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 -والخصائص  التصنيفات ،المفاهيم –نشأة الرياضية م ال المحاضرة األولى:

الرياضيةت  -1 المنشأة  القطاع  لا  :عريف  لخدمة  المجتمع  ينشئها  مؤسسة  عن  عبارة  منشأة 

المؤسسة   هذه  حجم  مع  يتفق  تنظيمي  هيكل  لها  يكون  بحيث  جوانبه،  كافة  من  الرياضي 

 مجتمع متماشًيا مع أهدافه.لخدمة ذلك الوأهدافها بما يعود بالنفع 

يعتمد تسيير النشاطات الرياضية وتطويرها على هذه المنشآت الرياضية واإلمكانيات  

التي   األهداف  تحقيق  أجل  من  متخصصة  إدارة  تسييرها  على  تسهر  حيث  بها،  المتوفرة 

  أنشئت من أجله هذه المنشآت، وتحقيق االستفادة القصوى منها يتطلب مراعاة خاصة لتحقيق 

على   واإلشراف  التسييرية،  الوظائف  من  مخطط  إداري  أسلوب  إتباع  من  تسييرها  فعالية 

للموارد   الجانب االجتماعي  تطبيق كل النصوص والتعليمات اإلدارية واألخذ بعين االعتبار 

وسط   بها  الئقة  مكانة  وإعطاء  وممارستها،  الرياضة  رقي  أجل  من  تعمل  التي  البشرية 

 المجتمع. 

المن  -2 الرياضيةأنواع  أنواع    : شآت  من  تختلف  تحتويه  ما  على  بناء  الرياضية  المنشآت 

 أماكن تتعلق بممارسة النشاطات الرياضية، ولهذا من الممكن تصنيفها إلى عدة أنواع، وذلك: 

األهداف:  • تنافسية،    من حيث  منشآت صحية،  منشآت  ترفيهية،  منشآت  تدريبية،  منشآت 

 منشآت تربوية، ...إلخ. 

 منشآت مغطاة )داخلية(، منشآت مكشوفة )خارجية(. العام: من حيث الشكل  •

الرياضة: • نوع  حيث  ...إلخ،    من  اليد،  كرة  القدم،  كرة  كرياضة  الجماعية  الرياضات 

الرياضات الزوجية كرياضة التنس الثنائي، الرياضات الفردية كألعاب القوى، رياضات 

الرياضات المائية كالسباحة،  إلخ،  ...والجيدو  الكاراتيه و زالت )القتالية( كالمصارعة  المنا

 الغطس، التجديف، ...إلخ، الرياضات االستعراضية واإليقاعية كالجمباز. 

القانونية:  • حيث  الرسمية،    من  للمنافسات  مخصصة  أي  قانونية  مالعب  ذات  منشآت 

في   التعليم  وحتى  والترفيه  للتدريب  مخصصة  أي  قانونية  غير  مالعب  ذات  ومنشآت 

 المجال التربوي. 
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التبعية:م • حيث  الجامعات،    ن  مالعب  الكبرى،  )المالعب  للدولة  تابعة  منشآت عمومية 

منشآت   ...إلخ(،  أندية،  منشآت خاصة )شركات،  ...إلخ(،  التربوية،  المؤسسات  مالعب 

البدنية،   واللياقة  األجسام  كمال  النفس،  عن  الدفاع  متخصصة،  تجارية  )مراكز  تجارية 

 ...إلخ(. 

مد على نوعية وطبيعة النشاط الرياضي )عشب طبيعي، عشب  تعت  من نوعية األرضية: •

 اصطناعي، خشبية، رملية، فلينية، جليدية ...إلخ(. 

 : المنشآت الرياضية  ومكونات  خصائص  -3

مضمار  :رئيسي ال  لعب مال • حوله  القدم  لكرة  قانوني  ملعب  مسافته    يشمل   400الجري 

على  متر،   بين  ويحتوي  مجموعه  التج   8إلى    6ما  مع  بميدان  أروقة  الخاصة  هيزات 

مدرجات المتفرجين التي  ألعاب القوى مع الوثب بأنواعه، القفز بالزانة، الرمي بأنواعه،  

 ألف متفرج ومنصة شرفية ومكان مجهز لرجال اإلعالم. 45 كثر منتتسع أل

 27متر طوال، و   45عبارة عن قاعة داخلية بها ميدان ال تقل أبعاده عن  : مغطاةالصالة ال •

عرضً  وذلك  متر  وجود  ا،  إلى  باإلضافة  رياضة،  من  أكثر  في  استغاللها  إلمكانية 

، وتستغل منطقة أسفل هذه المدرجات في توفير  آالف متفرج   10مدرجات تتسع لحوالي  

الخدمات وغيرها، كما يجب أن تلحق بهذه الصاالت الرئيسية صالة أخرى تمارس فيها  

مشاهدة الخاصة بالسمعي البصري  متنوعة، ومدرج لالجتماعات وصالة أخرى للأنشطة  

 وبعض الخدمات كاألكل السريع والمشروبات وغيرها. 

المالعب    :مفتوحة ال   عبالمال • من  مجموعة  الرياضية،  وهي  المنشأة  داخل  المفتوحة 

تكون أرضيتها من المسطحات الخضراء للممارسة ككرة القدم، الكرة الطائرة، كرة اليد  

هذا   ...إلخ،  التنس،  السلة،  لـ  وكرة  األقل  على  تتسع  خاصة  مدرجات  توفير    500مع 

 متفرج. 

السباحة والغوص • )  :حوض  أولمبي  إلى م21*50يتكون من حوض سباحة  باإلضافة   )

من جميع    م3.5( بعمق متدرج يبدأ بـ  م12*15)  حوض غطس منفصل ال تقل أبعاده عن
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رتفاع أعاله  فة االمزود بساللم للقفز مختل  م5.2حتى يصل إلى المنتصف بعمق  الجوانب  

بـ   للتدريب  م10يقدر  حوض  توفير  مع  المنافسات  واإلحماء  ومصعد،  أبعاده   قبل 

المم(20*12.5) تستغل  األولمبي،  السباحة  حوض  حول  مدرجات  وجود  مع  نطقة  ، 

التدليك،   غرف  المياه،  دورات  مرشات،  المالبس،  تغيير  كغرف  أسفلها  الموجودة 

 مخازن، ...إلخ. 

اإلقامة  • يقل عددها عن    :مناطق  بحيث ال  للنوم،  المخصصة  الغرف  وهي مجموعة من 

الالزمة،    100 الفندقية  بالخدمات  الهاتفية    إلى  باإلضافةغرفة  الخدمات  توفير  أهمية 

ضف إلى ذلك صاالت لالجتماعات والجلوس    واالنترنت واإلذاعة والتلفزيون والتكييف،

 . رئيسي  ومكتبة ومطعم 

ولة عن توفير الخدمات العامة للمنشآت الرياضية والتكفل  هي المسؤ   : الخدمات المركزية •

 بالظروف الصحية واالتصاالت والخدمات العمومية. 

الشباب والكشف عن    هي و   :مراكز الشباب  • بمثابة األماكن المخصصة الستثمار طاقات 

 . قدراتهم وتطويرها، بحيث أن توفر هذه المراكز يجب أن يكون في كل منطقة أو حي

 : ط المنشآت الرياضيةأسس تخطي -4

دراسة هذا العنصر على نوع المنشأة الرياضية المطلوب إقامتها  تتوقف    :اختيار الموقع •

 . حيث يختلف اختيار الموقع ومساحته باختالف حجم المشروع

والوحدات  • للمالعب  الوظيفي  من  يجب    :التجانس  قريبة  المتجانسة  المالعب  تكون  أن 

 التحكم في إدارتها وأعمال صيانتها. بعضها البعض من أجل تسهيل عملية 

)  :العزل • فيها  المرغوب  غير  العوامل  بعض  عزل  عن  ك وهو  الكبار  مالعب  عزل 

 الصغار، عزل الصحافة عن الجمهور، عزل المدرجات عن بعضها البعض، ...إلخ(. 

)البعد عن  هنا هو مراعاة العوامل المتعلقة باألمن والسالمة  المقصود    : ألمن والسالمةا •

تناسب  األما أو حادة حول األرضيات،  الملوثة واألوبئة، عدم وجود أي مواد صلبة  كن 
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  ء طفاأجهزة إتخصيص األماكن لإلسعافات وأجهزة اإلنذار و األبواب مع سعة الجمهور،  

 ق(. ائ الحر

العامة • االهتمام  :الصحة  مثال،    يجب  الشرب  مياه  كمصادر  العامة  الصحة  بعوامل 

، واإلضاءة الكافية والقانونية، نظافة األرضية لصحة  الصرف الصحي، والتهوية الجيدة

 الرياضيين. 

أي تشغيل المنشأة الرياضية إلى أقصى حد، كتنظيم برامج متعددة في    : االستغالل األمثل •

و  والمناسبات،  السنة  فصول  النشاطاتم   قدرأكثر    برمجةجميع  من    ة رياضي ال  مكن 

 لالستفادة القصوى من المساحات. 

المواصفات والمقاييس القانونية في تصميم وتنفيذ المنشأة وهي مطابقة    :الجانب القانوني  •

الحديثة   االتجاهات  ومراعاة  الرياضية،  واألجهزة  واألدوات  المالعب  قواعد  بتطبيق 

 .والتطورات في المنشآت الرياضية

االقتصادي • المخصصة    :الجانب  الميزانيات  حسب  تنموية  خطة  وضع  في  يتمثل 

 هداف بأقل التكاليف مع عدم المساس بجودة اإلنشاء والتشغيل. للمشروع، وتحقيق األ

للتوسع أو ويقصد بها    :إمكانية التوسع مستقبال  • التعديل في بعض جوانب    قابلية  التوقع 

 المنشآت الرياضية مستقبال.

من أجل بعث السرور في النفس وإثارة عواطف وأحاسيس األفراد عامة    :الجانب المالي  •

 )المشتركين والمشاهدين(. والمستفيدين خاصة 

 : مراحل تخطيط المنشآت الرياضية  -5

والمقصود هو بلورة ومتابعة الفكرة حتى    :إبداء الفكرة وعرضها على المسؤولينمرحلة    -أ

المسؤولين   على  عرضها  لتم  الجوانب  جميع  من  دراستها  بعد  الوجود  حيز  إلى  خروجها 

لقرارات بناءا على أهمية هذه المنشأة من  مدعمة بجميع المعلومات، الذين بدورهم يتخذون ا

 جميع النواحي. 
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األهدافمرحلة    -ب بوضع    :وضع  الرياضية  المنشآت  في  المختص  يقوم  المرحلة  هذه  في 

األهداف التي يتم تحقيقها من خالل المنشأة الرياضية، كتحديد الفائدة والمستفيدين من المنشأة 

 ومراعاتها لمختلف المتطلبات.

ال   -ج  تقدير    :تخطيطمرحلة  في  مهامها  تتمثل  التي  التخطيط  لجنة  إلى  الملف  تحويل  أي 

وتحديد مصادر تمويلها، وكذا اختيار الموقع حسب الهدف وطبيعة المنشأة،    اإلجماليةالتكلفة  

ضف إلى ذلك اختيار المهندس المعماري المناسب والذي ُوجب أن يكون على دراية بتصميم  

 المنشآت الرياضية.

في مجموعة    تتمثل هذه المرحلة  :الموافقة على المخطط وبناء المنشأة وتشغيلها   مرحلة  -د

هذه  لتنتهي  ومتابعته  الرياضية  المنشأة  لبناء  االستشاري  المجلس  بقبول  بدءا  فرعية  مراحل 

 المرحلة بتسليمها للهيئات الوصية وبدأ تشغيلها. 
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 أساليبه مهامه و ،التمويلمجاالت  المحاضرة الثانية:

   بعض تعاريف التمويل: -1

األول: • العلوم    التعريف  أحد  عن  هو  بالبحث  يختص  والذي  االقتصاد،  لعلم  التطبيقية 

المال الالزم   يعني توفير  تنميته، وهو  إنتاجية ومصادره ووسائل  استخدامات رأس مال 

 لالستثمار. 

الثاني: • األفراد    يعني   التعريف  احتياجات  تحديد  من  التمويل  والشركات  والمنظمات 

المخاطر   االعتبار  يعين  األخذ  مع  واستخدامها  جمعها  سبل  وتحديد  النقدية  الموارد 

 المرتبطة بمشاريعهم. 

التمويل على أنه الحقل  يع  :التعريف الثالث • اإلداري أو مجموعة الوظائف اإلدارية  رف 

و  النقد  مجرى  بإدارة  ما  إالمتعلقة  ومواجهة  أهدافها  تنفيذ  من  المؤسسة  لتمكين  لزاميته 

 يستحق عليها من التزامات في الوقت المحدد. 

للمستثمر    التعريف الرابع: • لم يتوفر  إذا  المال  المال لالستثمار، بحيث أن هذا  توفير  هو 

، إذ أنه النواة األساسية التي تعتمد عليها المؤسسة  من مدخراته اقترضه من مدخر آخر 

 توفير مستلزماته اإلنتاجية وتسديد جميع مستحقاتها ونفقاتها. في 

 ما يلي:   نستخلصومن خالل هذه التعاريف 

 أن التمويل خاص بالمبالغ النقدية وليس السلع والخدمات.  .1

 المطلوبة ال أكثر وال أقل.  قيمة يكون التمويل بال .2

 الغرض األساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.  .3

 تقديم التمويل في الوقت المناسب )أي في أوقات الحاجة إليه(.  يجب  .4

 :تطور علم التمويل -2

بداية   مع  اإلدارية  األعمال  كلية  في  مستقل  بشكل  التمويل  في  التخصص  مجال  ظهر 

وعمليات   الشركات  تكوين  على  البداية  في  التخصص  هذا  تركيز  كان  وقد  الماضي  القرن 

المواضي  تلك  كانت  إذ  حتى  االندماج،  كذلك  األمر  واستمر  المفكرين،  اهتمام  محور  ع 

إذ بدأ االهتمام بالبحث عن مصادر جديدة لتمويل االستثمارات،    20العشرينات من القرن الـ  

على   للحصول  إصدارها  للشركات  يمكن  التي  السندات  أنواع  بمعالجة  التمويل  علم  فبدأ 

 .مصادر التمويل 
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سنة   العالمي  الكساد  فترة  في مجال    1930وخالل  تغير  االقتصادي( حصل  )االنكماش 

على   التركيز  إلى  للشركات  التوسعي  النشاط  على  التركيز  من  التحول  فتم  التمويل  اهتمام 

ومعاجلة  الشركات  بناء  كيفية  عن  البحث  وهو  العالمية  والتطورات  يتوافق  آخر  نشاط 

تها وتنظيم األسواق  وبدأ يولي أهمية كبرى إلعادة تنظيم المنشآت وسيول  ، مواضيع اإلفالس

 .المالية

وعرف التمويل خالل األربعينات وبداية الخمسينات من القرن العشرين كمجال وصفي  

ينظر للمؤسسات نظرة خارجية أكثر منها إدارية ولكن في نهاية الخمسينات وبداية الستينات  

يختص بكل    تحول مفهوم التمويل من كونه مجاال للتحليل التمويلي النظري إلى كونه عمليا

المهمة   فأصبحت  المالي  الهيكل  وتحديد  األصول  كاختيار  بالمنشأة  تتعلق  التي  القرارات 

األساسية المرتبطة بالوظيفة المالية هي البحث عن الكيفية التي يمكن من خاللها تعظيم قيمة  

 .ثروة المالكين

 : ليي   ما  التمويل مجاالتمن أهم  : مجاالت التمويل -3

الشخصي  -أ   اجاتاالحتي   لتلبية   ،محددة   إستراتيجية  وضع  التمويل  هذا  يتضمن  :التمويل 

  القيود   ضمن  وذلك  ،لهم   الحالي  المالي  الوضع  تحليل   على  بناء    لألسرة  أو  للفرد،   المستقبلية

 .المالية

  أن   على  المعيشية،  ومتطلباته  رغباته،  أهدافه،  الفرد،  أرباح  على  الشخصي   التمويل  يعتمد

  من   مختلفة  وأنواع  التأمين،  االئتمان،  بطاقات  مثل:  الشخصية،  اليةالم   المنتجات  شراء  يضم

  التمويل   أجزاء  أهم  من  المصرفية  الخدمات  وتعد   .العقارية  القروض  إلى   إضافة  االستثمارات،

  وحسابات  نترنت،اال  أو  المحمول،  الهاتف  عبر   الدفع  خدمات  في  تتمثل   والتي  ،الشخصي

 .واالدخار التدقيق

الشركات  -ب   شركة   بإدارة  المتعلقة  المالية  األنشطة  على  الشركات  تمويل  يعتمد  :تمويل 

  من  المزيد  ستجمع  كانت  إذا  ما  تقرر  أن  كبيرة   شركة  على  يتعين  أن  يُمكن  حيث  ،معينة 

  المشورة  االستثمار  بنوك  تقدم  أن ويمكن   .السندات إصدار أو  األسهم،   طرح خالل   من األموال 

  األوراق   تسويق  في  لها  مساعدة  تقدم  أن  يمكن  كما  االعتبارات،  هذه  بشأن  وذلك  ،للشركة

 .المالية

  من  أو  األموال،  رؤوس  أصحاب  من  المال  رأس  الناشئة  الشركات  تتلقى  أن  ويمكن 

ك  المستثمرين  .الملكية  من مئوية نسبة   على حصولهم مقابل  الُمالا

العام  -ج   لنفقات، ا  الديون،  إصدار  سياسات  معظم  التمويل  من   النوع   هذا  يتضمن  : التمويل 

  مقدار  الحكومة  تحديد  كيفية   في  جميعها  تؤثر  التي   الميزانية   وضع  إلى  إضافة  والضرائب،

 .للعامة  تقدمها التي للخدمات المالي الدفع
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التمويل:   -4 االقتصاديين،    وظائف  المتعاملين  لجميع  أساسية  تعتبر  مختلفة  للتمويل وظائف 

 وتتمثل فيما يلي: 

م بتخطيط االحتياجات المالية للمنشآت مع األخذ بعين االعتبار  وهو القيا  التخطيط المالي:   -أ

فال   أكيدة،  أو  تبني خطط على معلومات غير كاملة  أن  تستطيع  إذ  للمستقبل،  التنبؤ  صعوبة 

يعني ذلك استبعاد التخطيط جانب ا بل يتطلب ضرورة وضع الخطط التي تتمتع بمرونة كافية  

 غير المتوقعة. تجعلها قادرة على التماشي مع الظروف 

بالخطط الموضوعة لغرض    الرقابة المالية:   -ب الرياضية مقارنة  المنشآت  أداء  تقييم  وهي 

اكتشاف االنحرافات وتصحيحها وتعديل الخطة نفسها، ثم متابعة التصحيح للتأكد من تنفيذه،  

حيث تمكن  وعند القيام بتصميم نظام الرقابة المالية يجب القيام بتصميم نظام الرقابة المالية  

 من مراجعة التنفيذ الفعلي مع الخطط الموضوعة. 

في   األساسي  عمله  يتمثل  الذي  المالي  المراقب  مسؤولية  المالية  الرقابة  تكون  ما  وعادة 

وأحيان ا   المالي  المدير  أمام  مسؤوال  يكون  المشاريع  معظم  وفي  الحسابات،  على  اإلشراف 

 يكون مسؤوال أمام المدير العام.

إن التخطيط المالي يلبي التدفقات النقدية خالل الفترة التي تشملها    ى األموال:الحصول عل  -ج

ولتغطية   األموال،  هذه  حاجة  ومواعيد  المنشآت  تحتاجها  التي  األموال  مقدار  ويبين  الخطة، 

للحصول على هذه األموال،  هذه الحاجة فإن المدير المالي يلجأ إلى مصادر أخرى )خارجية(  

 وعليه يجب البحث على األموال المناسبة والتي تكون بشروط سهلة وتكلفة قليلة.

عندما تكون هناك خطط مالية ناجحة ويتم الحصول على األموال من    استثمار األموال:   -د

د من  مصادرها، يجب التأكد من استخدام هذه األموال اقتصادي ا داخل المنشأة، كما يجب التأك

أن هذا االستخدام يؤدي إلى الحصول على عائدات أكبر للمنشآت، وذلك من خالل استثمار  

 . (*)األموال في األصول المختلفة

الخاصة:  -ر المشاكل  بعض  في  المت قد    الوقوع  ذات طبيعة    أحيانا  نظمةواجه  مالية  مشاكل 

كتق  المشروع،  حياة  تحدث خالل  وقد ال  متكررة،  وغير  المنيخاصة  تقييم  ظميم  أو  كاملة،  ة 

 جزء من أصولها، ويتم ذلك عادة عند تجميع مشروعين أو أكثر في مشروع واحد. 

 :النظام المالي مهام  -5

المالي   النظام  المجتمع  أيعتبر  يزود  فهو  دولة،  أي  القتصاديات  األساسية  المكونات  حد 

تلخص أهم مهام  بخدمات أساسية دونها ال يستطيع االقتصاد في الوقت الحاضر أن يعمل، وت

 :النظام المالي بما يلي

 
أة، وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة لتسديد الديون، فهي األشياء ذات القيمة التي يمكن هي الموارد االقتصادية التي تملكها المنش  :األصول  (*) 

 تحويلها بسهولة إلى نقد. 



 إدارة وتسيير رياضي  2ماستر                             2021/2022                 رياضية     التمويل المنشآت محاضرات 
 

 4 

تقديم االئتمان الالزم لتمويل شراء السلع والحصول على    هو  (Crédit) :تقديم االئتمان  -أ

وغيرها   والطرق  واإلنشاءات  المباني  كإقامة  الرأسمالية  االستثمارات  وتمويل  الخدمات 

لل اإلنتاجية  زيادة  إلى  تؤدي  واألجهزة  والمعدات  اآلالت  للمجتمع  وشراء  المتاحة  موارد 

 .وبالتالي رفع مستوى معيشة األفراد

االلتزامات -ب وأداء  المستحقات  األداء  (Payments) :رفع  وسيلة  المالي  النظام  يوفر 

وكذلك   النقد  أسواق  مثل  األخرى  الدفع  ووسائل  وشيكات  نقدية  عملة  شكل  في  لاللتزامات 

عن   الدفع  ونظام  المشترك  السحب  ونظام  من  الحسابات  وغيرها  واالنترنت  الهاتف  طريق 

 .ة حديث ال لياتاآل

ينشأ عن نظام منح االئتمان وأداء االلتزامات عن  (Money Création) :خلق النقود -ج

النقود أي   بالشيكات وظيفة جديدة وهي خلق  والتعامل  المبتكرة )اآللية(  الدفع  طريق وسائل 

 .قليدي المطبوع التعامل بنقد لم يتوفر سابقا وال يتخذ الشكل الت 

المدخرات  -د من   (Saving) : تجميع  سواء  لالدخار  منافذ  خلق  إلى  المالي  النظام  يؤدي 

واالتجاه  الحاضر  الوقت  في  االستهالك  إرجاء  إلى  يؤدي  مما  المؤسسات  أو  األفراد  جانب 

نحو االستثمار في ظل وجود هذا النظام وكذلك االستثمار في األوراق المالية التي هي جزء  

والحصول    من المقترضين  إلى  أموالهم  فائض  إقراض  للمدخرين  يمكن  حيث  المالي  النظام 

 .على عائد مقابل ذلك سواء في شكل فوائد أو توزيعات أو أرباح رأسمالية

 :المؤسسات التمويلية  -6

معين،    :المتخصصة  المصارف   -أ اقتصادي  نشاط  تمويل  في  تتخصص  بنوك  كالبنوك  هي 

ات المختلفة وإمدادها باألموال الالزمة  الصناع  ودعم  تص في تمويل الصناعية مثال التي تخ

 . لشراء المواد الخام واآلالت وغير ذلك

الية قائمة على  شارك في معامالت مت خدمات مالية،    اتشرك ي ه : االستثمارية المصارف  -ب

يل  عن األفراد أو الشركات أو الحكومات. ترتبط هذه المصارف عادة بتمو  االستشارات نيابة

 . لديها مالالرأس  الشركات، لتساعد في زيادة

المتخصصة  -ج التمويل  يحتاجه  هي    :شركات  لمن  التمويل  تقدم  التي  التمويلية  المؤسسات 

محددة، ومواصفات  شروط  هذ  ضمن  تتخصص  مجموعة  إذ  أو  واحد  نوع  في  الشركات  ه 

 من التمويل.   مشتركة  أنواع

التأمين  -د ال  :شركات  الربح    شركاتهي  لتحقيق  تهدف  التي  خالل  االقتصادية  تقديم  من 

 .خدمة التأمين لعمالئها مقابل دفع أقساط تأمينية مقابل هذه الخدمة 

القبول  -ر الك   : بيوت  بقبول  تقوم  الحجم  صغيرة  نقدية  مؤسسات  فإن هي  وبالتالي  مبياالت 

 عملها يشبه عمل البنوك التجارية. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%84
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أو    : ماليون الوسطاء  ال  -ط الودائع  قبول  المالية من خالل  الوساطة  بدور  يقومون  الذين  هم 

 المدخرات وتقديم القروض، وتتمثل وظيفتهم األساسية في تحويل األصول  

 أشكال وطرق التمويل:  -7

  التمويل:أشكال  -أ

المباش • المباشر  رالتمويل  المباشر  يعبر   : وغير  بين    التمويل  المباشرة  العالقة  عن 

المقرض والمستثمر دون تدخل أي وسيط مالي مصرفي أو غير مصرفي، وهذا النوع من  

صور   يتخذ  هيئات  التمويل  مؤسسات،  )أفراد،  المقترضين  باختالف  يختلف  كما  متعددة  ا 

ط  حكومية(. كل  عن  فيعبر  المباشر  غير  التمويل  المباشرة  أما  غير  التمويل  وأساليب  رق 

وسطاء   فيها  يتواجد  التي  المالية  المصادر  كل  أي  والبنوك  المالية  األسواق  في  والمتمثلة 

 ماليين. 

الدولي  التمويل • والتمويل  واألسواق    التمويلتمد  يع   :المحلي  المؤسسات  على  المحلي 

القتصادية أكثر من الهيئات  قطاع المؤسسات ا  التمويل المالية المحلية، ويخدم هذا النوع من  

األولى   بالدرجة  يهتم  فهو  الدولي  التمويل  أما  الدولية  الحكومية.  المالية  األسواق  على 

أو البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، باإلضافة إلى البرامج كالبورصات، صندوق النقد الدولي  

ا هو  مثلما  واستثمارات  إعانات  تكون على شكل  التي  الدولية  الذي  التمويلية  للبرنامج  لحال 

 متوسطية. -أطلقة االتحاد األوروبي في إطار الشراكة األورو

 : التمويل طرق  -ب

 قصير األجل عادة   تمويل ال  أن     يث ح:  حسب الوقت الذي يستغرقه )د.ق.أ، د.م.أ، د.ط.أ( •

يكون سنة  ما  األجل  ،أقل من    األجل   والطويل  ،سنوات  5إلى    سنةمن    مدته  والمتوسط 

 . سنوات 5 من  أكثر  مدته

والخارجية(  • )الداخلية  المصدر  للمؤسسة  يث  ح:  حسب  داخلية  مصادر  في  تتمثل 

الشركة  واالحتياطات كالمؤونات   مال  ورأس  األنشطة  وعائدات  المالية  أما    ، والنتائج 

 . الخارجية كالدعم للدولة والهبات والجماعات المحلية
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 التمويل نظريات  : ةلثثاالمحاضرة ال

 )التقليدية( لإلدارة المالية على ما يلي:   تقوم النظرية الكالسيكية :  ية كالسيكة اليالنظر -1

كفاءة المشروع تزداد بتجميع كل األنشطة والتنسيق بينها لتحديد حجم األصول التي يوظفها   -

 .توفير المال الالزم لذلك  متمثل فيوالدور اإلدارة المالية يأتي المشروع ثم تمويله وهنا  

 . ضمان األموال الالزمة لمواجهة مشكلة نقص السيولة واحتماالت اإلفالس -

 . ستثماراللجوء إلى التمويل الخارجي وطويل األجل لتحسين اال -

 .ضمان حقوق الشركاء وأعضاء المؤسسة -

 . تحقيق الربحية لمصادر التمويل   البحث عن -

 . لي تميل إلى الرقابة الصارمة على مجرى النقد وحسن إدارة األصولمهام المدير الما -

 : تقوم هذه النظرية على ما يلي:  ةحديث ة اليالنظر -2

قتصادية للمشروع حيث تحاول تخفيض تكلفة اإلنتاج  اتهتم اإلدارة المالية بدراسة  يجب أن    -

 . وعوامله بالمقارنة مع سعر البيع 

الدقيقة  - المعلومات  عن  عل  البحث  التأثير  شأنها  من  التي  والمادية  المالية  الموارد    ىحول 

 . جودة المنتج والعمل على تطويره لتحقيق ربح وعائد على األصل 

 (. مصادر التمويل وأولويات االستغالل ) دراسة المخاطر المالية المتوقعة  -

 . وللمعامالت تجنب اإلفالس والنزاعات بين المتعاملين االقتصاديين بتقديم بدائل تمويلية   -

 . الرقابة المالية عن طريق تقويم وتقييم السياسات المالية المتبعة -

 . ة التخاذ القرار المالي الصحيحنظمالتنسيق بين مختلف وظائف وأقسام الم -
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تقوم هذه النظرية على المفاضلة بين التمويل الطويل  :  لتمويلا بين طرق  ة مفاضلة الينظر -3

مبداأل حسب  األجل  والقصير  والمخاطرة  أ جل  الطويل  إأي    ،المرونة  التمويل  طريقة  تباع 

قدسنوات    5األجل ألكثر من   فيه ربحية البد من دراسة    بحيث  تحقيقها على  إ تكون  مكانية 

مهمة المدير المالي تكون في غاية  ف   ،أو تكون فيها مخاطرة في حالة اإلفالس  ،المدى القصير

الشيالدقة والصعوبة ون  القصير األجل من سنة  إفي حالة    ءفس  التمويل    5لى  إتباع طريقة 

  ،سنوات فهنا البد من دراسة مستوى السيولة المالية حتى يتحدد نجاح أو فشل طريقة التمويل

ا إلى عدة ضغوط وبالتالي ال نضمن تعامله  ون للمؤسسة يخضع أيض  م  رد والم  و  الم    أن  حيث 

للمخاط مجاال  يصبح  وهنا  أيض  بدقة  المالية  أيض  .  ارة  التعادل  نقطة  تساوي  اعتماد  وهي  ا 

إذ على المدير المالي    ،المدخالت = النفقات ونسبة المردودية المالية وعائد األصول والديون 

ارتفعت   كلما  حيث  المناسبة،  التمويلية  البدائل  اتخاذ  في  النسب ألهميتها  هذه  ومعرفة  تحديد 

االستثمار كانت فرص  المعدالت  والعكس صحيح    هذه  مالية    إذ ناجحة  بمثابة مؤشرات  تعد 

 .هامة لإلدارة العامة

 

 

 


