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  :مقدمة
  

المؤسسة يسجل مثله مثل باقي نشاط األعوان االقتصاديون ضمن ما يسمى باالقتصاد إن نشاط  

أي أن العمليات التي تقوم بها المؤسسة تتم )    une économie monétarisée (المرتبط بالنقود 

و هذا يجعل المؤسسة بحاجة إلى النقود باستمرار من أجل القيام بنشاطها األمر الذي . بواسطة النقود

يستدعي وجود تنظيم لعملية تسيير أموال المؤسسة وال يمكن ذلك إال بوجود جزء من الهيكل التنظيمي 

  . وهذا ما يسمى بالوظيفة المالية أو الوظيفة المالية أو وظيفة التمويل, للمؤسسة يتكفل بذلك

مرتبط وقد تطورت وظيفة التمويل خاصة في عصرنا الحالي حيث أصبحت حياة المؤسسة و بقائها 

أساسها بهذه الوظيفة في سعيها إلى تحقيق التوازن المالي عبر اتخاذ قرارات  مالية صائبة في المدى 

وفي , الطويل عبر الحصول  على االستثمارات المناسبة من حيث المردودية وطريقة التمويل األحسن

  .في الوقت المحدد ااماتهالمدى القصير عبر تسيير خزينة المؤسسة تسييراً يسمح للمؤسسة بتسديد التز

  :في نهاية الوحدة تكون قادراً على اإلجابة  األسئلة التالية 

ما هو تعريف وظيفة التمويل؟ و ما هي المهام األساسية لوظيفة التمويل؟و ما هي  مصادر تمويل 

   المؤسسة؟و ما هي  عمليات تمويل المؤسسة؟
  

  

  :تعريف وظيفة التمويل .1
 

  :تطور وظيفة التمويل  1.1
  :وظيفة التمويل في المؤسسة تهدف أساسا إلى أن 

تضمن للمؤسسة من جهة بشكل منتظم األموال الضرورية للحيازة على استثماراتها وتمويل 

عمليات استغاللها الجاري في الوقت المناسب وبأقل تكلفة،  دون التنازل عن استقالليتها اتجاه 

 .الصناعي و التجاري  إمكانيات نشاطهاوال التنازل عن  , الغير

في التأكد من االستعمال الجيد , الذي تتمثل أساسا,كما تسمح للمؤسسة من جهة أخرى بالمراقبة

 .لألموال و مردودية العمليات التي خصصت لها هذه األموال

حيث كان مجالها ) بداية القرن العشرين( إن وظيفة التمويل كتخصص مستقل تعتبر حديثة نسبيا 

ولكن  بعد الحرب العالمية . و وسائل االستدانة, تصراً على دراسة المؤسسات الماليةقبل ذلك مق

 :الثانية  ظهرت آفاق جديدة لوظيفة التمويل، تتمثل في 

 . تجنيب  المؤسسة الوقوع في عدم القدرة على تسديد ديونها في تاريخ  استحقاقها 

 .ضمان مردودية األموال المستخدمة من طرف المؤسسة 



 

 

الوقت الحاضر تعرف هذه الوظيفة بالخصوص على مستوى المؤسسات الكبيرة تطوراً  و في

  .واستقاللية أكبر وتتعقد مهامها نظرا االنتشار الدولي ألنشطة المؤسسات وازدياد وسائل التمويل
  

  :دور وظيفة التمويل في المؤسسة . 2.1
  :يمكن تحديد وظيفة التمويل كما يلي 

 :لمالي التحليل و التخطيط ا.أ
 .الهياكل المالية و النتائج: و ذلك بتحليل إجمالي للمعلومات المالية والمحاسبية 

الموازنة السنوية وجداول التمويل على المدى المتوسط و (ثم إعداد الموازنات والخطط التقديرية 

 ) 5ـ 3(الطويل 

  .تحليل النتائج من أجل تصحيح الفروقات المحصل عليها

واالقتصادية الدقيقة والمنتظمة الضرورية لتحديد استراتيجية المؤسسة أو النجاز  الدراسات المالية

 .عمليات محددة

 .التنبؤات االقتصادية و متتابعة األسواق المالية

 :التسيير المالي    - ب
المقبوضات والتسديدات يوما بعد (تسيير تدفقات الخزينة : التسيير الجاري للخزينة: الخزينة. 1.ب

  .الحسابات البنكية للمؤسسة و حفظ توازنها إذا كانت موجودة في عدة بنوك تسيير, )يوم
 
 
 :التسيير التقديري للخزينة. 2.ب
باعداد موازنة ) التقديرات(والتنبؤ )احتياجات التمويل في المدى القصير(تحليل احتياجات الخزينة  

  .الخزينة

التفاوض على (في األجل القصير  توظيف األموال, القروض قصيرة المدى: العالقات مع البنوك

  .)شروط التمويل من طرف البنوك

  

  :الحقوق اتجاه الزبائن . 3.ب

  : ـ تعريف ووضع سياسة الديون اتجاه الزبائن 

دراسة و تحليل قدرة التسديد (دراسة الخطر, تحديد الحد األقصى لهذه الديون المسموح بها للزبائن 

 .مع الزبائن   على الديون المتعقد عليهاالتفاوض , )والتحليل المالي للزبائن

  

  :ـ تسيير حسابات الزبائن 

  .تحصيل ما عليهم من ديون, مراقبة احترامهم لتواريخ االستحقاق

  



 

 

  :ـ تسيير مجموع ديون المؤسسة 

بطبيعة الحال بالنسبة للزبائن تحديد المبالغ المسموح بها وبالنسبة للموردين  المبالغ التي يمكن 

  .عليهاالحصول 

  : ـ التمويل الدولي للعمليات التي تقوم بها المؤسسة

  .عمليات االستيراد و التصدير وتسيير خزينة العملة الصعبة
 

 :االستثمارات . جـ
 .و بطبيعة الحال المساهمة في إعداد  الخطط و الموازنات, )تحليل مالي(دراسة المشاريع  

 :إنجاز التمويل  

تقديرات (بحيث يتم تركيب طريقة التمويل الخاصة بكل عملية , التنفيذالبحث عن وسائل التمويل مع 

  .متابعة الموازنات الخاصة باالستثمار) الخزينة الموافقة لها
  

  

  : موقع وظيفة التمويل في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  3.1
الوظيفة  ال يمكن التعميم حول موقع وظيفة التمويل في تنظيم المؤسسة ذلك أن تطور وتنوع أنشطة

  : لمث, المالية مرتبط بعوامل متعددة متعلقة بالمؤسسة

 ـ حجم المؤسسة     

 )ال مركزية , مركزية( ـ هيكلتها 

 ـ فرع أو فروع النشاط     

 .الدولي طـ درجة ارتباطها بالمحي    

إذا  وهكذا. و من الواضح أن حجم المؤسسة يلعب دوراً مهما في أهمية وظيفة التمويل في المؤسسة

فإن وظيفة التمويل موجودة و لكن عموما فإن رئيس المؤسسة , كانت المؤسسة صغيرة الحجم

باالضافة إلى مهام أخرى يقوم بمهام وظيفة التمويل أما في المؤسسات المتوسطة فإن أهمية هذه 

وهي  الوظيفة تزداد وتصبح محددة المهام التي تسند إلى جهة معينة ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة

مديرية اإلدارة والمالية وكلما ازداد حجم المؤسسة أصبحت وظيفة التمويل أكثر استقاللية           

  .وال مركزية

  :و يمكن أن نستعمل المخطط التالي لتوضيح موقع التمويل في الهيكل التنظيمي للمؤسسة

  

  

  

  

  



 

 

  

  

   

  

  

  

  

  
               

  

  
            

                

      
           

  
                     

    
  

 :دراسة المهام األساسية لوظيفة التمويل– 2
  

  

  : و سنتطرق إلى أهمها فيما يلي, تتعدد المهام التي تقوم بها وظيفة التمويل
  

  :تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس األموال . 1.2
  

فالمؤسسة بحاجة إلى رؤوس األموال ليس فقط في بداية , على المؤسسة أن تمول عملياتها باستمرار

  .ولكن أيضا خالل حياتها, نشاطها 

ولهذا يجب أن , فعليها تمويل استثماراتها وفي نفس الوقت تمويل نشاطها الجاري أي عمليات استغاللها

  :توفر األموال الضرورية المستقرة     و بأحسن الشروط و يمكن أن نقسم احتياجات المؤسسة إلى 

المدير  نائب

إلدارة العامةا

المدير المالي

 الخزينة

 التمويل

 التخطيط المالي

  دراسة المالية 

 و المردودية 

  الضرائب

 مراجعة المحاسبات و المنازعات 

 مراقبة التسيير

 محاسبة تحليلية



 

 

  

  :ـ احتياجات في المدى القصير 

  العمليات الجارية أي عمليات االستغاللو هي المرتبطة ب     

  

  :في المدى الطويل  تـ احتياجا

باعتبار أهمية مبلغها أي االحتياجات إلى , وهي االحتياجات المرتبطة بعمليات االستثمار

  .االستثمار

إن الحاجة إلى التمويل تنتج عن الفارق في الزمن بين تسديد المواد      و األجور و األعباء المختلفة 

  .... الخ تالتأمينا, مثل الضرائب و الرسوم

ومقبوضات المبيعات و النواتج األخرى ، إن هذا الفارق يتغير من عنصر آلخر وفقا لمدة وطبيعة 

  .العناصر الواجب تمويلها 

في الحالة العادية للمؤسسة فإن االحتياجات والموارد نادرا ما تتوازن واالحتياجات عادة تكون أكبر من 

  .ردالموا

  

 :احتياجات تمويل االستثمارات   . أ
 :ا حتياجات تمويل االستثمارات .أ

  . يجب على المؤسسة تمويل مختلف أنواع االستثمارات و كل عمليات التوظيف

  :و عمليات االستثمار تتمثل في الحيازة على 

  : ـ القيم المعنوية 

 المتجر                 

  حقوق الملكية الصناعية و التجارية  

 حق اإليجار            

 تنازالت و حقوق مماثلة   

  . أنظمة اإلعالم اآللي  

  :ـ المصاريف اإلعدادية ذات  الطابع االستثماري 

 مصاريف متعلقة بعقد الشركة      

 مصاريف القروض   

 مصاريف االستثمار    

 مصاريف التكوين المهني     

 .مصاريف  سير العمل السابق النطالق العمل 

 لدراسات و األبحاث  مصاريف ا 



 

 

 عالوات التسديد   

 فرق االقتناء              

 مصاريف استثنائية   

  

 :ـ استثمارات مادية 
 )حالة التعويض ، حالة التجديد(استثمارات من أجل المحافظة على الوضع الهيكلي الحالي 

 )تخفيض التكاليف(استثمارات اإلنتاجية  

 )زيادة اإلنتاج(استثمارات التوسع 

 ) المفروضة قانونا(االستثمارات اإلجبارية 

 )الوجهة للعمال(استثمارات االجتماعية  

  :االستثمارات المالية

 سندات التوظيف  

 سندات التجهيز 

 إقراض طويل المدى 

يجب أن نميز بين االستثمارات في المخطط المحاسبي الوطني       و المفهوم االقتصادي 

)  األسهم والقروض للغير(وظيف بما في ذلك التوظيف المالي لالستثمار الذي يشمل كل أنواع الت

  .الحقوق 4ضمن الصنف  PCNالتي يعتبرها 

  

  : احتياجات تمويل االستغالل  -ب 

تمويل االستغالل يعبر  تو احتياجا, يتطلب االستغالل في المؤسسة عمليات تمويل مستقرة

  :الشكل التالي و هذا ما يعبر عنه ) BFE(باحتيجات تمويل االستغالل 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  

  

                                          
           

                                          

                                               
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

دورة االستغالل

 

BF RE  إحتياجات تحويل
 االستغالل

 :ديون االستغالل
 ديون اتجاه الموازين -
 ديون أخرى لالستغالل -

   اتتطلب تمويال مستقر. 1
 

 :األصول المتدوالة لالستغالل

 المخزونات  -

 الزبائن و باقي الحقوق المتعلقة بهم -

  األخرىحقوق االستغالل 
 

  .تشمل التمويل المستقر.2

طريق  الفرق يحتاج تمويالعن. 3 

 موارد مستقرة



 

 

  : ونحسب احتياجات رأس المال العامل لالستغالل كما يلي 
  

 .ديون االستغالل - األصول المتداولة لالستغالل  =احتياجات رأس المال العامل لالستغالل
 

  : عموما تكون 

  ديون االستغالل   >األصول المتداولة لالستغالل   

  :و ذلك لسببين 

مصادر التمويل المحصل عليها من الموردين تكون أقل من احتياجات التمويل :  السبب األول 

  .المقابلة لتكاليف االنتاج

  مدة ديون الموردين أقل من مدة دورة االستغالل : السبب الثاني

  .ينتج عن ذلك احتياجات تمويل االستغالل

BFRE = ACTIFS D’exploitation  ـ DettesD’exploitation 
  

  
  

  

 
  :إعداد برنامج التمويل . 2. 2

  :التخطيط لعملية الحيازة على االستثمار وتمويله يمر عبر عدة مراحل 

  :مخطط التمويل . أ

يتم اعداده انطالقا من برنامج , متوسط األجلطويل و ) تقديري(مخطط التمويل هو جدول تنبؤي 

لكن يمكن , و يتعلق عموما بمجموع استثمارات المؤسسة. االستثمارات الذي تختاره المؤسسة

  .إعداده خصيصا الستثمار معين
  

  :األهداف من إعداده هي 

 :  المقارنة في جدول متعدد  و تقديري بين 

  )BFR(احتياجات التمويل المتعلقة باالستثمارات : االستخدماتـ  
  

 .تغطية االحتياجاتلالمتوقع أن تستخدم : المصادرـ 

 .التجانس في القرارات المتخذة في مجال سياسة االستثمارات و تمويلها: مراجعة  

 .التوازن المالي بين الموارد و االستخدامات التقديرية: مراقبة  

دم التوازن و تصحيح  الوضع بإعادة التوازن إلى بين الموارد و أسباب ع: البحث  

 .االستخدمات

= BFRE     ديون الموردين -حقوق على الزبائن +   مخزونات 



 

 

حيث يجب أن يكون مجموع الموارد التقديرية أكبر من مجموع االحتياجات التقديرية للتمويل 

  للمؤسسة من أجل تمكن هذه األخيرة 

تياج في التمويل غير من هامش األمان الذي تستعمله في حالة الخطأ في التقديرات        أو االح

 .المتوقع

تختار المؤسسة مخطط تمويل يتالءم أحسن مع مخطط االستثمارات الذي يتناسب مع الهيكل المالي 

( وشكل مخطط التمويل يكون كما تم دراسته في دروس الموازنات . للمؤسسة والمردودية في المستقبل

  ).مالي. م. مادة ت

 برنام  . أ
  :ج التمويل   . ب

  :التمويل السنوي من مخطط التمويل و يمكن تقسيمه إلى يستمد برنامج 

  :برنامج االستثمارات . 1.ب

  : يسمح بتفصيل شهري لالستثمارات التي تم اختيارها ، ويحتوي على المعلومات التالية 

 ).التسديدات(تاريخ التعاقد على النفقات  

 تاريخ التسديدات بناء على االتفاقات السابقة  

ستثمارات و التي بناء عليها تستطيع المؤسسة استغالل هذه تاريخ استالم اال 

  .االستثمارات

  :ويكون شكله كما يلي 

المشروع

  االستثماري

تاريخ

  التعاقد

مدة

  التعاقد

تاريخ

بداية 

  األشغال 

مدة

  األشغال

تاريخ

نهاية 

  االشغال

  التسديدات  االستالم االلتزامات

  ـ ـ    ـ ـ ـ  ـ ـ ـ

  

  

  

  

  

  

  

          

 
 
 



 

 

   :مثال 

  : N+1انطالقا من المعطيات التالية للسنة  Bو االستثمار Aإعداد جدول االستثمار  Rتريد المؤسسة 
  

  
  :الحــل 

  :يكون جدول  االستثمارات كما يلي 

  
 

مدة الشروع في تاريخ التعاقد التكلفة المشروع

  التعاقد 

مدة

  األشغال

  طريقة التسديد

A 200 NOV/ N 410  شهور
  شهور

  عند التعاقد20%

  عند بداية االشغال30%

  نهاية االشغالفي 50%

B  80 N+1عند التعاقد%10 شهور6 شهر واحد مارس  

  عند بداية األشغال50%

  في نهاية األشغال40%



 

 

  :جدول التمويل .2.ب

من الضروري تحديد الموارد التي يجب أن تخصص لالستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية 

تغطية  التسديدات  المختلفة مع المحافظة على التوازن المالي للمؤسسة  يمكن أن يكون من أجل 

  :جدول التمويل على الشكل التالي 
  

 الموارد التسديدات

  المبلغ  التاريخ

  خارجية داخلية

CAF  
زيادة في

  رأس المال
  ...  إعانات  قروض  ....

          
  :تنظيم الخزينة . 3.2

يجب الحصول على موارد هي رأس المال العامل و , احتياجات رأس المال العاملمن أجل تمويل 

  :يتم الحصول عليها كما يلي 

  
 
 

  

  

  
  . FRو  BFREأما الخزينة فهي التي تسمح بتغطية الفرق بين 

  BFRE = FR + T.NETTE) التغطيات البنكية –النقديات (

  فالخزينة موجبة و يجب توظيف الفائض   FR < BFRإذا كان  

فالخزينة سالبة  فالعجز يجب تغطيته عن طريق التسبيقات البنكية أو  السحب  FR > BFRإذا كان 

 .على المكشوف

  فالخزينة متوازنة  FR = BFRإذا كان 

  :تسيير رؤوس األموال المتاحة . 4.2

  : إن اختيار وسائل التمويل يجب أن يكون بناء على تلبية مطلبين أساسيين هما

 ـ المردودية                    

F.R  =  CAPITAUX  STABLES  – ACTIF  IMMOBILISE 

  .القيم الثابتة –) الديون الطويلة+ األموال الخاصة (األموال الدائمة = رأس المال العامل 



 

 

 

  ).التأكد من عدم وجود خطر( ـ األمان                   

 :و يكون ذلك عبر االحترام لقواعد التوازن المالي 

 العالقة بين سيولة العناصر و درجة استحقاق الموارد التي تمولها و ذلك بتوازن  
  

 

  
 .الحال بين األموال الخاصة و الديونالتوازن الداخلي لمصادر التمويل بطبيعة  

  

  
  

  :توازن االستخدامات و الموارد   . أ

  : يجب احترام قاعدتين 

  .قاعدة تمويل القيم الثابتة بالموارد المستقرة

  

  .قاعدة تمويل رأس المال العامل

  :التمويل المستقر للقيم الثابتة . 1.أ

أن كل هذه العناصر يجب أن تمول بأموال تبقى يقوم تمويل  القيم الثابتة على مبدأ 

بالمؤسسة على األقل مدة مساوية للعمر االنتاجي لهذه القيم الثابتة و تكون النتيجة  أن القيم 

الثابتة يجب أن تمول بالموارد المستقرة أي باألموال الخاصة أو الديون طويلة    و 

  .متوسطة األجل

  :مثال 
  

  القيم المعنوية 

  األموال الخاصة    األراضي
  )CAF,المال رأس(    المشاريع االستثمارية التي

  تحتوي على نسبة خطر أكبر

  
  

  

  

اإلستخدامات و الموارد

توازن الموارد



 

 

  المباني                          ديون طويلة األجل       

  ) سنة  20 -5( االنشاءات                       
  العتاد  الضخم 

 

  
    

  

  

  
          

  

   ديون متوسطة  التجهيزات
  األجل  ...)آالت, معدات النقل( 

  )سنوات 5إلى  2(    
  

  
  (FR): رأس المال العامل  2.أ

  :هو مورد تمويل يتكون من فائض الموارد المستقرة على القيم الثابتة فهو يساوي 

 
  

  

  :أن يكون لديها , االستثنائيةما عدا في الحاالت , وعليه فإنه يجب على كل مؤسسة

FR < 0  أي أن يكون موجبا  أي  

إعتمادات , مخزونات(و يمكن تبرير ذلك بكون دورة االستغالل تتطلب تمويال مستمراً 

  ).رأس المال العامل( FRو التي يجب أن تغطى بلموارد المستقرة و المشكّلة من ) للزبائن

يجب أن يغطي احتاجات  FRو عليه يمكن أن نستنتج أن القاعدة هي أن رأس المال العامل 

                          :تمويل االستغالل ، أي 

FR ≥ BFE 

 :توازن التمويالت   . ب
توازن التمويالت يمكن مالحظته في هيكلة خصوم الميزانية      و الشكل التالي يوضح 

  :ذلك 

  

  

 القيم الثابتة –الموارد المستقرة 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  

  

     

  

  

  

 )الموارد( الميزانية مجموع خصوم 

 ق األجل.  د المستقرة المواد

ط . د  أموال خاصة

 األجل

 ما هي نسبة كل منهما؟

 عوامل مؤثرة أربعة

األمن 

  عدم

وجود  

 خطر

 لمردوديةا النمو اإلستقاللية

الحد من 

 االستدانة 
ستعمال الرافعة ا

 المالية 



 

 

الشكل السابق يبين أن قياس توازن موارد المؤسسة يمكن أن يتم بطريقتين إما باستعمال الرافعة المالية 

  .أو بالحد من االستدانة

  : استعمال الرافعة المالية . 1.ب

الرافعة و يستعمل مؤشر ,  من بين العوامل المحددة لمستوى األداء في المؤسسة هو هيكل التمويل

  .المالية لتفسير اختيار الموارد المالية للمؤسة

  :نعرف المردودية و هي تنقسم إلى نوعين هما: أوال

وهي تهتم بالنشاط الرئيسي للمؤسسة أي عناصر دورة : المردودية االقتصادية 

 .اإلستغالل ممثلة بنتيجة االستغالل بعد الضريبة و األصول االقتصادية

  : هو) RE(االقتصادية معدل المردودية 

      

  
  

فالمردودية االقتصادية هي قياس مساهمة األصول االقتصادية في تكوين نتيجة االستغالل أي حساب 

  .مساهمة كل وحدة نقدية مستثمرة كأصول في تكوين نتيجة االستغالل

 ) :األموال الخاصةمردودية (المردودية المالية  
وهي تهتم بكل أنشطة المؤسسة و تدخل في مكوناتها كافة        و الحركات المالية معدل 

  : هو) RCP(المردودية المالية 

   

  

  
ح و تحدد العالقة السابقة مستوى مشاركة األموال الخاصة في تحقيق النتيجة الصافية و التي تسم

  .بدورها وتمكن من إستعادة األموال الخاصة و زيادة حجمها

مما سبق يمكن دراسة أثر الرافعة المالية أو ما يعرف بأثر االستدانة  و ذلك باجراء مقارنة بين 

  :و الشكل التالي يوضح كيفية استخدام الرافعة المالية ,  المردودية االقتصادية والمردودية المالية

  

 
 
 
 
 

 األصول اإلقتصادية÷ نتيجة اإلستغالل بعد الضريبة 

 .األموال الخاصة÷ النتيجة الصافية 



 

 

  1  
  يمول  

  

  3  2  يولّد

  4    تكلفة  يوجد

  تؤدي  القرض  

  

  

  
  

  

  

  .من الشكل يتضح أن القرض يسمح بزيادة الربح أي بمردودية األموال الخاصة

  : و الخالصة هيأنّه إذا كانت 

  معدل فوائد القروض  <المردودية االقتصادية 

  :فإن هذا يؤدي إلى 

  .زيادة الربح و المردودية المالية

  :و ذلك وفقا للحاالت التالية , باستخدام هذه العالقة ندرس أثر اإلستدانة على المردودية

وفي هذه , رافعة مالية سالبة وذلك عندما تكون المردودية اإلقتصادية أقل من تكلفة اإلستدانة 

أي أنه  كلما زاد حجم , للجوء إلى اإلستدانة ذو تأثير سلبي على المردوديةالحالة يكون ا

 .الديون كلما تناقصت المردودية

وذلك عندما تكون المردودية اإلقتصادية معادلة لتكلفة اإلستدانة أو في , رافعة مالية معدومة 

د فرق بين وفي هذه الحالة يكون أثر اإلستدانة معدوم أي ال يوج, حالة إنعدام الديون

 .المردودية اإلقتصادية و المردودية المالية فهما متساويان

أي أن , رافعة مالية موجبة عندما تكون المردودية اإلقتصادية أكبر من تكلفة اإلستدانة 

فكلما زادت الديون كلما , اللجوء إلى اإلستدانة  مرغوب فيه بسبب ارتفاع ربحية المؤسسة

 . ة الماليةأدى ذلك إلى إرتفاع المردودي

  

  
  

 االستثمارات

 نتيجة االستغالل

 فوائد على القرض نتيجة صافية

 القرض



 

 

  : تحديد االستدانة  2.ب

و لكن االستدانة تزيد في نفس الوقت من , االستدانة تسمح بتسريع نمو المؤسسة و زيادة المردودية

  :المخاطر التي تواجه المؤسسة و هذا ما يوضحه الشكل التالي 

  

  

   

  

  

  

  تستدعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  :لهذا يجب على المؤسسة أن تحترم القواعد التالية المتعلقة باالستدانة و 

ديون المؤسسة يجب أن ال تتجاوز األموال الخاصة لها والتي تمثل ضمانا للدائنين بحيث  

 :تكون نسبة األموال الخاصة الموارد المستقرة كما يلي 

  تسريع النمو 

 )زيادة االستثمارات(

  زيادة المردودية 

أثر الرافعة الحصول على (

 )المالية

 االستدانة التي تؤدي

زيادة االرتباط 

  بالمقرضين

إنقاص (

االستقاللية 

 )المالية

زيادة 

االضرار 

في حالة 

مواجهة 

 الصعوبات 

زيادة خطر 

المقرضين الذين 

يرفضون تقديم 

قروض  جديدة 

بعد عتبة معينة 

 من الديون 



 

 

1
2

  )  األموال الخاصة/الموارد المستقرة (   ≤  
  

سنوات على األكثر إذا  3يجب أن تكون المؤسسة قادرة على تسديد ديونها في أجل  

 :أي )  CAF(خصصت لذلك كل قدرتها للتمويل الذاتي 

         1
3

                CAF/الديون الطويلة األجل        ≤    

قدرتها للتمويل الذاتي من أجل تسديد ½ على المؤسسة أن ال تخصص سنويا أكثر من  

 و النصف اآلخر يكون ضروريا لالستثمار, ديونها

               CAF/التسديد السنوي للقروض        ≤    2        

  :إن اإلجراءات الثالثة السابقة تسمح بما يلي 

 الحكم على االستدانة  

 قياس قدرة القرض  

 التأكد من التنسيق بين خطط التمويل و خطط االستثمارات 
  

  

  :مصادر تمويل المؤسسة.3

 

مصادر تمويل المؤسسة تتكون من المصادر المستقرة و المتوفرة لمدة طويلة أي لعدة سنوات و مصادر 

  .اإلستغالل و مصادر الخزينة المؤقتة

  : المصادر المستقرة 1.3
  هي مصادر التمويل الدائمة المتوفرة للمؤسسة لعدة سنوات كالقروض أو لكل مدة حياة المؤسسة 

  .)رأس المال: األموال الخاصة( 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  
  

  

  

  

  
  

  رأس المال             التي تفوق السنة التمويل الذاتي   
  

يالحظ أن األموال الخاصة هي مصادر أكثر ضمانا  من القروض ألنها     ال تعتمد كثيراً على  و

  )توزيع األرباح اختياري, ال توجد تسديدات( الخزينة 

  .ولذلك على المؤسسة أن تحافظ على التوازن بين األموال الخاصة والقروض

  :األموال الخاصة   . أ

المؤسسة على االستدانة، و يمكن الحصول عليها بالطرق هي الضمان للدائنين، و تحدد مدى قدرة 

  :التالية 

 عند تأسيس المؤسسة عن طريق الحصص ومساهمات  المؤسسين  

 .في بعض الحاالت عند زيادة رأس المال 

 بصفة مستمرة عن طريق التمويل الذاتي 

  االهتالكات و المؤونات+ االحتياطات = التمويل الذاتي 

  :ي عدة مزايا للمؤسسة و يمثل التمويل الذات

 تكلفة الحصول عليها منعدمة  

 ) توزيع االرباح(تعويض اختياري  

 مصادر دورية مستمرة  

 زيادة و تدعيم األموال الخاصة  

 المحافظة على االستقاللية المالية  

  زيادة القدرة على االستدانة 

  :القروض   . ب

, القرض هو عقد بموجبه تحصل المؤسسة على أموال من مقرض واحد   أو عدة مقرضين لمدة محددة

و عليها أن تسدد القرض إما في  نهاية حياة هذا , و تدفع في مقابل ذلك فوائد دورية ثابتة    أو متغيرة

 المصادر المستقرة

 األجل. ط.الديون  األموال الخاصة



 

 

استهالك  أنظر درس(القرض     أو عن طريق دفعات سنوية تحتوى على تسديد جزء من هذا القرض 

  .) القروض في مادة التسيير المحاسبي و المالي

  :وتختلف القروض باختالف معايير تصنيفها و يمكن أن نميز أربعة معايير هي 
  

 المعيار أنواع القروض

 عدد المقرضين مقرض واحد  Indivis قرض عادي
 أكثر من مقرض  Obligataireقرض غير عادي 

 طريقة التسديد مدة القرض في نهاية  قرض مسدد مرة واحدة 
 دفعات سنوية قرض مستهلك على عدة سنوات 

 حساب الفوائد قرض بمعدل فوائد ثابتة 
 قرض بمعدل فوائد متغيرة

 مدة القرض سنوات 5طويلة المدى أكثر من 
 سنوات 5متوسطة المدى أكثر من سنة و أقل  من  

  :القرض اإليجاري . جـ

:تعريفه . 1.جـ  

 Leasingشركات التمويل بالعقود االيجارية (القرض اإليجاري هو عقد تقوم بموجبه شركة متخصصة 

بحيث تضعه تحت تصرف مؤسسة  معينـة  , بشراء أحد التجهيزات اإلستثمارية عقارا كان أو منقوال )

  :ثة التالية لمدة ايجار نهائية و في نهاية هذه المدة يمكن للمستأجر أن يختار حالّ من الحلول الثال

 ).يحدد مبلغه في عقد اإليجار( شراء التجهيز  

 .إلغاء عقد اإليجار 

 .تجديد عقد اإليجار 

  :معايير إختيار القرض اإليجاري . 2.جـ

  : يتم إختيار القرض اإليجاري بالنظر إلى عدة عوامل كما يوضحها الجدول التالي 

  

  العوامل السلبية  العوامل اإليجابية

إستثماري دون تسديد أي مبلغ في ـ تمويل مشروع 

  بداية المشروع

  ـ ليس هناك تجميد لألموال

  ـ تمويل كلي لالستثمار

  ـ سرعة الحصول على االستثمار

  ـ ضمان ضد اندثار االستثمار

  ـ تكلفة كبيرة 

  ـ تسديد دوري لإليجار

ـ عدم امكانية تطبيق مثل هذا القرض على 

  بعض التجهيزات المتخصصة

  ديونية المؤسسةـ ارتفاع في م



 

 

  ) :قصيرة األجل(المصادر غير المستقرة  2.3
  و هي  مصادر مدتها أقل من سنة و يتم الحصول عليها بطرق مختلفة 

  :كما يوضحه الشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الديون البنكية .ب

هناك نوعين من الديون البنكية التي يمكن أن تحصل عليها المؤسسة ويمكن أن نوضحها في الشكل 

  :التالي 

  

  

  

  

  

  

  تعريفها
هي مدة تسديد ممنوحة من طرف الموردين  للزبائن بعد التسليم أي حصول الزبائن 

  .على المخزونات أو الخدمة على أن يسددوا المقابل في وقت الحق

  تبريرها
بين عملية الشراء و عملية البيع للزبائن يستدعى تقديم هناك فارق زمني للتخزين 

  ).الزبون(دين  خالل هذه المدة للمؤسسة التي تشتري 

طريقة 

  الحصول عليها

  هناك حد أقصى يمكن الحصول عليه من عند مورد واحد

 30مدة دين الموردين يختلف من منتج آلخر و من بلد آلخر عموما يتراوح بين 

  .يوما  90يوما و 

البنوك

خصم 
األوراق 
 التجارية

 السحب
على 

 المكشوف

قصيرة األجل الديون

خصم : المؤسسات الماليةالموردون
فواتير الزبائن  

Factoring  
سندات  إصدار
  الخزينة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الديون 
 البنكية

ديون
متعلقة 

باألوراق 
 التجاري 

  أمان األوراق التجارية :الخصم
إمكانية الجمـع بـين   
ــة   ــات التجاري العملي

 .والمديونية

ورقة
تجارية 

غير 
 مكتوبة 

LCR  
Lettre de 
change 
releve ال  
 يمكن تداولها

ديون
 الخزينة

الســـحب
ــى  علــ
المكشوف 

 العادي

الســـحب
عـــــن 
المكشوف 

المتخصص 

ــى   ــد أعل ح
للسحب علـى  
المكشوف فـي  
الحســـــاب 

 الجاري

تمويل متوسط 
ــل  ــة مث لعملي
ــات  العمليــ

 الموسمية 



 

 

  :عمليات تمويل المؤسسة االقتصادية.4
  

  :عمليات تمويل االستثمارات .1.4
و يتعلق األمر بالتمويل الطويل والمتوسط المدى وذلك بتمويل عمليات الحيازة على اإلستثمارات و 

  .أو المصادر الخارجية يكون تمويل االستثمارات أساسا بالمصادر المستقرة و هي إما المصادر الداخلية

  :المصادر الداخلية .أ

المساهمة األولى التي تسمى رأس المال هي أهم مصدر داخلي لتمويل االستثمارات، وبعد ذلك تستعمل 

كما رأينا سابقا  CAFوقدرة التمويل الذاتي. قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة وهي إعادة توظيف األرباح

و تزيد من قدرتها على االستدانة ألن األموال الخاصة هي ضمان , تدعم االستقاللية المالية للمؤسسة

  .للدائنين

 CAF  قدرة التمويل الذاتي المستعملة للمحافظة على الوضعية (تسمح بتجديد القدرة على االنتاج

  )الذاتي المستعملة للتطور و التوسعقدرة التمويل (وتسمح كذلك بتطوير المؤسسة ) الحالية

  :المصادرالخارجية .ب

استعمال الحصص الجديدة للشركاء أي زيادة رأس المال و هذه الزيادة في رأس المال  

 .تمثل مصادر تمويل إضافية توضع تحت تصرف المؤسسة لتمويل التوسع والتطور

تقدمه البنوك و  باللجوء إلى اإلقتراض و يكون إما عن طريق القرض العادي الذي 

أو باللجوء إلى ) في هذه الحالة يكون هناك مقرض واحد هو البنك(المؤسسات المالية 

 .القرض السندي حيث يكون هناك أكثر من مقرض

 .اللجوء إلى االستعانة بالقرض اإليجاري بدال من شراء االستثمار 
    

  :   عمليات تمويل االستغالل . 2.4
من أجل ذلك تمول . باستعمال المصادر المستقرة و المصادر قصيرة األجلتمويل االستغالل يكون 

، والباقي يتم تغطيته باللجوء إلى   FRالمؤسسة جزء من هذه العمليات عن طريق رأس المال العامل

  :و يمكن التطرق بايجاز لطرق تمويل االستغالل فيما يلي . الديون القصيرة

   :بالزبائن تمويل االحتياجات المرتبطة   . أ

وهي عمليات تمويل عن طريق بيع المؤسسة األوراق التجارية المسحوبة : الخصم  

على زبائنها قبل تاريخ استحقاقها ألحد البنوك وينقص البنك في مقابل ذلك ما يسمى 

و يقوم البنك بتحصيل الورقة عند ...) الفوائد أو الخصم والعموالت المختلفة(باآلجيو

قانون دايلي  La loi daillyطريقة أخرى في الخصم تسمى استحقاقها و هناك 

 .حيث تقوم المؤسسة بتحصيل الورقة عند االستحقاق بدال من البنك



 

 

وتقوم بهذا النوع من العمليات مؤسسات إقراض متخصصة : خصم فواتير الزبائن  

والتي تقوم بخصم فواتير المؤسسة        ) Les factors(هي بيوت خصم الفواتير 

و هذا النوع غير متوفر حاليا في بالدنا إال أن تطور النظام . التكفل بتحصيلهاو 

 .المالي الجزائري  يمكن أن يؤدي إلى ظهور هذا النوع من مؤسسات اإلقراض
 
  :تمويل االحتياجات المرتبطة باالنتاج   . ب

لمؤسسة تمول هذه االحتياجات عن طريق الديون بين المؤسسات و يسمح هذا النوع من الديون ل

التي هي مورد و زبون في نفس الوقت بالحصول على مصادر تمويل ناتجة عن تأخير مدة 

 . تسديد الموردين و تقليص مدة قبض مبالغ الزبائن

  

  :تمويل االحتياجات المرتبطة بالخزينة . جـ

و يكون ذلك عن طريق إصدار سندات الخزينة الموجهة لمواجهة االحتياجات اآلنية 

  .وهذه الديون تكون قصيرة جداً، و لمواجهة احتياجات دقيقة , توازن الخزينةل) الملحة(

كما يمكن استخدام السحب على المكشوف و هو أن يسمح البنك للمؤسسة بأن يصبح 

  .لحسابها البنكي لديه رصيداً دائنا

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ):1(الخالصة  

على تسديد ديونها في تاريخ  تجنب  المؤسسة الوقوع في عدم القدرة :ـ وظيفة التمويل

 .وهي  تسعى أيضا لضمان مردودية األموال المستخدمة من طرف المؤسسة، استحقاقها
  :يمكن تحديد  أهم األدوار لوظيفة التمويل في : ـ دور وظيفة التمويل في المؤسسة 

  التحليل و التخطيط المالي 

  بائنالتسيير المالي والتقديري للخزينة وتسييرالحقوق على الز 

  :ـ المهام األساسية لوظيفة التمويل

  :وهذه االحتياجات تنقسم إلى:  تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس األموال

وهي المرتبطة بالعمليات الجارية أي : احتياجات في المدى القصير  

  عمليات االستغالل

وهي االحتياجات المرتبطة بعمليات : في المدى الطويل تاحتياجا 

  .باعتبار أهمية مبلغها أي االحتياجات إلى االستثمار, االستثمار

وهو التخطيط لعملية الحيازة على االستثمار :  إعداد برنامج التمويل  

  :و تمويله ويمر عبر عدة مراحل 

  



 

 

  ):2(الخالصة 

    ) :3(الخالصة

  :مخطط التمويل  

  :يستمد من مخطط التمويل     و يمكن تقسيمه إلى  السنويبرنامج التمويل  

  برنامج االستثمارات 

  جدول التمويل 

  :ـ تنظيم الخزينة 

يجب الحصول على موارد هي رأس المال العامل و , من أجل تمويل احتياجات رأس المال العامل

  :يتم الحصول عليها كما يلي 

  FRو  BFREالخزينة فهي التي تسمح بتغطية الفرق بين 

  فالخزينة موجبة و يجب توظيف الفائض   FR < BFRإذا كان  

فالخزينة سالبة  فالعجز يجب تغطيته عن طريق التسبيقات البنكية أو  السحب  FR > BFRإذا كان 

 .على المكشوف

  فالخزينة متوازنة  FR = BFRإذا كان 

  : إن اختيار وسائل التمويل يجب أن يكون بناء على تلبية مطلبين أساسيين هما

 ـ المردودية                    

  ) .التأكد من عدم وجود خطر( ـ األمان                   

  :و يكون ذلك عبر االحترام لقواعد التوازن المالي المتمثلة  في 



 

 

  ):3(الخالصة 

قة بين سيولة العناصر و درجة استحقاق الموارد التي تمولها و ذلك بتوازن  العال 

  .االستخدامات والموارد

  .التوازن الداخلي لمصادر التمويل بطبيعة الحال بين األموال الخاصة و الديون 

قياس توازن موارد المؤسسة يمكن أن يتم بطريقتين إما باستعمال الرافعة المالية أو بالحد من 

  .االستدانة

  :ـ مصادر تمويل المؤسسة

  : المصادر المستقرة 

هي مصادر التمويل الدائمة المتوفرة للمؤسسة لعدة سنوات      كالقروض أو لكل مدة حياة     

  )رأس المال: األموال الخاصة( المؤسسة 

  ):قصيرة األجل(المصادر غير المستقرة  

  و هي  مصادر مدتها أقل من سنة و يتم الحصول عليها بطرق مختلفة    

  ـ عمليات تمويل المؤسسة االقتصادية

  :عمليات تمويل االستثمارات  

و يتعلق األمر بالتمويل الطويل والمتوسط المدى وذلك بتمويل عمليات الحيازة على اإلستثمارات و 

ستقرة و هي إما المصادر الداخلية أو المصادر يكون تمويل االستثمارات أساسا بالمصادر الم

  .الخارجية

  :   عمليات تمويل االستغالل 

  تمويل االستغالل يكون باستعمال المصادر المستقرة 

  



 

 

  ):4(الخالصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من أجل ذلك تمول المؤسسة جزء من هذه العمليات عن طريق . و المصادر قصيرة األجل

  .، و الباقي يتم تغطيته باللجوء إلى الديون القصيرة  FRرأس المال العامل

  :تمويل االحتياجات المرتبطة باالنتاج 

تمول هذه االحتياجات عن طريق الديون بين المؤسسات و يسمح هذا النوع من الديون 

للمؤسسة التي هي مورد و زبون في نفس الوقت بالحصول على مصادر تمويل ناتجة عن 

 . تأخير مدة تسديد الموردين و تقليص مدة قبض مبالغ الزبائن

  :تمويل االحتياجات المرتبطة بالخزينة 

طريق إصدار سندات الخزينة الموجهة لمواجهة االحتياجات اآلنية و يكون ذلك عن 

  .و هذه الديون تكون قصيرة جداً، و لمواجهة احتياجات دقيقة , لتوازن الخزينة) الملحة(

  



 

 

  :للمطالعة-5
  

  مصرف اإلمارات الصناعي

  

  خدمة التمويل

 : قروض طويلة األجل. 1
المنوطة به، يقـوم مصـرف    لمتطلبات التنمية الصناعية في دولة اإلمارات، وتحقيقاً لألهداف استجابة

الجديدة والقائمة والتي تحتاج إلـى   اإلمارات الصناعي بتقديم قروض طويلة األجل للمشاريع الصناعية

مضافاً إليهـا   بآجال ال تتجاوز مدتها الثماني سنوات واحتياجاتهامصادر تمويلية طويلة األجل تتناسب 

  .دراسة التدفق النقدي المتوقع للمشروع الصناعي المزمع إقامته فترة سماح يتم تحديدها من واقع

المصرف  ألهمية القروض طويلة األجل ومساهمتها في إقامة المزيد من المشاريع الجديدة، فإن ونظراً

جديدة بتمويـل طويـل    امة مشاريعيقوم بتقديم كافة التسهيالت لتشجيع المستثمرين الصناعيين على إق

  .األجل

 المصرف من خالل هذا التوجه إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية في الدولة، ورفـع نسـبة   ويهدف

   .مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي
 
  :األجل قروض متوسطة. 2

 اعات، وذلك عن طريق تقديم قـروض المصرف خدمة هامة في مجال التوسع في تمويل الصن أدخل

محل القـروض   متوسطة األجل للمشاريع القائمة لتحديث منشآتها أو تجديد آالتها ومعداتها أو اإلحالل

  .التجارية، وذلك من أجل مواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها

 وطبيعة وظـروف هذه القروض لمدة ال تزيد على خمس سنوات مضافاً إليها فترة سماح تتفق  وتمنح

  .المشروع

وذلك  واألعباء المالية، االلتزاماتعام تساهم قروض المصرف متوسطة األجل في التخفيف من  وبشكل

من خالل  من خالل إحالل قروض المصرف محل القروض التجارية من جهة، وتحسين أداء المصانع

  .أخرىتجديد آالتها ومعداتها بإدخال تكنولوجيا متقدمة من جهة  أوتحديث 

التكاليف، ممـا   هذه التسهيالت بدورها إمكانيات تحسين نوعية اإلنتاج المحلي وزيادته وتخفيض وتتيح

   .يرفع من قدرته التنافسية في األسواق المحلية والخارجية

  

  :األجل قـروض قصيرة. 3
 تتجـاوز وتنويع أنشطته، فقد اتبع المصرف سياسة متطورة في منح قروض قصيرة األجل ال  لتعزيز

 احتياجـات  فترة سماح تتناسب ومتطلبات المشروع، وذلك من أجل تمويـل  إليهامدتها السنتين مضافاً 



 

 

 إعـادة  أوالخـام األوليـة    المشاريع الصناعية من رأس المال العامل، وخاصة فيما يتعلق بتأمين مواد

  .والمعدات اآلالتتمويل قروض موردي 

قصيرة  ، فأن قروض المصرفاالعتبارلقروض قصيرة األجل بعين ما أخذت األهمية التي تمثلها ا وإذا

وبالتالي في سهولة إنسياب  المال العامل للمشاريع الصناعية، األجل تساهم مساهمة فعالة في تأمين رأس

  .العملية اإلنتاجية ككل

 اآلالتتمويـل قـروض مـوردي     إلعـادة هذه القروض الفرصة أمام المستثمرين الصناعيين  وتتيح

مختلـف   الطلب على ارتفاعالفرص التي توفرها تطورات األسواق، وباألخص  الستغالل المعدات وو

  .السلع والخدمات في أوقات متفاوتة وألسباب عديدة
 
  :المتجددة االئتمانية التسهيالت. 4

 قصير هذه التسهيالت في فتح آفاق جديدة للمستثمرين الصناعيين، وتضيف نوع آخر من التمويل تساهم

يتفق عليها مـع   األجل يقوم المصرف من خالله بتقديم التمويل الالزم ضمن سقف ومدة زمنية محددة

  .العميل، وذلك من أجل تمويل رأس المال العامل

ما أثبتت الدراسة  متى مدة أخرى وسقف مختلف إلىباإلضافة إلى ذلك، يمكن تجديد هذه المدة الزمنية 

  .حاجة العميل لها

 لتسهيالت بتعدد السحوبات والدفعات ضمن المدة والسقف المحددين، األمر الـذي يتـيح  هذه ا وتمتاز

  .من مبلغ القرض ألكثر من مرة خالل المدة المحددة االستفادةللعميل 

 هذه التسهيالت كذلك مجاالت واسعة أمام المستثمرين الصناعيين، وتوفر لهـم مرونـة كبيـرة    وتفتح

قـروض   وتتيح طبيعة هذه الخدمة تحقيق أقصى فائـدة مـن  . والخارجيةللتعامل مع األسواق المحلية 

   .مصرف اإلمارات الصناعي
 
  :الخاصة تمويل العقود.  5

المـال   خالل هذا النوع من التمويل قصير األجل تقديم التمويل الالزم لحاجة العميل مـن رأس  يتم من

  .آخرين ا مع مستوردينالعامل لتغطية بعض العقود أو الصفقات التجارية التي يبرمه

العقـد   قيمـة  إلـى تحديد قيمة التمويل وفترته الزمنية عن طريق دراسة نسبة رأس المال العامل  ويتم

  .ومدته

إمداداته من  األهمية الكبيرة للجوانب التجارية في تنمية القطاع الصناعي وتوسعة دائرة مصادر وبحكم

الصناعيين من خالل توفير  المصرف يعمل على دعم المستثمرينالمواد األولية وأنشطته التسويقية، فأن 

  .خدمة تمويل العقود الخاصة

وزيـادة   عمليات تمويل العقود الخاصة في دعم المصنعين المحليين، وتقوية عالقاتهم التجارية، وتساهم

   .حجم صادراتهم بشكل عام

  



 

 

  :لصادرات الصناعات الوطنية ائتمانية تسهيالت . 6
فتـرة   المالية للمصدرين خـالل  االحتياجاتفي تقديم قروض ميسرة هدفها تلبية  التسهيالته هذ تتمثل

ال تتعدى هذه  التحصيل، ويتم تحديد حجم القرض ومدته بحيث تغطي قيمة الصادرات بالكامل، على أن

القرض لتتماشى مع فترة  ، بحيث تحدد مدةواحتياطاتهمن رأسمال المصرف المكتتب فيه % 20القيمة 

المبرم بين المستورد والمصدر سواء  أو السند االذني الصادر لصالح المصدر أو العقد االعتمادخطاب 

  .أو وسيطاً  كان هذا المصدر مصنعاً

فـي   في نمو صادرات الصناعات الوطنية وتحسين الميزان التجاري االئتمانيةهذه التسهيالت  وتساهم

  .الدولة

األسواق  ى ذلك، تتيح هذه التسهيالت إمكانيات واسعة لزيادة الطلب على المنتجات المحلية فيإل وإضافة

وبالتالي تنمية صـادراتهم   الخارجية، وإكساب المصدرين المحليين خبرة في التعامل مع هذه األسواق،

   .بشكل دائم إليها

  

  :للتحويل القروض القابلة . 7
إمكانيـة   الصناعيين قروضاً ميسرة قصيرة األجل خالل فترة اإلنشاء، معالمصرف للمستثمرين  يوفر

وذلك وفق شـروط   تحويل هذه القروض إلى مساهمة في رأسمال المشروع عند بدء التشغيل التجاري،

  .التمويل المنصوص عليها في سياسة اإلقراض للمصرف

تمثـل   يل خالل فترة اإلنشاء، فأنهالحصول المستثمرين الصناعيين على القروض القابلة للتحو ونظراً

  .للمشاريع الصناعية أهمية بالغة لمساعدتهم على تجاوز أكثر الفترات صعوبة في الحياة الزمنية

  

  :واالستصناع نظامي المرابحة . 8
الخـدمات   مـن  لالسـتفادة من حرص المصرف على إتاحة الفرصة أمام كافـة الصـناعيين    انطالقا

جزئية مهمة من نظـام   يقدمها، فقد أدخل نظامي المرابحة واالستصناع الذين يشكالنوالتسهيالت التي 

  .التمويل اإلسالمي

والمعدات واآلالت  الصناعيين من السلع احتياجاتوبمقتضى هذين النظامين، فأن المصرف يقوم بتأمين 

الصـناعيين   إلىبأجل وبيعها  استصناع تلك االحتياجات أو المدنية، وذلك من خالل شراء واإلنشاءات

  .وفق قواعد وشروط نظامي المرابحة واالستصناع

الصـناعيين   للخصوصية التي يتميز بها نظام التمويل اإلسالمي، وتحبيذ العديد من المستثمرين ونظراً

طبيعـة تنـوع    االعتبار األخذ بعين إلىللتعامل وفق هذا النظام، فان المصرف يرمي من وراء تطبيقه 

المستثمرين الصناعيين من جهـة   أكبر عدد ممكن من إلىيل المحلية من جهة، والوصول أشكال التمو

   .أخرى

  



 

 

 : أموال المشاريع المساهمة في رؤوس . 9

الصناعات الوطنية  من حرصه على تنمية وانطالقا، اإلقراضباإلضافة إلى تمويل المشاريع من خالل 

القائمة والجديدة والتـي تؤكـد    المشاريع الصناعيةبشتى الطرق، يقوم المصرف أيضاً بالمساهمة في 

  .مجتمعة مع اإلقراض أومنفرد  وتأتي المساهمة بشكل. االقتصاديةالدراسات جدواها 

المصرف بشكل خاص على المساهمة في رؤوس أموال المشاريع الجديدة والمشـاركة فـي    ويحرص

  .دراسات الجدوى االقتصادية والترويج لها إعداد

 لقطاع الصناعات التحويلية وتشجيع القطـاع  االستثماراتجذب  إلىمصرف من هذا التوجه ال ويسعى

  .الصناعية استثماراتهالخاص على زيادة 

 : خطاب ضمان مبدئي . 10
تطـرح   سبيل دعم الصناعيين المحليين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مناقصات التوريد التـي  في

في التعاقدات العامة  تقديم خطابات الضمان المبدئي التي تعتبر سائدةمحلياً، فقد أضاف المصرف خدمة 

  .حال ترسيتها عليه المتعهد بتنفيذ المناقصة في التزامبدول المجلس، وذلك لضمان 

علـى   ال شك فيه فان خطابات الضمان المبدئي تساهم مساهمة فعالة في إرساء مناقصات التوريد ومما

  .نوعيته الجيدة تح أمامهم آفاق جديدة لزيادة إنتاجهم والمحافظة علىالمصنعين المحليين، مما يف

مناقصات  هذه الخدمة أيضاً الصناعيين المحليين على رفع قدراتهم التنافسية، وتلبيتهم لمتطلبات وتساعد

   .التوريد المحلية

  :أداء خطاب ضمان حسن.  11
تطرح، يقـدم المصـرف    للخدمات التي يقدمها المصرف وتلبية لمتطلبات عقود التوريد التي استكماال

المالـك للتقيـد بالتنفيـذ وفقـاً      خطاب ضمان حسن أداء، وهو عبارة عن كفالة تضمن المتعهد تجـاه 

  .للمواصفات والجدول الزمني المحدد

 مة لتلبية شروط عقود التوريـد، خطاب ضمان حسن األداء الذي يقدمه المصرف الثقة الالز ويضيف

  .والذي بدونه ربما ال يضمن المتعهد الحصول على عقد التوريد

يكسـبه ثقـة    جانب ذلك، تساهم هذه الخدمة في التقيد بالمواصفات العالمية للمنتج المحلي، ممـا  والى

  .المستهلك، ليس في نطاق عقد التوريد فحسب، بل بشكل عام أيضاً

  :الت والمعدات والسيارات الثقيلةاآل تمويل شراء . 12
   .القرار اتخاذ وتمتاز هذه الخدمة بسرعة. بنشاط صناعي ارتباطهماتمويل اآلليات والسيارات بشرط  يتم

  المواد الخام تمويل شراء.  13
اختصار الفترة  حيث يتم, تخصيص هذه الخدمة لتوفير المواد الالزمة للمشاريع الصناعية عند الحاجة تم

  .الزمنية الالزمة لدراسة الطلب واتخاذ القرار

المشـاريع   هذه الخدمة المواد الخام األولية والمواد المتممة أو المسـاعدة الالزمـة لمنتجـات    وتغطي

   .الصناعية



 

 

  :أسئلة التقويم الذاتي-6

  

  :السؤال األول 

  .إليك الجدول التالي الذي يبين طرق التمويل المستعملة من طرف إحدى المؤسسات 

  
  ديون الموردين .1
2. CAF 
  قرض عادي .3

  قرض إيجاري .4

  Aالتنازل عن اإلستثمار .5

  )أموال جماعية(رأس المال  .6

  السحب على المكشوف .7

  :العمل المطلوب 

وضع العبارة المناسبة في كل خانة استعمل الجدول التالي لترتيب الطرق السابقة للتمويل مع 

  .مقابلة

  خارجي / داخلي    طبيعة العمليات الممولة   طريقة التمويل 

      

  



 

 

  :السؤال الثاني 

  N/31/12إليك الميزانية التالية إلحدى المؤسسات بتاريخ 

  )دينار جزائري 6 10× المبالغ (                   
  المبالغ  الخصوم  ق م ص  اهتالكات ومؤونات  ق أ  األصول

  53  أموال خاصة  1  0  1  قيم معنوية

  15  ط المدى.ديون  43  5  48  تجهيزات اإلنتاج

  
  المخزونات

  46  موردون  21  1  22

  21  ديون االستغالل  78  2  80  الزبائن

  14  ديون الخزينة  15  ـ  15  حقوق أخرى

  10  النتيجة إ  1    1  النقديات

  159  مج الخصوم  159  8  167  مجموع األصول

  :العمل المطلوب 

  :من الميزانية السابقة حدد مايلي 

1. CAF  25األرباح /علما أن نسبة الضرائب.% 

ثم صنفها حسب مدتها و , صنف مصادر تمويل المؤسسة إلى مصادر داخلية و خارجية .2

مع حساب مبلغها في كل مرة ، علما أن النتيجة . أخيراً حسب طبيعة العمليات المحتمل تمويلها عادة

  تضم بكاملها إلى اإلحتياطات 

  إليك المخطط التالي الخاص بإحدى المؤسسات : السؤال الثالث 

 :إكمال الفراغات : مطلوب العمل ال
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  :يلي
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  أجوبة التقويم الذاتي-7

  

  :الجواب األول

  :يكون الجدول كما يلي  

. ط 

  التمويل

  خارجي. داخلي   م.م  العمليات الممولة. ط

  خارجي. م  االستغالل.ع  1

  داخلي. م  االستثمارات  2
  خارجي. م  االستثمارات  3
  خارجي. م  االستثمارات  4
  داخلي.م  االستثمارات  5
  خارجي في حالة الشركاء الجدد. داخلي أوم.م  االستثمارات،االستغالل ،الخزينة  6
  خارجي. م  الخزينة  7

  

  :الجواب الثاني 

  :CAF من الميزانية السابقة نحدد. 1

  CAF= الصافية . ن + االهتالكات و المؤونات 

  مليون د ج  8= االهتالكات و المؤونات 

  .مليون دينار جزائري 7.5=  0.75× 10= النتيجة الصافية 

10  6    ×15.5  =7.5  +8  =CFA  



 

 

   :تصنيف مصادر تمويل المؤسسة .  2

  حسب مصدرها   . أ

  حسابها  بيانها  نوعها

  60.5=7.5+53  األموال الخاصة  داخلية

  مجموع الخصوم(  خارجية

  ).األموال الخاصة -

98.5  

  

 :حسب مدتها . ب 

  حسابها  بيانها  نوعها

  75.5=  7.5+  15+  53  ط األجل. د + األموال الخاصة   أموال دائمة 

ضرائب على + الديون المختلفة   أموال قصيرة المدى

  األرباح 

46  +21 +14 +2.5  =
83.5  

  

  :العمليات التي تمولها عادة حسب طبيعة . جـ

  حسابها  بيانها  طبيعة العملية

  75.5  د ط م +  األموال الخاصة   االستثمارات

ديون االستغالل + موردون  االستغالل

  االرباح /الضرائب+ األخرى 

46+21+2.5=69.5  

  14  ديون الخزينة  الخزينة

  

  : الجواب الثالث 

 )BFR(باحتياجات رأس المال العامل الفرق بين المقبوضات و التسديدات يسمى  .1

 الديون المتعلقة باالستغالل  -) الحقوق+ المخزونات : (يحسب كما يلي .2

 )   FR(احتياجات رأس المال العامل تمول عن طريق رأس المال العامل  .3

 القيم الثابتة -األموال الدائمة  : يحسب كما يلي .4

 وضعية سالبة  .5

 .لبة في المدى القصيرالبحث عن مصادر لتمويل الخزينة السا .6

  .وضعية الخزينة موجبة يستدعي توظيف الفائض في المدى القصير .7
  
 


