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رغم التعاريف المختلفة  لوظيفة و أساسية و هامة من وظائف المؤسسة،يعتبر التمويل وظيفة 

ؤسسة ، مالالالزمة لدفع و تطوير  األموالتوفير هو  أن التمويل هناك اتفاقا على  إال أن ،لتمويل ا

من خالل هذا . في أوقات الحاجة إليهاالستعمالها باألموال الالزمة  ويكون ذلك باحتفاظ المؤسسة

  :نستخلص الخصائص التالية للتمويلأن ن التعريف يمك

 .الخدماتو  ليس السلعد و والنقالمالية أي المبالغ يتعلق بالحصول على التمويل  –  

 . التمويل يكون بالمبالغ المطلوبة ال أكثر وال أقل ـ

 .مواجهة التزامات المؤسسةالغرض األساسي للتمويل هو  ـ

مواعيد التزامات  لإليه، أي عند حلوفي أوقات الحاجة  أي المناسب،التمويل في الوقت  يكون ـ  

  .المؤسسة

 .ـ مصادر التمويل متعددة وهي إما ذاتية أو خارجية

  
  

  

  

  . 1تعريف التمويل انطالقا من الوثيقة رقم  

  : يمكن تعريف التمويل على أنّه  1من خالل الوثيقة رقم 

الوظيفة التي تسعى إلى توفير األموال الكافية للمؤسسة، من مختلف المصادر، بحيث 

 لعند حلوتكون هذه المؤسسة قادرة على مواجهة التزاماتها في اآلجال المحددة، أي 

  .مواعيد هذه االلتزامات

  

  

  

  

  

  
 
 

 :تمويلتعريف وظيفة ال. 1

)1(الوثيقة  

 .قدم تعريفا للتمويل1من خالل الوثيقة رقم   

 التحليل واالستنتاج



 

  

  
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 المهام األساسية  لوظيفة التمويل. 2

 
  :هناك عدة مهام أساسية لوظيفة التمويل كما يلي

إما لتغطيـة العمليـات الجاريـة أي عمليـات     :  ات المؤسسة لرؤوس األموالتحديد احتياجـ 

أو لتغطية االحتياجات المرتبطة بعمليات االسـتثمار،  . االستغالل، وهي احتياجات قصيرة المدى

  .طويلة المدى توتتميز هذه االحتياجات  بأهمية مبلغها كما أنّها احتياجا

 : ـ تسيير رؤوس األموال المتاحة 

المردوديـة  : اختيار وسائل التمويل يجب أن يكون بناء على تلبية مطلبين أساسـيين همـا  إن 

  ).التأكد من عدم وجود خطر( واألمان 

 :و يكون ذلك عبر االحترام لقواعد التوازن المالي 

  

 

 )2(الوثيقة



 

  

  

  
 

  
  
 
 
 
 
 
  

 :و يكون ذلك عبر االحترام لقواعد التوازن المالي

االستخدامات العالقة بين سيولة العناصر و درجة استحقاق المصادر التي تمولها و ذلك بتوازن  •

  .والمصادر

 .توازن المصادرن األموال الخاصة والديون  التوازن الداخلي لمصادر التمويل بطبيعة الحال بي •

ويتم ذلك بإعداد . وهو التخطيط لعملية الحيازة على االستثمار و تمويله :  إعداد برنامج التمويل ـ 

مخطط لتمويل االستثمار المعني، ومنه يستمد برنامج التمويل السنوي لهذا االستثمار الذي يسمح 

 :ختيارها، ويحتوي على المعلومات التاليةبتفصيل شهري لالستثمارات التي تم ا

 .تحديد المبالغ الالزمة لتمويل االستثمار المعني 

  .، وتاريخ هذه التسديدات)التسديدات(تاريخ التعاقد على النفقات  

 .تاريخ الشروع في إنجاز االستثمار وتاريخ استالم االستثمار، أي مدة االنجاز  

تثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية من تحديد المصادر التي يجب أن تخصص لالس 

 .أجل تغطية  التسديدات المختلفة مع المحافظة على التوازن المالي للمؤسسة

  :ـ تنظيم الخزينة 

تساهم الخزينة في تمويل دورة استغالل المؤسسة، والخزينة الصافية هي الفرق بين خزينة األصول 

البريدي الجاري والصندوق من جهة والتسبيقات وخزينة الخصوم  أي الفرق بين البنك والحساب 

ويتم تسيير تدفقات الخزينة أي التسيير الجاري للخزينة وكذلك التسيير . البنكية من جهة أخرى

  .التقديري للخزينة أي تحليل احتياجات الخزينة

 

  .، استنتج المهام األساسية لوظيفة التمويل 2انطالقا من الوثيقة رقم  

 .2ح المهام األساسية لوظيفة التمويل التي استنتجتها من الوثيقة رقم اشر 



 

  

  .2استنتاج المهام األساسية لوظيفة التمويل انطالقا من الوثيقة رقم  

  :  هي  2المهام األساسية لوظيفة التمويل كما حددتها الوثيقة رقم 
  .تياجات المؤسسة لرؤوس األموالـ تحديد اح   

  . ـ إعداد برنامج التمويل   
  .ـ تنظيم الخزينة   
  . ـ تسيير رؤوس األموال المتاحة   

  .2شرح المهام األساسية لوظيفة التمويل المستنتجة من الوثيقة رقم  

  : المهام التي تقوم بها وظيفة التمويل هي 

  :والتحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس األم. 1.2

على المؤسسة أن تمول عملياتها باستمرار، فالمؤسسة بحاجة إلى رؤوس األموال ليس 

  .فقط في بداية نشاطها، ولكن أيضا خالل حياتها

فعليها تمويل استثماراتها وفي نفس الوقت تمويل نشاطها الجاري أي عمليات استغاللها، و 

إن الحاجة إلى . حسن الشروطلهذا يجب أن توفر األموال الضرورية المستقرة    و بأ

التمويل تنتج عن الفارق في الزمن بين تسديد المواد واألجور واألعباء المختلفة مثل 

ومقبوضات المبيعات والنواتج األخرى ، إن هذا .... الخ تالضرائب والرسوم، التأمينا

  .الفارق يتغير من عنصر آلخر وفقا لمدة وطبيعة العناصر الواجب تمويلها 

لحالة العادية للمؤسسة فإن االحتياجات والموارد نادرا ما تتوازن واالحتياجات عادة في ا

  .تكون أكبر من الموارد

  :و يمكن أن نقسم احتياجات المؤسسة إلى  

  .المرتبطة بعمليات االستثمار، أي االحتياجات إلى تمويل االستثمارات تأ ـ االحتياجا

  . الستثمارات وكل عمليات التوظيفيجب على المؤسسة تمويل مختلف أنواع ا

  :و عمليات االستثمار تتمثل في الحيازة على

  : ـ القيم المعنوية 

 المتجر                 

  حقوق الملكية الصناعية و التجارية  

 حق اإليجار            

 تنازالت و حقوق مماثلة   

 . أنظمة اإلعالم اآللي 

  

 التحليل واالستنتاج



 

  

  :ثماريـ المصاريف اإلعدادية ذات  الطابع االست

 مصاريف متعلقة بعقد الشركة      

 مصاريف القروض   

 مصاريف االستثمار  

 مصاريف التكوين المهني 

 .مصاريف  سير العمل السابق النطالق العمل 

 مصاريف الدراسات و األبحاث   

 عالوات التسديد   

 فرق االقتناء              

  مصاريف استثنائية   

 :ـ استثمارات مادية

حالة التعويض، (أجل المحافظة على الوضع الهيكلي الحالياستثمارات من  

 )حالة التجديد

 )تخفيض التكاليف(استثمارات زيادة اإلنتاجية  

 )زيادة اإلنتاج(استثمارات التوسع 

 ) المفروضة قانونا(االستثمارات اإلجبارية 

 )الموجهة للعمال(االستثمارات االجتماعية  

  :ـ االستثمارات المالية 

 يف سندات التوظ 

 سندات التجهيز 

 إقراض طويل المدى 

ويجب أن نالحظ أن المفهوم االقتصادي لالستثمار يشمل كل أنواع التوظيف بما في 

  ). األسهم و القروض المقدمة للغير(ذلك التوظيف المالي 

ب ـ االحتياجات المرتبطة بالعمليات الجارية أي عمليات االستغالل احتياجات تمويل 

  : االستغالل 

تمويل االستغالل  تلب االستغالل في المؤسسة عمليات تمويل مستقرة، واحتياجايتط

  : وتحدد كما يلي ) BFRE(يعبر عنها بالرمز 

  



 

  

BFRE = ACTIFS D’exploitation  ـ Dettes D’exploitation  

  :التعبير عنه أيضا كما يلي  ويمكن

  
 
  

  : عموما عند المقارنة تكون

  ديون االستغالل   >األصول المتداولة لالستغالل   

  :و ذلك لسببين

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

  .احتياجات التمويل المقابلة لتكاليف اإلنتاج

  ردين أقل من مدة دورة االستغالل مدة ديون المو: السبب الثاني

  .ينتج عن ذلك احتياجات تمويل االستغالل

  :إعداد برنامج التمويل.  2.2

المرحلة : التخطيط لعملية الحيازة على االستثمار وتمويله يمر على عدة مراحل 

طويل ومتوسط األجل، يتم ) تقديري ( وهو جدول تنبؤي  مخطط التمويلإعداد  :األولى

و يتعلق عموما بمجموع . نطالقا من برنامج االستثمارات الذي تختاره المؤسسةإعداده ا

من بين أهم األهداف . استثمارات المؤسسة، لكن يمكن إعداده خصيصا الستثمار معين

 : من إعداده المقارنة في جدول متعدد  و تقديري بين 

  )BFR(احتياجات التمويل المتعلقة باالستثمارات : تاالستخداماـ  

 المتوقع أن تستخدم لتغطية االحتياجات   : المصادرـ  

  :إعداد برنامج التمويل : المرحلة الثانية 

يستمد برنامج التمويل السنوي من مخطط التمويل  ويحتوي على برنامج 

  .االستثمارات وجدول التمويل

  :برنامج االستثمارات. أ  

يحتوي على المعلومات يسمح بتفصيل شهري لالستثمارات التي تم اختيارها، و

  : التالية 

 ).التسديدات(تاريخ التعاقد على النفقات  

ديون  - األصول المتداولة لالستغالل  = احتياجات رأس المال العامل لالستغالل

  .االستغالل

= BFRE     ديون الموردين -حقوق على الزبائن +   مخزونات 



 

  

 .مدة التعاقد، ومدة األشغال 

 .تاريخ بداية األشغال وتاريخ نهاية األشغال 

 .تاريخ التسديدات كما تم االتفاق عليها 

تاريخ استالم االستثمارات و التي بناء عليها تستطيع المؤسسة استغالل  

  .اتهذه االستثمار

  :جدول التمويل . ب

ويتم بواسطته تحديد الموارد التي يجب أن تخصص لالستثمارات سواء كانت داخلية 

أو خارجية من أجل تغطية  التسديدات  المختلفة مع المحافظة على التوازن المالي 

  .للمؤسسة  

ويكون ذلك  عن طريق التسيير الجاري للخزينة أي  تسيير :  تنظيم الخزينة. 3.2

، وتسيير الحسابات البنكية )المقبوضات و التسديدات يوما بعد يوم(فقات الخزينة تد

 .للمؤسسة و حفظ توازنها إذا كانت موجودة في عدة بنوك

احتياجات التمويل في (وكذلك التسيير التقديري للخزينة أي تحليل احتياجات الخزينة 

  .زينةبإعداد موازنة الخ) التقديرات(و التنبؤ ) المدى القصير

  :تسيير رؤوس األموال المتاحة . 4.2

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

 ـ المردودية           

  ).التأكد من عدم وجود خطر( ـ األمان           

 :ويكون ذلك عبر االحترام لقواعد التوازن المالي

 :جة استحقاق الموارد التي تمولها وذلك بتوازنالعالقة بين سيولة العناصر ودر •
 

  

  : يجب احترام قاعدتين

  .قاعدة تمويل القيم الثابتة بالموارد المستقرة

يجب أن يغطي  FRوهي أن رأس المال العامل . قاعدة تمويل رأس المال العامل

  .تمويل االستغالل تاحتياجا

 :األموال الخاصة  و الديون التوازن الداخلي لمصادر التمويل بطبيعة الحال بين •
 
 

 

 االستخدامات و الموارد

 توازن الموارد



 

  

  
 
 
 
 

من نوعين هما مصادر التمويل الذاتي وهي  سسةؤمصادر تمويل المتتكون 

 مصادر داخلية ومصادر التمويل الخارجي

استخدام ب هي مصادر مالية ذاتية ، تحصل عليها المؤسسة   :يتالذاـ مصادر التمويل 

، وليس فيها تسديدات وتوزيع سسةؤوهذه الموارد تعود ملكيتها للم ،) لداخليةا(الذاتية  قدراتها

:منهذه المصادر و تتكون الربح يعتبر اختياريا   

:االحتياطات    

وهي تشمل االحتياطات  ،الموزعة سة من األرباح غيرؤسطعه المتقتهي عبارة عن جزء 

.سسةؤالم فالاختب تختلف واحتياطات أخرى) اإللزامية(القانونية   

:المؤونات    

األعباء والخسائر  ةتضعها المؤسسة في حساب بهدف مجابهأعباء محسوبة هي عبارة عن 

.الوقوع في المستقبل ةالمحتمل  

:االهتالكات    

سسة وتضعها في حساب خاص بهدف ؤها المخصصسنوية ت) أقساط(وهي عبارة عن مبالغ 

جية اتنل المحافظة على نفس الطاقة اإلأج من هتلك من أصول ثابتة، وذلكا تعويض ما 

.الحالية  

 :الخارجيالتمويلـ مصادر 

 سسةؤالم ل المبالغ التي تأتي من خارجكسسة يقصد به ؤالتمويل الخارجي للم إن

  :يشمل يوالتمويل الخارج. هابهدف تمويل مختلف عمليات

 سسة عن طريق طرح أسهمؤويقصد به زيادة رأس مال الم :زيادة رأس المال •

 زيادةون للبيع في حالة شركات األموال، أما حالة شركات األشخاص فتك جديدة

 .جدد سسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو إدخال شركاءؤرأس مال الم

 .ويلةبمختلف آجالها القصيرة والمتوسطة والط القروض •

 االهدف منه. سسة من الدولة وال تقوم بإرجاعهاؤهي مبالغ تتلقاها الم : اتناإلعا •

 .هو تشجيع المؤسسات على إنتاج منتج معين

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  مصادر تمويل المؤسسة. 3

)3(الوثيقة



 

  

  

  شرح مصادر تمويل المؤسسة 

مصادر تمويل المؤسسة تتكون من المصادر الداخلية والمتمثلة في التمويل الذاتي ومن 

  .المصادر الخارجية

  : مصادر التمويل الذاتي 1.3

يمكن أن حيث نشاط المؤسسة مصادر التمويل الذاتية المتوفرة للمؤسسة والناتجة عن هي 

. يعفيها من اللجوء إلى خارج المؤسسة في طلب األموال فائضاً نقدياًهذا النشاط يخلق 

  .وتتكون مصادر التمويل الذاتي من  االحتياطات والمؤونات و االهتالكات

  أ ـ االحتياطات

من األرباح المحققة وغير ذلك باقتطاعها طرف المؤسسة و أموال جمعت منهي  ـ

حجزت  غير موزعةاالحتياطات مهما كان نوعها هي عبارة عن أرباح صافية فموزعة ال

لذلك فهي تعتبر حقا من حقوق أصحاب ات، حتياطيهو حساب االفي حساب خاص 

  .المؤسسة

  :من أهمها االحتياطات إلى عدة أنواع تنقسم  ـ

لشركات ذات المسؤولية ل بالنسبة وهي احتياطات إجبارية  :القانونية  االحتياطات •

ويتم تحديد مبلغها وفقا لنسبة من األرباح كما حدد ذلك المحدودة وشركات األسهم 

 .القانون التجاري الجزائري

األساسي للشركة وذلك بتعيين نسبة  في النظاما تحديدهيتم  : االحتياطات النظامية  •

  .النظام األساسيهذا باح السنوية ألغراض معينة ينص عليها معينة من األر

على عند الحاجة مجلس اإلدارة  يقترحها احتياطات هي  :االحتياطات االختيارية  •

  .أرباح الدورة عند تخصيصالجمعية العامة للمساهمين 

المؤونات أموال تقتطع من األرباح لمواجهة الخسائر أو األخطار  :المؤوناتب ـ 

تطبيقا ويتم تكوين المؤونات حسب القانون الجزائري  .تمل وقوعها في المستقبلالمح

في قيمة  لمواجهة النقص المحتمل تكوين مخصصات ، حيث يتم لمبدأ الحيطة والحذر

المحتمل حدوثها في األخطار والتكاليف كذلك لمواجهة والحقوق و اتالمخزون

  .المستقبل
 
 
 

 .اشرح مصادر تمويل المؤسسة 

 يل واالستنتاجالتحل



 

  

 
 :ات االهتالكجـ ـ 

 نتيجة في قيمتها ي تتعرض له االستثمارات ذالنقص التسجيل المحاسبي للهي  اتاالهتالك

بإعادة االهتالكات وتسمح   . الزمن بهدف إظهارها بالميزانية بقيمتها الصافيةلمرور 

  . االستثمارات المهتلكة تكوين 

     :ـ ويمكن أن نعبر عن التمويل الذاتي بالمساواة التالية 

  المؤونات+االهتالكات+طاتاالحتيا=التمويل الذاتي

  :ويمثل التمويل الذاتي عدة مزايا للمؤسسة
 تكلفة الحصول عليها منعدمة  
 ) توزيع األرباح(تعويض اختياري  
 مصادر دورية مستمرة  
 زيادة و تدعيم األموال الخاصة  
 المحافظة على االستقاللية المالية  
 .زيادة القدرة على االستدانة 

  :ل الخارجيمصادر التموي. 2.3

، وتتمثل هذه من مصادر خارجيةالمؤسسة  عليها تحصلكافة األموال التي هي 

المصادر في األموال التي تحصل عليها المؤسسة بزيادة رأس مالها ، وكذلك عن 

  . طريق مختلف أنواع القروض واإلعانات

  :أ ـ زيادة رأس مال المؤسسة 

جزء من رأس في ة الشريك مساهمالمؤسسة هو عبارة عن  رأس مالزيادة إن  •

يستفيد الشريك عندها من األرباح و يتحمل الخسائر، كما يستفيد بجزء من و ،المال

 .األصول عند تصفية المؤسسة

تداول في جديدة للأسهم ويكون زيادة رأس مال شركات المساهمة عن طريق طرح  •

تطرح  يعرف السهم على أنه وثيقة ذات قيمة اسمية واحدةو .أسواق رأس المال

ون أما حالة شركات األشخاص فتك  .لالكتتاب العام، قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة

 .جدد سسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو إدخال شركاءؤرأس مال الم زيادة

  :ب ـ القروض
  القرض هو عقد بموجبه تحصل المؤسسة على أموال من مقرض واحد  أو عدة مقرضين 

  



 

  

في مقابل ذلك فوائد دورية ثابتة   أو متغيرة، و عليها أن تسدد لمدة محددة، و تدفع 
القرض إما في  نهاية حياة هذا القرض     أو عن طريق دفعات سنوية تحتوى على 

أنظر درس استهالك القروض في مادة التسيير المحاسبي (تسديد جزء من هذا القرض 
  ) .والمالي

  :مكن أن نميز أربعة معايير هي وتختلف القروض باختالف معايير تصنيفها وي 
 المعيار أنواع القروض

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

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

 حساب قرض بمعدل فوائد ثابتة 
 قرض بمعدل فوائد متغيرة الفوائد

 سنوات  5أكثر من  طويلة المدى

 مدة القرض
 5أكثر من سنة و أقل  من   متوسطة المدى

 سنوات
 سنة أو أقل   قصيرة المدى

تقدم الدولة و.سسة من الدولة وال تقوم بإرجاعهاؤهي مبالغ تتلقاها الم : اتناإلعاجـ ـ 
لتشجيع المؤسسات على إنتاج منتج معين أو من  المؤسسات هذه المساعدات كمعونة لقطاع

. أجل مساعدتها على مواجهة المنافسة الخارجية أو لتدعيم المحافظة على مناصب العمل
، فقد بالنظر إلى الهدف من المساعدة تختلف متنوعة األشكال طبيعة هذه المساعدات و 

شكل تخفيضات جبائية  تكون على  على كل مساعدات نقدية أو عينية ، كما يمكن أنتأتي 
وشبه جبائية يكون الغرض األساسي منها هو التحفيز على االستثمارات ونمو المؤسسات 

  .الحديثة
  
  
  
  
  
  

  



 

  

 :عمليات تمويل المؤسسة االقتصادية. 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  تبيين عمليات تمويل المؤسسة االقتصادية 

  :أو تمويل عمليات االستغالل ) صير األجلق(التمويل قصير المدى . 1.4

تلجأ المؤسسة إلى الديون قصيرة األجل من أجل تمويل عمليات استغاللها أو العمليات 

الجارية، والديون قصيرة األجل هي مصادر مدتها أقل من سنة ويتم الحصول عليها 

 :بطرق مختلفة، كما يوضحه الشكل التالي

  

 
  عمليات تمويل المؤسسة االقتصادية

  ) :األجل(ـ التمويل قصير المدى 

تلجأ المؤسسة للتمويل قصير األجل من أجل تمويل العمليات الجارية مثل العمليات التجارية 

  :قصير األجلويمكن التمييز بين صنفين من التمويل . وعمليات االستغالل

 :االئتمان المصرفي •

يعتبر أهم مصدر للتمويل قصير األجل، وهو عبارة عن قروض قصيرة األجل تقترض من 

  .المصارف التجارية مقابل فائدة

 :االئتمان التجاري •

الدفع (وهو ائتمان ينشأ عندما تقوم المؤسسة بشراء مواد ولوازم أو بضائع على الحساب 

  ).المؤجل

  ):عمليات االستثمار(توسط وطويل المدى ـ  التمويل الم

تلجأ المؤسسة للتمويل المتوسط وطويل المدى من أجل تمويل مختلف عمليات االستثمار التي تقوم 

ويمكن لهذا النوع من التمويل أن يتم عن طريق ... بها المؤسسة مثل اقتناء اآلالت والتجهيزات 

  .السندات والقروض متوسطة وطويلة المدى

 )4(الوثيقة

 بين عمليات تمويل المؤسسة االقتصادية 

 التحليل واالستنتاج



 

  

  

  

  

  
 
 
 
  

  

  :ديون الموردين أ ـ 

  تعريفها
هي مدة تسديد ممنوحة من طرف الموردين للزبائن بعد التسليم أي حصول 
  .الزبائن على المخزونات أو الخدمة على أن يسددوا المقابل في وقت الحق

  تبريرها
هناك فارق زمني للتخزين بين عملية الشراء و عملية البيع للزبائن يستدعي 

  ).الزبون(مدة للمؤسسة التي تشتري تقديم دين  خالل هذه ال
طريقة 

الحصول 
  عليها

مدة دين . هناك حد أقصى يمكن الحصول عليه من عند مورد واحد
يوما  30الموردين تختلف من مورد آلخر ومن بلد آلخر عموما تتراوح بين 

 .يوما 90و

  :الديون البنكية .ب

ا المؤسسة ويمكن أن نوضحها هناك نوعين من الديون البنكية التي يمكن أن تحصل عليه

 :في الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنوك

خصم 
األوراق 
 التجارية

السحب 
على 
 المكشوف

الديون قصيرة األجل

: المؤسسات الماليةالموردون
  خصم فواتير الزبائن

Factoring 

إصدار 
سندات 
 الخزينة



 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الديون 
 البنكية

ديون
متعلقة 
باألوراق 
  ةالتجاري

 أمان األوراق التجارية :الخصم
 إمكانية الجمـع بـين  

ــة   ــات التجاري العملي
.والمديونية  

ورقة 
تجارية 
غير 

( مطبوعة 
)الكترونية  

LCR  
Lettre de 
change 
relevé ال  
 يمكن تداولها

ديون
 الخزينة

الســـحب 
ــى  علــ
المكشوف 
 العادي

الســـحب 
عـــــن 
المكشوف 
 المتخصص 

ــى   ــد أعل ح
للسحب علـى  
المكشوف فـي  
الحســــاب 
 الجاري

تمويل متوسط 
ــ ــة مث ل لعملي

ــات  العمليــ
 الموسمية 



 

  

  :ويمكن التطرق بإيجاز لعمليات االستغالل و لطرق تمويلها فيما يلي

  : تمويل االحتياجات المرتبطة بالزبائن  . أ

وهي عمليات تمويل عن طريق بيع المؤسسة األوراق التجارية  :الخصم 

مسحوبة على زبائنها قبل تاريخ استحقاقها ألحد البنوك وينقص البنك في ال

و يقوم ...) الفوائد أو الخصم والعموالت المختلفة(مقابل ذلك ما يسمى باآلجيو 

البنك بتحصيل الورقة عند استحقاقها و هناك طريقة أخرى في الخصم تسمى 

La loi dailly  الورقة عند قانون دايلي حيث تقوم المؤسسة بتحصيل

 .االستحقاق بدال من البنك

و تقوم بهذا النوع من العمليات مؤسسات إقراض : خصم فواتير الزبائن  

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

وهذا النوع غير متوفر حاليا في بالدنا إال أن . المؤسسة و التكفل بتحصيلها

لجزائري  يمكن أن يؤدي إلى ظهور هذا النوع من تطور النظام المالي ا

 .مؤسسات اإلقراض

  :تمويل االحتياجات المرتبطة باإلنتاج   . ب

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

الديون للمؤسسة التي هي مورد و زبون في نفس الوقت بالحصول على مصادر 

 . تسديد الموردين و تقليص مدة قبض مبالغ الزبائنتمويل ناتجة عن تأخير مدة 

  :تمويل االحتياجات المرتبطة بالخزينة. جـ

ويكون ذلك عن طريق إصدار سندات الخزينة الموجهة لمواجهة االحتياجات اآلنية 

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

.  

ام السحب على المكشوف العادي  وهو أن يسمح البنك للمؤسسة بأن كما يمكن استخد

يصبح لحسابها البنكي لديه رصيداً مدينا أي أن تسحب مبالغ أكثر من رصيدها لديه، 

  .كما يمكن استخدام السحب على المكشوف المتخصص لتمويل العمليات الموسمية

  :ماراتالتمويل متوسط وطويل المدى أو عمليات تمويل االستث.2.4

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

االستثمارات ويكون تمويل االستثمارات أساسا بالمصادر المستقرة وهي إما المصادر 

  .الداخلية أو المصادر الخارجية

  :المصادر الداخلية.أ



 

  

داخلي لتمويل االستثمارات، و  المساهمة األولى التي تسمى رأس المال هي أهم مصدر

وقدرة . بعد ذلك تستعمل قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة و هي إعادة توظيف األرباح

كما تدعم االستقاللية المالية للمؤسسة، وتزيد من قدرتها على  CAFالتمويل الذاتي 

  .االستدانة ألن األموال الخاصة هي ضمان للدائنين

  :المصادر الخارجية .ب 

ل الحصص الجديدة للشركاء أي زيادة رأس المال وهذه الزيادة استعما 

في رأس المال تمثل مصادر تمويل إضافية توضع تحت تصرف 

 .المؤسسة لتمويل التوسع والتطور

باللجوء إلى االقتراض و يكون إما عن طريق القرض العادي الذي تقدمه  

واحد هو  في هذه الحالة يكون هناك مقرض(البنوك والمؤسسات المالية 

أو باللجوء إلى القرض السندي حيث يكون هناك أكثر من ) البنك

 .مقرض

   .اللجوء إلى االستعانة بالقرض االيجاري بدال من شراء االستثمار  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األهم للتذآر
 :تعريف وظيفة التمويل .1

أجل هذا تعمل  ومن .مة لذلكلالزسسة دون توافر األموال امؤف الئيمكن القيام بمختلف وظا ال

قادرة على مقابلة التزاماتها  تجعلها ةيم بأموال كافئسسة بشكل داؤعلى احتفاظ الم لوظيفة التموي

لمالية من مختلف المصادر، وهذه المصادر ا االحتياجات أي الحصول على. عند حلول مواعيدها

  .رضةقتقد تكون مملوكة أو م كما قتة،مؤمة أو ئقد تكون دا

  :المهام األساسية لوظيفة التمويل . 2

  : وس األموالؤسسة لرؤتحديد احتياجات الم .1.2

رى يمكن تقسيم العمليات التي تقوم بها المؤسسة االقتصادية إلى عمليات تتعلق باالستغالل وأخ

أو البضائع /فعمليات االستغالل تتضمن احتياجات المؤسسة من المواد واللوازم و. باالستثمار

اآلالت والمعدات (أما عمليات االستثمار فتشمل االستثمارات المادية . الخ...واليد العاملة

...) براءات االختراع وحقوق النشر والتأليف(واالستثمارات غير المادية ...) والمباني

كل هذه العمليات السالفة الذكر تتطلب رؤوس ). أسهم وسندات(ستثمارات في األوراق المالية واال

ومن هنا يأتي دور وظيفة التمويل في تحديد احتياجات كل عملية من هذه . أموال لتمويلها

  .العمليات من رؤوس األموال الالزمة والعمل على تأمينها



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:إعداد برنامج التمويل. 2.2  
:سسة يجب أن يتضمن العناصر التاليةؤبرنامج التمويل للم إن  

 .مة لتمويل كل عمليةلالزتحديد المبالغ ا •
 .العملية زتحديد تاريخ الشروع في انجا •
 .تحديد مدة انجاز العملية •
 .تحديد مصادر التمويل المناسب لكل عملية •

:تنظيم الخزينة .3.2  
، أي ستغاللاال دورةالل سسة مجموعة المبالغ التي يمكن التصرف فيها خؤبخزينة الم يقصد

 .الديون قصيرة األجل حطر عدب لة الموجودة في البنك والصندوقئصافي مجموع المبالغ السا
يرادات أي اإل وتوقع سسة المحتملة،ؤتنظيم الخزينة في توقع النفقات أي مدفوعات الم يتمثل

سنوي بل على أساس شهري  أساس هذه التوقعات ال تكون على. سسة المحتملةؤمقبوضات الم
.أو أسبوعي  

:ةاحتوس األموال المؤير رتسي. 4.2  
وبين  المتاحةرؤوس األموال م بين ئالدا ازنالتو يقإلى تحق االقتصاديةسسة ؤالم تسعى

ء من زإلى تجميد جمطلوب يؤدي بر مما هو لة أكئالية سامفاالحتفاظ بمبالغ . استخداماتها
وس األموال المتاحة ؤر  

أما في حالة االحتفاظ بمبالغ مالية سائلة . للمؤسسة مما يحرمها من إمكانية تحقيق ربح إضافي
أقل مما هو مطلوب فإن ذلك يؤدي إلى عرقلة أو توقف بعض أنشطة المؤسسة مما يعرضها 

.غيرإلى اإلخالل بالتزاماتها تجاه ال  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ مصادر تمويل المؤسسة 3
  ـ التمويل الذاتي 1ـ  3

. ملياتهاعمختلف  تمويل سسة من أجلؤللم) الداخلية(به استخدام الموارد المالية الذاتية  ويقصد

  : وهي تتكون من، سسةؤوهذه الموارد تعود ملكيتها للم

  :االحتياطات  

وهي تشمل االحتياطات القانونية  ،الموزعة سة من األرباح غيرؤسطعه المتقتهي عبارة عن جزء 

 .سسةؤف المالاختب تختلف واحتياطات أخرى) اإللزامية(

  :المؤونات 

 ةاألعباء والخسائر المحتمل ةغ تضعها المؤسسة في حساب بهدف مجابهلهي عبارة عن مبا

  .الوقوع في المستقبل

  :االهتالكات 

سسة وتضعها في حساب خاص بهدف ؤها المخصصسنوية ت) أقساط(مبالغ وهي عبارة عن 

  .جية الحاليةاتنأجل المحافظة على نفس الطاقة اإل من هتلك من أصول ثابتة، وذلكاتعويض ما 

و يقوم بتأمين مصدر دوري ومنتظم هف  ،د متعددةئاإلشارة إلى أن للتمويل الذاتي فوا وتجدر

  .سسةؤية المالية للماللى االستقالحفاظ عل للتمويل، ويعمل على



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخارجيالتمويل . 2.3

بهدف تمويل  سسةؤالم ل المبالغ التي تأتي من خارجكسسة يقصد به ؤالتمويل الخارجي للم إن

 والتمويل. سسةؤمختلف عمليات الم

  : يشمل يالخارج 

 جديدة سسة عن طريق طرح أسهمؤويقصد به زيادة رأس مال الم :دة رأس المالزيا •

رأس مال  زيادةون للبيع في حالة شركات األموال،أما حالة شركات األشخاص فتك

 .جدد سسة عن طريق زيادة حصص الشركاء أو إدخال شركاءؤالم

 .ويلةبمختلف آجالها القصيرة والمتوسطة والط القروض •

هو  الهدف منها. سسة من الدولة وال تقوم بإرجاعهاؤبالغ تتلقاها المهي م :اتناإلعا •

 .تشجيع المؤسسات على إنتاج منتوج معين

  : سسة االقتصاديةؤعمليات تمويل الم .4

  :)األجل(التمويل قصير المدى . 1.4

 وأالتجارية  ملياتالع سسة للتمويل قصير األجل من أجل تمويل العمليات الجارية مثلؤالم تلجأ

  :األجلقصير  ويمكن التمييز بين صنفين من التمويل. اللعمليات االستغ

 :المصرفياالئتمان  •

رض قتاألجل ت قصيرةقروض  عن ارةعبتبر أهم مصدر للتمويل قصير األجل، وهو عي

 .دةئمن المصارف التجارية مقابل فا

ن إف مطلوب ل مما هوقلة أئأما في حالة االحتفاظ بمبالغ مالية سا. ربح إضافي تحقيق إمكانية

بالتزاماتها تجاه إلى اإلخالل  سسة مما يعرضهاؤة أو توقف بعض أنشطة المقلدي إلى عرؤذك ي

  .يرغال

  سسة مما يحرمها منمؤلل

  :سسةؤمصادر تمويل الم .3

  :يتالذا التمويل .1.3

د ملكيتها سسة من وهذه الموارد تعوؤللم) الداخلية(به استخدام الموارد المالية الذاتية  ويقصد

  :وهي تتكون من، سسةؤللم

  :االحتياطات 

وهي تشمل االحتياطات  ،الموزعة سة من األرباح غيرؤسطعه المتقتهي عبارة عن جزء 

  :المؤونات .سسةؤف المالاختب تختلف واحتياطات أخرى) اإللزامية(القانونية 

 ةسائر المحتملاألعباء والخ ةغ تضعها المؤسسة في حساب بهدف مجابهلهي عبارة عن مبا

  .الوقوع في المستقبل



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  :أسئلة التقويم الذاتي
 

  :أجب بصحيح أو خطأ على العبارات التالية - )أوالً

  
  خطأ/صحيح  العبارة

  .......  االحتياطات هي من مصادر التمويل الخارجي .1
  .......  .من بين مصادر التمويل الذاتي المؤونات وزيادة رأس المال .2
طويل و متوسط األجل، يتم ) تقديري(جدول تنبؤي مخطط التمويل هو  .3

  .إعداده انطالقا من برنامج االستثمارات الذي تختاره المؤسسة
.......  

القرض هو عقد بموجبه تحصل المؤسسة على أموال من مقرض واحد أو  .4
عدة مقرضين لمدة محددة،  ويمكنها أن تدفع في مقابل ذلك فوائد دورية 

  .أنها ال تدفع فوائد في بعض الحاالتثابتة أو متغيرة، كما 
.......  

  .......  .مدة القرض إما أن تكون متوسطة أو طويلة األجل .5
ديون الموردين هي ذات مدة قصيرة األجل في أغلب األحيان تتراوح بين  .6

  .يوما 90و 30
.......  

مليات االستثمار يمكن تمويلها عن طريق المصادر الخارجية المتمثلة في ع .7
  .زيادة رأس المال، و القروض طويلة األجل

.......  

  .......  .من بين مصادر تمويل عمليات االستغالل االئتمان المصرفي .8

  

 :التجارياالئتمان •

الدفع (ع على الحساب ئم أو بضاازولو سسة بشراء موادؤتمان ينشأ عندما تقوم المئهو او

  ).جلؤالم

  ):االستثمارعمليات (سط وطويل المدى التمويل المتو .2.4

ستثمار التي تقوم االمليات عف تلل مخيسسة للتمويل المتوسط وطويل األمد من أجل تموؤالم تلجأ

من التمويل أن يتم عن طريق  وعالن ويمكن لهذا... ت والتجهيزات اقتناء اآلال سسة مثلؤبها الم

  .األجل يلةالسندات والقروض متوسطة وطو



 

  

من أكمل الجدول التالي بوضع المفهوم أو المصطلح المناسب أمام كل عبارة  ـ) ثانيا

  .العبارات الواردة في الجدول

 المفهوم اسم المفهوم

 يتشكل من االهتالكات والمؤونات واالحتياطات .........

........ 
رض من المصارف التجارية مقابل قتاألجل ت قصيرةقروض  عن ارةعب

 .دةئفا

....... 
م أو ازولو سسة بشراء موادؤتمان ينشأ عندما تقوم المئوهو ا

  ).جلؤالدفع الم(ب ع على الحسائبضا

 .يتشكل من زيادة رأس المال والقروض المختلفة واإلعانات ........

........ 
. سسة من الدولة وال تقوم بإرجاعهاؤهي مبالغ تتلقاها الم

 .هو تشجيع المؤسسات على إنتاج منتج معين الهدف منها

....... 
األعباء  ةغ تضعها المؤسسة في حساب بهدف مجابهلهي عبارة عن مبا

  .الوقوع في المستقبل ةوالخسائر المحتمل
 

  .بين زيادة رأس المال كمصدر من مصادر تمويل المؤسسة  - )ثالثاً

  .اشرح مفهوم التأمين التجاري - )رابعا

  .اشرح مصادر تمويل خزينة المؤسسة  -)خامًسا
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 
  - )أوالً

  :لعبارات التاليةاإلجابة بصحيح أو خطأ على ا
  خطأ/صحيح  العبارة

  خطأ  االحتياطات هي من مصادر التمويل الخارجي .1
  خطأ  من بين مصادر التمويل الذاتي المؤونات وزيادة رأس المال .2
طويل ومتوسط األجل، يتم إعداده ) تقديري(مخطط التمويل هو جدول تنبؤي  .3

  انطالقا من برنامج االستثمارات الذي تختاره المؤسسة
  يحصح

القرض هو عقد بموجبه تحصل المؤسسة على أموال من مقرض واحد أو  .4
عدة مقرضين لمدة محددة،  ويمكنها أن تدفع في مقابل ذلك فوائد دورية ثابتة 

  أو متغيرة ، كما أنها ال تدفع فوائد في بعض الحاالت
  خطأ

  خطأ  .مدة القرض إما أن تكون متوسطة أو طويلة األجل .5
 30ذات مدة قصيرة األجل في أغلب األحيان تتراوح بين ديون الموردين هي  .6

  .يوما 90و 
  صحيح

عمليات االستثمار يمكن تمويلها عن طريق المصادر الخارجية المتمثلة في  .7
  زيادة رأس المال ، والقروض طويلة األجل

  صحيح

  صحيح  االئتمان المصرفي من بين مصادر تمويل عمليات االستغالل  .8

  ـ) ثانيا

  ول التالي بوضع المفهوم أو المصطلح المناسب أمام كل عبارة أكمل الجد

  .من العبارات الواردة في الجدول
  

 المفهوم اسم المفهوم

 يتشكل من االهتالكات والمؤونات واالحتياطات التمويل الذاتي 

 المصرفي االئتمان
رض من المصارف التجارية مقابل قتاألجل ت قصيرةقروض  عن ارةعب

 .دةئفا

 تمان التجارياالئ
ع ئم أو بضاازولو سسة بشراء موادؤتمان ينشأ عندما تقوم المئوهو ا

 ).جلؤالدفع الم(على الحساب 

 .يتشكل من زيادة رأس المال والقروض المختلفة واإلعانات التمويل الخارجي

 اإلعانات
هو  الهدف منها. سسة من الدولة وال تقوم بإرجاعهاؤهي مبالغ تتلقاها الم

 .المؤسسات على إنتاج منتوج معينتشجيع 

 :أجوبة التقويم الذاتي



 

  

 المؤونات
األعباء  ةغ تضعها المؤسسة في حساب بهدف مجابهلهي عبارة عن مبا

 .الوقوع في المستقبل ةوالخسائر المحتمل

رأس زيادة إن :  تبيين زيادة رأس المال كمصدر من مصادر تمويل المؤسسة ـ) ثالثا

يستفيد الشريك و ،جزء من رأس المالي فمساهمة الشريك  هو عبارة عن  المؤسسة  مال

عندها من األرباح و يتحمل الخسائر، كما يستفيد بجزء من األصول عند تصفية 

 .المؤسسة

تداول في أسواق جديدة للأسهم ويكون زيادة رأس مال شركات المساهمة عن طريق طرح 

يق سسة عن طرؤرأس مال الم زيادةون أما حالة شركات األشخاص فتك .المالرأس 

  .جدد زيادة حصص الشركاء أو إدخال شركاء

  :شرح مفهوم االئتمان التجاري  رابعا ـ

ع على الحساب ئأو بضا مازولو سسة بشراء موادؤينشأ عندما تقوم الم التجاري  تمانئاال

واالئتمان في هذه الحالة هي مدة تسديد ممنوحة من طرف الموردين  ).جلؤالدفع الم(

حصول الزبائن على المخزونات أو الخدمة على أن يسددوا المقابل  للزبائن بعد التسليم أي

ومدة دين الموردين يختلف من مورد آلخر و من بلد آلخر عموما . في وقت الحق

  .يوما 90يوما و  30يتراوح بين 

   خامسا ـ

مصادر تمويل الخزينة هي الديون قصيرة األجل والتي تتمثل في إصدار سندات الخزينة  •

لتوازن الخزينة، و هذه الديون تكون قصيرة ) الملحة(واجهة االحتياجات اآلنية الموجهة لم

  . جداً، و لمواجهة احتياجات دقيقة

لتمويل الخزينة يمكن استخدام السحب على المكشوف العادي  وهو أن يسمح البنك  •

للمؤسسة بأن يصبح لحسابها البنكي لديه رصيداً مدينا أي أن تسحب مبالغ أكثر من 

يدها لديه، كما يمكن استخدام السحب على المكشوف المتخصص لتمويل العمليات رص

  .الموسمية

  
 

  
  


