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  :أهداف الحعلم

أالاححياجات املالية للمؤسسة خال  مخحلف مراحلها.الحعرف عل   -

أ.مخحلف املفاهيم املحعلقة بالحمويلالحعرف عل   -

أ.مخحلف املصادر التي جعحمد عليها املنشآت الرياضية في الحمويلالحعرف عل   -

:املسبقة املطلوبة املعارف  

أ.مفاهيم عامة حو  إلادارة الرياضية والحمويل -

 : المنشآت الرياضية.10المحاضرة رقم 
 مفيوم المنشأة الرياضية :  -0

تعتبر المنشأة الرياضية العنصر األساسي لكل مسعى في التطور الرياضي فيي تتحكم في المستقبل  
)المرسوم  .تشكل القاعدة التي بدونيا ال يمكن القيام بأي مسعى لتعميم وتوسيع الممارسات الرياضية الرياضي كمو،
 (1111/ 02/11، المؤرخ في: 416/ 11التنفيذي رقم: 

د يحد 02/11/1111:( المؤرخ في11 -416)ويعود مفيوم المنشآت الرياضية حسب المرسوم التنفيذي  
ستغالليا، والمنشآت الرياضية التي سنتطرق إلييا ىي منشآت ذات الطابع ا  شروط إحداث المنشآت الرياضية و 

من القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في  02العمومي والتي نتعرف عمى مفيوميا القانوني خالل الرجوع إلى المادة 
لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية المتعمق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية  03/02/1113

مييأة لمنشاط الكل اييالالجماىيرية في الوسط التربوي، والمقصود بالمنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي ىي كل 
الرياضي التابع لسمطة دواوين المركبات المتعددة الرياضات في الواليات والقاعات المتعددة والمالعب التابعة لسمطة 
اإلدارة المكمفة بالشبيبة والرياضة باإلضافة إلى ىذا القرار نجد التعرض ليذا النوع من المنشآت ضمن أحكام األمر 

من القرار الوزاري حيث يمكن أن نفيم من خالليا أن المنشآت الرياضية  11ىإل 88( ال سيما المواد من 05 -15)
ولة أو الجماعات المحمية ليذه المنشآت استعمال خاص، حيث العمومية ىي تمك التي أنجزت بالمساىمة المالية لمد

رياضية لممعاقين لي ولمتربية البدنية والرياضية ولمنظمات يكون تعامميا بصفة مجانية لرياضة النخبة والمستوى العا
ياضية ىي والمتخمفين ذىنيا ولعمميات تكوين اإلطارات الرياضية التي تقوم بيا المؤسسات العمومية، والمنشآت الر 

معدة خصيصا لمممارسات الرياضية والبدنية، التي ، والمجيزة بالوسائل واإلمكانات الرياضيةمنشأة مفتوحة لمجميور 
 وتحقيق األىداف الرياضية. الرياضية والبدنيةالنشاطات  حتواءالشروط التقنية والصحية واألمنية تتوفر فييا ال
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 : تصنيفات المنشآت الرياضية -0-3-7
عمى اختالف أنواعيا يمكن تقسيميا طبقا لألىداف المعينة، ولكن ال يعني ىذا أن كل  المنشآت الرياضية 

 تقسيم ونوع قائم بذاتو بل يجب أن تكون ىذه التقسيمات كميا مرتبطة ببعضيا ويمكن تقسيميا إلى ما يمي: 
 .عب تنافسيةة، مالعب ترويجية، مالمالعب عالجية، مالعب تدريبيمن حيث األىداف:  -أ

 .بعة، مالعب دائرية، مالعب بيضويةمالعب مستطيمة، مالعب مر  من حيث الشكل اليندسي:  -ب
 .المكشوفة، حمامات السباحةالمالعب من حيث الشكل العام:  -ج
 .مالعب األلعاب الفردية والزوجية مالعب المنازالت، مالعب األلعاب الجماعية،من حيث المعبة :  -د
  .مالعب قانونية، مالعب غير قانونيةالقانونية: من حيث  -ىـ
عينة مثل مالعب تابعة لييئة م، )مدارس وكميات، مراكز الشباب(مالعب حكومية من حيث التبعية:  -و

 .النوادي ونوادي الشركات
نوعية األرض تمعب دورا كبيرا بالنسبة لأللعاب وىي تختمف حسب كل لعبة : من حيث األرضية -ي

 لحمرة المخموطة، العشب االصطناعيويمكن تصنيفيا إلى مالعب خضراء سواء فحمية، اومتطمباتيا 
 .إلخ...سمنت، الجميدية الثمجية، المائيةاإل ، البالط، الرمميةترابية

 
 : االحتياجات المالية لممنشآت الرياضية.10المحاضرة رقم 

 االحتياجات لممية لممنشأة الرياضية:
تحتاج المنشأة الرياضية لعدة أنواع من التمويالت، تكون مرتبطة بمرحمة التطور التي تمر بو في عمرىا 

 كما يمي:
تبدأ ىذه المرحمة منذ استقرار فكرة المشروع في ذىن االحتياجات المالية في طور التأسيس أو اإلنشاء:  -0

ولى، حيث يحتاج صاحب المشروع أثناءىا إلى ما صاحبيا إلى غاية تجسيدىا عمى أرض الواقع وبداية نموىا األ
 يسمى برأس المال المخاطر، ويمكن التمييز ىنا بين ثالثة أنواع من االحتياجات المالية:

وعادة ما يكون ىناك  تسمى مرحمة إنشاء المؤسسة بمرحمة الصفر،: )التأسيسي(رأس المال األولي  -0-0
صعوبة في الحصول عمى األموال من المصادر الخارجية خالليا، حيث يتخوف المستثمرون والممولون والبنوك من 
ىذا النوع من التمويل نظرا العتباره ذو مخاطرة عالية لكون المشروع في بدايتو، لذلك يقوم صاحب المشروع بإعداد 

 ل االنطالق.خطة من أجل إقناع المستثمرين لتموي
تمويل االنطالق الفعمي لممشروع: وىو التمويل المتعمق بالسنوات األولى من حياة المؤسسة، لذلك يجب  -0-0

توفر األموال الخاصة بتمويل جزء من المصاريف األولية مثل:  المصاريف اإلعدادية، حيازة المعدات الرياضية، 
سالبة خالل ىذه المرحمة نظرا لمتكاليف الثابتة التي تتحمميا، مما مصاريف التشغيل، وغالبا ما تكون نتائج المؤسسة 

يضطرىا لمجوء إلى مصادر التمويل الخارجية التي يصعب الحصول عمييا بسبب ضعف شيرة المنشأة او المؤسسة 
 الرياضية وحاالت عدم التأكد المحيطة بمستقبميا.
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شأة او المؤسسة الرياضية قد تجاوزت مرحمة اإلنشاء ىنا تكون المناالحتياجات المالية في طور النمو:  -0-3
واالنطالق، حيث تتسم ىذه المرحمة بنمو سريع في مستوى الخدمات أو اإلنتاج واألرباح، وينعكس ىذا النمو من 
ي الناحية المالية في ارتفاع وزيادة احتياجاتيا المالية المرتبطة باالستثمارات التي يتطمبيا التوسع مستقبال، حيث ف

 ىذه المرحمة ما يسمى برأس مال النمو.
خالل ىذه المرحمة تكون المؤسسة قد ضمنت حصة سوقية معتبرة االحتياجات المالية في مرحمة النضج:  -0

وبمغت أعمى مستويات المردودية الممكنة، واستقرار في نمو المبيعات أو الخدمات واألرباح، وتسعى إلى الحفاظ 
أو الخدمات، وىو ما يجعميا في احتياج مستمر ولكن بنسبة أقل لمتمويل قصير األجل عمى حصيمتيا من المبيعات 

لتمويل الدورة االستغاللية، وقميل من التمويل طويل االجل لتمويل منتجات بديمة أو تطوير الخدمة المقدمة لمواجية 
ل ىذه المرحمة نظرا إلمكانية المنافسين، وبشكل عام يمكن القول ان االحتياجات التمويمية اإلضافية تنخفض خال

 توفير مصادر تمويل ذاتية، كما أنيا ستعرف مشاكل أقل في الحصول عمى التمويل الخارجي. 
خالل ىذه المرحمة تبدأ مبيعات المؤسسة او المنشأة بالتراجع بسبب االحتياجات المالية في مرحمة االنحدار:  -3

االنخفاض في الطمب عمى منتجاتيا وخدماتيا نظرا لفقدانيا تنافسيتيا  في السوق، مما يزيد من احتياجاتيا 
مية ، خاضة في حالة التوجو نحو طرح منتجات جديدة أو خدمات أفضل، وىنا يبرز دور المؤسسات التمويالتمويمية

خاصة البنوك في دعم ىذه المؤسسات ومساندتيا ليس بالتمويل فقط، بل ببرامج متكاممة كعمميات إعادة التاىيل 
 الخاصة بجميع وظائف المؤسسة.

 .مفيوم التمويل ومحددات االختيار بين مصادره :13المحاضرة رقم 
 مفيوم التمويل:  -0

يعتبر التمويل مصدر لتوفير المبالغ النقدية والمالية لمؤسسة ما بغرض استثمارىا في مشروع أو تطويره أو 
توسيعو ويعرف أيضا بأنو ىو البحث عن أفضل الطرق والمصادر المناسبة لمحصول عمى األموال واالختيار وتقييم 

ونوعية التزامات المؤسسة المالية والمفاضمة  تمك الطرق والحصول عمى المزيج األفضل بينيا وبشكل يناسب كمية
، وبالنسبة لممفيوم الحديث ىو دراسة االحتياجات المالية بين عدة مصادر متاحة من خالل دراسة التكمفة والعائد

لممؤسسة والتركيز عمى تحديد أفضل مصدر لألموال عن طريق المفاضمة بين عدة مصادر متاحة، من خالل 
 ئد.دراسة التكمفة والعا

 يكتسي التمويل أىميتو من خالل النقاط التالية: أىمية التمويل: -0
( توفير رؤوس األموال.1  

( يساعد عمى إنجاز مشاريع معطمة وأخرى جديدة والتي بيا يزيد الدخل الوطني.2  

( تحرير األموال والموارد المالية المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجيا.3  

في تحقيق أىداف المؤسسة من أجل اقتناء أو استبدال المعدات. ( يساىم4  

( يعتبر التمويل كوسيمة سريعة تستخدميا المؤسسة لمخروج من حالة العجز المالي.5  
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( المحافظة عمى سيولة المؤسسة وحمايتيا من خطر اإلفالس والتصفية.6  

ي يجب أن تعني بيا المؤسسة ذلك أنيا المحدد ونظرا ألىمية التمويل فقراره يعتبر من القرارات األساسية الت
لكفاءة متخذي القرارات المالية من خالل بحثيم عن مصادر التمويل الالزمة والموافقة لطبيعة المشروع االستثماري 
المستيدف واختيار أحسنيا واستخداميا استخداما أمثال يتناسب وتحقيق أكبر عائد بأقل تكمفة وبدون مخاطرة مما 

 .مى بموغ األىداف المسطرةيساعد ع
 خالل النقاط التالية: فيالتمويل أىميتو  تتجمى أىداف التمويل: أىداف -3
القيمة الحالية لممؤسسة ىي عبارة عن القيمة الحالية لألرباح النقدية المتوقع  ( زيادة القيمة الحالية لممؤسسة:1

 الحصول عمييا من قبل جممة األسيم وتتأثر القيمة الحالية لممؤسسة بالعناصر التالية:

األرباح الموزعة حيث أن الزيادة في نسبة التوزيع تزيد من القيمة الحالية لممؤسسة. -  

سعر الخصم في السوق فكمما زاد سعر الخصم قمت القيمة المتوقع الحصول عمييا  مستقبال. -   

المخاطر المتوقعة في المشروع ويتم التعويض عن دلك باختيار نسبة خصم عالية إليجاد القيمة الحالية. -  

الوقت الذي يحصل فيو المستثمر عمى عائد استثماره. -  

ا كان العائد المتوقع لمسيم عاليا فانو يرفع من قيمة المؤسسة.العائد المتوقع لمسيم فكمم -  

  - توقعات المستثمرين لوضع المؤسسة المستقبمية من حيث األرباح، ولذلك ينظر االقتصاديون لتحقيق

 ىذا اليدف بأنو يتم التركيز عمى زيادة اإلنتاج واستثمار األموال ألقصى حد ممكن بقصد تعظيم الربح.   

لة: يواجو المدير المالي مسؤولية ذات شقين عند مساىمتو في تحقيق اليدف الرئيسي لإلدارة المالية وىو ( السيو 2
زيادة القيمة السوقية لممؤسسة فمن أجل تحقيق ىده األىداف يجب عميو توجيو النقدية المتاحة إلى أفضل 

 االستخدامات واالستثمارات.

مواجية التزاماتيا المالية سواء كانت قصيرة األجل أو طويمة األجل  إن السيولة تعبر عن قدرة المؤسسة عمى -  
عند استحقاقيا من خالل التدفق النقدي األتي عن طريق المبيعات وتحصيل الذمم ومن مصادر خارجية كما يمكن 

سائر تعريف السيولة عمى أنيا قدرة المؤسسة عمى تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاىز خالل فترة قصيرة دون خ
 كبيرة وتيدف السيولة إلى:

الوفاء بااللتزامات المترتبة عن المشروع وتعزيز الثقة بالمؤسسة من قبل المتعاممين معيا. -  

االستمرار باإلنتاج والتشغيل ومواجية األزمات الطارئة عند وقوعيا. -  

 .مواجية متطمبات النمو والتوسعالمرونة في اختيار المصدر المالئم لمحصول عمى المواد الالزمة، القدرة عمى  -
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 يخضع قرار التمويل لعدة اعتبارات ومحددات وىي: محددات االختيار بين مصادر التمويل: -4
 حجم الديون الحالية لممنشأة الرياضية. -
 حجم السيولة النقدية المتوفرة في المنشأة الرياضية. -
 .)العائد(حجم األرباح السنوية لممنشأة الرياضية  -
 تأثير تكاليف مصادر التمويل عمى القيمة التسويقية لممنشأة الرياضية. -
 تركيبة الموجودات كمزيج من مصادر التمويل طويمة األجل وحقوق الممكية. -

 .أساليب التمويل المتخصصة: 14المحاضرة رقم 
 تعدد أساليب التمويل المتخصصة نذكر منيا ما يمي: أساليب التمويل المتخصصة:

ىو تمميك منافع مباحة لمدة محددة مقابل عوض مادي معموم، وىي ثمن المنفعة أو بدليا  التمويل التأجيري: -0
فيي ال تيدف إلى تمميك األصل لممستأجر بل الناشئة عن االستخدام أو االنتفاع بأصل من األصول الثابتة 

حددة، يعود األصل بعدىا إلى المالك، وىكذا االنتفاع منو أو بو مقابل أداء قيامو باإليجار المتفق عميو لمدة م
يتضح أن اإلجارة تتكون من طرفين مالك األصل وىو المؤجر، ومستخدم األصل او المنتفع منو أو بو وىو 

 المستأجر.

وىو يعبر عن الصورة األخيرة لمتمويل عن طريق األسواق بواسطة المؤسسات المالية الوسيطة الوساطة:  -0
)مصرفية أو غير مصرفية( فتقوم ىذه المؤسسات بتجميع المدخرات النقدية من الوحدات ذات بمختمف أنواعيا 

الفائض)أفراد أو مشروعات( ثم تتوزع ىذه االدخارات عمى الوحدات التي تحتاجيا، فالمؤسسات المالية الوسيطة 
لمصادر االدخارية توقف تحاول أن توفق بين متطمبات مصادر االدخار ومتطمبات مصادر التمويل إذ أن أكثر ا

لممخاطر أو نتيجة عدم ثقتيا في االستثمارات المقدمة وعندئذ تقوم ىذه المؤسسات المالية بمخاطبتيم بمطالبتيم 
، وىي عكس سندات جديدة ذات جاذبية معينة كأن تقدم ليم خدمات وتشبع رغباتيم في السيولة أو المضاربة

بين المقرض والمستثمر ودون تدخل من وسيط مالي مصرفي أو غير يعبر عن العالقة  الذي التمويل المباشر
 .مصرفي ويتخذ ىذا التمويل صور متعددة كما يختمف باختالف المقرضين

 من ىذه الوسيمة في التمويل يمكن استخالص مايمي:

قدرة المؤسسات الوسيطة عمى تحويل االكتناز االدخاري إلى توظيف ادخاري. -  

المالية الوسيطة )المصرفية( عمى مضاعفة حجم القوة الشرائية المقدمة لمتوظيف قدرة بعض المؤسسات  -
 .االستثماري اعتمادا عمى نسبة معينة من االدخار المتبقية
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 .مصادر التمويل الرياضي: 15المحاضرة رقم 
 مصادر التمويل في المجال الرياضي: -0
 بموجب المدة تنقسم أنواع التمويل إلى: التمويل من حيث المدة: مصادر -0-0

يقصد بتمك األموال التي ال تزيد فترة استعماليا عن سنة واحدة كالمبالغ النقدية التي  تمويل قصير األجل: -
 تخصص لدفع أجور العمال وشراء المدخالت الالزمة إلتمام العممية اإلنتاجية والتي يتم تسديدىا.

التمويل متوسط األجل لتمويل حاجة دائمة في المؤسسة كتغطية تمويل أصول : يستخدم تمويل متوسط األجل -
 ثابتة أو لتمويل مشروعات تحت التنفيذ والتي تستغرق عددا من السنين وتكون مدتو ما بين سنة وخمسة سنوات.

دودية عمى وينشأ من الطمب عمى األموال الالزمة لحيازة التجييزات اإلنتاجية ذات المر تمويل طويل األجل:  -
 المدى الطويل وتوجو أيضا إلى مشاريع إنتاجية تفوق مدتيا خمسة سنوات.

 التمويل من حيث مصدر الحصول عميو: وينقسم التمويل من حيث مصدر الحصول عميو إلى: -0-0

المؤسسة ويقصد بالتمويل الذاتي أو الداخمي مجموع الوسائل التمويمية التي أنشأتيا الذاتي:  التمويل -0-0-0
بفعل نشاطيا اإلنتاجي والتي تبقى تحت تصرفيا بصورة دائمة أو لمدة طويمة وعميو فالتمويل الذاتي ىو نمط من 

التمويل يستخدم تراكم المدخرات المتأنية من األرباح التي حققيا المشروع لموفاء بالتزاماتو المالية وتختمف قدرة 
ويل احتياجاتيا ويرجع ذلك إلى أن توسيع إمكانيات التمويل الذاتي المشروعات في االعتماد عمى ىذا المصدر لتم

يرتبط أساسا بقدرة المشروع عمى تخفيض تكاليف اإلنتاج من جية ورفع أسعار منتجاتو األمر الذي يسمح بزيادة 
 األرباح من جية أخرى ونذكر مصادر لمتمويل الذاتي :

ا من األرباح المحققة لتدعيم المركز المالي لممؤسسة أو لمواجية تمثل االحتياطات مبالغ يتم جنيي( االحتياطات: أ
 خسارة محتممة الوقوع ويتوقف تكوين االحتياطات عمى نتيجة أعمال المؤسسة وتحقيق األرباح القابمة لمتوزيع.

احتياجاتيا  وىي تمثل أحد المصادر اليامة لمتمويل الذاتي، والتي تمجأ إليو المؤسسة لتغطيةب( األرباح المحتجزة: 
طويمة األجل كما تمثل ذلك لرصيد التراكمي لذلك الجزء من األرباح السنوية الذي لم يتم توزيعو، حيث تستخدمو 

 المؤسسة لتمويل عمميات النمو والتوسع في أنشطتيا، دعم وتقوية المركز المالي لممؤسسة.

ت قانونية وجبائية عمى أساس مبدأ الحيطة وىي المئونات المشكمة استنادا إلى تنظيماج( المئونات المنظمة: 
 والحذر، بحيث تتميز بطابع احتياطي وىو ما يوضح انتمائيا إلى األموال الخاصة.

وىي مبالغ مخصومة مت نتيجة المؤسسة لضمان تجديد التجييزات اإلنتاجية، وتخفيف  األعباء المحتسبة: د(
 تي تتشكل باالستناد إلى إجراءات جبائية.تدىور قيم األصول، وتحضير األعباء المستقبمية، وال

: يمكن تحقيق التمويل الذاتي بواسطة رفع رأس المال وذلك بإدماج التمويل بواسطة الموارد الداخمية ه(
االحتياطات المجمعة بما فييا عالوة اإلصدار، واألرباح التي لم يتم تخصيصيا بعد أو األرباح المتعمقة بالسنة 

 الماضية.
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في المجال الرياضي وتختمف الداخمية تتعدد مصادر التمويل في المجال الرياضي: الداخمية ويل مصادر التم
 نذكر منيا:و  باختالف طبيعة المؤسسة أو المنشأة

الترخيص باستخدام العالمات والشعارات عمى المنتجات ووسائل الخدمات. -  

اإلعالن عمى المالبس وأدوات الالعبين. -  

اإلعالن عمى المنشآت الرياضية. -  

استثمار المرافق والخدمات في الييئات الرياضية. -  

عائدات تذاكر الدخول لممباريات ولممناسبات الرياضية. -  

اإلعالنات والتبرعات واليبات. -  

عائدات انتقال الالعبين. -  

اشتراكات ومساىمات األعضاء. -  

استثمار حقوق الدعاية واإلعالم. -  

ار الطوابع والعالمات التذكارية المناسبة واألحداث الرياضية.إصد -  

حقوق البث اإلذاعي والتمفزيوني لألنشطة والمناسبات الرياضية. -  

 حمالت جمع األموال. -

 الجوائز التشجيعية. -

 إصدار الطوابع والعمالت التذكارية والكؤوس. -

 إصدار صحف ومجالت رياضية ومحطات إذاعية وتمفزيونية. -

 تسويق األفالم والشرائط الرياضية. -

اإلعالن في المطبوعات والنشرات والبرامج الخاصة باألنشطة الرياضية. -  

ويتمثل في لجوء المشروع إلى المدخرات المتاحة في السوق المالية سواء كانت  التمويل الخارجي: -0-0-0
محمية أو أجنبية بواسطة التزامات مالية) قروض، سندات، أسيم( لمواجية االحتياجات التمويمية وذلك في حالة عدم 

ويل الخاص الذي يأتي من كفاية المصادر التمويمية الذاتية المتوفرة لدى المؤسسة، ويمكن التمييز ىنا بين التم
مدخرات القطاع الخاص أفراد أو مؤسسات والذي يكون في شكل أسيم ومستندات وبين التمويل العام والذي يكون 

 مصدره موارد الدولة ومؤسساتيا من قروض بنكية وسندات الخزينة.
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 التمويل حسب الغرض الذي يستخدم ألجمو: وينتج من ىذا التصنيف مايمي: -0-3

يصنف إلى تمك األموال التي ترصد لمواجية االحتياطات والمعامالت قصيرة األجل والتي  ويل االستغالل:أ( تم
 تتعمق بتنشيط الدورة اإلنتاجية في المؤسسة.

ويتمثل في األموال المخصصة لمواجية النفقات التي يترتب عنيا خمق طاقة إنتاجية جديدة       تمويل االستثمار: ب(
الحالية لممشروع القتناء اآلالت والتجييزات وما يمييا من العمميات التي تؤدي إلى زيادة التكوين وتوسيع الطاقة 

 الرأس مالي لممشروع.

 ومن جية أخرى نظرة المخطط الجزائري لالستثمار ىو حصيمة ثالث نشاطات وىي:

 ة كاممة.اقتناء أو خمق سمعة معمرة بيدف زيادة طاقة اإلنتاج أو إنشاء مجموعات إنتاجي -

 تجديد التجييز الموجود المتعمق باستبدال سمعة معمرة بأخرى معمرة لممحافظة عمى طاقات اإلنتاج. -

 نفقات الصيانة واإلصالحات الكبيرة لمعتاد المتخصصة إلطالة الحياة االقتصادية لمتجييزات الموجودة. -

لعائد عمى األموال المنفقة عمى االستثمار تتحقق أما الخاصية األساسية لتمييز تمويل االستثمار ىي أن ىي أن ا  
نما يتوزع عمى فترات  بعد فترة زمنية طويمة نسبيا، كما أن العائد ال يتحقق دفعة واحدة وا 

 .أسس المفاضمة بين طرق التمويل في المجال الرياضي: 16المحاضرة رقم 
 العوامل المحددة في نوع التمويل: -0

تتاح أمام المؤسسات الحصول عمى األموال الالزمة لتمويل مشاريعيا االستثمارية وتغطية احتياجاتيا أمام 
عدة مصادر، فنجد بعضيا يعتمد عمى األموال الذاتية وبعضيا اآلخر يعتمد إلى حد كبير عمى األموال 

ا:ى عدة عوامل نذكر منيالمقترضة والبعض اآلخر قد يختار أمر بسيط بين ذلك، وىذا األمر يتوقف عم  
 بين طبيعة المصدر وطبيعة االستخدام: المالئمة -0-0

القاعدة العامة في التمويل ىي أنو يتم تمويل الموجودات الثابتة من مصادر طويمة األجل كأموال الممكية أو 
أما المصادر وطبيعة االستخدامات عممية ضرورية إليجاد ارتباط بين التدفقات النقدية  القروض طويمة األجل،

 المتوقع الحصول عمييا من األصول الممولة وتسديد االلتزامات الناشئة من اقتناء ىذه األموال.
 الخطر والدخل: -0-0

من المعروف أن الدائنون يتقدمون عمى أصحاب المؤسسات في الحصول عمى الدخل وفي ناتج تصفية 
المشروع ليذا فالمساىمون العاديون ىم أول من يشعر بالخطر ذلك أي أن انخفاض في المبيعات قد يؤدي إلى عدم 

وائدىا( قد تؤدي إلى حرمانيم من حصوليم عمى الدخل، ومن ناحية أخرى فإن االلتزامات الثابتة)أقساط القروض وف
الحصول عمى دخل، ويمكن النظر لمخطر مجال العوامل المحددة من منظورين ىما خطر التشغيل وخطر التمويل 
ويرتبط الخطر األول بطبيعة النشاط الذي تمارسو المؤسسة والظروف االقتصادية التي تعمل فييا ويتوجب عمى 

أس المال في الحاالت التي تكون فييا مخاطر التشغيل مرتفعة بدال من المؤسسة أن تعتمد عمى المزيد من ر 
االعتماد عمى االقتراض ألن عدم انتضام حجم النشاط سيؤثر في قدرة المؤسسة عمى خدمة دينيا، أما خطر 
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لى زيادة التمويل فينتج عن زيادة االعتماد عمى االقتراض في تمويل عمميات المؤسسة ويؤدي ىذا االعتماد المتزايد إ
أعباء خدمة الدين وقد يعرض المؤسسة لمفشل في حالة عجزىا عن خدمة دينيا وفي ىذه الحالة ستيدد مصالح 

 المالكين أكثر من غيرىم ألنو آخر من يستوفي حقوقيم عند تصفية المؤسسة.
 اإلدارة والسيطرة:  -0-3

تمعب دورا بارزا في تخطيط مصادر إن بقاء سيطرة المالكين الحاليين عمى المؤسسة من العوامل التي 
صدار األسيم الممتازة بدال من  التمويل، ليذا السبب كثيرا ما نجد المالكين يفضمون التمويل عن طريق االقتراض وا 
اصدار األسيم العادية ألن الدائنين العاديين والممتازين كميم ال ييددون مثل ىذه السيطرة وبصورة مباشرة ألنيم ال 

 تدخل في اإلدارة.يممكون حق ال
 المرونة: -0-4

وتعني قدرة المؤسسة عمى زيادة او تخفيض األموال المقترضة تبعا لمتغيرات الرئيسية في الحاجة إلى 
األموال، كما تعني تعدد الخيارات المستقبمية المتاحة أماميا، خاصة إذا ما تعددت مصادر التمويل المتاحة بشأن 

المرونة لممؤسسة إمكانية الخيار من بين بدائل عديدة عندما تحتاج المؤسسة إلى  الحصول عل األموال، ويتيح توفر
التوسيع أو االنكماش في مجموع األموال التي تستخدميا و المرونة لممؤسسة إمكانية الخيار من بين بدائل عديدة 

م كانية استخدام النتا من عندما تحتاج المؤسسة إلى التوسيع أو االنكماش في مجموع األموال التي تستخدميا وا 
 األموال عند الحاجة ليا، وتفقد المؤسسة الكثير من مرونتيا في الحاالت التالية:

إذا زادت التزاماتيا ألن الزيادة تحد من القدرة عمى االقتراض بشروط معقولة بالرغم من توافر األموال في  -
 ىا لمجوء إلى زيادة رأس المال.األسواق، وقد ال يستطيع االقتراض مطمقا األمر الذي قد يظير 

تقديم ضماناتيا لمقروض األولى التي حصمت عمييا يجعل من أية قروض جديدة تتطمب ضمانات أخرى وعدم  -
 توفرىا يحد من قدرة المؤسسة عمى االقتراض. 

 التوقيت:  -0-5
حصول عمى يقصد بالتوقيت ىو تحديد المؤسسة لموقت الذي ستدخل فيو إلى السوق مقترضة ألجل ال

األموال بأدنى كمفة ممكنة وبأفضل الشروط، لكن حاجة المؤسسة إلى األموال في بعض األحيان قد تمغي قدرتيا 
 عمى التوقيت إذ قد تضطر إلى الدخول إلى سوق االقتراض عمى الرغم من عدم مناسبة التوقيت.

 
 حجم المؤسسة: -0-6

متوسطة أو كبيرة ولمحجم أثر كبير في اختيار مصادر التمويل، فكمما  تتخذ المؤسسة عدة أحجام صغيرة،
زاد حجم المؤسسة كمما وسع ذلك من إمكانية تنويع مصادر التمويل، وكمما قل حجميا كمما قمص من إمكانية ذلك، 

حد كبير  فالمؤسسات الكبيرة بحاجة إلى كل مصادر التمويل تقريبا عمى عكس المؤسسات الصغيرة التي تعتمد في 
في تمويميا عمى أموال أصحاب المشروع، فنجد نسبة االقتراض في المؤسسات الكبيرة وذلك ألن احتماالت اإلفالس 

 تنخفض في المؤسسات الكبيرة ألن لدييا القدرة أكبر عمى خفض الديون.
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 نمط التدفق النقدي: -0-7
المقصود بنمط التدفق النقدي الفترة الزمنية التي تقتضي عمى االستثمار حتى يبدأ بتحقيق النقد من عممياتو، 

تبدأ المؤسسة بتحقيق النقد ليا أثار سمبية عمى السيولة، لكن يمكن  -فالفترة الطويمة التي تنقضي عمى االستثمار
سدادىا ومواقيت دخول النقد ومن أفضل مصادر التمويل تفادي ىذا األثر باختيار مصادر تمويل تتزامن مع وقت 

من منظور السيولة ىو رأس المال، فباإلضافة إلى عدم الحاجة إلعادتو إلى أصحابو كما االقتراض، فإنو باإلمكان 
توزيع األرباح حسب ظروف المؤسسة بينما لو تم التمويل بواسطة القرض فإن دفعات الفائدة واألقساط تشكل عبئا 

 را والتزاما بدفعيا حتى ولو لم يتحقق أي ربح. كبي

 


