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مقياس املؤسسات: محاضرات ل تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمو ماس أو السنة لطلبة ة ناقتصاد: موج التأم   يات

  :ةـــمقدم
طبيعة  أو حجمها كان مهما مؤسسة أية يف األساسية األنشطة إحدى التمويل نشاط يشكل

االستثماري للمؤسسة،  أو االستغاليل النشاط يف للشروع املال رأس يلعبه الذي للدور نظرا هذا و نشاطها،
 حتديد مث ، التشغيلية الربامج وضع يستدعي والذي التخطيط هي املالية للوظيفة الرئيسية األهداف تعتربو 

 تنفيذ يف اإلدارة عليها تعتمد اليت التمويل مصادر حتديد إن. واخلطط الربامج لتنفيذ الضرورية التمويل مصادر
 دف اليت القرارات تلك متثل اليت العامة املالية السياسة ضمن للمؤسسة املايل اهليكل حيدد، واخلطط الربامج

 تفرضها اليت املالية القيود ضمن وهذا اإلسرتاتيجية، األهداف لتحقيق الضرورية املالية املوارد ختصيص إىل
  . املتوفرة املالية واإلمكانيات املالية الوضعية

 

  مفهوم التمويل: الحور األول
ع إثراء النظرية االقتصادية، وضعت املبادئ النظرية الالزمة ميعترب التمويل من أقدم فروع علم االقتصاد، ف  

  .للتمويل
  

  :تعريف التمويل -أوال
أخرى هو عملية جتميع املبالغ يقصد به توفري املبالغ النقدية الالزمة لتطويل مشروع عام أو خاص، أو بعبارة    

املالية ووضعها حتت تصرف املؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف املسامهني أو املالكني هلذه املؤسسة، 
األموال واستخدامها  غري أن اعتبار التمويل على أنه احلصول على. وهذا ما يعرف برأس املال االجتماعي

وتشغيل املؤسسة ميثل النظرية التقليدية للوظيفة التمويلية وهي نظرة تركزا أساسا على حتديد أفضل  رلتطوي
  1.مصدر للحصول على األموال من عدة مصادر متاحة

لكن النظرية احلديثة تتضمن مجيع القرارات اليت تتخذها اإلدارة املالية جلعل استخدام األموال 
االستخدامات البديلة، ودراسة تكلفة املصادر املتاحة والنظر إىل القضايا  استخداما اقتصاديا، مبا يف ذلك

ا غري منفصلة على أعمال كثرية أخرى يف املشروع كاإلنتاج والتسويق    .اخل......املالية على أ
ا اليت التمويل مصادر توليفة املايل، اهليكل أو التمويلي باملزيج يقصد  لتغطية املؤسسة اختار

 سواء امليزانية، يف اخلصوم جانب تشكل اليت العناصر جمموعة من للشركة املايل اهليكل ويتكون ا،احتياجا

                                                             
  .24، ص2008، دار العلوم، عنابة اجلزائر تمويل المنشات االقتصاديةأمحد بوراس،   1



مقياس املؤسسات: محاضرات ل تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمو ماس أو السنة لطلبة ة ناقتصاد: موج التأم   يات

 أو دين أموال كانت وسواء ، استغالل دورة ختص اليت األجل قصرية أم األجل طويلة العناصر هذه كانت
 يتغري االعتبارات هذه تغري ومع ،االعتبارات من العديد ضوء يف املايل هيكلها الشركة وختتار. ملكية أموال

 الشك ومما اختاذها، املؤسسة إدارة على يتوجب اليت القرارات أهم من التمويل قرار يعترب حيث املايل اهليكل
 املايل، للمدير املوفرة املعلومات ونوعية طبيعة على كبري حد إىل يتوقف القرارات من النوع هذا ترشيد أن فيه

 1.املعلومات هذه استخدام يف كفاءته مدى على مث ومن
عن  والتمويل عن طريق حقوق امللكية التمويل إىل اقتصادية مؤسسة ألي املايل اهليكلميكن تقسيم 

  :التايل الشكل يبينه ما وهذا طريق االستدانة
  

  مكونات الهيكل المالي للمؤسسة االقتصادية): 1(شكل رقم 

األردن   عمان املسرية، دار املالية، اإلدارة يف أساسيات اخلرشة، كاسب ياسني النعيمي، تايه عدنان: المصدر
  .139، ص2007

  
  

    :أسباب الحاجة للتمويل -ثانيا
  :من أجلبصفة عامة حتتاج املؤسسة للتمويل 

  ؛)لتجديد أن اإلنشاء أو التوسعمن أجل ا(احلصول على املعدات والتجهيزات  -
  ؛والنقل وتسيري العمليات اجلارية تسديد االلتزامات كاألجور -
  ؛اريف استثنائية أو توسعة املشروعسد الفرق بني مستوى املداخيل ومستوى املصاريف نتيجة مص -

                                                             
  .287، ص 2003األردن  للنشر، وائل دار ،واالئتماني المالي التحليل مطر، حممد  1

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ    اهليكل املايل    ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ
          

  التمويل املقرتض    التمويل املمتلك
              

ــ  متويل ذايت ـــ ـــ ــ ــ  متويل باملشاركة  ـ ــ ـــ ــ ــ  خصوم طويلة األجل  ـ ــ ـــ ــ   خصوم قصرية األجل  ـ
              

  االئتمان املصريف    قروض طويلة األجل    أسهم عادية    رأس املال اخلاص
  أوراق جتارية    السندات    أسهم ممتازة    أرباح حمتجزة

  مستحقات            



مقياس املؤسسات: محاضرات ل تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمو ماس أو السنة لطلبة ة ناقتصاد: موج التأم   يات

  .احلاجة للسيولة بسبب الفرق بني توقيت دفع االلتزامات وحتصيل املستحقات -
 احتياجات كانت سواء للمؤسسة املالية االحتياجات سد هو التمويل على احلصول من الغرض إن

وختتلف  االستثمار، دورة ختص واليت األجل طويلة احتياجات االستغالل، أو دورة ختص واليت قصرية األجل
 :أسباب احلاجة للتمويل القصري والطويل األجل

  

   :األجل قصير التمويل إلى الحاجة -1
 منو على الناتج العامل املالرأس  يف العجز لتمويل األجل قصري التمويل إىل املؤسسات عادة تلجا

ا ومدينوها، أن عليها نشاطها دورة فأثناء للمؤسسة، الداخلي النشاط  التجاري االئتمان ويعترب تغطي خمزونا
 هاما دورا األجل قصرية التمويل مصادر من التمويل، وتلعب النوع هلذا الرئيسية املصادر من املصريف واالئتمان

 تغطية طريق عن اجلارية للعمليات األساسي احملرك هذه األخرية تعترب حيث ، وتوسيعه النشاط استمرارية يف
 طبيعة أو عمل طبيعة على يعتمد التمويل من النوع هذا فان وهلذا. املتداولة األصول عناصر من كبري جزء

 احلصول أمكنها لو فيما املشاكل من عددا تتجنب املؤسسات أن من وبالرغم 1املؤسسة، متارسه الذي النشاط
ا األجل طويل متويل على  فان احلقيقة، هذه رغم أنه إىل املتداولة األصول أو املوجودات يف لتمويل احتياجا

  2:التالية لألسباب األجل التمويل قصري إىل تلجا املؤسسات

 يفضلوناملستثمرين  جتعل الدين تسديد فرتة قصر أن أي الدائنني يهم أمر املخاطرة وهو نسبة ضعف -
 وبالتايل بوضع املؤسسة، يتعلق فيما حيدث أن ميكن مبا التنبؤ على ولقابليتهم املخاطرة لضعف أمواهلم استثمار
 عالية؛ تكون عليها املتفق الشروط وفق أمواهلم على حصوهلم احتمالية

 طويل األجل، أو متوسط التمويل على احلصول من تكلفة اقل األجل قصري متويل على احلصول يكون قد -
 املخاطرة؛ نسبة ولضعف السداد فرتة لقصر

 متويل قصرية مصادر عن البحث إىل األخرية هذه تلجا هلذا املومسية، املؤسسات بعض يف لألموال احلاجة -
ا ومتويل السيولة يف اآلين النقص لسد األجل   املومسية؛ احتياجا

                                                             
، مذكرة ماجستري غري منشورة، المكانيزمات الجديدة في الجزائر دراسة حالة سونلغازتمويل المؤسسة االقتصادية وفق زواوي فضيلة،   1

  .31، ص 2008/2009جامعة بومرداس 
  .264ص  ،1997 العراق بغداد الزهراء، مطبعة ،المالية اإلدارة أساسيات هاشم، عدنان   2
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يف  وذلك تكلفة أي املؤسسات تتحمل ال أي فوائد، بدون تكون األجل قصري التمويل حاالت بعض -
 ذلك يعين فان عليها، املتفق باملدة التسديد يتم مل فان معينة مبدة التسديد يتم أن على باألجل الشراء حاالت

  .االئتمان ذلك على حلصوهلا نتيجة تكلفة أي املؤسسة حتميل عدم
  

  :األجل طويل التمويل إلى الحاجة -2
 طويلة، لفرتات ا تقوم االستثمارية اليت النشاطات لتغطية التمويل من النوع هذا إىل املؤسسة تلجا

 الصناعية املباين مثل األراضي، عقارات على وإما ومعدات اإلنتاج وسائل على إما احلصول لغرض وهذا
 1:ما يلي حتقيق بغرض األجل طويل للتمويل تسعى املؤسسات أن واإلدارية، وجند والتجارية

 الطويل؛ العمر ذات الدائمة األصول شراء متويل -
 على املكشوف السحب من خبليط األخر اجلزء متويل يتم أن على العامل، مال رأس من الدائم اجلزء متويل -

 األجل؛ قصري والتمويل
  .للمؤسسة األجل الطويلة التوسعات وكذا رأمسالية، استثمارات من به االضطالع يتم ما متويل -

  
  :حجم التمويل الالزمتقدير  -ثالثا

  :ختتلف طريقة التقدير بني حجم األموال الالزمة لتمويل االستثمار وحجم الالزمة لتمويل دورة االستغالل  
  

    :)المستثمر المال رأس أو االستثمار نفقات(االستثمار قيمة تحديد -1
  2:هي و املشروع إلجناز الالزمة النفقات مجيع إدراج من البد االستثمار قيمة حتديد عند

 :التالية بالعالقة حيدد الذي و املادية األصول حيازة مبلغ  -أ
 القابلة لالسرتجاع الرسوم – لالسرتجاع القابل املضافة القيمة على رسم – اجلمركية الرسوم + الفاتورة قيمة
 . التجاري الطابع ذات التخفيضات - قانونا

 :تشمل و االستثمار حبيازة املرتبطة املصاريف  -ب
 .النقل و كالتأمني بالشراء املرتبطة التكاليف -
 .االستثمار الستعمال الضرورية التثبيت و الرتكيب تكاليف  -

                                                             
  .423 ، ص1997مصر   منصورة للطباعة، اهلاين دار ،الكوكبة ظل في المالية اإلدارة سويلم، حممد  1

2 Guedj N et autre, Finance d’entreprise, 2éme édition, édition d’Organisation, Paris 2001, p278. 
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 .امللكية نقل رسوم  -
 .العقد تسجيل مصاريف و أتعاب  -

 .باالستثمار املرتبطة التقنية و التجارية البحوث و الدراسات مصاريف  -ج
  .املستخدمني تكوين مصاريف -د
 مشروع كل ألن ذلك العامل و املال رأس يف االحتياج يف االرتفاع بسبب التمويل احتياجات يف االرتفاع -ه

االستغالل  دورة احتياجات ارتفاع وبالتبعية) األعمال رقم(املؤسسة  نشاط مستوى من يرفع استثماري
 ).العمالء حقوق و املخزونات،(
  

 :االستغالل لدورة التمويلية االحتياجات تحديد -2
العامل  املال رأس يف االحتياج رصيد على االستغالل دورة متويل احتياجات حتديد يف يعتمد

)BFR (منها نذكر طرق بعدة سبوالذي حي:  
  

 تاريخ يف امليزانية عناصر من العامل انطالقا املال رأس يف االحتياج حتديد هو: السكوني التحليل -2-1
  :االستغالل خارج و االستغالل موارد و احتياجات بني الفرق حاصل يف يتمثل الذي حمدد و

 - املخزون + العمالء+ حقوق االستغالل األخرى ) = BFRexp(االحتياج يف رأس املال العامل لالستغالل 
  ).االجتماعية و اجلبائية الديون( األخرى االستغالل ديون – املورد ديون

  ديون خارج االستغالل –االستغالل  خارج حقوق)= BFRexp(العامل لالستغالل االحتياج يف رأس املال 
  :يلي ما عليها يعاب أنه و احلساب سهولة و بالبساطة الطريقة هذه تتميز

خارج االستغالل،  املال رأس يف واالحتياج لالستغالل املال رأس يف االحتياج من كل حتديد قبل جيب -
  االستغالل؛ خارج العناصر و االستغالل عناصر بني للفصل إعادة ترتيب عناصر امليزانية

  واخلصوم؛ األصول لعناصر) حلظي(حالية  نظرة يعطي امليزانية بواسطة التحليل إن -
 لنشاط التقلبات املومسية االعتبار بعني يأخذ العامل ال املال رأس يف االحتياج ملستوى األدىن التحديد هذا -

  املؤسسة؛
 مهما الذي يعترب و السنة العامل خالل املال رأس يف االحتياج تقلبات بتقدير الطريقة هذه تسمح ال -

  للمؤسسة؛ التمويلية االحتياجات لتحديد
  .املستقبلية أو احلالية االستغالل شروط عن خمتلفة تكون أن ميكن املاضية االستغالل شروط إن -
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  1:المعياري العامل المال رأس في االحتياج )الديناميكي(الحركي  التحليل -2-2
 بني منو عالقة طردية وجود مفاده الستنتاج استنادا ذلك و احملاسبة خرباء طرف من الطريقة هذه وضعت

 أعمال يف رقم تغري حدث مبعىن أنه إذا ،)األعمال رقم(املؤسسة نشاط منو العامل و املال رأس يف االحتياج
رأس املال العامل وذلك حتت فرضية ثبات  يف االحتياج ملكونات النسبة بنفس تغري يقابله فسوف املؤسسة

 .شروط االستغالل للمؤسسة
   :ةالتالي اخلطوات حسب يتم الطريقة ذه العامل املال رأس يف االحتياج تقدير

 باأليام؛ العامل املال رأس يف االحتياج ملكونات الدوران أزمنة حتديد  -
 رقم بأيام من السابقة الدوران أزمنة تقدير بإعادة تسمح اليت األعمال رقم بداللة الرتجيح معامالت تقدير -

  األعمال؛
 األعمال رقم بضربه يف بقيمته مث الرسم خارج األعمال رقم من بيوم املعياري املال رأس يف االحتياج حساب -

  .اليومي
 :االستغالل عناصر دوران معدالت -أ
 املخزون  دوران معدل)A1) =(يوم= .......  360×)األولية املواد شراء تكلفة/ األولية املواد خمزون 

  يوم= .......  360×)املباعة البضائع شراء تكلفة/ البضائع خمزون= (                               
  يوم= .......  360×)املباع التام اإلنتاج تكلفة/التامة خمزون املننتجات= (                               

 العمالء  دوران معدل)A2) =(األعمال رقم /القبض أوراق+العمالء حقوق TTC(×360  .......=
 يوم
 املوارد  دوران معدل)A3) =(املشرتيات/الدفع أوراق+املورد ديون TTC(×360  .......=يوم 
  :بالنسبة لـ أما    

 ؛)A4(املشرتيات  املدفوعة على املضافة القيمة على الرسم دوران معدل - 
معة على املبيعات  املضافة القيمة على الرسم دوران معدل -   ؛)A5(ا
 ؛)A6(األجور  معدل دوران -
  ؛)A7(االجتماعية  معدل دوران املصاريف -

   .للمؤسسة لتسديدها املمنوحة املدة حساب هذه املعدالت على تتوقف

                                                             
1 Barreau. J et Delahaye. J, Gestion, financière manuel & application, 9éme édition, DUNOD, 
Paris 2000, PP 387-395. 
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  :االستغالل عناصر ترجيح معامالت - ب
 املخزون  ترجيح معامل)B1=( الرسم خارج األعمال رقم  /املستهلكة األولية املواد شراء تكلفة 

  .الرسم خارج األعمال رقم /املباعة البضائع شراء تكلفة =
  .الرسم خارج األعمال رقم / التنفيذ قيد اإلنتاج تكلفة= 
  .الرسم خارج األعمال رقم /املباع التام تكلفة اإلنتاج= 

 العمالء  ترجيح معامل)B2 =( رقم األعمالTTC  /رقم األعمال خارج الرسم. 
 املورد ترجيح معامل)B3 =( املشرتياتTTC  /رقم األعمال خارج الرسم. 
 املضافة املدفوعة على املشرتيات  القيمة على الرسم ترجيح معامل)B4=( املضافة القيمة على الرسم 

 .األعمال خارج الرسم رقم / املدفوعة
 معة على املبيعات  املضافة القيمة على الرسم معامل ترجيح معة )= B5(ا  الرسم على القيمة املضافة ا
 .الرسم خارج األعمال رقم /
  معامل ترجيح األجور)B6 =(الرسم خارج األعمال رقم /السنوية  األجور. 
  معامل ترجيح املصاريف االجتماعية)B7 =(الرسمخارج  األعمال رقم /السنوية املصارف االجتماعية. 
معامالت الرتجيح  و الدوران معدالت حساب بعد :المعياري العامل المال رأس في االحتياج حساب -ج

  :يلي كما ذلك و املعياري العامل املال يف رأس االحتياج حساب ميكننا االستغالل لعناصر
 األعمال  رقم من بيوم العامل املال رأس يف االحتياج صايف)HT) =(C1 +C2 +C5( - )C3 +

C4 +C6  +C7( 
  :حيث أن

    C = A  + B    أي) :C1 = A1+ B1 ،C2 = A2+ B2 ...اخل(  
  

 
 
 
 

  :مصادر التمويل -رابعا
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  :ميكن تصنيفها حسب العديد من املعايري
  

  : من حيث الملكية -1
وذلك من خالل عدم توزيع األرباح، أو زيادة رأس مال املسامهني : التمويل من المالكين أنفسهم -1-1

  .ويطلق عليه التمويل الذايت
وقد يكونوا موردين للمؤسسة أو بنوك أو مؤسسات : )المقرضين(التمويل عن طريق غير المالكين  -1-2

  .مالية
  

  : من حيث النوع -2
  .هو الذي حتصل عليه من البنوك واملؤسسات املالية األخرى: تمويل مصرفي -2-1
  .ة من االئتمان التجاريهو الذي حتص عليه املؤسس: تمويل تجاري -2-2

  

  : من حيث المدة -3
ا أكثر من : التمويل طويل األجل -3-1  10مثل القروض البنكية طويلة األجل، السندات، وتكون مد

  .سنوات
  .سنوات 10إىل  5وهو ذلك التمويل الذي ميتد من : التمويل متوسط األجل -3-2
القروض البنكية قصرية األجل، االئتمان مدته أقل من سنة مثل : التمويل قصير األجل -3-3

  .اخل......التجاري
  

  : من حيث المصدر -4
بيع األصول أو تأجريها، أو : ويكون مصدره من املؤسسة نفسها أو مالكيها مثل: التمويل الداخلي -4-1

  .اخل....ات واملؤونات اإلهتالكحجز األرباح وخمصصات 
خارج املؤسسة وبعيدا عن مالكيها مثل االقرتاض والتمويل ويكون مصدره من : التمويل الخارجي -4-2

  .اخل....التجاري والسندات 
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  :محددات االختيار بين مصادر التمويل -خامسا
تكوين (ال يتم اختيار مصادر التمويل بشكل اعتباطي، فلكل مصدر مزايا وعيوب ومسألة الختيار بينهما   

يعتمد على املفاضلة بني العائد واخلطر، وخيتلف تقييم خمتلف مصادر ) ما يعرف باهليكل املايل للمؤسسة
  1:التمويل بناءا على االعتبارات التالية

  حجم األموال اليت حتتاجها املؤسسة والفرتة الزمنية اليت سيتم توظيف األموال من خالهلا؛ -
ا وتوظيف هذه األموال؛ -   توافق مصادر األموال ألوجه استخداما
  مقارنة مع معدل التكلفة السائدة ومع عائد االستثمار املتوقع؛تكلفة  -
  أجال التسديد وتزامنها مع التدفقات النقدية املتوقع حتقيقها من استغالل املشاريع املمولة؛ -
األرباح القيود اليت يفرضها املمولون على املؤسسة املقرتضة كشروط عدم االقرتاض اإلضايف، أو عدم توزيع  -

  .على معدالت حمددة من النسب املالية طوال فرتة االقرتاض ةواحملافظ
  :يعتمد تكوين وتسيري اهليكل املايل للمؤسسة االقتصادية على االعتبارات التالية  

  

  : المالئمة -1
 مــع الســتخدامها االقتصــادية املؤسســة ـا تتمــول الـيت األمــوال تـتالءم أنباملالئــة   يقصـد
 حيـث املـوارد، هلـذه االسـتحقاق درجـة مـع لألصـول السـيولة درجـة ترتيـب تراعـي وأن طبيعـة األصـول،

 عامـل املسـتخدمة، ويرتكـز األصـول ألنــواع املناسـبة األمـوال علـى احلصــول إىل اإلدارة املاليــة تسـعى
 حيـث األصـول واخلصـوم، جـانيب مـن كـال بـني األمثـل التـوازن إىل الوصـول وأمهيـة ضـرورة علـى املالئمـة

 كـال أن علـى اعتبـار وذلـك للمؤسسـة، والرحبيـة السـيولة هـديف حتقيـق علـى مباشـر اثـر التـوازن لـذلك أن
األجــل  طويلـة إىل الــزمين التوقيــت حيــث مــن داخليــا تنقســم ومصــادرها األمـوال اسـتخدامات مـن

 ومصـادر طويلـة األجـل مصـادر إىل تنقسـم األمـوال مصـادر فـإن أخـرى جهـة ومـن األجـل، وقصـرية
 ميكـن ال وبالتـايل املؤسسـة، يف دائمـة بصـفة تضـل قيمـة بـأن الـدائم، العامـل املـال رأس قصـري، ويتميـز

 املـال رأس أن أي املؤسسـة، تصـفية عنـد إال فيـه املسـتثمرة األمـوال اسـرتداد مـن أو الـدائنني للمـوردين
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 هـذا وعلـى  مسـتمر بشـكل املؤسسـة بـه حتـتفظ الـيت املتداولـة لألصـول األدىن ميثـل احلـد الـدائم العامـل
 أن ميكـن مـا وهـذا ،اخلــارج النقـدي والتـدفق الــداخل النقـدي بــني التـدفق التناسـق يتحقـق األسـاس

 يف واملتمثلـة الدائمـة االسـتخدامات فـان املالئمـة ملبـدأ ووفقـاالتمويـل،  يف التغطيـة مـنهج عليـه يطلـق
 األجـل، طويلـة متويـل مصـادر مـن متـول أن جيـب األصـول املتداولـة، مـن األدىن واحلـد الثابتـة األصـول

 مـن متويلهـا يـتم أن جيـب املتغـرية أو املؤقتـة يف األصـول املتداولـة واملتمثلـة املؤقتـة االسـتخدامات وإن
 1.األجل قصرية مصادر

  

  : عليها الحصول وسهولة التمويل مصادر تكلفة -2
 القـروض علـى الفوائـد كانـت كلمـا ألنـه املناسـب، التمويـل اختيـار يف مـؤثر عامـل التكلفـة إن

 أو مضـطربة السـائدة املاليـة الوضـعية كانـت كلمـا انـه كمـا االقـرتاض، علـى ذلـك املؤسسـة شـجع أقـل
 طويلـة القـروض علـى االعتمـاد صـعوبة زادت األمـوال، هـذه علـى يف احلصـول نسـبية صـعوبة هنـاك

 .األخرى املالية أو املؤسسات البنوك من سواء األجل
  

  :المخاطرة -3
 مسـتقبال، عليهـا احلصـول سـيتم الـذي العائـد تقلـب ملـدى النسـيب املقيـاس باملخـاطرة نعـين 

 املؤسسـة إدارة فـان وعليـه االسـتغالل، دورة خـالل سـلبية نتـائج حـدوث توقـع أو احتمـال أي هـي
 يـتم خالهلـا مـن والـيت للتنبـؤ تقنيـات وضـع طريـق عـن املخـاطرة هـذه وقيـاس تسـتلزم بتحليـل أن جيـب

 حجـم مصـدره، حتديـد يف مهمـا عـامال تعـد املخـاطرة أن منهـا، كمـا املزيـدتفـادي  حـىت أو الـتخلص
ـا حيـث متويـل، ومـدة  أو احلاليـة مشـاريعها علـى تـؤثر كمـا للمؤسسـة االسـتغاللية علـى الـدورة تـؤثر إ

 أعبـاء تفـوق عنـدما خاصـة وهـذا اإلفـالس، إىل قـد يـؤدي اجلانـب هـذا يف ـاون وأي املسـتقبلية،
 علــى االعتمـاد يف املبالغـة إىل ذلــك إمـا يف السـبب ويعــود التســديد علـى املؤسســة قــدرة الـديون

ا يف على يؤثر املؤسسة، والذي يف اإلنتاج حجم انتظام عدم أو االقرتاض  2.الديون خدمة قدر
اختـاذ  عنـد االقتصـادية املؤسسـة يف النقديـة السـيولة وضـع خـالل مـن املخـاطرة درجـة تتضـح

 عـن والبحـث التكلفـة عامـل لتجـاوز املؤسسـة تضـطر قـد حرجـا الوضـع كـان فـإن التمـويلي، القـرار
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 تـاريخ يصـبح وهكـذا مسـتقبال، السـيولة علـى الضـغط عوامـل تتجنـب حـىت األجـل متويـل طويـل مصـدر
 1.الظروف هذه مثل متحكما يف عامال االستحقاق

  
  

  : المرونة -4
للتغــريات  تبعــا النقصــان أو بالزيـادة التمويـل مبلــغ مقــدار تعـديل إمكانيـة العامــل هــذا ميثـل

 اإلدارة فـان املتداولـة األصـول لتمويـل مـثال االقـرتاض فعنـد األمـوال، إىل احلاجـة مقـدار يف الرئيسـية
 يعطيهـا الـذي املصـدر تسـتخدم فهـي ذلـك جانـب األجـل، إىل قصـري متويـل مصـدر عـن املاليـة تبحـث

 تـوفر حالـة يف املبلـغ مـن أكـرب جـزء تسـديد يف احلريـة أو احلاجـة عنـد زيـادة مقـدار التمويـل إمكانيـة
 املؤسســة تفقــد أن ميكــن. املومسيــة والظــروف للتقلبــات وذلــك تبعــا لــديها غــري مســتخدمة الســيولة
 : التالية احلاالت يف مرونتها

 االقـرتاض بعمليـة القيـام املؤسسـة تسـتطيع ال احلالـة هـذه ففـي عليهـا، املرتتبـة االلتزامـات زيـادة عنـد -
 اقل؛ وبفائدة السوق يف االقرتاض رغم توفر األموال

 السـابقة للقـروض منحـت الـيت الضـمانات بـنفس إضـافية لقـروض ضـمانات تـوفري علـى القـدرة عـدم -
 االقرتاض؛ على املؤسسة قدرة من ما يقلل وهذا

املؤسسـة  قـدرة تقييـد إىل الـدائنني مـع املاضـية العقـود يف عليهـا املنصـوص الشـروط بعـض تـؤدي قـد -
 إضافية؛ أموال على احلصول  يف احلالية

  

  :الدخل -5
الستخدامها للموجودات،  نتيجة االقتصادية للمؤسسة الصافية النقدية التدفقات جمموع الدخل يعترب

 األموال يف اختيار نوع املايل للتخطيط الرئيسية األهداف من واحد الدخل من ممكن قدر أكرب حتقيق ويعترب
 عن على االستثمار معدل العائد رفع على يعمل املايل املدير أن نالحظ ولذا املايل، اهليكل يف تستخدم اليت

 فإذا. الرفع املايل أو املتاجرة بامللكية اصطالحا العملية هذه على يطلق حيث الغري، أمول استخدام طريق
 مما للمالكني أفضل الرحبية سبةن احلالة تكون هذه ففي املوجودات، على العائد من أقل االقرتاض تكلفة كانت
 نسبة رحبية تنخفض عكسية، أي الرفع املايل نتائج وتكون جديدة، مسامهات طريق عن التمويل لو كان
على املوجودات،  احملقق  العائد من أعلى تكلفة االقرتاض كانت إذا ما حالة يف امللكية حقوق على املالكني
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 رحبية نسبة فرق يف هناك يكون فال االقرتاض وكلفة عن املوجودات الناجم العائد بني التساوي حالة يف أما
 .مسامهات جديدة خالل من أو االقرتاض على متويلها املؤسسة يف إدارة اعتمدت سواء املالكني

  

  
  : التوقيت -6

توقيــت  يف الالزمــة هلـا األمــوال مصــادر علـى املؤسسـة حصـول أمهيـة إىل العامــل هــذا يشـري
 احلصـول ميثـل تكلفـة والـذي الفائـدة سـعر يعتـرب االقـرتاض، حيـث وشـروط التكلفـة حيـث مـن يناسـبها

 إىل التوقيـت يشـري عامـل وهنـا النقـود، علـى والطلـب العـرض قـوى بتالقـي سـيحدد األمـوال والـذي علـى
 نوعيـات وتـوفري يف السـوق الفائـدة سـعر اخنفـاض أوقـات يف الالزمـة األمـوال احلصـول علـى ضـرورة

 املاليــة اإلدارة تســعى األساســي الــذي اهلــدف حيــث. والنقديــة األســواق املاليــة يف ةاملطلوبــ األمــوال
 أحــد يعتـرب والتوقيــت تكلفـة األمــوال املقرتضـة، تقليــل هـو االقــرتاض عمليـة مــن حتقيقـه يف جاهـدة
 لـه، املهمـة اآلثـار وأحـد املرونـة وثيقـا بعنصـر ارتباطـا ويـرتبط اهلـدف، هـذا حتقيـق يف األساسـية العوامـل
 لعمليـات السـليم التوقيـت مـن خـالل أمهيـة وفـورات هلـا علـى احلصـول مـن املؤسسـة العامـل هـذا وميكـن

 املتعلـق املـايل اختـاذ القـرار عنـد العامـل ـذا املاليـة األخـذ اإلدارة علـى وجـب لـذا واالقـرتاض التمويـل
ا قـد تلغـي لألمـوال املؤسسـة حاجـة بالتمويـل، ولكـن  سـوق الـدخول إىل وتضـطر التوقيـت علـى قـدر

  .مناسبة التوقيت عدم من بالرغم االقرتاض
  .إن املفاضلة بني مصادر التمويل املتاحة يقتضي معرفة كل مصادر التمويل املمكنة وخصائص كل منها  
  

 )األموال الخاصة(من خالل حقوق الملكية  التمويل :المحور الثاني
 األول تعد املصدر إذ املؤسسة، ألصحاب ملكيتها تعود اليت التمويل مصادر جمموعة اخلاصة األموال تشكل  

 التمويل وتتعدد أشكال .القائمة للمؤسسات األساسي املصدر األموال هذه متثل املؤسسات،كما لتأسيس
 على املؤسسة باالعتماد عليه حتصل داخلي خاص متويل إىل تقسيمه ميكن حيث للمؤسسات اخلاص

ا  حتققه نتيجة الذي النقدي الفائض طريق عن للمؤسسة الذايت التمويل من كل يضم و الداخلية إمكانيا
ا  لغرض به بل حتتفظ أرباح، شكل على توزيعه عدم تقرر والذي العادي االستغاليل نشاطها إطار يف تعامال

 التدفق هذا ويتميز عن االستثمارات التنازل عملية عن الناتج التدفق طريق عن أو مستقبال، استثماره إعادة
ا عن بالتنازل ال تقوم األخرية هذه أن حيث للمؤسسة، االستغاليل بالنشاط ارتباطه بعدم  يف إال استثمارا
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إصدار  طريق عن حتصيلها يتم خارجية خاصة أموال شكلكذلك  اخلاص التمويل يأخذ، و استثنائية حاالت
 .املؤسسة مال رأس يف ملكية حق لصاحبها متنح مالية أوراق

  :التمويل الخاص الداخلي -أوال
  

  :للمؤسسة الذاتي التمويل -1
 به ألجل حيتفظ والذي للمؤسسة العادي النشاط جمال عن الناتج النقدي الفائض هو الذايت لتمويلا

 النشاط عن داخلية مصادر من املتأتية لألموال ادخار عملية حصيلة بذلك يعد املستقبلي وهو نشاطها متويل
فالتمويل الذايت يتولد عن جمموع النشاط االستغاليل واملايل وكذا االستثنائي للمؤسسة  ،االستغاليل للمؤسسة

خالل الدورة اإلنتاجية واملعرب عنه بقدرة التمويل الذايت، وخيتلف مفهوم قدرة التمويل الذايت عن مفهوم التمويل 
املوزعة على الشركاء واقتطاع  رباحاإللنقدي الصايف الذي حتققه املؤسسة بعد طرح االذايت الذي ميثل الفائض 

  1:، حيث ميكن أن تكتب العالقة التاليةمجيع املصاريف املالية واجلبائية
حصص املخصصات + ات اإلهتالكحصص + نتيجة الدورة الصافية = قدرة التمويل الذايت 

  .واملؤونات ذات الطابع االحتياطي
 ونواتج مداخيل شكل على املسجلة العمليات بواسطة احملققة الداخلية املالية املواردفهو  أما التمويل الذايت  

 على نقدي فائض على املؤسسة حتوز املؤسسة التزامات مجيع تسديد وبعد حيث معينة، زمنية فرتة خالل
  :هو املبلغ املتبقي لدى املؤسسة من قدرة التمويل الذايت بعد توزيع األرباح على الشركاء أيو 2،سيولة شكل

  .األرباح املوزعة –قدرة التمويل الذايت = التمويل الذايت 
 . أرباح صافية غري موزعة+ املؤونات + ات اإلهتالك= التمويل الذايت 

  

 تعتمد حبيث ،طريقتني وفق الذايت التمويل قدرة حساب ميكن 3:ةللمؤسس الذاتي التمويل تقدير -1-1
ا ،لالستغالل النقدي اخلام الفائض على األوىل الطريقة  الصافية احملاسبية النتيجة على فرتتكز الثانية الطريقة أمّ

  .للمؤسسة
 :لالستغالل الخام العجز أو الفائض من انطالقا الذاتي التمويل قدرة حساب -أ

                                                             
  .28أمحد بوراس، املرجع السابق، ص   1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، تأثير السياسات التمويلية وتأثيرها على أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة االقتصادية الجزائريةحممد بوشوشة،   2

  .96، ص 2016جامعة بسكرة 
، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة المحددة لبناء الهيكل المالي للمؤسسة حالة عينة من المؤسسات الجزائريةشرايب باية كنزة، العوامل   3

  .7-5، ص ص 2014-2013 3اجلزائر
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  احملصلة االستغالل نواتج = الذايت التمويل قدرة
  )األصول عناصر عن التنازل نواتج باستثناء(حمصلة  أخرى نواتج + 
  مدفوعة  أعباء  -
 .مدفوعة أخرى أعباء  -

  لالستغالل اخلام الفائض =الذايت  التمويل قدرة
  لالستغالل  أخرى نواتج  +
  ) باالستغالل اخلاصة(األعباء  حتويل  +
  حمصلة  مالية نواتج  +
  حمصلة استثنائية نواتج + 
  لالستغالل أخرى أعباء -
  مدفوعة مالية أعباء  -
  مدفوعة استثنائية أعباء  -
  النتائج  يف األجراء مشاركة  -
 .الشركات أرباح على الضريبة  -

ا الطريقة هذه متتاز  بعني االعتبار باألخذ الذايت، التمويل على املؤسسة قدرة أصل استبيان على بقدر
ابصعوبة  الوقت نفس يف عليها يعاب لكن اخلزينة، على تؤثر اليت التكاليف و النتائج إال  مقارنة حسا

 .الثانية بالطريقة
 :الصافية المحاسبية النتيجة من انطالقا الذاتي التمويل قدرة حساب - ب

  الدورة  نتيجة = الذايت التمويل قدرة
    للتحصيل قابلة غري حمسوبة للتسديد نواتج قابلة غري حمسوبة تكاليف  +
 .األصول عناصر عن التنازل نواتج  -

 الدورة نتيجة = الذايت التمويل قدرة
  )مؤونات و اهتالكات(  احملسوبة التكاليف خمصصات  +
 عنها املتنازل األصول لعناصر الصافية احملاسبية القيمة+ 
 )املسرتجعة املؤونات و اتاإلهتالك( املسرتجعة احملسوبة التكاليف  -
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 للنتيجة احملولة االستثمار إعانات -
 األصول عناصر عن التنازل نواتج -

 تربير على القدرة عدم مشكلة تطرح لكنها السابقة، بالطريقة مقارنة بالبساطة الطريقة هذه متتاز
ذا. النقدي الفائض تكوين  طبيعة إىل بالنظر و للمؤسسة، الذايت التمويل قيمة على حنصل الشكل و

 قد املقابل يف لكن و املؤسسة، لدى مفضلة متويل وسيلة منه جيعل ذلك النقدي فإن الفائض هذا مكونات
  .بعض العيوب املورد هلذا جند

 

 :التالية املراحل خالل التمويل الذايت من يتشكل: مراحل تشكيل التمويل الذاتي -1-2
  ما يسمى ليتشكل الوسيطية االستهالكات األعمال رقم يغطي حيث احملققة التجارية اإليرادات من ينطلق -

املؤسسة مبقدمي  وعالقة التموين سياسة حتديد يف املضافة القيمة مؤشر يسمح حيث املضافة، بالقيمة
ا بالباطن واملقاولة اخلارجية اخلدمات ا يف التحكم على وقدر  املباشرة؛ استهالكا

ومصاريف الضرائب  املستخدمني مصاريف لتغطية يوجه السابقة املرحلة يف احملقق املضافة القيمة رصيد -
 لالستغالل؛ اإلمجايل الفائض ليشكل والرسوم

احملصلة النهائية  مبثابة وهو السابقة املراحل حسب احملققة اإلمجالية النتيجة هو الذايت التمويل على القدرة -
 اإلرباح؛ توزيع قبل احلقيقية املالية للتدفقات

حنو  بتوجيهه للمؤسسة يسمح الذي الذايت التمويل للمؤسسة يتشكل املسامهني على األرباح توزيع بعد -
الذي ميكنها  األمر وهو مهمة الذايت التمويل على قدرة حتقيق أمهية للمؤسسة تربز وهنا املختلفة، االستثمارات

ا تسديد من   .الذايت التمويل يشكل املتبقي والرصيد املسامهني اجتاه مستحقا
  :ميكن متثيل مراحل تكوين التميل الذايت من خالل الشكل التايل  
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  .مراحل تشكيل التمويل الذاتي): 02(الشكل رقم 

  .241، ص 2006األردن  عمان وائل، دار األوىل الطبعة ،)املالية اإلدارة( املايل التسيري قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس: المصدر
  

  :يتشكل التمويل الذايت من :مكونات التمويل الذاتي -1-3
  :اإلهتالك -أ
 ملبلغ النظامي التوزيع فهو احملتملة حياته مدة على األصل تكلفة توزيعيقصد به  :اإلهتالكتعريف  -1-أ

 لتكلفة توزيع بأنه اإلهتالك يعرف كما 1،معينة زمنية مدة خالل الستعماله نتيجة لالهتالك القابل األصل
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   التجارية السياسة
 

  املضافة القيمة تشكيل  
  

  

 على املضافة القيمة توزيع
االقتصاديني املتعاملني   

 
  لالستغالل اإلمجايل الفائض 

  
 

 املالية والتوظيفات التمويل سياسة
 ألخرى نشاطات

  
  
 

  اإلمجالية الذايت التمويل على القدرة 
  

  

 

    املؤونات اتاإلهتالك سياسة
  الذايت التمويل على القدرة  

 

    األرباح توزيع سياسة
  الذايت التمويل  
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 من تقلل حديثة اخرتاعات ظهور أو عن الزمن مرور أو االستعمال نتيجة له املقدر العمر االستثمار على
  1.لالستثمار اإلنتاجية القيمة 

 تاتجهيز وال إنتاج، معداتو  الت،كاآل  اإلنتاج وسائل من العديد املؤسسة تستعمل: اإلهتالكأهمية  -2-أ
 سوف تزاالتجهي هذه فإن االستعمال هلذا ونتيجة أهدافها، حتقيق دف وذلك دواتاألو  عداتوامل كتبية،امل

 على يرتتبو  .نالزم عاملو  املكثف، االستعمالو  التكنولوجي، كالتطور العوامل من للعديد انظر  قيمتها تتدين
 نتيجة وكذا اإلنتاج، عملية يف االستعمال لدرجة نتيجة ونوعا، كما مردوديته، اخنفاض لألصل، املادي التدهور

 التقين التطور عن يرتتب كما املناخية، الظروف وباخلصوص اإلنتاج وسائل فيه تستعمل الذي احمليط رياتلتأث
 يؤدي مما املتطورة، التكنولوجية ذات اجلديدة اآلالت ظهور يف الكبري التيار ذلك يف خصوصا يتمثل سلبيا، اأثر 
 يتم مل وان وحىت استعماهلا، على أطول مدة متر مل وان حىت منها، األقدم اآلالت قيمة يف االخنفاض إىل

 مواصلة املؤسسة على يجبف ،النشاط يف ريةااالستمر  على ينص الذي احملاسيب للمبدأ اونظر  ماديا، إهالكها
 ذلك ويتم ،املهتلك ترااالستثما حيازة إعادة املؤسسة على يتوجب، و التخفيض أو التصفية وليس نشاطها
 وبالتايل التكاليف هيكل يف تااالستثمار  خمتلف اهتالك أقساط سنويا تسجل حيث ،اإلهتالك تقنية بواسطة
 هذا، الدولة خلزينة تدفع سوف اليت الضريبة يف ختفيض يعين ما وهو اتاإلهتالك جمموع مبقدار النتيجة ختفيض

 2: ، حيثاملهمة الذايت التمويل عناصر من فهو تااالستثمار  حيازة إلعادة خيصص التخفيض
 اإلمجالية النتيجة = التكاليف -داتار ياإل                

 )اتاإلهتالك( الومهية التكاليف + احلقيقية التكاليف = التكاليف :        حيث
 تسجيل مقابل نقدي شكل على تكلفة تدفع ال املؤسسة ألن ومهية تكاليف تااإلهتالك تعترب

 .املؤسسة تكاليف هيكل يف اتاإلهتالك
 الضريبة معدل x اإلمجالية النتيجة = الضريبة                
  الضريبة - اإلمجالية النتيجة = احملاسبية الصافية النتيجة                

 مل فإذا، ئباالضر  مقدار ختفيض وبالتايل النتيجة ختفيض وبالتايل التكاليف بتضخيم اتاإلهتالك تقوم
  :فإنه اخلصم الواجبة التكاليف من اتاإلهتالك تكن

  احلقيقة التكاليف - داتااإلير  = النتيجة             

                                                             
  .140، ص2006 اجلزائر  للنشر، هومة اجلزائر، دار جامعة ، العامة المحاسبة صالح، حواس  1
  .120حممد بوشوشة، املرجع السابق، ص   2
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يب الضري االقتطاع يرتفع الوقت نفس ويف اتاإلهتالك قيمة مبقدار تزداد سوف النتيجة فإن وبالتايل
 :حيث

  ) الضريبة معدل( ×  )اإلهتالك جرا إد دون النتيجة( = الضريبة
 A  نسميه معني مبعدل وذلك الضريبة ارمقد رفع إىل يؤدي ما وهو

 استغالل للمؤسسة السماح أجل من A: ب يقدر الضريبة من معني قدر عن ئباالضر  إدارة تتخلى
 على ئريزااجل التجاري القانون فرضو  .تااالستثمار  حيازة متويل إعادة يف الضريبة من دفوعامل غري القدر هذا

 جيب فإنه كفايتها وعدم األرباح حتقيق عدم حالة يف حىت وذلك السنوية اتاإلهتالك تسجيل املؤسسات
  .صحيحة نيةيزاامل تكون حىت املؤونات ومجع اتاإلهتالك تسجيل يف الشروع

 اجلزء ذلك خالل من وذلك املؤسسة ألن انظر  وذلك للمؤسسة الذايت التمويل يف مهما ار و د اإلهتالك حيتل  
 للمؤسسة يسمح ما وهو املؤسسة، منه تستفيد والذي ئبار ضال ملصلحة يدفع ال والذي الضريبة من احملرر

 الضمان حتقيق يف مهما ر ا دو يلعب كما هلا، الذايت التمويل على القدرة وتقوية الذاتية السيولة بتدعيم
 وبالتايل املؤسسة يف االستثمار حلماية وسيلة فهو مهمة تار ااستثم حتقيق وإعادة النمو حتقيق يف للمؤسسة

  .توقفها وعدم النشاط يف ريتهاااستمر  ضمان
 طريقة يف متثلت املعتمدة اإلهتالك طريقة فإن االستقالل ومنذ ئرااجلز  يف: اإلهتالكطرق حساب  -3-أ

 استقاللية قانون وصدور السوق اقتصاد حنو ئرااجلز  لتوجه اونظر  1999 سنة غاية إىل الثابت، اإلهتالك
 أمناط إىل اللجوء للمؤسسة ممكنا أصبحو  السائد اإلهتالك منط جعةامر  تمت، االقتصادية العمومية املؤسسات

 قانون من 141 املادة نصتو  واملتصاعد، التناقص اإلهتالك يف واملتمثلة اخلطي اإلهتالك غري لإلهتالك أخرى
 اإلهتالك إىل الرجوع ميكن كما القانوين، اإلهتالك هو اخلطي النظام أن على املماثلة والرسوم املباشرة ئباالضر 

 .املتصاعد اإلهتالك و املتناقص
 حيث األصل، الستعمال العادية املدة أساس على حسابه يتم اإلهتالك قسط): الخطي( الثابت اإلهتالك -

 عدد على )%100نسبة ( 100 بقسمة  اإلهتالك معدل بسوحي ومتساوية، ثابتة اإلهتالك أقساط تكون
 .السنوات عدد/  100=  اإلهتالك معدل           :حيث السنوات

 وذلك 1999 سنة من بداية به مسموحا أصبح املتناقص اإلهتالك اجلزائر يف :المتناقص اإلهتالك  -
 ممكنة سرعة بأقصى املهتلكة تااالستثمار  اسرتجاع إعادة على االقتصادية العمومية للمؤسسات تشجيعا
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 االستثمار هتالكإ املستحسن من حيث كبرية تكنولوجي تطور بدرجة تتميز اليت لألصول بالنسبة وخاصة
 .االستثمار هذا من اتطور  أكثر استثمار حيازة يف احملققة الفوائض استثمار وإعادة بسرعة املعين

 األوىل السنوات يف مرتفعة اهتالك أقساط بتطبيق للمؤسسات ويسمح اختياري هو املتناقص اإلهتالك
  ،األصل استعمال من

األصلية  القيمة تكون املتناقصة، واليت القيمة على ثابت معدل بتطبيق املتناقص اإلهتالك حيسب
  . القادمة للسنوات بالنسبة الصافية احملاسبية والقيمة األوىل، للسنة بالنسبة )التثبيت( لألصل

  املعامل ×الثابت  اإلهتالك معدل  =املتناقص اإلهتالك معدل
 :كالتايل املعامالت هذه حتدد ئري،ااجلز  املباشرة ئباالضر  قانون من ،1 فقرة 110 رقم املادة حسب

 .سنوات4 و3  بني االستغالل مدة كانت إذا 1,5
 .سنوات 6و 5 بني االستغالل مدة كانت إذا 2,0
 .سنوات 6 من أكثر االستغالل مدة كانت إذا 2,5

اجلارية،  للسنوات بالنسبة املتبقية، القيمة من لنسبة املطابقة الدفعات من أقل املتناقصة الدفعة تكون عندما
 عن نتوقفو اخلطي،  اإلهتالك نظام يف املستخدمة النسب هذه تساوي إهتالك خمصصات على نتحصل
 ونوزع ، املتبقية السنوات على الباقية القيمة من أقل يكون املتناقص اإلهتالك ملا املتناقص اإلهتالك استعمال
 .املتبقية السنوات عدد على) الصافية احملاسبية القيمة( الباقية القيمة بالتساوي

ا الشروط من جمموعة التناقص اإلهتالك لتطبيق يشرتط  ئباالضر  قانون من 110 املادة حدد
 :يلي كمااجلزائري   املماثلة والرسوم املباشرة

 يف املستعملة واحملالت والورشات السكنية املباين غري من للمؤسسة املباشر اإلنتاج يف تدخل تاالتجهيز  أن -
 ؛املهنة ممارسة

  ؛السياحي القطاع مؤسسات تستعملها اليت واحملالت املباين على املتناقص اإلهتالك يطبق -
  ؛احلقيقي الربح لنظام خاضعة املؤسسة تكون أن جيب -
  .راالختيا هذا عن جعاالرت  ميكنها وال ئباالضر  إدارة إىل كتابيا التصريح املؤسسة على جيب -
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 وأي تدرجييا تتناقص مث ، األوىل السنوات يف كبرية بقيم اإلهتالك نظام تسرع املتناقص اإلهتالك طريقة إن  
 السنوات خالل الذايت التمويل إمكانية بذلك يزداد و النفعية، األصل مدة على متناقص عبء إىل تؤدي
  1.األوىل

 يدااملتز  أو املتصاعد اإلهتالك يطبق، متصاعدة تكون النوع هذا يف اإلهتالك أقساط :المتصاعد اإلهتالك -
 فإن بالتايل االستثمار، قيمة تنعدم أن إىل ،)تدرجييا زيادة( فأكثر أكثر اإلهتالك ملعدل األصلية القيمة على

وتتزايد مع مرور سنوات العمر االقتصادي  األوىل السنوات خالل قليلة تكون الذايت التمويل إمكانية
 . لالستثمار

 :بالعالقة التالية النوع هذا يف اإلهتالك قسط حساب ويتم

N :اإلهتالكعدد سنوات ( لألصل النفعية املدة إىل تشري.( 
 العمر سنوات عدد حبسبأي  السنوات، عدد حسب) املتزايد اإلهتالكمعامل ( النسبة هذه تتغري

 .لالستثمار االقتصادي
 :يلي كما اإلهتالك أقساط حساب يتم فإنه سنوات 05 حياته مدة استثمار لدينا كان فإذا

15: الطريقة األوىل - = 		 (5+1)5

2
= 	

(N+1)N

2
=   معامل	اإلهتالك	املتزايد	

  15= 1+ 2+  3+ 4+ 5= املتزايد  اإلهتالكمعامل : الطريقة الثانية -
  :املتزايد اإلهتالكبقسمة عدد سنوات بداية االستثمار على معامل  اإلهتالكحتسب أقساط   

 1/15 × األصلية القيمة = األول القسط
 2/15 × األصلية القيمة =الثاين القسط
  5/15 ×  األصلية القيمة = اخلامس القسط

 الذايت التمويل إمكانية تتناقص فبذلك لألصل، النفعية املدة على تدرجييا يزداد يدااملتز  اإلهتالك طريقة إن  
  .األوىل السنوات خالل

 اهتالك طريقة اختيار إىل تلجأ املؤسسة فإن الذايت التمويل مصادر من مصدر هو اإلهتالك أن مبا
 2:عوامل بعدة االختيار عملية تتأثر حيث اإلهتالك خمصصات من املوجودة األهداف طبيعة مع تتناسب

                                                             
  .145حواس صالح، املرجع السابق، ص   1
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 فإن لذلك الصافية النقدية التدفقات حجم أكرب هلا توفر اليت الطريقة اختيار املؤسسة على :الضريبي األثر -
 الضرييب الوعاء ختفيض على يعمل الذي املتناقص اإلهتالك طريقة هي احلالة هذه يف لالهتالك سياسة أفضل

 .للمؤسسة التمويلية القدرة زيادة وبالتايل
 خمصصات قدرة عدم إىل يؤدي لألسعار يدااملتز  واالرتفاع النقود قيمة اخنفاض إن :النقدي التضخم -

 :يلي مبا القيام املؤسسة يلزم مساهلاأر  قيمة تدهور وكذا للمؤسسة، اإلنتاجية القدرة جتديد على اإلهتالك
 على اإلهتالك يطبق وهلذا التضخم نسبة يعادل مبا قيمتها زيادة طريق عن الثابتة األصول تقدمي إعادة 

 ).ءاالشر  مثن(النقدية القيمة من بدال احلقيقية القيمة أساس
 لالتموي أثر لتجنب ممكنة سرعة بأقصى األصول لالسرتداد وذلك املتناقص اإلهتالك طريقة اختيار. 

 التقنيات تستخدم اليت املؤسسات بني املنافسة شدة من يزيد التكنولوجي التقدم إن :التكنولوجي التقدم -
 يتماشى مبا أصوهلا تستخدم أن عليها جيب األخرى املؤسسات منافسة املؤسسة تستطيع ولكي ،احلديثة

 بأقصى املستثمر مساهلاأر  اسرتداد من متكنها اليت املتناقص اإلهتالك طريقة باستعمال وذلك ،احلديثة والتقنيات
 .تهاوتطور  السوق ظروف مع يتماشى مبا واستبداله ممكنة سرعة

 يف هاما ادور  يلعب لالستثمار اإلنتاجي رللعم الصحيح التحديد إن :لألصل اإلنتاجية الحياة مدة تحديد -
 بعد لالستثمار الباقية القيمة حتديد جيب كما ،سنويا اقتطاعها الواجب احلقيقية اإلهتالك خمصصات حتديد
 .اإلهتالك فرتة انتهاء

 حجم على تؤثر قادمة لسنوات املستهدفة النمو معدالت حتديد إن :المؤسسة في النمو سياسة -
 .املعتمدة اإلهتالك طريقة على تؤثر وبالتايل اقتطاعها الواجب اإلهتالك وخمصصات

  :المؤونات - ب
ا عبء على على عرفت  قيم يف الفعلي النقص ملقابلةفيها،  تكوينه يتماليت  بالفرتة اخلاصاإليراد  أ

 ال ولكن، احلدوث احملتملة أو املؤكدة ماتاااللتز  ملقابلة أو احملتملة أو املؤكدة اخلسارة ملقابلة أو األصول بعض
 ىلإ ولصالو  قبل التكوين وواجب مياإلز  يعترب التعريف ذا للمؤونات ملخصصاو  بدقة، قيمتها حتديد ميكن
   .اخلسارة أو الربح صايف

ا    :نفرق بني نوعني من املؤونات حسب الغرض 
 قيمة يف النقص ملواجهة تشكيلها يتم اليت املؤونة وهي: والحقوق المخزونات لحسابات المؤونة -

  .املؤسسة حقوق حتصيل عدم وخطر واملخزونات تار ااالستثم
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 عن ناتج احلايل العبء يكون عندما املؤونات من النوع هذا تسجيل يتم: والتكاليف الخسائر مؤونة -
  .املؤسسة امز تال تنفيذ غاية إىل ؤونةامل مبلغ تسجيل يتمو  دقيقة بصفة التكلفة هذه تقدير ويكون سابق حادث

 إجبارية على اجلزائري التجاري القانون نص كما احلذر، و احليطة ملبدأ طبقا تنشأ املؤونة بأن نذكر
 : يلي ما بتكوينها املرتبطة الشروط أهم ومن املؤونة، تكوين

 ؛سند على مبينة اخلسائر وقوع احتمال على الدالة األسباب تكون أن -
 ؛بدقة املؤونة قيمة حتدد أن -
 مبدأ لتجسيد هذا السنة نفس خالل نشأت قد املعين األصل قيمة اخنفاض أسباب تكون أن -

 ؛للمؤسسة املالية الدورات بنيالفصل 
 ؛احلدوث أكيدة احملتملة اخلسائر و األعباء أو التدهور يكون أن -
  .مبالغة دون موضوعيا النقص هذا تقدير يكون أن -

 ،االستغالل دورة خالل بالفعل اخلسائر هذه تقع فقد، احملتملة واخلسائر باألعباء خاصة املؤونات
 هذه تبقى عليه و احملتملة اخلسائر هذه تقع ال قد أخرى جهة ومن ،اخلسائر هذه املؤسسة تواجه هنا ومن

 نسبة طرح بعد هذاو  االحتياطات إىل تنتقل املالية الدورة اية يف وبالتايلة، املؤسس تصرف حتت األموال
 الطابع ذات فاملؤونات بالتايل و ،هلا الذايت التمويل ضمن تدخل حيث املؤسسة لدى وتبقى منها الضريبة

  . الذايت التمويل مصادر من مصدر تعترب االحتياطي
  :األرباح المحتجزة -ج
 بدال احتجازها قررت املؤسسة أن إال حتققت، أرباح هي احملتجزة األرباح: المحتجزة األرباح تعريف - 1-ج
 مستقبلية، أن استثمارات متويل يف استخدامها دف ذلك و ،)األسهم محلة(البشركاء  على توزيعها من

 العائد يكن مل ما األرباح هذه حتتجز أن ينبغي ال املؤسسة فإن املالك حتقيق مصاحل هو املالية اإلدارة هدف
 ولذلك للمسامهني متاحة بديلة فرصة يف االستثمار على العائد معدل األقل يساوي على استثماره على املتوقع
   .التمويل مصادر من هذا العنصر تكلفة قياس يستلزم

 1:باخلصائص التالية الذايت للتمويل داخلي كمصدر احملتجزة األرباح تتميز
  جديدة؛ تار وف وحتقيق التمويل من املؤسسة طاقة زيادة إىل يؤدي األرباح توزيع عدم -

                                                             
  .94، ص2000األردن  عمان والنشر، للطباعة الفكر دار ،المالي والتحليل اإلدارة الزغيب، حممد هيثم  1
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األرباح  هذه تكلفة الضرييب، وتعترب الوعاء من خصمت إذا التكلفة منخفض متويل مصدر احملتجزة األرباح -
  خمتلفة؛ جماالت يف األموال هذه الستثمار البديلة الفرصة تكلفة وتعادل قليلة نسبيا

  جيدة؛ أرباحا حتقق اليت املؤسسات مجيع طرف من إليه اللجوء ميكن مهم متويلي مصدر -
 املؤسسة؛ ألصول رهن أو ضمان أي استعماله عن يرتتب ال -
على  للحصول أخرى أطراف مع عسري مفاوضات يف الدخول ودون وبسهولة سريعة سيولة للمؤسسة توفر -

  .التمويل
 النتيجة الصافية من جزء أو كل توزيع يتم بواسطتها اليت املتبعة املنهجية هي: األرباح توزيع سياسة -2-ج

 النسبة احملتفظ هي املسامهني وما على املوزعة النسبة هي ما وحتديد املسامهني، على املؤسسة طرف من احملققة
  .ا

 هذا وعلى للمسامهني، ودائم  منتظم دار يإ ضمان مبدى تتحدد املال رؤوس حباملي املؤسسة عالقة إن
 بواسطة اخلاصة األموال يف الزيادة طريق عن وذلك املايل اهليكل لدعم مبنية األرباح توزيع فسياسة األساس
 أو الذايت التمويل لدعم املسامهني أرباح من جبزء االحتفاظ طريق عن إما ذلك يتحقق و املوزعة، غري األرباح
 . املال سوق يف األسهم قيمة من للرفع املسامهني على األرباح توزيع

 كل طرح بعد موجب، للمؤسسة النتائج حساب رصيد يكون أن جيب األرباح توزيع من نتمكن لكي
 1:يلي كما حيسب والذي السابقة، السنوات وخسائر والتأسيسية القانونية ماتااٍاللتز 

معة األرباح  +السنة أرباح  =للتوزيع القابلة األرباح  و اإلجبارية االحتياطات خمصصات املرحلة خسائر -  ا
  .التأسيسية

 للمؤسسة، الذايت التمويل من جزء ما مالية دورة خالل املؤسسة قبل من احملققة النتيجة رصيد يعترب
ا، لتمويل كلية به االحتفاظ للمؤسسة ميكن ال حيث  هذه من جزء توزيع إىل املؤسسة فتلجأ احتياجا

 :2التالية لألسبابا نظر  وذلك الشركاء، على األرباح
 االكتتاب على حتفيزهم وكذا بيعها، عدمو  بأسهمهم االحتفاظ على املسامهني بتحفيز التوزيع هذا يسمح -

 ؛)طرح أسهم جديدة(زيادة رأس ماهلا  املؤسسة قرار عند

                                                             
  .129حممد بوشوشة، املرجع السابق، ص  1
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 بالتوفيق قامت ما إذا خباصة و للمؤسسة، املالية احلالة صحة يعكس جراءاإل هذا فإن األرباح، توزيع عند -
 الوقت؛ نفس يف االستثمار زيادة و األرباح توزيع عملية بني
ذا فيها، املستثمرين ثقة من تزيد حىت األرباح توزيع لعملية املؤسسة تلجأ -  من جزء عن تعوضهم فهي و

 . املستثمرة األموال
 :التالية الحاالت في المؤسسة طرف من األرباح توزيع يمكن ال أنه إىل اإلشارة جتدر كما

 السابقة؛ السنوات خالل كمةا مرت  معتربة خلسائر املؤسسة حتقيق حالة يف  -
  االستغالل؛ و املردودية حيث من صعبة جد وضعية يف احلالية السنة خالل املؤسسة كانت ما إذا  -
ا املؤسسة حققت إذا -  املالا من رأس احتياجا زيادة و أعماهلا رقم من الرفع إىل يؤدي مبا ، امعترب  منوً

 إىل ؤديي قد لألرباح توزيع أي فإن احلالة هذه يف دائمة، مبوارد متويله جيب الذي االحتياج هذا العامل،
ا؛التزام تسديد عدم مث من و املؤسسة توازن اختالل  ا

 :التالية الحاالت في المساهمين على األرباح بتوزيع تقوم أن للمؤسسة ميكن نمابي
ا توا اختالل إىل املؤسسة تعرض إمكانية نفي -  السابقة؛ احلاالت إلحدى كنتيجة املايل، ز
ا حسب املال سأر  زيادة على املؤسسة عزمت إذا -  زيادة على املسامهني تشجيع بغرض وهذا ،اسرتاتيجيا

 .االكتتاب
  :االحتياطات -د
ا مبلغ على االحتياطات تعرف: االحتياطات تعريف -1-د  للتوزيع القابلة املنشأة أرباح من حيتجز أ

 العامة للسياسة تنفيذًا  أو إدارية سياسة لتنفيذ أو للمؤسسة املايل املركز تدعيم معينة مثل أهداف لتحقيق
 ألرباح، حيث املنشأة حتقيق شرط على تكوينه يتوقف وبالتايل للربح توزيعًا  االحتياطي يعترب ذلك وعلى للدولة

 حساب يف .حجزت  ولكنها للتوزيع قابلة صافية أرباح عن عبارة هي إمنا نوعها كان مهما االحتياطات أن
  .املشروع أصحاب حقوق من حقا تعترب فهي لذلك خاص احتياطي

  : االحتياطات أنواع -2-د
 القانون لنص طبقاً  األرباح من حتجز اليت األموال تلك القانوين االحتياطي ميثل: القانوني االحتياطي -

ا، وتكون للشركة النظامي القانون عليه ينص ملا طبقاً  أو الدولة يف الشركات بتنظيم أعمال املتعلقة  ذا
 ولذلك غري متوقعه ظروف نتيجة الشركة هلا تتعرض قد اليت العادية غري اخلسائر مواجهة دف االحتياطيات

 اخلسائر بعض املثال تغطية سبيل الغرض، وعلى غري يف القانونية االحتياطات تستخدم أال الضروري من فإنه
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 االحتياطيات ميكن استخدام لكن املسامهني، على توزيعات إجراء يف تستخدم أو العادية املصروفات أو
. متوقعة تكن مل ألخطار نتيجة تعرضها الشركة أصول لبعض حيدث قد الذي النقص تعويض يف فقط القانونية

تكوين  على النص مثل وذلك القانوين االحتياطي غري أخرى احتياطيات تكوين على القوانني تنص وقد
االحتياطي  طبيعة نفس له احلكومية السندات شراء احتياطي كان وان احلكومية السندات لشراء احتياطي
 تكوينه، فاالحتياطيات من الغرض حيث من خيتلف أنه إال قانوين، نص على بناء يكون أنه بسبب القانوين
 أن إال متوقعه، غري نتيجة ظروف الشركة هلا تتعرض قد اليت العادية غري اخلسائر مواجهة دف تكون القانونية
 تصدرها اليت القروض تغطية يف تساهم الشركات أن هو احلكومية السندات شراء احتياطي تكوين من الغرض

 بالنسبة عنها ختتلف القانوين استخدام االحتياطي يف الشركة إمكانية فإن األساس هذا وعلى احلكومة
 .السندات شراء الحتياطي

 قدرة أكثر وجعلها للشركة املايل املركز تدعيم دف العام االحتياطي يتكون): االختياري(العام  االحتياطي -
 األموال ومتثل العمومية اجلمعية موافقة على بناء العام االحتياطي ويكون عادية، ظروف غري أي مواجهة على

معة أن  للشركة وميكن املايل هلا، املركز تدعم وبالتايل للشركة داخلي متويل مصدر العام من االحتياطي ا
استخدام  ميكن أخرى فإنه ناحية ومن التوسعات إجراء أو اخلسائر ملواجهة العام االحتياطي تستخدم

 وخيتلف االحتياطي التوزيع املعتادة، معدالت على للحفاظ املسامهني على توزيعات إجراء يف العام االحتياطي
 يف معه كان يشرتك وان املسامهني على للتوزيع قابل غري يعترب الذي القانوين االحتياطي عن ذلك يف العام

 .للشركة املايل املركز تدعيم هو و التكوين من األساسي الغرض
األصول  بعض لشراء الالزمة النفقات ملقابلة احتياطي تكوين إىل الشركات تلجأ: التوسعات احتياطي -

 أهدافها التوسعية، لتنفيذ املال رأس زيادة أو االقرتاض إىل وتلجأ الشركة أعمال يف للتوسعاملتداولة  أو الثابتة
 شراء استخدامه يف بعد رصيد منه تبقى إذا العام االحتياطي إىل يرحل التوسعات أن احتياطي ويالحظ

 . ضرورية الشركة تراها اليت للتوسعات األصول الالزمة
يف  السندات قيمة لرد الالزمة األموال توفري دف السندات رد احتياطي يتكون: السندات رد احتياطي  -

م  قيمة على حصوهلم السندات حلملة ناحيته من يضمن االحتياطي هذا استحقاقها وتكوين مواعيد سندا
سدادها  نتيجة بالشركة العامل املال رأس  يتأثر إال أخرى ناحية من ويضمن مواعيد استحقاقها حلول عند

االحتياطي  فإن رصيد ذلك بعد منه وتبقى السندات مجيع سداد يف االحتياطي استخدم السندات، وٕاذا لقيمة
 .العام االحتياطي إىل املتبقي الرصيد ويرحل منه الغرض استنفذ احلالة قد هذه يف
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حقوق  إظهار إىل تؤدي لوسائل اإلدارة استخدام نتيجة السرية االحتياطيات تنشأ: السري االحتياطي -
 : سرية احتياطات وجود إىل تؤدي اليت الوسائل ومن احلقيقية القيمة من بأقل يف امليزانية املسامهني

 املخصصات؛ قيمة حتديد يف املغاالة -
 السنوات اليت تلك من أقل السنوات من عدد على أو األرباح من واحدة مرة الرأمسالية املصروفات إهتالك -

 باملصروفات؛ تنتفع
 .الفعلية قيمتها من بأكثر االلتزامات إثبات و الفعلية، قيمتها من بأقل الثابتة األصول إثبات -
 متويل، كمصدر إليه املؤسسات جلوء تربر مزايا عدة الذايت للتمويل :الذاتي التمويل وعيوب مزايا -1-4

 .العيوب بعض من الخيلو العنصر هذا أن كما
 1:الذاتي التمويل مزايا -أ

 ؛معتربا مبلغه كان إذا ما حالة يف خصوصا املؤسسة، أنشطة توسيع عملية تسهيل -
 ؛للمؤسسة احلايل املايل اهليكل تدعيم -
  ؛جماين متويل  مصدر عن عبارة الذايت التمويل أن يعين ال ذلك أن غري مالية أعباء أية املؤسسة حتميل عدم -
، الذايت التمويل من األوفر اجلانب متثل اتاإلهتالك أن باعتبار اجلبائية التخفيضات من املؤسسة استفادة -

ا معفاة من الضريبة فإن ذلك يؤدي إىل ختفيض الوعاء الضرييب للمؤسسة مبا يساوي قيمة  ات اإلهتالكومبا أ
املصاحل املسموح خصمها ضريبيا، وبتايل ميكن اعتبار القيمة املخصومة ضريبيا مبثابة قرض مقدم للمؤسسة من 

  الضريبية؛
 ؛مستقبال االستدانة عملية يسهل ما وهو للمؤسسة املالية االستقاللية على احملافظة -
 الذايت يتميز التمويل باالستدانة بالتمويل فمقارنة التقليدية، التمويل ملصادر بديل أفضل الذايت التمويل يعترب -

ن أ كما املالية للمؤسسة، االستقاللية تقليص عدم إىل إضافة دورية، أقساط بتسديد املؤسسة التزام بعدم
 السيما استفادة املؤسسات دون حتول قد املالية األسواق خدمات من لالستفادة املفروضة التقنية الشروط
م أسه طرح طريق عن أمواهلا اخلاصة من الزيادة و األسواق هذه خدمات من املتوسطة و منها الصغرية

 ؛املؤسسات هذه أمام املتاح طويل األجل للتمويل الوحيد املصدر الذايت التمويل بذلك يصبح وقد لالكتتاب

                                                             
1 Patrice vizzavona, gestion financière , 8eme édition ,Edition Berti, Alger ,1993, P83. 
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 بدائل استثمارية بقبول الذايت التمويل يسمح األموال؛ استعمال اختيار يف كبرية حرية الذايت التمويل إتاحة-
 نظرا خارجية مصادرطريق  عن سيتم كان متويلها أن لو رفضها املمكن من كان اليت و كبرية مبخاطر تتميز

 .املخاطر حجم مع طردية بعالقة املرتبطة املصادر هلذه املرتفعة للتكاليف
 :الذاتي التمويل عيوب - ب
ا غري معدومة ظاهريا تبدو اليت لتكلفته املؤسسات إمهال  -  ؛كذلك ليست أ
 معينة يف قطاعات احملتجز النقدي الفائض استثمار يعاد حيث القطاعات بني األموال رؤوس حركة عرقلة  -

 .بني القطاعات املالية املوارد بانتقال ذلك لسمح احملتجزة األرباح وزعت ولو أخرى دون
 من األرباح معترب قسم مصدر أن يرون الذين األجراء قبل من انتقادات الذايت للتمويل توجه كما

 طريق عن ذلك و الفائض احملقق يف احلق هلم فإن بالتايل و العمل، إنتاجية يف االرتفاع هو املوزعة غري املرتاكمة
 أسعار يف االرتفاع مرده الذايت من التمويل معتربة مستويات حتقيق أن املستهلكون يرى حني يف أجورهم، زيادة

 التمويل سياسة خبصوص خمتلفة آراءهم املسامهني، فإن خيص فيما أما عليها، يقبلون اليت واخلدمات السلع
 احتجاز يفضلون باألغلبية املسامهني أن غري عادة التوزيعات يفضلون باألقلية فاملسامهون للمؤسسة الذايت

 1.توزيعه دون الفائض
 األخرية احلصول هلذه ميكن بل املؤسسة لدى املتاح الوحيد الداخلي املصدر الذايت التمويل يعتربال 

ا عن التنازل جراء نقدية تدفقات على  .استثمارا
  

  : االستثمارات عن التنازل -2
 داخلي يشكل مورد مبثابة أصوهلا من أصل عن املؤسسة تنازل عملية عن الناتج النقدي التدفق يعترب

 أو عن أصل املؤسسة تنازل عملية وتسمى ،للمؤسسة الداخلية املوارد جمموعة الذايت التمويل جانب إىل
 يف إال إليه ال تلجأ املؤسسة أن كما متعددة، أشكاال يتخذ الذي السليب االستثمار بعملية أصوهلا من جمموعة
 .اخلاصة احلاالت بعض

  

 ضمن تدخل ال االستثمارات عن التنازل عملية أن من بالرغم :االستثمارات عن التنازل دواعي -2-1
ا تلجأ إال للمؤسسة العادي النشاط   :منها نذكر خاصة حاالت يف إليها أ

                                                             
نة مرمي باي، السوق السندي واشكالية متويل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة سونلغاز، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة قسنطي  1

  .43، ص )2008-2007(اجلزائر 
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 ا اليت تقوم التحديث عملية يف يدخل ما وهذا تطورا أكثر بأصول استبداهلا ألجل قدمية أصول عن التنازل -
 ؛املؤسسة

 .معينة وظيفة عن التخلي أو املؤسسة نشاط تغيري بعد هلا حباجة تعد مل اليت األصول عن التنازل -
  

 سواء وذلك أشكال عدة االستثمارات عن التنازل عملية تأخذ :االستثمارات عن التنازل أشكال -2-2
 هلذين وتبعا العملية، هذه إىل جلوئها يف املؤسسة حرية درجة حبسب أو موضوع التنازل األصل طبيعة حبسب

 :اآلتية األشكال السليب عملية االستثمار تأخذ املعيارين
 :منها نذكر أشكال عدة تأخذ :عنه المتنازل األصل طبيعة بحسب السلبي االستثمار أشكال -أ
 حد تعين وضع اليت املنتجات، سحب عملية ومنها: المادية بالعمليات الخاص السلبي االستثمار -1-أ

 املذكورة املعدات لألسباب بيع العمليات من النوع هذا خيص كما منه، فقط نوع أو معني منتج يف لالستثمار
 .أعاله

 األسهم بالتنازالت عن خاص بشكل العملية هذه تعىن: المالية باألوراق الخاص السلبي االستثمار -2-أ
 .أخرى شركات رأمسال يف باملسامهة اخلاصة و املؤسسة، متلكها اليت

 املؤسسة عندما تقرر السليب االستثمار من النوع هذا حيدث :بالوظائف الخاص السلبي االستثمار -3-أ
 وظيفة عن املؤسسة ذلك ختلي ومثال أخرى، وظائف يف هي لتختص الغري، لصاحل معينة وظائف عن التخلي
 احلالتني كلتا ويف الغري، اليت ينتجها املنتجات تسويق وظيفة على اإلبقاء أو فقط، باإلنتاج لتكتفي التسويق

 بالتايل و الوظيفة ذه أساسي بشكل"املرتبطة  األصول عن االستغناء يصاحبه معينة وظيفة عن التخلي فإن
 .األصول هذه عن التنازل املؤسسة صاحل من فإن
 أشكال نذكر عدة ويتخذ :إليه اللجوء في المؤسسة حرية درجة بحسب السلبي االستثمار أشكال - ب

  :يلي فيما أمهها
 من قرار متخذ نتيجة السليب االستثمار من النوع هذا يكون ما عادة :يالجبر  السلبي االستثمار -1- ب

 .خارجية قبل أطراف من عليها مفروضة حتمية بل املؤسسة إليه تلجأ خيارا ميثل ال فهو املؤسسة خارج
 ضغوطات دون أية من املؤسسة داخل من بشأنه القرار اختاذ يتم حيث :ياإلدار  السلبي االستثمار -2- ب

 .خارجية
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 فيها اليت يطلب احلاالت السليب االستثمار من النوع هذا خيص: التشاوري السلبي االستثمار -3- ب
 الذي التنازل، مسؤول عملية على اقرتاح جمرد أي ضغوطات، أية ممارسة دون االستثمار عن التنازل املشرتي
 .العملية ذه للقيام مستعدا بدوره يكون

 للمؤسسة موارد مالية توفري يف بارزا دورا عامة بصفة الداخلي اخلاص التمويل و الذايت التمويل حيتل
 يف يكفي ال املورد حجم هذا لكن واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات بالنسبة خاصة الغري، إىل اللجوء دون من

 إىل حاجة يف املؤسسة تكون وأن حيدث ما غالبا ألنه التمويل، من املؤسسة احتياجات لتغطية األحيان أغلب
 إىل حتتاج ما عادة االستخدامات جديدة هذه استثمارات إقامة أجل من أو نشاطها يف التوسع أجل من أموال
 .إضافية مالية موارد لتدبري خارجية اللجوء ملصادر إىل ا يدفع الذي األمر نسبيا، طويلة ملدة و كبرية أموال

  
  :التمويل الخاص الخارجي -ثانيا

 طرف املقدمة من املؤسسة موارد كل اخلارجي األصل ذات اخلاصة األموال طريق عن بالتمويل يقصد
 ).سهم(يسمى  ملكية حق على حصوهلم مقابل املسامهني

  

   :طريق األسهمالتمويل عن  -1
 تعود أصدرته اليت املؤسسة من جلزء ملكية مستند ميثل للتداول، قابلة مالية ورقة عبارة عن هو السهم

 رأس كزيادة أخرى فرص يف أو) املؤسسة تأسيس( إنشاءها عند املؤسسة يف بأمواله ساهم الذي للشخص
 1.مثال املال

 املؤرخ 9308 رقم التشريعي املرسوم من 40 مكرر 715 املادة يف اجلزائري التجاري القانون يعرف
 .ماهلا رأس من كتمثيل جلزء مسامهة شركة تصدره للتداول قابل مستند: هأن على السهم 1993 أبريل 25 يف

 املؤسسة، وتشكل مال رأس يف ملكية حق عن وتعرب للتداول قابلة مالية ورقة عن عبارة فالسهم وبالتايل
 زيادة عند مث تأسيس الشركة، عند املالية األوراق هذه إصدار يتم و االجتماعي رأمساهلا املؤسسة أسهم جمموعة

 .ماهلا رأس
 2:فئات ثالث إىل األسهم تنقسم

  ألمر؛ وأسهم حلاملها أسهم ، امسية أسهم إىل : به تصدر الذي الشكل حيث من
                                                             

1  J.C.Bagneris, P.giury, J.Teulie, P.Topsacalian, Introduction à la finance d’entreprise, Vuibert, 
Paris, P26. 
2 Chamoun Chamoun, la bourse, Edition houma, algerie 1999 , P22. 
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 عينية؛ وأسهم نقدية أسهم إىل : يدفعها اليت احلصة نوع حيث من
ا ا يتمتع اليت احلقوق حيث من   .ممتازة وأسهم عادية أسهم إىل :أصحا

  

 إذ املال، رأس أسواق يف تتداول اليت املالية األوراق مقدمة يف العادية األسهم تأيت :العادية األسهم -1-1
ا كما اجلديدة للمؤسسات األول التمويل مصدر تعد وهي املؤسسة يف األصلية امللكية األخرية هذه متثل  أ

 له ملكية هو مستند العادي والسهم ،املسامهة شركات السيما القائمة للمؤسسات األساسي تشكل املصدر
 :سوقية قيمة و دفرتية قيمة و امسية قيمة

عقد  يف عليها منصوصا يكون ما وعادة السهم، قسيمة على املدونة القيمة يف تتمثل :االسمية القيمة -أ
 شهادة إصدار عند أو املايل السوق يف شرائه عند السهم إصدار وثيقة على عادة القيمة هذه تظهر، التأسيس

  1.الشركة مسالأر  لتقدير أساسا االمسية القيمة تعترب و املؤسسة، يف األسهم أو للسهم ملكية إثبات
املال  رأس جمموع ومتثل للمؤسسة احملاسبية السجالت تعكسها اليت القيمة تلك هي :الدفترية القيمة - ب

ا يتم املوزعة، غري األرباح و االحتياطات و به املساهم  على عدد األسهم املسامهني حقوق بقسمة حسا
 و أسهم املشروع من كل سهم مقابل املشروع استثمارات لتمويل املساهم قدمه ما قيمة وتعكس املصدرة
 : كما يلي حتسب
 . املصدرة األسهم عدد / امللكية حقوق = للسهم الدفرتية القيمة

 املصدرة األسهم عدد / الديون – املوجودات قيمة =                       
 أكثر السوقية القيمة تكون وقد املال رأس سوق يف السهم ا يباع اليت القيمة يف تتمثل :السوقية القيمة -ج
 يف عليه يرتكز الذي املؤشر باعتبارها ذلك و املال، سوق يف للمضاربة أساسا تعداالمسية،  القيمة من أقل أو

 أرباح أو من حتقيقه يتم ما يعكس ،املؤسسة لتقييم هاما مؤشرا السوقية القيمة تعترب والشراء، البيع اختاذ قرارات
ا خسائر  السوق السهم يف سعر يكون تقييمها درجة وترتفع أرباحا املؤسسة حتقق فعندما النمو، على وقدر

 : يلي كما حتسب و صحيح، العكس و االمسية القيمة أو الدفرتية القيمة من أعلى
 األسهم عدد  /)املمتازة األسهم وحقوق االلتزامات – السوق يف املوجودات قيمة= (للسهم  احلقيقية القيمة
 .العادية
 إصدار سعر حتديد مبوجبها يتم اليت القيمة تلك وهي ):في حالة زيادة رأس المال(السهم  إصدار قيمة

 القيمة من أقل و االمسية القيمة من أعلى بسعر عادة السهم يصدر و املايل، السوق يف بيعه و العادي السهم
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 اإلصدار، عالوة يسمى للسهم االمسي والسعر اإلصدار سعر بني الفرق و اإلصدار، بسعر يسمى السوقية
  .السوق يف متني مايل مبركز تتمتع اليت للمؤسسات إصدار قيمة ترتفعو  املؤسسة، إىل مباشرة العالوة تدفع

 :يلي ما التمويل يف العادية األسهم استعمال مزايا أهم
 حاملي األسهم على أرباح بتوزيع قانونا ملزمة غري املؤسسة ألن ثابتة نفقات العادية األسهم تتضمن ال -

  ؛العامة اجلمعية من قرار بدون العادية
 من اسرتداد قيمتها جيوز ال و حمدد، تاريخ يف تستحق ال فهي للتمويل دائما مصدرا العادية األسهم متثل  -

 ؛هلا املصدرة املؤسسة
 عليه أمر يرتتب وهو املال، رأس هيكل يف املقرتضة األموال نسبة اخنفاض إىل يؤدي العادية األسهم إصدار - 

 ؛للمؤسسة االئتمانية املقدرة زيادة
ا جتذب املمتازة واألسهم بالسندات مقارنة تسويتها يسهل اليت املنقولة القيم من العادية األسهم تعترب -  أل

 :حيث من املستثمرين من معينة فئات
 يف السندات االستثمار من املتوقع العائد من أعلى العادية األسهم يف االستثمار من املتوقع العائد أن 

 .املمتازة األسهم أو
 ا للمؤسسة ملكية متثل العادية األسهم أن مبا التضخم        ضد فيها للمستثمرين جيدة محاية توفر فإ

 املؤسسة أصول قيمة ارتفاع مع متاشيا العادي السهم قيمة ترتفع التضخم فرتات ففي النقدي،
 .احلقيقية

 الضريبية  املعدالت من أقل العادية األسهم عائد على املفروضة الضريبة معدالت تكون ما عادة
 .السندات من العائد على املفروضة

ا االجتماعية النظر وجهة من املرغوبة التمويل مصادر من العادية األسهم وتعد  -  أقل جتعل املؤسسات أل
 يتضمن ال العادية التمويل باألسهم أن مبا و املكاسب، و املبيعات يف االخنفاض عن الناجم للضرر عرضة
 .اإلفالس إعالن أو إعادة التنظيم على املؤسسة هذه جيرب ال األرباح يف االخنفاض ثابتة فإن نفقات

 :منها نذكر العيوب ببعض العادية باألسهم التمويل يتسم 
 و على املؤسسة، الرقابة حق هلم من عدد زيادة إىل جدد مسامهني إىل العادية األسهم وبيع إصدار يؤدي  -
 للحصول األسهم العادية استخدام تتجنب اجلديدة و الصغرية املؤسسات إدارات أن جند ما غالبا السبب هلذا
ا إضايف متويل على  .على املؤسسات الرقابة يف خارجية أطراف تشاركها أن تريد ال أل
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 و أرباح املؤسسة، يف املشاركة يف احلق املستثمرين من أكرب عدد إعطاء إىل جديدة عادية أسهم بيع يؤدي  -
 أقل، و ثابتة الالزم بتكلفة التمويل على احلصول من املؤسسة ميكن االستدانة على االعتماد فإن ذلك على
 املشاركة يف حقوق متساوية هلم جدد مالكني وجود إىل يؤدي التمويل يف العادية األسهم على االعتماد بينما

 .املؤسسة دخل صايف يف
 واألسهم السندات بيع و إصدار تكاليف من أعلى العادية األسهم بيع و إصدار تكاليف تكون ما عادة  -

 :إىل ذلك يف السبب يرجع و املمتازة
 طريق  عن استقصاء تكاليف من أعلى األسهم باستخدام االستثمار تقومي و استقصاء تكاليف أن

 .السندات
 التكاليف من تعترب ال القروض أو السندات فوائد عكس على العادية األسهم تولدها اليت األرباح أن 

 .الوفر الضرييب من االستفادة فرصة املصدرة املؤسسة على يفوت مما الضريبة، حساب قبل ختصم اليت
 مما يؤدي املمتازة األسهم و السندات تتضمنها اليت املخاطر من أعلى خماطرة العادية األسهم تتضمن 

 .العادية األسهم محلة يطلبه الذي العائد ارتفاع إىل
  

 ا، تتصف اليت اخلصائص إىل بالنظر للتمويل هامة وسيلة املمتازة األسهم تعد :الممتازة األسهم -1-2
 تاامتياز  متنح إصدارها، إىل تلجأ اليت للمؤسسة خمتلفة ميزات منها كل متنح عديدة أنواع ولألسهم املمتازة

 على العادية األسهم قبل األولوية حق فلها العادية، األسهم أصحاب على مفضلني جتعلهم حلامليها إضافية
 سأر  يف باملسامهة ئهاوإغر  املستثمر جذب يف املؤسسة رغبة إىل يعود التفضيل هذا وسبب وأصوهلا الشركة دخل
 الوفاء عن العجز عند ممتازة أسهم إىل السندات حتويل حالة يف أو املال سأر  يف الزيادة حاالت يف املال
اابالتز   .السندات حاملي اجتاه ما

ثابت،  أرباح توزيعات معدل هلا كالديون فهي امللكية، وحقوق الدين من خليطا املمتازة األسهم تعترب
  .اإلفالس إىل بالشركة يؤدي ال أرباحها توزيعات دفع عدم أن كما استحقاق، فرتة هلا ليس العادية وكاألسهم

 1:يلي ما املمتازة األسهم خصائص أهم من 
 ؛التصويت حق املمتازة األسهم حلملة يوجد ال ، العادة يف -
 ؛ثابتة أرباح بتوزيعات الشركات قبل من املمتازة األسهم حاملي عد و يتم -
 ؛استدعاءها يتم ما غالبا لكنها ،استحقاق فرتة املمتازة لألسهم يوجد ال -
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 على األرباح توزيعات وقف بعد لكن املمتازة األسهم على األرباح توزيع توقف أن الشركة إدارة تستطيع -
 ؛العادية األسهم

 على جيبمرتاكمة  ديون التوزيعات هذه مجيع تصبح ما فعادة املمتازة، األسهم أرباح توزيعات وقف مت إذا -
 ؛العادية األسهم أصحاب على أرباح أية توزيع يتم أن قبل دفعها إعادة الشركة

  ؛عادية أسهم إىل حتويلها ميكن املمتازة األسهم اتر اإصد بعض  -
 سوقية، وقيمة دفرتية قيمة و امسية قيمة له ملكية مستند بدوره يعترب مالية ورقة عن عبارة املمتاز السهم -

 دفاتر يف تظهر كما املمتاز للسهم اإلصدار وعالوة االمسية القيمة يف املمتاز للسهم الدفرتية القيمة وتتمثل
 لألسهم الدفرتية القيمة حساب طريقة عن بذلك وهي ختتلف املمتازة، األسهم عدد على مقسومة املؤسسة
 كون وذلك املمتازة لألسهم الدفرتية القيمة حساب يف واألرباح احملتجزة االحتياطات تدخل ال حبيث العادية

   ؛املؤسسة ميزانية يف تظهر قد اليت املبالغ يف هذه نصيب األسهم هذه حلملة ليس أنه
 اليت األرباح من نصيبهم على احلصول يف العادية األسهم محلة على األولوية حقاملمتازة  األسهم حلملة -

االمسية  القيمة من ثابتة بنسبة املوزعة األرباح من نصيبهم ويتحدد توزيعها، اإلدارة وقررت حققتها املؤسسة
 .التصفية أموال من حقهم على احلصول يف األولوية األسهم هذه ألصحاب أن كما للسهم،

ا هجينة املمتازة األسهم تعترب  فإن استخدام هلذا والسندات، العادية األسهم خصائص بني جتمع أل
  1:يلي ما نذكر املزايا بني ومن ،وعيوب مزايا عدة له التمويل يف املمتازة األسهم

 يف توزيعات لألرباح بإجراء قانونا ملزمة غري فاملؤسسة ثابتة، نفقات املمتازة األسهم إصدار على يرتتب ال  -
 .أرباحا فيها حتقق سنة كل
 أسهم يتطلب بيع الذي و املكاسب يف املتساوية املسامهة شرط املؤسسة جينب جديدة ممتازة أسهم إصدار  -

 .إضافية عادية
 .الرقابة عليها يف أخرى أطراف تدخل دون إضافية مالية موارد املؤسسة مينح جديدة ممتازة أسهم إصدار  -
ا السندات من مرونة أكثر املمتازة األسهم تعترب  - أموال  ختصص وال استحقاق تاريخ هلا ليست أل

 .السرتدادها
 عليه يرتتب هو أمر و املال رأس هيكل يف املقرتضة األموال نسبة اخنفاض إىل يؤدي املمتازة األسهم إصدار  -

 .للمؤسسة االئتمانية املقدرة زيادة
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 :منها نذكر العيوب، بعض من خيلو ال ممتازة أسهم إصدار أن كما
 .مقارنة بالسندات مرتفعة تكلفتها جيعل ما وهذا الضرائب، لغاية مصروفا ليس املمتازة األسهم عائد أن  -
 الذي ارتفاع العائد إىل يؤدي مما السندات تتضمنها اليت املخاطر من أعلى خماطرة املمتازة األسهم تتضمن  -

  .الدائنني األسهم بعد هذه محلة يأيت التصفية أموال توزيع و اإلفالس حالة يف أنه كما املستثمر، يطالبه
  

  :طرق أخرى للتمويل الخاص الخارجي -2
 ذلك مع تشكل ولكنها للمؤسسة مالية وسائل توفر ال الطريقة هذه إن: عينا المال سأر  زيادة -2-1

أو  ضي،ار بأ املسامهة مثل تقييمه ميكن أصول بواسطة املسامهة خالل من وذلك للتمويل مباشرة غري عملية
 1.اإلنتاجية اار دق بتوسيع للمؤسسة تسمح واليت نقل، وسائلأو  إنتاج، تاجتهيز  أو مباين،

 مبدأ على حفاظا وذلك واخلصوم األصول نيةاز يامل جانيب يف زيادة يقابلها سوف عينا املال سأر   يف الزيادة إن
 القيمة مع مقارنة العينية املسامهة قيمة يساوي احلالة هذه يف املنشاة األسهم وعدد انية،ز املي طريف تساوي
دف لألسهم، االمسية  اخلاصة األموال تقوية إىل التمويل من النوع هذا إىل اللجوء خالل من املؤسسة و
 تقيم اليت العام االدخار إىل اللجوء دون ماهلا سأر   بتحرير كذلك هلا وتسمح التمويل يف االحتياج وتغطية

ا على  :التالية باخلصائص العملية هذه تتميز. مرتفعة وتكاليف خماطرة ذات أ
 ؛الثابتة واألموال اخلاصة األموال ارتفاع إىل يؤدي -
 ؛الثابتة القيم من به املساهم األصل أن حالة يف املايل التوازن اختالل عدم -
 عن الناتج اخلزينة عن الضغط ختفيف يف يساهم ذلك فإن املتداولة القيم من به املساهم األصل حالة يف -

 ؛النشاط منو بسبب املتداولة األصول ارتفاع
  .االستدانة إىل اللجوء من بالتقليل وذلك املالية املخاطر من يقلل -
 )الديون جتميد أيضا تسمى اليت( أسهم إىل املؤسسة على الغري ديون حتويل هو :الديون تحويل -2-2

 خزينتها يف صعوبات من تعاين اليت فاملؤسسة الديون، هذه طبيعة حسب املؤسسة على التحويل أثر ويتوقف
ا  ،الدائنني هؤالء على األسهم من جمموعة بتوزيع الديون تلك حتويل أجل من وذلك دائنيها إىل التوجه بإمكا

  .العملية هذه تقرر اليت للمسامهني العامة اجلمعية مبوافقة إال أسهم إىل الديون حتويل يتم وال
 الديون تدمج حيث النقدية السيولة يف زيادة إىل يؤدي ال املال سأر  لرفع كوسيلة الديون حتويل إن  

 :بطريقتني العملية هذه وتتم الديون، بتصفية كذلك العملية هذه وتسمى خاصة أموال شكل يف
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 حتسني إىل يؤدي ذلك فإن األجل قصرية الديون هذه كانت إذا ما حالة يف: لاألج القصرية الديون حتويل -
 والزيادة األجل القصرية ديون الخنفاض كنتيجة للمؤسسة املايل اهليكل مث ومن الصايف، العامل املالرأس 

 املماثلة
 .الدائمة لألموال

ا حالة يف: األجل واملتوسطة الطويلة الديون حتويل -  األموال فإن واملتوسط الطويل املدى على ديونا كو
 الغري اجتاه استقاللية أكثر املؤسسة تصبح املقابل يف ولكن ثابتني، يبقيان الصايف العامل املال سأور  الدائمة

 ).أسهم إىل السندات حتويل حالة يف الشيء نفس(
  

 بني تقع اليت املالية األوراق اخلاصة األموال بشبه يقصد: تمويل بواسطة شبه األموال الخاصةال -2-3
 هلا حيث للمؤسسة األموال اخلاصة حساب إىل وهي تضاف) السندات و األسهم بني(والدين  امللكية

مثلها،  الوظائف نفس املالية الناحية من تضمن ولكن عن األموال اخلاصة، خمتلفة وحماسبية قانونية خصائص
 هذه مراقبة املؤسسة، وتعترب على عواقب بدون اخلاصة األموال يف بتحقيق زيادة اخلاصة األموال شبه تسمح
 لتحويل نتيجة املستقبل، البورصة يف يف فائض حتقيق للمكتتبني تتيح خماطر إذ وبدون جاذبية أكثر األوراق
  .أسهم إىل أوراقهم

  :املثال سبيل على منها نذكر اخلاصة األموال لشبه أصناف عدة توجد
  .حق التصويت من جمردة ممتازة أسهم عن عبارة وهي: التصويت حق بدون ممتاز عائد ذات أسهم -أ

السهم  قيمة االمسية قيمتها وتعادل حق التصويت من جمردة عادية أسهم وهي: االستثمار شهادة - ب
  .املؤسسة طرف املصدر من العادي

 يف حالة إال تسدد ال فقط، العمومية املؤسسات تصدرها السندات من تقرتب هي: المساهمة سندات -ج
ا ، وتشمل)املسامهة قروض عدا(اآلخرين  الدائنني حقوق تسديد وبعد تصفية املؤسسة  ثابت على جزء مكافأ

، وجزء متغري أقل من )من القيمة االمسية %60(أكثر من  السند هلذا االمسية القيمة أساس على حمسوب
  .مرتبط مبستوى األرباح احملققة من طرف املؤسسة )من القيمة االمسية للسند 40%(
 الدائنني مجيع حقوق قيمة تسديد بعد إال قيمتها تسدد ال السندات من صنف: التابعة المالية األوراق -د
  .األرباح ضآلة أو جود و عدم حالة يف تستلزم تسديد عائدها ال و
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  واالستئجار ستدانةالتمويل باال :المحور الثالث
   :االئتمان التجاري -أوال

  :تعريف االئتمان التجاري -1
حتصل عليه املؤسسة من املوردين ويتمثل يف قيمة هو من نوع التمويل قصري األجل االئتمان التجاري 

املشرتيات اليت حتصل عليها املؤسسة مع تأجيل دفعها قيمتها إىل أجال الحقة، وتتمثل املشرتيات يف السلع 
اليت تتجار فيها املؤسسة إذا كانت مؤسسة جتارية، أو مواد أولية أو وسطية تستخدمها يف صناعتها، أو 

ا املؤسسة، وينشأ من . خلا....خدمات نقل وشحن ويصاحب االئتمان التجاري العمليات اجلارية اليت تقوم 
خالل الفرتة الفاصلة بني تاريخ شراء البضاعة وبني تاريخ تسديد قيمة هذه البضاعة، ويكثر استعمال هذا 

وع من التمويل هو النوع من التمويل خاصة بالنسبة ملؤسسات البيع بالتجزئة، ويف بعض األحيان يعترب هذا الن
  .الوحيد املتاح لبعض املؤسسات

ا تعتمد على شروط املوردين، ففي غياب اخلصم النقدي يعترب    أما بالنسبة لتكلفة هذا النوع من التمويل فإ
اين، غري أنه قد يتحول إىل متويل مكلف جدا، إذ مل حتسن املؤسسة  االئتمان التجاري يف حكم التمويل ا

م تسديد مستحقات املوردين يف الوقت املناسب، قد يرتتب عليه اإلساءة إىل مسعتها يف السوق استغالله، فعد
ا من املوردين   .بشكل قد يصعب معه احلصول على احتياجا

أما إذا كان املوردين يقدمون خصما نقديا لعمالئهم، فإن تكلفة االئتمان التجاري سوف تتوقف على ما   
يد من هذا اخلصم أم ال، أي أن االئتمان التجاري يكون جماين يف حالة قيام إذا كانت املؤسسة سوف تستف

  .املؤسسة بسداد قيمة االئتمان خالل فرتة اخلصم
إن شراء اآلالت واملعدات بالتقسيط ال يدخل ضمن االئتمان التجاري ألن شرائها عادة يتم مبوجب عقود   

  . يتفق فيها السداد على فرتات حمددة بآجال طويلة
  

   1:التجاري االئتمان أشكال -2
 .الدفع أوراقو  اجلاري احلساب: مها التجاري االئتمان ملنح أسلوبان هناك

 يف التعقيد وعدم بالبساطة يتميز كونه التجاري االئتمان أشكال أسهل من وهو: الجاري الحساب -2-1
 يتمتع وكونه العميل لدى اجلاري احلساب توفر من التأكد بعد االئتمان منح يتم إذ ،مبنحه اخلاصة اإلجراءات

                                                             
  .127-125دريد كامل آل شيب، املرجع السابق، ص ص   1



مقياس املؤسسات: محاضرات ل تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمو ماس أو السنة لطلبة ة ناقتصاد: موج التأم   يات

 يعترب األعمال، لشركات االقتصادية احلياة ويف التسديد على وقدرة السوق يف ومسعة جيدة مالية مبالءة
 يفتح أن هو اجلاري واحلساب األمد، قصرية املقرتضة التمويل ملصادر الشائعة األنواع أهم املفتوح احلساب

،  بأول أوال يسددها اليت واملبالغ باحلساب بضاعة من باعه ما مثن فيه يسجل دفاتره يف حسابا للمشرتي البائع
 اهلاتف استعمال خالل من أي املتاحة، االتصال أجهزة بواسطة االئتمان من النوع هذا مبثل التعامل ويتم

 ضمان وقيمتها الفاتورة وتعد ضمانات أو وثيقة أي بتقدمي العميل مطالبة أو مستند أي توقيع دون والفاكس
ا إىل إضافة العميل من حبقوقه املطالبة لغرض اعتمادها ميكن إذ ،املورد لصاحل االئتمان مبلغ لتحديد  تظهر أ

 . والدائنة املدينة الذمم حسابات يف والعميل املورد ميزانية يف
  

 تاريخ يف إليه املوردة البضاعة مبلغ بتسديد القيام حمررها مبوجبها يتعهد مالية وثيقة هي: الدفع أوراق -2-2
 استخدام يتم إذ ،إنكارها ميكن ال للمورد العميل مديونية على قانوين دليل الوثيقة هذه وتعترب، حمدد

 وامليزة ،االئتمان منح عمليات بعض يف احلساب على البيع عملية إلثبات اإلذين السند أو الكمبياالت
 قوي مركز يف املورد جتعل لذلك املورد قبل من الكمبيالة قيمة خصم إمكانية هي الطريقة ذه للبيع األساسية

 إىل )ةالكمبيال( الدفع أوراق إحالة ميكن التسديد عن التأخري حالة ويف ،الستحقاقا موعد حلول عند خاصة
 متويل ويفضل للمورد الكمبياالت حترير املشرتي يتجنب وبالتايل ،املشرتي إفالس إشهار واحتمال القضاء

 . اجلاري احلساب أسلوب استخدام طريق عن املالية االحتياجات
  

 : للتمويل كمصدر التجاري االئتمان في المؤثرة العوامل -3
 البائعني واستعداد رغبة وعلى له املشرتين حاجة على واستخدامه التجاري االئتمان منح يتوقف

 حتصل اليت االقتصادية واملزايا املنافع بسبب شديدة التجاري لالئتمان املشرتين حاجة أن عرفنا ما وإذا ،ملنحه
من  مجلة فيها تدخل ملنحه البائعني جلوء فان ل،التموي يف عليه االعتماد نتيجة األعمال شركات عليها

  1:العوامل
  

 كبرية اململوكة أمواله كانت إذا وأطول أسهل شروط منح إىل البائع مييل حيث:المالي البائع مركز -3-1
 .ا سيقوم اليت العمليات حلجم بالنسبة أيضا كبرية االقرتاض على وقدرته
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 من التخلص يف الرغبة شديد البائع كان فلو: السلعي مخزونه من التخلص في البائع رغبة مدى -3-2
 االئتمان منح يف يتوسع جنده صاحله لغري األسعار تغري الحتمال أو االقتصادي حجمه زيادة بسبب خمزونه

 .جدد عمالء وكسب املستهلك رضا على للحصول ،ومغرية سهلة بشروط
 بشروط فيها االئتمان يكون وعام كبري بطلب تتمتع اليت السلعة أن حيث: المباعة السلعة طبيعة -3-3

  .واحملدود الضيق الطلب ذات السلع من أسهل
 وبالتايل االئتمان، منح شروط تسهيل على تعمل شديدة املنافسة كانت كلما إذ :المنافسة الةح -3-4

 .إليه املشرتين جلوء يقل
 إىل تصل االئتمان منح أخطار فان ورائجة مزدهرة التجارية األحوال تكون فعندما :التجارية الحالة -5- 3

 احلال فان الكساد وظهور األحوال تغري عند أما أسهل، بشروط االئتمان منح يف التوسيع والنتيجة أدناها
  .العكس إىل سينقلب

  

 :للتمويل مصدر بوصفه التجاري االئتمان مزايا -4
 1:يلي ما أمهها مزايا بعدة املكتسب التجاري االئتمان يتمتع 

 تلقائي بشكل يتم التجاري االئتمان فان: مالية مشاكل من تعاني التي المنشات باستثناء التوافر -4-1
 اليت الصغرية املنشات يف أمهيتها تزداد املزايا وهذه ،عليه للحصول خاصة ترتيبات أو مفاوضات يتطلب ال وانه
 . للتمويل األخرى املصادر من األموال على احلصول عند وقيود حمددات تواجه قد
ا زيادة إىل يؤدي بالنتيجة ذلك فان: المؤسسات مبيعات زيادة حالة في المرونة -4-2  السلع من مشرتيا

 ذلك من والعكس ،تلقائي بشكل املكتسب التجاري االئتمان استجابة إىل يؤدي الذي األمر ،واخلدمات
 .املبيعات حجم اخنفاض حالة يف حيصل

 اليت الشروط تلك من ابسط هي عام، بشكل التجاري االئتمان شروط إن :عدمها أو القيود قلة -4-3
 على صارمة قيود تفرض قد اليت املاحنة، اجلهات مع التفاوض إىل حتتاج اليت األخرى األموال مصادر تتطلبها

 .حريتها من حتد واليت للمؤسسة املالية التصرفات
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 :التمويل المصرفي -ثانيا
  :تعريف القروض المصرفية -1

ا تلك على املصرفية القروض تعرف  و األفراد تزويد مبقتضاها يتم اليت و للعمالء املقدمة اخلدمات أ
دورا  املصرفية القروض تلعبو  1وفوائدها، األموال بسداد املدين يتعهد أن على الالزمة، باألموال املؤسسات

 من معتربة نسبة القروض هذه متثل وأشكاهلا، حيث أنشطتها باختالف املؤسسات حاجة متويل يف هاما
 .املايل السوق إىل اللجوء من متكنها اليت فيها الشروط تتوفر ال اليت تلك السيما املؤسسة متويل مصادر

  

  :المصرفية القروض خصائص -2
  2:أمهها اخلصائص من بعدد املؤسسات و البنوك بني املربم القرض عقد يتميز 

 املمنوح للمؤسسة القرض مبلغ فإن معينة أصول اكتساب بتمويل األمر تعلق ما إذا :ضالقر  قيمة -2-1
 إىل 40 %بني الغالب يف النسبة هذه ترتاوح و اكتسابه، املراد األصل تكلفة من مئوية نسبة ميثل ما عادة
70%. 
 بني عليه، ومنيز الذي بااللتزام يفي حىت للمقرتض املمنوح األجل عن عبارة القرض مدة :القرض مدة -2-2

 مدة ما تتناسب عادة و الطويل، و املتوسط و السنة، يتجاوز ال والذي القصري األجل :هي آجال ثالثة
 .متويلها املراد األنشطة طبيعة كذا و املمول لألصل اإلنتاجي العمر مع القرض

أما  ثابتا، املعدل هذا يكون ما وعادة الفوائد، أساسه على حتسب الذي املعدل هو: الفائدة معدل -2-3
 حسب ما وهذا االقتصادية، األوضاع حبسب يتغري أن الفائدة ملعدل فيمكن جدا طويلة مبدة القرض متيز إذا

 .االقرتاض عقد عليه ينص
 يف أغلب عليها يتوجب فإنه املصرفية القروض طلب إىل املؤسسة جلوء عند :المطلوبة الضمانات -2-4

 ما وعادة، مبنح القرض املرتبطة املخاطر حجم ختفيض ألجل املقرضة للجهة معينة ضمانات تقدمي األحيان
 اضطر ما الضمان إذا قيمة اخنفاض باحتمال اهلامش يربر حيث القرض قيمة من أكرب الضمانات قيمة تكون
 .بيعه إىل البنك

  
  
  
  

                                                             
يد عبد املطلب،   1   .103، ص2000مصر  اإلسكندرية اجلامعية، الدار، إدارتهاو  عملياتها: الشاملة البنوكعبد ا

2 Barreau. J et Delahaye. J, OP-CIT, P356. 



مقياس املؤسسات: محاضرات ل تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمو ماس أو السنة لطلبة ة ناقتصاد: موج التأم   يات

   :المصرفية القروض تصنيف -3
 عدة معايري تعتمد و املختصة، املالية املؤسسات وخمتلف البنوك عن تصدر اليت القروض أنواع تتعدد

  1:أمهها من نذكر القروض هذه تقسيم يف
 يفي حىت للمقرتض املمنوح األجل حبسب القروض تقسم: آجالها بحسب القروض تصنيف -3-1

 :أنواع هي ثالثة إىل عليه، الذي بااللتزام
ا جتاوز ال اليت القروض هي :األجل قصيرة القروض -أ  النشاط يف متويل استخدامها يتم و السنة، عادة مد

 .التجارية البنوك قروض معظم متثل و للمؤسسة، االستغاليل
 لتمويل موجهة عادة وهي سنوات )10(عشر  إىل سنة بني أجلها يرتاوح: األجل متوسطة القروض -ب

  .اإلنتاج جتهيزات اكتساب
ا تتجاوز: األجل طويلة القروض -ج  التجهيزات اكتساب لتمويل وتوجه أكرب من عشر سنوات، مد

 .األراضي واستصالح الطرقات وشق املصانع كبناء الكربى؛ املشاريع إجناز متويل وكذا الضخمة
  

 :إىل متوله الذي للغرض تبعا القروض تقسم :تمويلها المراد األنشطة بحسب القروض تصنيف  -3-2
 سلع على احلصول لتمويل القروض يوجه من النوع هذا فإن التسمية تدل مثلما: االستهالكية القروض -أ

 أساسا موجه القروض من النوع أن هذا ومبا مثال، السياحية السيارات اقتناء كتمويل الشخصي االستهالك
 .املقرتض دخل من يتم تسديده فإن ألفراد

 تدعيم جانب أو تكوين طلبها من الغرض يكون اليت القروض عن عبارة :اإلنتاجية القروض -ب
 العملية الضرورية لسري واللوازم املواد حىت أو ثابتة أصول اقتناء عرب وذلك املؤسسة لدى االستخدامات

 املقرضة للجهة عيين معترب ضمان تقدمي ضرورة القروض هذه منح يشرتط ما عادة و للمؤسسة، اإلنتاجية
 .املتخذة املالية القرارات بعض متس لقيود املقرتض خضوع إىل إضافة

 العمليات كذا و التجارية العمليات متويل يف تستخدم قصري أجل ذات قروض هي: التجارية القروض -ج
ة  التجاري البنوك مع طبيعة القروض هذه تتالءم البنوك نظر وجهة من خاصة، املومسي الطابع ذات اإلنتاجية

 .البنوك هلذه املالية املوارد من كبرية نسبة متثل الطلب حتت الودائع أن كون

                                                             
يد عبد املطلب، املرجع السابق، ص ص   1   .118-113عبد ا
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 هذه من وتستفيد األسهم، و السندات يف االكتتاب لتمويل القروض هذه متنح :االستثمارية القروض -د
 من جزء وهذا لتمويل لألفراد، كذلك القروض هذه متنح كما االستثمار وشركات بنوك عادة القروض

م  .املالية لألوراق مشرتيا
  

 املصرفية للقروض أساسني نوعني يوجد الضمان معيار مبوجب :الضمان حسب القروض تصنيف -3-4
 :مها

 تقدمي مقابل للمقرتض املمنوحة القروض هي بضمان القروض أو املضمونة القروض :المضمونة القروض -أ
يرجع  و) عينية قروض(القرض  قيمة من أكرب السوقية قيمته تكون أن ينبغي و للبنك، ضمانا هذا األخري

 :إىل معني لضمان البنك طلب سبب
 .للقرض تقدميه لقاء معينة ضمانات طلب إىل البنك يضطر مما للعميل املايل املركز ضعف  -
 .بالضمانات املتعلقة شروطه فرض على البنك تلزم كبرية مببالغ قروض طلب  -
 تتعرض ألخطار ما غالبا األخرية هذه ألن الضمانات تقدمي الصغرية املشروعات من البنوك تطلب ما عادة  -

  .الكبرية املشروعات هلا تتعرض اليت تلك تفوق
 :مها شكلني البنك يطلبها اليت الضمانات تتخذ

بني  شخص فيه يتوسط عقد عن عبارة هي و بالكفالة، كذلك يعرف ما وهو :الشخصي الضمان -1-أ
 هذا األخري وفاء عدم حالة يف ذلك و املدين عن نيابة الدين بتسديد الشخص هذا ويتعهد املدين، و الدائن
 .على الوفاء بالقدرة يتمتع أن الضامن الشخص يف يشرتط ذلك ألجل و احملددة، اآلجال يف بالدين

 عينية ضمانات طلب إىل التجارية البنوك تلجأ ما عادة ):عيني بضمان قروض( العيني الضمان -2-أ
 احملددة يقوم اآلجال يف عليه املستحقة للمبالغ املقرتض سداد عدم حالة يف إذ تقدمها، اليت املبالغ مقابل
 القيمة التصفوية تفي ال أن حيدث وقد القروض، مبلغ السرتجاع كضمان املقدم األصل يف بالتصرف البنك

 مثل يف لتجنب الوقوع و بالفرق، دائنا البنك يبقي بذلك و املستحق القرض بقيمة الضمان موضوع لألصل
 املقرضة اجلهة للبنك أو يكون حىت القرض قيمة من أكرب تكون أن الضمان قيمة يف يراعى احلاالت هذه

 .املرهون لألصل السوقية القيمة اخنفاض حالة يف أمان هامش
 من النوع هذا منحها عند شروط عدة وضع على البنوك تعمل ما عادة :المضمونة غير القروض - ب

 :أمهها من القروض
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 االعتماد قيمةمن  %20إىل  10من  معينة مئوية نسبة برتك العميل يلتزم الشرط هلذا وفقا املعوض، الرصيد -
 ؛عرف هذا النوع باالعتماد املفتوحالبنك، وي لدى اجلاري حسابه يف
 ؛سنة كل األقل على واحدة مرة القروض أقساط بسداد العميل قيام -
 يف عدم التوسع أو السيولة، من معينة درجة على احلفاظ مثل القرض، فرتة طوال معينة مالية سياسة إتباع -

 .البنك مصاحل محاية دف االقرتاض
  

 :إىل املعيار هلذا تبعا القروض تنقسم :المقترضين طبيعة حسب القروض تصنيف -3-5
 ؛األخرى البنوك و للشركات قروض و لألفراد قروض -
 ؛العام القطاع و للحكومة قروض و اخلاص للقطاع قروض -
 ؛األعمال وأصحاب للمنتجني قروض و للمستهلكني قروض -
 .للعمالء قروض -

  

  :األجل قصيرة القروض المصرفية  أشكال -4
  : كما يلي احلصر ال املثال سبيل على األجل قصرية القروض أنواع ذكر ميكن

 

 قصرية فرتة للمؤسسة لتغطية البنك يقدمها مساعدة هي الصندوق تسهيل :الصندوق تسهيالت -4-1
 من معينة فرتة يف لألموال الشهر، فاملؤسسة حتتاج اية يف املؤسسة وخمرجات مدخالت بني خلل بسبب جدا

 فرتة فيه تكون املؤسسات لبعض مومسي وجود نشاط بسبب أولية، مواد شراء أو العمال أجور لتسديد السنة
 اجلها، حان فواتري لتسديد أو مثلى خزينة املؤسسة لتحقيق سعي بسبب أو قصرية التوزيع وفرتة طويلة اإلنتاج

ا يصبح أن على على القرض حبصوهلا للمؤسسة يسمح البنك  بعض تفوق ال وملدة معني مببلغ مدينا حسا
 فيها يبقى اليت املدة أي الفعلية الزمنية واملدة له الفعلي االستعمال أساسعلى  التسهيل أجرة األيام، وحتسب

  1.املكشوف على سحب إىل يتحول فانه مدة التسهيل طالت احلساب مدين، وإذا
  

وال يرغب  توسع حالة يف تكون عندما النوع هذا إىل تلجأ املؤسسة 2:المكشوف على السحب -4-2
 املؤسسة، وذلك بدفعه تصرف حتت املبلغ البنك، بوضع يتدخل جديدة، وهنا مسامهات تقدمي يف املسامهون

يف  التسديد الشركاء يضن عندما إال اإلجراء ذا البنك يقوم ال مدين، وهنا حساب يف تسبيق شكل على
                                                             

  .58 ص ،2004 اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان ،البنوك تقنيات ،لطرش الطاهر   1
  .59زواوي فضيلة، املرجع السابق، ص  2
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 صفقة مقابل األموال من دفعة تسلم انتظار يف املؤسسة تكون عندما عادة الشركة، ويعطي إفالس حالة
) أشهر بضعة إىل أسابيع بضعة من(الصندوق  تسهيالت من أطول لفرتة املكشوف يعطي كما جتارية، مثال

 مقابل املؤكد، وذلك املكشوف طلب يف عادة ترغب املؤسسة الصندوق، فان تسهيالت يف هو احلال وكما
 .به املسموح املبلغ من  %1 املعدل يف عمولة تساوي
 على وإمنا احلقيقي املبلغ على تسري ال كانت وأن حىت الفائدة ألن جدا مكلفة الطريقة هذه تعترب

ا املبلغ املستعمل  حمصال يعترب املبلغ أن ذلك فعال، ومعىن املقيمة األيام نظام حساب تطبق املدة حيث من فإ
 فعال املسحوبة الفائدة فان وبالتايل مسبقا يعترب السحب فان الفعلي، وبالعكس التحصيل تاريخ عدة أيام بعد

 على السحب مزايا أهم وتتمثل الفعلي، املدة على املسحوبة الفائدة مع مكلفة، مقارنة جد تصبح على الزبون
 من أخر شكل بأي باملقارنة املالءة، وذلك ذوي املقرتضني خالل من بسهولة إبرامه يتم انه يف املكشوف

 وجود ضرورة على يصر قد املكشوف، فان البنك على سحب صغرية شركة تطلب أشكال القروض، وعندما
 قيم بضمان أو ضمان دون القرض من النوع هذا يكون أن الشركة، وميكن هذه من جانب كافية ضمانات

  :التالية لألسباب املكشوف على للسحب االقتصادية استعمال املؤسسة البنك، يرجع لدى تودع منقولة
 لوجود األجل، وراجع قصرية الديون تغطية من املتداولة األموال تتمكن ال عندما: العامل املال رأس اخنفاض -

 يؤدي طويل األجل، مما دين بتسديد املؤسسة قيام أو احملكم غري التسيري عن ناجتة املؤسسة يف كبرية خسارة
 أو التجاري من النشاط العائدة األرباح انتظار يف العامل املال رأس وبالتايل الدائمة األموال اخنفاض إىل

 . املكشوف على سحب طلب إىل املؤسسة الصناعي، فتلجا
صناعية تتميز  مؤسسة يف االستغالل، حيدث متويل احتياجات وهي :العامل املال رأس احتياجات تضخم -

 . التوزيع مرحلة بطول تتميز جتارية مؤسسة يف أو التصنيع مرحلة بطول
  

 مومسي، ومدة نشاط ناجتة عن خزينة احتياجات لتمويل موجه بنكي قرض هو: الموسمية قروض -4-3
 وعائداته، يبني نفقات النشاط زمنيا للتمويل، يبني خمطط الزبون من البنك يطلب أن أشهر، على9 القرض

وقت  حتديد من ميكن املخطط كما بينهما، والتفاوت التوزيع واحتماالت املومسية النفقات شهريا املخطط
ا زيادة القرض، وهو استعمال  . حمددة آجال القرض يف التسديد يتم أن على مداخيل وجود دون نفقا

  

 أي(لالجناز  شبه أكيدة أو أكيدة حظوظ هلا مالية عملية تسبق اليت القروض وهي: الربط قروض -4-4
 لتمويل مشروع مالية مؤسسة من األجل طويل قرض على املوافقة تعطى عندما ، فمثال)إبرام الصفقة

 وقوية تؤخذ حقيقية ضمانات هناك ألن العقد على التوقيع حال يتجسد أن ميكن ال االتفاق استثماري، فهذا
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بطلب  تتقدم األخرية هذه فان للوقت املشروع، ورحبا بداية تأخر يسبب ما املستفيدة، وهذا املؤسسة من
على  احلصول يف الزمين التأخر وتغطية املشروع اجناز يف للبدء وهذا معه تتعامل الذي البنك من تسبيقات

 .حقيقي قرض
  

 بتفاوض احلقوق تعبئة الزبائن، أي حساب لتمويل املوجهة القروض من نوع هو 1:التجاري الخصم -4-5
ا عن بالتنازل نشاطها متويل على الغري لدى األخرية هذه حقوق على واملؤسسة بني البنك  .وأوراقها سندا

تاريخ  قبل االمسية قيمتها من اقل بقيمة األوراق قيمة حتصيل التجارية األوراق يقصد خبصم
عن  ناجتة تكون أن الزبائن على حلقوق للخصم، واملمثلة املقدمة التجارية األوراق يف استحقاقها، ويشرتط

 موقع أي معنوية، ملتابعة أو طبيعية ألشخاص توقيعات ثالث أشهر، وحتمل ثالث من أقل جتارية، ملدة صفقة
 االستحقاق تاريخ قبل للسيولة االقتصادية املؤسسة حتتاج عليه،فعندما املسحوب تسديد عدم حالة يف عليها
 من متكون كتكلفة األجور مصاريف دفع مع هلا املمول التجاري البنك لدى التجارية األوراق خصم هلا ميكن
  .املركزي البنك لدى خصم إلعادة قابل وهو أخرى، وعموالت مبلغ

  

 مال عن ختليها مقابل املؤسسة، تتحصل عليه األجل قصري مصريف متويل هو 2:الفاتورة تحويل عقد -4-6
 أكثر تقنية وهي احملاسبية، القيمة الدفرتية من يكون أقل مسبقا، يدفع تفاوضي بسعر حقوقها، من جزء أو

 .مرتفعة التسديد عدم خماطرلكون  نظرا الداخلية، التجارة يف عنها اخلارجية التجارة يف استعماال
 التشريعي املرسوم من مكرر 543 املادة يف 1993 لسنة واملتمم املعدل اجلزائري التجاري القانون حسب  
 حمل" عميل"تسمى  متخصصة شركة مبقتضاه حتل عقد: الفاتورة على أنه حتويل عقد تعريف جند) 93-  08(

ا  عقد، عن ناتج ألجل حمدد لفاتورة التام املبلغ األخري هلذا فورا تُسدد عندما ،"له متنازل"املسمى  زبو
  ".أجر مقابل وذلك عدم التسديد بتبعة وتتكفل

  

طلب  حسب يكون البنك، مع األطراف متعدد اتفاق عن هو عبارة :المستندي االعتماد -4-7
 جمموعة من تقدمي مقابل) البائع(للمصدر الفاتورة مبلغ بسداد يتعهد حبيث) املشرتي(وإرشادات املستورد 

االعتماد  ووسيلة املستندي، االعتماد إجراءات و شروط استنفاذ فور معني، وقت يف تصدر املستندات
 .للمستورد منه أكثر) املصدر(للبائع  املفضلة الوسائل من هي املستندي

  

                                                             
  .246، ص2007للنشر، عمان األردن  وائل ، دارعملية النظرية وحاالت األطر:المالية اإلدارةالعامري،  الصباح، سعود الستار عبد  1
  .158بق، صحممد بوشوشة، املرجع السا  2
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   :األجل المصرفية متوسطة القروض أشكال -5
 واملصارف للبنوك أن يف سنوات، وال شك مخس عن يزيد وال العام اجلها يتجاوز اليت القروض هي

 غاية إىل سنة من أكثر واليت تستحق بعد للمؤسسات، األجل متوسطة املالية االحتياجات متويل يف كبري دور
 بضمانات، ومن مرهونة متوسطة األجل املصرفية القروض تكون ما أحيانا، وغالبا أكثر أو سنوات مخس

 1:ما يلي األجل متوسطة املصرفية بالقروض ترتبط أن ميكن اليت الشروط
 القروض؛ استخدام شروط -
  ؛ للشركة املديونية سقف حتديد شروط  -
 باملوجودات؛ الشركة تصرف على قيود -
  ؛ املسامهني على األرباح توزيع على قيود  -

  :يلي ما منها ذكر ميكن أنواع األجل متوسطة للقروض
  

، سنوات سبع غاية إىل سنة من أكثر بعد تستحق مصرفية قروض عن عبارة وهي: المدة قروض -5-1
 احلصول يتم كما،آنفا املذكورة الشروط من جمموعة أو بإحدى مقيدة القروض من النوع هذا يكون ما وغالبا
ال هذا يف املتخصصة البنوك تكون ما وغالبا األجل، والطويلة املتوسطة التمويل بنوك من عادة عليه  كما،ا
 بتحديد العوامل، من وغريها لديه السيولة وظروف ختصصه حسب كل لقروضهلذه ا املاحنة البنوك تقوم

 وذلك ،متساوية تكون أن بشرط دورية أقساط على عادة تسديدها يتم املدة فقروض ،القروض تسديد جدول
 2.امسبق عليه متفق زمين جدول وفق 
  

 شراء بغرض األجل متوسطة قروض طلب إىل احلاجة عند املؤسسات تلجا: التجهيزات قروض -5-2
 األجل متوسطة التجهيزات قروض على احلصول احلالة هذه يف املؤسسات وبإمكان ،حمددة جديدة جتهيزات
 كعامل،متويلها مت اليت التجهيزات على حجز يضع املمول البنك حيث ،شراؤها يتم اليت التجهيزات بضمان
 يف التصرف حق البنك وإعطاء ،التجهيزات هذه يف بالتصرف املؤسسة منع مبوجبه يتم ،للبنك بالنسبة ضمان

 يوجد التطبيقي اجلانب ويف، الدفع عن املؤسسة ختلف حالة يف أمواله واسرتجاع ببيعها يقوم كان،التجهيزات
 3:يف يتمثالن ،التمويلي األسلوب هلذا شكالن
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 حيتفظ، و بالتقسيط التجهيزات هذه ببيع التجهيزات وكيل قيام خالل من تتم: المشروطة البيع عقود -أ
 ويصدر الشراء عند أولية دفعة العميل ويقدم ،األقساط كافة بتسديد املشرتي قيام حني إىل مبلكيتها

 ملكيته بنقل البائع يقوم بالكامل التسديد يتم وعندما ،األصل قيمة من املتبقية األقساط بقيمة كمبياالت
 بيعها وإعادة التجهيزات هذه على حجز للبائع ميكن الدفع عن العميل ختلف إذا أما ،العميل إىل األصل
 .آخر لعميل

 ملنع التجاري البنك لصاحل التجهيزات هذه رهن يتم حيث: حيازي برهن المرهون المصرفي القرض -ب
 إذا السوق يف وبيعها التجهيزات هذه على االستيالء يف حقه البنك يضمن وبذلك فيها، التصرف املقرتض

  .القرض دفعات تسديد عن املقرتض ختلف
  

  :األجل ويلةالقروض المصرفية ط -6
ا وتعرف،  أشكاهلا بشىت االستثمارية للمؤسسات الرئيسية النشاطات أحد األجل طويل االقرتاض يعد    بأ

ا وتتجاوز متخصصة مؤسسات متنحها قروض  تغطية يف املسامهة هو الرئيسي هدفها ،سنوات سبع مد
 مثل ،سنوات سبع عن اهتالكها مدة تزيد اليت الثابتة األصول ومتويل الكبرية اإلسرتاتيجية املشاريع احتياجات

  1.املصانع هياكل ،البناء جتهيزات
 األخذ جيب وعليه ،)املؤسسة( املقرتض لوضع دراسة بإعداد البنوك تقوم األجل طويلة املصرفية القروض ملنح  

 : يلي فيما تتمثل أساسية عناصر ثالثة االعتبار بعني
 احرتامها بفحص وذلك املؤسسة مسريي مؤهالت وعلى املعنوي، اجلانب حول دراستها ترتكز: الثقة -

 اخل......للبنك الوفاء مدى أي السابقة لاللتزامات
 . الزبائن وتقييم املؤسسة حصة للسوق، احلايل العرض االعتبار بعني يؤخذ: السوق يف املؤسسة وضعية -
: مثل املايل هيكلها لدراسة وذلك للبنك الوثائق مجيع توفري املؤسسة على جيب: للمؤسسة املايل الوضع -

  .املؤسسة ميزانية حتليل، و النتائج حسابات جدول
 :منها أسبابلعدة  النوع هذا إىل املؤسسات تلجا  
 والسندات؛ املمتازة أو العادية سواء باألسهم التمويل إمكانية عدم -

 باألسهم التمويل أما ،جيدة بسمعة تتمتع الشركة كانت إذا خاصة التمويل من النوع هذا توفري سرعة -
  ؛كبري وقت إىل فيحتاج
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 األسهم؛ طريق عن نفسها متويل على املؤسسة قدرة عدم واحتمال املايل السوق ضعف -
 باألسهم؛ مقارنة تكلفة اقل يعترب -
 ؛املقرتضة لألموال الضريبية امليزة -
 الشركة؛ يف املسامهني لكبار التنافسي املركز على باالقرتاض التمويل تأثري عدم -
  

  :السندات طريق عن التمويل -ثالثا
  

  : السوق السندي -1
 احلاجة الوحدات ذات متويل يف مهما دورا ويلعب االقتصادية احلياة يف بالغة أمهية السندي السوق حيتل  

 السوق من القسم ذلك هو السندي واخلاصة، والسوق العمومية املؤسسات أو الدولة كانت سواء للتمويل
 إجياز ، وميكن1االقتصاديني املتعاملني بني خمتلف شراء و بيعا السندات وتداول إصدار فيه يتم الذي املايل

 :يأيت فيما السندي السوق خصائص
 إمجايل من قليلة نسبة تشكل، املنظم السوق يف املسعرة السندات تفاوض، أين سوق هو السندي السوق -

 السندات املصدرة؛
 تتأثر بتطور السندات أسعار أن حيث األسهم، سوق يف األسعار من تقلبا أقل السندي السوق يف األسعار -

  السندات؛ أسعار يف استقرارا نالحظ لذا السوق، يف السائدة أسعار الفائدة
أكرب  الدولة تعترب ألن نظرا األسهم، بسوق مقارنة كبريا تطورا شهد وقد بالغة، بأمهية السندي السوق يتميز -

 فيه؛ متدخل وأهم
 وسيلة )من خالل طرح سندات لالكتتاب يف السوق السندي(العامة لالدخار  االستدانة بواسطة الدعوة تعد  
أجل  من اجلمهور إىل تلجأ حيث العامة واهليئات للمؤسسات الكربى بالنسبة خاصة التمويل وسائل من

  2:لديه، ويوفر السوق السندي متويل قصري األجل ومتويل طويل األجل األموال إيداع و االكتتاب
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 سندات اذونات،(مالية  املؤسسة ورقة تطرح مبوجبها مالية عملية هي: إصدار أوراق مالية قصرية األجل -
 عند الفوائد مبلغها و بتسديد املصدر مالية، ويتعهد مبالغ املقرض يدفع مبوجبها) اإليداع شهادات اخلزينة،
  .االستحقاق تاريخ

 يتم جتزئة مبوجبها عملية وهي العام، االدخار بواسطة لالستدانة املمتاز تعترب الشكل: إصدار السندات -
يثبت حق  بدين إقرار فهو للمقرتض بالنسبة أما حق ورقة للمقرض ميثل سند أقساط، كل عدة القرض إىل

  .االستحقاق تاريخ عند الفوائد أقساط و السند قيمة يف استعادة املقرض
  

  :السندات -2
  

 إصداره يتم ،قابل للتداول الطويل األجل يف مديونية حق السند ميثل :تعريف السندات وخصائصها -2-1
املال  رأس اسرتجاع يف احلق وكذا الفوائد، يف احلق حلامله ومينح واخلاصة العامة املؤسسات أو الدولة طرف من

 يف السوق سنة 40 إىل 20 بني و األوروبية، املالية السوق يف سنة 15 إىل 8 بني ترتاوح مدة بعد املستثمر
  1:، ويتم التفريق بني عدة قيم للسنداألمريكية املتحدة للواليات املايل

على ظهر  األصلية أو االمسية القيمةتكتب  متساوية، أقسام إىل السندي القرض سميق: االسمية القيمة -أ
 ؛املسددة الفوائد أو العائد حلساب كأساس وتستخدم لسند،ا

؛ وينتج عن األويل السوق يف السندات ا تتداول اليت القيمة هي :اإلصدار سعر أو اإلصدار قيمة - ب
 :عالوتني اختالف قيمة اإلصدر عن القيمة االمسية

 أقل اإلصدار سعر يكون أين اإلصدار، عند واحدة مرة تكون متكررة غري عالوة: اإلصدار وةعال 
 .الشديدة املنافسة عند وتكون االمسية، القيمة من
 االمسية القيمة أن رغم االمسية القيمة من بأكرب التسديد عند املستثمر عليها حيصل :التسديد عالوة 

 .متساويان اإلصدار وسعر
 التسديد أما القيمة من أقل اإلصدار سعر يكون عندما والتسديد اإلصدار عالويت بني اجلمع ميكن أنه كما
 .االمسية القيمة من بأعلى فيتم
 على البورصة يف معاملة آلخر نتيجة تسجيله يتم الذي السعر ذلك وهي: للسندات السوقية القيمة -ج

 .والطلب العرض لقانون خلضوعه نتيجة وسريع كبري بشكل يتغري السعر وهذا السند، هذا

                                                             
  .90-89مرمي باي، املرجع السابق، ص ص   1



مقياس املؤسسات: محاضرات ل تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمو ماس أو السنة لطلبة ة ناقتصاد: موج التأم   يات

 السوق يف السائد الفائدة سعر مبستوى ترتبط سوقية قيمة وتكتسب السندي السوق يف السندات تتداول  
 :منها نذكر عوامل بعدة للسندات السوقية القيمة تتأثر و السند، فيه احملمول الفائدة بسعر مقارنة
 الفائدة سعر ازداد فإذا السوق، يف الفائدة سعر لتغري معاكس اجتاه يف تتغري للسندات السوقية القيمة 

 إذا أما أقل، عائدا يتوقع املستثمر ألن نظرا للسندات السوقية القيمة ترتاجع السوق يف السائد
 ؛أكرب عائدا يتوقع املستثمر ألن ترتفع السندات قيمة فإن السوق يف السائدة الفائدة أسعار اخنفضت

  يف السائدة الفائدة أسعار زيادة إىل التضخم يؤدي ما عادة ألنه بالتضخم، سلبا السندات تتأثر 
 ؛للسندات السوقية القيمة اخنفاض ومن املسدد لتدفق السوقية القيمة ترتاجع وبالتايل السوق

  املستثمر يصبح أين السندات استحقاق مدة تعاظمت أو زادت كلما التأكد عدم درجة تزداد 
 يف القرض أصل أو الفوائد تسديد على قدرته وعدم السندات هذه مصدر إفالس أو عسر خيشى
 القيمة ترتاجع أخرى جهة ومن جهة، من هذا أكرب بعائد املطالبة باملشرتي يؤدي مما املدة، اية

 .السداد عدم خطر لزيادة التأكد عدم درجة زادت كلما السندات هلذه السوقية
 خالل السندات حلملة معني مبلغ بدفع للسندات املصدرة اجلهة تلتزم: الفائدة معدل أو الفائدة سعر -د

ى عل الفائدة مبعدل يعرف ما إىل للتوصل للسندات االمسية القيمة إىل ينسب املبلغ هذا حمددة، فرتات
 السعر ذلك وهو االمسي؛ الفائدة سعر وهو األول للفائدة، سعرين هناك أن إىل اإلشارة وجتدر، السندات

 الذي املعدل أو السعر ذلك وهو احلقيقي؛ العائد معدل أو احلقيقي الفائدة سعر هو والثاين الورقة، يف احملمول
 .املركبة الفائدة سعر على اعتمادا السند هذا يف االستثمار عائد عن معينة حلظة يف يعرب
 عليها املتفق الفوائد استحقاق فرتة يف السند حامل ويقدمها سند، كل ترفق اليت القسيمة هو :الكبون -ه

 :أن حيث العائد، أو الفائدة على للحصول
 )I(للسند  االمسي الفائدة سعر   ×)   N( للسند االمسية القيمة =) R(الكبون  قيمة

 القرض إصدار مت إذا أما االستحقاق، وتاريخ اإلصدارتاريخ  بني تفصل اليت املدة وهي :السند حياة مدة -و
 من مرحلة كل حياة مدة متوسط تساوي واليت املتوسطة احلياة مدة على هنا نتكلم مراحل، عدة على السندي
 :أي السندي القرض

السندات  عدد إمجايل/     )i( املدة خالل املسددة السندات عدد  =السندي للقرض املتوسطة احلياة مدة
)n(  

 .السنوات إمجايل :n.                                 املتغرية السنوات :i : أن حيث
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 .االستحقاق تاريخ إىل احليازة تاريخ من املدة هي :السند نضج مدة -ز
 املصدرة اجلهة تقوم أن هي السندات أو السندية القروض استهالك إن: السندي القرض استهالك -ح

 القرض تسديد يتم أين عليها، املنصوص اإلصدار لشروط وفقا حامليها إىل السندات قيمة برد للسندات
 يتم حيث لالستهالك؛ قابلة غري السندية القروض وهناك ،االمسية القيمة من بأكثر أو االمسية بقيمته السندي
  .منتهية غري وملدة سنويا السندات هذه حلامل ومستمرة دائمة إيرادات تسديد
 :مكونة من دفعات حمددة تواريخ يف للمكتتبني املؤسسة تدفع

 سنويا؛ عادة تكون اليت و فوائد  
 الدين من قسط تسديد هو :الدين اهتالك.  

  :أمهها لعل و لالهتالك طرق عدة على باالعتماد الدين تسديد ميكن  
 غاية إىل متساوية من القرض دفعات بتسديد املؤسسة تقوم أن وهو :ثابتة دفعات تسديد طريقة - 1-ح

 مث اإلهتالك من ضئيل الفوائد وجزء من عالية نسب على األوىل السنوات حتتوي يف اليت و العقد انقضاء
 .املدفوع اإلهتالك قسط مقابل زيادة تدرجييا تتناقص

 قسط على حتتوي إذ أخرى إىل سنة من الدفعة قيمة تتغري احلالة هذه يف :الثابت اإلهتالك طريقة - 2-ح
 .باستمرار يتناقص الذي و للفوائد متغري جزء القرض و الهتالك ثابت

 للفوائد سنوي بتسديد املؤسسة تقوم احلالة هذه يف :واحدة دفعة القرض اهتالك تسديد طريقة - 3-ح
عند تاريخ استحقاق  تسديده الواجب املقرتض املال رأس مال يعادل رأس لتشكيل مايل مبلغ ختصيص مقابل
  .الدين

  

  :الشروط التالية السندات إلصدار يشرتط: شروط إصدار السندات -2-2
 صالحية اإلدارة لس متنح اليت و سندات إصدار قرار اختاذ للشركاء العادية العامة للجمعية فقط خيول -

 ؛بذلك القيام
 على املؤسسة يفرض الديون لتسديد كافية ضمانات تقدم ال اليت املؤسسات من املكتتبني محاية دف -

  :التالية الشروط
 لالكتتاب؛ سندات إصدار األسهم لشركة فقط حيق 
 النشاط؛ بداية تاريخ من سنتني هلا 
 احلسابات مراجع طرف من عليهما مصادق ميزانيتني إعداد.  



مقياس املؤسسات: محاضرات ل تخصص   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمو ماس أو السنة لطلبة ة ناقتصاد: موج التأم   يات

 طرف من املضمونة السندات أو املؤسسات العمومية على تطبق ال األخريين للشرطني بالنسبة  
  .الدولة

 أن الضمانات ميكن هذه اجلمهور ضمانات إىل تقدمي من البد االقرتاض عملية جناح أجل من :الضمانات -
 .الضامن هو آخر طرف يكون أو نفسها املصدرة املؤسسة طرف من مقدمة تكون

 بوضع من البنوك اليت تقوم جمموعة أو بنك وساطة إىل سندات إصدار عند املؤسسة تلجأ: البنكية الوساطة -
 .املكتتبني تصرف حتت شبابيكها

  

 إعداد خالل من املعايري من العديد حسب السندات تقسيم ميكن :تصنيف وأنواع السندات -2-3
  :التايل اجلدول

  أنواع السندات حسب العديد من المعايير): 01(جدول رقم 

 قابلية حيث من المصدرة الجهة حيث من العوائد حسب الضمان حسب
 التحول

 مضمونة سندات -
 غري سندات-

  مضمونة

 عوائد ذات سندات -
 ثابتة

   سعر ذات سندات -
 معدوم فائدة

   الصفرية السندات -

 احلكومية السندات -
  اخلاصة السندات -

 قابلة سندات -
   للتحول

  قابلة غري سندات -
  .للتحول

 قابلة سندات -
 لالستدعاء

 قابلة غري نداتس -
  لالستدعاء

  .190حممد بوشوشة، املرجع السابق، ص :المصدر                     
 :الضمان حيث من -أ
 ؛املؤسسة أصول برهن مضمونة سندات -1-أ
 .درةاملص للمؤسسة االئتماين املركز على وتعتمد معينة بأصول مضمونة غري سندات -2-أ

 :الفائدة سعر حيث من -ب
 حىت ثابت ويبقى معروف فائدة سعر هلا حيدد اليت السندات وهي: ثابت فائدة سعر ذات السندات -1- ب

 ؛االستحقاق موعد
 أسعار حلركات تبعا متغري، فائدة سعر هلا اليت السندات وهي: معدوم فائدة سعر ذات السندات -2- ب

 .اخلزينة أذونات بفائدة أو اخلصم إعادة بسعر للسند الفائدة سعر ربط يتم بأن السوق، يف الفائدة
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 االمسية القيمة من بأقل تباع ولكن ،راصف فائدته سعر يكون اليت السندات وهي: الصفرية السندات -3- ب
 .الربح ميثل والفرق كاملة قيمتها يأخذ استحقاقها وعند اإلصدار، خصم مع أي
 :المصدرة الجهة حيث من -ج
 ؛حكومية جهات تصدرها اليت السندات وهي :احلكومية السندات -1-ج
 .اخلاصة املؤسسات تصدرها اليت السندات وهي: اخلاصة السندات -2-ج
 :لالستدعاء القابلية حيث من -د
 قبل قيمتها سداد وطلب باستدعائها املصدرة للمؤسسة ميكن اليت وهي :لالستدعاء القابلة السندات -1-د

 ؛)االستدعاء عالوة( السند حلامل تعويض مقابل استحقاقها موعد
 موعد قبل قيمتها وسداد السندات استدعاء جيوز ال النوع وهذا :لالستدعاء قابلة الغري السندات -2-د

 .استحقاقها
 :التحول قابلية حيث من -ه
 وحيدد حمددة زمنية فرتة مرور بعد عادية أسهم إىل حتويلها ميكن اليت وهي :للتحويل قابلة سندات -1- ه

 ؛عاديا سهما يساوي سند كم أو التحويل سعر أيضا
 .السندات حتويل جيوز ال النوع وهذا: للتحويل قابلة غري سندات -2- ه
 :الملكية حيث من -و
 ؛السند حلامل استحقاقها عند وقيمته السند فائدة تدفع إذ :حلامله السند -1-و
  .السند يف امسه املسجل للشخص استحقاقها عند وقيمته السند فائدة تدفع إذ :االمسي السند -2-و
  

   :للمؤسسة تمويلي كمصدر السندات تقييم -3
 ا تتمتع اليت  املزايا خالل من ذلك و االقتصادية للمؤسسات مهما متويليا مصدرا السندية القروض تشكل  
  :منها نذكر و

 يف األرباح املؤسسة أصحاب يشاركون ال السندات هذه فحاملو بالتايل و مسبقا حمددة السندات تكلفة إن -
 .حتققها قد اليت العالية

 من العائد أقل يكون ما غالبا السندات على العائد أن حيث العادية األسهم من تكلفة أقل السندات تعترب -
 .العادية األسهم على
 .الرقابة يف املؤسسات مالكي السندات حاملو يشارك ال -
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 .لغاية الضرائب مصروفا تعترب السندات فوائد ألن السندات إصدار عند ضريبيا فرا و املؤسسة حتقق -
 .التقاعد وثيقة يف االستدعاء شرط بوضع للمؤسسة املايل اهليكل يف املرونة حتقق -
 اجلهاز املصريف على يصعب اليت و السندية القروض طريق عن عليها احلصول ميكن اليت املبالغ ضخامة -

 .توفريها
 .املايل للرفع االجيايب األثر من االستفادة -
 :منها نذكر و العيوب من خيلو ال السندية القروض طريق عن التمويل أن غري
 قادرةغري  املؤسسة وتصبح األرباح تذبذب عند املؤسسة على خطرا يشكل قد السندات تكلفة ثبات أن -

 .التكلفة هذه دفع على
 طريقة لتسديدها حتديد املايل املدير على يستوجب مما معني استحقاق تاريخ هلا يكون ما عادة السندات أن -

 .هلا احتياطي تكوين أو املدة اية يف واحدة دفعة
 من تواجه كثريا أن ميكن املؤسسة فإن عليه و السندي القرض إصدار عند التعاقدية الوثيقة وتعقد تشعب -

ا عادية أسهما أصدرت أو املصرفية القروض استخدمنا إذا عما القيود و املشاكل  .املالية لتمويل احتياجا
 العامة املقبولة املعايري احلد هذا يراعي أن وجيب اخلارجية، التمويلية املصادر الستخدام معني حد هناك -

 .املايل للرفع السليب األثر يف تقع أو خسائر املؤسسة تتكبد ال حىت املالية، للسياسة
 املصدر هذا غري أن االقتصادية، للمؤسسات مغريا متويليا مصدرا تشكل السندية القروض أن يتضح سبق مما

 أو املتوسطة و املؤسسات الصغرية أما املايل، السوق يف املسجلة و فقط الكبرية للمؤسسات متاحا يبقي
ا النشأة احلديثة  .املصرفية القروض إىل هو اللجوء و االستدانة طريق عن للتمويل آخر منط إىل تلجأ فإ

  
 :التأجيري التمويل  - رابعا

 ويكون هذا األصل، تشرتي أن دون من ثابت أصل يقدمها اليت اخلدمات على حتصل أن الشركات بإمكان  
 املعروف ومن تدفع دوريا، ثابتة إجيار دفعات مقابل حمددة زمنية لفرتة األصل هذا استئجار طريق عن ذلك

 من خمتلفة أنواع استئجار أيضا املمكن أصبح من لكنه العقارات، و األراضي استئجار ميكن أنه تقليديا
 يف و....السيارات و الشاحنات القاطرات، السفن، النقل الطائرات، جمال يف تشمل اآلليات والتجهيزات،

 من أنه كما التعدين، و التنقيب وجتهيزات الطاقة توليد ملعامل استئجار جتهيزات ميكن الصناعية اآلالت جمال
  . منها الكبري باألخص الكمبيوتر  أنظمة استئجار الشائع
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  : وخصائصه تعريف التمويل التأجيري -1
  

 مالية املؤسسة أو البنك مبوجبها يقوم عملية: أنه على اإلجيار قرض يعرف: تعريف التمويل التأجيري -1-1
 مستعملة مؤسسة حبوزة أخرى مادية أصول أية أو معدات أو آالت بوضع لذلك، قانونا مؤهلة تأجري شركة أو

 يتفق أقساط على التسديد يتم و عليها، املتعاقد الفرتة اية يف عنها التنازل إمكانية مع اإلجيار سبيل على
ا  1.راإلجيا مثن سمىت بشأ

 ألصل تكون مالكة أخرى ومؤسسة معينة مؤسسة بني اتفاق  عن عبارة هو االستئجار طريق عن التمويل  
 مبلغ بدفع مقابل التزامها يف السنة تفوق ملدة األصل هذا باستخدام األوىل املؤسسة خالله من تقوم معني،
  .اإلجيار دفعة يسمي دوريا عليه متفق

 املستخدمة الشركة كاهل على من التكنولوجي التقادم عبء خطر رفع التجهيزات استئجار مزايا أهم من   
 عدة على فهي بتأجري التجهيزات تقوم اليت املؤسسات خيص فيما أما هلا، املالكة للشركة وحتميله للتجهيزات

 الشركات و متخصصة تأجري شركات متويل التمويل، شركات اإلسالمية، البنوك التجارية البنوك وتشمل أنواع،
  .الكمبيوتر ألجهزة و الصانعة للسيارات الشركات األحيان مثل بعض يف للتجهيزات الصانعة

  

  2:التالية باخلصائص يتميز :خصائص التمويل التأجيري -1-2
 :أشخاص ثالث بني يربط عقد هو -

 مؤسسة  من تطلب و األصل ختتار إذ االستثمار يف ترغب اليت املؤسسة وهي: الزبون
  االعتماد بوضعه حتت تصرفها؛

 يسلم ،)بنك أو مالية مؤسسة(االجياري  االعتماد مؤسسة من الطلبية يستلم الذي: املورد 
 االجياري؛ االعتماد مؤسسة إىل الفاتورة ويرسل األصل للزبون

  يؤجره للمؤسسة و األصل يشرتي ):االجياري االعتماد مؤسسة(املؤجر.  
 ميكن املدة ال هذه وخالل) اجلبائي االهتالك مدة(االستثمار حياة مبدة مرتبطة) اإلجيار( القرض مدة تكون -

  د؛العق هذا عن الرتاجع للمؤسسة
 ؛الربح وهامش الفوائد األصل، إهتالك االجياري االعتماد مؤسسة إىل املؤسسة من املدفوع األجر يتضمن -

                                                             
  .7ص ،املرجع السابق لطرش، الطاهر  1
 و العام بالقطاعين االقتصادية المؤسسات من لعينة ميدانية دراسة الجزائرية االقتصادية للمؤسسة التمويل سياسة محدداتترب زغود،   2

  .30، ص2009مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر ،الجزائر في الخاص
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 :ن للزبون االختيار بني ثالثة بدائلميك اإلجيار عقد انتهاء عند  -
 ؛املؤجر إىل األصل إرجاع 
 ؛)الشراء سعر نم %5  حوايل( العقد يف حمددة ضئيلة متبقية بقيمة االستثمار شراء 
 مهتلك األصل ألن نظرا جدا ضئيل بسعر التأجري إعادة.  

  

   :االستئجار أنواع -2
ا لتمويل املناسب النمط اختيار املستأجرة الشركة تستطيع    عن ظروفها املالية، مراعاة مع التشغيلية احتياجا

  :طريق
 صيانتها، خدمات و املعدات عام التشغيل بشكل اخلدمة أو استئجار يتضمن: التشغيلي االستئجار -2-1

 :التالية باخلصائص التشغيلي االستئجار ويتميز .الشاحنات و السيارات الكمبيوتر،: هذه املعدات أهم ومن
 ضمن املدفوعات الصيانة تكاليف تدخل أن على للغري املؤجر األصل وخدمة بصيانة األصل مالك التزام -

 .بسدادها املستأجر يقوم اليت الثابتة
 و اإلنتاجية لألصول، احلياة من أقل عادة تكون نسبيا قصرية زمنية لفرتة االستئجار من النوع هذا يستمر -

 قيمة االستثمارات استعادة األصل مالك يتوقع مث ومن األصل تكلفة تغطي ال االستئجار قيمة فإن بالتايل
 .ملؤسسات األخرى أو املؤسسة لنفس إما التأجري عمليات تكرار خالل من األصل هذا يف املوظفة

 قبل إىل املؤجر األصل إرجاع و العقد إلغاء يف احلق املستأجرة الشركة عادة التشغيلي االستئجار عقود متنح  -
ا تستطيع املستأجرة للشركة جدا مهمة امليزة هذه أن الواضح من و األساسية، العقد مدة اية  إعادة أل

 إىل حباجة مل تعد عندما أو تقدما، أكثر تكنولوجية ميزة له آخر أصل ظهور حالة يف املؤجر إىل األصل
 .األصل

  

 فإنه بالتايل و األجل، متوسط التمويل أشكال أحد التمويلي االستئجار يعترب: التمويلي االستئجار -2-2
 : التالية باخلصائص االستئجار من النوع هذا ويتميز األخرى، التمويل كبديل ألساليب يستخدم

 .املستأجرة األصول وخدمة بصيانة اخلاصة األعباء املستأجرة الشركة تتحمل  -
اية االستئجار أقساط تسديد يف االستمرار عليه وإمنا االستئجار عملية إيقاف املستأجر يستطيع ال  -  حىت 

 .العقد
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 وبالتايل لألصل اإلنتاجية احلياة مع عادة تتفق نسبيا، طويلة زمنية لفرتة التمويلي اراالستئج عقد ستمر  -
 .الفرتة هذه خالل بالكامل األصل يستهلك

 :التالية األشكال التمويلي االستئجار يتخذ  
 األصول أحد ببيع املؤسسة تقوم التمويلي االستئجار أنواع من النوع هذا ظل يف :االستئجار ثم البيع -أ

 بشروط و معينة زمنية لفرتة األصل هذا استئجار على االتفاق يتم الوقت نفس يف آخر، هلا لطرف اململوكة
 .حمددة

 قيمة األصل عن املؤجرة املؤسسة لتعويض تكفي االستئجار اتفاق يتضمنها اليت املدفوعات أن يالحظ و
 خالل من االستئجار من النوع هذا يف تشرتك اليت املؤسسات أهم ومنب، مناس عائد إليها مضافا بالكامل

 .البنوك و املالية الشركات و التأمني شركات هلا تأجريها إعادة و الصناعية من الشركات األصول بشراء القيام
 من عادة عليه احلصول يتم جديد أصل باستئجار املؤسسة قيام إىل النوع هذا يشري :المباشر االستئجار - ب

بشراء  تقوم اليت و األصول تأجري عمليات يف املتخصصة كالشركات الوسطاء بعض من أو الشركة املنتجة
 .ميسرة بأقساط لالستئجار بعرضها تقوم مث منتجيها من األصول

 القيمة ذات األصول حالة يف األسلوب هذا يستخدم :المالية بالرافعة المقرون التمويلي االستئجار -ج
 االستئجار أنواع من آخر نوع أي عن خيتلف ال من االستئجار النوع هذا أن ويالحظ الكبرية، الرأمسالية
 الذي األصل شراء عملية بتمويل يقوم فإنه املؤجر نظر وجهة أما من املستأجر، نظر وجهة من وذلك التمويلي

 الثاين املصدر و به، اخلاصة امللكية أموال يف يتمثل األول املصدر مها، من مصدرين للغري تأجريه يتم سوف
 .االتفاق حمل األصل بضمان مرهون األجل طويل مصريف قرض على يف احلصول يتمثل

  

 :للمؤسسة تمويلي كمصدر االستئجار تقييم -3
 مزايا حيقق فإنه االقتصادية،  األنشطة خمتلف يف اإلنتاجية املشروعات لتمويل وسيلة اإلجياري القرض باعتبار  

 :منها نذكر املستأجرة للمؤسسة بالنسبة كبرية
 مسامهة املؤسسة دون % 100 بنسبة االستثمار هذا متويل ضمان به نقصد و لالستثمار الكلي التمويل -

 .األخرى التمويل أساليب يف عادة يوجد ال وهذا اخلاصة، بأمواهلا املستأجرة
 من كبري جتميد جزء إىل حاجة دون لنشاطها الالزمة الرأمسالية األصول حيازة من املستأجرة املؤسسة ميكن -

 .أخرى أوجه يف تستخدمها أكرب سيولة هلا يتيح مما بشرائها، قامت هي إن أمواهلا
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 حمددة االتفاق بشروط يتم حيث األجل، قصرية التضخم بعوامل إليه تلجأ اليت املستأجرة املؤسسة تأثر عدم -
 .طويلة ملدة ثابتة

 يف املؤجرة تظهر األصول ال حيث املالية النسب حتسني و املستأجرة للمؤسسة املنشورة امليزانية صورة حتسني -
 يظهر بل كالتزامات، جانب اخلصوم يف لقيمتها املقابل يظهر كما التشغيل، يف وجودها رغم األصول جانب
 .األصول لتلك إنتاجية من يتحقق ما كمصروف مقابل اخلسائر و األرباح حساب يف األصول تلك إجيار

 :مستويني على جبائية مزايا للمستأجر حيقق -
 ا فبما للخصم، قابلة اإلجيارية األقساط  القرض اإلجياري ماحنة املؤسسة إىل املستأجر قبل من تدفع أ

 .للضريبة اخلاضعة النتيجة من كاملة خصمها وميكن استغالل، كأعباء تعترب فهي
  حياة  مدى على قيمتها نقسم حبيث املضافة، القيمة على الرسم عبء من التدرجيي التخفيف

على  الرسم من جزء تتضمن فاتورة كل أن مبعىن اإلجيارية، األقساط خالل من دفعها يتم و العقد،
 .ثقله لتخفيف اإلجيار أقساط دفع مع املضافة القيمة

 :هي إدارية خدمات مزايا من أيضا املستأجر يستفيد -
 على يوما، لإلجابة 15 تفوق ال مدة يستغرق حبيث التمويل هذا على احلصول يف السرعة و السهولة 

 .طويال وقتا ذلك فسيستغرق كالسيكي قرض حالة يف أما العقد، حتقيق و الطلب،
 ال يكون أو املستأجر يعفى حبيث االمتالك، كجدول احملاسبية اخلطوات بعض تسجيل من اإلعفاء 

ا السيما و العامة، احملاسبة مستوى على إعداده على ملزما  ختصم مباشرة استغالل أعباء عن عبارة أ
 .للضريبة اخلاضع املبلغ من

 يف لإللغاء غري قابلة هائلة وتكاليف أعباء عليه يفرض اإلجياري القرض عملية إىل املستأجر جلوء أن غري      
 وأبرز الضعيفة، املردودية ذات املؤسسات بالذكر وخنص وخماطر صعوبات يواجه فهو لذلك الطويل، املدى
 للمؤسسة بالنسبة سلبية أكثر وعامال كبريا، عائقا تشكل اليت املرتفعة التكلفة - - -:يلي ما العيوب هذه

 :يلي ما تتضمن يدفعها اليت اإلجيارية فمبلغ األقساط املستأجرة
 املستثمر املال رأس تكلفة.     الكامل التمويل سرعة يف املتمثلة املقدمة اخلدمة مكافأة.   إهتالك 

 .االستثمار
 عن إضافية ناجتة تسيري مصاريف املستأجرة املؤسسة تتحمل اإلجياري، القرض ماحنة املؤسسة مع مقارنة - 

  ).املؤجر املستأجر، املورد،( الثالثية العالقة
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 فيصبح املطلوبة،التقنية  امليزات مع املؤجر االستثمار توافق بعدم اخلاصة للعيوب املستأجرة املؤسسة حتمل -
 اخلفية العيوب عن غري مسؤول املؤجر أن باعتبار العقد مدة اية حىت إجيارية أقساط لدفع مضطرا املستأجر

 .لالستثمار
  

 :المخاطر المال برأس التمويل -خامسا
 أمهية هلا ملا، املعاصرة االقتصاديات نسيج داخل قصوى أمهية ذات واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعترب  

 أن إال، البطالة حماربة جمال يف دورها زيادة،والتقدم اهليكلي التطور وحتقق الكلي، االقتصاد تنشيط يف جوهرية
ا لقلة وذلك املايل السوق إىل اللجوء ميكنها ال حيث منها تعاين متويلية مشاكل هناك  ارتفاع وكذلك ضمانا

 هلا أولت فقد ،املؤسسات هلذه الكربى لألمهية ونظرا ،واستمراريتا تطورها من حيد ما وهذا االقرتاض تكاليف
 إنشاء خالل من وذلك ،ولنشاطها هلا الالزمة املالية املوارد تعبئة من لتمكينها خاصا اهتماما احمللية السلطات
 مستحدثة تقنية وفق املؤسسات هذه متويل على تعمل اليت املخاطر مال رأس :هي خاصة االستثمار صناديق

  .املخاطر املال رأس تقنية وهي أال
 طبيعة مع مستوى تدخالته و نشاطه يتناسب الذي الفاعلة الوسائل أحد املخاطر املال رأس يشكل  

االت نشاطه الرتباط نظرا واملتوسطة، الصغرية املؤسسة  يتخذ أين الكبري، املتوقع العائد و ذات املخاطرة با
 الفين الدعم تقدمي وبعد سنوات، سبعة تتعدى ال حمددة زمنية لفرتة املؤسسة رأمسال يف املسامهة شكل التمويل
  .التشريعات خمتلف يف عنه منصوص هو كما السوق يف حصتها بيع طريق الشركة عن تنسحب واملايل

  

  :رأس المال المخاطروتطور  مفهوم -1
 مرحلة يف املسعرة غري املؤسسات لتمويل هو طريقة املخاطر مال رأس: تعريف رأس المال المخاطر -1-1

 توزيع على ينطوي والذي للمؤسسة اخلاصة األموال يف مسامهة حيث يشكل التحويل، أو النمو، اإلنشاء،
 خالهلا من يهدف األجل طويلة مالية عالقة يف يتمثل حيث وشركائها املاليني، بني املؤسسة والفرص املخاطر
  1.واجتماعية اقتصادية حتقيق أهداف أو قيمة فائض حتقيق يف املستثمر

 مايل وسيط بواسطة يوظف مال رأس كل :بأنه فيه املخاطر مال لرأس األوروبية اجلمعية تقرير حدده  
 على احلال يف تنطوي ال لكنها قوي، منو باحتمال تتميز مرتفعة خماطر ذات خاصة مشروعات يف متخصص،

 أمال املخاطر، مصدر هو وذلك احملدد، التاريخ يف مال رأس اسرتداد من التأكد أو دخل على باحلصول تيقن
                                                             

  .150حممد بوشوشة، املرجع السابق، ص  1
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 عدة بعد املؤسسات هذه حصة بيع إعادة حال نسبيا البعيد املستقبل يف عالية قيمة فائض على احلصول يف
 1).املخاطر تعويض( سنوات

وتنميتها،  تطويرها اجل من أو املؤسسة إنشاء أجل من والكفاءات التمويل هو توفري املخاطر املال رأس  
 األخذ مع وذلك كبرية، ومردودية أرباح حتقيق على قادرة املؤسسة هذه جعل يف يتمثل أساسي دف وذلك

هذه  متويل خالل من عوائد مرتفعة حتقيق أمل على املؤسسة متس أن ميكن اليت املخاطرة حتمل بعني االعتبار
  .املؤسسة

رأس املال  شركات تسمى شركات بواسطة االستثمارية املشاريع لتمويل تقنية هو املخاطر املال رأس   
أو  يشارك املؤسسة وإمنا قروض شكل على للمؤسسة األموال يقدم ال املمول بأن التقنية هذه وتتميز املخاطر،
وال  العائد دون ضمان من املشروع بتمويل الشريك املؤسسة، ويقوم يف كشريك يعترب فهو وبذلك املشروع

فشل  حالة يف جزئيا اخلسارة أو كليا املخاطر يتحمل التقنية هذه ويف بأمواله، خياطر فهو وبذلك املبلغ أصل
 يضمن جناحها مبا تسيري املؤسسة يف يساهم املخاطر فإن اخلسارة احتمال من التخفيف أجل املشروع، ومن

 2.وتطورها
  

 1946 سنة يف املخاطر املال رأس شركات نشاط ظهر: المخاطر المال رأس شركات نشاط تطور -1-2
  A.R.Dاألمريكية املؤسسة وكانت مباشرة، الثانية العاملية احلرب انتهاء بعد أي املتحدة األمريكية بالواليات
 وتطوير متويل إىل نشاطها من وراء دف وكانت العامل، يف خماطر مال رأس شركة والتنمية أول للبحوث
 الشركات، هذه مثل ظهور يتواىل بدأ الشركة هذه ظهور وبعد االلكرتونية، الصناعات مؤسسات يف األحباث
 تتميز اليت القطاعات يف خاصة الواقع، أرض على اجلديدة األفكار متويل جتسيد العموم على يتوىل والذي
 قطاع اآليل، اإلعالم قطاع :مثل حادة؛ تكنولوجية بتقلبات تتميز اليت كالقطاعات خماطرة عالية، بدرجة

 اشرتط املخاطر املال رأس شركات تطور مراحل كافة وعرب، اإللكرتونيك قطاع االتصاالت، قطاع البيوكيمياء،
 وهي من عمره، األوىل السنوات خالل األقل على مرتفعة عوائد بتحقيق التمويل موضوع متيز املشروع ضرورة

 تفوق عوائد بتحقيق تتميز اليت أن األنشطة معروف هو وكما املخاطر، املال رأس شركة مسامهة فرتة بالضبط
 تتميز إذن. األخرى املؤسسات بأنشطة املرتبط اخلطر من أعلى مبخاطر تتميز ما غالبا للسوق املتوسط العائد

                                                             
  .5 ص ،2001مصر العربية، النهضة دار ،الناشئة المشروعات تدعيم في ودورها المخاطر مال رأس مؤسسات وفا، الباسط عبد  1
 اخلامس، العدد الباحث، جملة الجزائر، في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل مستحدث بديل المخاطر المال رأس السعيد، بريبش  2

  .31 ص ،2007ورقلة اجلزائر جامعة
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 أهدافها مع العملية لتعارض وذلك عن متويلها، البنوك بعجز املخاطر املال رأس شركات متوهلا اليت األنشطة
 أن كما األجل، قصرية تكون ما غالبا موارده ألن العائد واخلطر بني التوفيق إىل البنك يسعى حيث العامة

 . البنك طرف من املفروضة تلك من أقل تكون املخاطر املال رأس شركة من طرف املفروضة الضمانات
 أكثر وتطور اية اخلمسينيات، مع أوربا إىل املخاطر املال رأس شركات عمل انتقل املتحدة الواليات بعد  

 تطوير على ساعد ما أهم ولعل ،1983 بروكسل سنة يف املخاطر املال لرأس األوربية اجلمعية إنشاء بعد
 شركات و واملعاشات املنح كصناديق رأمساهلا يف أخرى مالية مسامهة مؤسسات هو املخاطر املال رأس شركات
  .مؤخرا السيادية وحىت الصناديق التأمني

 يف ودعم املؤسسات الصغرية متويل يف كبريا دوار لعبت املخاطر املال رأس شركات التسعينات سنوات خالل  
 وخاصة للمؤسسات مالية مسامهات بتقدمي الشركات هذه تقوم حيث األورويب واإلحتاد املتحدة الواليات
 النصائح ملسريي تقدم وكذلك مسعرة الغري املؤسسات إدارة يف مهمة حصص تكتسب وكذلك التطوير

 وعدم تقدميها مرة باحلصص التمويل تقدم الشركات هذه فإن املقدمة األموال ترشيد لعدم وتفاديا املؤسسات،
الشركات  هذه تقوم كذلك لألموال، احلاجة حالة يف الشركات هلذه دوريا املسريون يتوجه حيث واحدة

  .للمؤسسات اإلسرتاتيجية األهداف حتقيق يضمن مبا املؤسسات ملسريي واسعة رقابة مبمارسة
  

  :المخاطر المال رأس شركات أهداف -2
 من مالئمة األموال بشروط رؤوس من العرض كفاية عدم على التغلب إىل املخاطر املال رأس يهدف  

 بالتغريات تتميز واليت املخاطر اجلديدة عالية للمشروعات التمويل توفري وإىل القائمة، املالية املؤسسات
ا عدم بسبب املتعثرة املشاريع اآليل، أو واإلعالم كاالتصاالت السريعة التكنولوجية  األموال توفري على قدر

 لتمويل طريقة هو املخاطر املال رأس فإن وبذلك مرتفعة، وعوائد منو منها معدالت يتوقع واليت الكافية،
 عادة بسبب ذلكو  البنوك، من أو العامة األسهم إصدارات من األموال توفري على القادرة الشركات غري

 يرفع ما وهو بسهولة على تسييلها القدرة وعدم آجاهلا طول ذلك إىل أضف بأعماهلا، املرتبطة العالية املخاطر
 . فيها املستثمر الشركة بيع يتم عندما عوائدها يرفع من ما أيضا وهو املخاطر، ملختلف تعرضها درجة من
 بتقدمي املخاطر املال شركات رأس تقوم العالية، املخاطر ذات للمؤسسات املالئم التمويل تقدمي إىل إضافة  

ا مراحل تطورها، خمتلف عرب للمؤسسة اإلداري و التكنولوجي الدعم  اختيار على املؤسسة تساعد أل
 الرقابة إحكام وهو آخر دور يظهر ذلك خالل ومن الغري، عالقتها مع وتوطيد التسويق التوظيف، املشاريع،

  .الشركاء كافة على اخلطر توزيع املخاطر املال رأس تتوىل مؤسسة كما املؤسسة، على
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  : المخاطر المال رأس شركات عمل ألية - 3 
 مراحل كافة عرب للمؤسسات واإلداري الفين والدعم املالئم التمويل توفري املخاطر املال رأس شركات تتوىل  

 إىل اإلنشاء قبل ما مرحلة من أي ،)جديد بعثها من إعادة التوسع، االنطالق، أو اإلنشاء مرحلة( تطورها
  :التمويل وتتم آلية املايل، السوق إىل الدخول مرحلة

 ...)التأمني  شركات مالية، بنوك، مؤسسات(املستثمرين  مع بالتفاوض املخاطر املال رأس شركة بقيام أوال -
 بني ترتاوح إذ السوق، عائدمتوسط  وتفوق مرتفعة جد على عوائد احلصول أمل على لديها أمواهلم بتوظيف

تلك  ال تضمن الوقت نفس يف لكنها اإلدارية، املصاريف مقابل %2.5 نسبة إضافة إىل %30 إىل 15%
ا أي املخاطر،   .املنتظرة العوائد لتلك الفعلي التحقق تضمن ال أ

 ذلك و سنوات سبعة أقصاها ملدة املؤسسة مال رأس يف باملسامهة بعد ذلك، املخاطر املال رأس شركة تقوم - 
 اليت حتقيق األرباح من املقاول متكن بعد تنسحب املخاطر املال رأس شركة أن أي به، التشريع املعمول مبوجب
 مصادر من التمويل على من احلصول ميكنه مما العجز، خلطر ختفيضه أو بعد لألموال العجز سد من متكنه
 .أخرى

 مراحل ثالثة إىل تقسيم تلك وميكن املؤسسة تطور مراحل كافة عرب املخاطر املال رأس شركات تتدخل -
 :أساسية

  

 والتنمية البحث نفقات متويل املرحلة هذه يف املخاطر املال رأس شركة تتوىل: اإلنشاء قبل ما مرحلة -3-1
 اإلقبال مدى وتقييم ومالحظة السوق يف جديد منتوج أو سلعة بعث ذلك التجارب مبا يف إجراء ونفقات

 .عليه
  

 تتوىل حيث الواقع، أرض على املشروع تطبيق جتسيد املرحلة هذه  يف الشركة تتوىل :االنطالق مرحلة -3-2
 .املنتوج وتسويق الدعاية بعمليات القيام وحىت التهيئة، شراء املعدات متويل

  

 التوسع فكرة جتسيد وعند قائمة، مؤسسات بتمويل الشركة تقوم املرحلة هذه يف :التوسع مرحلة -3-3
 زيادة الطاقة و العجز لسد املخاطر املال رأس شركة فتتدخل مالية، ضوائق إىل مبفردها يقودها املؤسسة بواسطة

 أو أخرى مؤسسات على االستحواذ لتمويل جديدة، كما تتدخل أسواق عن للمؤسسة، البحث اإلنتاجية
 .العامل رأس املال من االحتياجات متويل
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 متويل تتوىل حيث بعث املؤسسة؛ إعادة متويل وهي املخاطر املال رأس شركات لتدخل خاصة حالة وهناك  
 أن على سنوات سبعة تتعدى ال معينة زمنية رأمساهلا ملدة يف املسامهة شكل يف املتعثرة املؤسسة احتياجات

ا إلعادة أمام املؤسسة كافية املدة تلك تكون   .واإلداري املايل اإلنتاجي، جهازها واستقرار تواز
  

  :تقيم رأس المال المخاطر كمصدر لتمويل المؤسسة االقتصادية -4
 1:ييل فيما للتمويل كأسلوب املخاطر املال رأس مزايا تتضح :المخاطر المال رأس مزايا - 4-1
 من نسبة وتأخذ األصليني، املؤسسة ألصحاب شريك تكون املخاطر رأمسال شركة أن حيث :المشاركة -أ

 من جزءا تتحمل كما،  سنويا اإلدارية املصاريف مقابل 2.5% إىل باإلضافة 30% إىل  %15 من األرباح
 جناحها، على ويساعد للشركة مفيد املمول يقدمه الذي العملي الدعم أن كما حصوهلا، حالة يف اخلسارة

ال تفتح وهي  على قادرة وتصبح الشركة تستوي أن بعد إال احلصة تباع ال حيث األجل طويلة للمشاركة ا
 . األجل قصرية الديون يف يتوفر ال وهذا والنمو اإلنتاج

 املخاطر عالية تكون اجلديدة املشاريع من فكثري الواعد املشروع الختيار فرصة املمول أمام :االنتقاء - ب
 املؤسسات تبحث ،القرض حالة يف بينما أصوهلا قيمة رفع على وقادرة ،عالية متوقعة أرباح ذات وكذلك
 مل اليت الكبرية للمؤسسات القروض متنح فهي وبالتايل )السداد على القادرة أي( املليئة املؤسسات عن والبنوك

 .ابتكار طاقات متتلك تعد
 فبعد واحدة دفعة على وليس مراحل على يتم انه املخاطر برأمسال التمويل خصائص من :المرحلية -ج

 نتائج عرض يف االستثمار لصدق ضمان هذا ويف، املمول إىل جديد من املستفيد يلجأ مرحلة أي انتهاء
 .خلسائر تراكم وقبل املشروع فشل حني جديدة، فرص إعطاء شئنه من وهذا املنجزة األعمال

 مع ختسره أن ميكن ما حبيث املخاطر، خمتلفة مشاريع عدة على متويله يوزع أن للممول ميكن: التنويع -د
 الشريك من املراقبة أن على فضال منها يقلل فذلك اخلسائر، يف املشاركة إىل إضافة آخر مع ترحبه مشروع
 .العواقب مأمونة غري مغامرات يف الدخول املشروع جتنب

 على يتجرأ ال واليت املخاطر مرتفعة مشاريع متويل على قادر التمويل من النوع هذا إن :والتطوير التنمية -ه
 شركات متويل يف هذا ثبت وقد ،املرتفع والعائد باملكاسب اخلطر هذا ويعوض القادرون، الرواد إال خوضها
 عليها القائمة التقنيات وكانت )وغريها وجينيتيك اكسربيس ومليدرال وكومبات وميكروسوفت أبل: (كـ مبتدئة
  .التقليدية التمويل مصادر هلا تتحمس ومل جمهولة

                                                             
  .80السعيد بريبش، املرجع السابق، ص  1
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 حققته ما املستثمرين من العديد فيجذب الشركة، تستوي أن إىل الشراكة تستمر :الملكية قاعدة توسيع -و
 .جديدة أخرى مشاريع املال رأس ارتفاع من العائد وميول كأسهم، تطرح أو
 هذه متلك ال اإلنشاء مرحلة يف حيث واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل يف الكبري دورها إىل إضافة  

 لكن ضمانات دون هلا قروض تقدمي عن متتنع البنوك أن كما الالزمة، األموال من الكايف القدر املؤسسات
 .اإلنشاء مرحلة خالل املخاطر ارتفاع رغم املؤسسات هلذه يلزم ما تقدم املخاطر رأمسال مؤسسات

  

 له فإن املخاطر املال رأس ا يتمتع اليت املزايا هذه كل رغم: عيوب التمويل برأس المال المخاطر -4-2
 :منها نذكر خماطر عدة

 ؛)مساراملشروع توجيه يف والتدخل القرارات يف كاملشاركة( املشاركة عن للمخاطرين املتولدة احلقوق -
 .املخاطرين حصص السرتداد املشروع جناح حالة يف مرتفعة، لغامب تطلب -
 لتمويلها املخاطر املال رأس شركات إىل تلجأ اليت الناشئة االقتصادية املؤسسات أن إىل اإلشارة جتدر كما-

 :ب تتميز
 البنوك؛ إىل واللجوء املستثمرين مع التفاوض قدرة وضعف كافية، غري ذايت متويل قدرة 
 للمؤسسة؛ املالية الصحة على لحكمل املعلومات عدم كفاية مع املالية السوق يف التسعرية غياب 
 معنوية؛ أصول أحيانا وجود رغم البنكية، للقروض كضمان املادية األصول غياب 
 حىت أو اخلدمة، أو املنتوج الداخلة، النقدية كالتدفقات مستقبلية عناصر عدة من التأكد عدم 
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