرين، يمكنلك كذلك  ديالك  المساعدة من محاسبك  كنشجعكوك على طلب 
 المعلومات! 

 ة: كنقتارحوا عليك العمل بسرعة على العناصر التالي
القيام بتقييم أكثر دقة حول تأثير األزمة على النشاط، العمالء و الموردين ديالك  ، والوقت الذي غتستغرق بغرض استعادة مستوى  ▪

 نشاط مماثل لما قبل األزمة.
 صية ، جدولة السيولة لألشهر الثالثة أو الستة المقبلة من خالل عمل بيان دقيق ومحدد للدخل والنفقات المهنية وكذلك الشخ ▪
 تقييم احتياجاتك التمويلية لألسابيع واألشهر المقبلة، وتدابير التوفير الممكنة ، أو المساعدات الملتمسة. ▪
 تحديد حلول التمويل لي كيتعين تنفيذها من خالل الشريك المالي ديالك. ▪

  



 

 

 

 

 المؤسسة المغربية للثقافة المالية تشكركم  
ي مشاركة نتائج 

ددوا فن   contact@fmef.maالتشخيص معنا عن  ال تنى
ي 
ونن  مهمة ومفيدة. www.fmef.maزوروا موقعنا اإللكنى

ّ
 ، حيث ستجدون معلومات وآليات ِجد

 
ي أو عىلي مواقع التواصل اإلجتماعي  

ونن  تابعوا جميع المستجدات عىل الموقع اإللكنى
 

  www.facebook.com/FMEF.Educ.Finفيسبوك :  ●
  fmef-financière-l'education-pour-marocaine-www.linkedin.com/company/fondation-/لينكدين:  ●
  https://www.youtube.com/c/FondationMarocainePourlEducationFinancièreيوتوب :  ●
  www.instagram.com/fmef_marocإنستغرام:  ●

  www.twitter.com/FFinanciere:ت  توي ●
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