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 ـــــــــــــــــــداء االهـ

شًء جمٌل أن ٌسعى االنسان الى النجاح وٌحصل علٌه 
 .واألجمل أن ٌذكر من كان السبب فً ذلك

أهدي ثمرة عملً هذا الى من كانت سندي فً السراء 
والضراء ،الى من اجتهدت وحرصت على نشأتً وتربٌتً 
،الى من غمرتنً بحبها وعطفها وحنانها ،الى من ٌعجز 

اللسان على الثناء علٌها والقلم عن وصف فضلها ،الى التً 
 .أطال هللا فً عمرها" أمً الحبٌبة الغالٌة"الجنة تحت قدمٌها 

والى من أشعل مصباح عقلً وأطفأ ظلمة جهلً وكان خٌر 
مرشد لً نحو العلم والمعرفة ،الى من ضحى من أجل أن ٌنٌر 

أطال هللا "أبً العزٌز "دربً وطرٌقً ،الى من زرع فٌنا الثقة 
 .فً عمره

 :الى من عشت معهم وترعرعت بٌنهم ،اخوتً األعزاء

 .أمٌن ،شارف ،وسام حفظهم هللا وأدامهم لً

الى كل من علمنً حرفا طٌلة فترة تكوٌنً من التعلٌم 
التحضٌري الى الجامعً أساتذتً الكرام الى كل األهل 

واألقارب وأخص بالذكر عمً مصطفاي عدة رحمه هللا وغفر 
 .له والى كل من عائلة مصطفاي ،عبد المالك و تحالٌتً

عبد القادر :الى من جمعتنً بها األقدار وكانت خٌر رفقة لً 
 .فاطمة الزهراء

مصطفى :الى من جمعتنً بهم الحٌاة المهنٌة والجامعٌة 
،نادٌة ،الحاج ،مختار ،بوعالم ،أمٌن ،بلقاسم ،مهدي ،محفوظ 

 .،عبد هللا

-2015الى كل طلبة السنة الثانٌة ماستر مالٌة نقود وتأمٌنات دفعة 

2016. 

 .الى من وسعتهم ذاكرتً ولم تسعهم مذكرتً
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 الشــــــــــــــــــــكــــر

الحمد هلل عز وجل على عظٌم نعمته أوهبنا العقل وحسن 
التدبٌر والتوكل ،والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله 

  .وصحبه وسلم

نتوجه بالشكر الجزٌل لألستاذ أطال هللا فً عمره وأمدها 
الذي شرفنً " بن حمو عبد هللا"بالصحة والعافٌة األستاذ 

 .بقبول االشراف على هذه المذكرة 

كما نشكر كل األساتذة وأعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة العلوم 
 .االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر

نتوجه أٌضا بالشكر الى عمال ومسؤولً التعاضدٌة الوطنٌة 
 .لعمال التربٌة والثقافة و باألخص السٌد حصال براهٌم

ونتقدم بالشكر الى كل من ساهم من قرٌب أو من بعٌد فً 
 .اتمام هذا البحث
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تمهيد  

اف ما تسعى اليو اؼبؤسسات االقتصادية يف الوقت الراىن ىو الوصوؿ اذل ربقيق أىدافها مثل الربح 
كذلك عن طريق ربديث طرؽ التسيَت ك التحكم فيها ،فبقاء أم مؤسسة كاستمرارىا مرىوف ....،التوازف ،البقاء

بكفاءة أدائها عامة، كأدائها اؼبارل خاصة ،كالكفاءة يف أداء الوظيفة اؼبالية تتوقف على استخداـ األساليب العلمية 
كمن أىم الصعوبات اليت تواجو .يف تدبَت اؼبوارد اؼبالية الالزمة ،كتسيَتىا تسيَتا عقالنيا يف اؼبدل القصَت كالطويل 

اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية ربقيق توازهنا باعتباره الشرط اعبوىرم الذم يضمن ؽبا البقاء كاالستمرارية بدكف 
اللجوء اذل مساعدات الدكلة من ماليتها العامة ،كمصدر ىذه الصعوبات ىو عدـ التحكم يف مؤشرات التوازف 

اؼبارل خاصة اػبزينة ،فعدـ االىتماـ بالتسيَت الفعاؿ ؽبا ك جعلو أمرا ثانويا ك الًتكيز على تنظيم الوظيفة االنتاجية 
كالتسويقية يًتتب عنو اثار سلبية على اؼبؤسسة ،كمدل قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا ،ألف التحكم يف اػبزينة لو 

. مكانة ىامة يف ازباذ القرارات كيؤثر على األداء اؼبارل للمؤسسة

: كبناءا على ما ذكرنا نطرح االشكالية ىذا البحث

كيف يؤثر تسيير الخزينة على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية؟ 

  التساؤالت الفرعية
  كيف يبكن للمؤسسة أف تسَت خزينتها بكفاءة لرفع األداء اؼبارل؟
  اذل أم مدل يساعد جدكؿ تدفقات اػبزينة احمللل اؼبارل يف الكشف عن الوضعية اؼبالية

للمؤسسة للحكم على مدل كفاءة األداء اؼبارل؟ 
  كيف يعاجل احمللل اؼبارل اكبرافات موازنة اػبزينة ؟كما أثر ذلك على األداء اؼبارل؟
 الفرضيات :
 رفع األداء اؼبارل مرىوف بتطبيق األساليب اغبديثة يف تسيَت اػبزينة .
  يعترب جدكؿ تدفقات اػبزينة من أىم القوائم اؼبالية اليت تساعد احمللل اؼبارل يف الكشف عن

الوضعية اؼبالية للمؤسسة من خالؿ تسيَت االحتياجات اؼبالية للمؤسسة كالتنبؤ هبا لالستخداـ األمثل للسيولة 
. اؼبتاحة كتفادم خطر االفالس كتكاليفو

  تتم معاعبة اكبرافات اػبزينة بازباذ قرارات مالية اؼبتعلقة بتوظيف الفوائض ،كقرارات سبويل عجز
. اػبزينة ،كيؤدم التسيَت الكفء للفوائض كالقركض اذل رفع األداء اؼبارل

 

 أسباب اختيار الموضوع :
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: من أىم دكافع اختيار ىذا اؼبوضوع

 ؿباكلة التقريب بُت اعبانب النظرم ؼبوضوع اػبزينة ك األداء اؼبارل، ككاقع اؼبؤسسات اعبزائرية .
 ؿباكلة اهباد اغبلوؿ للعراقيل اليت تعيق تطور األداء اؼبارل يف اؼبؤسسة االقتصادية .
 أىمية الدراسة :
 تركيز االىتماـ على احدل مؤشرات التوازف اؼبارل اؽبامة كىي اػبزينة .
 التعرؼ على طرؽ تسيَت اػبزينة بفعالية لرفع كفاءة األداء اؼبارل .
  نتناكؿ يف ىذا البحث أحد أىم القوائم اؼبالية اليت تساعد يف الكشف على الوضعية اؼبالية

. للمؤسسة كىو جدكؿ تدفقات اػبزينة
 أىداف البحث: 
 فهم اآلليات كاألساليب العلمية لتسيَت اػبزينة اليت تضمن ؽبا عدـ الوقوع يف عسر مارل .
 معرفة كيفية بناء جدكؿ تدفقات اػبزينة ،ككيفية اعداد موازنة اػبزينة .
 ربليل األداء اؼبارل بواسطة مؤشرات التوازف اؼبارل .
 حدود البحث: 
 اثر تسَت اػبزينة على األداء اؼبارل للمؤسسة "سوؼ نتطرؽ اذل موضوع : اغبدكد اؼبوضوعية
من خالؿ القاء الضوء على األداء اؼبارل للمؤسسة كالًتكيز على مؤشر اػبزينة ،كما لو من أنبية يف "االقتصادية 

. تقييم كربسُت األداء اؼبارل داخل اؼبؤسسة
  قد مت تناكؿ موضوع ىذا البحث يف بنك التنمية احمللية :اغبدكد اؼبكانيةBDLلوالية مستغازل  .
 2015-2013:اغبدكد الزمنية .
 منهج الدراسة: 

لإلجابة على اشكالية البحث كؿباكلة اختبار الفرضيات مت االعتماد على اؼبنهج الوصفي التحليلي فيما 
ىبص اعبانب النظرم ألنو مالئم لسرد اغبقائق كفهم مكونات اؼبوضوع ،بينما مت االعتماد على منهج دراسة اغبالة 

. فيما ىبص اعبانب اؼبيداشل ،من أجل اسقاط الدراسة على اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية

 الدراسات السابقة: 
  بوخلوة باديس ،األمثلية يف تسيَت خزينة اؼبؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة مطاحن اغبضنة باؼبسيلة

 ،مذكرة ماجستَت ،زبصص ادلرة األعماؿ بكلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت كالعلـو 2000-2001
  .2003-2002التجارية ،جامعة اؼبسيلة ،اعبزائر ،
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  حدة خبالد ،أثر تسيَت اػبزينة على األداء اؼبارل للمؤسسة االقتصادية ،دراسة حالة مؤسسة ليند
 ،مذكرة ماسًت ،زبصص مالية مؤسسة ،كلية العلـو االقتصادية 2009-2005غاز اعبزائر كحدة كرقلة 

 .2011-2010كالتجارية كعلـو التسيَت ،جامعة كرقلة ،اعبزائر ،
 ىيكل البحث: 

لإلجابة على االشكالية الرئيسية كالتساؤالت اؼبطركحة ،كالختبار الفرضيات كلتحقيق أىداؼ ىذه 
الدراسة اقتضت الضركرة تقسيم ىذا اؼبوضوع اذل ثالثة فصوؿ ،فصلُت يبثالف اعبانب النظرم كالفصل الثالث يبثل 

اعبانب التطبيقي ،حيث تطرقنا يف الفصل األكؿ اذل تسيَت خزينة اؼبؤسسة االقتصادية ،حيث يف اؼببحث األكؿ 
تناكلنا مدخل اذل اػبزينة ،كذلك بالتطرؽ اذل مفهومها كمكوناهتا ،حساهبا ككضعياهتا ،جدكؿ تدفقات النقدية 
كموازنة اػبزينة ،أما يف اؼببحث الثاشل تناكلنا تسيَت اػبزينة كفهم مشاكلها ،كذلك بالتطرؽ اذل مفهـو كأىداؼ 

تسيَت اػبزينة ،العوامل اؼبؤثرة يف تسيَت اػبزينة ،كأخَتا مشاكل تسيَت اػبزينة ،كيف اؼببحث الثالث تناكلنا اجراءات 
رفع كفاءة ادارة اػبزينة كذلك بالتطرؽ اذل التسيَت اليومي للخزينة ،تسيَت ـبتلف عناصر االحتياج يف رأس اؼباؿ 

. العامل ،كأخَتا القرارات اؼبتعلقة بتسيَت اكبرافات اػبزينة

كتطرقنا يف الفصل الثاشل اذل األداء اؼبارل يف اؼبؤسسة االقتصادية الذم قسم بدكره اذل ثالث مباحث 
،حيث ربدثنا يف اؼببحث األكؿ عن تقدصل عاـ للمؤسسة االقتصادية ،كذلك بالتطرؽ اذل مفهـو اؼبؤسسة 

االقتصادية كاألىداؼ الرئيسية لنشاط اؼبؤسسة كأخَتا تصنيف اؼبؤسسات االقتصادية ،أما يف اؼببحث الثاشل تناكلنا 
مفاىيم أساسية حوؿ األداء اؼبارل كذلك بالتطرؽ اذل تعريف األداء اؼبارل كأسباب تباين اؼبفاىيم ،العوامل الداخلية 

ك االدارية كالفنية اؼبؤثرة على األداء اؼبارل ،كأخَتا معايَت األداء اؼبارل ،أما يف اؼببحث الثالث تناكلنا تقييم األداء 
اؼبارل باستخداـ مؤشرات التوازف اؼبارل كذلك بالتطرؽ اذل التوازف اؼبارل يف اؼبؤسسة ،رأس اؼباؿ العامل ،االحتياج يف 

. رأس اؼباؿ العامل ،كأخَتا اػبزينة

كيف الفصل الثالث تناكلنا ثالث مباحث ،حيث جاء اؼببحث األكؿ بتقدصل عاـ لبنك التنمية احمللية  
BDL كخصصنا اؼببحث الثاشل اذل تشخيص الوضعية اؼبالية لدراسة حالة مؤسسة SNVI كالذم تطرقنا فيو، 

اذل اعداد اؼبيزانية اؼبالية ،مث دراسة البنية اؼبالية ،كبعدىا قمنا بتحليل األداء اؼبارل للمؤسسة بواسطة مؤشرات التوازف 
 ،حيث تطرقنا اذل كضعية خزينة 2015-2013اؼبارل ،كضمن اؼببحث الثالث قمنا بدراسة كضعية اػبزينة للفًتة 

 .اؼبؤسسة خالؿ تلك الفًتة كإعداد جدكؿ تدفقات اػبزينة كقمنا بتحليل جدكؿ تدفقات اػبزينة
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 تسٌٌر خزٌنـة المؤسسة االقتصادٌة:الفصـــل األول 

مدخل الى الخزينـة :المبحـث األول 

ماىية اػبزينة؛ :اؼبطلب األكؿ 

حساب اػبزينة ككضعياهتا؛ : اؼبطلب الثاشل 

. التدفقات النقدية كموازنة اػبزينة:اؼبطلب الثالث 

تسيير الخزينة وفهم مشاكلها :المبحـث الثانـي 

مفهـو تسيَت اػبزينة كأىدافها؛ :اؼبطلب األكؿ 

العوامل اؼبؤثرة يف تسيَت اػبزينة؛ :اؼبطلب الثاشل 

. مشاكل تسيَت اػبزينة:اؼبطلب الثالث 

اجراءات رفع كفاءة ادارة الخزينـة :المبحـث الثالـث 

التسيَت اليومي للخزينة؛ :اؼبطلب األكؿ 

تسيَت ـبتلف عناصر االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل؛ :اؼبطلب الثاشل 

 .القرارات اؼبالية اؼبتعلقة بتسيَت اكبرافات اػبزينة:اؼبطلب الثالث 
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 دتمهً

يعد تسيَت اػبزينة من االدارات اؼبهمة ضمن اطار الوظيفة اؼبالية ،ذلك أف اػبزينة كما يصفها كتاب االدارة اؼبالية 
بأهنا احملرؾ األساسي لنشاطات اؼبؤسسة ،فبدكهنا ال يبكن أف تنمو النشاطات كال أف تتطور اؼبؤسسات كبو 

األفضل ،كلذلك البد من كجود تسيَت كفؤ تضع يف اعتباراهتا ربقيق أىداؼ رئيسية ،لذا سيتم التعرؼ يف ىذا 
 .الفصل على مفاىيم أساسية حوؿ اػبزينة ككيفية ادارهتا

مدخل الى الخزينـة    :المبحث األول 

يتم التطرؽ يف ىذا اؼببحث اذل دراسة ؾبموعة من النقاط اؼبتعلقة باػبزينة كبالتحديد دراسة مفهـو اػبزينة 
. كالعناصر اؼبكونة ؽبا ،كيفية حساهبا كربديد كضعياهتا اؼبختلفة ،جدكؿ تدفقات اػبزينة ،كأخَتا موازنة اػبزينة

 
ماىية الخزينــة :المطلب األول 

اؼبفهـو التقليدم ،النقدم ،التفاضلي ،كاؼبفهـو :توجد عدة كجهات نظر ؼبفهـو اػبزينة اذ قبد من بينها 
 .الديناميكي ،كربدد مكوناهتا انطالقا من اؼبيزانية اؼبالية حيث تتكوف من عناصر أصوؿ اػبزينة كعناصر خصومها

 :مفهوم الخزينة .1
. اؼبفهـو التقليدم كالنقدم كالتفاضلي كاؼبفهـو الديناميكي:1يبكن النظر للخزينة دبفاىيم متعددة منها 

 المفهوم التقليدي للخزينة :
ينظر للخزينة حسب ىذا اؼبفهـو على أهنا الفرؽ يف غبظة معينة بُت اؼبصادر اؼبوضوعة لتمويل نشاط 

. اؼبؤسسة كاالحتياجات الناذبة عن ىذا النشاط
كيتضح من خالؿ ىذا التعريف أف مفهـو اػبزينة يرتبط ارتباطا كثيقا باؼبصادر اؼبتعلقة بتمويل نشاط 

: اؼبؤسسة كاحتياجات ىذا األخَت ،كيبكن تصنيف اؼبصادر اؼبمولة للنشاط كما يلي
 أك ما يعرؼ باؼبصادر الدكرية ألهنا تتجدد دكريا كتتناسب مع :اؼبصادر اؼبرتبطة مباشرة بدكرة االستغالؿ

ىذه الدكرة ،كتتمثل يف التسهيالت اؼبمنوحة للمؤسسة من طرؼ اؼبوردين ،كبعض الديوف األخرل قصَتة 
 .األجل غَت اؼبالية الناذبة عن دكرة االستغالؿ

 كتعرؼ باؼبصادر غَت الدكرية ،مثل األمواؿ اػباصة كالديوف الطويلة :اؼبصادر غَت اؼبرتبطة بدكرة االستغالؿ
 .كاؼبتوسطة األجل

 
                                                           

 2003رسالة ماجيستَت غي ادارة األعماؿ ،جامعة اؼبسيلة ،اعبزائر ،دراسة حالة مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة ،:األمثلية في تسيير خزينة المؤسسة باديس بوخلوة ، 1-
  .8،ص 
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: كما يبكن تصنيف االحتياجات الناذبة عن النشاط اذل نوعُت

  باالحتياجات الدكرية :كىي ما تعرؼ(شراء ،انتاج ،بيع )االحتياجات اؼبرتبطة أساسا بدكرة االستغالؿ
،فهي تتجدد دبعدؿ يتناسب مع دكرة االستغالؿ ،كتتمثل يف االئتماف اؼبمنوح للعمالء كالرسـو اؼبستحقة 

... على اؼببيعات
 األراضي :كىي االحتياجات الدائمة أك غَت الدكرية مثل :االحتياجات غَت اؼبرتبطة بدكرة االستغالؿ

... ،اؼبباشل

،كىذا ما  من ىذا اؼبنظور تعترب اػبزينة صورة لكل العمليات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة سواء طويلة أك قصَتة األجل
. ،كىي تعكس حالة التسيَت اؼبارل للمؤسسة يتطلب كجود أمواؿ جاىزة باستمرار ؼبواجهة االحتياجات اؼبختلفة

  1المفهوم النقدي للخزينـة: 

اػبزينة ىي ـبزكف نقدم يتوقف مستواه على فبيزات ىيكلة استخدامات كموارد اؼبؤسسة ،ىذا اؽبيكل يبكن تعريفو 
. استنادا اذل درجة التقارب النقدم اػباص دبختلف أقساـ استخدامات كموارد اؼبؤسسة

A. التقارب النقدي لالستخدام يتميز بخاصيتين: 
 اذل سيولة ،كىي النقود السائلة كاعباىزة (األصل )تتوقف على مدل سرعة ربوؿ االستخداـ :السيولة

. ؼبعامالت اؼبؤسسة
 كىو قدرة عناصر األصوؿ على توفَت النقدية دكف احداث توقف يف نشاط اؼبؤسسة:المتاح .
B.  التقارب النقدي للموارد يتميز أيضا بخاصيتين: 

 كيتعلق بفًتة تسديد القرض:االستحقاق .
 من دكرة سبويل (عنصر من عناصر اػبصـو )كيعرب عن امكانية سحب اؼبورد :عدم االستمرار

. اؼبؤسسة
 المفهوم التفاضلي للخزينـة :

تعرب خزينة اؼبؤسسة عن رصيد جملموع اؼبوارد كؾبموع االحتياجات ،فهي تعرؼ اذف بأهنا الفرؽ بُت رأس اؼباؿ 
. العامل كاحتياجات رأس اؼباؿ العامل

                                                           
. 9باديس بوخلوة ،مرجع سابق ،ص -  1  
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تظهر اػبزينة يف ىذا التعريف كنقطة كصل بُت األجل الطويل اؼبمثل ماليا برأس اؼباؿ العامل ،كاألجل القصَت 
اؼبمثل ماليا باحتياجات رأس اؼباؿ العامل ،كيف ىذا اعبانب التفاضلي ترتبط اػبزينة باػبزاف النقدم أين تلتقي فيو 

: 1نوعُت من التدفقات النقدية نبا

  التدفقات النقدية اجملمعة يف األجل الطويل أك االستثمار نتيجة العمليات اؼبالية اػباصة بأعلى اؼبيزانية
. كالقائمة على تعديل رأس اؼباؿ العامل

  نتيجة العمليات اؼبالية اػباصة بأسفل (شراء ،انتاج ،بيع )التدفقات النقدية اجملمعة يف األجل القصَت
. اؼبيزانية ،كاليت تقـو بتعديل مستول احتياجات رأس اؼباؿ العامل

 المفهوم الديناميكي للخزينـة :

كىو مقياس غبظي ناتج عن الفرؽ بُت التدفقات الداخلة كاػبارجة اؼبرتبطة أساسا بالنشاط االقتصادم للمؤسسة 
،فجوىر اػبزينة اذف ىو ضماف اغبركة اؼبستمرة للتدفقات النقدية ،حيث تشمل التدفقات الداخلة على تلك 

ؼبواجهة االحتياجات (...اؼبسانبوف ،البنوؾ ،الزبائن )األمواؿ اليت حصلت عليها اؼبؤسسة من أطراؼ متعددة 
 .   2(...أجور اؼبستخدمُت ،تسديد الديوف ،الضرائب)اؼبتعلقة بالتدفقات اػبارجة 

: العناصر المكونة للخزينـة .2

ربدد مكونات اػبزينة انطالقا من اؼبيزانية اؼبالية ،كتتكوف من عناصر أصوؿ اػبزينة كعناصر خصومها كىي 
: 3كالتارل

: عناصر األصول .1

: كتضم كل أصل سائل أك متاح كىي

 يعترب ربصيل األكراؽ التجارية من أىم كسائل التمويل اليت تلجأ اليها :األوراق التجارية للتحصيل
اؼبؤسسة من أجل تدعيم خزينتها باألمواؿ ،كىذا عن طريق اتصاؿ اؼبؤسسة ببنكها أك البنك اؼبتعامل مع 

                                                           
مذكرة ماسًت يف العلـو اؼبالية كاحملاسبية ،زبصص مالية دراسة حالة مؤسسة ليند غاز وحدة ورقلة ،:أثر تسيير الخزينة على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية حدة خبالد ،-  1

 .44-43 ،ص 2011اؼبؤسسة ،جامعة كرقلة ،اعبزائر ،

 .11 ،ص نفس اؼبرجع أعاله-  2

3 -Omar Boukhezar ,La finance de l’entreprise (Diagnostic ,Contrôle ,Décision ),OPU ,Alger 
,1981 ,P70. 
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الزبوف ػبصمها ،كبالتارل ربصل اؼبؤسسة على قيمة الورقة التجارية مع اقتطاع جزء منها يتمثل يف العمولة 
اليت يأخذىا البنك مقابل اػبدمة اليت قدمها؛ 

 كىو كسيلة لتمويل مشًتيات الزبوف نقدا ،يف ىذا النوع من اػبصم اؼبدين ىو :الخصم غير المباشر
الذم يقدـ الورقة للخصم ،كإلجراء ىذه العملية يكفي أف يكوف صاحب الورقة قد ضبل السفتجة باسم 

اؼبدين كباؼبقابل يتم الدفع النقدم لدينو ،كيستطيع البنك اما تسديد الورقة مباشرة للمدين أك للمورد 
،كمصاريف اػبصم يتحملها أحدنبا كالعملية يقـو هبا بنك العميل؛ 

 تقـو اؼبؤسسة بتوظيف أمواؽبا الفائضة من خالؿ فتح حسابات بنكية ألجل ،كىذه :الودائع ألجل
اآلجاؿ تكوف متغَتة حسب احتياجات اػبزينة كىي تًتاكح من شهر اذل ثالثة أشهر ،كيف حالة ما اذا 
 كانت اؼبؤسسة يف حاجة اذل سيولة نقدية قبل انقضاء اؼبدة القانونية فاف البنك يبنحها قرض اػبزينة؛

 ىي األمواؿ اعباىزة اليت يبكن أف تتصرؼ فيها اؼبؤسسة يف أم كقت ،كتتمثل يف :الحسابات الجارية
 حسابات الصندكؽ ،البنك ،اغبساب الربيدم اعبارم؛

 تقـو اؼبؤسسة بشراء سندات من البنوؾ اليت يطرحها لالكتتاب ،مدة استحقاقها ال تزيد :سندات الخزينة
. عن ثالثة أشهر ،كعند حلوؿ موعد االستحقاؽ فاف البنك يسدد قيمة السند مضافا اليو الفائدة احملددة

: 1عناصر الخصوم  .2

ىي األمواؿ اليت سبنح مباشرة ػبزينة اؼبؤسسة من قبل البنك ،أم أف البنك يبوؿ احتياجات اؼبؤسسة دبنحها 
: السيولة اليت ربتاج اليها لتسديد قيمة السلع كاػبدمات كتسديد الديوف ،كتتمثل يف

 كتكوف موجهة للمساعدة الظرفية للمؤسسة ،فهي عبارة عن سد مباشر لثغرة يف :تسهيالت الخزينة
خزينة اؼبؤسسة ،حيث يقـو البنك بتقدصل تسهيالت لتجاكز الفًتة الصعبة اليت سبر هبا اؼبؤسسة ،كيتم 
االتفاؽ بينو كبُت اؼبؤسسة عن حجم التسهيالت كالعمولة اليت تدفعها اؼبؤسسة خالؿ ىذه العملية؛ 

 ىذا النوع من القركض يسمح غبساب اؼبؤسسة أف يبقى يف حالة مدينة :السحب على المكشوف
بصفة أطوؿ من األكذل نظرا ػبطورة العملية ،كبالتارل فاف منح ىذا االئتماف يتوقف على دراسة البنك 

غبالة اؼبؤسسة ،كمقابل ىذا القرض فاف البنك يقتطع عمولة أكرب من النوع األكؿ ،كسبنح ضمانات للبنك 
يف شكل أكراؽ مالية اليت تغطي ؿبفظتها ،كمقابلها يبنحها البنك تسبيقات بنكية؛ 

 من خالؿ اتفاؽ بُت اؼبؤسسة كالبنك يبكن ؽبذا األخَت أف يسمح ؽبا بسحب :السلفات المصرفية
 .األمواؿ حىت كاف دل يكن ؽبا أمواؿ جاىزة يف البنك

                                                           
1 -Omar Boukhezar ,Op-cit ,P70. 
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حساب الخزينة ووضعياتها : المطلب الثاني

تعرؼ اػبزينة بأهنا الفرؽ بُت رأس اؼباؿ العامل كاحتياجات رأس اؼباؿ العامل ،كانطالقا من ىذا يبكن استنتاج 
. كضعية اػبزينة دبقارنة رأس اؼباؿ العامل باحتياجات رأس اؼباؿ العامل

 :حساب الخزينة .1

قبل التطرؽ اذل كيفية حساب اػبزينة البد من شرح كجيز للميزانية الوظيفية اليت على أساسها نستخرج اؼبؤشرات 
اؼبالية ،اف تقسيم عناصر أك حسابات اؼبيزانية الوظيفية يتم كفق نفس اؼببدأ اؼبعتمد يف تقسيم عمليات اؼبؤسسة 

: ،حيث قبد أف االستخدامات كاؼبوارد مت ترتيبها كفق كتل أفقية (استغالؿ ،استثمار ،سبويل)

  كلتا العنصرين مرتبطُت بعمليات االستثمار كالتمويل؛:االستخدامات اؼبستقرة كاؼبوارد الدائمة 
  كتتعلق بالنشاط اعبارم للمؤسسة؛:استخدامات االستغالؿ كموارد االستغالؿ 
 االستخدامات كاؼبوارد خارج االستغالؿ؛ 
 استخدامات كموارد اػبزينة. 

( تأخذ العناصر بقيم اجمالية)يبين الميزانية الوظيفية المفصلة  :(1-1)الجدول 

الموارد االستخدامات 
: Esاالستخدامات اؼبستقرة 

التثبيتات العينية كاؼبعنوية كاؼبالية؛ 

. األصوؿ ذات الطبيعة اؼبستقرة

: Rdاؼبوارد الدائمة 

رأس اؼباؿ الصادر ،رأس ماؿ الشركة ،األمواؿ اؼبخصصة 
،أمواؿ االستغالؿ ،الديوف اؼبتوسطة كالطويلة األجل 

 .،ؾبموع االىتالكات كاؼبؤكنات
: Eexاستخدامات االستغالؿ 

اؼبخزكنات؛ 

. حقوؽ العمالء كملحقاهتا

: Rexموارد االستغالؿ 

. مستحقات اؼبورد كملحقاتو

 Ehexاستخدامات خارج االستغالؿ 

 .حقوؽ أخرل

: Rhexموارد خارج االستغالؿ 

. موارد أخرل
 Rtموارد اػبزينة  Etاستخدامات اػبزينة 

 Rمجموع الموارد  Eمجموع االستخدامات 
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الياس بن سامي ،يوسف قريشي ،التسيير المالي ،الطبعة :من اعداد الطالبة اعتمادا على النظام المحاسبي المالي الجديد وكتاب :المصدر 
. 81 ،ص 2006األولى ،دار وائل ،األردن ،

: 1كيتم حساب اػبزينة انطالقا من اؼبعادلة األساسية بعد حساب اؼبؤشرات التالية

  رأس المال العامل الصافي االجماليFRng: 

االستخدامات اؼبستقرة )كيعرؼ على أنو ذلك الفائض اؼبارل الناتج عن سبويل االحتياجات اؼبالية الدائمة 
. ،باستخداـ اؼبوارد اؼبالية الدائمة(

  االحتياج في رأس المال العاملBFR: 

يتولد االحتياج اؼبارل لالستغالؿ عندما ال تستطيع اؼبؤسسة مواجهة ديوهنا اؼبًتتبة عن النشاط بواسطة ـبزكناهتا 
كحقوقها لدل اؼبتعاملُت ،بالتارل يتوجب البحث عن مصادر أخرل لتمويل ىذا العجز كىو ما يصطلح عليو 

. باالحتياج يف رأس اؼباؿ العامل

: يبكننا ذبزئة االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل تبعا للعالقة اؼبباشرة أك عدمها للعناصر بالنشاط اذل

  االحتياج في رأس المال العامل لالستغاللBFRex: 

 اذل دكرة االستغالؿ ،كيبكن حسابو بإجراء الفرؽ بُت  يتميز بانتماء صبيع العناصر سواء كانت حقوؽ أك ديوف
. استخدامات االستغالؿ كموارد االستغالؿ

  االحتياج في رأس المال العامل خارج االستغاللBFRhex: 

يعرب عن االحتياجات اؼبالية الناذبة عن النشاطات غَت الرئيسية كتلك اليت تتميز بالطابع االستثنائي ،كوبسب عن 
. طريق الفرؽ بُت استخدامات خارج االستغالؿ كموارد خارج االستغالؿ

  االحتياج في رأس المال العامل االجماليBFRg: 

االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل لالستغالؿ كاالحتياج يف رأس اؼباؿ العامل خارج :كىو ؾبموع الرصيدين السابقُت 
. االستغالؿ

                                                           
.85-83،الطبعة الثانية ،دار كائل للنشر ،عماف ،األردف ،ص ص (االدارة المالية أجوبة ،تمارين وحلول )التسيير المالي الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،-  1  
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  الخزينة الصافية االجماليةTng: 

تتشكل اػبزينة الصافية االصبالية عندما يستخدـ رأس اؼباؿ العامل الصايف االصبارل يف سبويل العجز يف سبويل 
احتياجات دكرة االستغالؿ كغَتىا كىو ما قصدنا بو االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل االصبارل ،كعليو فإذا سبكنت 
اؼبؤسسة من تغطية ىذا االحتياج تكوف اػبزينة موجبة كىي حالة الفائض يف التمويل ،كيف اغبالة اؼبعاكسة تكوف 

. اػبزينة سالبة كىي حالة العجز يف التمويل

ربسب اػبزينة الصافية االصبالية انطالقا من اؼبيزانية الوظيفية بإجراء الفرؽ بُت استخدامات اػبزينة كموارد اػبزينة 
،كانطالقا من اؼبعادلة األساسية للخزينة عن طريق الفرؽ بُت رأس اؼباؿ العامل الصايف االصبارل كاالحتياج يف رأس 

: 1اؼباؿ العمل االصبارل

 

 :وضعيات الخزينة .2

يسعى احمللل اؼبارل دائما اذل حالة توازف مارل ،كؼبعرفة كضعية اػبزينة هبب معرفة كل :الشكل العاـ لوضعية اػبزينة 
حاالهتا كىذا من خالؿ اؼبقارنة بُت رأس اؼباؿ العامل كاالحتياج يف رأس اؼباؿ العامل ،كعليو تأخذ اػبزينة اغباالت 

: 2التالية 

  يف ىذه اغبالة قبد أف رأس اؼباؿ العامل يفوؽ احتياجات رأس اؼباؿ العامل ىذا يعٍت أف :خزينة موجبة
اؼبؤسسة سبلك رؤكس أمواؿ دائمة اضافية لتغطية احتياجات رأس اؼباؿ العامل ،كؽبذا هبب على اؼبؤسسة 
أف تعاجل بعض التزاماهتا عن طريق تسهيل عملية التسديد أك تعظيم قيم استغالؽبا عن طريق شراء اؼبواد 

األكلية ،كعليو قبد أف الفائض يف رأس اؼباؿ العامل يأخذ شكل سيولة كىو ما يشكل خزينة اهبابية 
 .بإمكاهنا سبويل جزء من األصوؿ اؼبتداكلة اليت قد تفوؽ اػبصـو اؼبتداكلة

  يف ىذه اغبالة يكوف رأس اؼباؿ العامل أقل من احتياجات رأس اؼباؿ العامل ،ىذا يعٍت أف :خزينة سالبة
اؼبؤسسة دل تغطي احتياجاهتا الكلية أم أهنا يف حالة عجز ،دبعٌت ربمل تكاليف اضافية كىنا هبب عليها 

تسديد التزاماهتا خاصة تكاليف جديدة اضافية ،ؽبذا يتوجب على اؼبؤسسة أف تطلب قركضا بنكية أك 
تقـو بالتنازؿ عن بعض استثماراهتا اليت ال تؤثر على طاقتها كسياستها االنتاجية ،أك بعض من مواردىا 

 .كىذا ما يسبب اختالؿ يف اػبزينة نتيجة نقص األمواؿ السائلة ؼبواجهة الديوف الفورية
                                                           

.82الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص ص -  1  

.55-54حدة خبالد ،مرجع سابق ،ص ص -  2  

FRng – BFRg = Tng 
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  يف ىذه اغبالة يكوف كل من رأس اؼباؿ العامل كاحتياجات رأس اؼباؿ العامل :(مثلى)خزينة صفرية
متساكياف ،أم أف اؼبؤسسة تتوفر على سيولة مناسبة تسمح ؽبا بتغطية التزاماهتا اؼبالية ،بإضافة اذل أهنا 

 .تتحكم جيدا يف توازهنا اؼبارل لكن من الصعب الوصوؿ اذل مثل ىذه اغبالة على اؼبدل القصَت

كعليو يبكن القوؿ بأف اػبزينة اؼبثلى ىي دبثابة ىامش أماف بالنسبة للمؤسسة ألنو ال يوجد افراط كال تبذير لألمواؿ 
. مع عدـ كجود احتياجات يف نفس الوقت

: كيبكن توضيح ىذه اغباالت بالشكل التارل

التمثيل البياني لوضعيات الخزينة : (1-1)الشكل رقم 

 

  

. 18باديس بوخلوة ،مرجع سابق ،ص :المصدر 
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التدفقات النقدية وموازنة الخزينة :المطلب الثالث 

تصنف التدفقات النقدية اذل التدفقات النقدية الداخلة كالتدفقات النقدية اػبارجة ،كتصنف التدفقات اؼبالية 
حسب كل دكرة اذل تدفقات دكرة االستغالؿ ،كتدفقات دكرة التمويل ،كيعترب جدكؿ تدفقات اػبزينة من أىم 

القوائم اؼبالية اليت تساعد مستخدمي ىذه القوائم يف التعرؼ على األكضاع اؼبالية كحركة ىذه التدفقات ،سنتناكؿ 
. بالتفصيل أنواع التدفقات اؼبالية كبناء جدكؿ تدفقات اػبزينة

 :مفهوم التدفق النقدي  .1

:  ،كمبيز بُت1نسمي تدفق نقدم كل حركة لقيمة نقدية اليت ربدث على مستول اػبزينة

: التدفقات النقدية الداخلة . 1-1

ىي اصبارل اؼببالغ النقدية اليت ربصل عليها اؼبؤسسة من جهات خارجية أك داخلية خالؿ الفًتة التشغيلية 
،كتتصف ىذه العناصر كوهنا غَت مؤكدة التحقيق ألف أغلبها يرتبط بقرارات خارجة عن ارادة اؼبشركع ،كتتكوف 
التدفقات النقدية من ؾبموعة من العناصر تأيت يف مقدمتها قرارات العمالء فيما يتعلق باؼببيعات النقدية كىي 

العنصر األىم يف ىذه التدفقات ،كتليها عملية ربصيل الذمم اؼبدينة اليت ترتبط بالعمالء اؼبستفيدين من عمليات 
البيع باآلجل ،كىو عنصر غَت مؤكد أيضا لوجود احتماؿ ربوؿ أرصدة الذمم اؼبدينة اذل ديوف معدكمة يف حالة 

كتأيت التدفقات الداخلة باالقًتاض من اؼبصارؼ أك زيادة رأس ماؿ اؼبشركع من خالؿ . التعثر اؼبارل ألم عميل
التعامل مع األسواؽ اؼبالية يف حالة التمويل بإصدار األسهم العادية أك األسهم اؼبمتازة أك التمويل بالدين من 

 2.خالؿ اصدار السندات أك بيع االستثمارات من األكراؽ اؼبالية اؼبتاحة للمشركع

: التدفقات النقدية الخارجة . 1-2

تكوف طبيعة ىذه التدفقات مؤكدة أكثر من التدفقات الداخلة كوهنا ترتبط بطبيعة عمل اؼبشركع أك األنشطة 
اؼبنفذة كفق اػبطط اؼبوضوعة ،كتشمل ىذه التدفقات تسديدات الركاتب كاألجور ،اؼبشًتيات النقدية للبضاعة 

،االستثمارات يف األكراؽ اؼبالية قصَتة األجل ،تسديد حسابات الذمم الدائنة اذل اؼبوردين ،دفع الفوائد اؼبستحقة 
اذل ضبلة السندات ،اطفاء قيمة السند عند االستحقاؽ أك التهيئة لإلطفاء ،تسديد فوائد كأقساط القركض اؼبصرفية 

 3.اؼبختلفة ،تسديد قيمة األرباح اؼبقرر توزيعها على اؼبسانبُت كدفع الضرائب كالرسـو اؼبستحقة

                                                           
1 -Béatrice et Francis Grandguillot ,Analyse financière ,5eme édition ,Paris ,France ,2008 ,P163.  

.349 ،ص 2007 ،الطبعة األكذل ،دار اؼبسَتة ،عماف ،األردف ،مقدمة في االدارة المالية المعاصرةدريد كامل آؿ شبيب ،-  2  
.349دريد كامل آؿ شبيب ،مرجع سابق ،ص -  3  
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: كيبكن تصنيف التدفقات اؼبالية حسب كل دكرة اذل 

 تدفقات دورة االستغالل: 

تتشكل ىذه التدفقات من النشاطات األساسية حيث تقـو اؼبؤسسة بعمليات شراء للمواد األكلية دببالغ مالية 
تتمثل ؿباسبيا يف مصاريف االستغالؿ ،يف حُت أف تسديد ىذه اؼبصاريف يكوف بعد آجاؿ زمنية ،كبالتارل يبثل 
الفارؽ بُت اؼبصاريف غبظة الشراء كآجاؿ التسديد يف نفقات االستغالؿ ،من جهة أخرل كبعد عملية االنتاج 

تقـو اؼبؤسسة ببيع منتجاهتا ،حيث تتمثل مبالغ البيع يف ايرادات االستغالؿ ،إال أف ربصيل ىذه اؼببالغ ال يكوف 
إال بعد فًتة زمنية ،يتمثل الفارؽ بُت ايرادات االستغالؿ كآجاؿ الدفع يف ربصيالت االستغالؿ ،كيف األخَت 

نتحصل على فائض خزينة االستغالؿ كالذم يًتجم نشاطات اؼبؤسسة اذل تدفقات مالية موجبة كتدفقات مالية 
: 1كتدفق خزينة االستغالؿ يرتبط باػبزينة بالتارل ال يتأثر بالتدفقات اؼبالية غَت النقدية منها.سالبة

  ـبصصات االىتالكات ،اؼبؤكنات ألهنا تدفقات كنبية؛
  اعادة تقييم اؼبخزكنات ،ألف حركة اؼبخزكف ال تعرب عن تدفق نقدم؛
  تسديد اؼبصاريف اؼبوزعة على عدة سنوات ،ألهنا ال ترتبط باالستغالؿ؛
 نفقات االستغالؿ كنفقات االستثمار .

ترتكز نفقات االستغالؿ على دكرة كاحدة تتمثل يف زمن دكرة االستغالؿ ،كتتمثل يف التسديدات اليت سبت من 
اخل ،أما نفقات ....أجل استكماؿ النشاط األساسي ،مثل اؼبواد األكلية اؼبستهلكة ،مصاريف اؼبستخدمُت

االستثمار فتتميز بضخامة االعتمادات اؼبالية اؼبخصصة ؽبا من جهة كاؼبدة الزمنية اليت تستغرقها ىذه النفقات ،اذ 
تستمر لعدة دكرات استغالؿ فمثال شراء ذبهيزات االنتاج تستغل لعدة سنوات كىو العمر االفًتاضي آلالت 
االنتاج ،كيبكن قياس قدرة اؼبؤسسة على سبويل عمليات االستثمار اعتمادا على فائض خزينة االستغالؿ من 

. خالؿ تدفق اػبزينة اؼبتاح كاؼبتمثل يف الفرؽ بُت فائض خزينة كنفقات االستثمار

 

 

 

                                                           

.125-123الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص  - 1  
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 1دورة التمويل:  

: تتمثل اؼبصادر األساسية للتمويل يف

 مقابل أجزاء من األرباح  حيث تدعم من خالؿ األمواؿ اؼبقدمة من طرؼ اؼبسانبُت:دورة رأس المال،
. توزع يف شكل مكافأة رأس اؼباؿ

 حيث تلجأ اؼبؤسسة اذل جلب قركض كذلك مقابل تسديدىا مستقبال مع مكافآت :دورة االستدانة
مالية تتمثل يف الفوائد كاالقتطاعات اؼبالية ،كتوجو ىذه القركض اذل سبويل عمليات االستثمار كعمليات 

. االستغالؿ
 :جدول تدفقات الخزينة .2

يعترب كجدكؿ قيادة يف يد متخذم القرارات على مستول القمة االسًتاتيجية تتخذ على ضوئو ؾبموعة من 
 2.القرارات اؽبامة كتغيَت النشاط أك توسيعو أك االنسحاب منو

جدكؿ تدفقات اػبزينة عبارة عن كثيقة توضح اؼبركز اؼبارل للمؤسسة ككيفية تغَت ىذا اؼبركز عرب مدة اعداده ،لذلك 
 .3يعترب مكمل للميزانية كجدكؿ حسابات النتائج

تعد كشوفات تدفقات األمواؿ كوسيلة لدراسة كمتابعة حركة التغَتات اليت حصلت يف أمواؿ اؼبؤسسة يف الفًتة 
اغبالية كالسابقة أم دبعٌت حصر تلك التغَتات اليت تعترب دبثابة استخداما لألمواؿ ،كتلك اليت تعترب مصدرا ؽبا 
كهبذه الصورة التحليلية سوؼ تكوف ىذه الكشوفات مفيدة جدا لإلدارة اؼبالية يف دراستها حركة األمواؿ اليت 

   4.حصلت يف الفًتات اؼباضية

حدد اؼبشرع اعبزائرم ضمن النظاـ احملاسيب كاؼبارل اعبديد مباذج حوؿ جدكؿ تدفقات اػبزينة حيث يقدـ ىذا 
،كبالتارل تقدـ ىذه (مصدرىا )األخَت مداخل كـبارج اؼبوجودات اؼبالية اغباصلة أثناء السنة اؼبالية حسب منشئها 

 5.التدفقات اما بالطريقة اؼبباشرة أك بالطريقة غَت اؼبباشرة

: 1حيث وبتوم جدكؿ التدفقات اػبزينة حسب الطريقة اؼبباشرة على ثالثة أجزاء رئيسية من التدفقات 

                                                           
.125الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص - 1  

.171نفس اؼبرجع أعاله ،ص -  2  
.69 ،ص 2010،الطبعة األكذل ،دار كائل للنشر ،األردف ،(األسس العلمية والتطبيقية )االدارة المالية أسعد ضبيد العارل ،-  3  
.  12 جانفي ،ص 18 ك 17 ،اؼبركز اعبامعي بالوادم ،يومي أثر المعايير المحاسبية الدولية  على التحليل المالي بالمؤسسةوبياكم مفيدة ،عريف عبد الرزاؽ ،مداخلة بعنواف ،-  4  
.2009 مارس 25 بتاريخ 19 ،الصادر يف اعبريدة الرظبية العدد 2008 جويلية 26قرار مؤرخ يف - 5  
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  أنشطة العمليات العادية اليت ينشأ منها منتجات اؼبؤسسة )تدفقات اػبزينة اؼبتأتية من أنشطة االستغالؿ
 .(كغَتىا من األنشطة غَت اؼبرتبطة باالستثمار كالتمويل

  عمليات تسديد أمواؿ من أجل اقتناء استثمار كربصيل )تدفقات اػبزينة اؼبتأتية من أنشطة االستثمار
 .(لألمواؿ عن طريق التنازؿ عن أصل طويل األجل

  أنشطة تكوف ناصبة عن تغيَت حجم كبنية األمواؿ اػباصة أك )تدفقات اػبزينة اؼبتأتية من أنشطة التمويل
. القركض

( الطريقة المباشرة)جدول تدفقات سيولة الخزينة  :(2-1)الجدول رقم 

..... اذل.....الفًتة من

السنة اؼبالية مالحظة  
N 

السنة اؼبالية 
N-1 

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستغاللية 
.............................................. التحصيالت اؼبقبوضة من عند الزبائن 
............................................. اؼببالغ اؼبدفوعة للموردين كاؼبستخدمُت 

............................................ الفوائد كاؼبصاريف اؼبالية األخرل اؼبدفوعة 
............................................ الضرائب على النتائج اؼبدفوعة

   

   تدفقات أمواؿ اػبزينة قبل العناصر غَت العادية 
   تدفقات أمواؿ اػبزينة اؼبرتبطة بالعناصر غَت العادية 

    (أ)تدفقات أمواؿ اػبزينة الصافية اؼبتأتية من األنشطة االستغاللية 
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

........................................ اؼبسحوبات عن اقتناء تثبيتات مادية أك غَت مادية 
................................. التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مادية أك غَت مادية 

............................................ اؼبسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية
......................................... التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية
...................................... الفوائد اليت مت ربصيلها عن التوظيفات اؼبالية

اغبصص كاألقساط اؼبقبوضة من النتائج  

   

    (ب)تدفقات أمواؿ اػبزينة اؼبتأتية من أنشطة االستثمار 
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

............................................ التحصيالت يف أعقاب اصدار أسهم
................................ اغبصص كغَتىا من التوزيعات اليت مت القياـ هبا

   

                                                                                                                                                                                     

 ،دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة ،جامعة قوئم الدخل والمركز المالي واألرباح المحتجزة والتدفقات النقدية :(المتنبأ بها)اعداد القوائم المالية المخططة ؿبمد شريف توفيق ،- 1
 .25 ،ص 2006كالية بنسلفانيا بالواليات اؼبتحدة األمريكية ،
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................................................ النحصيالت اؼبتأتية من القركض
 ..............................تسديدات القركض أك الديوف األخرل اؼبماثلة

    (ج)صايف تدفقات أمواؿ اػبزينة اؼبتأتية من أنشطة التمويل 
   ................ تأثَتات تغَتات سعر الصرؼ على السيوالت كشبو السيوالت

    (ج+ ب + أ )تغير أموال الخزينة في الفترة 
....................................... أمواؿ اػبزينة كمعادالهتا عند افتتاح السنة اؼبالية
............................... أمواؿ اػبزينة كمعادالهتا عند اقفاؿ السنة اؼبالية

   

   تغَت أمواؿ اػبزينة يف الفًتة 
    اؼبقاربة مع النتيجة احملاسبية

 ،يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا 26/07/2008قرار مؤرخ في :المصدر 
. 2009 مارس 25 ،يوم 19مدونة الحسابات وقواعد سيرىا ،الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

: 1كتتمثل الطريقة غَت اؼبباشرة يف تصحيح النتيجة الصافية للسنة اؼبالية مع األخذ باغبسباف 

  ؛ (...اىتالكات ،تغَتات الزبائن ،اؼبخزكنات ،تغَتات اؼبوردين)آثار اؼبعامالت دكف التأثَت يف اػبزينة
  ؛ (ضرائب مؤجلة )التفاكتات أك التسويات
  كىذه  (....قيمة التنازؿ الزائدة أك الناقصة)التدفقات اؼبالية اؼبرتبطة بأنشطة االستثمار أك التمويل

. التدفقات تقدـ كال على حدل

مت تبنيو من قبل ؾبلس اػبرباء احملاسبُت الفرنسيُت ،كاؽبدؼ منو ىو سبثيل ايرادات كنفقات اؼبؤسسة لدكرة معينة 
كذلك بتقسيمها حسب الوظائف الرئيسية الثالثة لنشاط كل من االستغالؿ كالتمويل كقبد حسب ىذا التقسيم 

: ما يلي

 تدفقات اػبزينة اؼبتولدة عن االستغالؿ؛ 
 تدفقات اػبزينة اؼبتولدة عن االستثمار؛ 
 تدفقات اػبزينة اؼبتولدة عن التمويل. 

كما سبتاز ىذه الطريقة بأهنا أقل تكلفة من الطريقة اؼبباشرة كتقـو على أساس اجراء تسوية لصايف دخل اؼبنشأة 
. كتدفقاهتا النقدية

 

                                                           
،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف احملاسبة كالتمويل ،اعبامعة  (7)العالقة بين التدفقات النقدية وعوائد األسهم وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم سوزاف عطا درغاـ ،-  1

 .80 ،ص 2008 ق ،1429االسالمية بغزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة ،
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(. الطريقة غير المباشرة )جدول تدفقات الخزينة :( 3-1)الجدول رقم 

..... اذل.....من الفًتة 

السنة اؼبالية مالحظة  

N 

السنة اؼبالية 

N - 1 
تدفقات الخزينة المتأتية من األنشطة االستغاللية  

صايف نتيجة السنة اؼبالية                                               
:                                               تصحيحات من أجل

االىتالكات كاألرصدة                                              -
تغَت الضرائب اؼبؤجلة                                               -
تغَت اؼبخزكنات                                                     -
تغَت الزبائن كاغبسابات الدائنة األخرل                             -
تغرب اؼبوردين كالديوف األخرل                                       -
نقص أك زيادة قيمة التنازؿ الصافية من الضرائب -

   

    (أ)تدفقات اػبزينة الناصبة عن النشاط 
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار 

مسحوبات عن اقتناء تثبيتات                                        
ربصيالت التنازؿ عن تثبيتات                                       

( 1)تأثَت تغَتات ؿبيط االدماج 

   

    (ب)تدفقات أمواؿ اػبزينة اؼبرتبطة بعمليات االستثمار 
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل  

اغبصص اؼبدفوعة للمسانبُت                                      
زيادة رأس اؼباؿ النقدم                                              
اصدار قركض                                                        

تسديد قركض 

   

    (ج)تدفقات أمواؿ اػبزينة اؼبرتبطة بعمليات التمويل 
    (ج+ ب + أ )تغَت أمواؿ اػبزينة للفًتة 

أمواؿ اػبزينة عند االفتتاح                                            
أمواؿ اػبزينة عند االقفاؿ                                              

( 1)تأثَت تغَتات سعر العمالت األجنبية  
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   تغَت اػبزينة خالؿ الفًتة 
 ،يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا 26/07/2008قرار مؤرخ في :المصدر 

. 2009 مارس 25 ،يوم 19مدونة الحسابات وقواعد سيرىا ،الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

: موازنة الخزينة  .3

. يف الًتتيب اؼبنطقي ،موازنة اػبزينة ىي أخر موازنة يتم اعدادىا ،كىي نتيجة أك ؿبصلة عبميع اؼبوازنات األخرل

: 1مفهوم موازنة الخزينة.3-1

. تعرب موازنة اػبزينة اعبدكؿ الزمٍت للتدفقات النقدية الداخلة كالتدفقات النقدية اػبارجة اؼبتوقعة لفًتة زمنية ؿبددة

كيتم اعداد اؼبوازنة التقديرية للتدفقات النقدية بغرض الكشف عن مقدار ما يسًتد اذل اؼبؤسسة من مبالغ نقدية 
. ،كمقدار ما ستدفعو يف فًتة معينة

ربدد نتيجة كل شهر .كىي ؾبموعة موازنات القبض كالدفع ألنشطة االستغالؿ كخارج االستغالؿ للمؤسسة 
 :2لتدفقات مالية كتتكوف من أربعة أجزاء 

  تدفقات ربصيالت االستغالؿ؛
  تدفقات مدفوعات االستغالؿ؛
  التدفقات اؼبتأتية من ميزانية االفتتاحية؛
 تدفقات خارج االستغالؿ .

 : 3اعداد موازنة الخزينة.3-2

هبب مراقبة حركة اؼبقبوضات كاؼبدفوعات كتقديرىا للفًتات اؼبوالية حىت يتم اعداد اؼبوازنة التقديرية للتدفقات 
النقدية ،أم معرفة اؼببالغ اليت يتوقع قبضها ،كاؼببالغ اليت يتوقع أف تدفع خالؿ الفًتة كبقدر ما تكوف التنبؤات 

. بالتدفقات النقدية اػبارجة كالتنبؤات النقدية الداخلة دقيقة تكوف اؼبوازنة أكثر دقة

                                                           
.158 ،ص 2004الدار اعبامعية ،القاىرة ،مصر ،مدخل اتخاذ القرارات ،:االدارة المالية ؿبمد صاحل اغبناكم كآخركف ،- 1  

2 - Annie Bellierdelienne ,Sarun khath ,Gestion de trésorerie ,2 éme édition ,Economica ,Paris ,France ,2005 
,P40.   

.159ؿبمد صاحل اغبناكم كآخركف ،مرجع سابق ،ص - 3  
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كل اؼببالغ اؼبالية اليت يتم اغبصوؿ عليها خالؿ فًتة اؼبوازنة سبثل اؼبقبوضات :تقدير المقبوضات.3-2-1
،كتتكوف أساسا من اؼببالغ احملصل عليها من اؼببيعات ،كتكوف اما نقدا أك من اؼببيعات اآلجلة اؼبستحقة التسديد 

،اؼببالغ اليت يتم استالمها كإيرادات أخرل مثل الفوائد اؼبالية ،األرباح اؼبستحقة من خالؿ أسهم يف مؤسسات 
أك من (التنازؿ عن األصوؿ الثابتة ،بيع جزء من ؿبفظة األكراؽ اؼبالية )أخرل أك من التنازؿ على االستثمارات 

.  مسانبات جديدة نتيجة لزيادة رأس اؼباؿ ككذا القركض اليت مت ربصيلها

كتشمل كل ما على اؼبؤسسة من التزامات نقدية كمصركفات يستلـز تسديدىا :تقدير المدفوعات.3-2-2
خالؿ فًتة اؼبوازنة باإلضافة اذل اؼبشًتيات كاالستثمارات اليت يتوقع اقبازىا ،أك الدخوؿ هبا خالؿ فًتة اؼبوازنة ،اليت 

.  سيتم دفعها نقدا

بعدما يتم اعداد اؼبقبوضات كاؼبدفوعات وبسب الرصيد النقدم الذم يعرب عن الفرؽ :الرصيد النقدي.3-2-3
كبالرجوع اذل رصيد النقدية يف بداية .بُت اؼببالغ اليت يتوقع استالمها كاؼببالغ اليت يتوقع تسديدىا خالؿ فًتة اؼبوازنة 

الفًتة يبكن حساب ما ربتاج اليو اؼبؤسسة من األمواؿ النقدية لالحتفاظ بو كحد أدسل من الرصيد النقدم ،كما 
.  يبكن حساب مقدار الزيادة اليت ربتفظ هبا اؼبؤسسة فوؽ ذلك اغبد األدسل

يتم ربديد الرصيد النهائي للخزينة بعد األخذ بعُت االعتبار اؼبصاريف :المخطط السنوي للخزينة.3-2-4
كاؼبداخيل اؼبالية كاؼببالغ التقديرية اؼبتعلقة دبختلف كسائل التمويل كاألصوؿ اؼبالية اليت هبب أف تدرج أك يشار اليها 

. بالنسبة للخزينة النهائية

 تسيير الخزينة وتحليل مشاكلها:المبحث الثاني 

سيتم يف ىذا اؼببحث الًتكيز على تسيَت اػبزينة كأىدافها ككذا العوامل الداخلية كاػبارجية اؼبؤثرة على ىذه العملية 
. ،كأخَتا سنتطرؽ اذل اؼبشاكل اليت تواجو تسيَت اػبزينة

مفهوم تسيير الخزينة وأىدافها :المطلب األول 

: مفهوم تسيير الخزينة .1

النقد ىو كسيلة التبادؿ يف البيع .  اف أكثر األصوؿ القصَتة األجل سيولة ىو النقد كاألكراؽ اؼبالية قصَتة األجل
. كالشراء كيتألف من النقد يف صندكؽ اؼبؤسسة ،كمن األمواؿ اؼبودعة ربت الطلب يف حسابات اؼبؤسسة يف البنك

األكراؽ اؼبالية ىي أكراؽ قصَتة األجل ،تكسب فائدة ،كتستثمر يف أدكات السوؽ النقدم كتستخدـ من قبل 
اؼبؤسسة للحصوؿ عى األمواؿ اليت يبكن استخدامها لدفع التزامات الشركة يف موعد استحقاقها ،كؼبقابلة أية 
تدفقات نقدية غَت متوقعة للخارج ،كألف معدؿ الفائدة الذم يتم دفعو على اغبسابات اعبارية من قبل البنوؾ 
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بالتارل فانو على .منخفض نسبيا ،تعمل اؼبؤسسة على استخداـ الفائض يف ىذه اغبسابات لشراء األكراؽ اؼبالية
اؼبؤسسة ربديد الرصيد اؼبناسب من النقد كاألكراؽ اؼبالية لديها ،عن طريق األخذ بعُت االعتبار الدكافع لالحتفاظ 

   1.ككلما كانت ىذه األرصدة النقدية منخفضة كلما كاف خطر الوقوع يف العسر اؼبارل الفٍت أكرب.هبا 

: أىداف تسيير الخزينة .2

اف الغاية من تسيَت اػبزينة ىو احكاـ السيطرة كالرقابة على مستول معُت من النقد اؼبوجود يف الشركة 
كاالحتفاظ بو لالحتياجات اؼبستجدة يف اؼبستقيل ،مثل دفع األجور كركاتب العماؿ ،كشراء اؼبواد اػباـ 

،كاؼبوجودات الثابتة ،كدفع الضرائب ،كيتمثل ىدؼ مدير النقدية يف خفض حجم النقدية الذم يتعُت االحتفاظ 
 : 2بو كاستخدامو يف النشاطات العادية ،كالعمل يف نفس الوقت على توفَت النقد الالـز لألغراض التالية

  للحصوؿ على اػبصم التجارم عند دفع االلتزامات النقدية يف موعدىا؛
  للحفاظ على اؼبستول االئتماشل للشركة؛
  (االحتياجات الطارئة)مواجهة الطلبات غَت اؼبتوقعة على النقدية .

اؽبدؼ الرئيسي لتسيَت اػبزينة ىو تقليل ـباطر السيولة على اؼبؤسسة ،كيبكن تفصيل ىذا اؽبدؼ على 
: 3النحو التارل

  كيتم ذلك من خالؿ :مواجهة االحتياجات النقدية: 
اعداد التنبؤات للتدفقات النقدية الداخلة كاػبارجة؛  .1
. توفَت التمويل لالحتياجات اؼبتوقعة كغَت اؼبتوقعة .2
  كيتم ذلك من خالؿ ما يلي :تقليل االحتياجات النقدية: 
تقليل تسرب النقد من اؼبؤسسة؛  .1
االسراع يف ربصيل ديوف اؼبؤسسة؛  .2
التأخَت يف دفع اؼبستحقات على اؼبؤسسة اذل أقصى حد فبكن مسموح بو من قبل الدائنُت دكمبا اضرار  .3

. بسمعة اؼبؤسسة االئتمانية
  كيتم ذلك من خالؿ ما يلي :تقليل كلفة النقد: 

                                                           
.354-353 ،ص 2009،الطبعة الثانية ،دار حامد ،عماف ،األردف ،،االدارة المالية فايز سليم حداد -   1  

.303 ،ص 2008 ،الطبعة األكذل ،اثراء للنشر ،عماف ،األردف ،االدارة الماليةعلي عباس ،-  2  

.188-187 ،ص ص 2009 ،الطبعة األكذل ،مكتبة اجملتمع العريب ،عماف األردف ،مقدمة في االدارة المالية والتحليل الماليمفلح ؿبمد عقل ،-  3  
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تقليل اغباجة اذل النقد؛  .1
االقًتاض بأفضل الشركط اؼبمكنة؛  .2
. البحث عن أفضل الفرص الستثمار الفوائض النقدية .3
  تفادم اػبسائر اليت قد تنجم عن الدخوؿ أك االلتزامات بالعملة األجنبية اليت قد تنتج عن التغَت يف

 .أسعار الصرؼ

  :1كتتمثل األىداؼ األساسية األخرل إلدارة النقدية يف

  الرقابة على التدفقات النقدية؛
  تعظيم مصادر كاستخدامات النقدية؛
  اغبفاظ على السيولة داخل الشركة سواء باالعتماد على اؼبصادر الداخلية أك اػبارجية؛
 ادارة عمليات االفًتاض اػبارجي قصَت األجل .

العوامل المؤثرة في تسيير الخزينة :المطلب الثاني 

ىناؾ عديد من العوامل اليت تؤثر على تسيَت اػبزينة ،منها حجم اؼبؤسسة ،نوع النشاط ،درجة الالمركزية 
: 2نتناكؿ ىذه العوامل فيما يلي.يف أنشطتها كأخَتا مدل انتشار أعماؽبا خارج البالد

 حيث يؤثر حجم اؼبؤسسة مقاسا حبجم اؼببيعات أك نطاؽ عملياهتا على مدل أنبية تسيَت :حجم المؤسسة
كبالرغم من أف ىناؾ شك يف أف اؼبؤسسات الصغرل تواجو نفس اؼبشاكل اليت تواجهها الشركات الكربل .اػبزينة

كلكن بصورة أقل ،لكن الواقع ىو أف حجم اؼبؤسسات الكربل يكوف مربرا الستخداـ عديد من األساليب 
اؼبتقدمة كاؼبتطورة إلدارة النقدية كذلك نظرا غبجم تدفقاهتا النقدية كتنوع أنشطتها كاتساع الرقعة اعبغرافية اليت 

 .تغطيها
 حيث يؤثر نوع النشاط يف مدل االىتماـ بإفراد الوظيفة خاصة لتسيَت اػبزينة ،فاؼبؤسسات اليت :نوع النشاط

تتميز بكثافة العمليات النقدية كمؤسسات ذبارة التجزئة ربتاج اذل اىتماـ خاص بعمليات تسيَت اػبزينة ،كما أهنا 
 .تواجو مشاكل نقدية زبتلف عن اؼبؤسسات اليت تعمل يف ؾباؿ التصنيع أك التوزيع

 تؤثر درجة اؼبركزية أك الالمركزية يف عمليات اؼبنظمة على :درجة المركزية أو الالمركزية في عمليات المؤسسة
عملية تسيَت اػبزينة ،كلقد اكتشفت كثَت من اؼبؤسسات اف ىناؾ فائدة من تسيَت اػبزينة بطريقة مركزية كذلك من 

                                                           
.65 ،ص 1993اعداد األصوؿ كالطبع مركز كمبيوتر ،كلية الصيدلة ،جامعة القاىرة ،مصر ،ادارة رأس المال العامل ،عبد اغبميد مصطفى أبو ناعم ،- 1  

.68-67عبد اغبميد مصطفى أبو ناعم ،مرجع سابق،ص ص -  2  
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أجل عمليات االقًتاض كاالستثمار اؼبركزية على مستول اؼبؤسسة ،لكن قد تؤثر المركزية أداء عمليات اؼبؤسسة 
كيالحظ بصفة عامة أف كلما زادت درجة الالمركزية يف أنشطة .كتشتتها اعبغرايف يف ضركرة االىتماـ بتسيَت اػبزينة

اؼبؤسسة كلما ظهرت أنبية تسيَت اػبزينة ،كلكن كثَت من اؼبؤسسات اليت يتسم نشاطها كعملياهتا باؼبركزية هتتم 
 .بتسيَت اػبزينة مع األخذ يف االعتبار أف ىذه العملية تتعقد أكثر يف اؼبؤسسات الالمركزية

 فإذا كانت الشركة من الشركات اؼبتعددة اعبنسيات أم تعمل :انتشار أعمال المؤسسة خارج حدود الدولة
يف أكثر من دكلة كربقق تدفقات نقدية من خالؿ فركعها اؼبنتشرة يف ىذه الدكؿ كبعمالت ـبتلفة فإهنا ربتاج اذل 

كىذا ال ينفي أف الشركات اليت ليس ؽبا فركع يف اػبارج هتتم ىي األخرل بتسيَت اػبزينة .تسيَت متخصص للنقدية
 .لكن اؼبنظمات متعددة اعبنسية تكوف حاجتها أكثر من ذلك

مشاكل تسيير الخزينة :المطلب الثالث 

يبكن حصر اؼبشاكل اليت تواجو اػبزينة اذل مشاكل مرتبطة باؼبردكدية كآخرل باؼبخاطر اضافة اذل اؼبشاكل 
. اؽبيكلية كالظرفية

 :مشكلة المردودية .1

اف ربديد اؼبستول االصبارل للخزينة يتطلب اؼبقارنة بُت تكلفة التمويل القصَت األجل للمؤسسة كمردكدية األمواؿ 
اؼبستثمرة ،كلذلك هبب زبفيض ىذه األمواؿ اذل أقصى حد فبكن أك دبعٌت آخر يكوف مستول اػبزينة قريبا من 
الصفر ،فاػبزينة اؼبعدكمة تؤدم اذل اختالالت أثناء الدكرة غَت أنو من اؼبؤكد أف اللجوء اذل قركض قصَتة األجل 
أثناء االحتياج للسيولة يكوف أقل تكلفة من االحتفاظ بصفة دائمة بفائض من األمواؿ ،كقد يكوف االحتفاظ 

خبزينة سالبة أكثر اهبابية كمن شبة اللجوء اذل ديوف قصَتة األجل لتمويل االحتياجات الدائمة ،كىذه اغبالة 
تواجهها بعض اؼبؤسسات اليت يكوف فيها رأس اؼباؿ العامل ثابتا نسبيا يف الوقت الذم يكوف فيو مستول النشاط 
يف ارتفاع ،دكف انباؿ مدل مسانبة التضخم يف زيادة ىذه الظاىرة ،حيث يكوف اللجوء اذل الديوف قصَتة األجل 

  1.بصفة متكررة

 :مشكل المخاطر .2

يتحدد مستول اػبزينة كذلك بدرجة اؼبخاطر اليت تتحملها اؼبؤسسة ،كلتفادم العجز يف اػبزينة قد تقرر اؼبؤسسة 
. نركز يف ما يلي على ربديد مستول اػبطر بالنسبة للخزينة.االحتفاظ هبامش أماف معُت

                                                           
.69حدة خبالد ،مرجع سابق ،ص -  1  
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: 1ربديد مستول اػبطر بالنسبة للخزينة صعب حيت يتوقف على

  تقييم رأس اؼباؿ العامل؛
  تواجد عمليات خارج االستغالؿ؛
  (البفاض القركض البنكية)ربوالت احمليط .

اف احتياجات رأس اؼباؿ العامل اؼبستعملة كقاعدة لتحديد مستول اػبزينة ىي متوسط االحتياجات اليت تتغَت 
،كذلك ارتفاع احتياجات (السنة يف حالة النشاط اؼبوظبي ،الشهر يف معظم اؼبؤسسات )خالؿ الفًتة اؼبرجعية 

رأس اؼباؿ العامل يبكن أف ينتج عن ارتفاع نشاط اؼبؤسسة الذم يؤدم بدكره اذل تغَت شركط االستغالؿ ،حيث 
أف سبديد فًتة القرض اؼبمنوح للعمالء أك سبديد فًتة التخزين يؤدم اذل زيادة االحتياجات لتمويل دكرة االستغالؿ 

. ،كنتيجة ؽبذا تنخفض اػبزينة

،فاف اجراءات زبفيض القركض تأيت بزيادة غَت متوقعة يف (ربوالت احمليط )أما السبب األخَت كىو األخطر 
. احتياجات رأس اؼباؿ العامل

 :المشاكل الهيكلية والظرفية للخزينة .3

يقود فقداف التوازف يف أعلى اؼبيزانية الوظيفية اذل عدـ كفاية رأس اؼباؿ العامل كىذا يعترب مشكل ىيكلي متوسط 
 2.كطويل األجل كاغبل يف ىذه اغبالة ىو البحث عن مصادر مالية طويلة األجل

تنتج عنو تقلبات طويلة األجل غبركة اؼبقبوضات (يف اؼبدل القصَت )يف بعض األحياف تقع مشاكل ظرفيا 
حالة اؼبنشآت الزراعية )كاؼبدفوعات مثل التغَتات الفصلية للنشاط ،تقود الحتياجات مهمة آنية يف اػبزينة 

،ىذا ما نشَت اليو باؼبشاكل الظرفية للخزينة ،كيتم ىذا النوع من اؼبشاكل باختيار مبط التمويل (كالغدائية 
. 3اؼبناسب

 

 

                                                           
.70-69نفس اؼبرجع السابق ،ص ص -  1  

2 -Christian Marmuse ,Gestion de trésorerie ,Vuibert ,Paris ,France ,1988, P23. 

3-Ibid ,P 24.  
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اجراءات رفع كفاءة ادارة الخزينة :المبحث الثالث 

تقاس كفاءة ادارة النقدية دبدل قباحها يف زبفيض رصيد النقدية ،دكف أف يؤدم ذلك اذل تأثَت عكسي على قدرة 
اؼبؤسسة على الوفاء دبا عليها من التزامات ،كىناؾ عدد من االجراءات اليت يبكن استخدامها لرفع كفاءة ادارة 

.  النقدية

التسيير اليومي للخزينة :المطلب األول 

،حيث  يوجد فرؽ بُت تاريخ العملية كالتاريخ اغبقيقي للتدفق النقدم ،ؿباسبيا نسجل كل اغبركات بتاريخ العملية
تسجل عملية البيع اليت تتم بواسطة شيك يـو تسلم الشيك ،أم يـو ارساؿ الشيك لتحصيلو ،لكن حسب 

اؼببادئ اليت يقـو عليها اعبهاز اؼبصريف ،ىذه اؼببالغ ال تودع يف اغبساب البنكي كما أنو ال تسحب منو إال يف 
.    تواريخ اغبدكث الفعلي للتدفق النقدم حيث يكوف دائنا أك مدينا فعال

 :1أيام القيمة .1

: التسيَت بأياـ القيم يرتكز على تتابع اؼبهاـ اليومية التالية

 متابعة حركة اغبسابات يوميا؛ 
 تسجيل حركة ىذه اغبسابات يف كثيقة القيمة؛ 
  توازف ،استدانة ،أك توظيف؛:اعادة تكوين األرصدة كأخذ قرار 
 االتصاؿ بالبنوؾ ؼبناقشتهم بالقرار. 

اػبزينة ال تسَت بفعالية إال بأياـ القيمة بناءا على أرصدة بالقيمة اليت تقـو البنوؾ حبساهبا على اؼبكشوؼ ،يفًتض 
تسجيل حركة اغبسابات يف كثيقة القيمة ،كىي كثيقة ذبمع التدفقات النقدية اغبالية كاؼبستقبلية ،قد تكوف يف 
جدكؿ أك يف برنامج اآلرل للخزينة ،حيث يضع أمُت اػبزينة صبيع العمليات دكف االنتظار أف تظهر يف كشف 

.  اغبساب البنكي

 

 

 

                                                           
1- Michel Sion ,Gérer la trésorerie et la relation bancaire ,Dunod ,Paris ,France ,2008 ,PP179-180.  
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 :متابعة تغيرات الخزينة .2

يسمح اغبساب اليومي للخزينة دبعرفة اؼببلغ اغبقيقي للنقدية يف كقت ؿبدد ،كىذا يسمح للمؤسسة بالقياـ بتسديد 
كعمليا كل مؤسسة ؽبا امكانية التفاكض مع البنك الذم ....اؼبوردين ،األجراء ،اؽبيئات االجتماعية ،:اآلخرين 

. تتعامل معو يف كل خطوة يبكن أف زبطوىا

: توزيع تدفقات الخزينة بالبنك.2-1

 1:الوصوؿ اذل خزينة صفرية يستدعي تنظيم جيد بتنفيذ ـبتلف اؼبهاـ التالية

 التواصل مع البنوؾ ؼبعرفة اغبركات النقدية؛ 
  اجراء مقاربات أكتوماتيكية بُت اغبركات النقدية اليت سبت يف البنك كاغبركات اؼبسجلة ؿباسبيا يف

 اؼبؤسسة؛
  اجراء مقاربات سنوية للعمليات اليت جرت يف البنك برصيد كحيد كالعمليات اليت جرت يف اؼبؤسسة بعدة

 أرصدة أك العكس؛
 ربليل العمليات اليت دل تتقارب كاليت تكوف غالبا ؼبشاكل تاريخ القيمة؛ 
 تسجيل عند االقتضاء العمليات الناقصة؛ 
 اعادة النظر عند االقتضاء التنبؤات غَت ؿبققة؛ 
 اعادة حساب األرصدة. 

اؽبدؼ ىو توحيد حركة اؼبدفوعات كاؼبقبوضات للحصوؿ على أرصدة بالقيمة لتحقيق توازف يومي يف كل بنك 
،كللوصوؿ اذل ىدؼ اػبزينة الصفرية هبب أف يكوف ىناؾ مركزية للمقبوضات كيكوف بتخصيص مصلحة أك مركز 

. عبمع مقبوضات الزبائن يف كثيقة تودع لدل البنك

ىذا النظاـ يوصى بو يف اؼبؤسسات اليت ؽبا عدة ـبازف ،كلتبسيط تسيَت التحصيالت بعض اؼبالحظات هبب أف 
 : 2تظهر يف فواتَت الزبوف

 تاريخ الفاتورة؛ 
 شركط الدفع؛ 
 تاريخ االستحقاؽ. 

                                                           
1 - Annie Bellier Delienne ,Sarun KHATH ,Op-cit  ,P178. 

2 - Ibid,PP 179-180 
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. كذلك هبب أف يكوف التسيَت دبركزية اؼبدفوعات اليت تكوف بصفة عامة ربت اشراؼ مصلحة ؿباسبة اؼبوردين

: 1توازن الحسابات .2-2

اؽبدؼ ىو ربويل األمواؿ الفائضة من البنوؾ أين يكوف رصيد حساب اؼبؤسسة دائن كبو البنك أين يكوف دائن 
ىذا القرار هبب أف يدمج تكلفة عملية التحويل اليت تقارف بربح .رصيد حساب اؼبؤسسة مدين ،قبل كبعد التمويل

كنشَت اذل أف اغبفاظ على عدـ التوازف قد يكوف أقل تكلفة من البحث على التوازف الصفرم بأم سعر .العملية
  .  ،عمليا توازف اغبسابات يتم بالتحويل ما بُت البنوؾ

تسيير مختلف عناصر االحتياج في رأس المال العامل :المطلب الثاني 

ربتل دكرة االستغالؿ مكانة ىامة يف ظل اؼبنظور الوظيفي ،اذ تؤدم اذل ظهور احتياج يف التمويل ،بسبب التفاعل 
مع ؾبموعة من العناصر أنبها اؼبخزكنات ،حقوؽ العمالء ،حقوؽ اؼبوردين ،كذلك للتباعد الظريف بُت تاريخ اسباـ 

. (قبض اؼببيعات)عملية البيع كبُت تسويتها ماليا 

  :2تسيير المخزون .1

نعٍت بتسيَت اؼبخزكف مالحظة اؼبوارد الالزمة لإلنتاج كالعمل على توفَتىا حسب اعبداكؿ الزمنية اؼبخططة ،سنتناكؿ 
: طرؽ تسيَت اؼبخزكف كما يلي 

تؤثر الكيفية اليت تدير هبا اؼبؤسسة اؼبخزكف السلعي تأثَتا مباشرا على التدفقات النقدية ،كذلك سلبا أك اهبابا على 
: حسب كفاءة تلك الكيفية أك فشلها ،كيزداد ىذا التأثَت يف شدتو كلما

 زادت كمية كتكلفة اؼبخزكف؛ 
 قلت سرعة دكراف اؼبخزكف ،أم كلما طالت فًتة ذبميد اؼباؿ اؼبستثمر فيو؛ 
 زادت الكميات الفائضة على اغباجة يف اؼبخزكف؛ 
 زادت كميات األصناؼ الراكدة؛ 
 نتيجة تعرض اؼبخزكف للتلف أك الضياع. 

لذلك فاف توجو اؼبؤسسة ال هبب أف يكوف بتخفيض اؼبخزكف اذل حده األدسل ،كلكن االحتفاظ  باؼبخزكف عند 
: حده األمثل دبا يسمح بإهباد توازف بُت ىدفُت متضادين نبا

                                                           
1 - Annie Bellierdelienne ,Sarun KHATH ,Op-cit ,P183. 
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 زبفيض مستول اؼبخزكف لتخفيض تكلفة االحتفاظ بو كلتحسُت التدفقات النقدية للمؤسسة؛ 
  تفادم أخطار التوقف عن االنتاج أك فقد العمالء نتيجة لتخفيض مستويات اؼبخزكف اذل أقل

. فبا هبب

: 1كيبكن للمؤسسة أف ربقق ذلك التوازف من خالؿ آليات الوصوؿ باؼبخزكف اذل مستواه األمثل

  زبطيط حجم كقيمة اؼبخزكف اؼبطلوب طبقا ػبطة اؼببيعات كمدل كفرة كسهولة اغبصوؿ على
 الواردات؛
 ضبط فًتة االحتفاظ باؼبخزكف عند اغبد األدسل اؼبأموف يف ضوء ظركؼ التشغيل؛ 
 سرعة تدكير اؼبخزكف للحد من الركود كالتكدس؛ 
 منع حدكث تلفيات أك خسائر بالضياع أك النتهاء صالحية اؼبخزكف؛ 
 احملافظة على عالقات عمل جيدة مع اؼبوردين. 

كيعترب معدؿ أياـ البيع من اؼبخزكف من أكثر اؼبعدالت شيوعا لتحديد اؼبعدؿ األمثل غبجم اؼبخزكف كيتم 
:  التوصل اليو بالنسبة التالية

 

  

: كتراعى العوامل التالية عند ربديد اؼبستول األمثل للمخزكف

 تقدير دقيق غبجم اؼببيعات اؼبتوقعة؛ 
 تقدير دقيق غبجم االنتاج اؼبستهدؼ؛ 
 متابعة حركة األسعار يف السوؽ للمواد كاػبامات كالبضائع اؼبراد شرائها؛ 
  ؛(سواء اؼبقًتضة أك اؼبملوكة)تكلفة األمواؿ 
 تكلفة الشراء السريع أك التشغيل خارج الشركة ؼبواجهة حاالت نقص اؼبخزكف. 

: كمن أكثر الوسائل فاعلية لًتشيد تكلفة اؼبخزكف كربسُت التدفقات النقدية ىي 

 التصرؼ يف اؼبخزكف الزائد على اغباجة؛ 
 التخلص من األصناؼ التالفة أك غَت صاغبة لالستخداـ .
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: 1كيتحقق من كراء ذلك الفوائد التالية

  ربرير األمواؿ اجملمدة يف ىذه الكميات كربويلها اذل نقد يبكن استخدامو يف أكجو االنفاؽ
 اؼبختلفة اليت تدر عائدا عل اؼبؤسسة؛

 توفَت تكلفة االقًتاض دبا يقابل التخفيض يف تكلفة اؼبخزكف؛ 
 توفَت تكلفة االحتفاظ هبذه الكميات من تكاليف زبزين كحراسة كخالفو. 

 :االسراع في تحصيل المقبوضات .2

كيتطلب دلك العمل على حث العمالء على سرعة السداد ،كمنح خصم الدفع ،كإتباع سياسة مشددة يف 
التحصيل ،كاإلسراع يف ربويل الشبكات اؼبستلمة اذل نقدية كمن بُت الوسائل اؼبستخدمة يف زبفيض الفًتة الزمنية 
لتحويا الشيك اذل نقدية قياـ اؼبؤسسة بإرساؿ شخص اذل العميل كي يأخذ الشيك مث يذىب إليداعو يف البنك 
. لتحصيلو ،كال سيما اذا كاف اؼببلغ كبَتا ألف انتظار العميل إلرساؿ الشيك عن طريق الربيد قد يأخذ كقتا طويال

كقد يتم االتفاؽ بُت اؼبؤسسة كالعميل على أف يقـو ىذا األخَت بتفويض البنك الذم يتعامل معو بسداد الفواتَت 
اػباصة باؼبؤسسة دبجرد قيامها بتسليم اؼبستندات اليت تفيد استالـ العميل للبضاعة كذلك دكف اغباجة اذل ربرير 

شيك بقيمة تلك الفواتَت ،كقد تلجأ اؼبؤسسات صغَتة اغبجم اذل االعتماد على استخداـ مندكبُت يقوموف 
. بالتحصيل نقدا من العمالء

 :2االبطاء في سداد المدفوعات  .3

كما أف عملية االسراع يف ربصيل اؼبستحقات تؤدم اذل زيادة الرصيد النقدم اؼبتاح للمؤسسة فاف االبطاء يف 
سداد االلتزامات يساعد على اتاحة األرصدة النقدية لفًتة أطوؿ نوال يقصد باإلبطاء يف السداد أف تتأخر اؼبؤسسة 

يف سداد التزاماهتا عند حلوؿ موعدىا ،حيث يبكن أف تواجو اؼبؤسسة مشاكل كمصاعب متنوعة يف مثل  ىذه 
اغبالة ،امبا اؼبقصود ىو اللجوء اذل بعض األساليب اؼبشركعة لتأخَت السداد مثل االستفادة من االئتماف اؼبمنوح 

للمؤسسة من قبل اؼبوردين كذلك بالسداد يف آخر يـو من أياـ فًتة االئتماف كيبكن للمؤسسة اطالة الفًتة الزمنية 
اليت سبضي بُت ربرير الشيك كسحب قيمتو من حساب اؼبؤسسة ،حيث تسهم يف تأخَت سحب قيمة الشيك من 

حساهبا لدل البنك ،كأف تقـو اؼبؤسسة بسداد شيكات لدل بنوؾ ؿبلية تقع بعيدا عن مقر اؼبستفيد حيث 
. تستغرؽ عملية ربصيل الشيك فًتة زمنية أطوؿ
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كمن الوسائل اليت يبكن اللجوء اليها أيضا القياـ بالسداد باستخداـ كمبياالت ككسائل الدفع األخرل اؼبماثلة بدال 
من الشيكات ،ألنو ليس من الضركرم أف تتوفر النقدية يف البنك عند ربرير الكمبيالة كذلك عكس الشيك ،كإمبا 
هبب كجود النقدية عند تقديبها للسداد فقط ،فبا يبكن من تقليل حجم الرصيد النقدم الذم ينبغي االحتفاظ بو 

. دكف أف يًتتب عن ذلك عجز يف السيولة

 :1استخدام الشيكات الطافية .4

يشَت مفهـو الشيكات الطافية اذل الفرؽ بُت رصيد البنك لدل اؼبؤسسة كبُت رصيد اؼبؤسسة يف دفاتر البنك 
،حيث يبكن للمؤسسة اذا كانت قادرة على التنبؤ بعمليات ربصيل كسداد الشيكات اؼبرتبطة بنشاطها بدرجة 

معقولة من الدقة أف تستفيد من الفًتة الزمنية اليت تنقضي ما بُت سحب قيمتو من حساب اؼبؤسسة لدل البنك 
 2.فعال

 :مواءمة التدفقات النقدية .5

يقصد باؼبواءمة التنسيق بُت توقيت التدفقات النقدية الداخلة كبُت توقيت التدفقات النقدية اػبارجة ،بشكل 
يسمح بتخفيض الرصيد الذم ينبغي على اؼبؤسسة االحتفاظ بو ،كمن أىم اجراءات التنسيق يف ىذا الشأف ،قياـ 
االدارة دبحاكلة اؼبواءمة بُت التدفقات اػبارجة ألغراض سداد مستحقات اؼبوردين كبُت التدفقات الداخلة اؼبتمثلة 

يف متحصالت الذمم ،فإذا كانت فًتة االئتماف اليت يبنحها اؼبوردكف تقل عن فًتة االئتماف اليت يتحصل عليها 
العمالء ،فقد يقتضي األمر التفاكض مع اؼبوردين لتمديد فًتة االئتماف حىت تتالءـ مع فًتة االئتماف اؼبمنوحة 

أك تقدـ اؼبؤسسة لعمالئها خصم لتعجيل الدفع كذلك يف ؿباكلة لتشجعيهم على سرعة سداد ما عليهم .للعمالء
 3.من مستحقات ،دبا يسمح بتخفيض متوسط فًتة التحصيل حىت تتالءـ مع مبط السداد للموردين

القرارات المتعلقة بتسيير انحرافات الخزينة :المطلب الثالث 

اف متابعة تدفقات اػبزينة يسمح بظهور الضركرة اذل ازباذ قرارات سليمة كفورية فيما ىبص االكبرافات بُت تنبؤات 
. اػبزينة كاػبزينة اغبقيقية ،اليت يبكن أ تظهر نتيجة الختالؼ يف الزمن بُت اؼبقبوضات كاؼبدفوعات
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 :قرارات توظيف فائض الخزينة .1

: 1اف توظيف الفوائض يبكن أف تأخذ أشكاال متعددة منها ما يلي 

: التوظيف خارج السوق المالي .1-1

  بالتسوية اؼبسبقة للموردين ككذا شراء ـبزكنات اذا  يسمح:التسديد المسبق للديون المالية
 .كانت السوؽ مناسبة

  خاصة اذا ربققت فرضية ارتفاع األسعار ،لكن يبكن أف ربمل اؼبؤسسة :شراء المواد األولية
 .(تكاليف التخزين ،ضياع اؼبواد)تكاليف اضافية 
  ىي األمواؿ اجملمدة يف حساب بنكي تدر فوائد مبينة يف كثيقة مصادؽ عليها :الودائع ألجل

 .من طرؼ صاحب اغبساب
  ىي سندات تكتب ربت شكل اظبي أك غباملو كتصدر من طرؼ البنك :أذونات الصندوق

 .لتمكينو من اغبصوؿ على األمواؿ ،لفًتة تًتاكح بُت ثالثة أشهر اذل سنتُت ،كتعترب اعًتاؼ من البنك كبو اغباملُت
  يبيع البنك سندات للمؤسسة كوبتفظ بإمكانية اعادة شرائها خالؿ :اقتناء سندات االستحقاق

 .أجل ؿبدد كبسعر ؿبدد مسبقا

: التوظيف عن طريق السوق المالي.1-2

  سندات الخزينة القابلة للتداول :Les Bons du trésorie négociables 

تصدر من طرؼ الدكلة ،الفوائد تدفع عند االكتتاب بالنسبة للسندات اليت مدهتا أقل من سنة كتدفع سنويا يف 
اغباالت األخرل ،أنبية مدة التداكؿ للسندات القابلة للتداكؿ يضمن سيولة حىت باألحجاـ الكبَتة للمستثمرين 

. كيبكنهم من اهباد حل بديل مهم نسبيا من أجل التوظيفات قصَتة األجل

  شهادات االيداع :Les certificats de dépôt      

ىي سندات غبقوؽ قابلة للتداكؿ من طرؼ البنوؾ بشكل مستمر حسب الطلب ،كؽبا معدؿ ثابت ،كىي قابلة 
. للتداكؿ على شكل سند يف السوؽ الثانوم

  سندات الخزينة :Billet de trésorerie 
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يطلق عليها أحيانا بالورقة التجارية ،كىي عبارة عن سندات اغبقوؽ تصدرىا اؼبؤسسة يف السوؽ النقدية ،مدة 
. حياهتا قصَتة جدا حوارل شهر اذل شهرين تصدر على شكل قسائم كربقق معدؿ فائدة ثابت

  األسهم :Les actions 

. التوظيف يف األسهم يتطلب متابعة مستمرة للسوؽ الثانوم

  شركة االستثمار ذات رأس المال متغير :Les SICAV 

،للحيازة على ىذه ....ىي شركة باألسهم اليت كضعيتها تقـو على تسيَت ؿبفظة القيم اؼبنقولة ،أسهم ،سندات 
. السندات تصدر أسهم كلما أراد مساىم ربقيق توظيف

  صناديق التوظيف المشتركة :FCP 

ىي تنظيمات ليست ؽبا شخصية معنوية ،فهي عبارة عن ملكية مشًتكة للقيم اؼبنقولة ،تتوزع عن طريق حصص 
اظبية ،عدد اغبصص يرتفع باالكتتاب يف حصص جديدة كينخفض نتيجة اعادة الشراء اليت تقـو هبا ىذه 

. الصناديق بطلب من حاملي اغبصص

 :قرارات تمويل عجز الخزينة .2

: يبكن تبياف أىم طرؽ التمويل يف اؼبدل القصَت فيما يلي 

لفهم عملية حساب القدرة على التمويل الذايت هبب ادراؾ طبيعة ـبصصات االىتالؾ :التمويل الداخلي . 2-1
كاؼبؤكنات ،كاليت تعترب مصاريف ؿبسوبة لكنها ال تشكل أم تأثَت على اػبزينة ،كنتحصل عليو من خالؿ ؾبموع 

 : 1النتيجة الصافية كـبصصات االىتالؾ كاؼبؤكنات

 

: كيبكن حساب ىذا اؼبؤشر اعتمادا على الفائض االصبارل لالستغالؿ حسب العالقة التالية
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حساب التمويل الذايت يتم من خالؿ زبفيض مكافأة رأس اؼباؿ من القدرة على التمويل الذايت حسب العالقة 
: 1التالية 

: 2تأخذ القركض القصَتة األجل عدة أشكاؿ أنبها :التمويل الخارجي لدورة االستغالل . 2-2

: قركض اػبزينة اليت تقـو على اغبقوؽ التجارية  .2-2-1

  تستعمل األكراؽ التجارية لتسهيل العمليات  بُت الزبائن كاؼبوردين ،تًتاكح مدة استحقاقها بُت :الخصم
 يـو ،خالؿ ىذه اؼبدة قد وبتاج حامل الورقة اذل سيولة فيلجأ اذل البنك ػبصمها ،كاػبصم 90 ك 30

 .(سعر اػبصم)يلـز البنك بدفع القيمة اغبالية للورقة يف اغباؿ مقابل عمولة 
 قروض تعبئة الحقوق التجارية  CMCC : يف حالة عدـ حيازة )يعترب ىذا القرض بديل للخصم

،ىذا الشكل يسمح بتعبئة حقوؽ اؼبؤسسة خالؿ عشرة أياـ يف كرقة كحيدة  (اؼبؤسسة ألكراؽ ذبارية
 .كحسمها لدل البنك ،ىذه العملية ال تقدـ نفس ضمانات اػبصم الكالسيكي

   قرض مقابل فواتيرL’affacturage:  تتنازؿ اؼبؤسسة على حقوقها مع الزبائن لصاحل شخص
 ،كىو عبارة عن شركة قرض تشًتم الفواتَت كتلتـز بالتحصيل من الزبائن مقابل  Factorمعنوم يدعى 

عمولة ،كتعود بالفائدة على اؼبؤسسة من خالؿ التخلص من جزء كبَت من اؼبخاطر حيث يتحملها  
Factorكالتخلص كذلك من التسيَت االدارم للزبائن بالتارل ينتهي مشكل العمالء ، . 

: القروض اآلخرى للخزينة . 2-2-2

 القرض المؤكد للخزينة Le crédit confirmé de trésorerie :  يغطي ىذا القرض
 .االحتياجات الدائمة كتصل مدتو اذل سنتُت

 ىو اؼببلغ الذم يسمح البنك للمؤسسة بسحبو حيث يصبح حساهبا اعبارم :السحب على المكشوف
 .مدين كاللجوء اذل ىذا القرض يعرب عن كجود عجز حاد يف رأس اؼباؿ العامل

 ال يكوف ىناؾ توازف بُت )تلجأ اؼبؤسسة اليها لتغطية عجز على مستول صندكقها ،:تسهيالت الصندوق
،تكوف قيمة تسهيالت الصندكؽ أقل من رقم أعماؿ اؼبؤسسة دبا فيو الرسم (اؼبدفوعات كاؼبقبوضات 

 .،كمدتو أقل من سنة
 سندات اػبزينة. 

                                                           
.71باديس بوخلوة ،مرجع سابق ،ص -  1  

.76-73 ، ص ص نفس اؼبرجع-  2  
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: تمويل عمليات أو األنشطة الخاصة. 2-2-3

: قد ال يكوف مناسبا عبوء اؼبؤسسة اذل القرض اؼبتجدد ،لذلك تلجأ اذل أنواع أخرل من القركض كمنها

 القروض الموسمية Crédit de compagne:  مثل )سبنح عادة اؼبؤسسات ذات اؼبشاط اؼبوظبي
 .(....القطاع الفالحي ،

 حيث تقـو اؼبؤسسة برىن كل أك جزء من اؼبخزكف لصاحل اؼبقرض ،كبذلك :القروض على المخزونات
 .وبدد ىذا األخَت نسبة األمواؿ اليت يقًتضها باؼبقارنة باؼبخزكف

 يكوف على شكل كثيقة مصرفية يرسلها البنك بناءا على طلب الزبوف اذل بنك آخر :االعتماد المستندي
 يف اػبارج ،هبدؼ تسديد شبن الصفقة
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خالصة الفصل 

تناكلنا خالؿ ىذا الفصل مفاىيم متعددة للخزينة منها اؼبفهـو التقليدم ،النقدم ،التفاضلي ،كالديناميكي 
،كتطرقنا ؼبكونات اػبزينة اليت تتمثل يف أصوؿ اػبزينة كتضم كل أصل سائل أك متاح ،كخصـو اػبزينة كىي 

. األمواؿ اليت سبنح مباشرة ػبزينة اؼبؤسسة ،كحساب اػبزينة كربديد كضعياهتا

كما تعرضنا اذل جدكؿ تدفقات اػبزينة ككيفية اعداده حسب الطريقة اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة ،يعترب أحد األدكات 
اؼبهمة لتفسَت تغَتات اػبزينة ككيفية تشكلها كيساعد يف ربديد االمكانيات اؼبالية للمؤسسة ؼبواجهة 

. ككذلك موازنة اػبزينة ككيفية اعدادىا.التزاماهتا

تطرقنا للعوامل الداخلية كاػبارجية اؼبؤثرة على تسيَت اػبزينة ككذا اؼبشاكل اؼبتعلقة هبذه العملية ،كيف األخَت تناكلنا 
اجراءات رفع كفاءة ادارة اػبزينة عن طريق تسيَت تغَتات ـبتلف عناصر احتياجات رأس اؼباؿ العامل ككذا 

. القرارات اؼبالية اؼبتعلقة بتسيَت اكبرافات اػبزينة

كيعترب التوازف اؼبارل يف اؼبؤسسة االقتصادية معيار مهم لتقييم األداء اؼبارل كونو ىدؼ مارل تسعى الوظيفة اؼبالية 
اذل بلوغو من أحل ربقيق األماف للمؤسسة ،لذا سيتم الطرؽ يف الفصل اؼبوارل اذل ربليل األداء اؼبارل باستخداـ 

 .مؤشرات التوازف اؼبارل
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تمهيد 

وبظى األداء اؼبارل يف اؼبؤسسات بكافة أنواعها باىتماـ متزايد من قبل الباحثُت كاإلداريُت كاؼبستثمرين ،ألنو ىو 
السبيل للحفاظ على البقاء كاالستثمار ،كعليو يعترب احملور الرئيسي الذم ينصب حولو جهود اؼبديرين كونو يشكل 
أىم أىداؼ اؼبؤسسة ،كلكن مهما كاف متاحا للمؤسسة من موارد دبختلف أنواعها ال يبكن ؽبا استغالؽبا إال عن 
طريق ادارة رشيدة ،كال تستطيع ىذه االدارة معرفة ما حققتو من نتائج كما ضيعتو من فرص إال بتحديد خططها 

اؼبستقبلية عن طريق تقييم أدائها خاصة األداء اؼبارل ،اذ يعرب ىذا األخَت على مدل قدرة اؼبؤسسة على االستغالؿ 
. األمثل للموارد اؼبادية اؼبتاحة لديها أفضل استغالؿ ،مع ربقيق األىداؼ اؼبسطرة من قبل االدارة

تقديم ىام للمؤسسة االقتصادية :المبحث األول 

تعترب اؼبؤسسة عصب حياة االقتصادية كاػبلية األساسية اؼبكونة لبنية االقتصاد الوطٍت فهي مصدر الثركة االصبالية 
للمجتمع ،كىي مصدر مداخيل األفراد كالدكلة ،كسبثل منتجاهتا سواء كانت مادية أك معنوية اؼبكوف الرئيسي اليت 

. تقـو عليو األسواؽ

سنركز يف ىذا اؼببحث على مفهـو اؼبؤسسة االقتصادية ،األىداؼ الرئيسية لنشاط اؼبؤسسة كيف األخَت نتطرؽ اذل 
. تصنيف اؼبؤسسة االقتصادية

مفهوم المؤسسة االقتصادية :المطلب األول 

تعددت التعاريف اليت قدمها الباحثوف للمؤسسة االقتصادية ،كىذا نتيجة الختالؼ األنظمة االقتصادية ،فهي 
بالنسبة لالقتصاديُت كحدة تقنية لإلنتاج تعمل على ضماف استمرارية حياهتا ،أما بالنسبة لعلماء االجتماع فهي 

: نظاـ سياسي يعٍت مكاف للتفاكض اؼبستمر يف ـبتلف اؼبيادين كسأتطرؽ اذل أىم التعاريف اليت أعطيت ؽبا

اؼبؤسسة ىي ؾبموعة من الوسائل اؼبختلفة األنواع اؼبادية كاؼبعنوية اؼبستثمرة من طرؼ ؾبموعة من األشخاص  .1
 1.،هبدؼ الوصوؿ اذل اشباع اقتصادم كاجتماعي

 
اؼبؤسسة ىي كحدة انتاجية كمركز توجيو عوائد االنتاج كلكن تعترب كوحدة اجتماعية تتخذ ؾبموعة من  .2

 2.القرارات من أجل اقتحاـ أكرب عدد من األسواؽ ،ككذلك لتحقيق ؾبمل أىدافها

                                                           
1 -Jaque Bravard ,L’évaluation des entreprise ,DONOD ,Paris ,1969 ,P01.  

2 -M.Darbelet , économie d’entreprise ,édition Foucher ,Paris ,1996 ,P04.  
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تعرؼ اؼبؤسسة كمنظمة اقتصادية كاجتماعية مستقلة نوعا ما تؤخذ فيها القرارات حوؿ تركيب الوسائل  .3
 1.'زمكاشل'البشرية ،اؼبالية ،اؼبادية كاإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األىداؼ يف نطاؽ 

من جهتنا يبكن اعطاء تعريف للمؤسسة ،كىو تعريف تتالقى فيو كجهات نظر العديد من االقتصاديُت كالذم 
. يعترب اؼبؤسسة نظاـ مفتوح يظم ؾبموعة من العناصر اؼبتفاعلة فيما بينها قصد ربقيق ىدؼ معُت

األىداف الرئيسية لنشاط المؤسسة االقتصادية :المطلب الثاني 

زبتلف أىداؼ اؼبؤسسات حسب طبيعة النشاط الذم تقـو بو ،كحسب توجهات أصحاهبا كبالرغم من صعوبة 
: 2حصرىا ،إال أف أغلبية اؼبؤسسات تسعى أساسا لتحقيق األىداؼ االتية

 كتتمثل يف الربح ،االستجابة لرغبات اؼبستهلكُت كعقلنة االنتاج :أىداف اقتصادية. 
 تتعلق بضماف مستول مقبوؿ من األجور ،ربسُت مستول معيشة العماؿ ،اقامة  :أىداف اجتماعية

 .أمباط استهالكية معينة ،الدعوة اذل تنظيم كسباسك العماؿ ،توفَت تأمينات كمرافق عامة
 كتوفَت كسائل ترفيهية كثقافية ،تدريب العماؿ اؼببتدئُت ،رسكلة القدامى  :أىداف ثقافية ورياضية

 .كزبصيص أكقات للرياضة
 كإنشاء ىيئة للبحث كالتطوير ،استعماؿ كسائل اعالمية حديثة لربح الوقت  :أىداف تكنولوجية

 .كتقليص التكلفة ،كاغبصوؿ على معلومات دقيقة كموثوقة
  كما يبكن النظر اذل اؼبؤسسة كمتعامل اقتصادم ،تربطو التزامات داخلية كخارجية اذباه طبس فبثلي

 :3ؾبموعات يتم من خالؽبا ربديد أىداؼ اؼبؤسسة كىم
ال يقتصر ىدؼ اؼبالؾ يف تعظيم الربح بل يبتد ليشمل أىداؼ تتعلق باحمليط كخدمة الصاحل العاـ  :المالك .1

 .كربسُت الظركؼ اؼبعيشية للعماؿ
من بُت اجملموعات اليت هتتم هبا اؼبؤسسة ىي الزبائن حيث يتم من خالؽبم ربديد قيمة االنتاج على :لزبائن ا .2

أساس سعر البيع الذم يقبلونو أك يرفضونو ،كتتحدد أىداؼ اؼبؤسسة ذباه الزبائن عن طريق العوامل االتية 
 .النشاط ،السعر ،النوعية ،اجاؿ التسليم ،كاػبدمات ما بعد البيع:

كيتعلق األمر ىنا ببعض االلتزامات اليت هبب أف زبضع ؽبا اؼبؤسسة ،كذبعل ربقيق  :السلطات العمومية .3
أىدافها مرىوف بتطبيق ىذه االلتزامات منها االطار القانوشل الذم وبكم اؼبؤسسة سواء تعلق األمر بالقوانُت 

                                                           
.25 ،ص2000ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،الساحة اؼبركزية بن عكنوف ،اعبزائر ،، اقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاؽ بن حبيب ،-  1  

.10ناصر دادم عدكف ،نفس اؼبرجع ،ص -  2  

3- Lasary ,comptabilité analytique ,imprimere Es-Salem ,Alger ,2001 ,PP14-15.  
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الوطنية أك الدكلية ،احًتاـ حقوؽ العماؿ كىذا طبقا ؼبا جاءت بو بعض اؼبدارس التنظيمية اليت تلت اؼبدرسة 
الكالسيكية ،كاالمتثاؿ اذل بعض الضغوطات اليت تنادم هبا ؾبموعات احمليط خاصة بالنسبة للمؤسسات 

 .اليت تنتج مواد كيماكية أك مواد سامة
اف مستقبل اؼبؤسسة كبلوغ أىدافها مرىوف دبهارات عماؽبا ،فالعامل الذم يكتسب خربة طواؿ :العمال  .4

السنوات اليت قضاىا يف اؼبؤسسة ال يبكن استبدالو بسهولة ،خاصة يف تلك اليت تتمتع بتقنيات عالية يف 
فمعرفة العماؿ برأظباؿ اؼبعرفة الذم .عملية االنتاج ،أك بصفة خاصة تلك اليت تعتمد على فكر كذكاء العماؿ

كآم تصرؼ .يصعب حقيقة تقييمو كباقي عناصر أصوؿ اؼبؤسسة ،كال يبكن االحساس بفعاليتو إال بفقدانو
اهبايب ذباه العماؿ يؤدم اذل زبفيض التكاليف احًتاـ آجاؿ التسليم ،كربسُت النوعية ،كذلك جبعل العامل 

 .وبس بأنو جزء ال يتجزأ من ىذه اؼبؤسسة
سواء كانت موارد مادية ،مالية ،أك بشرية )يشكل اؼبوردكف اؼبصدر اػبارجي ؼبوارد اؼبؤسسة ،:الموردون  .5

،فاؼبوارد اؼبادية تتمثل يف االستثمارات كالسلع اليت يبكن للمؤسسة أف ربصل عليها دكف أف تدفع شبنها فورا (
أما اؼبوارد اؼبالية .،كبالتارل يبكن ؽبا استغالؽبا كاغبصوؿ على عوائد تسمح بتسديد شبنها كربقيق ربح للمؤسسة

فتتمثل يف القركض الطويلة ،اؼبتوسطة كقصَتة األجل اليت يبكن للمؤسسة اغبصوؿ عليها ،كأما خبصوص 
  1.اؼبوارد البشرية فاؼبقصود ىنا اؼبقاكلة من الباطن اليت سبكن اؼبؤسسة من رفع رقم أعماؽبا كبالتارل من أرباحها

تصنيف المؤسسات االقتصادية حسب المعيار القانوني :المطلب الثالث 

تتخذ عملية تصنيف عددا من اؼبعايَت ،كأف نفرؽ بُت مؤسسات انتاجية كمؤسسات غَت انتاجية ،كىذا على 
أساس ما تقدمو للسوؽ من انتاج مادم أك خدمات ،كيبكن ازباذ أساس آخر للتصنيف كالقطاعات االقتصادية 

،أك حسب اغبجم كالذم (عمومية ،خاصة )،أك التصنيف على أساس اعبانب القانوشل (زراعة ،صناعة ،خدمات )
. اخل....تؤخذ مؤشرات معينة لقياسو كعدد العماؿ أك رأس اؼباؿ 

 :تبعا للمعيار القانوشل يبكن تصنيف اؼبؤسسات حسب الشكل التارل 

 

 

 

 

                                                           
.....كيتعلق األمر ىنا خاصة بعقود العمل ،األجر األساسي ،االشًتاكات االجتماعية ،قواعد تسريح العماؿ ،التشاكر مع العماؿ-  1  
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تصنيف المؤسسات حسب المعيار القانوني  :(1-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

. 26 ،ص 2006عمر صخري ،اقتصاد المؤسسة ،ديوان المطبوعات ،الطبعة الرابعة ،الجزائر ،:المصدر 

 .يتفرع ىذا النوع من اؼبؤسسات اذل مؤسسات فردية كشركات:المؤسسات الخاصة  .1
ىي مؤسسات تعود ملكيتها للدكلة ،كال وبق للمسؤكلُت عن بيعها أك التصرؼ فيها  :المؤسسات العمومية .2

مؤسسات عمومية ذات طابع :اال دبوافقة الدكلة كيبكن التمييز بُت ثالثة أنواع من اؼبؤسسات العمومية 
. مؤسسات عمومية اقتصادية كمؤسسات عمومية ؿبلية ،صناعي كذبارم

ىي اؼبؤسسات اليت ملكيتها بصفة مشًتكة اذل القطاع العاـ كاػباص ،أم  :المؤسسات المختلطة .3
مؤسسات عمومية تشًتؾ مع مسانبُت خواص ،يف اطار االقتصاد اؼبختلط ،مع العلم أف تنظيم ىذا النوع 

 1.من اؼبؤسسات ىبضع لضوابط ربددىا تشريعات كأحكاـ خاصة

مفاىيم أساسية حول األداء المالي :المبحث الثاني 

اؼبفاىيم اؼبتعددة :سيتم يف ىذا اؼببحث الًتكيز على األداء اؼبارل للمؤسسة االقتصادية من خالؿ التعرض اذل 
 .لألداء اؼبارل كأسباب تباينها ،معايَت األداء اؼبارل كالعوامل اؼبؤثرة فيو

 

 

                                                           
.15 ،ص 2001ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،، الترشيد االقتصادي للطاقات االنتاجية في المؤسسةأضبد طرطار ،-  1  

 المؤسسة

 المؤسسات الخاصة

 مؤسسات عمومية محلية

 مؤسسات عمومية اقتصادبة

 مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري

 المؤسسات العمومية المؤسسات المختلطة

 شركات

 مؤسسات فردية
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تعاريف األداء المالي وأسباب تباينها :المطلب األول 

توجد عدة تعاريف لألداء اؼبارل حسب كل منظور ،كيعود تباين ىذه التعاريف اذل اختالؼ الباحثُت حوؿ 
الوظيفة اؼبالية ،كاذل تطور اؼبالية الكالسيكية اذل نظرية مالية معاصرة ،كذلك تطور اؼبؤشرات احملاسبية اذل مؤشرات 

.  مالية كاقتصادية

 :1تعاريف األداء المالي .1

يعرؼ األداء اؼبارل دبدل قدرة اؼبؤسسة على توليد ايرادات سواء من أنشطتها اعبارية أك الرأظبالية أك االستثنائية 
،كربقيق فائض من أنشطتها من أجل مكافأة عوامل االنتاج كفقا للنظرية اغبديثة ،كالبعض يعرفو دبدل سبتع 

اؼبؤسسة ؽبامش أماف يزيل عنها العسر اؼبارل ،أك ظاىرة االفالس ،بتعبَت آخر مدل قدرة اؼبؤسسة على تصدم 
. اؼبخاطر كالصعاب اؼبالية

كيعٍت األداء دبفهـو ماكينزم اختيار التمويل كربليل كل من رافعة خلق القيمة ،كمعدؿ النمو ،كمعدؿ مردكدية 
. األمواؿ اؼبستثمرة

:  ىو فحص احملاكر التالية من خالؿ عملية التحاكي Serge Evraertكاألداء اؼبارل حسب سَتج افراريت  

 العوامل اؼبؤثرة يف اؼبردكدية اؼبالية؛ 
 أثر السياسات اؼبالية اؼبتبناة من طرؼ اؼبسَتين على مردكدية األمواؿ اػباصة؛ 
 مدل مسانبة معدؿ مبو اؼبؤسسة يف اقباح السياسة اؼبالية كربقيق فوائض من األرباح؛ 
 مدل تغطية مستول النشاط للمصاريف العامة. 

كمفهـو األداء اؼبارل حسب مبدأ تقييم اؼبؤسسة فَتل بعض اؼبهتمُت على أنو تشخيص الصحة اؼبالية للمؤسسة 
ؼبعرفة مدل قدرهتا على انشاء قيمة كؾباهبة اؼبستقبل ،من خالؿ االعتماد على اؼبيزانيات ،جدكؿ حسابات النتائج 

،كاعبداكؿ اؼبلحقة ،كنأخذ من ىذا التعريف الظرؼ االقتصادم بعُت االعتبار الذم يشَت اذل عنصرين مهمُت 
،العنصر األكؿ يتمثل يف اؼبيزانية االقتصادية أما العنصر الثاشل يتمثل يف متغَتات االقتصاد الكلي كانعكاسها على 

. أداء اؼبؤسسة اذل جانب متغَتات االقتصاد اعبزئي

كفبا سبق فاف األداء اؼبارل ىو أداة للتعرؼ على الوضع اؼبارل القائم يف اؼبؤسسة ،يركز على استخداـ مؤشرات 
. مالية لقياس مدل اقباز األىداؼ ،كيساىم يف اتاحة اؼبوارد اؼبالية كتزكيد اؼبؤسسة بالفرص االستثمارية

                                                           
دراسة حالة بورصتي الجزائر وفرنسا :،قياس األداء المالي في المؤسسات االقتصادية نحو ارساء نموذج لإلنذار المبكر باستعمال المحاكاة المالية عبد الغٍت دادف -  1
 .35 ،ص 2006/2007أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية ،جامعة اعبزائر ،اعبزائر ،،
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 :أسباب تباين مفهوم األداء المالي  .2

: 1يعود تباين مفهـو األداء اؼبارل اذل صبلة من األسباب منها

 :اختالف رؤى الباحثين حول تحديد الوظيفة المالية .1.2

تباينت نسبيا رؤل الباحثُت حوؿ ربديد مفهـو األداء اؼبارل نظرا لتباين كجهات النظر حوؿ ربديد الوظيفة اؼبالية 
،فبعض التعاريف أسندت الوظيفة اؼبالية اذل القرارات اؼبالية اؼبتخذة ،اسًتاتيجيات اػبطط ،األىداؼ ،السياسات 

. اؼبالية ،كأيضا مواجهة اؼبصاعب كالعقبات اؼبالية

 :تطور النظرية المالية الكالسيكية الى نظرية مالية معاصرة .2.2

اعتربت النظرية اؼبالية الكالسيكية يف اؼبؤسسة دكر اؼبزكد باألمواؿ كتسيَتىا ،لكن سرعاف ما اهنار ىذا اؼبفهـو يف 
ظركؼ اتسمت بالتعقيدات كظركؼ عدـ التأكد ،التظليل اؼبعلومايت ،التحديات اليت تواجهها اؼبؤسسات ،ازدياد 

. التدخل اغبكومي بشكلو اؼبباشر كغَت اؼبباشر ،التقدـ التكنولوجي ،حدة اؼبنافسة ،كندرة األمواؿ

 تعد النظرية اؼبالية اؼبعاصرة مبوذجا خارجيا للمؤسسة خاضعا لقوانُت CONSOككفقا لرؤية الربكفيسور كونسو 
. سوؽ األصوؿ ،كذلك بالفصل بُت رأس ماؿ اقتصادم كرأس ماؿ مارل

  تطور المؤشرات المحاسبية الى مؤشرات مالية واقتصادية: 

،ؼبا تكتسبو (البورصة )تداركت النظرية اؼبالية أنبية مدلوؿ اؼبؤشرات االقتصادية جنبا كموازاة مع اؼبؤشرات السوقية 
ىذه األخَتة من قوة كتفسَت البيئة االقتصادية كالضوابط السوقية اليت ربكم اؼبؤسسة ،األمر الذم يفسر أف 

اؼبؤشرات االقتصادية أخذت بعُت االعتبار الضوابط كالوسائط اػبارجية اليت تواجهها اؼبؤسسة يف ؿبيطها اػبارجي 
كذات تأثَت فعاؿ على مركزىا الداخلي باإلضافة اذل الوسائط الداخلية ذات الصلة اؼبباشرة بسوؽ البورصة أال كىي 

 .قيمة اؼبؤسسة الناذبة عن الثركة الداخلية اؼبًتاكمة

 

 

 
                                                           

 ،كلية اغبقوؽ كالعلـو االقتصادية ،جامعة كرقلة ،اعبزائر ،ص 2006ؾبلة البحث ،العدد الرابع ،قراة في األداء المالي والقيمة في المؤسسة االقتصادية ،عبد الغٍت دادف ،-  1
42. 
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العوامل الداخلية االدارية والفنية المؤثرة على األداء المالي :المطلب الثاني 

: 1تتلخص العوامل اؼبؤثرة على األداء اؼبارل كاآليت

  الهيكل التنظيمي: 

ىو الوعاء أك االطار الذم تتفاعل فيو صبيع اؼبتغَتات اؼبتعلقة بالشركات كأعماؽبا ،ففيو تتحدد أساليب االتصاالت 
كالصالحيات كاؼبسؤكليات كأساليب تبادؿ األنشطة كاؼبعلومات ،حيث يتضمن اؽبيكل التنظيمي الوظائف االدارية 

يف الشركات كالتمايز الرأسي ىو عدد اؼبستويات االدارية يف الشركات أما التمايز األفقي فهو عدد اؼبهاـ اليت 
. نتجت عن تقسيم العمل كاالنتشار اعبغرايف من عدد الفركع كاؼبوظفُت

كيؤثر اؽبيكل التنظيمي على أداء الشركات من خالؿ اؼبساعدة يف تنفيذ اػبطط بنجاح عن طريق ربديد األعماؿ 
كالنشاطات اليت ينبغي القياـ هبا كمن مث زبصيص اؼبوارد ؽبا باإلضافة اذل تسهيل األدكار لألفراد يف الشركات 

. كاؼبساعدة يف ازباذ القرارات ضمن اؼبواصفات اليت تسهل إلدارة الشركات ازباذ القرار بأكثر فاعلية

 المناخ التنظيمي: 

ىو كضوح التنظيم ككيفية ازباذ القرار كأسلوب االدارة كتوجيو األداء كتنمية العنصر البشرم ،كيقصد بوضوح 
التنظيم ادراؾ العاملُت مهاـ اؼبؤسسة كأىدافها كعملياهتا كنشاطاهتا مع ارتباطها باألداء ،كأما القرار ىو أخذه 

بطريقة عقالنية كمدل مالئمة اؼبعلومات الزباذىا ،كأسلوب االدارة يف تشجيع العاملُت على مبادرة الذاتية أثناء 
. األداء ،أما توجيو األداء من مدل تأكد العامل من أدائو كربقيق مستويات عليا من األداء

 التكنولوجيا: 

ىي عبارة عن األساليب كاؼبهارات كالطرؽ اؼبعتمدة يف اؼبؤسسة لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة كاليت تعمل على ربط 
اؼبصادر باالحتياجات ،كيندرج ربت التكنولوجيا عدد من األنواع كتكنولوجيا االنتاج حسب الطلب كتكوف كفقا 
للمواصفات اليت يطلبها اؼبستهلك ،كتكنولوجيا االنتاج اؼبستمر اليت تلتـز دببدأ االستمرارية ،كتكنولوجيا الدفعات 

. الكبَتة

على اؼبؤسسة ربديد نوع التكنولوجيا اؼبناسبة لطبيعة أعماؽبا كاؼبنسجمة مع أىدافها ألهنا من أبرز التحديات اليت 
تواجو اؼبؤسسات ،كتعمل التكنولوجيا على مشولية األداء ألهنا تغطي جوانب متعددة من القدرة التنافسية كخفض 

. التكاليف كاؼبخاطرة كالتنويع باإلضافة اذل زيادة األرباح كاغبصة السوقية
                                                           

.51-48 ،ص ص 2009بدكف طبعة ،دار حامد ،األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات ،ؿبمد ؿبمود اػبطيب ،-  1  
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 الحجم: 

يقصد باغبجم ىو تصنيف اؼبؤسسات اذل مؤسسات صغَتة أك متوسطة أك كبَتة ،كيعترب اغبجم من العوامل اؼبؤثرة 
على األداء اؼبارل للمؤسسات سلبا فقد يشكل اغبجم عائقا ألداء اؼبؤسسات حيث أف بزيادة اغبجم فاف عملية 

ادارة اؼبؤسسة تصبح أكثر تعقيدا كمنو يصبح أداؤىا أقل فاعلية ،كإهبابا من حيث أنو كلما زاد حجم اؼبؤسسة 
يزداد عدد احملللُت اؼباليُت اؼبهتمُت باؼبؤسسة ،كأف سعر اؼبعلومة للوحدة الواحدة الواردة يف التقارير اؼبالية يقل بزيادة 

حجم اؼبؤسسات ،كقد أجريت عدة دراسات حوؿ عالقة اغبجم بأداء اؼبؤسسات كبينت أف العالقة بُت اغبجم 
. كاألداء عالقة طردية

مصادر معلومات تقييم األداء :المطلب الثالث 

صبع اؼبعلومات فجمع اؼبعلومات ىي نقطة االنطالؽ ،فيشًتط للمعلومات أف تكوف باعبودة كيف الوقت اؼبناسب 
،تقسيم مصادر اؼبعلومات ىبتلف حسب كل باحث ،فمنهم من يقسمها اذل مصادر داخلية كخارجية كيقسمها 

اخل التقسيم الذم سيتم انتاجو يف ىذا البحث ...باحث آخر اذل اؼبعلومات العامة ،اؼبعلومات اػباصة باؼبؤسسة
ىو مصادر خارجية كتظم اؼبعلومات العامة كاؼبعلومات القطاعية كمصادر داخلية تظم اؼبعلومات اليت تتعلق بنشاط 

. اؼبؤسسة

 :المصادر الخارجية .1

تتحصل اؼبؤسسة على ىذا النوع ف اؼبعلومات من ؿبيطها اػبارجي كىذه اؼبعلومات يبكن تصنيفها اذل نوعُت من 
. اؼبعلومات

  المعلومات العامة: 

تتعلق ىذه اؼبعلومات بالظرؼ االقتصادم حيث تبُت الوضعية العامة لالقتصاد يف فًتة معينة كسبب اىتماـ 
اؼبؤسسة هبذا النوع من اؼبعلومات ىو تأثر نتائجها بطبيعة اغبالة االقتصادية للمحيط كالتضخم كالتدىور ،حيث 

   1.تساعد ىذه اؼبعلومات على تفسَت نتائجها كالوقوؼ على حقيقتها

 

 

                                                           
.200 ،ص 2003 ،،دار الفكر العريب ،الطبعة األكذل ،مصردراسات الجدوى وتقييم المشروعات صالح الدين حسن السيسي ،- 1  
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 المعلومات القطاعية: 

تقـو بعض اؼبنظمات اؼبتخصصة جبمع اؼبعلومات اػباصة بالقطاع كنشرىا لتستفيد منها اؼبؤسسات يف اجراء 
ـبتلف الدراسات اؼبالية كاالقتصادية ،فمثال هبمع مركز اؼبيزانيات لبنك فرنسا ـبتلف اغبسابات السنوية اليت 
تنشرىا اؼبؤسسات مث يضعها يف حسابات ؾبمعة كبعدىا يستخلص منها نسب كمعلومات قطاعية تساعد 

. اؼبؤسسات يف تقييم كضعيتها اؼبالية باؼبقارنة مع ىذه النسب

النقابات اؼبهنية ،النشرات :فهذا النوع من اؼبعلومات عموما تتحصل عليو اؼبؤسسة من احدل األطراؼ التالية 
. اخل....االقتصادية ،اجملالت اؼبتخصصة ،بعض اؼبواقع على االنًتنت 

لكن ىذا النوع من اؼبعلومات يظل غائبا يف معظم الدكؿ النامية كاعبزائر ،كبالتارل القياـ بدراسة اقتصادية أك مالية 
 1.كافية تعد عملية صعبة جدا

 :المصادر الداخلية .2

تتمثل اؼبعلومات الداخلية اؼبستعملة يف عملية تقييم األداء اؼبارل عموما يف اؼبعلومات اليت تقدمها مصلحة 
. احملاسبة كتتمثل ىذه اؼبعلومات يف اؼبيزانية كجدكؿ حسابات النتائج كاؼبالحق

  الميزانية: 

تقدـ مصلحة احملاسبة العامة اذل اؼبسَتين اؼبكلفُت بإجراء عملية تقييم األداء اؼبارل كثيقة ؿباسبية ختامية ىي 
اؼبيزانية احملاسبية كؾبموعة من اؼبعلومات اليت سبكنهم من اعداد اؼبيزانية اؼبالية اليت يبكن االعتماد عليها كمعلومات 

. مالية مساعدة على تقييم األداء

تعرب اؼبيزانية عن ؾبموعة مصادر أمواؿ اؼبؤسسة كتدعى باػبصـو ،كأكجو استخدامات ىذه األمواؿ كتسمى 
 2.باألصوؿ ،كذلك بزمن تارىبي معُت عادة ما يكوف يف هناية السنة

ترتب األصوؿ احملاسبية تبعا ؼبدة استعماؽبا ،فنجد على رأس عناصر األصوؿ االستثمارات بنوعيها اؼبعنوية كاؼبالية 
القابلة للتحقيق )كيف أسفل األصوؿ قبد اغبقوؽ (....بضائع ،مواد أكلية ،منتجات تامة)كتليها اؼبخزكنات 

. (كالعمالء ،أكراؽ القبض ،سندات اؼبسانبة كاألمواؿ اعباىزة كالبنك كالصندكؽ

                                                           
.50الياس بن ساسي ك يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص -  1  

.48  ،ص2007 ،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ،األردف ،تقويم األداء باستخدام النسب الماليةؾبيد الكرخي ،-  2  
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أما اػبصـو فتشكل ؾبموعة من العناصر يكوف ترتيبها تنازليا حسب درجة استحقاقها ،أم ابتداء من األمواؿ اليت 
تستغرؽ مدة طويلة جدا إلعادهتا اذل أصحاهبا اذل غاية األمواؿ اليت تعاد اذل أصحاهبا يف أدسل اآلجاؿ ،فنجد 

. األمواؿ اػباصة مث الديوف الطويلة كاؼبتوسطة األجل مث الديوف األقصر مدة بوجودىا يف اؼبؤسسة

كتكمن قيمة اؼبيزانية احملاسبية يف اعتبارىا كسيلة كمية كقانونية تظهر التزامات اؼبؤسسة كبو الغَت من جهة 
. ،كاستعماالت مواردىا اؼبالية كحقوقها على الغَت من جهة أخرل

النظر اذل اؼبيزانية على أهنا موارد كاستخدامها يشكل نظرة أك قراءة اقتصادية يبكن أف تكمل بدارستُت قانونية 
 1.كمالية

 جدول حسابات النتائج: 

يعد جدكؿ حسابات النتائج كثيقة ؿباسبية هنائية تلخص نشاط اؼبؤسسة دكريا كيتمثل يف جدكؿ هبمع ـبتلف 
عناصر التكاليف كاإليرادات اليت تساىم يف ربقيق نتيجة نشاط اؼبؤسسة يف دكرة معينة ،دكف ربديد تواريخ 

تسجيل ؽبا ،أم يعرب عن ـبتلف التدفقات اليت تتسبب يف تكوين نتيجة اؼبؤسسة خالؿ فًتة معينة ،فهو يعد 
كسيلة جد مهمة للمسَتين لدراسة كربليل نشاط اؼبؤسسة من جهة كلتحديد ؾباميع احملاسبة الوطنية من جهة 

. أخرل ،لقد كضع اعبدكؿ ليعطي النتائج على طبس مستويات

  يعترب عنصر مهم يف ربليل نشاط اؼبؤسسات التجارية كينتج عن الفرؽ بُت العنصرين :الهامش االجمالي
 .مبيعات البضائع كتكلفة البضاعة اؼبباعة:األساسُت يف ىذا النشاط كنبا 

  تعد مفهوما اقتصاديا أكثر منو ؿباسبيا ،يعٍت القيمة اليت مت انتاجها بواسطة ـبتلف :2القيمة المضافة
عوامل االنتاج خالؿ العملية االنتاجية كيبكن النظر اليها من زاكيتُت ـبتلفتُت فهي الفرؽ بُت ما مت انتاجو 

كاالستهالؾ الوسيط من جهة كأهنا سبثل ؾبموعة عوائد عوامل االنتاج من جهة أخرل كيتم حساهبا 
: ؿباسبيا دبوجب العالقة التالية

 

 

                                                           
 .20 ،ص 1991 ،دار االفاؽ ،اعبزائر ،دراسة الحاالت الماليةناصر دادم عدكف ،نواصر ؿبمد فتحي ،-  1
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  تتمثل يف الربح الناتج عن نشاط االستغالؿ الذم قامت بو اؼبؤسسة كيبكن حسابو :نتيجة االستغالل
: بالعالقة التالية 

 

 

 

. تنتج عن الفرؽ بُت نواتج خارج االستغالؿ كمصاريف خارج االستغالؿ:نتيجة خارج االستغالل - 

. ىي نتيجة اعبمع اعبربم بُت نتيجة االستغالؿ كنتيجة خارج االستغالؿ:نتيجة الدورة - 

  المالحق: 

اؼبلحق ىو كثيقة شاملة تنشئها اؼبؤسسة ،ىدفو األساسي ىو تكملة كتوضيح فهم اؼبيزانية كجدكؿ حسابات 
. النتائج ،فهو يبكن أف يقدـ اؼبعلومات اليت ربتويها اؼبيزانية كجدكؿ النتائج بأسلوب آخر

هبب على اؼبالحق أف سبكن األطراؼ اؼبوجهة اليها اؼبيزانية كجدكؿ النتائج من الفهم اعبيد ؽبا ،كتقدـ ىذه 
اؼبعلومات اؼبكممة أك الرقمية اؼبوجهة لتكملة كتفصيل بعض عناصر اؼبيزانية كجدكؿ :اؼبالحق نوعُت من اؼبعلومات 

. حسابات النتائج ،اؼبعلومات غَت الرقمية تتمثل يف التعليقات اؼبوجهة لتسهيل كتوضيح فهم اؼبعلومات اؼبرقمة

اجراءات رفع كفاءة ادارة الخزينة  :المبحث الثالث 

تقييم األداء اؼبارل يعٍت تقدصل حكم ذك قيمة حوؿ ادارة اؼبوارد الطبيعية كاؼبادية كاؼبالية ،أم قياس النتائج احملققة أك 
اؼبنتظرة كمن مث مدل ربقيق األىداؼ ؼبعرفة مستول الفعالية كاغبكم على درجة الكفاءة ،كسنتناكؿ يف ىذا البحث 

. (رأس اؼباؿ العامل ،االحتياج لرأس اؼباؿ العامل ،اػبزينة )تقييم األداء اؼبارل باستخداـ مؤشرات التوازف 

التوازن المالي في المؤسسة االقتصادية :المطلب األول 

هتدؼ اؼبؤسسة من خالؿ ربقيق التوازف اؼبارل اذل توفَت االحتياجات اؼبالية للمؤسسة باألحجاـ اؼبطلوبة كبأدسل 
تكلفة ،كاستخداـ ىذه األمواؿ ضمن ىيكل مارل يضمن ؽبا امكانية تسديد التزاماهتا عامة كديوهنا القصَتة خاصة 

. بتواريخ استحقاقها ،ذبنبا لوقوعها يف عسر مارل الذم يؤدم اذل االفالس كخركجها من دائرة األعماؿ

كالتوازف اؼبارل ىو التقابل القيمي كالزمٍت بُت اؼبوارد اؼبالية يف اؼبيزانية من جهة ،كاستعماالهتا من جهة ثانية ،حيث 
زبتلف عناصر اؼبوارد يف مدة استعماؽبا اليت ترافق استحقاقها ،ككذلك عناصر االستعماالت اليت توافق درجة ثبوهتا 

+ مصاريف اؼبستخدمُت )– نواتج ـبتلفة كربويل تكاليف االستغالؿ + القيمة اؼبضافة = نتيجة االستغالؿ 
 .(ـبصصات االىتالكات كاؼبؤكنات + مصاريف ـبتلفة + مصاريف مالية + ضرائب كرسـو 
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،كتنطلق فكرة التوازف اؼبارل من اؼبيزانية اؼبالية باعتبار أهنا تعتمد على مبدأ التوازف بُت اػبصـو كاألصوؿ على 
أساس أف األمواؿ اليت تبقى يف اؼبؤسسة ؼبدة أكثر من سنة ىي اليت ستموؿ االستعماالت يف اؼبدل الطويل 

،ككذلك األمر بالنسبة لألصوؿ اؼبتداكلة اليت ستموؿ الديوف يف اؼبؤسسة يف اؼبدل القصَت كمنو فاف قاعدة التوازف 
: 1اؼبارل ترتكز على مايلي

  اف التوازف من أعلى اؼبيزانية سهل التحقيق يف اؼبؤسسة باعتبار أف الوقت يف :التوازن من أعلى الميزانية
 .صاغبها كأف األصوؿ الثابتة يبكن أف تتحوؿ اذل سيولة نقدية قبل تاريخ استحقاؽ الديوف

  ىذا األخَت صعب التحقيق ألف الوقت ليس يف صاحل اؼبؤسسة باعتبار أف :التوازن من أسفل الميزانية
استحقاقية الديوف قصَتة األجل ال تتماشى مع سيولة األصوؿ اؼبتداكلة ،ألف بعض أقساـ األصوؿ اؼبتداكلة 

ال تتمتع بدرجة الدكراف اؼبطلوب ،كينتج عنو عدـ سبكن اؼبؤسسة الوفاء بالتزاماهتا ،كعليو يصبح من الضركرم 
 .أف ىبصص احمللل ىامش األماف اؼبعرب عنو برأس اؼباؿ العامل لتغطية ىذه االلتزامات

: 2كتكمن أنبية التوازف اؼبارل يف مايلي

 التنبؤ بالنتائج اؼبستقبلية للخزينة العامة للمؤسسة كتقييم اؼبخاطر اؼبرتبطة هبا؛ 
 تقدير العائدات من فرص االستثمار اؼبتاحة؛ 
 يستعمل لفرض الرقابة الداخلية عل تدفقات األمواؿ الداخلية كاػبارجية من حيث ؾباالت استعماؽبا؛ 
 تقييم األداء اؼبارل للمؤسسة كالتعرؼ على مدل االستخداـ العقالشل للموارد .

  رأس المال العامل واالحتياجات في رأس المال العامل:المطلب الثاني 

   Fonds de Roulementرأس المال العامل   .1

أشرنا اذل مفهـو رأس اؼباؿ العامل الصايف سابقا من كجهة نظر كظيفية على أنو الفرؽ بُت اؼبوارد كاالستخدامات 
. اؼبستقرة

 

 

                                                           
.54-53 ،ص ص 2010 ،مذكرة ماسًت ،منشورة جبامعة كرقلة ،اعبزائر ،تقييم األداء المالي لمؤسسة االقتصاديةنور الدين بن عمارة ،-  1  

.56 مرجع سابق ،ص  نور الدين بن عمارة ،- 2  

 االستخدامات اؼبستقرة– اؼبوارد الدائمة = رأس اؼباؿ العامل الصايف االصبارل 
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 : 1يعترب رأس اؼباؿ العامل الوظيفي مؤشر ىاـ عن التوازف اؼبارل طويل اؼبدل ،حسب حاالتو نذكرىا كاآليت

 يشَت ذلك اذل أف اؼبؤسسة متوازنة ماليا على اؼبدل الطويل ،حيث : رأس مال عامل صافي اجمالي موجب
سبكنت من سبويل احتياجاهتا طويلة اؼبدل باستخداـ مواردىا طويلة اؼبدل كحققت فائض مارل يبكن 

 استخدامو يف سبويل االحتياجات اؼبالية اؼبتبقية؛
  رأس مال عامل اجمالي معدومFRng =0 : يعٍت ذلك أف اؼبؤسسة يف حالة التوازف األمثل على اؼبدل

الطويل ،لكن دكف ربقيق فائض ،حيث قبحت اؼبؤسسة فقط يف سبويل احتياجاهتا طويلة اؼبدل دكف ربقيق 
 فائض كال عجز؛

  0رأس المال اجمالي سالب>FRng  : يشَت ذلك اذل أف اؼبؤسسة عجزت عن سبويل استثماراهتا كباقي
االحتياجات اؼبالية الثابتة باستخداـ مواردىا اؼبالية الدائمة ،كحققت بذلك عجز يف سبويل ىذه االحتياجات 

،كبالتارل فهي حباجة ؼبصادر سبويل اضافية ،أك حباجة اذل تقليص استثماراهتا اذل اغبد الذم يتوافق مع 
 .مواردىا اؼبالية الدائمة

: 2اف كجود رأس اؼباؿ العامل االصبارل غَت كايف ينتج عنو كضعية مالية ىشة ،كذلك بالنظر اذل العوامل التالية

   تأخر يف ربصيل الديوفCréance؛ 
 افالس بعض الزبائن؛ 
 موردكف ال يبنحوف أجاؿ دفع طويلة؛ 
 تناقص حجم النشاط. 

. (الرفع من رأس اؼباؿ)ؽبذا كاف رفع رأس اؼباؿ العامل أمرا حيويا كيتحقق بتطوير اؼبوارد الدائمة 

 :  Besoins Fonds de roulementاالحتياجات في رأس المال العامل   .2

يظهر احتياج رأس اؼباؿ العامل نتيجة الفرؽ الزمٍت بُت جهة األعباء احململة للمؤسسة ألجل االنتاج ،كمن جهة 
. 3أخرل النتائج احملصل عليها من بيع السلع كاػبدمات من طرؼ اؼبؤسسة

                                                           
.83الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص -  1  

 2004ماجستَت يف ادارة األعماؿ ،جامعة كرقلة ، ،مذكرة مساىمة لتفسير تغيرات خزينة مؤسسة األشغال التكميلية بورقلة باستعمال جداول التدفقاتضيف ابراىيم ،-  2
 .45،ص 

3 -Annie Bellierdlienne ,Sarun Khath ,op-cit ,p32. 
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:  1كيبكن التفريق بُت جزأين من االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل كنبا

  حيث يشتمل على العناصر األكثر أنبية يف االحتياج لرأس :االحتياج في رأس المال العامل لالستغالل
اؼباؿ العامل ،كيتميز بانتماء صبيع عناصره سواء كانت حقوؽ أك ديوف اذل دكرة االستغالؿ ،كما يفًتض 

 .ارتباطو مباشرة مع رقم األعماؿ ،كوبسب بإجراء الفرؽ بُت استخدامات االستغالؿ كموارد االستغالؿ
  كىي متمثلة يف احتياجات لتمويل دكرة االستغالؿ من أجل الزيادة يف دكراف :استخدامات االستغالؿ

 .ىذه الدكرة
  كىي متمثلة يف موارد لتمويل دكرة االستغالؿ بواسطة قركض مقدمة من طرؼ :موارد االستغالؿ

 .اؼبوردين

. كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح استخدامات كموارد االستغالؿ

يمثل عناصر االحتياج في رأس المال العامل لالستغالل : (1-2)جدول رقم 

موارد االستغالؿ استخدامات االستغالؿ 
 ـبزكنات؛ .1
تسبيقات كحسومات مدفوعة على دكراف  .2

 الطلبيات؛
 حقوؽ العمالء كاغبسابات اؼبلحقة؛ .3
. أعباء ؿبققة مسبقا مرتبطة بدكرة االستغالؿ .4

تسبيقات كحسومات مدفوعة على دكراف  .1
 الطلبيات ؛

 ديوف االستغالؿ؛ .2
  ديوف اؼبوردين؛
 ديوف جبائية كاجتماعية؛ 
. نواتج ؿبققة مسبقا مرتبطة بدكرة االستغالؿ .3

مقدم ليلى ،سياسات تسيير عناصر االحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مذكرة : المصدر
. 11 ،ص 2008ماجستير ،منشورة بجامعة ورقلة ،الجزائر ،

 :كيبكن حساب االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل لالستغالؿ انطالقا من العالقة التالية

 

                                                           
 ،ص 2008 ،مذكرة ماجستَت ،منشورة جبامعة كرقلة ،اعبزائر ، سياسات تسيير عناصر االحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمقدـ ليلى ،-  1

11-12. 

موارد – استخدامات االستغالؿ = االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل لالستغالؿ 
 االستغالؿ
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  يتمثل يف االحتياج اؼبارل اؼبولد خارج نشاطات دكرة االستغالؿ :احتياج في رأس المال العامل خارج االستغالل
 (ديوف متنوعة)،كموارد خارج االستغالؿ  (حقوؽ متنوعة)،وبسب بالفرؽ بُت االستخدامات خارج االستغالؿ 

 1.،يعترب عموما كعنصر ثانوم يف االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل

. اعبدكؿ اؼبوارل يوضح استخدامات كموارد خارج االستغالؿ بشكل مفصل

يمثل عناصر االحتياج في رأس المال العامل خارج االستغالل  :(2-2)جدول رقم 

موارد خارج االستغالؿ استخدامات خارج االستغالؿ 
 حقوؽ متنوعة 

 حسومات مدفوعة للضرائب؛ 
 حسابات دكراف الشركاء؛ 
 حقوؽ التنازؿ عن االستثمارات. 

 أعباء ؿبققة مسبقا خارج االستغالؿ .

 ديوف متنوعة 
 ؛ديوف االستثمارات 
 ديوف جبائية؛ 
 ديوف أخرل خارج االستغالؿ. 
 نواتج ؿبققة مسبقا خارج دكرة االستغالؿ .

مقدم ليلى ، مقدم ليلى ،سياسات تسيير عناصر االحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة :المصدر 
 .12 ،ص 2008والمتوسطة ،مذكرة ماجستير ،منشورة بجامعة ورقلة ،الجزائر ،

 2:كيبكن حساب االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل خارج االستغالؿ من خالؿ العالقة الرياضية التالية 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.12مقدـ ليلى ،مرجع سابق ،ص -  1  

.13مقدـ ليلى ،مرجع سابق ،ص -  2  

موارد خارج االستغالؿ– استخدامات خارج االستغالؿ = االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل خارج االستغالؿ   
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  االحتياج في رأس المال العامل االجمالي: 

 .1كىو ؾبموع االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل لالستغالؿ كاالحتياج يف رأس اؼباؿ العامل خارج االستغالؿ

 

 

 

: 2حاالت االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل 

  الحالة األولى( احتياجات رأس المال العامل 0 :) معناه احتياجات الدكرة أكرب من موارد الدكرة
 .،كاؼبؤسسة حباجة اذل رأس اؼباؿ فيجب عليها اهباد موارد خارج دكرة االستغالؿ

  يعٍت أف موارد دكرة االستغالؿ تغطي احتياجات (:0=احتياجات رأس المال العامل )الحالة الثانية 
 .الدكرة كىي حالة عابرة

  الحالة الثالثة( احتياجات رأس المال العامل0:)يعٍت أف اؼبوارد تغطي االحتياجات كيبقى فائض . 

الخزينة ومعالجة حاالت العجز :المطلب الثالث 

بعد أف نستعرض العوامل اليت ذبعل اػبزينة يف حالة توازف ،سنقـو بسرد السيناريوىات احملتملة كاؼبسببة للعجز يف 
. كىي ست حاالت:اػبزينة حسب اؼبنظور الوظيفي 

 :شروط التوازن المالي من منظور الخزينة .1

كما سبق كأف عرفنا اػبزينة على أهنا الفرؽ بُت اؼبوارد اليت تضعها اؼبؤسسة لتمويل نشاطها ،كاالحتياج اؼبتولد عن 
: ىذا النشاط ،فانطالقا من اؼبعادلة األساسية يتم حساهبا كمايلي 

 

 

                                                           
1 - Hubert de la Bruslerie ,Analyse financière information financière et Diagnostic  ,3éme ,Dunod ,Paris 
,2006 ,p240. 

.69نور الدين بن عمارة ،مرجع سابق ،ص-  2  

االحتياج يف رأس + االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل لالستغالؿ = االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل االصبارل 
 اؼباؿ العامل خارج االستغالؿ 

االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل _ رأس اؼباؿ العامل الصايف االصبارل = اػبزينة الصافية االصبالية 
 االصبارل
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: أك

 

 

كالتوازف اؼبارل وبدث عندما تكوف اػبزينة الصافية أكرب أك تساكم الصفر حسب اغباالت ،كىكذا ينطلق مفهـو 
التوازف اؼبارل األساسي اؼبقدـ من قبل التحليل الوظيفي ،من ضركرة كجود رأس ماؿ عامل يكفي لتغطية االحتياج 

. يف رأس اؼباؿ العامل الوظيفي

: 1ىذه اؼبعادلة األساسية تفًتض كجود حالتُت

  كىي حالة     :الحالة األولىFRng – BFRg = TNg ≥ 0 

،ألف أم فائض يف اػبزينة  (T=0 )كىي حالة التوازف اؼبرجوة ،رغم أف اغبالة اؼبثلى حسب اؼبنظور الوظيفي ىي 
يبثل تعطيال ؼبوارد مالية ،كبالتارل تتحمل اؼبؤسسة تكلفة سعر الفائدة اذا كانت األمواؿ مقًتضة ،أك تتحمل تكلفة 

 .الفرصة البديلة اذا كاف الفائض متأيت من أمواؿ خاصة

  كىي حالة    :الحالة الثانية   FRng – BFRg = TNg  0 

كىي حالة أزمة اػبزينة اؼبتعلقة بوجود مشكلة العسر اؼبارل كاختالؿ التوازف اؼبارل األساسي الذم يعترب من بُت 
. األعراض اليت هتدد اؼبؤسسة باإلفالس

 :حاالت العجز في الخزينة وكيفية معالجتو .2

: 2كباكؿ سرد السيناريوىات اؼبسببة للعجز حسب اؼبنظور الوظيفي كىي ست حاالت أساسية

  وبدث عجز يف اػبزينة اذا أخلت اؼبؤسسة بقاعدة التوازف اؼبارل :حالة خطأ في السياسة المالية للمؤسسة
،ىذا (اعتمادات بنكية جارية )األدسل أك األعلى كقامت بتمويل االستثمارات باستخداـ موارد قصَتة األجل 

يؤدم  اذل انكسار يف رأس اؼباؿ العامل مع بقاء االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل يف كضعو الطبيعي ،كتكوف 
 .النتيجة خزينة اصبالية سالبة

                                                           
.50-49ضيف ابراىيم ،مرجع سابق ،ص ص -  1  

.92-89الياس بن ساسي ،مرجع سابق ،ص ص -  2  

 خزينة اػبصـو _ خزينة األصوؿ = اػبزينة الصافية االصبالية 
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التنازؿ عن جزء من االستثمارات :تتم معاعبة ىذا الوضع بتصحيح اػبطأ عن طريق ؾبموعة من االجراءات منها 
 .أك اغبصوؿ على قرض طويل األجل كذلك لتصحيح مسار رأس اؼباؿ العامل

بيان أثر المقص لحالة خطأ في السياسة : (2-2)الشكل رقم 

 
 .89الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص :المصدر 

  اذا قدمت اؼبؤسسة على ربقيق معدالت مبو يف رقم األعماؿ أكرب من :حالة نمو سريع وغير متحكم فيو
امكانيتها اؼبالية اغبالية فاف ذلك يؤدم اذل تضخيم االحتياجات يف رأس اؼباؿ العامل لالستغالؿ ،مع تطور 

 .رأس اؼباؿ العامل يف كضع طبيعي ،كبالتارل تستهلك الفوائض اؼبالية كوبدث عجز يف اػبزينة

يبكن اعادة التوازف اؼبارل من خالؿ اعادة النظر يف اؼبخطط التنموم للمؤسسة ،بالرجوع عن استهداؼ أسواؽ 
اضافية ،كتركيز اعبهود التجارية كاالستثمارية كالصناعية على حصة سوقية تتناسب كاإلمكانيات اؼبالية للمؤسسة 
،هبذا ينخفض رقم األعماؿ كتنخفض االحتياجات الناصبة عن دكرة االستغالؿ ،حبيث يبكن تغطيتها برأس اؼباؿ 

 .العامل
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بيان أثر المقص لحالة النمو الغير المتحكم فيو : ( 3-2)الشكل رقم 

 
. 90الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص :المصدر 

  أحيانا يتم تسيَت عناصر االستغالؿ بشكل عشوائي يظهر من خالؿ :حالة سوء تسيير عناصر االستغالل
تباطؤ شديد يف دكراف اؼبخزكف كمنح آجاؿ طويلة للعمالء ،كقبوؿ آجاؿ قصَتة للموردين ،ىذا التسيَت يؤدم  

اذل تضخم غَت طبيعي يف االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل ،يؤدم الستهالؾ رأس اؼباؿ العامل ككافة موارد 
 .اػبزينة ،كمن مث وبدث خلل مارل يتمثل يف عجز اػبزينة

للخركج من ىذا اؼبأزؽ على اؼبؤسسة بناء سياسة علمية دقيقة كصارمة سبكن من تسيَت اؼبخزكنات ،كالعالقة 
. الدائنية مع العمالء كاؼبوردين بشكل فعاؿ يضمن مستول أدسل من السيولة النقدية يف اػبزينة
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بيان أثر المقص لحالة سوء تسيير عناصر االستغالل  (4-2)الشكل رقم 

 
. 90الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص :المصدر 

  اذا حققت اؼبؤسسة خسائر متتالية فاف ذلك يؤدم اذل تآكل األمواؿ اعبماعية :حالة الخسائر المتراكمة
فبا هبعل اؼبوارد الدائمة يف حالة تدىور مستمر ،كىذا يؤدم بدكره اذل البفاض حاد يف رأس اؼباؿ العامل 

بشكل ال يليب احتياجات يف رأس اؼباؿ العامل االصبارل ،بالتارل تتحقق خزينة سالبة كاؼبعربة عن حالة خلل 
 .يف التوازف اؼبارل

ال يبكن للمؤسسة انعاش رأس اؼباؿ العامل اال خبطة طويلة األجل تتضمن اجراءات صارمة لتحسُت النتيجة 
: ،كذلك على مستويُت

  كذلك بًتشيد االنفاؽ كتدنية التكاليف بالتوجو كبو الرشادة يف االستهالؾ باستخداـ النظم :مستوى داخلي
 .اؼبتخصصة يف ذلك ،كذلك دكف التأثَت على قيود اعبودة كالنوعية

  كذلك دبحاكلة انعاش رقم األعماؿ يبُت طريقة ـبطط تسويقي ؿبكم يهدؼ اذل تعظيم :مستوى خارجي
 .اغبصة السوقية كجلب أكرب عدد فبكن من العمالء
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بيان أثر المقص لحالة الخسائر المتراكمة : ( 5-2)الشكل رقم 

 
 .91الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص :المصدر 

  يف حالة مواجهة مشاكل تسويقية ناصبة عن :(انخفاض في رقم األعمال )حالة تدىور في النشاط
معطيات احمليط ،فهذا األمر يؤدم اذل البفاض يف االيرادات كارتفاع يف التكاليف ،حيث تنخفض قدرة 

اؼبؤسسة على التمويل الذايت فبا يؤثر على مستويات رأس اؼباؿ العامل ،كتتحوؿ ىذه اغبالة اذل حالة اػبسائر 
 .اؼبًتاكمة

  اذا كانت السياسة التسويقية للمؤسسة تركز على تلبية احتياجات عميل كحيد :حالة افالس عميل مهم
،فاف أم تغَت يف كضعيتو اؼبالية وبدث آثارا مباشرة على اؼبؤسسة ،مثل حالة االفالس كاختفاء ىذا العميل 

 .،فبا يؤدم اذل البفاض حاد يف رقم األعماؿ ،كننتقل اذل حالة تدىور يف النشاط
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بيان أثر المقص لحالتي تدىور في النشاط وإفالس عميل مهم :( 6-2)الشكل رقم 

 
 .92:الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص :المصدر 
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خالصة الفصل 

من خالؿ ما جاء يف ىذا الفصل فقد حاكلنا التطرؽ اذل مفاىيم أساسية حوؿ اؼبؤسسة االقتصادية ،حيث مت 
. التعرض اذل مفهومها ،األىداؼ الرئيسية لنشاطها كأخَتا تصنيف اؼبؤسسة االقتصادية

كيف اؼببحث الثاشل تعرضنا اذل اؼبفاىيم األساسية لألداء اؼبارل من خالؿ تقدصل ـبتلف التعاريف كأسباب تباينها 
. ،العوامل الداخلية كاإلدارية كالفنية اؼبؤثرة على األداء اؼبارل كأخَتا معايَت األداء اؼبارل

أما يف اؼببحث الثالث مت التطرؽ اذل ربليل األداء اؼبارل باستخداـ مؤشرات التوازف اؼبارل ،من خالؿ التعرض اذل 
التوازف اؼبارل يف اؼبؤسسة ،رأس اؼباؿ العامل االصبارل ،االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل ،شركط التوازف اؼبارل من 

. منظور اػبزينة ،كأخَتا حاالت العجز يف اػبزينة ككيفية معاعبتو
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تسيير خزينـة بنك التنمية المحلية وأثره على األداء المالي :الفصـــل الثالث 

دراسة بنك التنمية المحلية :المبحـث األول 

حملة تعريفية لبنك التنمية احمللية؛ :اؼبطلب األكؿ 

حملة تعريفية ؼبديرية ؾبمع االستغالؿ؛ :اؼبطلب الثاشل 

. مهامات مديرية ؾبمع االستغالؿ:اؼبطلب الثالث 

( 2015-2013) للفترة SNVIتشخيص الوضعية المالية لمؤسسة :المبحث الثاني 

 ؛SNVIاعداد اؼبيزانية اؼبالية ؼبؤسسة :اؼبطلب األكؿ 

؛ SNVIدراسة البنية اؼبالية ؼبؤسسة :اؼبطلب الثاشل 

. ربليل األداء اؼبارل باستخداـ مؤشرات التوازف اؼبارل:اؼبطلب الثالث 

 2015-2013 للفترة  SNVIدراسة وضعية الخزينة لمؤسسة :المبحـث الثالـث 

؛ 2015-2013كضعية خزينة اؼبؤسسة خالؿ الفًتة :اؼبطلب األكؿ 

اعداد جدكؿ تدفقات اػبزينة؛ :اؼبطلب الثاشل 

. ربليل جدكؿ تدفقات اػبزينة:اؼبطلب الثالث 

. خالصة الفصل

 

 

 

 

 

 

 



 أثر تسيير الخزينة على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية

133 
 

: تمهيد

سنحاكؿ يف ىذا الفصل اسقاط ما مت تناكلو يف اعبانب النظرم على الواقع العملي كىذا اعتمادا على اجراء دراسة 
تطبيقية على احدل اؼبؤسسات ،حيث كقع اختيارنا على بنك التنمية احمللية لوالية مستغازل خالؿ الفًتة اؼبمتدة 

 ،ؿباكلُت ربليل أثر تسيَت خزينتها على األداء اؼبارل كبالتارل امكانية ربقيقها للتوازف اؼبارل 2015 اذل 2013من 
. على اؼبدل اؼبتوسط

 دراسة بنك التنمية المحلية:المبحث األول 

: لمحة تعريفية لبنك التنمية المحلية:المطلب األول 

:     تعريف بنك التنمية المحلية:الفرع األول 

 ،ك انبثق من القرض الشعيب اعبزائرم كقد تأسس دبوجب اؼبرسـو  بنك التنمية احمللية ىو أحدث البنوؾ يف اعبزائر
 برأس ماؿ قدره سبعة ماليُت دينار جزائرم مقره الرئيسي سطاكارل 30/04/1985 اؼبؤرخ يف 85/185رقم 

. كالية تيبازة

ىو بنك ملك للدكلة خاضع للقانوف التجارم كيتوذل العمليات اؼبألوفة كيعترب بنك الودائع ،يقـو بكل العمليات 
غبسابات جارية ،توفَت ،قركض ،صفقات ،كخدمات متفرقة ،يقـو بتقدصل قركض قصَتة ،متوسطة كطويلة األجل 

لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص ؽبذا القطاع كىو بنك الفالحة 
: كالتنمية الريفية كاختصار كظائفو فيما يلي

 القياـ بالعمليات اؼبألوفة؛ .1
 سبويل االستثمار اإلنتاجي اؼبخططة يف طرؽ اعبماعات احمللية؛ .2
 سبويل عمليات الرىن؛ .3
 سبويل عمليات االستَتاد ك التصدير؛ .4
. سبويل القركض العقارية .5

 ككالة موزعة على 148يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطٍت إذ وبتوم على 
.  شخصا9603 مديرية جهوية كيشغل أكثر من 15

.  د ج فبا يبكنو من القياـ بالعمليات اؼبذكورة أعاله13.900.000.000يبلغ رأس اؼباؿ االجتماعي للبنك 
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 :الهٌكل التنظٌمً الوطنً لبنك التنمٌة المحلٌة:الفرع الثانً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئٌس مدٌر عامر  

PDG 

مدٌرٌة الشؤون 

 القانونٌة و المنازعات

 المتفشٌة العامة
 رمستشا ملحق بالمدٌرٌة العامة

 المتفشٌة الجهوٌة

مدٌرٌة العالقات 
الخارجٌة و التجارة 

 الخارجٌة

مدٌرٌة القروض 
الموجهة و الصناعة و 

 الخدمات

مدٌر تموٌل القروض و 

 السكن

قسم التعهدات و 

 العالقات الخارجٌة

مشروع تابع 
 رئٌس مدٌر عام

 المراقبة

اسكرٌتا ري  

قسم تسٌٌر الوسائل و 

 الموارد البشرٌة

 مدٌرٌة الوسائل و العتاد

 مدٌرٌة الموارد البشرٌة

 مدٌرٌة التكوٌن
مدٌرٌة مراقبة التعهدات 

 و تسدٌد الدٌون

مدٌرٌة األسواق و 

 رؤوس األموال

 مدٌرٌة شبكة االستغالل

قسم االستغالل و 

 التنشٌط التجاري

مدٌرٌة التنظٌم 

 والمراقبة والتسٌٌر

 مدٌر اإلعالم اآللً

قسم التنظٌم و األنظمة 

 اإلعالمٌة

مدٌرٌة حماٌة التراث و 

 تسٌٌر األرشٌف

 مدٌرٌة مجمع االستغالل
مدٌرٌة تطور اإلعالم 

 اآللً و النقد

 وكاالت

 مدٌرٌة المحاسبة العامة
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: لمحة تعريفية لمديرية مجمع االستغالل:المطلب الثاني 

: تعريف بنك التنمية المحلية الجهوية لوالية مستغانم:الفرع األول 

بن " ،ككاف يشمل آنذاؾ ككالة رظبية دبستغازل 01/07/1985أنشأ بنك التنمية احمللية لوالية مستغازل يف 
. كأيضا ككالة غيليزاف ،تيارت ،كادم رىيو ،مازكنة كسيدم علي" سليماف

 مراكز جديدة لفوج االستغالؿ دبستغازل ككالة الدىرة كعدة 12/11/1998برز ىذا التقدـ يف الشبكة بفتح يف 
 كاليات إذل هناية سنة 3 ككالة مقسمة على 11ككاالت أخرل بعُت تادلس ،قصر الشاللة كزمورة كما يبثل 

2003 .

: مخطط مديرية مجمع االستغالل:الفرع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدٌر مجمع االستغالل

خلٌة المراقبة ومن 

 الدرجة األولى

مصلحة المراقبة و 

 المحاسبة

قسم المراقبة من الدرجة 

 األولى

مصلحة اإلدارة و 

 الوسائل

مصلحة تسٌٌر 

 المستخدمٌن

مصلحة الشؤون 

 القانونٌة

قسم الشؤون اإلدارٌة 

المٌزانٌة- القانونٌة   

مصلحة األمانة و 

 التعهدات

 مصلحة التنشٌط التجاري

 مصلحة دراسة القرض

قسم القروض و التنشٌط 

 التجاري

  المدٌراسكرٌتا ري
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: مهامات مديرية مجمع االستغالل:المطلب الثالث 

 :قسم القرض والتنشيط التجاري .1

: ىذا الفرع ىبتص يف ذبميع اؼبوارد كاؼبراحل التجارية اػباصة بالوكاالت كمراقبة اؼبشاريع حىت ربقيقها

  متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا كيف ؾباؿ القانوف؛
  هتيئة اؼبشركع السنوم اػباص بوظائف ككاالت ؾبموعة االستغالؿ كمتابعة ربقيقها؛
  ضماف مراقبة استعماؿ الوغد للقرض من خالؿ الوكالة؛
  ضماف مراقبة احًتاـ كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية كاػبارجية فيما ىبص قواعد األماف من طرؼ

الوكاالت؛ 
  هتيئة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية لبناء ككاالت جديدة دبا أنو مسؤكؿ عن اعبانب التجارم ألجل

الطرؼ اؼبسؤكؿ عن العالقات التفتيشية اػباصة كإعطاء تقرير ؼبدير االستغالؿ العاـ عن نتائج نشاطو؛ 
  كما يعمل ضماف انتشار اؼبعلومة؛
  التأكد من التسيَت اإلدارم اػباص بالقركض؛
  إرساؿ يوميا تقارير خاصة بكل النشاطات إذل ؾبموعة االستغالؿ؛
  ضماف التسيَت اؼبارل اؼبرتبط دبجموعة االستغالؿ؛
  تامُت اؼبهمات اػباصة باؼبركز؛
 إرساؿ اغباالت اؼبطلوبة من طرؼ اؼبديرية الرئيسية للقركض كإعطائهم تقارير يوميا كعلى طلباهتم .

 مصلحة دراسة القروض  :

دكرىا دراسة كمراقبة ملفات الضرائب كالتأمُت كمدل مسانبة القرض يف تنمية كتطوير اؼبشركع أك ذبديده كدراستو 
. من الناحية احملاسبية كاؼبيدانية

  ىذا اؼبكتب مكلف دبا يلي:مصلحة األمانة والتعهدات :
  مراقبة مصداقية التصاريح اؼبتعلقة بالقركض يف ؾباؿ اؼبفاكضات مع ازباذ اغبذر كمراقبة مصداقية استعماؿ

القرض مع احًتاـ شكلو كمضمونو كضماناتو؛ 
  تسيَت ملفات الوافدين على طلب القركض كالوكاالت كإبالغ مديرية ؾبموعة االستغالؿ عن كل ذباكز يف

ؾباؿ توزيع القركض؛ 
 زبزين كتسيَت ؿبفظة فعاليات األكراؽ اليت دل يتم احملاسبة عليها من طرؼ الوكاالت؛ 
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  من خالؿ التحاليل اليومية اػباصة بازباذ قواعد اغبذر عند مالحظة أم نقص هبب إبالغ اؼبصلحة
 القانونية؛

  مسك ملف الذين دل يتم الدفع ؽبم بالتعاكف مع اؼبصلحة الرئيسية للمخاطرة دبديرية مراقبة التعاقد؛
  مديرية شبكة ؾبموعة  )تأسيس كنقل تقرير النشاطات فصليا اؼبًتكزة على تعاقدات ؾبموعة االستغالؿ

. كمديرية ؾبموعة االستغالؿ باإلضافة إذل مديريات القرض(االستغالؿ 
  كىذه اؼبصلحة مكلفة دبا يلي:مصلحة التنشيط التجاري :
  مساعدة الوكاالت لتحقيق أىداؼ االستغالؿ يف ؾباؿ البنوؾ كذبميع اؼبوارد كتوثيق القركض؛
  ربقيق مشركع اؼبعامالت التجارية اػباصة دبديرية ؾبمع االستغالؿ كمساعدة الوكاالت لتحقيقو؛
 تسيَت ملف زبائن الوكاالت كتوطيد العالقات بُت الوكاالت .

: قسم إدارة الميزانية واألعمال القضائية .2

تقـو ىذه اؼبصلحة بدراسة اؼبيزانية بشكل دقيق كمتابعة القركض من الناحية القانونية كالقضائية يف حالة بعض 
: اؼبشاكل كتضم اؼبصاحل التالية

 مصلحة الشؤون القانونية :
  تتمثل مهامها يف حل النزاعات كاسًتجاع الديوف يف حالة كجود أسباب أك ظركؼ لدل اؼبقًتض كبالتارل

يكوف ىناؾ حصر للمقًتض يف كضع قانوشل كمتابعتو من ضماف تسديد الديوف عن طريق االتصاؿ 
 كىذا عن طريق تنبيو بإرساؿ شعار كتنبيو أكؿ؛(تسديد القرض كقت استحقاقو )باؼبقًتض لإلقراض 

  مساعدة الوكاالت يف اإلطار القانوشل غبل اؼبشاكل االجتماعية كانتهاؾ بعض اغبقوؽ كمشاكل مالية
 كالدفاع عن حقوؽ البنك يف حالة كجودىا؛

 كىذا يف حالة القياـ ببيع الضمانات الرظبية باؼبزاد ...باإلضافة إذل اؼبتابعة بالعالقات مع احملامُت ،اؼبوثق
. العلٍت كتوزيع األمواؿ اؼبوجودة بالبنك على اؼبورثُت

 مصلحة اإلدارة و الوسائل :

هتتم ىذه اؼبصلحة بتقدصل اػبدمات الدارية كالوسائل الضركرية فهي تقـو بدراسة اؼبيزانية ككل ما يتعلق هبا كبدراسة 
 .اليومية كتوفَت صبيع الوسائل الضركرية

  هتتم ىذه اؼبصلحة بكل ما ىو شخص فهي تعوؿ على القياـ :مصلحة تسيير المستخدمين
بالتسيَت األحسن كاعبيد كىذا كل ما ىبص العماؿ كىذا من خالؿ قيامها بدراسات متعددة تتمثل 

الشخصية الذاتية للعماؿ كظبعتهم األخالقية يف إطار مشوارىم اؼبهٍت كما هتتم أيضا :فيما يلي 
.... باؼبراقبة كمنح التقاعد ،التكوين اعبيد لإلطارات



 أثر تسيير الخزينة على األداء المالي للمؤسسة االقتصادية

138 
 

: قسم المراقبة من الدرجة األولى .3

: يف إطار مهامو ىو مكلف دبا يلي

  ربقيق اؼبراقبة كاحملاسبة يف مديرية االستغالؿ كككاالهتا؛
  مراقبة كمتابعة متوسط أياـ احملاسبة اآلتية من الوكاالت كاغباالت اليومية من مديرية احملاسبة العامة

 كمصداقية الكتابات كالوجو اغبسن لكل ككالة؛(اغباالت /األرقاـ/اؼبيزانية)
 نقل كل حاالت التواصل كحاالت الوكاالت إذل مديرية احملاسبة العامة؛ 
 مراقبة فًتات التعهدات دبختلف طبيعتها؛ 
 التأكد بطريقة ىامة من احًتاـ تطبيق التعليمات كالقواعد الداخلية كاػبارجية للمعاملة البنكية .

 مصلحة المراقبة العامة  :

: ىي مكلفة دبا يلي

 ضماف اؼبراقبة احملاسبية للوكاالت التابعة ؽبا؛ 
  التأكد من أف الوكاالت اؼبرتبطة هبا تقـو بتنقية ملفات التجارة اػبارجية تبعا لتواريخ ؿبددة لقاعدة

 التبادالت؛
 اإلشعار بكل خلل داخل السلم اؽبرمي؛ 
 تؤمن زيارات اؼبراسل احمللي ؼبديرية فرع االستغالؿ حيث يقدـ ؽبا تقرير متواصل؛ 
 القياـ دبهاـ اؼبراقبة كالتفتيش اؼبربمج من خالؿ جدكؿ من طرؼ مديرية فرع االستغالؿ .

 خلية المراقبة من الدرجة األولى :

: مكلفة دبا يلي

 ربرير اؼبهمات كتقديبها إذل اؼبعنيُت هبا؛ 
 متابعة تطبيق إرشادات السلم اؽبرمي اؼبتخصص يف ىذه اؼبادة. 

 

 

( 2015-2013) للفترة SNVIتشخيص الوضعية المالية لمؤسسة :المبحث الثاني 
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تكتسي دراسة الوضعية اؼبالية أنبية كبَتة يف التسيَت اؼبارل من كجهة نظر التحليل اؼبارل ،كسنقـو بتحليلها 
من خالؿ اعداد اؼبيزانية اؼبالية ،دراسة  (2015-2013)باستخداـ اؼبعلومات احملاسبية اؼبتاحة خالؿ الفًتة 

. البنية اؼبالية ،كربليل األداء اؼبارل باستخداـ مؤشرات التوازف

    SNVIاعداد الميزانية المالية لمؤسسة :المطلب األول 

تبُت اؼبيزانية احملاسبية حالة اؼبؤسسة من ربقيق ربح أك خسارة ،أم ربديد نتيجة الدكرة ،كىي الفرؽ بُت أصوؽبا 
كخصومها اؼبستحقة ،كاؼبيزانية بشكلها احملاسيب ال تستجيب اذل أىداؼ مالية ،كحىت يستطيع احمللل اؼبارل 

استعماؽبا كبفائدة كاملة هبب ربويلها اذل شكل تتحقق فيو الشركط اؼبالية ذلك بإدخاؿ صبلة من التعديالت على 
عناصرىا كىذا كفقا لنظاـ احملاسيب اؼبارل اعبديد ،اذ أصبحت ربدد اؼبيزانية حسب ىذا األخَت كبصفة منفصلة 

اليت ربقق )عناصر األصوؿ كاػبصـو ،كيربز عرض األصوؿ كاػبصـو داخل اؼبيزانية الفصل بُت العناصر اعبارية 
(. ألكثر من دكرة كاحدة )كغَت اعبارية (قيمها خالؿ دكرة كاحدة 

  األصوؿ غَت اؼبتداكلة ،األصوؿ اؼبتداكلة؛:يف األصوؿ قبد 
  األمواؿ اػباصة ،اػبصـو غَت اؼبتداكلة ،اػبصـو اؼبتداكلة:يف اػبصـو قبد. 

كيتم ذبميع حسابات النظاـ احملاسيب اؼبارل يف فئات متجانسة تسمى الصنف ،كتوجد فئتُت من أصناؼ 
: اغبسابات

 كتتمثل يف  :أصناف حسابات الميزانية: 
  حسابات رؤكس األمواؿ؛:الصنف األكؿ 
  حسابات األصوؿ الثابتة؛:الصنف الثاشل 
  حسابات اؼبخزكنات كما ىو قيد االقباز؛:الصنف الثالث 
  حسابات الغَت؛:الصنف الرابع 
  اغبسابات اؼبالية:الصنف اػبامس. 
 فهي موزعة كالتارل  :أصناف حسابات التسيير: 
  حسابات األعباء؛:الصنف السادس 
  حسابات النواتج:الصنف السابع. 

 

االنتقال من الميزانية المحاسبية الى الميزانية المالية حسب النظام المالي الجديد :الفرع األول 
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تتطلب عملية االنتقاؿ من اؼبيزانية احملاسبية اذل اؼبيزانية اؼبالية اجراء تعديالت على مستول اجملموعات اػبمس 
اؼبكونة للميزانية احملاسبية ،كفيما يلي أىم التغَتات الطارئة ؼبدكنة اؼبخطط الوطٍت للمحاسبة نتيجة اعتماد قائمة 

: حسابات النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبديد

  استبدؿ صنف األمواؿ اػباصة يف اؼبخطط الوطٍت للمحاسبة بصنف حسابات رؤكس األمواؿ يف النظاـ
احملاسيب اعبديد ،نالحظ من خالؿ اؼبشركع احملاسيب اؼبارل أف الصنف األكؿ يضم رؤكس األمواؿ 

باإلضافة اذل القركض ،حبيث مت اعتماد مبدأ االستحقاقية يف التصنيف كىذا ما كاف معموال بو يف 
 التحليل اؼبارل؛

  استبدؿ حساب األمواؿ اعبماعية يف اؼبخطط الوطٍت للمحاسبة حبساب رأس اؼباؿ كاالحتياطات كما
 يباثلها يف النظاـ احملاسيب اعبديد؛

  استبدؿ حساب عالكات متعلقة باألمواؿ اعبماعية يف اؼبخطط الوطٍت حبساب العالكات اؼبرتبطة برأظباؿ
 الشركة يف النظاـ احملاسيب اعبديد؛

 استبدؿ حساب مؤكنات للخسائر كالتكاليف حبساب اؼبؤكنات األخرل لألعباء؛ 
   استبدؿ صنف االستثمارات باسم التثبيتاتImmobilisations؛ 
 الغاء اؼبصاريف االعدادية؛ 
  كل حسابات الغَت تكوف يف الصنف الرابع حسبscf1 كتضم حسابات اغبقوؽ كحسابات الديوف يف، 

pcn2 كمن خالؿ، scf يبكن أف تكوف أرصدة الصنف الرابع مدينة أك دائنة كىذا على حسب طبيعة 
 ىبصص الصنف الرابع للحسابات اؼبدينة كالصنف اػبامس للحسابات pcnاغبساب ،بعدما كاف 

 الدائنة؛
 الغاء الصنف الثامن من خالؿ النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبديد؛ 
  يف النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبديد12نتيجة الدكرة تظهر يف اغبساب . 

 

 

 

 

                                                           
 . النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبديد  1

 . اؼبخطط احملاسيب الوطٍت 2
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( 2015-2013)  خالل السنوات SNVIاعداد الميزانية المالية لمؤسسة :الفرع الثاني 

مت االعتماد على اؼبيزانية احملاسبية للمؤسسة إلعداد اؼبيزانية اؼبالية حسب النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبديد ،كاعبدكؿ 
 .اؼبوارل يوضح اؼبيزانية اؼبالية للسنوات الثالث

سنوات جانب األصول  (3)الميزانية المالية لـ  :(1-3)الجدول 

 2015 2014 2013المبالغ األصول 
   األصوؿ الثابتة 

 109453.08 91537.74 164750.46قيم معنوية 
 56515740.73 56715740.73 56515740.73األراضي 

 117692.73 149536.69 165482.65اؼبباشل 
 3199217.76 308688.5 4463048.76تثبيتات مادية أخرل 

 82787184585 355633702.2 182707590.85قركض كأصوؿ مالية أخرل 
 88781395015 415476705.9 244016613.45اجملموع 

 119045917836 1334930190.38 687617260.87أصوؿ متداكلة 
 117759266.76 80546045.1 44515089.85قيم االستغالؿ 

 117759266.76 80546045.1 44515089.85ـبزكنات 
 96483674044 799927157.77 574685901.25قيم قابلة للتحقق 

 959925300.30 796941786.06 573895786.95الزبائن 
 4887833.34 2985371.71 790114.30حقوؽ آخرل 

 23606.80 110103909.54- أصوؿ آخرل متداكلة 
 107863171.16 990577112.41 68416269.77قيم جاىزة 

 207827312851 1406053818.27 930843760.02اجملموع 
 من اعداد الطالبة باالعتماد على الميزانيات المحاسبية:المصدر 
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سنوات جانب الخصوم  (3)الميزانية المالية لـ  : (2-3)الجدول 

 2015 2014 2013 الخصوم المبالغ
    أمواؿ دائمة
 65500144.04- 15848930.77 28474789.62- أمواؿ خاصة

 55801.98 - - ديوف مالية
 26302560.91 25869299.51 26656313.11 ـبصصات اؼبؤكنة اؼبؤجلة

 1860619429.44 1154380581.18 564204391.60 ديوف ما بُت الوحدات
ديوف طويلة كمتوسطة 

 األجل
590860704.71 1180249880.69 1886977792.33 

 1821477648.29 1196098811.46 562385915.09 اجملموع
 256795480.22 209955006.82 368457844.93 خصـو متداكلة 

 256795480.22 209955006.82 368457844.93 ديوف قصَتة األجل
موردكف كحسابات اؼبالية 

 اؼبلحقة
22041722.51 57370518.98 197681667.62 

 15186539.31 9319981.28 9142193.80 الضرائب
 43927273.29 143254506.56 337157869.70 دائنوف أخركف
 - 10000.00 116058.92 موارد اػبزينة

 2078273128.51 1406053818.28 930843760.02 اجملموع
  من اعداد الطالبة باالعتماد على الميزانيات المحاسبية:المصدر 
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 SNVIدراسة البنية المالية لمؤسسة :المطلب الثاني 

. سيتم من خالؿ ما يلي دراسة البنية اؼبالية للمؤسسة من خالؿ دراسة عناصر األصوؿ كعناصر اػبصـو

 :دراسة عناصر األصول .1

سنوات جانب األصول  (3)الميزانية المالية المختصرة لـ  : (3-3)الجدول 

 مبالغ األصول 2013 2014 2015
 اصول ثابتة 613,45 016 244 415476705,9 88781395015

 اصول متداولة 260,87 617 687 190,30 930 334 1 836,00 917 045 119
 قيم استغالل 089,85 515 44 80546045,1 117759266.76
 قيم قابلة للتحقق 901,25 685 574 157,77 927 799 96483674044
 قيم جاىزة 269,77 416 68 112,41 577 990 107863171.16

 المجموع 760,02 843 930 818,20 053 406 1 2078273128.51
 من اعداد الطالبة باالعتماد على الميزانية المالية:المصدر 

تمثيل يوضح نسب تطور عناصر األصول :( 1-3)الشكل 

 

من اعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية المالية المختصرة :المصدر 
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 سنوات األخَتة شهدت تطورا ملحوظا ،حيث يتضح أف 3انطالقا من اؼبيزانية اؼبالية اؼبختصرة للمؤسسة خالؿ 
 منخفضة كىذا راجع اذل البفاض القيم اعباىزة يف حُت أف 2013األصوؿ الثابتة كاألصوؿ اؼبتداكلة خالؿ 

 ؼبست ارتفاعا ملحوظا كذلك على مستول األصوؿ اؼبتداكلة بصفة خاصة كىذا راجع 2015-2014السنوات 
لتطور القيم اعباىزة ،كىذا التطور يعترب جيد لالرتفاع السيولة داخل اؼبؤسسة كىو ما يعكس التسهيالت اؼبقدمة 

. من طرؼ اؼبؤسسة لعمالئها كعقالنية اؼبؤسسة يف تصريف منتجاهتا

 شهدت البفاضا حاد على مستواىا كىذا االلبفاض ناتج عن القيم اعباىزة كاليت 2015إال أف السنة األخَتة 
 من اصبارل األصوؿ كفيما ىبص األصوؿ الثابتة فلم تكن الزيادة على مستواىا بقدر األصوؿ 5.19بلغت 

. اؼبتداكلة خالؿ السنوات األخَتة اؼبدركسة كيفسر ىذا الثبات بعدـ ذبديد استثمارات اؼبؤسسة

 :دراسة عن الخصوم .2

 سنوات جانب الخصوم (3)الميزانية المالية المختصرة لـ  : (4-3)الجدول 

 مبالغ الخصوم 2013 2014 2015
 امواؿ دائمة 915,09 385 562 811,46 098 196 1 1821477648

 امواؿ خاصة 789,62 474 28- 930,77 848 15 65500144.04-
 ديوف طويلة كمتوسطة األجل 704,71 860 590 880,69 249 180 1 1886977792
 ديوف قصَتة االجل 844,93 457 368 006,82 955 209 256795480,2

 اجملموع 760,02 843 930 818,27 053 406 1 2078273128.51
 من اعداد الطالبة باالعتماد على الميزانية المالية:المصدر 
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 تمثٌل ٌوضح نسب تطور عناصر الخصوم:( 2-3)الشكل 

 

من اعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية المالية المختصرة :المصدر 

سبثل اػبصـو ؾبموع اؼبوارد اليت حبوزة اؼبؤسسة بالتارل يتبُت من خالؿ اؼبيزانية اؼبالية اؼبختصرة للمؤسسة اؼبعرب عنها 
 سنوات يتضح أف عناصر خصـو اؼبؤسسة تشهد تطورا ملحوظا على مستول األمواؿ الدائمة 3من خالؿ 

 كيعود سبب ىذا االرتفاع اذل زيادة الديوف 88،خاصة خالؿ السنة األخَتة حيث بلغت نسبتها ما يقارب 
. 2015-2014قصَتة األجل خالؿ سنيت 

تحليل األداء المالي باستخدام مؤشرات التوازن المالي :المطلب الثالث 

:  على مؤشرات التوازف اؼبارل التاليةsnviنعتمد يف ربليلنا لألداء اؼبارل ؼبؤسسة 

  رأس اؼباؿ العاملFR؛ 
  االحتياج يف رأس اؼباؿ العاملBFR؛ 
كىو عبارة عن ىامش سيولة يسمح للمؤسسة دبتابعة نشاطاهتا بصورة طبيعية دكف :رأس المال العامل  .1

صعوبات مالية على مستول اػبزينة ،فتحقيق رأس اؼباؿ العامل موجب يؤكد امتالكها ؽبامش أماف 
يساعدىا على مواجهة الصعوبات كضماف استمرار توازف ىيكلها اؼبارل ،كعليو سنحاكؿ التطرؽ اذل 

 :شكلُت أساسُت لرأس اؼباؿ العامل نبا
  يعرب عن ذلك الفائض احملقق من األمواؿ الدائمة بعد سبويل األصوؿ الثابتة :رأس المال العامل الدائم

 .،كيبثل الفرؽ بُت األمواؿ الدائمة كاألصوؿ الثابتة

 :كيبكن تلخيص تطور رأس اؼباؿ العامل الدائم للمؤسسة يف اعبدكؿ التارل

-500 000 000,00  

0,00  

500 000 000,00  

1 000 000 000,00  

1 500 000 000,00  

2 000 000 000,00  

اموال دائمة اموال خاصة ديون طويلة 
ومتوسطة األجل

ديون قصيرة االجل

2015

2014

2013
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 2015-2013رأس المال العامل الدائم خالل الفترة  : (5-3)الجدول 

 البيان 2013 2014 نسبة النمو

113 1 196 098 811,46 562 385 915,09 (1)أموال دائمة 

70 415 476 705,90 244 016 613,45 (2)أصول ثابتة 

145 780 622 106,00 318 369 301,60  (2( -)1)رأس المال العامل 

    
 البيان 2014 2015 نسبة النمو

52 1 821 477 648,29 1 196 098 811,46 (1)أموال دائمة 

212 88 781 395 015,00 415 476 705,90 (2)أصول ثابتة 

-112 -   86 959 917 367,00 780 622 106,00  (2( -)1)رأس المال العامل 
من اعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية المالية المختصرة :المصدر 

-2013من خالؿ ىذا اعبدكؿ يتضح أف اؼبؤسسة ربقق رأس ماؿ عامل موجب خالؿ ثالث سنوات األخَتة 
 كىذا ما يفسر امكانية اؼبؤسسة من تغطية أصوؽبا الثابتة من خالؿ امواؽبا الدائمة ،حيث أف نسبة النمو 2015

.   كىذا يدؿ على كجود ىامش أماف145 تشهد ارتفاعا بنسبة 2014-2013خالؿ سنيت 

 نالحظ أف نسبة رأس اؼباؿ العامل الدائم البفضت بنسبة 2015إال أف  السنة األخَتة من فًتة الدراسة 
112 كىذا مؤشر غَت جيد للمؤسسة كىذا الرتفاع نسبة الصوؿ الثابتة عل حساب األمواؿ الدائمة بنسبة 
212 .

كبالتارل يبكن القوؿ أف اؼبؤسسة كلو يف السنة األخَتة حققت رأس ماؿ عامل دائم سالب اال أهنا احًتمت قاعدة 
.  التوازف اؼبارل خالؿ الفًتة اؼبدركسة

  ىو مقدار الفائض من األمواؿ اػباصة بعد سبويل األصوؿ الثابتة كيبثل :رأس المال العامل الخاص
 .الفرؽ بُت األمواؿ اػباصة كاألصوؿ الثابتة

 :كيبكننا تلخيص تطور رأس اؼباؿ العامل اػباص للمؤسسة يف اعبدكؿ التارل 
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 2015-2013رأس المال العامل الخاص خالل الفترة  : (6-3)الجدول 

 البيان (1 )أموال خاصة  (2 )أصول ثابتة  (2( -)1)راس المال العامل الخاص 

-272 491 403,07 244 016 613,45 -28 474 789,62 2013 

-399 627 775,13 415476705,9 15 848 930,77 2014 

-95331409419 88781395015 -65500144.04 2015 
من اعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية المالية المختصرة :المصدر 

يوضح رأس اؼباؿ العامل اػباص درجة االستقاللية اؼبالية للمؤسسة كمدل قدرهتا على سبويل استثماراهتا بأمواؽبا 
الذاتية ،من خالؿ اعبدكؿ نالحظ أف رأس اؼباؿ العامل اػباص سالب خالؿ السنوات األخَتة فبا يعٍت أف األمواؿ 

. اػباصة ال تغطي أصوؽبا الثابتة

كهبذا يعترب رأس اؼباؿ العامل اػباص السالب مؤشر غَت جدير باعتبار أهنا دل تستطع سبويل أصوؽبا الثابتة من 
. خالؿ أمواؽبا اػباصة كبالتارل يبكن القوؿ أف اؼبؤسسة ال تتمتع باالستقاللية لتمويل استثماراهتا

 :االحتياج في رأس المال العامل  .2

يتمثل يف رأس اؼباؿ العامل الذم ربتاج اليو اؼبؤسسة فعال ؼبواجهة احتياجات السيولة عند مواعيد استحقاؽ 
الديوف القصَتة اآلجل ،كيتضمن تسيَت دكرة االستغالؿ بصفة عادية ،إال أنو من مصلحة اؼبؤسسة مراعاة الفرؽ يف 

. ـبتلف حالتو كتسويتو من أجل اغبفاظ على توازهنا اؼبارل

 :كيتم حساب االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل انطالقا من العالقة التالية

  

 
  القيم القابلة للتحقيق+ قيم االستغالؿ =االحتياجات الدكرية 
  التسبيقات البنكية–الديوف قصَتة األجل =اؼبوارد الدكرية  

 

 

باالعتماد على اؼبعطيات اؼبستخلصة من اؼبيزانية اؼبالية اؼبختصرة نستطيع ربديد احتياجات رأس اؼباؿ العامل 
: للسنوات الثالث كذلك من خالؿ اعبدكؿ التارل 

 (التسبيقات البنكية – الديوف قصَتة األجل )–  (قيم القابلة للتحقيق + قيم االستغالؿ )=االحتياج يف رأس اؼباؿ 

 اؼبوارد الدكرية– االحتياجات الدكرية =االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل 
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 2015-2013االحتياج في رأس المال العامل خالل الفترة  :(7-3)الجدول 

 البياف 2013 2014 2015

 قيم استغالؿ 089,85 515 44 045,10 546 80 117759266.76

 قيم قابلة للتحقق 901,25  685 574 157,77  927 799 044,00 674 483 96

 (1 )احتياجات الدكرة 991,10 200 619 202,87 473 880 720,00 600 259 108

 ديوف قصَتة اجل 844,93  457 368 006,82 955 209 256795480,2

 (2 )موارد الدكرة 844,93 457 368 006,82 955 209 256795480,2

احتياج راس اؼباؿ العامل  146,17 743 250 196,05 518 670 239,78 805 002 108
 (2( -)1)الدائم

من اعداد الطالبة اعتمادا على الميزانية المالية المختصرة :المصدر 

 للفًتة اؼبدركسة كاف يبثل احتياجا موجبا ام أف اؼبؤسسة دل تتمكن من BFRنالحظ من خالؿ اعبدكؿ أف 
. تغطية احتياجات الدكرة دبوارد الدكرة كىذا يفسر ببطء دكراف اؼبخزكف كاآلجاؿ اؼبمنوحة للعمالء

كىذا التطور اغباصل على مستول احتياجات الدكرة دبوارد الدكرة بسبب الديوف قصَتة اآلجاؿ كىذا يبثل حاجة 
اؼبؤسسة اذل موارد أخرل ،كىذه الوضعية تستدعي من اؼبؤسسة القياـ بتخفيض احتياجات الدكرة اما عن طريق 

. زبفيض قيمة اؼبخزكنات أك اغبقوؽ لدل الغَت

 2015-2013 للفترة  SNVIدراسة وضعية الخزينة لمؤسسة :المبحث الثالث 

سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث اذل دراسة خزينة اؼبؤسسة لتعرؼ على مدل سالمة اؼبركز اؼبارل ؽبا ،باعتبارىا احدل 
اؼبؤشرات اؽبامة اليت يعتمد عليها يف تقييم الوضعية اؼبالية للمؤسسة ،كسنتطرؽ كذلك اذل كيفية تشكل ىذه 

 .اػبزينة كذلك اعتمادا على جدكؿ تدفقات اػبزينة حسب النظاـ احملاسيب اؼبارل اعبديد
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 2015-2013وضعية خزينة المؤسسة خالل الفترة :المطلب األول 

تعرب اػبزينة عن القيم اؼبالية اليت يبكن أف تتصرؼ فيها اؼبؤسسة لدكرة معينة كوبسب مؤشر اػبزينة باستخداـ 
: 1العالقتُت التاليتُت

 

 

 

 

: تظهر كضعية خزينة اؼبؤسسة خالؿ السنوات الثالث للفًتة اؼبدركسة من خالؿ اعبدكؿ التارل 

 2015-2013 خالل الفترة SNVIرصيد الخزينة لمؤسسة  :(8-3)الجدول 

 البيان 2013 2014 2015
 (1)راس المال العامل الدائم  74791571,65 780622106 86959917367-

108002805239,78 670 518 196,05 -169 035 585,87 
االحتياج في راس المال العامل 

 (2)الدائم 
 (2(-)1)رصيد الخزينة  243827157,5 110103910 194962722606,78-

( 7-3)والجدول  (5-3)من اعداد الطالبة اعتمادا على بيانات الجدول :المصدر 

ما يبكن مالحظتو أف مؤسسة السيارات ربقق رصيد اهبايب كلكن دبستويات منخفضة خالؿ فًتة الدراسة كلكن 
 كرصيد خزينة ساليب ؿبقق من طرؼ اؼبؤسسة كيرجع ىذا التدىور اذل كرب 2015نالحظ تدىور كبَت خالؿ سنة 

 .160حجم االحتياج على حساب رأس اؼباؿ العامل كىذا ما يقارب نسبة 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .72نور الدين بن عمارة ،مرجع سابق ،ص-  1

 احتياجات رأس اؼباؿ العامل الدائم– رأس اؼباؿ العامل الدائم = اػبزينة 

 التسبيقات البنكية– القيم اعباىزة = اػبزينة 
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اعداد جدول تدفقات الخزينة  :المطلب الثاني 

سنحاكؿ التطرؽ يف ىذا اؼبطلب اذل بناء جدكؿ تدفقات اػبزينة حسب الطريقة اؼبباشرة ككفقا للنظاـ احملاسيب 
. اؼبارل اعبديد

 خالل الفترة SNVIجدول تدفقات الخزينة حسب الطريقة المباشرة لمؤسسة  :(9-3)الجدول 
2013-2015 

 البيان 2013 2014 2015

 تدفقات اػبزينة اؼبتاتية من االنشطة العملياتية 339,16 935 163 450,93 174 253 474979261.62

 التحصيالت اؼبقبوضة من عند الزبائن 836,12 937 496 143,27 683 560 704097533.03
-  223 418 844,10  

 اؼببالغ اؼبدفوعة للموردين 573,90 632 311- 996,33 776 318-  

 الفوائد كاؼبصاريف اؼبالية االخرل اؼبدفوعة 049,07 557 22- 492,55 406 13- 6683885.83-

 عمليات قيد اإلنتضار 595,92 098 2- 514,79 666 13 106800.00-

 تدفقات اموؿ اػبزينة قبل العناصر غَت العادية 617,23 649 160 169,18 166 242 473888003.10

1091258.52 11 008 281,75 3 285 721,93 
تدفقات امواؿ اػبزينة اؼبرتبطة بالعناصر غَت 

 العادية

474979261.62 253 174 450,93 163 935 339,16 
تدفقات امواؿ اػبزينة اؼبتاتية من االنشطة العمليايت 

 (أ)
 تدفقات امواؿ اػبزينة اؼبتاتية من انشطة االستثمار 714,14 537 5 176,76 750 13  

 اؼبسحوبات عن اقتناء تثبيتات مادية اك غَت مادية 972,35 732 1 018,94 566 1  

 التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية 000,00 410 1- 000,00 180 1- -2210000.00

 الفوائد اليت مت ربصيلها عن التوضيفات اؼبالية 741,79 124 5 774,46 782 3  

  13 750 176,76 5 537 714,14 
تدفقات امواؿ اػبزينة اؼبتاتية من انشطة االستثمار 

 (ب)
 تدفقات امواؿ اػبزينة اؼبتاتية من انشطة التمويل      

 اغبصص كغَتىا من التوزيعات اليت مت القياـ هبا      

 التحصيالت اؼبتاتية من القركض      

 تسديدات القركض اك الديوف االخرل اؼبماثلة 000,00 000 345- 929,00 602 225- 475000000,00-

-2210000.00 472000.00     
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تدفقات اكاؿ اػبزينة الصافية اؼبتاتية من االنشطة  000,00 000 345- 929,00 130 225- 475000000.00-
 (ج)التمويلية 

      
تاثَتات تغَت سعر الصرؼ على السيوالت كشبو 

 السيولة
 (ج) + (ب) + (أ)تغَت اػبزينة للفًتة  946,70 526 175- 698,69 793 41 2230738.38

تغَتات امواؿ اػبزينة كمعادالهتا عند افتتاح السنة  157,55 827 243 210,85 300 68 110093909.54
 اؼبالية

 امواؿ اػبزينة كمعادالهتا عند اقفاؿ السنة اؼبالية 210,85 300 68 909,54 093 110 107863171.16

 تغَت امواؿ اػبزينة خالؿ الفًتة 946,70 526 175- 698,69 793 41 2230738.38-

 .من اعداد الطالبة اعتمادا على الوثائق المحاسبية للمؤسسة:المصدر 

تحليل جدول تدفقات الخزينة :المطلب الثالث 

يعترب جدكؿ تدفقات اػبزينة اضافة مهمة يف ناحية القوائم اؼبالية اؼبقدمة من طرؼ النظاـ احملاسيب اؼبارل كباعتباره 
 .عنصرا دينامكيا سيتم االعتماد من خاللو يف ربليل اػبزينة للتوصل اذل سلوكها

  2013تحليل تغير خزينة لسنة: 

 كاف سالبا كالذم قدر بػ 2013يتبُت من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف تغَت اػبزينة للمؤسسة خالؿ دكرة 
،كيفسر  ىذا التغَت السالب بسلبية خزينة التمويل بالرغم من اهبابية خزينة االستغالؿ - 175526946.70

. إال أهنا دل تكن بالقدر الكايف الذم هبعلها ربقق خزينة موجبة

ىذا يعٍت أف اؼبؤسسة عجزت عن توليد خزينة موجبة كذلك بسبب االرتفاع الكبَت ؼبدفوعات اؼبؤسسة ؼبورديها 
مقارنة بالتحصيالت اؼبقبوضة من طرؼ الزبائن أما فيما يتعلق بدكريت االستثمار كالتمويل فاف اؼبؤسسة دل تقم 

بأم عملية استثمارية كدل تتحصل على أم نوع من الديوف قصَتة أك متوسطة األجل خالؿ الدكرة فبا كلد خزينة 
. سالبة

 يعود أساسا للمصاريف اؼبرتفعة يف دكرة 2013كعموما فاف عجز اؼبؤسسة عن توليد خزينة موجبة يف سنة 
. االستغالؿ ،البفاض مستول نشاط اؼبؤسسة ،عدـ تفعيل دكرة االستثمار

  2014تحليل تغير الخزينة لسنة: 

 كتفسر اهبابية اػبزينة 41793698.69 أف تغَت اػبزينة موجب كالذم قدر بػ 2014يالحظ من خالؿ دكرة 
ففيما يتعلق بدكرة االستغالؿ كانت اؼببالغ .يف ىذه اغبالة باهبابية كل من خزينة االستغالؿ كخزينة االستثمار 
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اؼبمنوحة من عند الزبائن كبَتة مقارنة دبدفوعات اؼبؤسسة ؼبوردين كالعاملُت ،ىذه االجراءات كلدت خزينة استغالؿ 
. موجبة

كما يبكن مالحظتو أف جهود اؼبؤسسة اؼببذكلة يف ؾباؿ االستثمار جد متواضعة أم أف كال من عملييت االستغالؿ 
كاالستثمار استطاعتا توليد سيولة كافية لتغطية العجز اغباصل على مستول عملية التمويل فبا يعٍت أف اؼبؤسسة 
عاجزة عن توليد خزينة سبويل موجبة ،كيف نفس الوقت سبكنت كال من عمليايت االستغالؿ كاالستثمار من توليد 
سيولة كافية لتغطية ىذا العجز ،كبالتارل يبكن القوؿ أف اهبابية اػبزينة تفسر بارتفاع قيمة التحصيالت اؼبقبوضة 

. من الزبائن على حساب اؼببالغ اؼبدفوعة للموردين ،اضافة اذل التحصيالت الناصبة عن اهبابية رصيد اػبزينة

  2015تحليل تغير الخزينة لسنة: 

كمن خالؿ ذلك يبكن - 721264967.70 حققت رصيد خزينة سليب يقدر بػ 2015نالحظ أف دكرة 
القوؿ أف اؼبؤسسة بالرغم من ربقيق تطور ملحوظ لدكرة االستغالؿ اليت ساعد عنصر التحصيالت اؼبقبوضة من 
طرؼ الزبائن على ارتفاعها إال أف اؼببالغ اؼبدفوعة للموردين كانت أكثر من ذلك كبالتارل فاف عملييت االستثمار 
كالتمويل أثرتا على عنصر اػبزينة بسلبية كذلك لالنعداـ عملية الرفع يف رأس اؼباؿ كفيما ىبص دكرة التمويل فلم 

 .تتحصل اؼبؤسسة على أم نوع من الديوف قصَتة أك متوسطة اآلجل خالؿ الدكرة كىذا ما كلد خزينة سبويل سالبة
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خالصة الفصل 

من خالؿ ىذا الفصل حاكلنا االجابة على االشكاؿ اؼبطركح للدراسة كاؼبتمثل يف أثر تسيَت اػبزينة على األداء 
اؼبارل للمؤسسة اقتصادية ،حيث اعتمدنا اذل دراسة حالة كقد مت عرض نتائج الدراسة كربليلها كمناقشتها حيث 

: خلصت الدراسة اذل النتائج العامة التالية

  سبثل اػبزينة أداة تقـو على تبياف التدفقات النقدية الداخلة كاػبارجة اؼبستخلصة من األنشطة
الرئيسية الثالثة اليت تقـو هبا اؼبؤسسة كاؼبتمثلة يف األنشطة االستغاللية ،االستثمارية كالتمويلية 

 اؼبنبثقة من جدكؿ تدفقات اػبزينة؛
  سبكن اؼبؤسسة من تغطية االحتياجات اؼبالية يفسر بوجود فائض يف اػبزينة كىذا الفائض كجب

 توظيفو بشكل فعاؿ كيف أجل قصَت؛
  لالجتناب كقوع اؼبؤسسة يف حالة التوقف عن الدفع هبب أف تسَت اػبزينة تسيَتا فعاال كحسنا

،كذلك عن طريق كضع توقعات تسمح ؽبا مسبقا بالتحكم يف التدفقات اؼبالية كأخذ التدابَت 
.  الالزمة يف الوقت اؼبناسب
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قمنا من خالؿ ىذا البحث بدراسة موضوع تسيَت اػبزينة ك أثرىا على األداء اؼبارل للمؤسسة االقتصادية باعتبار أف التوازف 
اؼبارل من أىم األىداؼ اليت تسعى اؼبؤسسة اذل ربقيقها ،كللوصوؿ اذل التوازف اؼبارل حسب اؼبنظور الوظيفي البد من ربقيق 

رأس ماؿ عامل صايف اصبارل موجب ،كذلك أف يغطي رأس اؼباؿ العامل الصايف االصبارل االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل 
االصبارل ،كعند ربقيق الشرطُت السابقُت تتمكن اؼبؤسسة من تغطية موارد اػبزينة اؼبتمثلة يف االعتمادات البنكية اعبارية بواسطة 

. استخدامات اػبزينة كاؼبتمثلة يف اؼبتاحات ،بالتارل ربقيق خزينة موجبة تؤثر اهبابا على األداء اؼبارل

: كقد ارتأينا التذكَت باإلشكالية الرئيسية للبحث كالفرضيات 

  اشكالية البحث: 
 كيف يؤثر تسيَت اػبزينة على األداء اؼبارل للمؤسسة االقتصادية؟ 
  الفرضيات: 
 رفع األداء اؼبارل مرىوف بتطبيق األساليب العلمية اغبديثة يف تسيَت اػبزينة؛ 
  يعترب جدكؿ تدفقات اػبزينة من أىم القوائم اؼبالية اليت تساعد احمللل اؼبارل يف الكشف عن الوضعية اؼبالية للمؤسسة

من خالؿ تسيَت االحتياجات اؼبالية للمؤسسة كالتنبؤ هبا لالستخداـ األمثل للسيولة اؼبتاحة كتفادم خطر االفالس 
 كتكاليفو؛

  تتم معاعبة اكبرافات اػبزينة بازباذ قرارات مالية اؼبتعلقة بتوظيف الفوائض ،كقرارات سبويل عجز اػبزينة ،كيؤدم التسيَت
 .الكفء للفوائض كالقركض اذل رفع األداء اؼبارل

  نتائج البحث: 

: خلصت ىذه الدراسة اذل صبلة من النتائج كفيما يلي نلخص ىذه النتائج 

  ربتل اػبزينة الصافية أنبية كبَتة ألهنا تعرب عن كجود أك عدـ كجود توازف مارل للمؤسسة كيتجلى ذلك يف
 احًتاـ اؼبؤسسة قاعدة التوازف اؼبارل خالؿ الفًتة اؼبدركسة؛

  للخزينة أنبية بالغة يف ربقيق التوازف اؼبارل اػباص بدكرة االستغالؿ باعتبار العمليات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة
 يتخللها دخوؿ كخركج األمواؿ من كاذل اػبزينة؛

  رأس اؼباؿ العامل ،االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل )كجود عالقة بُت سلوؾ اػبزينة كمؤشرات التوازف اؼبارل
 ؛(،اػبزينة

  تعترب اػبزينة مقياس لقدرة اؼبؤسسة على الوفاء بديوهنا يف اؼبدل القصَت كمؤشر مهم لتقيم الوضعية اؼبالية
 .للمؤسسة

  اختبار الفرضيات: 
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 حققت توازنا ماليا على األمد اؼبتوسط ،كيشَت ىذا اذل أف رفع SNVIمؤسسة  من خالؿ النتائج اؼبتوصل اليها قبد أف
األداء اؼبارل مرىوف بتطبيق األساليب العلمية يف تسيَت اػبزينة من  خالؿ ربقيق رأس ماؿ عامل دائم موجب ،باإلضافة 

 اذل قدرهتا على توليد خزينة موجبة كىذا ما يثبت صحة الفرضية األكذل؛

نستنتج من خالؿ جدكؿ تدفقات اػبزينة الذم يعترب أداة ضركرية توضح كيفية تشكل اػبزينة ،كذلك بتصنيف نشاط 
عمليات االستثمار ،عمليات االستغالؿ ،عمليات التمويل ،كىو ما يسمح :اؼبؤسسة اذل ثالثة أنواع من العمليات 

باغبكم على الوضعية اؼبالية للمؤسسة كذلك من خالؿ التعرؼ على مواطن القوة كالضعف يف تأدية ىذه الوظائف 
كالوقوؼ على حاالت العجز كالفائض على مستول اػبزينة كىذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية؛ 

 أما بالنسبة للفرضية الثالثة كاعتمادا على النتائج اؼبتوصل اليها ،اؼبؤسسة ال تعاجل اكبرافات اػبزينة ألهنا ؾبرد كحدة ال
.  تتمتع باستقاللية التسيَت ،كىذا ينفي صحة الفرضية الثالثة

  توصيات البحث: 

على ضوء النتائج السابقة ،يبكن أف قبتهد يف تقدصل بعض التوصيات حيث أف ربسينها من شأنو وبسن من تسَت اػبزينة 
: تسيَتا جيدا فبا ينعكس اهبابا على األداء اؼبارل للمؤسسة

  من اجل انعاش خزينة اؼبؤسسة أكثر البد من االستفادة من حالة اليسر اؼبارل الذم تتمتع بو اؼبؤسسة كذلك خبوض
 ذبربة االستثمار يف القيم اؼبالية؛

 التخفيض من االحتياجات يف رأس اؼباؿ العماؿ كذلك من خالؿ التحكم يف عناصر دكرة االستغالؿ؛ 
 ربديد اغبجم األمثل للنقدية حىت تستطيع مواجهة التزاماهتا اذباه الغَت؛ 
 على اؼبؤسسة ذبديد استثماراهتا كىذا من أجل احملافظة علة قيمة أصوؽبا. 
  آفاق البحث: 

يف األخَت يبكن القوؿ أف حبثنا ىذا دل يلم جبميع اعبوانب كالتفاصيل اؼبتعلقة باؼبوضوع ،اذ يبقى ؾبرد ؿباكلة تشوهبا حتما 
. ؾبموعة من النقائص لعلها تكوف منطلقا لبحوث أخرل يف اؼبوضوع

: كما أردنا التحسيس بأنبية بعض اعبوانب اليت يبكن أف تكوف عناكين لبحوث يف اؼبستقبل نتطرؽ ؽبا يف النقاط التالية 

 استخداـ النماذج الرياضية يف تسيَت خزينة اؼبؤسسات االقتصادية؛ 
 االستقاللية كمركزية التسيَت كأثرنبا على تسيَت اػبزينة . 
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المراجع 

: المراجع باللغة العربية

 .2001أضبد طرطار ،الًتشيد االقتصادم للطاقات االنتاجية يف اؼبؤسسة ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،- 

  .2010،الطبعة األكذل ،دار كائل للنشر ،األردف ،(األسس العلمية كالتطبيقية )أسعد ضبيد العارل ،االدارة اؼبالية - 

   .1998اظباعيل عرباجي ،اقتصاد اؼبؤسسة ،دار احملمدية العامة ،اعبزائر ،الطبعة األكذل ، - 

 . 2006الياس بن ساسي ،التسيَت اؼبارل كاالدارة اؼبالية ،الطبعة األكذل ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،األردف ،- 

،الطبعة الثانية ،دار كائل للنشر ،عماف (االدارة اؼبالية أجوبة ،سبارين كحلوؿ )الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،التسيَت اؼبارل - 
. ،األردف 

دراسة حالة مؤسسة مطاحن اغبضنة باؼبسيلة ،مذكرة لنيل شهادة :باديس بوخلوة ،األمثلية يف تسيَت خزينة اؼبؤسسة - 
  .2003اؼباجستَت ،جامعة اؼبسيلة ،اعبزائر ،

 ،مذكرة 2009-2005دراسة حالة ليند غاز اعبزائر كحدة كرقلة للفًتة :حدة خبالد ،أثر تسيَت اػبزينة على األداء اؼبارل - 
 . 2011ماسًت ،منشورة جبامعة كرقلة ،جامعة كرقلة ،اعبزائر ،

 . 2007دريد كامل آؿ شبيب ،مقدمة يف االدارة اؼبالية اؼبعاصرة ،الطبعة األكذل ،دار اؼبسَتة ،عماف ،األردف ،- 

،مذكرة لنيل شهادة ( 7)سوزاف عطا درغاـ ،العالقة بُت التدفقات النقدية كعوائد األسهم كفقا للمعيار احملاسيب الدكرل رقم - 
 . 2008 ق ،1429اؼباجستَت يف احملاسبة كالتمويل ،اعبامعة االسالمية بغزة عمادة الدراسات العليا كلية التجارة ،

 . 1999-1998صاحل مرازقة ،ؿباضرات يف مقياس احملاسبة العامة ،مطبوعات جامعة منتورم قسنطينة ،- 

. 2003صالح الدين حسن السيسي ،دراسات اعبدكل كتقييم اؼبشركعات ،دار الفكر العريب ،الطبعة األكذل ،مصر ،- 

ضيف ابراىيم ،مسانبة لتفسَت تغَتات خزينة مؤسسة األشغاؿ التكميلية بورقلة باستعماؿ جداكؿ التدفقات ،مذكرة - 
 .2004ماجيستَت يف ادارة األعماؿ ،جامعة كرقلة ،

عبد اغبميد مصطفى أبو ناعم ،ادارة رأس اؼباؿ العامل ،اعداد األصوؿ كالطبع مركز كمبيوتر ،كلية الصيدلة ،جامعة القاىرة - 
   .1993،مصر ،

 . 2000عبد الرزاؽ بن حبيب ،اقتصاد كتسيَت اؼبؤسسة ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،الساحة اؼبركزية بن عكنوف ،اعبزائر ،- 
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 ،كلية اغبقوؽ 2006عبد الغٍت دادف ،قراة يف األداء اؼبارل كالقيمة يف اؼبؤسسة االقتصادية ،ؾبلة البحث ،العدد الرابع ،- 
. كالعلـو االقتصادية ،جامعة كرقلة ،اعبزائر 

عبد الغٍت دادف ،قياس األداء اؼبارل يف اؼبؤسسات االقتصادية كبو ارساء مبوذج لإلنذار اؼببكر باستعماؿ احملاكاة اؼبالية - 
دراسة حالة بورصيت اعبزائر كفرنسا ،أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلـو االقتصادية ،جامعة اعبزائر ،اعبزائر :
،2006/2007 . 

  .1998عبد الكرصل بويعقوب ،احملاسبة التحليلية ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر ،- 

كيف تقرأ اؼبيزانية ،دار غريب ،القاىرة ،مصر :علي السلمي ،سعيد السلمي ،مؤشرات التحليل اؼبارل للمدير العصرم - 
،1999 . 

   .2008علي عباس ،االدارة اؼبالية ،الطبعة األكذل ،اثراء للنشر ،عماف ،األردف ،- 

 .2006اقتصاد اؼبؤسسة ،ديواف اؼبطبوعات ،الطبعة الرابعة ،اعبزائر ،عمر صخرم ،- 

. 2009فايز سليم حداد ،االدارة اؼبالية ،الطبعة الثانية ،دار حامد ،عماف ،األردف ،- 

. 2007ؾبيد الكرخي ،تقوصل األداء باستخداـ النسب اؼبالية ،دار اؼبناىج للنشر كالتوزيع ،األردف ،- 

قوئم الدخل كاؼبركز اؼبارل كاألرباح احملتجزة كالتدفقات النقدية  :(اؼبتنبأ هبا)ؿبمد شريف توفيق ،اعداد القوائم اؼبالية اؼبخططة - 
 . 2006،دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة ،جامعة كالية بنسلفانيا بالواليات اؼبتحدة األمريكية ،

مدخل ازباذ القرارات ،الدار اعبامعية ،القاىرة :ؿبمد صاحل اغبناكم ،هناؿ فريد مصطفى ،جالؿ ابراىيم العبد ،االدارة اؼبالية - 
 . 2004،مصر ،

 .  2009ؿبمد ؿبمود اػبطيب ،األداء اؼبارل كأثره على عوائد أسهم الشركات ،بدكف طبعة ،دار حامد ،- 

 . 2009مفلح ؿبمد عقل ،مقدمة يف االدارة اؼبالية كالتحليل اؼبارل ،الطبعة األكذل ،مكتبة اجملتمع العريب ،عماف األردف ،- 

مقدـ ليلى ،سياسات تسيَت عناصر االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل يف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة ،مذكرة ماجستَت - 
 .2008،منشورة جبامعة كرقلة ،اعبزائر ،

 2003مدخل ربليلي معاصر ،الطبعة اػبامسة ،اؼبكتب العريب اغبديث ،القاىرة ،مصر ،:منَت ابراىيم ىندم ،االدارة اؼبالية - 
.  
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 . 1998ناصر دادم عدكف ،اقتصاد اؼبؤسسة ،دار احملمدية العامة ،اعبزائر ،الطبعة األكذل ،- 

 . 1991ناصر دادم عدكف ،نواصر ؿبمد فتحي ،دراسة اغباالت اؼبالية ،دار االفاؽ ،اعبزائر ،- 

. 2010نور الدين بن عمارة ،تقييم األداء اؼبارل للمؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماسًت ،منشورة جبامعة كرقلة ،اعبزائر ،- 

وبياكم مفيدة ،عريف عبد الرزاؽ ،مداخلة بعنواف ،أثر اؼبعايَت احملاسبية الدكلية  على التحليل اؼبارل باؼبؤسسة ،اؼبركز اعبامعي - 
.  جانفي 18 ك 17بالوادم ،يومي 

:  محاضرات و القرارات المؤرخة 

 ،وبدد قواعد التقييم كاحملاسبة كؿبتول الكشوؼ اؼبالية كعرضها ككذا مدكنة اغبسابات 26/07/2008قرار مؤرخ يف - 
 .2009 مارس 25 ،يـو 19كقواعد سَتىا ،الصادر يف اعبريدة الرظبية رقم 

: المراجع باللغة الفرنسية 

- Annie Bellierdelienne ,Sarun khath ,Gestion de trésorerie ,2 éme édition 
,Economica ,Paris ,France ,2005.  

- Béatrice et Francis Grandguillot ,Analyse financière ,5eme édition ,Paris ,France ,2008 . 

- Christian Marmuse ,Gestion de trésorerie ,Vuibert ,Paris ,France ,1988. 

- Hubert de la Bruslerie ,Analyse financière information financière et Diagnostic  ,3éme 
,Dunod ,Paris ,2006. 

Jaque Bravard ,L’évaluation des entreprise ,DONOD ,Paris ,1969.   -

Lasary ,comptabilité analytique ,imprimere Es-Salem ,Alger ,2001. - 

M.Darbelet , économie d’entreprise ,édition Foucher ,Paris ,1996.-  

Michel Sion ,Gérer la trésorerie et la relation bancaire ,Dunod ,Paris ,France ,2008 .  - 

- Omar Boukhezar ,La finance de l’entreprise (Diagnostic ,Contrôle ,Décision ),OPU 
,Alger ,1981 . 
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: ملخص

قمنا من خالؿ ىذا البحث بدراسة أثر تسيَت اػبزينة على األداء اؼبارل لبنك التنمية احمللية لوالية مستغازل للفًتة ما بُت 
كيف : ،كمن خالؿ استخدامنا جملموعة من أدكات التحليل اؼبارل فقد قمنا باإلجابة على االشكالية التالية 2013-2015

. يؤثر تسيَت اػبزينة على األداء اؼبارل للمؤسسة االقتصادية؟

كباالعتماد على منهج دراسة حالة كاستنادا اذل النتائج اؼبتوصل اليها قبد أف اؼبقاطعة سجلت نتائج اهبابية خالؿ 
الفًتة اؼبدركسة ،ىذا ما جعل اؼبقاطعة متوازنة ماليا على اؼبدل اؼبتوسط ،باإلضافة اذل ربقيق اؼبؤسسة اخزينة متذبذبة الناذبة 
عن أنشطة االستغالؿ حيث غطى الفائض على مستول ىذا األخَت العجز على مستول خزينة االستثمار ،كبالتارل ربقيق 

. خزينة موجبة كمتوازنة تنعكس باإلهباب على األداء اؼبارل للمؤسسة

: الكلمات المفتاح 

اػبزينة ،األداء اؼبارل ،التوازف اؼبارل ،رأس اؼباؿ العامل ،االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل ،موازنة اػبزينة ،جدكؿ تدفقات 
. اػبزينة

Résumé : 

Nous avons étudié à travers cette recherche la trace de gestion de la trésorerie sur la 
performance financière de la banque de développement (BDL) local pour la période 2013-
2015 ,et à travers l’utilisation d’une gamme d’outils d’analyse financière ,nous avons 
répondu à la problématique suivante :comment mener la trésorerie affectent la performance 
économique et financière de l’institution ? 

Et en adoptant la méthode d’étude de cas et par l’accoudement à les résultats conclut ,nous 
constatons que la district a enregistré des résultats positifs au cours de la période étudiée 
,c’est ce que font de l’institution un équilibre financier à moyen terme ,et ajoutant à la 
réalisation de l’institution une trésorerie oscillante produite par les activités d’exploitation 
ou le surplus a couvris le déficit au niveau du trésorerie de l’investissement ,et donc réaliser 
une trésorerie positive et équilibrée reflétant positivement sur la performance financière de 
l’institution. 

Mots clés : 

La trésorerie ,la performance financière ,l’équilibre financier ,le fond de roulement ,besoin 
en fonds de roulement ,le budget de trésorerie ,le tableau des flux de trésorerie. 

 


