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مقدمة :
يعتبر اإلستثمار أحد العوامل األساسية التي تدخل في تطور المؤسسات و كذا اإلقتصاد
العام ألي مؤسسة ما أو في بمد معين  ،كما يسمح بخمق مناصب شغل جديدة و كذلك
مواكبة العصر ما جاء معو من تطور تكنولوجي و تقدم و بإعتبار اإلستثمارات اآللية الفعالة
في تقدم اإلقتصاد تسير الدولة عمى تنشيطيا و توسيعيا حسب أىدافيا و مياميا و ذلك
بمنح التسييالت الالزمة لذلك عن طريق اإلعانات المالية و القروض المختمفة وعميو البد
من إعطاء االىمية الكاممة لعممية التمويل و ما ينجر عنيا من مصادر التمويل و أنواع
التمويل و كذلك ما يأخذه المسير عمى وجو الخصوص من معايير و مخططات
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المبحث األول  :عموميات حول اإلستثمار
اإلستثمار بشكل عام يعتبر جء ىام من اإلقتصاد  ،فقد كان سيئا في تقدم المجتماعات
المتطورة أما المجتمعات النامية فالسبيل أماميا مازال قائم اإلىتمام بو و التوسع في مجاالتو
بالمحاق بركب التقدم
المطمب االول  :تعاريف اإلستثمار و مفاهيمه
تعريف اإلستثمار :
يعتبر اإلستثمار من المصطمحات الشائعة اإلستعمال ،فتعريفيا أخذ من طرف اإلقتصاديين
الماليين في نياية القرن  91بداية و بداية القرن 02حيث نشأت من خالليا عدة تعاريف
منيا:
حسب بيار درني

 : pierre dernaاإلستثمار ىو عبارة عن تمك المصاريف التي من

خالليا نتحصل عمى أرباح.
حسب بيار ماس  : pierre masseاإلستثمار يشير في نفس الوقت إلى عممية في حد
ذاتيا و نتيجة ليذه العممية فاإلستثمار ىو تمك االموال التي تقبل المؤسسة دفعيا حاليا مقابل
أرباح مستقبمية محصل عنيا من ىذه االموال
حسب كينز :اإلستثمار ىو إرتفاع التجييزات في رأس المال الثابت أو التداول.
فاإلستثمار يقوم عمى التضحية بإشباع رغبة إستيالكية حاضرة و ذلك أمال في الحصول
عمى إشباع أكبر في المستقبل .و يمكن القول أنو ممتمكات منقولة أو غير منقولة ممموسة
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أو غير ممموسة مقتناة أو منتجة لغرض البيع أو التحويل حيث تستمدىا المؤسسة في
إستعماالتيا طوال فترة وجودىا كأدوات إنتاج.
المفاهيم المختمفة لإلستثمار
المفهوم المحاسبي لإلستثمار :
إن المحاسب يرى أن اإلستثمار ىو رأس مال ثابت سواءا كان منتجا أو غير منتج.
المفيوم اإلقتصادي لإلستثمار :
اإلستثمار ىو نفقة المة اإلنتاج تثمر التطور اإلقتصادي ألنيا تنطوي عمى مبادلة رأس مال
حاال مقابل إيرادات مستقبمية يكون مبمغيا أكبر  ،إذ أن خاصية اإلستثمار ىي اإلنتاج
المفهوم المالي لإلستثمار:
اإلستثمار ىو نفقة تدر إيرادات عمى فترة طويمة بحيث يجب أن يكون تمويميا برؤوس أموال
دائمة ،فاإلستثمار ىو جدول إستحقاق اإليرادات و دخول االموال و خروجيا.
و بمعنى آخر أن المالي ييتم بتوان الموارد و اإلستخدمات عبر الزمن.
المطمب الثاني  :أهمية اإلستثمار
يمكننا تمخيص أىمية اإلستثمار في النقاط التالية:
أوال  :ييدف اإلستثمار إلى خمق مناصب شغل و بالتالي يؤدي إلى زيادة اإلستيالك الذي
يحقق الرفاىية اإلجتماعية.
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ثانيا  :كذلك أن اإلستثمارات ىي الصورة المعبرة لمنمو و التقدم الوطني و ىي الصورة
المعبرة عن مدى تحقق المعيشة و الرفاىية اإلجتماعية و من خالل ىذه األىمية يمكن
إعتبار اإلستثمارات كأداة تستعمميا الدولة تعديل الوضع اإلقتصادي  ،و تعتبر أيضا إحدى
الوسائل األساسية الضرورية لتطوير المنشآت و توسيعيا.
ثالثا  :يوفر اإلستثمار العمالت األجنبية عن طريق إنتاجو لمنتجات تم اإلعتماد عمى
تصديرىا.
رابعا  :النمو باإلستثمار بعد تكوين رأس مال جديد  ،و الذي بدوره يؤدي إلى توسيع الطاقة
اإلنتاجية لممؤسسة و ىذا من خالل تنمية فروق اإلنتاج و توسيع مكانتيا في السوق.
المطمب الثالث  :أهداف اإلستثمار
يسعى المستثمر إلى تحقيق مجموعة من األىداف عن طريق اإلستثمار و ذلك من أجل
الحفاظ عمى مكانتو و تحسين عالقتو مع غيره من األعوان اإلقتصاديين و تتمثل أىداف
اإلستثمار فيما يمي:
الهدف العام لإلستثمار :
* هو تحقيق العائد-أو الربح او الدخل -ميما يكن نوع اإلستثمار من الصعب أن نجد
فردا يوظف أموالو دون أن يكون ىدفو تحقيق العائد أو الربح.
* تكوين ثروة و تنميتها :
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و يقوم ىذا اليدف عندما يضحي الفرد باإلستيالك المادي عمى أمل تكوين الثروة في
المستقبل و تنميتيا.
*تأمين الحاجات المتوقعة و توفير السيولة لمواجية تمك الحاجات ،و بذلك فإن المستثمر
يسعى وراء تحقيق الدخل المستقبمي.
*المحافظة عمى قيمة المنتوجات:
و عندما يسعى المستثمر إلى التنويع في مجاالت إستثماره حتى ال تنخفض قيمة موجوداتو
مع مرور المن بحكم عوامل إرتفاع األسعار و تقبميا.
المبحث الثاني  :خصائص اإلستثمار ،أنواعه  ،تصنيفاته.
اإلستثمار ىو قرار توظيف رؤوس األموال و نجد فيو خصائص و أنواع و تصنيفات
سنذكرىا في ىذا المبحث.
المطمب االول  :خصائص اإلستثمار
لإلستثمار عدة خصائص و ىي  :مصاريف اإلستثمار  ،التدفقات النقدية  ،مدة حياة
اإلستثمار.
 -1مصاريف اإلستثمار :عبارة عن إنفاق مجموعة من االموال لمحصول عمى إستثمار و
تحوي كل من تكاليف إستثمارية و تكاليف التشغيل التي تتعمق بتحضير اإلستثمارات.
أ -تكاليف إستثمارية  :و تتمثل في التكاليف الضرورية إلقامة اإلستثمار و ىي كالتالي :
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 تكالبف خاصة إلعداد االصول الثابتة كالنقل
 تكاليف إجراء التجارب
 تكاليف خاصة باألصول الثابتة كاألراضي
 تكاليف متعمقة بالتصميمات و الرسومات اليندسية لإلستثمار
ب -تكاليف التشغيل:
و ىي تكاليف ضرورية إلستغالل طاقات اإلستثمار اإلنتاجية و ذلك بعد وضع اإلستثمار
في حالة التشغيل ،و من أمثمة ذلك تكاليف المواد الالزمة لإلنتاج و المصاريف المتعمقة بيا
كمصاريف النقل و أجور العمال.
 -2التدفقات النقدية:
ويقصد بيا ذلك الفرق بين المدخالت و المخرجات النقدية سواء من خالل التجييز او
اإلنشاء حتى العمر المتوقع  ،و ىي كمثل المبالغ المالية المنتظر تحقيقيا مستقبال  ،حيث
تحسب ىذه النفقات بالعالقات التالية :
 التدفق النقدي اإلجمالي= نفقات اإلستثمار -مداخيل اإلستثمار التدفق النقدي الصافي = التدفق النقدي اإلجمالي – ( الضرائب+مستحقات الغير) التدفق النقدي الصافي= المبمغ المنتظر بعد طرح جميع المستحقات عمى اإلستثمار -3مدة حياة اإلستثمار:
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ىي المدة التي يكون فييا اإلستثمار في حالة عطاء أي التي يحقق فييا إيرادات صافية ،أي
الفترة المقدرة لمتدفقات النقدية الموجبة  ،و نميز في مدة حياة اإلستثمار عمر إقتصادي و
الذي نقصد بو الفترة التي يكون فييا تشغيل اإلستثمار إقتصاديا أي تحقيق أقل تكمفة مع
وجود عائد و عمر إنتاجي و الذي ىو عبارة عن الفترة التي ينتظر أن يكون من خالليا
اإلستثمار صالحا لإلنتاج.
 -4القيمة الباقية :و ىي تمثل الجزء الذي لم يستيمك من التكمفة األولية لإلستثمار.
المطمب الثاني :أنواع اإلستثمارات
تتعدد أنواع اإلستثمارات بإختالف النظرة إلييا من حيث طبيعتيا أو من حيث القائم عمييا أو
من حيث تعدد أنواع األنشطة اإلستثمارية كما يمي:
أوال :طبيعة اإلستثمار
قد يتبادر إلى الذىن أن اإلستثمار ىو إستخدام األموال لمحصول عمى أصول مادية ممموسة
فقط كالمباني أو العقارات و اآلالت و غيرىا  ،إال أن ىذا النوع من اإلستثمار ىو ما يمكن
تسمية باإلستثمار المادي .و ىو ال يمثل كل أنواع اإلستثمارات فيناك جانب آخر و ىو ما
يطمق عميو باإلستثمار المالي مثل األوراق المالية كاألسيم و السندات  ،فإذا كان اإلستثمار
المادي يمثل الحصول عمى األصول المادية ،إذن يوجد إرتباط وثيقة بين كل منيما و ىذا ما
يمكن مالحظتو من قائمة المرك المالي ألي منشأة  ،فالجانب األيمن من ىذه القائمة يمثل
ما يسمى باإلستثمار المادي بينما الجانب األيسر يمثل اإلستثمار المالي .
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ثانيا  :القائم باإلستثمار
قد ينظر إلى اإلستثمار من اوية أخرى  ،و ىي التي تقوم عمى أساس التفرقة بين ما يقوم بو
األشخاص الطبيعيين ،و ما تقوم بو الشركات أو المؤسسات كشخصيات إعتبارية و لذلك
فالتقسيم ىذا يشمل:
أ-إستثمار شخصي – فردي:-
و ىو ما يقوم بو شخص واحد  ،بحيث يمكن لمفرد أن يستخدم ما يتاح إليو من موارد أو
أموال في القيام بإستثمارات مالية كشراء األسيم أو السندات أو القيام بعمل إستثمارات مادية
كشراء األسيم.
ب-استثمار مؤسسي:
و ىو ذلك اإلستثمار الذي تقوم بو المؤسسة (شركة أو ىيئة) لكن ال يختمف كشيئ ،كما
يمكن أن يقوم بو شخص طبيعي  ،فاإلختالف في الشخص القائم باإلستثمار ذاتو  ،إال أن
وجو اإلختالف قد يترك في اإلستثمار ذاتو ،فالمنشأة بإختالف أنواعيا ربما  ،كما يتوفر من
أموال تفوق قدرة الشخص الواحد.
ثالثا :تعدد اإلستثمارات  :التقسيم ىنا يشمل:
أ -اإلستثمار الفردي  :و ىو القيام بعمل إستثمار واحد فقط ،كأن يقوم الشخص ( طبيعي
إعتباري) بشراء أصل مادي أو أصل مالي و ما تجدر اإلشارة إليو أنو ميما تعددت او
تكررت الوحدات المشتراة من ىذا األصل فإنو يطل استثما ار فرديا.
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ب -اإلستثمار المتعدد ( المحفظة):
و المحفظة تعريفا ىي تمك التي تشمل أكثر من أصل ذات طبيعة مختمفة  ،و لذلك فيي
تحتوي عمى إستثمارات متعددة،تميي از ليا عن اإلستثمار الفردي السابق اإلشارة إليو ،و
المحفظة قد تضم عددا مختمفا من اإلستثمارات المالية او المادية في نفس الوقت  ،مثل
المستثمر الذي يقوم بشراء عدد من األوراق المالية لشركات مختمفة يكون بذلك قد كون
محفظة أوراق مالية.
و الخالصة ىنا أن اإلستثمار قد يكون فرديا حتى لو تعددت وحداتو طالما أنو من نفس
النوع  ،يكون متعددا – محفظة -حتى و لو ضم استثماريين فقط و لكنيما ليسا من نفس
النوع.
رابعا :اإلستثمار الخاص و اإلستثمار العام
فقد يقوم باإلستثمار شخص أو مجموعة من األشخاص تحت أي شكل قانوني من أشكال
الشركات الخاصة ،بينما قد يقوم باإلستثمار شركات تابعة لمدول الحكومية او مايطمق عمييا
القطاع العام.
و قد يكون معيار التفرقة بين النوعين قائما عمى أساس اليدف النيائي الذي ينبغي المستثمر
تحقيقو سواءا كان مستثم ار خاصا أو عاما ،فاإلستثمار الخاص قد يكون ىدفو الربح  ،بينما
اإلستثمار العام قد تكون أىدافو إجتماعية ( أي لصالح المجتمع)
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خامسا :جنسية اإلستثمار
و قد يتم تصنيف اإلستثمار عمى أساس جنسيتو ،فقد يكون اإلستثمار محميا(وطنيا)
أو دوليا  ،و اإلستثمار الوطني ىو ما يقوم بو أفراد أو منشآت وطنية ،بينما اإلستثمار
الدولي ىو ما تقوم بو الشركات أو الييئات األجنبية  ،وقد يتم ذلك بدون المشاركة مع
الجانب الوطني أو بمشاركتو.
المطمب الثالث :تصنيفات اإلستثمار.
ينبثق مما سبق أن مفيوم اإلستثمار يتغير حسب النظرة المحاسبية أو اإلقتصادية أو المالية
المختارة ،بحيث أن اإلستثمار يتدخل في ظروف مغايرة كيذه مما يجعل
أن ال تطبق عميو نفس المعالجة في كل الحاالت بحيث أنو ال يعالج بنفس الطريقة
اإلستثمار المخصص لتجديد آلة قديمة و إستثمار ييدف إلى التوسع مثل بعث منتوج جديد
و بالتالي سنحاول تصنيف اإلستثمارات حسب خمس محاور رئيسيية و ىي :
 -9حسب طبيعة اإلستثمار :
أي إستثمارات مادية سواءا كانت صناعية أو تجارية أو إستثمارات معنوية تتكون من جية
الحيازة عمى أصول غير مادية و من جية أخرى من نفقات تقييم اإلستثمارات المادية.
 -0حسب سعة اإلستثمار:
تسمح لنا بالتمييز بين اإلستثمارات األساسية و اإلستثمارات المرافقة و تعرف بالمشروع
اإلستثماري و نتكمم أيضا عن إستثمار مكمل.
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و التمييز بين إستثمارات تجد المؤسسة نفسيا مجبرة لمقيام بيا إذا أرادت البقاء أو عدم
المعاناة من المنافسة أما اإلستثمارات المستقمة فالمؤسسة تمارس فييا إختبار تام.
 -3حسب الزمن  :الزمن يسمح بتصنيف اإلستثمارات حسب محورين أساسيين ىما:
أ -مدة إستغالل اإلستثمار  :في أغمب األحيان نفقة اإلستثمار تكون في لحظة معينة ( أي
مركزة في سنة واحدة ) كما يمكن أن تكون موزعة عبر مدة عدة فترات زمنية.
 -4حسب الهدف المنشود :يسمح لنا بالحصول عمى التصنيفات الموالية:
أ -إستثمارات التجديد و التعويض
ب -إستثمارات التطوير
جـ -إستثمارات التوسيع
د -إستثمارات الوجاىة
ىـ -إستثمارات التأمين
و -إستثمارات إجتماعية
ي -اإلستثمارات اإلستراتيجية
 -5حسب التحويل و التقسيم :و ىما خاصيتان أساسيتان لتقييم المخاطرة الناجمة عن
اإلستثمار
و يمكن مضاعفة ىذه التصنيفات إلى ما النياية  ،وفي الواقع ما يبرر وجودىا راجع
لممالحظتين التاليتين:
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أ -تسمح من تحديد مكانة كل قرار إستثماري من بين ق اررات إستثمارية أخرى و ذلك
بالتطبيق عميو معايير اإلختيار التي تناسبو
ب -تسمح بمشاىدة و التحقق من أن كل نفقة من أجل اإلستثمار ال تستوجب نفس درجة
المخاطرة بحيث أن كل واحدة من ىذه التصنيفات مرتبطة بيذا المقياس.

المبحث الثالث :عموميات حول التمويل
المطمب األول  :مفهوم التمويل و تعريفه
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يعتبر التمويل كوظيفة أساسية و ىامة من وظائف المؤسسة ،مما أدى إلى تطور مفيومو
بصفة ممحوظة  ،فيمكن صياغة التمويل عمى أنو مجمل الوسائل لإلقراض
و التي تسمح لممؤسسة بضمان إستم اررية نشاطيا  ،ىذا من المنظور الضيق أما من
المنظور الواسع األقرب لمواقع فيو مجموع العمميات التي تبقى من خالليا المؤسسة قادرة
عمى تمبية إحتياجاتيا من رؤوس االموال.
فالتمويل تعريفا ىو  ":توفر النقود في الوقت المناسب ،أي الوقت الذي تكون فيو المؤسسة
في أمس الحاجة لألموال ،كما يوفر التمويل الوسائل التي تمكن األفراد و المؤسسات عمى
اإلستيالك و اإلنتاج عمى الترتيب و ذلك في فترات معينة"
فتعريف التمويل ليس محصو ار أو محددا فيمكن تعريفو كذلك بأنو إمداد األموال الالزمة في
أوقات الحاجة إلييا كذلك توفير المبالغ النقدية الالزمة لدفع و تطوير مشروع خاص أو عام"
* البد أن نشير إلى أنو البد أن نتذكر ثالث قواعد أساسية في تمويل المؤسسات
اإلقتصادية وىي :
 -9يجب تمويل األصول الثابتة لممؤسسة عن طريق األموال الدائمة  ،بمعنى االموال
الخاصة مضافا إلييا القروض الطويمة و المتوسطة االجل.
 -0يمكن تمويل األصول المتداولة بواسطة القروض قصيرة األجل
 -3ينبغي المحافظة عمى ىامش أمان يتمثل في تمويل جزء من األصول المتداولة باألموال
الدائمة  ،و ىذا اليامش يعرف برأس المال العام الدائم
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المطمب الثاني  :وظائف التمويل و أهميته
يمكن إجمال وظائف التمويل في الوظائف الخمس اآلتية:
 -9التخطيط المالي :ىو نوع من أنواع التخطيط يساعد في اإلعداد في المستقبل حيث أن
تقديرات المبيعات و المصاريف المستقبمة الرأسمالية توجو تفكير المدير المالي نحو
المتطمبات المالية المالية في المستقبل .
 -0الرقابة المالية  :و ىي مقارنة أداء المنشآت بالخطط الموضوعة
 -3الحصول عمى األموال  :من خالل تبيان التدفقات النقدية الداخمة و الخارجة خالل الفترة
التي تشمميا الخطة.
 -4إستثمار األموال  :بعد قيام المدير المالي بإعداد الخطط المالية و الحصول عمى
األموال من مصادرىا  ،عميو أن يتأكد من ان ىذه االموال تستخدم بحكمة و تستخدم
إستخداما إقتصاديا داخل المنشآت.
 -5مقابمة مشاكل خاصة:
إن الوظائف السابقة في وظائف دورية و دائمة لإلدارة المالية و المدير المالي ،و لكن قد
تظير مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة و غير متكررة  ،و قد ال تحدث خالل المشروع.
بمكن إب ارز العناصر الدالة عمى أىمية التمويل مما يمي:
 توفير المبالغ النقدية الالزمة لموحدات اإلقتصادية ذات العجز في أوقات حاجتيا إلييا. -تحقيق النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي لمبالد  ،مما يساىم في تحقيق التنمية الشاممة.
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 توفير مناصب شغل جديدة تؤدي إلى القضاء عمى البطالة. تحقيق األىداف المسطرة من طرف الدولة. تحقيق الرفاىية ألفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية. -توفير السكن  ،توفير العمل ...إلخ.

المطمب الثالث :مصادر و طرق التمويل
يمكن تمخيصيا في ثالث عناصر:
 -9مصادر التمويل قصيرة األجل :
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تنقسم بدورىا إلى اإلئتمان المصرفي و اإلئتمان التجاري و تقوم البنوك التجارية بتزويد
المنشآت المختمفة بما تحتاج إليو من اموال لتمويل عممياتيا الجارية.
 -0مصادر التمويل متوسطة االجل :
يعرف التمويل متوسط األجل بأنو ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده في فترة تزيد عن
السنة  ،ولكن تقل عن  92سنوات  ،و ىذا النوع من القروض ينقسم إلى  :قروض مباشرة و
التمويل باإلستئجار
 -3مصادر التمويل طويمة األجل :
تتمثل في اموال الممكية و األموال المقترضة .
المطمب الرابع  :طرق التمويل
يمكن التمييز بين ثالثة طرق من التمويل ىي :
 التمويل الداخمي التمويل المباشر -التمويل الغير مباشر

 -9التمويل الداخمي :
و ىو يمثل حالة اإلرتباط المباشر بين عمميتي تجميع المدخرات و استخداميا في تمويل
مختمف األنشطة.
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و يمكن تصور التمويل الداخمي عمى مستوى كل من المؤسسات و اإلدارات و العائالت
عمى النحو التالي:
 1-9التمويل الداخمي عمى مستوى المؤسسات اإلقتصادية:
و ىو ما يعرف عادة بمصطمح التمويل الذاتي لممؤسسة و الذي يقصد بو :
" إمكانية المؤسسة عمى تمويل نفسيا بنفسيا من خالل نشاطيا"
و يمكن أن تمجأ حل إن لم يكن كل المؤسسات اإلقتصادية إلى استخدام ىذا النوع من
التمويل .و ذلك من خالل ما تمتمكو من موارد ذاتية متاحة  ،و التي تتكون عموما من
الفوائض النقدية الناتجة عن العمميات الجارية و المتمثمة في األرباح المتراكمة و غير
الموزعة  ،مجموع مخصصات اإلىتالكات و المؤونات ذات الطابع اإلحتياطي.
و عميو فإنو يتضح جميا أن ىناك غرضين من التمويل الداخمي لممؤسسات اإلقتصادية.
ذلك أن اليدف األول الذي يسعى إلى تحقيقو يتمثل في المحافظة عمى الطاقة اإلنتاجية
لممؤسسة .ذلك بواسطة مخصصات اإلىتالك و إحتياطي إرتفاع األسعار األصول
اإلستثمارية.
أما بشأن اليدف الثاني الذي يراد تحقيقو من ىذه الطريقة التمويمية  ،فيتمثل في توسع
المؤسسة  ،و تنميتيا و ذلك من خالل ما تحوزه من أرباح غير موزعة و إحتياطات.
و مما سبق فإن التمويل الداخمي لممؤسسة ىو عبارة عن مجموع األموال المحتجزة بغض
النظر عن تعداد أشكاليا.
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 2-1التمويل الداخمي بالنسبة لمعائالت أو اإلدارات العمومية:
ىذا النوع من التمويل الداخمي لقطاع العائالت أو قطاع اإلدارات ال يختمف كثي ار في
مفيومو عن التمويل الذاتي  ،ذلك ألنو يمكن تعريفو بأنو إمكانية العائالت أو اإلدارات
العمومية عمى تمويل نفسيا بنفسيا من خالل ما بحوزتيا من إدخارات  ،و بالنسبة
لمعائالت فإن ىذا النوع من التمويل يكون مصدره الدخل  ،ذلك من خالل النسبة
المخصصة منو لإلدخار حيث أنو كمما ارتفع الدخل تزيد معو الكمية المدخرة  ،و منو
المخصصة لمتمويل.
كما أن ىذا النوع من التمويل تكبر أىميتو في الحاالت التي يصعب فييا إمكانية
الحصول عمى تمويالت من خارج القطاع العائمي و التي قد تحقق بكن بشروط قاسية
منيا ارتفاع معدالت الفائدة و عندما تتوجو العائالت إلى اإلعتماد عمى التمويل عن
طريق مواردىا الذاتية  ،مضحية باحتياجاتيا اإلستيالكية و يقوم قطاع العائالت بتوجيو
مدخراتو و استخداميا في إنشاء رأس مال طبيعي خاص بيم.
أما بخصوص اإلدارات العمومية  ،ممثمة بالحكومة  ،فإن التمويل الداخمي الخاص بيا
يتكون في األساس من مواردىا الخاصة الحاصمة من فائض الميزانية عامة .و من ثم
فإنو بإمكانيا أن تمجأ إلى مثل ىذا النوع من التمويل ،و ذلك من أجل إنشاء و تكوين
رؤوس أموال طبيعية ترتبط بأنشطتيا اإلدارية و التقنية.
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و من أىم نتائج استخدام طريقة التمويل الداخمي  ،أنو ال ينتج عنيا الزيادة في كمية
النقود عموما .ذلك ألن ىذه الطريقة تعني فييا تحويل أصول نقدية موجودة بالفعل إلى
أصول طبيعية.
 -2التمويل المباشر :
و تعتبر ىذه الطريقة من طرق التمويل الخارجي ،حيث تعبر عن العالقة المباشرة بين
المدخر و المستثمر دون تدخل أي وسيط مالي .بمعنى أن الوحدات اإلقتصادية ذات
الفوائض المالية تقوم بتوجيو فوائضيا إلى الوحدات ذات العجز المالي.
و يمكن تصور التمويل المباشر عمى مستوى كل من المؤسسات اإلقتصادية ،العائالت و
اإلدارات العمومية كما يمي:
 1-2التمويل المباشر عمى مستوى المؤسسات اإلقتصادية:
تستطيع ىذه المؤسسات األخذ بطريقة التمويل المباشر عمى مستويين ىما :
بواسطة حصوليا عمى القروض و التسييالت اإلئتمانية من موردييا و زبائنيا أو
مؤسسات أخرى.
بواسطة دعوة الجميور العريض في توظيف مدخراتو عمى شكل استثمار مالي في
األوراق المالية من أسيم و سندات و قيم ميجنة  ،حيث يمثل السيم حق ممكية لجزء من
رأسمال المؤسسة المصدرة  ،في حين أن السند يمثل حق الدائنية في ذمة المؤسسة
المصدرة لو  ،بينما الورقة المينجة ىي مزيج بين السيم و السند.
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 2-2التمويل المباشر بالنسبة لمعائالت :
حسب ىذه الطريقة التمويمية  ،فإن العائالت يمكنيا أن تحصل عمى األوراق الالزمة و
الضرورية لتمويل إحتياجاتيا اإلستثمارية و اإلستيالكية دون المجوء إلى الوساطة المالية
المتمثمة في المؤسسات المالية و النقدية و من أىم أوجو ىذه الطريقة نجد تمك القروض
المباشرة التي تتم بين العائالت فيما بينيا ،أو بين العائالت و المؤسسات .و عادة ما
يتم إثبات حق الدائنية بموجب أوراق تجارية من كمبياالت و غيرىا.
و لعل الطبيعة الثانية و الخاصة بتطوير العالقة بين المؤسسات اإلقتصادية الكبيرة مع
زبائنيا و ذلك من خالل منح ىؤالء الزبائن القدرة اإلستيالكية  ،اإلئتمان و القوة الشرائية
المطموبة حتى يمكنيم الحصول عمى منتجات المؤسسات من مختمف السمع و الخدمات.
 3-2التمويل المباشر لألوراق العمومية:
وفق ىذه الطريقة التمويمية ،فإن الحكومة كعون إقتصادي يمكنيا الحصول عمى األموال
الالزمة لتمويل إحتياجاتيا خاصة منيا اإلستثمارية و ذلك من خالل القروض التي
تتحصل عمييا من طرف العائالت و المؤسسات من غير الييئات المالية و النقدية.
و حتى تستطيع الحكومة تجميع مدخرات العائالت و المؤسسات من أجل استخداميا في
تغطية احتياجاتيا المالية المتعددة ،فإنيا تمجأ إلى إصدار سندات متنوعة و متعددة ذات
معدالت فائدة و مدة استيالك مختمفة ،و من أىم األدوات المالية المستخدمة ليذا
الغرض ،نجد عمى أن تكون ممثمة لقروض مؤسسات عامة أو مؤسسات متخصصة
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مضمونة من قبل الدولة ،و في ىذا المجال نشير إلى أن الدولة قد تصدر سندات عامة
 ،ال يكون الغرض منيا التمويل اإلستثماري بل الحد من آثار التضخم أو امتصاص القوة
الشرائية ،بمعنى جمعيا بدافع منعيا من أن يتم صرفيا كإنفاق إستثماري أو إستيالكي.
و نشير إلى ان ىذه الطريقة التمويمية قد تتصف بأنيا أداة في يد الحكومة تقوم بإجبار
الوحدات اإلقتصادية في توظيف فوائض قيميا.
و أخي ار فإن أىم نتائج استخدام طريقة التمويل المباشر أنيا مثل الطريقة السابقة  ،أي
طريقة التمويل الداخمي  ،ال يترتب عنيا الزيادة من كمية النقود ،بمعنى عدم زيادة حجم
وسائل الدفع  ،ذلك ألنيا كسابقتيا تعني القيام بتحويل الفوائض النقدية الموجودة حقيقة
لدى مختمف الوحدات االقتصادية ،إلى أصول طبيعية ...إلخ.

 -3التمويل غير المباشر:
و ىو طريقة من طرق التمويل الخارجي ،ىذا التمويل الذي يتم من خالل األسواق عن
طريق مؤسسات الوساطة المالية  ،سواء كانت نقدية أو غير نقدية  ،حيث تتولى ىذه
المؤسسات ميمة جمع اإلدخارات النقدية من الوحدات االقتصادية ذات الفائض من عائالت
و مؤسسات إقتصادية ثم تقوم بتوزيع ما جمعتو من مدخرات عمى الوحدات المحتاجة ،و
يتجمى ذلك من خالل ما تمنحو من قروض لألشخاص الطبيعيين أو اإلعتباريين  ،و القاعدة
ىنا ان مؤسسات الوساطة المالية تقوم بقرض ما اقترضتو.
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و نشير إلى أن ىذه الطريقة التمويمية تستمد أىميتيا من ان العديد من الوحدات اإلقتصادية
التي ليا فوائض نقدية  ،قد تحجم عن أن تقوم اإلستثمارات مباشرة إلعتبارات عديدة  ،أىميا
الخوف من النتائج و عواقب ىذا النوع من اإلستثمارات
و عدم الثقة فييا  ،و كذا عدم الرغبة في تحمل المخاطر المرتبطة باإلستثمارات المباشرة ،
و قد يكون السبب في ذلك ىو أن تمك الوحدات تفضل السيولة  ،و ال ترغب في تجميد
وظائفيا  .و من ىنا تأتي مؤسسات الوساطة المالية كأداة لجمع مدخرات ىاتو الوحدات
محققة ليم جممة من تطمعاتين بتقديم خدمات ( التأمين) أو إشباع رغبة المحافظىة عمى
السيولة ...إلخ.
وفي الختام  ،فإن أىم نتائج طريقة التمويل غير المباشر تتجمى في النقطتين التاليتين:
قدرة مؤسسات الوساطة المالية عمى تحويل اإلكتناز اإلدخاري إلى توظيف إدخاري و ذلك
عمى النحو التالي تتقمص معو كمية المدخرات التي كان ماليا الطبيعي اإلكتناز.
قدرة عدد من مؤسسات الوساطة المالية ،خاصة المصارف منيا عمى أن تقوم بالمساىمة في
مضاعفة حجم القوة الشرائية الموجية لمتوظيف اإلستثماري  ،و ذلك باإلعتماد عمى قدر
معين من المدخرات النقدية عندما تقوم بعمميات التمويل المباشر  ،و من تم فإن النظام
البنكي عموما بإمكانو توفير قوة شرائية عن طريق التوسع النقدي و يمكنو أن يوجو ىذه القوة
الشرائية لمتوظيف اإلستثماري.
إن المؤسسة تمارس خالل نشاطيا العادي عدة عمميات مختمفة :
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شراء ،اإلنتاج  ،البيع  ،اإلستدانة ،إستثمار...،ىذه العمميات تنتج تدفقات يمكن ترجمتيا
ترجمة محاسبية و يمكن تقسيميا إلى نوعين:
تدفقات نقدية ،تدفقات حقيقة.
و من أجل تحميل دقيق لنشاط المؤسسة  ،ثم تبني و منذ فترة طويمة نظام تقسيم نشاط
المؤسسة خالل دورة إستغاللية  ،إلى وظائف أساسية ىي  :اإلستغالل  ،اإلستثمار ،
التمويل.
و من خالل ىذه الدورات فإن جدول تمويل تم بناؤه وفقا ليا  ،فيو يوضح بذلك كل المراحل
التي تمر بيا المؤسسة خالل نشاطيا العادي.
* عمميات اإلستغالل :النتائج  ،التكاليف ،حالة الخزينة  ،اإلىتالكات و المؤونات ،تغير في
مستوى المخزون.
* عمميات اإلستثمار  :إقتناء إستثمارات جديدة...،
* عمميات الخاصة بالتمويل  :رأس المال ،أرباح الشراكاء  ،المداخيل الناتجة عن الديون
الجديدة ،تسديد الديون ،التسبيقات...
إن األىداف العامة من وضع جدول (مخطط) تمويل ىي :
 -9أهداف إقتصادية  :تمويل إحتياجات المؤسسة بأقل تكمفة ممكنة.
 -0أهداف مالية  :ضمان اإلستخدام الجيد لمموارد المالية بغية الحصول عمى مردودية
جيدة لألموال المستثمرة.
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المبحث الرابع :مخطط تمويل اإلستثمارات
انصب اىتمام مسيري المؤسسات المؤسسات و منذ فترة طويمة في البحث عن وسائل و
أدوات تحميمة تسمح خالل فترة زمنية معينة بإعطاء صورة ديناميكية عن تطور المؤسسة ،
احتياجاتيا  ،و عن ىيكميا المالي ،و تعتبر الميزانية المحاسبية و جدول حسابات النتائج
إحدى ىذه األدوات بالرغم من بعض العيوب التي يمكن حصرىا فيما يمي :
الميزانية تعتبر صورة رقمية لمجمل حسابات المؤسسة  ،فيي ال توفر لممسير سوى معمومات
ثابتة تتعمق فقط بالذمة المالية ليا.
أما جدول حسابات النتائج فما ىو إال صورة لنتائج نشاط المؤسسة ،فيو بذلك ترجمة فقط
لربحيتيا أو خسارتيا خالل دورة معينة بدون توفير أية تفسيرات.
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و بالمقابل نجد ان جدول التمويل (مخطط التمويل) الذي يصف المصادر التي تتوفر لدى
المؤسسة و كيفية إستغالليا ،و توظيفيا مواجية مستمزماتيا.
المطمب األول  :أسباب استعمال جدول (مخطط) التمويل:
ال يوجد رسم وحيد لجدول التمويل متفق غميو  ،ألنو ما ييم المسير من خالل ىذه األداة ىو
إستنتاج المعمومات الميمة التالية و المتعمقة بـ:
قدرة المؤسسة عمى الوفاء بالتزاماتيا ،مردوديتيا ،احتياجاتيا من التمويل و أيضا التنبؤ
باألخطار التي قد تؤدي بيا إلى العجز ( فشل المشروع) .و من خالل العرض الموجز فإنو
يمكن تقسيم طبيعة ىذا الجدول إلى :
 جدول متمحور أساسا عمى تحميل رأس المال العامل .
 الجدول متمحور أيضا عمى تحميل التغير في الخزينة.
 الجدول ىو مزيج يسمح بالكشف عن العالقة بين رأس المال العامل و إحتياجات
رأس المال العامل.
و تعود أسباب اختيار المؤسسات ليذا الجدول إلى األسباب التالية :
* ألن الجدول من جية يتجاوب و أىداف السياية المالية لممؤسسة.
* ألن حياة المؤسسة تتمحور أساسا في  3دورات أساسية ىي  :اإلستغالل  ،اإلستثمار ،
التمويل.
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* أيضا لمتفاوض مع البنوك  ،أصبح جدول التمويل وثيقة أساسية تشكل ممف طمب
القروض لدى البنوك.
المطمب الثاني  :مفهوم جدول التمويل
إن جدول التمويل يبين خالل فترة زمنية معينة  ،جميع موارد المؤسسة الموضوعة و
المتاحة لدييا ،لمواجية احتياجاتيا المستقبمية فيو بذلك تخطيط لسياسة تسيير المؤسسة و
ىيكمة وسائل تمويميا.
فيو يعتبر جدول اإلستخدامات و الموارد  ،و يشرح التغيرات الحاصمة في ذمة المؤسسة
خالل فترة زمنية مرجعية  ،بتبين المصادر المتاحة و التي بواسطتيا يتم مواجية إحتياجات
المؤسسة المستقبمية.
إن جدول التمويل يعتبر أداة التحميل ،نعمم أن توفر بعض المؤشرات المالية األساسية لدى
المؤسسة تعتبر ضرورة ممحة  ،خاصة و أننا نعمم بأنيا تواجو خالل دورتيا اإلستغاللية عدة
مشاكل و صعاب.
و لذلك نعتبر مثال الوفاء باإللتزامات ،المردودية  ،و احتياجات التمويل الحاضرة و
المستقبمية ،من بين أىم ىذه المؤشرات  ،إضافة إلى ذلك خطر الفشل الذي يعتبر ليذه
المؤشرات الثالث.
المطمب الثالث :إعداد جدول التمويل
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نعمم أن مستوى إحتياجات تمويل اإلستغالل تتغير  ،بداللة عدة عوامل :مدة فترة دورة
اإلستغالل ،تكمفة اإلستغالل ،حجم النشاط ،باإلضافة إلى سياسة القرض (زبون ،المورد).
إن عممية التسيير ال تنحصر فقط في اإلىتمام بتحصيل و متابعة العمميات الحالية فقط ،بل
ىو تحصيل و متابعة العمميات المستقبمية أيضا ،بواسطة عممية التقدير أو التنبؤ .ىذه
األخيرة ىي معقدة لكن ضرورية لضمان متابعة تطور نشاط المؤسسة  ،بشكل يسمح بالتنبيو
لألخطار الممكنة  ،و عمى ىذا فيي تحتاج لمقيام بذلك إلى إمكانيات حديثة توضع خصيصا
لمعالجة المعطيات و القيام بعممية لمتنبؤ عمى الديون القصيرة و المتوسطة األجل.
باإلضافة إلى ضرورة توفر نوعين من المعمومات وعمى مستويين :
معمومات داخمية ،و أخرى خارجية  .فعمى المستوى الداخمي  :البد لممؤسسة أن تكون قادرة
عمى توفير معطيات التحصيل و اإلنفاق  .أما عمى المستوى الخارجي:
معمومات تخص عالقاتيا مع الغير مثال :الييئات المالية ( البنوك).
المبحث الخامس :جدول التمويل أو جدول الموارد و اإلستخدامات.
المطمب األول  :تعريف جدول التمويل
ىو البيان الذي يمثل كيفية التغيرات عمى الذمة المالية لممؤسسة بين فترتين (سنتين) ،وىو
يفسر طريقة التغيرات التي تط أر عمى مكونات الميانية في سنة معينة ،بحيث ىذا الجدول
يوضح لنا مصدر الموارد الجديدة التي تحصمت عمييا ىذه السنة من جية و اإلتجاىات التي
استعممت فييا من جية أخرى.
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أو بعبارة أخرى ،فإن جدول التمويل يعطي إجابات لعديد من األسئمة عن سبب لجوء المنشأة
لمصادر تمويل خارجية  ،وعن الكيفية التي تم بيا تمويل التوسعات ،و عن حركة األصول
و الخصوم خالل عام ،و ما شابو ذلك من أسئمة.
المطمب الثاني  :هيكمة جدول التمويل
إن جدول التمويل يخضع لنفس المنطق التي تخضع لو الميزانية  ،حيث يرتكز عمى موارد ،
وىذه الموارد إما أن تكون داخمية أو خارجية و إستخدامات إما أن تكون استخدامات دائمة
أو نيائية.
 -9الموارد:
 1-9الموارد الداخمية ( قدرة تمويل الذات  :)C.A.Fو تتكون من العناصر التالية:

 قيمة اإلىتالكات
 نتيجة المؤسسة
 المؤونات ذات الطابع اإلحتياطي
 2-9الموارد الخارجية  :و تتكون من :
 التنازالت عن اإلستثمارات
 ارتفاع رأس مال المؤسسة
 الزيادة ( اإلرتفاع) المتحصل عمييا في الديون المتوسطة و طويمة األجل
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 فوق اإلستثمارات المسترجعة المتوسطة و طويمة األجل
 مساعدات من أجل عممية التجييز
 1-0إستخدامات دائمة :تتمثل في :
 إرتفاع المصاريف المالية
 زيادة في اإلستثمارات قيد اإلنجاز
 الحيازة عمى إستثمارات جديدة
 الحيازة عمى حقوق إستثمارات جديدة.
 2-0إستخدامات نهائية :تتمثل في :
 توزيع النتائج
 تسديد الديون الطويمة و المتوسطة األجل.
 -3العناصر ذات المدى القصير المتعمقة بموارد و إستعماالت إستغاللية قصيرة :
إذ نالحظ أن أي ارتفاع في قيم اإلستغالل و القيم المحققة المتداولة و إذ نالحظ أن أي
ارتفاع في قيم اإلستغالل و القيم المحققة المتداولة و إنخفاض في الديون قصيرة األجل (ما
عدا التسبيقات البنكية ) يؤدي إلى إحتياجات الدورة و العكس يؤدي إلى رفع الموارد الدورية
بحيث نتحصل عمى المعادلة التالية :
 Δإحتياجات رأس المال العامل ( Δ =)ΔFRإحتياجات الذورة – Δموارد الذورة
 :Δتعني تغيرات
َ تحتُْ مُاسد انذَسة انجذٔذة عهّ انعىاصش انتانٕت:
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 استفاع انذُٔن قصٕشة االجم (ما عذا انغهفاث انمصشفٕت)
 إوخفاض فٓ قٕمت انمخضَن
 إوخفاض فٓ قٕمت حغاباث انضبائه
 أما اإلعتخذاماث انجذٔذة فتحتُْ عهّ :
 إوخفاض حغاباث انذُٔن قصٕشة األجم (ما عذا انغهفاث)
 إرتفاع في قيمة المخزون
 إرتفاع حسابات الزبائن
و إليجاد التغيرات عمى مستوى الخزينة ،البد من دراسة تغيرات العناصر التالية:
 إرتفاع السمفات المصرفية
 إنخفاض القيم الجاىزة
 إنخفاض السمفات المصرفية
 إرتفاع القيم الجاىزة
و من ىنا نتوصل إلى إستخراج تغيرات الخزينة من العالقة التالية :
 Δالخزينة =  Δرأس المال العامل (Δ -)ΔFRإحتياجات رأس المال العامل(Δ
)BFR
َ خالصت نٍزا ٔمكه أن وعطٓ شكم انتمُٔم أَ جذَل انمُاسد َ اإلعتخذاماث َ ،مه جٍت
أخشِ ٔمكه اإلشاسة بأوً تُجذ عذة ومارج نجذَل انتمُٔم َ نكه كم انىمارج تٍذف إنّ وفظ
انغشض ( الحظ شكم جذَل انتمُٔم انمُجُد فٓ انصفحت انمُانٕت )
إضافت إنّ ٌزا ٔمكه انقُل  ،بأن جذَل انتمُٔم َ خاصت إرل شمم عذة دَساث متتانٕت  ،فئوً
ٔعتبش انُثٕقت انتٓ تتشجم تشكٕبت انغٕاعت انمانٕت نهمؤعغت مه دَسة إنّ دَسة أخشِ  .كما أوً
ٔعطٕىا نمحت عه تغٕشاث سأط انمال انعامم انصافٓ َ مصذس ٌزي انتغٕشاث.
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أما إن كان انتحهٕم مه أعفم انمٕضاوٕت فئوً ٔمكىىا مه معشفت ٌ ،م انمؤعغت تحقق تُاصن
مانٓ مالئم EQUILIBRE FINANCIER SATISFAISANT

هيكمة جدول التمويل لجدول الموارد و اإلستخدامات
إستخدامات

مبالغ موارد

زيادة المصاريف اإلعدادية ( التمييدية )

إرتفاع رأس مال المؤسسة

زيادة اإلستثمارات ( بالقيمة اإلجمالية)

زيادة الديون الطويمة المتوسطة األجل
إنخفاض اإلستثمارات

زيادة اإلستثمارات األخرى

زيادة التمويل الذاتي

توزيع النتائج

اإلحتياطات

إنخفاض رأس مال المؤسسة

اإلىتالكات

تسديد الديون طويمة و متوسطة األجل

نتيجة المؤسسة

المؤونة ذات الطابع اإلحتياطي
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مبالغ

( Δتغٕش) مجمُع انمُاسد

( Δتغٕش) مجمُع اإلعتخذاماث

 Δسأط انمال انعامم = Δمجمُع انمُاسد –  Δمجمُع اإلعتخذاماث
زيادة قيم اإلستغالل

زيادة الديون قصيرة األجل

زيادة في القيم المحققة المتداولة

(ما عدا السمفات المصرفية)

نقص في الديون قصيرة األجل

نقص في قيم اإلستغالل

(ما عدا السمفات المصرفية)

نقص في القيم المحققة المتداولة
(تغير) مجموع الموارد

(تغير) مجموع اإلستخدامات

تغير إحتياجات رأس المال العامل =(تغير) مجموع اإلستخدامات(-تغير) مجموع الموارد
زيادة في القيم الجاىزة

زيادة في السمفات المصرفية

نقص السمقات المصرفية

نقص في القيم الجاىزة
(تغير) مجموع الموارد

(تغير) مجموع اإلستخدامات

تغير الخزينة = (تغير) مجموع اإلستخدامات ( -تغير) مجموع الموارد
مالحظة  :الشكل يمثل جدول التمويل لدورتين متتاليتين (ن ،ن)9-

الخاتمة :
بعد التطور الذي وصمت إليو الدول المتقدمة و النمو اإلقتصادي الذي حققتو  ،أدركت
الجزائر أن السبيل الوحيد لمتنمية اإلقتصادية ىو إقامة مشاريع إستثمارية و إستغالل ثروتيا
عمى أحسن وجو و عمى ىذا األساس يجب توفير معطيات إحصائية دقيقة و معرفة وافية
لمحاجيات و التغيرات المستقبمية  ،و قد تمكننا من إجراء دراسة عمى جانب كبير من
الموضوعية و الفعالية إلتخاذ القرار األحسن و األمثل ليذه المشاريع اإلستثمارية
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و ذلك ال يتم إال بتوفير الموارد المالية الالزمة لتمويميا و تجسيدىا عمى أرض الواقع  ،عمما
أن مصادر التمويل ىذه تختمف م نمصادر داخمية التي تعبر عن إستقاللية المؤسسة و
قدرتيا عمى التمويل الذاتي  ،و موارد مالية خارجية التي تمجأ إلييا المؤسسة العاجزة عن
تمويل مشاريعيا اإلستثمارية بنفسيا و ال يكون ىذا األخير (التمويل) إال وجود جياز
مصرفي يضمن تمويل ىذه اإلستثمارات تمويال فعاال أخذا بعين اإلعتبار الضمانات
المأخوذة من الزبائن.
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