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عميقة ع[` املستوى الك[\ و ال]Z ال يمكن أن ت�ون  تباشر العديد من الدول اليوم إصالحات إقتصادية

ناTpة إذا لم ترافق�ا إصــالحات ع[` املستوى ا�زnي, و ذلك لتغLM أنمـاط وآلــيات eسيLM املؤسـسات bقتصادية 

حيث أن عملية إ|عاش Jقتصاد الوطZH تفرض تحديث طرق Jدارة بالش�ل الذي rعمل ع[` تأ2يل املؤسسات و 

ا قادرة ع[` املنافسة (خاصة و أن ا�زائر �\ املرحلة �و�` من دخول�ا �\ شراكة مع Jتحاد �ور~ي), و ذلك جعــل�

 بتطبيق آليات وأنماط eسيLM ناTpة مستفيدين من تجارب الدول املتقدمة .

 LMدف أساسا إ�` التحكم �\ اختيار أفضل ادوات التحكم ال�سي�� LMمن اجل إن عملية تحديث طرق ال�سي

تحقيق ا2داف املؤسسة bقتصادية, حيث بقاء أي مؤسسة و إستمرار2ا مر2ون بكفاءة أداء2ا بصفة عامة و 

 bداء املــا�\ بصفة خاصة .

ومن أ2م الصعو�ات ال]Z تواجھ املؤسسة bقتصادية ا�زائر*ة �\ ظل التحول نحو إقتصاد السوق يتمثل 

لشرط الوحيد الذي يضمن ل�ا البقاء و Jستمرار*ة و�دون bعتـماد ع[` �\ تحقيق تواز��ا املا�\ بإعتباره ا

 مساعدات الدولة, و مصدر 2ذه الصعو�ات 2و عدم التحــكم �\ مؤشرات التوازن املا�\ (وخاصة ا�ز*نة).

 ا�ز*نة rع�e Lسي2LMذه �خLMة �\ محور دراس�نا, و ال]e Zعت�L عنصرا حاسما �\ حياة املؤسسة حيث أن 

عن قدرة املؤسسة ع[` مواج�ة �ل ال��اما��ا خاصة تلك املتعلقة باالستغالل والتمو*ل الذاeي و2ـي ذلك املصب 

 Z[املرآة العاكسة ل�ل القرارات ال Zقيقية من وا�` املؤسسة و�التا�\ ف�Tالذي تتجمع فيھ �ل التدفقات املالية ا

 ة Jدارة املالية .تتخذ داخل املؤسسة كما eعت�L ا�Tدد الرئ���Z لكفاء

إن إ2مال املؤسسة ل�سيLM ا�ـز*نة وجعلھ أمرا ثانــو*ا وال�Lك�M ع[` الوظيفة Jنتاجية وال�سو*قية فقط, أو 

الدفع  ع[` ا�Tاسبة العامة جعل�ا تواجھ خطر إنقطاع rعتمدإعتقاد بأنھ باستطاع �م التحكم �\ ا�ز*نة 

.LMو�التا�\ العسر املا�\ الذي  ¢�دد كيا��ا وإستمرار* �ا �\ مواج�ة متطلبا��ا إتجاه الغ 

  �شvالية .1

:�  و ع�t ضوء ما سبق يمـكن طــــرح �شvالية 0التا

  ؟ كيف تتحكم املؤسسة �\ eسيLM ا�ز*نة

  و منھ فإشvالية البحث تتمحور حول ال'ساؤالت ا!Vزئية التالية :

 كن حساب ا�ز*نة ؟و كيف يتم eشكيل�ا ؟و ما �\ العناصر املؤثرة �\ إدار��ا ؟ كيف يم

eسيLM  القرارات املالية ال]Z تتحكم �\ ما 2و دور املوازنة �\ eسيLM ا�ز*نة ؟و كيف يمكن متا¥ع �ا ؟و ما �\

  Jنحرافات ؟
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  الفرضيات: .2

  الية و �� أن :ع�t ضوء طرح إشvالية البحث, يمكن طرح الفرضية /ساسية الت

 و دور2ا �\ ال�سيLM املا�\ تحكم املؤسسة �\ eسيLM خز*ن �ا و الذي يضمن ل�ا تحقيق املردودية وbمان

 .للمؤسسة  مر2ون بتطبيق bساليب العلمية اTديثة �\ ال�سيLM و الرشادة �\ إتخاذ القرارات املالية

  !Vزئية التالية: وانطالقا من الفرضية Lساسية يمكن تحديد الفرضيات ا

معرفة كيفية حساب رصيد ا�ز*نة, وكيفية eشكيل 2ذا الرصيد باعتباره أداة ضرور*ة �\ ال�سيLM و  - 1

  التقدير ووسيلة لTAكم ع[` ال�سيLM املا�\ للمؤسسة .

ان اعداد موازنة ا�ز*نة اعدادا علميا سليما و متا¥ع �ا وفقا للزمن والقيمة مؤشر ع[` التحكم �\  - 2

  .ا�ز*نة 

ان استخدام التقنيات الكمية �\ تحديد ¨�م bمثل للنقدية rسمح باتخاذ قرارات مالية رشيدة تحقق  - 3

 الر�حية و bمان للمؤسسة .

  أTداف البحث: .3

  الغرض من 2ذا البحث ال يخرج �\ حقيقة �مر عن �ونھ محاولة لتحقيق 2bداف التالية:

عسر eسيLM ا�ز*نة ال]Z تضمن ل�ا عدم الوقوع �\ المحاولة إيجاد bساليب وªليات الناTpة �\  •

 ؛ما�\

•  Z[ز*نة و التعرف عن النماذج الر*اضية ال� ؛تحقق bمثلية �\ eسيLM ا�ز*نةرفع الكفاءة �\ eسيLM ا

 الوقوف ع[` املشا�ل و bسباب ال]Z تحول دون التحكم �\ إتخاذ القرارات املالية الرشيدة. •

 ؛رد املالية للمؤسسة يضمن ل�ا الر�حية و bمانJستخدام �مثل للموا •

 الوصول ا�` ال�سيLM املا�\ ا�يد من خالل التحكم �\ eسيLM ا�ز*نة. •

 أTمية الدراسة : .4

  تكمن أ2مية الدراسة �\ النقاط التالية:

اة املؤسسة، ترك2b �Mتمام ع[` إحدى املؤشرات ال�امة للتوازن املا�\ أال و�\ ا�ز*نة، نظرا أل2مي �ا �\ حي  - أ

 حيث أن عدم التحكم �\ eسي2LMا يؤدي إ�` ��ديد ا�ز*نة بالزوال.

 التعرف ع[` طرق ال�سيLM الفعال ل�Aز*نة والوقوف ع[` املشا�ل ال]e Zع�Lض مسLM ا�ز*نة.  - ب

 ترشيد استخدام املوارد املالية للمؤسسة بما يضمن رفع الكفاءة �\ eسيLM ا�ز*نة.  - ت

تطبيق �ساليب العلمية اTديثة من بMن مجموعة �ساليب املمكنة ال]Z تحقق �مثلية �\ eسيLM   - ث

 ا�ز*نة.
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 أسباب اختيار املوضوع: .5

  2ناك عدة أسباب وم�Lرات ودوافع دعت إ�` اختيار 2ذا املوضوع أ2م�ا:

�زائر*ة وذلك بتحديث التحوالت bقتصادية وbجتماعية ال]Z تفرض تأ2يل املؤسسة bقتصادية ا  - أ

أساليب وآليات ال�سيLM ملواكبة الركب العالZ²، خاصة وأن ا�زائر دخلت �\ شراكة مع bتحاد �ورو~ي 

 وeس³` لالنضمام إ�` املنظمة العاملية للتجارة.

الظرف املا�\ الصعب الذي تمر بھ املؤسسة bقتصادية ا�زائر*ة الذي مرده إ�` إش�الية ال�سيLM ول�س   - ب

 املوارد، وال]Z تتطلب تحكما �\ الت�اليف و أدوات ال�سيLM اTديثة.

إ2مال مسؤو�\ املؤسسات �انب eسيLM ا�ز*نة واعتباره أمرا ثانو*ا، الZ�µء الذي جعل من املؤسسات   - ت

eعا|ي إما من ال¶Tب ع[` املكشوف من خالل وصول الكشف املصر�\ إ�` مستوى جد معت�L، أو eعا|ي من 

 نقدي كبLM طوال السنة.تجميد فائض 

 عدم توفر الدراسات والبحوث بالقدر ال�ا�\ ال]e Zعا¸ مسألة ال�سيLM �مثل ل�Aز*نة.  - ث

  محاولة التقر*ب بMن ا�انب النظري ملوضوع ا�ز*نة وواقع املؤسسات ا�زائر*ة.  - ج

  املن¤£ املستخدم: .6

 ماد ع[` املن«¸ الوصفي التحلي[\,لإلجابة عن إش�الية البحث و محاولة إختبار T¹ة الفرضيات تم Jعت

  ألنھ مالئم لتقر*ر اTقائق و ف�م م�ونات املوضوع و إخضاعھ للدراسة الدقيقة و تحليل أ¥عاده.

  Tيvل البحث:  .7

  لقد تم تقسيم البحث إ�` خمسة فصول كما ي[\:

  املؤسسة و تم تقسيمھ إ�` ثالث مباحث: حول  عمومياتالفصل Lول: 

احتياجا��ا, ب�نما املبحث  أنواع�ا و حيث سوف نتطرق إ�` eعر*ف املؤسسة املؤسسة املبحث �ول ما2ية

 و املؤسسة وظائفاملبحث الثالث فتحدث عن  أما فيما يخص املؤسسة. خصائص و أ2داف الثا|ي فتناول 

  أجزا¼�ا.

  مدخل إ�` ا�ز*نة و تم تقسيمھ إ�` ثالث مباحث:الفصل الثاSي:

رض مفا2يم أساسية حول ا�ز*نة حيث ي�ناول مف�وم ا�ز*نة و طر*قة املبحث �ول تم تخصيصھ لع

حسا¾�ا و الوضعيات ال]Z ت�ون عل½�ا, ب�نما املبحث الثا|ي فتناول مشا�ل ا�ز*نة ال]Z ن�Aص�ا �\ مش�لتMن 2ما 

سيLM مش�ل املردودية ومش�ل ا��اطر, أما بال¿سبة للمبحث الثالث فتناول القرارات املالية املتعلقة ب�

 Jنحرافات و التحكم ف½�ا وذلك بتوظيف الفائض أو تمو*ل الÀ�ز �\ ا�ز*نة .
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  دور ا�ز*نة �\ ال�سيLM املا�\ للمؤسسة و تم تقسيمھ إ�` ثالث مباجث:الفصل الثالث:

املبحث �ول تم التطرق فيھ إ�` التدفقات املالية ل�Aز*نة ودور جدول التدفقات �\ eشكيل ا�ز*نة, أما 

املبحث الثا|ي فتناولنا فيھ موازنة ا�ز*نة و أ2داف�ا و كيفية إعداد2ا, أما املبحث الثالث فخصص لإلجراءات 

Mسيe اليومي ل�ا و LMز*نة من خالل ال�سي�e LغLMات مختلف عناصر إحتياجات رأس املال رفع كفاءة إدارة ا

  العامل.

  فتمحور حول استخدام النماذج الر*اضية �\ eسيLM ا�ز*نة والرقابة عل½�ا وتضمن:الفصل الرا�ع: 

املبحث �ول تحديد اÁ�م �مثل للنقدية بإستخدام النماذج الر*اضية من خالل ثالث نماذج و �\:نموذج 

ة , والنموذج الساكن باحتياجات مالية عشوائية مع إم�انية النفاذ �\ النقدية أما بومول,نموذج حدود الرقاب

املبحث الثا|ي فقد خصص للتمو*ل �مثل ل�Aز*نة بإستخدام أسلوب ال�Lمجة ا�طية و Â�رة القرارات �\ حMن 

  تناول املبحث الثالث الرقابة ع[` eسيLM ا�ز*نة.  
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 ماTية املؤسسة ول:L املبحث 

إن املؤسسة �\ القلب النابض للنظام الرأسما�\ و �\ ناتجة عن التغLMات و التطورات �\ النظم 

 و ال]Z دفع �ا إ�` ز*ادة بروز2ا و ان�شار2ا و 2bتمام ¾�ا bجتماعية،bقتصادية و 

  املطلب Lول : aعر*ف املؤسسة

  لقد أعطيت عدة eعار*ف للمؤسسة و 2ذا bختالف مدارس ال�سيLM و التنظيم و من أ2م التعار*ف ما ي[\ :

ع صناÃ\ أو يمكن إعتبار املؤسسة ع[` أ��ا عميل إقتصادي ، حيث تقوم ب¿شاط إقتصادي ذات طا¥ -

 تجاري .

يمكن إعتبار2ا ك�ي�ل عضوي من حيث أ��ا تت�ون من مستخدمMن و مصاF و وحدات و أقسام ت�Lابط  -

. \Ãمع ¥عض�ا البعض �\ ش�ل مت�امل ل�شكيل ال�ي�ل الصنا 

 1ملتبادلو eعت�L أيضا كنظام بوضع�ا مجموعة من العناصر ذات التأثLM ا -

بMن  التبادالتتت�ون املؤسسة من عناصر مادية و أخرى ¥شر*ة ، و إزد2ار2ا يتوقف بالدرجة أو�` ع[`  -

�\ الوحدة bقتصادية ال]Z تمارس ال¿شاط إالنتاÅ\ و  املؤسسةعناصر2ا تنظيما و ت¿سيقا ، لذا "ف

 2بالتخز*ن و الشراء من أجل تحقيق أ2داف ال]Z وجدت من أجل�ا ملتعلقةأ|شطة ا

�ل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا �\ إطار قانو|ي اجتماÃ\ معMن، 2دفھ دمج عوامل إالنتاج من  �\ -

، و 2ذا ضمن شروط مالئمةتبادل السلع و ا�دمات مع أعوان اقتصاديMن آخر*ن ¥غرض تحقيق ن�يجة 

 3ھالذي يوجد عليھ و تبعا Á�م و نوع |شاط مل�ا|ياقتصادية تختلف باختالف ا�MT الزما|ي و ا

عبارة عن تنظيم إقتصادي لعوامل إالنتاج لغرض إنتاج  املؤسسةالتعار*ف |ستخلص بأن  خاللمن  -

مثل:  ا��موعاتسلع و خدمات و eسو*ق�ا لتحقيق أك�L ر�ح ممكن و بأقل الت�اليف كما أ��ا تظم �ل 

تعمل بأكLÈ العمومية أو ا�اصة، إدارة أو جماعات و ال]Z ل�ا أ2داف محددة بوضوح و eس املؤسسات

 فعالية لوسائل و أنواع العمليات الوظيفية و �\ مرتبطة بتحقيق 2ذه أ2داف

 

 

 

 

 

                                                           
  61.، ص6991طار ، تقنيات ا�Tاسبة العامة �\ املؤسسة ، ديوان املطبوعات ا�امعية، ا�زائر ،أحمد طر 1

  9.، ص6991ز�ي حنوش ،الرقابة و التخطيط ، مشروع مدير*ة املكتبة و املطبوعات ، 2

  61.، ص6991ناصر دادي عدون، اقتصاد املؤسسة، دار ا�Tمدية العامة، ا�زائر ، 3
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  و إحتياجاklا . املؤسساتاملطلب الثاSي : أنواع 

  : املؤسساتأوال : أنواع 

  4 :و �\ املأخوذ املعيارال]Z تقوم بحسب  املؤسساتناك عدة أصناف من 2

  

  القانو|ي : املعيار .1

 bجتماعية املؤسساتالفردية و  املؤسساتالقانو|ي : |ستطيع أن نم�M بMن  املعيارحسب  ؤسساتملأنواع ا

  .)الشر�ات(

يؤسس  ال]Z يملك�ا �Âص واحد و عائلة ، و يمكن ل�ذا ال�Êص أن املؤسسات�\ الفردية :  املؤسسات •

 أو يور�Ëا أو rش�L¢�ا من الغLM . املؤسسة2ذه 

و التعاون بMن �Âص أو أكLÈ والشركة  باإلدارة: تمتاز الشركة bجتماعية العامة )الشر�ات(  املؤسسات •

�Âصية معنو*ة و ل�ا ملكية خاصة تختلف عن ملكية �ل أعضاء الشركة و الشر�اء كما أن ل�ا إسم و 

  إقامة ، و تنقسم إ�` قسمMن :

و شر�ات ذات مسؤولية محدودة و كشركة التضامن و شر�ات التوصية الSسيطة :  أأل�Âاصركة ش  . أ

ل�ل مش�Lك و  املسا2مةشر�ات س�لة الت�و*ن ، ف�Z تحتاج إ�` عقد شر�ائھ و يتضمن ع[` أقل قيمة  �\

و كيفية توزÍع أر�اح ، بحيث ي�ون الشر�اء �\ 2ذه اTالة مسؤولية تضامنية أو ت�ون  املؤسسة2دف 

  . )Sarl( غLM تضامنية لشر�ات ذات مسؤولية محدودة

  .املسا2مة�\ 2ذه اTالة eسG² شركة  أ�Âاص،قد ت�ون مت�ونة من مسا2مات مجموعة من  و

أو وفاة الشر�اء ، كما أن وجود عدة شر�اء يؤدي إ�`  ا|¶Tابإن شركة أ�Âاص معرضة ل�Aطر ن�يجة 

، املؤسسةسوء التفا2م و تناقض و eعارض ¥عض القرارات ي¿شأ صعو�ة بيع أي م�Òم مما rعود بالسلب ع[` 

  لشركة أ�Âاص يتم إ|شاء شر�ات أموال . املساوئ ¥سSب 2ذه 

rس�ثمروا  �\ ع[` ش�ل مؤسسات مالية و مصرفية حيث سمحت للعديد من أفراد أن:  أألموالشر�ات   . ب

 العتبارثر أنھ � املؤسساتو من خصائص 2ذا النوع من  املؤسساتما لد¢�م من أموال �\ 2ذه 

�Ô�Êف½�ا .ال Z  

 إسم�ا يجب أن rشLM إ�` غاي �ا و رأسمال�ا مقسم إ�` أس�م قابلة للتداول .كما أن 
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  : امللكيةمعيار طبيعة  .2

 ثالثة مؤسسات : املعيارنجد �\ 2ذا 

ال]Z ت�ون ملكي �ا و رأس مال�ا مختلط بMن القطاع العام والقطاع  املؤسسات�\  ا�اصة: املؤسسة •

 bس �الكيةا�اص و كذلك التعاونيات 

ال]Z ت�ون ملكي �ا و رأس مال�ا مختلط بMن القطاع العام وا�اص ،  املؤسسات�\ :  ا��تلطة ملؤسساتا •

 . bس �الكيةو كذلك التعاونيات 

ال]e Zعود ملكي �ا �ليا أو جزئيا للدولة فال يجوز للمسؤولMن ع�Òا  املؤسسات�\ العمومية : املؤسسات •

eعمل  املؤسساتالتصرف ¾�ا كيفما rشاؤوا و يحق ل�م غلق�ا أو بيع�ا إذا وافقت الدولة ع[` ذلك . 2ذه 

العمومية بال�Öامة و التمركز  املؤسساتمن أجل تحقيق أقص ى ما يمكن من أ2داف عامة و تمتاز 

يتم  الوحدات،أو  املرافقالصناعة الواحدة مؤسسة عامة و واحدة eسيطر ع[` جميع بحيث نجد �\ 

  إ|شاء2ا بموجب قانون أو مرسوم معMن .

  معيار طبيعة ال¿شاط : .3

  ¥عMن bعتبار ¥ش�ل تام حيث علينا أن |عرف بMن : املؤسسة2نا يأخذ |شاط 

قابلة جا2زة  متوجاتتص¿يع�ا ¥ش�ل  وأولية  املوادم�م �ا خلق سلع و خدمات  الصناعية: املؤسسات

  التصر*ف.لغرض بيع�ا ع�L قنوات لالس �الك 

  ... .البالس�يك مثل : الشركة الوطنية لل¿سيج و 

م�م �ا �\ شراء بضاnع ثم بيع�ا دون إجراء أي eعديل أو تحو*ل عل½�ا )الشركة (التجار*ة :  املؤسسات

  الغذائية ... املوادأللروقة ،مؤسسات توزÍع  الوطنية

الزراعية و تر�ية الدواجن باألراZ�Ø ذات طا¥ع فال×\ حيث ��تم  املؤسسات�\  الزراعية: املؤسسات

  التعاونيات. مثل:واTيوانات 

 يقوم بتقديم خدمات مقابل نقدي مثل : مؤسسة الفندقية املؤسسات2ذا النوع من ا�دمية :  املؤسسات

  ...املواصالت ، شركة التأمMن ، ال�Lيد و  املاليةالبنكية و  املؤسسات، 

  معيار اÁ�م : .4

إ�` ثالثة أنواع م�Òا : كبLMة ، متوسطة، صغLMة اÁ�م ، و يتم ذلك  املؤسساتتصنف  املعياروفقا ل�ذا 

  التالية : املقاي�سحسب 

 املضافة.و ع[` أساس القيمة  �عمالرقم  bقتصادي: املقياس -

 و الن�يجة الصافية و أموال الدائمة امل�Mانيةع[` أساس مجموع  املا�\: املقياس -
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 . ا��زوناتو  املالية املمتل�اتع[` أساس  التقZH: املقياس -

 الكفاءة. العمال،عدد  أجور،ع[` أساس كتلة  bجتماÃ\: املقياس -

 الز�ائن.حسب حصص السوق و عدد  التجاري: املقياس -

|ستطيع تحديد  املقياسو عن طر*ق 2ذا  )عدد العمال( bجتماÃ\ املقياسل 2و أكLÈ إستعما املقياس -

 مؤسسات سالفة الذكر : 11

 عمال.11إ�`من عامل واحد  الصغLMة: املؤسسات -

 عامل011عمال إ�`11من املتوسطة: املؤسسات -

  .عامل011أكLÈ مناملؤسسات الكبLMة :  -

  : املؤسسةثانيا : إحتياجات 

 r:2ش�Lط ف½�ا أن توفر الوسائل التالية  |شاط�ا،مزاولة  املؤسسةقبل أن تباشر 

 ل�ا عادة مصادر متعددة إما : املؤسسةإن أموال : )أألموال( املوارد  . أ

 )ا�اصة . باألموال( و eسG² املمتلكMن املؤسسMنمسا2مة  -

 املسا2ماتأموال واردة من ا�ارج : �\ حالة عدم كفاية أموال ا�اصة و eسG² "بالديوان أو  -

 ا�ارجية ".

  من:و تت�ون  املؤسسة�\ الوسائل الضرور*ة ل�سيLM وسائل ال¿شاط:   . ب

 . اختصاصھو تتمثل �\ اليد العاملة من �ل الفئات من عمال و إطارات �ل حسب الوسائل الSشر*ة :  -

أو إنجاز  متوجاتلتص¿يع  املؤسسةمن طرف  املستعملةو �\ الوسائل الطبيعية املادية:الوسائل  -

 . جنتاإال : و �\ وسائل  آالت�Ø ، Zم�م �ا . مثل : bس�ثمارات ،أراخدمات ضرور*ة لتحقيق 

للمؤسسة ، يجب أن تتوفر لد¢�ا أموال eستطيع تأمMن  ا�Tكملضمان ال�سيLM :  املاليةالوسائل  -

و ع[` سSيل  املتعددة، و بالتا�\ إنفاق�ا ع[` مصار*ف�ا  ملورد¢�اال�سديدات، و كذا دفع�ا  مختلف

 املوجودةللبنك ،أو ال�Lيد ،و تلك النقود السائلة  املودعة املؤسسة:يمكننا ذكر حسابات  املثال

  بالصندوق .
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  املؤسسةأTداف و خصائص  الثاSي:بحث امل

 املؤسسةأن توجد  املمكنمقرون ¥عدة أ2داف و تمتاز ¥عدة خصائص فل�س من  املؤسسةإن |شأة و ظ�ور 

 .دون أ2داف مسطرة ترمي إ�` تحقيق�ا

  املؤسسة: أTداف  ول L طلب امل

و الب�ئة ال]Z من حول�ا أكLÈ استقرار �لما �انت  ا�Tيطو  املؤسسة�لما �انت الظروف ال]Z وجدت ف½�ا 

 4قصLMة أجل، و يمكن تقسيم أ2داف إ�` ما ي[\ أل2دافأ2داف طو*لة أجل و عكس ذلك بال¿سبة 

 الر�حية:bقتصادية أو  2داف�   . أ

منذ |شأ��ا إ�` تحقيق أر�اح و فوائد تضمن ل�ا  املؤسسةأن تطمح  املنطقي: ف�و من تحقيق الر�ح 

  و السوق اTرة إضافة رفع رأسمال�ا و ز*ادة طاق |شاط�ا . املنافسةتحZ² نفس�ا من  و  استقرار2ا

داخلية أو خارجية من أجل إشباع رغبات و ينجم عن عملية البيع سواء �انت :  ا��تمعسد حاجات 

  . ا��تمع حاجات

قصد و الSشر*ة ، املادية: و يتمثل �\ العمل ع[` bستعمال ا�يد و أمثل لوسائل إالنتاج عقلة إالنتاج 

الت�اليف و رفع إالنتاج و أر�اح و إيجاد التخطيط ا�يد و الدقيق مع مراقبة دائمة ع[` تنفيذ 2ذا  ھتدين

  .ا��طط

  bجتماعية : أأل2داف  . ب

 أجور مقابل بذل�م ��ود جسدية �انت أو املؤسسةG العمال �\ : يتقا�Ø جور � ضمان مستوى مقبول من 

أجر( حقا مضمونا قانونا و شرعا و 2و يختلف من مؤسسة إ�` أخرى لذا تضمن  املقابلفكر*ة ،و rعت�L 2ذا 

  . )املضمون الدولة مستوى من أجر rسمح للعامل تلبية حاجياتھ و رغباتھ و 2و أجر أد|ى و 

 الذي عرفھ العالم و خاصة �\ آونة أخLMة دفع املTAوظإن التطور تحسMن مستوى مع�شة العمال : 

قصد  املستلزماتجا2دة من أجل تحسMن وضعية عمل�ا، و ذلك بتوفLM مجموعة من  إ�` العمل ملؤسساتا

  التحسMن من حماي �م للعمل و حفاظا ع[` روح العملية و ز*ادة طا¼�م و إم�انيا��م .

 و خدما��ا �\ املؤسسةو عملية إالش�ار ساعدت  العالمبظ�ور وسائل إمعينة :  اس �الكيةإقامة أنماط 

إ�` آخر و خاصة �\  منتوج ، و التوجھ من  مأ�والت بإقناع، و ذلك بإقناع�م  املس �لكMن ميول التأثLM ع[` أذواق و 

  السابق أو ا|عدام إنتاجھ . املنتوج حالة نقص 

                                                           
  64مرجع سابق ، ص عمار �¹ري ،4
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 لقد �ان 2ذا العصر ثمرة لنضال و مطالبة الطبقة العاملة بھ و ¥عض للعمال:توفLM تأمينات أو مرافق 

  إ�` خلق ¥عض التأمينات مثل التأمMن من حوادث العمل و التقاعد...اÜ املؤسسةمالية دفع با�معيات الع

ال]Z حض¿ت ¾�ا الكتلة العامل  املساعداتو  ال�س�يالت�السكن الوظيفي و التعاو|ي وغ2LMا من  املرافق¥عض و 

  .ھيتمردود ا�يد للشغل حيث تز*د إنتاجية العامل وألداء ، و 2ذا ضمانا املؤسساتمن قبل 

 

  الثقافية: 2داف�   . ت

 ، و غ2LMا، و قد ت�ون موج�ةرحالت، املكتبات �املسرح،و 2و خلق |شاطات  ترف½�ية:توفLM وسائل ثقافية و 

ع[` عطائھ الفكري و ا�سدي، ف�و rعود  ا�Tافظة، و 2و يرمي �لق الراحة للعمال و أ2ال½�م  للعمال أو

  و العامل . املؤسسةبالفائدة ع[` 

إ�` خلق  املؤسسةدفعت ب املستمرة التحوالت: إن التطورات و القدامى �لةسر و  املبتدئMندر*ب العمال ت

دورات ت�و*¿ية و تر�صات مغلوقة ل�ل من العمال ا�دد، و كذلك رس�لة العمال القدامى و إعادة تدر*�Ýم 

  للوسائل إالنتاجية و الظروف العملية املستمرتماشيا مع تطور 

 املؤسسةعملت Jنتاج الدائم و القوي للعمال و ز*ادة  للمحافظة ع[` bستعداد الر*اضة: أوقات تخصيص

  ع[` تنظيم دورات ر*اضية قصد bبتعاد عن اTياة الروتي¿ية

  التكنولوجية: 2داف�   . ث

عمل ع[` توفLM إدارة أو مصTAة ¥عملية eسيLM الوسائل و الطرق  املؤسساتالبحث و التنمية مع تطور 

إالنتاجية علميا، و تخصيص مبالغ عالية لتحقيق |سبة كبLMة من أر�اح و ال]Z تمثل بدور2ا |سب عالة من 

ZHالدخل الوط.  

Å\ مال �\ مجال البحث و التطور التكنولو  البالدتلعب دور مساعدة للسياسة القائمة �\  املؤسسةكما أن 

 أجل. املتوسطةتمثلھ �\ وزن �\ مجموع�ا من خالل ا�طة التنمو*ة العامة للدولة 
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  .املؤسسةخصائص  الثاSي:طلب امل

 املتمثلةbقتصادية  املؤسسةو تطور أش�ال�ا أدى لظ�ور خصائص و صفات تتصف ¾�ا  املؤسسةإن تطور 

 �5\ ا�صائص التالية

و من حيث واجبا��ا أ صالحياتحقوق و  امتالك�ا�Âصية قانونية مستقلة من حيث  املؤسسةأصبحت  •

 ؛و مسؤوليا��ا 

 ؛داء الوظيفة ال]Z وجدت من أجل�انتاج و أJ أصبحت ل�ا القدرة ع[`  •

قادرة ع[` البقاء بما يكفل ل�ا تمو*ل �اف و ظروف سياسية مواتية و قوة  املؤسسةيجب أن ت�ون  •

 ؛ املتغLMةعمالية �افية قادرة ع[` تكييف نفس�ا مع الظروف 

•  Fßامج و أساليب العملو الس أل2دافالتحديد الواL؛ياسات و ال� 

 ؛فيھ و eستجيب لھ املوجودةمواتية للمحيط  املؤسسةأن ت�ون  البد •

نتاج و النمو J إ�` مسا2م �ا �\  باإلضافةbقتصادي ،  ا��تمعوحدة اقتصادية أساسية �\  املؤسسةإن  •

 ZHمن أفرادو الدخل الوط LM؛، ف�و مصدر رزق الكث 

دار*ة و أقسام و الوحدات التنظيمية ع�Òا ، J  ملستو*اتاال�ي�ل التنظيZ² العام للمؤسسة الذي تحدد  •

أسفل و كذلك خطوط bتصال و الرقابة و التوجيھ و غLM ذلك من  و ال�سلسل القيادي من أع[` إ�`

 .أمور التنظيمية

  ؤسسة و أجزاkoااملوظائف  الثالث:حث املب

، فإذا نظرنا إ�` �Âص عامل �\ مستوى معMن ، فإن وظيفة 2ذا ال�Êص �\  املعا|يللوظيفة عدد من 

و  امل�ام�\ إطار مسؤوليتھ أما الوظيفة بمعGH ثا|ي فيتحدد عند تجميع عدد من  أعمالمجموعة ما ي�لف بھ من 

  .املؤسسةأول �\ مجموعة مت�املة ألداء دور معMن ، و 2و ال�دف الذي تصبو إليھ  باملعGH املناصب

 1.املؤسسة: وظائف  Lول طلب امل

أوائل الذين قدموا تقسيمات  املفكر*نقد ظ�ر مف�وم الوظيفة �\ بداياتھ �\ عمل "قبول "الذي rعد من 

  ، و قد أجمل�ا )قبول( �\ الوظائف التالية : املؤسسةب املوجودةللوظائف 

 نتاجية :J الوظيفة   . أ

 FAقتصادي ،حيث ارتبط مصطb صلب ال¿شاط Lعت�e J و ، LMالعملية يجب  إنتاجنتاج منذ القدم ¾�ذا أخ

، و لتحقيق أ2داف  املعنو*ة، و كذا  املاليةمزج العديد من العوامل ذات ا�صائص التقنية و  املؤسسةع[` 

  التالية : باملراحل املرورنتاجية يجب J الوظيفة 

 نتاجية و قسم البحوث و التنمية .يقوم ¾�ذه العملية قسم ال�ندسة J التخطيط:  -

                                                           
  2.، ص6991،  �و�`، دار الز2ران، الطبعة  العمالعبد الرحمان الصباح، ماجد فرحان، مؤسسة 5
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 كما و نوعا و الت�اليف ال]r Zستلزم�ا. املنتوج: أي مراقبة Jنتاجمتا¥عة و مراقبة تنفيذ برامج  -

  . املناصبحسب  إلنجاز2ا امل�امو ي�ون بتوزÍع نتاجية : J تنفيذ العملية  -

 التجار*ة:الوظيفة   . ب

مجموع العمليات ال]Z تقوم ¾�ا  ¾�ذا، و |عZH  املس �لكو السوق ،و منھ  املؤسسةترتبط 2ذه الوظيفة بMن 

إ�` السوق ،و الوظيفة التجار*ة تقوم أساسا ع[` عملية ال�سو*ق،  املقدمةو السلع  املوادلضمان حركة  املؤسسة

ال]e Zعد من أ2م العمليات ال]Z تقوم ¾�ا الوظيفة  املبيعات 2ذه أخLMة تتطلب استعمال سياسة تخطيط و موازنة

  منھ. باإلنقاصنتاج حيث تقوم إما بز*ادة أو J التجار*ة ،و ال]e Zعا¸ تحديد سقف 

  :6الSشر*ة  املواردوظيفة   . ت

مشروع، حيث ��تم بتوظيف العمال أكفاء ، ترقي �م إدماج�م  إ�` الSشر*ة ا��از العصZà  املواردeعد إدارة 

�\ ف�Lات ال�Lبص ، و �\ أخe LMسو*ة وضعي �م إدار*ا، و كذا إحالة ملفا��م إ�` الصندوق للتعاقد ، ف�Z لذلك 

  eس³` إ�` :

 ؛تحقيق سعادة العاملMن •

 .نتاج J تحقيق الكفاءة �\  •

  

 دار*ة :J  الوظيفة  . ث

�ل الواجبات و الوظائف ال]Z تتعلق بإ|شاء مؤسسة، أي  ةدار J �\ الوظيفة الرئ�سية للمؤسسة و eشمل 

دار*ة J ، و حسب "فايول" الوظيفة  املؤسسةمن أجل تحقيق أ2داف  املاليةالSشر*ة و  املواردت¿سيق استخدام 

  تتحقق تبعا ل:

، و دراسة آثار2ا ع[` وجھ |شاط  املستقبليةbقتصادية و السياسية و bجتماعية  باألحداثالت¿بؤ 

  . مستقبل املؤسسة

  أ2داف.وضع ا�طط الطو*لة أجل ¥عد تحديد أ2داف العامة للمؤسسة و رسم سياسة لتحقيق 2ذه 

تصال بMن مختلف وحدات لضمان س�ولة b املسؤولياتتخطيط ال�ي�ل التنظيZ² للمؤسسة و تحديد 

  . املؤسسة

 LMشر*ة الكفاءة بت�و*ن و تنمية ال�يئة  املواردتوفSال J. دار*ة  

  الرقابة الشاملة و توجيھ ا��ود لتحقيق أ2داف العامة للمؤسسة .

  :املاليةالوظيفة   . ج

بمتا¥عة  املاليةخطط�ا و برامج�ا، كما تقوم الوظيفة  خاللو العمليات ال]Z تر*د2ا من  امل�ام�\ مجموع 

  بمراعاة bعتبارات التالية: املاليةتنفيذ ال�Lامج 

                                                           
  11 ناصر دادي عدون ، مرجع سابق ، ص6
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 . عقالنيةبصفة  املالية املوارداستعمال  -

 الطو*ل.القصLM و  املدى�\  املاليةاTرص ع[` الوزن  -

  و بالتا�\ قدر��ا ع[` الوفاء بديو��ا . املؤسسةع[` سيولة  ا�Tافظة -

Zء الذي يتطلب املؤسسة ال�µ إلم�انيات: أ��ا eس�ر ع[` bستعمال ا�يد املاليةما يمكن قولھ عن الوظيفة 

 .املردودية املالية ، و 2ذا لتحقيقاملاليةلتنفيذ ال�Lامج  املتا¥عةو  املراقبةتوفر عنصر 

 

 ا�TاسSيةالوظيفة   . ح

للمؤسسة بحيث  املالية�\ نظام يقوم بتقديم�ا و عرض�ا �\ صورة م�Aصة ، و بالتا�\ معرفة الوضعية  ا�Tاسبة

�\ حلقة ل�ا أ2مي �ا و  ا�Tاسبة، إذ يمكن القول أن وظيفة املؤسسةeستفيد م�Òا عدة أطراف من داخل و خارج 

 �\ eعمل بالت¿سيق مع مختلف الوظائف أخرى 

  مستو*اklا.و  املؤسسةأجزاء  الثاSي:طلب امل

  : املؤسسة: أجزاء  �ول 

إن م�ونات نظام معMن �\ عناصر متفاعلة فيما بي�Òا، و �\ بدور2ا يمكن أن eعت�L �أنظمة فرعية متأثرة 

فيما بي�Òا، و تقسيم النظام الك[\ إ�` أنظمة متفرعة عنھ قد تصل إ�` أجزاء ابتدائية بال¿سبة لھ ،أو وحدات 

و  �عمالو  املستعملةأن الوسائل  ب�ل جزء، و ل�ذا يمكن أن |عت�L املTAقة �عمالأساسية لھ، حسب 

أن التقسيم يجب أن ي�ون حسب طبيعة التحليل، و طبقا  إال، املؤسسةالوظائف و أ�Âاص �أنظمة فرعية �\ 

لTAاجة إ�` ذلك ، مع مراعاة أن أنظمة الفرعية يجب أن تتعامل فيما بي�Òا و rش�Lك �ل م�Òا ع[` أقل مع آخر �\ 

  .املؤسسةف النظام العام أو تحقيق 2دفھ و بالتا�\ أ2دا

أنظمة الفرعية تضم حقل من العالقات بواسطة أ2داف أفقية و العمودية، ال]Z تحدد حسب ضرورة 

و أ2داف البيع، و أ2داف ا�اصة  املاليةنتاجية، و b J|¶�ام، و تتمثل أ2داف أفقية �\ �ل من أ2داف 

  الSشر*ة و قد eسG² بأ2داف التأطLM . املواردب

 باألنظمةخاصة  أ2دافأ2داف العمودية فتتمثل �\ أ2داف ال�Lامج، أو عند توزÍع أحد م�Òا بتوزÍع إ�` أما 

  2رمية.مختلفة ضمن عالقة  املستو*اتالفرعية 

2ذان نوعان من أ2داف أفقية و عمودية(2ما اللذان يحددان مجموعة من العالقات بMن أنظمة الفرعية 

  1.)للنظام الك[\  امل�ونة

  . املؤسسة: مستو*ات ثانيا 

حسب أنظمة ال]Z تتفرع إل½�ا و حسب أ2داف التحليل و يمكن أن توزع  املؤسسةيختلف عدد مستو*ات 

  �التا�\:إ�` أر~عة مستو*ات أساسية 
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  bستغالل: مستوى  أألول  املستوى  •

أع[` أو  املستوى إليھ من  املو�لة امل�ام، لتحقيق املاديلعوامل النظام  مسطردوره ضمان استعمال 

، و rعمل نظام املؤقتة يجب أن تتكيف مع السياق، و يb FÁáنحرافات  bستغاللال�سيLM، و �\ إطار أ2داف 

 نتاجية و التجار*ة ال]Z يقوم بمراقب �ا.J حسب الوقت اTقيقي، أي �\ نفس الوتLMة للظا2رة  bستغالل

  .7مستوى ال�سيLM  الثا|ي:املستوى  •

، و ال]Z ت�ون مناسبة  bستغاللتنفيذ2ا �\ مستوى  املطلوبجراءات J دوره يتمثل �\ ال�سيLM و تحديد 

، و أن  bستغالللوسائلھ ثم مراقب �ا �\ التنفيذ، و عند ظ�ور عوامل غLM مأخوذة �\ اTسبان تؤثر ع[` |شاط 

  دخل نظام ال�سيLM .اTركة إ�` أصل�ا ،بت إلعادة خLM يملك إم�انيات �افية� 2ذا 

  دارة .J مستوى  الثالث: املستوى  •

eغيLM ال�يا�ل ،اتخاذ القرارات bس�ثمار*ة، و من ج�ة  جل،� يتم تحديد أ2داف طو*لة  املستوى �\ 2ذا 

  �\ حالة اTاجة إ�` ذلك . bستغاللأخرى إعادة النظر �\ نظام 

  مستوى التحو*ل . الرا¥ع: املستوى  •

و  املؤسسةو محيط�ا ،و rستقر فيھ ح]G وجود  املؤسسة2و أع[` مستوى، و rعمل ع[` الر�ط بMن 

ضد bضطرابات  املؤسسةأساسية ، اندماج، إحتواء ،تطور، توسع، و إختفاء ، و 2ذا rعZH حماية  تحو*ال��ا

  b.1قتصادية بتحو*ل�ا جذر*ا عند اTاجة
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  :ا!`الصة

للمؤسسة دور 2ام �\ bقتصاد الوطZH ، أو ح]G العالZ² خصوصا مع التطورات أخLMة ، مثل دخول 

 فقد زادت أ2مي �ا كما أصبحت بواسط �ا تتطلب ا2تماما و دقة اÜ،اقتصاد السوق، و ظا2رة العوملة، .... 

فل�ل م�Òا  املؤسسةبجميع وظائف مع أوضاع ا�ديدة، 2bتمام  ¥عقالنيةالتصرف  املسLMينكبLMين، كما أنھ ع[` 

 يتوقف ع[` جميع الوظائف و ال¿شاطات املؤسسةدور2ا و أ2مي �ا ، فنجاح 



 

 
 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاSي

 مدخـل إ�` eسيLM ا�ز*نـة.



 ا!`ز*نـةaسي&%  مدخـل إt    :ثاSي الفصل ال

 

19 
 

  تم4يد

إن ميدان eسيLM ا�ز*نة rعت�L جزءا ال يتجزأ من ال�سيLM املا�\، وقد أصبح اليوم يحتل م�انة معت�Lة ضمن 

القرارات املتخذة من طرف املؤسسة واملتعلقة ب�ل جوانب |شاط�ا ينعكس وظائف املؤسسة، وذلك ألن �ل 

مفعول�ا وأثر2ا  املباشر ع[` ا�ز*نة، ال]e Zع�L عن ا�انب اTقيقي أو الفع[\ �ميع التدفقات النقدية، لذا 

  س�تم التعرف �\ 2ذا الفصل ع[` ثالثة مباحث:

 املبحث Lول:  مفاTيم أساسية حول ا!`ز*نة -

 املبحث الثاSي: مشا0ل ا!`ز*نة. -

  املبحث الثالث: إجراءات رفع كفاءة إدارة ا!`ز*نة -
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 املبحث Lول :مفاTيم أساسية حول ا!`ز*نة

يتم التطرق �\ 2ذا املبحث إ�` مف�وم  ا�ز*نة والعناصر امل�ونة ل�ا، وحسا¾�ا عن طر*ق امل�Mانية املالية 

  مرون �ا.ووضعيا��ا ا��تلفة وكذا 

  املطلب Lول: مف4وم ا!`ز*نة

  يمكن النظر ل�Aز*نة بمفا2يم متعددة م�Òا: املف�وم التقليدي، النقدي، التفاض[\، واملف�وم الديناميــ�ي.

ينظر ل�Aز*نة حسب 2ذا املف�وم ع[` أ��ا الفرق �\ Tظة معينة بMن املصادر  املف4وم التقليدي لu`ز*نة:-أوال

  ]1[املوضوعة لتمو*ل |شاط املؤسسة وbحتياجات الناتجة عن 2ذا ال¿شاط.

  و*مكن تص¿يف املصادر املمولة لل¿شاط كماي[\:

تتجدد دور*ا وت�ناسب  املصادر املرتبطة مباشرة بدورة bستغالل : أو ما rعرف باملصادر الدور*ة أل��ا - 1

 مع 2ذه الدورة ، وتتمثل �\ ال�س�يالت املمنوحة .

املصادر غLM املرتبطة بدورة bستغالل : وeعرف باملصادر غLM الدور*ة، مثل �موال ا�اصة والديون  - 2

  الطو*لة واملتوسطة �جل.

  كما يمكن تص¿يف bحتياجات الناتجة عن ال¿شاط إ�` نوعMن:

باالحتياجات الدور*ة،  رتبطة أساسا بدورة bستغالل ( شراء،إنتاج،بيع) و�\ ما eعرفbحتياجات امل  . أ

ف�Z تتجدد بمعدل ي�ناسب مع دورة bستغالل، وتتمثل �\ bئتمان املمنوح للعمالء والرسوم املستحقة 

 ع[` املبيعات...

غLM الدور*ة مثل: �راb  ،Z�Øحتياجات غLM املرتبطة  بدورة bستغالل ،و�\ bحتياجات الدائمة أو  . ب

املبا|ي ...من 2ذا املنظور eعت�L ا�ز*نة صورة ل�ل العمليات ال]Z تقوم ¾�ا املؤسسة سواء طو*لة أو 

قصLMة �جل و2ذا ما يتطلب وجود أموال جا2زة باستمرار ملواج�ة bحتياجات ا��تلفة، و�\ eعكس 

  حالة ال�سيLM املا�\ للمؤسسة.

  نقدي لu`ز*نة : املف4وم ال- ثانيا

ا�ز*نة �\ مخزون نقدي يتوقف مستواه ع[` مم�Mات 2ي�لة استخدامات وموارد املؤسسة، 2ذا ال�ي�ل 

  ]1[يمكن eعر*فھ اس�نادا إ�` درجة التقارب النقدي ا�اص بمختلف أقسام استخدامات وموارد املؤسسة.

  التقارب النقدي لالستخدام يتم&§ بخاصNت&ن :  - 1

تتوقف ع[` مدى سرعة تحول bستخدام ( �صل) إ�` سيولة ، و�\ النقود السائلة وا�ا2زة  السيولة :  . أ

 ملعامالت املؤسسة.

  و2و قدرة عناصر �صول ع[` توفLM النقدية دون إحداث توقف �\ |شاط املؤسسة. املتاح :  . ب

                                                           
]1[ publi-union . Edition, paris,1981,p37 gauthier NOEL, causseGENVIEVE:La tresorerie dans L'ENTREPRISE, 
]1[  Omar BOUKAHEZAR:Equilibre financiere des entreprises,Presses universitaires  LYON,1983,P146. 
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  التقارب النقدي للموارد يتم&§ أيضا بخاصNت&ن :  - 2

 eسديد القرض.و*تعلق بف�Lة /ستحقاق :   . أ

وÍع�L عن إم�انية �Tب املورد ( عنصر من عناصر ا�صوم ) من دورة تمو*ل  عدم /ستمرار :  . ب

  املؤسسة.

  املف4وم التفاض�� لu`ز*نة : –ثالثا 

ع�L خز*نة املؤسسة عن رصيد ��موع املوارد ومجموع bحتياجات ، ف�e Zعرف إذن بأ��ا الفرق بMن رأس 

  .رأس املال العامل املال العامل واحتياجات

بMن �جل الطو*ل املمثل ماليا برأس املال العامل ، و�جل  تظ�ر ا�ز*نة �\ 2ذا التعر*ف كنقطة وصل

القصLM املمثل ماليا باحتياجات رأس املال العامل، و�\ 2ذا ا�انب التفاض[\ ترتبط ا�ز*نة با�زان النقدي 

  ]2[ ما:أين تلتقي فيھ نوعMن من التدفقات النقدية 2

التدفقات النقدية ا��معة �\ �جل الطو*ل أو bس�ثمار ن�يجة العمليات املالية ا�اصة بأع[` امل�Mانية  .1

 والقائمة ع[` eعديل رأس املال العامل.

التدفقات النقدية ا��معة �\ �جل القصLM( شراء، انتاج، بيع)  ن�يجة العمليات املالية ا�اصة بأسفل  .2

  وال]Z تقوم بتعديل مستوى احتياجات رأس املال العامل.امل�Mانية،  

  :املف4وم الديناميvي لu`ز*نة -را�عا

و2و مقياس Tظي ناتج عن الفرق بMن التدفقات الداخلة وا�ارجة املرتبطة أساسا بال¿شاط bقتصادي 

لتدفقات الداخلة للمؤسسة، فجو2ر ا�ز*نة إذن 2و ضمان اTركة املستمرة للتدفقات النقدية.حيث eشمل ا

ملواج�ة …) ع[` تلك �موال ال]Z حصلت عل½�ا املؤسسة من أطراف متعددة (املسا2مون ،البنوك، الز�ائن 

  و2و ما يوTßھ.       ….) bحتياجات املتعلقة بالتدفقات ا�ارجة (أجور املستخدمMن، eسديد الديون ، الضرائب 

  

  

  

  

  

                                                           
 .10, صb :2001مثلية �\ eسيLM خز*نة املؤسسة,مذكرة تخرج ش�ادة املاجستLM,قسم إدارة �عمال,جامعة سطيف, بوخلوة بادrس ]2[
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احلكومة           

 البنـوك
املسامهون     

الز�ئن     

 املقبوضات

 اخلزينــة

 املدفوعات

 ا�Tومة العمال املسا2مون  موردون  البنوك

  ) : ا!`ز*نة والتدفقات01-02الشvل (

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  املصدر:

Omar BOUKHEZAR: La finance de l'entreprise (Diagnostic, contrôle, décision), OPU,  Alger, 

1981, P87  

ف�وم اTديث ل�Aز*نة ال يقتصر ع[` السيولة واملسا2مات البنكية فقط، بل يتعدى إ�` السيولة إن امل

ال�امنة وقدرات التمو*ل غLM املستعملة من طرف املؤسسة، وع[` 2ذا �ساس فان ا�ز*نة تك���Z ¥عدا جديدا 

حيث تصبح م�مة مسLM ا�ز*نة يضمن  مرون �ا و*حقق غايا��ا Jس�Lاتيجية، إال أن 2ذا يثLM صعو�ات جديدة ب

ال تتعلق فقط بقرارات ¥سيطة ع[` املدى القصLM ، بل تصبح تخص ال�سيLM طو*ل املدى والتخطيط 

 و�Mن الوظيفة املالية.  bس�Lاتي�\، ولذا يتال��G الفرق بي�Òا

 

  

  

  



 ا!`ز*نـةaسي&%  مدخـل إt    :ثاSي الفصل ال

 

23 
 

  املطلب الثاSي: العناصر املكونة لu`ز*نة

املالية ، وتت�ون من عناصر أصول ا�ز*نة وعناصر خصوم�ا  تحدد م�ونات ا�ز*نة انطالقا من امل�Mانية

  و�\ �التا�\:

  ]1[:  وتضم �ل أصل سائل أو متاح و�\عنــاصر Lصول: -أوال

rعت�L تحصيل �وراق التجار*ة من أ2م وسائل التمو*ل ال]Z تA�أ إل½�ا Lوراق التجار*ة للتحصيل:  -

و2ذا عن طر*ق اتصال املؤسسة بSنك�ا أو البنك املتعامل مع املؤسسة من أجل تدعيم خز*ن �ا باألموال، 

الز�ون �صم�ا ، و�التا�\ تحصل املؤسسة ع[` قيمة الورقة التجار*ة مع اقتطاع جزء م�Òا يتمثل �\ 

 العمولة ال]Z يأخذ2ا البنك مقابل ا�دمة ال]Z قدم�ا .

\ 2ذا النوع من ا�صم املدين 2و 2و وسيلة لتمو*ل مش�Lيات الز�ون نقدا ، � ا!`صم غ&% املباشر: -

الذي يقدم الورقة ل�Aصم ، وإلجراء 2ذه العملية يكفي أن ي�ون صاحب الورقة قد حمل السـفتجة 

باسم املدين و�املقابل يتم الدفع النقدي لدينھ ، وÍستطيع البنك إما eسديد الورقة مباشرة للمدين أو 

 ة يقوم ¾�ا بنك العميل.للمورد، ومصار*ف ا�صم يتحمل�ا أحد2ما والعملي

تقوم املؤسسة بتوظيف أموال�ا الفائضة من خالل فتح حسابات بنكية ألجل، و2ذه  الوداÈع ألجل: -

ªجال ت�ون متغLMة حسب احتياجات ا�ز*نة و�\ ت�Lاوح من ش�ر إ�` ثالثة أش�ر، و�\ حالة ما إذا �انت 

 قانونية فان البنك يمنح�ا قرض ا�ز*نة.املؤسسة �\ حاجة إ�`  سيولة نقدية قبل انقضاء املدة ال

�\ �موال ا�ا2زة ال]Z يمكن أن تتصرف ف½�ا املؤسسة �\ أي وقت، وتتمثل �\  ا! سـابات ا!Vـار*ة: -

 حسابات الصندوق ، البنك ، اTساب ال�Lيدي ا�اري .

استحقاق�ا ال تقوم املؤسسة ¥شراء سندات من البنوك ال]Z يطرح�ا لالكتتاب ، مدة  سندات ا!`ز*نة: -

تز*د عن ثالثة أش�ر ، وعند حلول موعد bستحقاق فان البنك rسدد قيمة السند مضافا إليھ الفائدة 

  ا�Tددة.

�\ �موال ال]Z تمنح مباشرة �ز*نة املؤسسة من قبل البنك، أي أن البنك يمول عنـاصر ا!`صوم: -ثـانيا

ا ل�سديد قيمة السلع وا�دمات وeسديد الديون، وتتمـثل �\ احتياجات املؤسسة بمنح�ا السيولة ال]Z تحتاج إل½�

:]1[  

وت�ون موج�ة للمساعدة الظرفية للمؤسسة ، ف�Z عبارة عن سد مباشر لثغرة �\   aس4يالت ا!`ز*نة: -

خز*نة املؤسسة، حيث يقوم البنك بتقديم eس�يالت لتجاوز الف�Lة الصعبة ال]Z تمر ¾�ا املؤسسة، و*تم 

 bتفاق ب�نھ و�Mن املؤسسة عن ¨�م ال�س�يالت والعمولة ال]Z تدفع�ا املؤسسة خالل 2ذه العملية.

                                                           
]1[ Omar BOUKHEZAR ,op , cit, p 148. 

]1[   P.TURBOT , U.SOURTAU :  Gestion de la trésorerie ,centre de librairie et edition 

    thecnique, Paris , 1980, P110. 

 



 ا!`ز*نـةaسي&%  مدخـل إt    :ثاSي الفصل ال

 

24 
 

2ذا النوع من القروض rسمح Tساب املؤسسة أن يبقى �\ حالة مدينة بصفة  لÉ ب ع�t املكشوف:ا -

أطول من �و�` نظرا �طورة العملية، و�التا�\ فإن منح 2ذا bئتمان يتوقف ع[` دراسة البنك Tالة 

انات للبنك �\ املؤسسة، و مقابل 2ذا القرض فإن البنك يقتطع عمولة أك�L من النوع �ول، وتمنح ضم

 ش�ل أوراق مالية ال]e Zغطي محفظ �ا، ومقابل�ا يمنح�ا البنك eسSيقات بنكية.

من خالل اتفاق بMن املؤسسة والبنك يمكن ل�ذه �خLM أن rسمح ل�ا ¥¶Tب  السلفات املصرفية: -

  �موال ح]G وإن لم يكن ل�ا أموال جا2زة �\ البنك. 

lا املطلب الثالث: حساب ا!`ز*نة ووضعياk  

  حساب ا!`ز*نة :  –أوال 

يتم حساب ا�ز*نة انطالقا من امل�Mانية املالية، �\ حMن أن حساب ا�ز*نة من وج�ة نظر             

  التدفقات يتم إدراج�ا �\ مبحث تدفقات ا�ز*نة نظرا أل2مي �ا .

  ا�ز*نة الصافية �\ الفرق بMن مجموع املصادر ومجموع bحتياجات بنوع½�ا. و كما سبق

  ):01- 02( جدول وTذا ما يو� ھ 

  ): تمثيل ا!`ز*نة الصافية01- 02( جدول 

  

  املصادر  /حتياجات

  bحتياجات غLM الدور*ة

  bحتياجات الدور*ة

  املصادر غLM الدور*ة

  املصادر الدور*ة

  ا�ز*نة الصافية (
�ز)  )ا�ز*نة الصافية (فائض

  

  املصدر:

Omar BOUKHEZAR: La finance de l'entreprise (Diagnostic, contrôle, décision), OPU,  Alger, 

1981, P71. 
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إن الفرق بMن bحتياجات غLM الدور*ة واملصادر غLM الدور*ة (محاسSيا) 2و الفرق بMن �موال الدائمة 

  و�صول الثابتة، و2و ما يمثل رأس املال  العامل الدائم.

والفرق بMن bحتياجات الدور*ة واملصادر الدور*ة محاسSيا 2و الفرق بMن �صول املتداولة وا�صوم 

  و ما يمثل احتياجات رأس املال العامل .املتداولة و2

  مما سبق يجب eعر*ف رأس املال العامل واحتياجات رأس ا ملال العامل. 

  

: إن املبدأ ا�TاسZà العام ا�Tقق �\ امل�Mانية (eساوي �صول مع ا�صوم) يفرض من رأس املال العامل .1

من ا�صوم، ألننا نجد �\ أع[`  امل�Mانية  الناحية املالية أن ت�ون bستعماالت ممولة من مصادر محددة

                                                                                                                                                                  املالية  

ل�ا إ�` نقود إال ¥عد مدة طو*لة، لذا rستوجب تمو*ل�ا �صول الثابتة ال]Z ال |ستطيع تحصيل�ا أو تحو*

من قبل �موال الدائمة، ب�نما �\ أسفل امل�Mانية الديون ال]e Zسدد �\ مدة قصLMة يجب أن تقابل�ا �\ 

  ]1[�صول العناصر القابلة للتحو*ل إ�` سيولة �\ مدة قصLMة، و2ذا ما |عZH بھ التوازن املا�\.

ر �صول املتداولة وعناصر الديون قصLMة �جل تختلف �\ املدة و�\ القيمة، يمكن مالحظة أن عناص

فيمكن أن ت�ون ديون قصLMة �جل eستحق ال�سديد �\ مدة معينة أقصر من تار*خ تحقيق عناصر �صول 

Tالة املقابلة، أي أن املؤسسة قد ت�ون مطالبة ب�سديد ديو��ا قبل التحصيل ع[` حقوق�ا لدى الغLM، 2ذه ا

تضع املؤسسة �\ وضعية مرعبة تجاه دائن½�ا، لذا فإن حقوق املؤسسة �\ مجموع�ا يجب أن ت�ون مدة تحصيل�ا 

أقل من مدة استحقاق ديو��ا، ولكن املش�ل ªخر يطرحھ ا��زون الذي قد ال تتحكم املؤسسة �\ مدتھ، بالتا�\ 

  يؤثر ع[` التوازن املا�\ ل�ا.

قھ املؤسسة 2و توفLM 2امش أو فائض من �موال الدائمة الذي يز*د عن إذن اTل الذي يجب أن تحق

 تمو*ل�ا لألصول الثابتة، و2ذا ال�امش يدÃ` برأس املال العامل الدائم أو الصا�\، و*حسب بالعالقة التالية:

  

  الديون قصLMة �جل )  –و�تعو*ض �موال الدائمة بـ (ا�صوم 

  �صول املتداولة )  –و�تعو*ض �صول الثابتة بـ (�صول 

  يتم اTصول ع[` العالقة التالية :

  

                                                           
 .44، ص1990ناصر دادي عدون: التحليل املا�\، ديوان املطبوعات ا�امعية، ا�زائر،  ]1[

الديون قصرية األجل –املال العامل = األصول املتداولة  رأس    

األصول الثابتة –مة ئوال الداماملال العامل = األ رأس    
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جب أن ي�ون ذو قيمة أك�L �لما �انت �خطار ال]Z تؤثر ونظرا ل�دف رأس املال العامل الدائم فإن ¨�مھ ي

ع[` �صول املتداولة أك�L، و�لما �انت حركة �صول املتداولة أبطأ، إذن فلتحديد ¨�م رأس املال العامل 

  الدائم يجب دراسة:

 �\ �صول.                                    التناسب بMن القيم القابلة للتحقيق والقيم ا�ا2زة -

 درجة سيولة ا��زون.          -

  العالقة أو التناسب بMن �موال ا�اصة والديون �\ ا�صوم. -

و*الحظ من 2نا أن ¨�م رأس املال العامل الدائم يختلف باختالف املؤسسات �\ نفس القطاع bقتصادي 

قل ¨�ما �\ املؤسسات التجار*ة عن املؤسسات الصناعية نظرا لسرعة دوران ومن قطاع إ�` آخر، في�ون غالبا أ

عناصر �صول املتداولة (ا��زون،العمالء) �\ �و�` و�ط��ا �\ الثانية. إذن اTد �د|ى لرأس املال العامل الدائم 

ت والقيم القابلة يجب أن ي�ون أك�L من الصفر، أما اTد �قG�Ô لھ ف�و أال ي�ون rغطي مجموع ا��زونا

للتحقيق، نظرا ألن �موال الدائمة ال]Z يت�ون م�Òا ت�لف املؤسسة فوائد( وخاصة الديون طو*لة �جل ) ب�نما 

�صول املتداولة ال تحقق فوائد غالبا، لذا فإن املؤسسة يجب أن eس�ثمر أموال�ا �\ العناصر �كLÈ مردودية 

بالعمل ع[` تمو*ل مخزونا��ا وحقوق�ا بالديون قصLMة �جل، و*جب أن  (bس�ثمارات، ا��زونات). أي عل½�ا

.Lة �جل أك�LMا2زة أقل وحركة الديون قص�  يزداد �لما �انت حركة ا��زون والقيم غLM ا

  ):3و*مكن تمثيل رأس املال العامل بالش�ل(

 ): تمثيـل رأس املال العامـل02-02الشvل(

  

 

 

 

 

  .46، ص1990ناصر دادي عدون: التحليل املا�، ديوان املطبوعات ا!Vامعية، ا!Vزائر،  املصدر:

 

  

خـاصــــة أمــوال أصـــول 2بتـــة  

 أصــول متداولـــة

 ديـون طـويلـة األجـل

 ديـون قصـيـرة األجـل     

 رأس املال العامل الدائم
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  ومن خالل ما سبق فإن:

�انت �موال الدائمة أك�L من �صول الثابتة فإن الرصيد ي�ون موجبا، واملؤسسة eستخدم  إذا -

 الفائض �\ تمو*ل �ل أو جزء من bستخدامات املرتبطة باالستغالل.

إذا �انت �موال الدائمة أقل من �صول الثابتة فإن الرصيد ي�ون سالبا، واملؤسسة يجب عل½�ا البحث  -

  و*ل أصول�ا الثابتة.عن مصدر آخر لتم

  احتياجات رأس املال العامل: .2

إن |شاط املؤسسة bستغال�\ عملية eستوجب (باإلضافة إ�` القيم الثابتة) توفLM مجموعة من العناصر 

و�\: ا��زونات والقيم القابلة للتحصيل، و2ذه العملية تولد مصادر قصLMة �جل(متجددة) و�\ الديون 

أو ال�سSيقات املمنوحة، 2ذه املصادر تمول جزءا من �صول املتداولة، فيجب ع[` املمنوحة من املوردين، 

املؤسسة أن تبحث عن جزء آخر مكمل و2و ما rسG² باحتياجات رأس املال العامل، أو  ¥عبارة أخرى فإن 

جل(موارد املؤسسة �\ دورة |شاط�ا عل½�ا أن eغطي مخزونا��ا ومدين½�ا( احتياجات الدورة) بالديون قصLMة � 

تز*د مد��ا عن  الدورة)، وإذا �ان 2ناك فرق موجب بMن الطرفMن ف�و rع�L عن حاجة املؤسسة إ�` موارد أخرى 

و*الحظ أن القيم ا�ا2زة ال eعت�L من احتياجات ]1[دورة واحدة و2و ما rسG² باحتياجات رأس املال العامل. 

  ��ا قصLMة جدا، ف�Z ال تدخل ضمن موارد الدورة.الدورة، وكذلك السلفات املصرفية و�\ ديون سائلة مد

  وتحسب احتياجات رأس املال العامل بالعالقة:

  ): تمثيل احتياجات رأس املال العامل.03-02الشvل(

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .50ع سابق صناصر دادي عدون, مرج ]1[

املصرفية) السلفات-(الديون قصرية األجل –)قيم اإلستغالل + القيم غري اجلاهزة(املال العامل =  رأساحتياجات   

املصرفية) السلفات -األجل (جمموع الديـون قصرية -القيم اجلاهزة) -املتداولة = (األصول   

 قيم االستغالل

 

 قيم جاهزة

 سلفات مصرفية

 الديون قصرية األجل

 سلفات مصرفية

املال احتياجات رأس  

العامل   
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  ومن خالل ما سبق يمكن أن استخالص العالقة التالية:

    ): تمثيل ا!`ز*نة.04-02الشvل(

  

  

                  

  

  و*مكن تمثيل ا�ز*نة بالش�ل التا�\:

  

  القيــم ا�ا2ــزة
  ا�ـز*نــة

  السـلفـات املصرفيـة

  

  .51، ص1990دادي عدون: التحليل املا�، ديوان املطبوعات ا!Vامعية، ا!Vزائر، ناصر  املصدر :

  وضعيات ا!`ز*نة: - ثانيا

eعرف ا�ز*نة بأ��ا الفرق بMن رأس املال العامل واحتياجات رأس املال  الشvل العام لوضعية ا!`ز*نة: - 1

 العامل.

من 2ذه �خLMة يمكن است¿تاج وضعية ا�ز*نة بمقارنة رأس املال العامل مع احتياجات رأس املال  وانطالقا

  ]1[العامل فنجد: 

  إذا �ان رأس املال العامل أك�L من احتياجات رأس املال العامل. ا!`ز*نة موجبة: -

املال العامل مما 2ذا rعZH أن املؤسسة تقوم بتجميد قسط أو جزء من أموال�ا لتغطية احتياجات رأس 

يطرح مش�لة الر�حية. وعليھ يجب ع[` املؤسسة أن eعا¸ ¥عض ال��اما��ا أو eعظم قيم استغالل�ا عن طر*ق 

  شراء املواد �ولية أو تمديد آجال الز�ائن أو تقديم eس�يالت �\ ال�سديد.

                                                           
]1[  . Omar BOUKHEZAR ,op , cit, p 211 

املال العامل حتياجات رأسا –املال العامل  اخلزينة الصافية = رأس  

السلفات املصرفية –= القيم اجلاهزة   
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. 2ذا rعZH أن موارد إذا �ان رأس املال العامل أقل من احتياجات رأس املال العامل ا!`ز*نة سالبة: -

املؤسسة غLM �افية لتغطية �ل احتياجا��ا، و�التا�\ فاملؤسسة �\ حالة 
�ز، لذا يجب عل½�ا أن تحصل 

حقوق�ا أو تطلب قروضا من البنك أو ت�نازل عن ¥عض اس�ثمارا��ا ال]Z ال تؤثر ع[` طاق �ا وسياس �ا 

 Jنتاجية، أو ¥عض من موارد2ا.

-  :(tمث�)إذا �ان رأس املال العامل = احتياجات رأس املال العامل.ا!`ز*نة صفر*ة  

و2ذا rعZH أن املؤسسة محافظة ع[` تواز��ا املا�\ ولكن من الصعب الوصول إ�` 2ذه الوضعية �\ املدى 

القصLM جدا. وا�ز*نة املث[` �\ ال]Z تحقق السLM العادي للمؤسسة وال توقع�ا �\ مش�لة ا�لل بMن رأس املال 

  واحتياجات رأس املال العامل.العامل 

غLM أنھ �\ ال�سيLM اليومي ل�Aز*نة يمكن إيجاد عراقيل ومشا�ل خالل ف�Lات من السنة، �أن ي�ون ال¿شاط 

و*مكن توضيح 2ذه  ]1[موسميا ن�يجة ارتفاع احتياجات رأس املال العامل أو وجود احتياجات خارج bستغالل.

  اTاالت التا�\:

  

    ): التمثيل البياSي لوضعيات ا!`ز*نة05-02الشvل(

  

  

  

  

  

  

   Omar BOUKHEZAR ,op , cit, p 214   املصدر:

 

 

                                                           
]1[ Bernard DERVAUX, Charlenia CROCE: Les 10 leviers d'une gestion performante,        Edition d'organisation, Paris, 1985, P175. 

  الثانية الفرتة الفرتة األوىل

 الزمن

 اخلزينة سالبة
  موجبة اخلزينة

 اخلزينة صفرية
ملال العامل احتياجات رأس  

املال العامل  رأس  

 أ
 ب

العاملاملال  رأس  

العامل املال احتياجات رأس  
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  ب)ومن الش�ل يالحظ أن ا�ز*نة سالبة �\ الف�Lة �و�` وموجبة �\ الف�Lة الثانية وصفر*ة عند النقطتMن (أ، 

  الشvل الدقيق لوضعية ا!`ز*نة: - 2

رأس املال اعتمدنا �\ الش�ل العام لوضعية ا�ز*نة ع[` الفرق بMن رأس املال العامل واحتياجات           

العامل دون �خذ �\ bعتبار وضعي �ما، ولتوضيح الوضعية الدقيقة ل�Aز*نة يجب �خذ ¥عMن bعتبار قيمة 

رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل اللتان يمك�Òما أن ت�ونا موجبتMن أو سالبتMن، وال]Z ت¿تج ع�Òا 

 ا�دول التا�\ : اTاالت التالية لوضعيات ا�ز*نة املب�نة �\
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  ): الوضعية الدقيقة لu`ز*نة01- 02جدول (

  0رأس املال العامل<  0رأس املال العامل >  البيان

  

  0احتياجات رأس املال العامل>

     1أ.                                

رأس املال العامل<احتياجات رأس املال 

  العامل

  خز*نة سالبة

2  

  

  

  

  سالبـــة خز*ــنة
  ب.

رأس املال العامل>احتياجات رأس املال 

  العامل

  خز*نة موجبة

  

  

  

  0احتياجات رأس املال العامل<

                              3  

  

  

  خز*نة موجبة

 4  . ج

  

|رأس املال العامل|< |احتياجات رأس 

  املال العامل|

  خز*نة موجبة

  د.

|رأس املال العامل|> |احتياجات رأس 

  املال العامل|

  خز*نة سالبة

  Omar BOUKHEZAR ,op , cit, P 162 املصدر:
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  ) يمكن است¿تاج أن ل�Aز*نة قطبMن أحد2ما موجب وªخر سالب. 01من خالل ا�دول (

  يظ�ر �\ اTاالت التالية :القطب املوجب:   . أ

) ا�ز*نة موجبة ألن رأس املال العامل أك�L من الصفر واحتياجات رأس املال العامل أقل J03طار ( �\ -

 من الصفر. أي أن املؤسسة تحقق فائضا �\ التمو*ل يوجھ لتدعيم ا�ز*نة.

ب) ا�ز*نة موجبة ألن كال من رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل موجبة  -J \�1طار ( -

املال العامل أك�L من احتياجات رأس املال العامل . و�\ الوضعية العادية أل��ا eسود �\ أغلب  ورأس

 املؤسسات ال]Z ل�ا سلوك عادي ل�Aز*نة.

ج) ا�ز*نة موجبة ألن كال من رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل سالب لكن  -J \�4طار ( -

أقل من القيمة املطلقة الحتياجات رأس املال العامل و2و ما يدل ع[` القيمة املطلقة لـرأس املال العامل 

 وجود تمو*ل �ا�\ ملوازنة رأس املال العامل واحتياجاتھ لتحقيق فائض rش�ل خز*نة موجبة.

  

  يظ�ر �\ اTاالت التالية:   القطب السالب :  . ب

اجات رأس املال العامل أك�L من ) ا�ز*نة سالبة ألن رأس املال العامل أقل من الصفر واحتيJ \�2طار ( -

الصفر. وذلك يبMن أن املؤسسة eعا|ي من 
�ز �\ تمو*ل دورة bستغالل والذي يحتاج إ�` تمو*لھ 

 بمصادر أخرى.

أ) ا�ز*نة سالبة ألن رأس املال العامل أقل من احتياجات رأس املال العامل و*بMن أن  -J \�1طار ( -

 ة احتياجات رأس املال العامل .للمؤسسة 2امش أمان ال يكفي لتغطي

د) ا�ز*نة سالبة ألن كال من رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل سالب و  - J \�4طار ( -

القيمة املطلقة لرأس املال العامل أك�L من القيمة املطلقة الحتياجات رأس املال العامل، �\ 2ذه اTالة 

  ال يوجد 2امش أمان للمؤسسة.

كن است¿تاج أن ا�ز*نة املث[` �\ الوضعية ال]Z ت�ون ف½�ا ا�ز*نة مساو*ة للصفر ، وأن bستغالل وعليھ يم

�مثل للموارد حسب ما توفره Jم�انيات 2و ال�دف �\ �ل املؤسسات ، خاصة مدة إستحقاقية ا�صوم فتعمل 

ة) والسيولة أي القدرة ع[` ال�سديد املؤسسة ع[` التقر*ب بMن املردودية من ج�ة (استعمال �ل املوارد املتاح

(ضمان السيولة) من ج�ة أخرى، ول�ي يتم 2ذا يجب التحكم �\ السيولة حسب �ل وضعية، و2ذا انطالقا من 

 التأثLM ع[` رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل.
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  مرونة ا!`ز*نة: -ثالثا

�ز*نة من ا�انب الساكن، غLM أن ا�ز*نة عامل يتغLM إن ا�وانب ال]Z تم التطرق إل½�ا سابقا ت�ناول ا

باستمرار، و�التا�\ مف�وم املرونة يبMن بالتحديد الوجھ الدينامي�ي ل�Aز*نة، و*مكن توضيح ذلك بمثال 

) A)، يف�Lض eساوي رقم أعمال�ما. حيث يقدمان مم�Mات مالية متعاكسة تماما، فاملؤسسة (B) و (AاملؤسستMن (

تحتفظ برأس مال عامل موجب يكفي لتغطية احتياجات رأس املال العامل، وÍسمح بت�و*ن نقدية. أما املؤسسة 

)B ز �\ رأس املال، حيث أن رأس مال�ا العامل سالب، تقوم بتمو*ل جزء من�Àفت�بع سياسة التمو*ل بال (

ئض مك�Òا أيضا من bحتفاظ بنفس اس�ثمارا��ا بموارد تم تجميع�ا من دورة bستغالل، حيث أن 2ذا الفا

  ). Aالقيمة النقدية للمؤسسة (

إن تطابق مستوى ا�ز*نة �\ املؤسستMن يخفي نقاط ضعف �\ ا�انب املا�\، فع[` املستوى املا�\ ا�Tض 

) بتغLMات ال¿شاط، أو بمعGH آخر يمكن القول بأن خز*نة املؤسسة rBس�ل علينا أن نبMن س�ولة تأثر املؤسسة (

)A) مرونة من خز*نة املؤسسة LÈأك (B) حيث أن املؤسسة .(A من LÈساير تباين ال¿شاط أكe تتمتع بمرونة مالية (

) ال]Z تملك 2يكال ماليا يمكن أن يتد2ور �\ أي Tظة، ألن �ل تواز��ا يرتكز ع[` مدى استمرار Bاملؤسسة (

وث أي انخفاض بمستوى ال¿شاط والذي يؤدي تدفقات �موال، وألن الرك�Mة املالية يمكن أن تخفق بمجرد حد

  ¾�ا إ�` ال�Lاجع نحو ا�ز*نة السالبة.

  ]1[لتقييم النتائج املالية للمؤسستMن نف�Lض ع[` التوا�\ فرضية ظروف مالئمة وفرضية ظروف غLM مالئمة.

  مرونة ا!`ز*نة مع فرضية ظروف مالئمة:  - 1

اTالة املالية قبل و~عد ز*ادة رقم �عمال للمؤسستMن تأخذ ¥عMن bعتبار العوامل الثالثة التالية: رأس  إن

املال العامل، احتياجات رأس املال العامل ورصيد ا�ز*نة. حيث أن ا�ز*نة حساسة لتغLMات ال¿شاط، و2امش 

نب ز*ادة التدفقات ا�ارجة أو انخفاض املوارد �مان النقدي الذي تحتفظ بھ املؤسسة يلعب دورا كبLMا �\ تج

  الناتجة عن eغLMات الشروط الداخلية وا�ارجية لالستغالل.

) تملك 2امش مرونة ل�Aز*نة، �\ نفس الوقت يمكن للمؤسسة أمام وضعية ك�ذه الرجوع إ�` Aفاملؤسسة (

ج عن ز*ادة �\ رقم �عمال دون الA�وء 2امش أمان نقدي �ا، وذلك لتمو*ل احتياجات �\ رأس املال العامل، النات

إ�` الديون ا�ارجية، عند نفاذ 2ذا ال�امش يصبح لدى املؤسسة خز*نة سالبة مما rعرض�ا لA�وء إ�` التمو*ل 

) يؤدي إ�` A) ز*ادة رقم أعمال�ا بنفس ز*ادة رقم أعمال املؤسسة (Bا�ارÅ\ (القروض البنكية). أما املؤسسة (

2ذا ناجم عن ز*ادة التمو*ل املتعلق بدورة استغالل�ا، غLM أن 2ذا النوع من مصادر التمو*ل الرفع من خز*ن �ا و 

                                                           
]1[ Bernard DERVAUX, Charlenia CROCE: Les 10 leviers d'une gestion performante,        Edition d'organisation, Paris, 1985, P166. 
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غLM دائم، و�\ تدوم مع دوام الظروف املالئمة وتحمل �\ طيا��ا أسباب ��bيار املا�\، حيث أن 2ذا املصدر من 

  مرار املؤسسة ك�ل.التمو*ل قصLM �جل من شأنھ خلق فقدان التوازن الذي قد ¢�دد تواجد واست

) مستعدة ملواج�ة أي انخفاض �\ Aإن املؤسسة (مرونة ا!`ز*نة مع فرضية ظروف غ&% مالئمة:  - 2

ال¿شاط، و2ذا راجع ل�و��ا تتوفر ع[` رأس مال عامل موجب، و2و rعت�L 2امش أمان طو*ل �جل قادر 

درجة �و¼�ا إ�` الديون  ع[` مواج�ة مختلف التغLMات �\ احتياجات رأس املال العامل، حيث تنخفض

) ال]Z رأسمال�ا العامل سالب، 2ذا �خLM الذي يجعل�ا غLM قادرة ع[` Bا�ارجية، ع[` عكس املؤسسة (

مواج�ة أي انخفاض �\ ال¿شاط وأي eغLM �\ احتياجات رأس املال العامل، و�التا�\ يالحظ أن عدم توازن 

  ا�ز*نة.) راجع أساسا إ�` نقص املرونة �\ Bاملؤسسة (

  ومن 2ذا التحليل يمكن استخالص النقاط التالية: 

إذا �ان رأس املال العامل موجب وأك�L من احتياجات رأس املال العامل فإن املؤسسة تتوفر ع[` 2امش   - أ

 مرونة مساوي للفارق، حيث أن 2ذا �خLM يرتفع مع انخفاض ال¿شاط و*نخفض مع ارتفاعھ.

الب مع فائض تمو*ل من دور استغالل (احتياجات رأس املال العامل إذا تزامن وجود رأس مال عامل س  - ب

سالب) فاملؤسسة أمام حالة مالية متقلبة، حيث أن eغطية رأس مال عامل سالب بأموال مجمعة من 

 دورة bستغالل ذو حدين: 

 �\ حالة ارتفاع ال¿شاط ترتفع ا�ز*نة بطرق خاصة بدورة bستغالل. -

تواجھ املؤسسات صعو�ات �\ ا�ز*نة، حيث أن عدم وجود 2امش أمان �\ حالة انخفاض ال¿شاط  -

 إضافة إ�` انخفاض �\ ال¿شاط يؤدي باملؤسسة إ�` فقدان التوازن.

  

 املبحث الثاSي: مشا0ل ا!`ز*نة

  ]e]1شتمل إدارة ا�ز*نة ع[` جوانب عدة وال]Z يمكن التعبLM ع�Òا باملراحل التالية:

 الداخلة وا�ارجة ا��معة عن دورة bستغالل وbس�ثمار.توقع التدفقات النقدية  •

eعديل املستوى النقدي �\ حدود معيار أمثل وحسب �موال الدائمة بال¿سبة لفئ]b Zستخدامات  •

  الواجب تمو*ل�ا ( أصول ثابتة، احتياجات رأس املال العامل) .

M2تمام بمش�لتb ستوجبr ز*نة�Aجما�\ لJ ن:ولتحديد املستوىM2[ن أساس�ت[  

                                                           
]1[  Omar BOUKHEZAR ,op , cit,P140 
]2[  Gauthier NOEL, Causse GENVIEVE, op, cit, P 43 . 
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  . املطلب Lول: مشvلة املردودية

إن تحديد املستوى Jجما�\ ل�Aز*نة يتطلب املقارنة بMن ت�لفة التمو*ل قصLM �جل للمؤسسة ومردودية 

�موال املس�ثمرة، ولذلك يجب تخفيض 2ذه �موال إ�` أقG�Ô حد ممكن، أو بمعGH آخر ي�ون مستوى ا�ز*نة 

 من الصفر. 
ً
فا�ز*نة املعدومة تؤدي إ�` إختالالت أثناء الدورة غLM أنھ من املؤكد أن الA�وء إ�` قروض قر*با

قصLMة �جل أثناء bحتياج إ�` السيولة ي�ون أقل ت�لفة من bحتفاظ بصفة دائمة بفائض من �موال ا، وقد 

�جل لتمو*ل bحتياجات الدائمة،  ي�ون bحتفاظ بخز*نة سالبة أكLÈ إيجابية ومن ثمة الA�وء إ�` ديون قصLMة

 |سSيا �\ الوقت الذي ي�ون فيھ 
ً
و2ذه اTالة تواج��ا ¥عض املؤسسات ال]Z ي�ون ف½�ا رأس املال العامل ثابتا

مستوى ال¿شاط �\ ارتفاع، دون إ2مال مدى مسا2مة الت�Öم �\ ز*ادة 2ذه الظا2رة، حيث ي�ون الA�وء إ�` 

  ررة .الديون قصLMة �جل بصفة متك

  املطلب الثاSي: مشvل ا2`اطر. 

يتحدد مستوى ا�ز*نة كذلك بدرجة ا��اطر ال]Z تتحمل�ا املؤسسة ولتفادي الÀ�ز �\ ا�ز*نة قد تقرر 

  املؤسسة bحتفاظ ¾�امش أمان معMن.

  إن مستوى ا�طر بال¿سبة ل�Aز*نة صعب التحديد حيث يتوقف ع[`:

 تقييم احتياجات رأس املال العامل. •

 اجد عمليات خارج bستغالل.تو  •

  تحوالت ا�Tيط (انخفاض القروض البنكية) . •

 Z[حتياجات الb ز*نة �\ متوسط�إن احتياجات رأس املال العامل املستعملة كقاعدة لتحديد مستوى ا

  تتغLM خالل الف�Lة املرجعية (السنة �\ حالة ال¿شاط املوسZ²، الش�ر �\ معظم املؤسسات).

اجات رأس املال العامل يمكن أن ي¿تج عن ارتفاع |شاط املؤسسة الذي يؤدي بدوره إ�` eغLM إن ارتفاع احتي

شروط bستغالل، حيث أن تمديد ف�Lة القرض املمنوح للعمالء أو تمديد ف�Lة التخز*ن يؤدي إ�` ز*ادة 

ارج bستغالل ت�ون bحتياجات لتمو*ل دورة bستغالل، ون�يجة ل�ذا تنخفض ا�ز*نة. فيما يخص العمليات خ

 ع[` �قل فيما يتعلق ب��م�ا.
ً
  معروفة �\ الواقع مسبقا

أما السSب �خLM و2و �خطر(تحوالت ا�Tيط) فإن إجراءات تخفيض القروض تأeي بز*ادة غLM متوقعة �\ 

  احتياجات رأس املال العامل.

  توضي×\ لعالقة ا�ز*نة باحتياجات رأس املال العامل:  وفيما ي[\ ش�ل
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  ): عالقة ا!`ز*نة باحتياجات رأس املال العامل06-02الشvل(

  

  

  

  

  

  

  Omar BOUKHEZAR ,op , cit,P140  املصدر:

) أين متوسط احتياج�ما ورأس مال�ما B) و (A) احتياجات رأس املال العامل ملؤسستMن (7( يمثل الش�ل

-G) غLM أن احتياج�ا �قG�Ô يمثل (D-E) ل�ا خز*نة سالبة خالل ف�Lة  قصLMة (Aالعامل متطابقان، فاملؤسسة (

I) ب�نما املؤسسة (B) ةLتملك خز*نة سالبة خالل ف� (C-F G�Ô2و () لكن احتياج�ا �قG-H. (  

يمكن مالحظة أن 2ناك مخاطر �\ احتياجات رأس املال العامل، فإذا زادت 2ذه �خLMة ال]Z قد تحدث 

 عن eغLM �\ شروط 
ً
بفعل ز*ادة |شاط املؤسسة والذي عادة ي�ون مالئما لز*ادة مردودي �ا، غLM أنھ قد ي¿تج أيضا

عمالء أو طول ف�Lة التخز*ن، مما يؤدي إ�` ز*ادة bحتياج bستغالل، و�التا�\ ز*ادة طول ف�Lة القرض املمنوح لل

  لتمو*ل دورة bستغالل، و�التا�\ انخفاض رصيد ا�ز*نة .

وكخالصة فإن العالقة بMن ا��اطر و املردودية عالقة وطيدة، وعدم قدرة املؤسسة ع[` السداد تتوقف 

داولة، دوران رؤوس �موال املس�ثمرة ، فعالية ع[`: 2ي�ل �صول، ودرجة السيولة، سرعة دوران �صول املت

  ا��از JنتاÅ\ والتجاري .

�\ حMن أن البحث عن املردودية يتعلق مباشرة بدرجة معينة من bستقاللية، و�التا�\ مبدأ املردودية 

 مع bحتفاظ بنقدية كبLMة تؤدي إ�` تفو*ت فرص الر�ح، ومنھ إ�` تحقيق مردودية م
ً
  نخفضة.ي�ناسب  عكسيا

غLM أن مخاطر السداد ت�ون قليلة، ب�نما bحتفاظ ب��م ض�يل من النقدية rساعد2ا ع[` ز*ادة ر�حية 

�موال املوظفة، وقد يؤدي باملؤسسة إ�` مواج�ة مخاطر عدم السداد، و�\ اTقيقة أن 2ذه ا��اطر تزول مع 

  دة . ت�و*ن رأس مال إنتاÅ\ ت�ون مردوديتھ �\ مستوى إعادة ت�و*ن نقدية جدي

I 

 رأس املال العامل 

 احتياجات رأس املال العامل 

H 

G 

C D E F الزمن 

A 

B 
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 املبحث الثالث: إجراءات رفع كفاءة إدارة ا!`ز*نة

rعت�L رصيد حسابات ا�ز*نة (النقدية) أصال ماليا عاطال عندما ي�ون دائنا، ف�و ال يدر أي عائد، و�املقابل 

ي�لف دفع فوائد مرتفعة، وال�دف �مثل  -أي عندما ت�ون حسابات البنك دائنة -فإن ال¶Tب ع[` املكشوف 

تخفيض مستوى النقدية إ�` أد|ى قيمة ممكنة، من أجل الوصل إ�` خز*نة صفر*ة. ول�ي يتحقق 2ذا إذن 2و 

ال�دف يجب ع[` مسLM ا�ز*نة أن ي�ون ع[` علم تام بمستوى النقدية �\ �ل Tظة، وكذا التطورات املمكن 

�\ الوقت الفع[\. و�ما أن  حصول�ا �\ �يام املوالية، و2ذا rعتمد ع[` موازنة ا�ز*نة ومدى تحقق التدفقات

النقدية �\ مصدر (مورد) ال يوجھ إ�` استخدام خاص فيمكن أن eستعمل �\ eسو*ة الديون كما يمكن 

  استعمال�ا ألغراض أخرى و2ذا 2و املبدأ الذي يرخص للمسؤول املا�\ eسيLM خز*¿تھ.

  املطلب Lول: ال'سي&% اليومي لu`ز*نة

جميع التغLMات اليومية �\ ا�ز*نة �\ وسائل إلدار��ا وم�Òا : حفظ الشي�ات : متا�عة aغ&%ات ا!`ز*نة -أوال

ووضع�ا �\ البنوك ،حاالت التقرب والتفاوض معھ، eسيLM فواتLM املدينMن : وكذلك عمليات محفظة �وراق 

  املالية حسب تار*خ bستحقاق .

وقت محدد، و2ذا rسمح للمؤسسة  اTساب اليومي ل�Aز*نة rسمح بمعرفة املبلغ اTقيقي للنقدية �\

  .…بالقيام ب�سديد ªخر*ن : املوردين ، �جراء ، ال�يئات bجتماعية 

عمليا �ل مؤسسة ل�ا إم�انية التفاوض مع البنك الذي تتعامل معھ �\ أي خطوة يمك�Òا أن تخطو2ا: وكذلك 

ومن أجل تجنب 2ذا عادة ما eعتمد   ل�ا إم�انية ألي درجة معينة بدفع شي�ات رغم أن رصيد2ا البن�ي سالب.

املؤسسة ع[` مخطط موازنة ا�ز*نة، إال أنھ يبقى تقديري فقط، إ�` أن تتحقق املدفوعات واملقبوضات 

  ]1[ا��تلفة فعال.

ومخطط ا�ز*نة يجب أن ي�ون وقتيا قابال للتعديل، حيث أن bنحرافات بMن ما 2و تقديري وما 2و فع[\ 

  .و2ذا من أجل التحضLM للقرارات �خرى ا�اصة باملقبوضات واملدفوعات متعلق بوقت التباعد،

تجدر Jشارة 2نا إ�` أن عمليات املتا¥عة يمكن أن ت�ون �\ ��اية �ل ش�ر أو �ل منتصف ش�ر  أو �ل أسبوع 

قبة التأخLMات �\ ، لكن يتعذر إجراؤ2ا يوميا ، ألنھ إ�` جانب مراقبة ما تحقق فعال مع ما تم تقديره، يتم أيضا مرا

  عمليات التحصيل للشي�ات ، أو تحصيل العمالء وغ2LMا من Jجراءات املتبعة �\ إدارة الرصيد 

                                                           
]1[ Stephane GRIFFITHS: Gestion financière (La diagnostic Financier, Les décisions 

   Financières), Edition Chihab, Alger, 1996, P 174.   
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 إيداع شيك

 للتحصيل

للشيكالتسجيل احملاسيب  للتدفق التاريخ الفعلي   

 الزمن

J+5 J+1 J 

 

  أيام القيمة (التار*خ الفع�� للتدقيق النقدي): - ثانيا

يوجد فرق بMن تار*خ العملية والتار*خ اTقيقي للتدفق النقدي الذي rعت�L التار*خ الفع[\ ل�¶�يل حركة 

ابات البنكية، فمحاسSيا |¶�ل �ل اTر�ات بتار*خ العملية، إذ أنھ e¶�ل عملية البيع ال]Z تتم بواسطة اTس

شيك يوم eسلم الشيك من العمل، أي يوم إرسال الشيك لتحصيلھ، في�ون حساب البنك مدينا لدى املؤسسة 

ال]Z يقوم عل½�ا ا��از املصر�\  ودائنا لدى البنك ، والعكس �\ عملية الشراء بواسطة شيك. لكن حسب املبادئ

فإن 2ذه املبالغ ال تودع �\ اTساب البن�ي ، كما ال T¶eب منھ إال �\ توار*خ اTدوث الفع[\ للتدفق النقدي 

  ]1[.حيث ي�ون دائنا أو مدينا فعال

مثال ذلك ملا تقوم مؤسسة بإيداع شيك للتحصيل ، فإن حساب املؤسسة لن ي�ون دائنا إال ¥عد خمسة 

  يام .أ

  و نوFß ذلك �\ الش�ل التا�\:

  ): يو��  التار*خ الفع�� للتدفق النقدي.07-02شvل (

  

  

  

  G.NOEL, G. GENEVIÈVE, OP,cit, P179 املصدر:

تجدر Jشارة إ�` أنھ البد من تحديد أيام العمل وأيام �سبوع �خرى ، فأيام العمل �\ ال]r Zعمل ف½�ا البنك 

فعال خالل �ل اليوم، حيث أن نصف يوم عمل ال rعت�L يوم عمل. وعليھ ف�ل العمليات الدائنة تتم خالل أيام 

ة يومي ا�معة والسSت. مثل تحصيل شيك لدى العمل فقط، و2كذا  ال يمكن للمؤسسة أن تجري عمليات دائن

  ]1[.البنك

                                                           
]1[  G.NOELGENEVIEVE, OP, cit, P179. 
]1[ Jean-Pierre. ROUMILHAC :Trésorerie à court terme et informatisation, Dalloz, 3ème 

édition Paris,1989, P21. 
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2ذا النظام الزمZH املعقد يجب أن يتحكم فيھ مسؤول ا�ز*نة ألن التباعد �\ �يام يمكن أن ي�Lتب عنھ 

  ]2[)يوم من أيام �سبوع العادية.1.4=7/5ت�اليف إضافية، فيوم عمل ي�ا�! �\ املتوسط (

  ]3[:اTقيقية للتدفقات النقدية با�دولMن التاليMنو*مكن توضيح التوار*خ 

  النقدي ا!`اص بالعمليات الدائنة ) : التار*خ الفع�� للتدفق03- 02جدول (

  التار*خ الفع�� للتدفق النقدي  العمليات

  Jيداع :

  إيداع نقدي -

  خصم شيك (نقدي ) -

  خصم شيك �\ عMن امل�ان -

  خصم شيك �\ أماكن مختلفة. -

  خارÅ\(أجنZà)خصم شيك  -

  تحو*ل لTAساب -

  أوراق القبض -

  

  يوم عادي1تار*خ العملية + -

  يوم عمل 1تار*خ العملية+ -

  يوم عمل 2تار*خ العملية +  -

  أيام عادية)7يوم عمل ( 5تار*خ العملية +  -

  يوم عمل 15إ�`  5تار*خ العملية +  -

  يوم عادي 1تار*خ العملية +  -

  أيام عادية. 4تار*خ bستحقاق +  -

  .J.P.ROUMILHAC, op, cit, P21  املصدر :

  النقدي ا!`اص بالعمليات املدنية الفع�� للتدفق ) :  التار*خ04- 02جدول (

  التار*خ الفع[\ للتدفق النقدي  العمليات

  ال¶Tب:

  �Tب نقدي. -

  تحو*ل من اTساب -

  eسديد شيك(�Tب شيك) -

  أوراق الدفع. -

  

  يوم عادي. 1 –تار*خ العملية 

  عادييوم  1 - تار*خ العملية

  يوم عادي 2 –تار*خ املفاضة 

  يوم 1 - تار*خ bستحقاق  

  .J.P.ROUMILHAC, op, cit, P22 املصدر:

                                                           
]2[  Michel LEROY, op, cit,  P60. 
]3[  J.P.ROUMILHAC, op, cit, P22. 
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  التوفيق ب&ن حسابات املؤسسة لدى البنوك : -ثالثا

عدة حسابات �\ بنوك مختلفة. �\ الواقع عند طلب قرض rستطيع البنك املقرض أن  للمؤسسة عموما

يطلب فتح حساب ووضع مبلغ معMن كضمان، ومن ج�ة أخرى ، فاملؤسسة عندما تضع أموال�ا �\  حسابات 

متعددة فإ��ا تضع البنوك موضع املنافسة وعليھ فأمMن  ا�ز*نة يجب أن يقوم ع[` الفور بحساب مجموع 

  ]1[ موال �\ حسابا��ا ا��تلفة  و�التوفيق بMن اTسابات الدائنة واملدينة .� 

  ولتوضيح أ2مية الت¿سيق بMن حسابات املؤسسة لدى البنوك |عطي املثال التا�\ :

-). نفرض B) و(A) وeستفيد من قرض الصندوق من البنك (B) و(A|عت�L أن مؤسسة تتعامل مع بنكMن ( -

حسابات املؤسسة �\ البنكMن ت��ايد يوميا ، ¥ش�ل مستمر ومتتا¥ع (أنظر ا�دول  أن -يوما 15ع[` ف�Lة 

 ).12والش�ل  08

) eسLM ¥ش�ل مستقل ، وذلك ي�لف املؤسسة ت�اليفا معت�Lة، B) و(Aلوحظ أن اTسابMن �\ البنكMن ( -

 وأكLÈ تحديدا eعطي إدارة البنك معلومات خاصة :

 �موال املدينة .الفوائد املدينة تحسب ع[` جميع   -

 العموالت ا��تلفة لل¶Tب ع[` املكشوف. -

  %. 12|عطي باألرقام الت�اليف ا�Tسو�ة من طرف البنك ، مع اف�Lض أن معدل الفوائد rساوي  -

  )B) و(A): تطور حسابات املؤسسة b� البنك&ن (05- 02جدول (

                        (�رقام بMن قوسMن تدل ع[` أن اTسابات مدينة).                 

  الوحدة : ألف دج.     
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]1[ S.GRIFFITHS,op,cit,P177. 
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  املصدر :

pierre HUNAULT: Gestion de la Trésorerie au jour le jour, édition d'organisation ,Paris ,1977, P21. 

  يوما. 15) ع�t مدى A): تطور حسابات املؤسسة لدى البنك (08-02الشvل (
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  يوما. 15) ع�t مدى B): تطور حسابات املؤسسة لدى البنك (09-02الشvل (

  

  

  

  

  

    

  

  

، دار الصفاء، عبد ا! ليم كراجة وآخرون: �دارة والتحليل املا�( أسس، مفاTيم، تطبيقات) املصدر:

  .263، ص2000عمان، 

  :]1[ وTساب الفوائد املدينة ل�ل بنك |ستخدم العالقة التالية

             
36000

.. JTV

=  الفائدة املدينة   

  : القيمة املق�Lضة Vحيث: 

       Tمعدل الفائدة :  

       Jعدد �يام :  

  ونحصل تبعا لذلك ع[` ا�دول التا�\:

 

  

                                                           
 263، ص2000عبد اTليم كراجة وآخرون: Jدارة والتحليل املا�\( أسس، مفا2يم، تطبيقات)، دار الصفاء، عمان،  ]1[

مستوى حساب 
المؤسسة لدى 
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دج)1000(  
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  )B) و(A) : تvلفة الصندوق ا2 سو�ة من طرف البنك&ن(06-02ا!Vدول (

  ألف دجالوحدة :                 

  اV2موع Bا! ساب   Aا! ساب   نوع التvلفة

  16000  9330  6670  الفوائد املدنية

  5000  3000  2000  عمولة الÉ ب ع�t املكشوف

  21000  12330  8670  اV2موع

  

  .264املصدر:السابق ص

قامت بإدماج اTسابMن ولذا ي¿تج  نفرض ªن 2ناك ت¿سيق بMن حسابات املؤسسة لدى البنكMن بحيث  أ��ا

  ا�دول التا�\:

  )B) و(A) تطور ا! ساب املدمج املvاb�ء لu ساب&ن b� البنك&ن (07-02ا!Vدول (

  الوحدة: ألف دج
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  )B) و(A) : تطور ا! ساب املدمج املvا�b لu ساب&ن b� البنك&ن (10-02الشvل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نفس املصدر

العالقة  |ستخدم ) B) و(AوTساب الفوائد املدينة لTAساب املدمج امل�ا�! لTAسابMن �\ البنكMن (

 السابقة لنحصل عل ا�دول التا�\:
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  ) : تvلفة الصندوق b� حالة إدماج ا! ساب&ن08-02ا!Vدول (

                                                       

  املبلغ  نوع التvلفة

  7670  الفوائد املدنية

  2500  عمولة الÉ ب ع�t املكشوف

  10170  اV2موع

  املصدر السابق

  املطلب الثاSي: aسي&% aغ&%ات مختلف عناصر احتياجات رأس املال العامل

تحرص املؤسسة ع[` رفع كفاءة إدارة النقدية عن طر*ق إتباع مجموعة من Jجراءات ال]e Zساعد ع[` 

ي إيرادات، و�التا�\ فإن bحتفاظ باÁ�م املناسب من �رصدة النقدية، حيث أن النقدية eعت�L أصال ال يحقق أ

ت�Öم الرصيد النقدي يؤدي إ�` تخفيض معدل دوران �صول مما يقلل من معدل العائد ع[` bس�ثمار ومن 

  أ2م العوامل ال]e Zساعد ع[` ز*ادة فعالية إدارة النقدية اللعب ع[` تخفيض احتياجات رأس املال العامل.

  إدارة ا2`زون: -أوال

[` التقليل من ا��زون، وا�Tافظة ع[` مستوى يضمن bحتياجات Jنتاجية، rعمل مسؤول ا�ز*نة ع

وكذلك تجنب الشراء بكميات كبLMة، ومن ثم eس�ل عملية eسديد مستحقات املوردين، و~عد ذلك يتم eسرÍع 

سبق، عملية البيع للتقليل من ا��زون وا�Tافظة ع[` مستوى يرG�Ø الز�ائن، وذلك بتجنب Jنتاج الكبLM امل

  ]1[وتمديد الف�Lة بMن bل��ام بأعباء  Jنتاج واملبيعات و�التا�\ التحصيل السرÍع. 

  �سراع b� تحصيل املقبوضات: - ثانيا

و*تطلب ذلك العمل ع[` حث العمالء ع[` سرعة السداد، كمنح خصم الدفع ، وإتباع سياسة مشددة �\ 

�` نقدية ومن بMن الوسائل املستخدمة �\ تخفيض الف�Lة التحصيل، وJسراع �\ تحو*ل الشب�ات املستلمة إ

الزمنية لتحو*ل الشيك إ�` نقدية، قيام املؤسسة بإرسال �Âص إ�` العميل �ي يأخذ الشيك ثم يذ2ب إليداعھ 

                                                           
]1[ S.GRIFFITHS,op,cit,P177. 

 

ألف دج : الوحدة  
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�\ البنك لتحصيلھ ، وال سيما إذا �ان املبلغ كبLMا ألن انتظار العميل إلرسال الشيك عن طر*ق ال�Lيد قد يأخذ 

  طو*ال.وقتا 

أما إذا �ان العميل يقيم �\ مدينة ¥عيدة أخرى، فإن املؤسسة تفتح حسابا بأحد البنوك أين يقطن العميل، 

والسيما إذا �ان عدد مالئم من العمالء ح]G ي�سGH ل�م إيداع ما عل½�م من مستحقات ، و*مكن bتفاق مع بنوك 

عMن إ�` البنك الرئ���Z الذي تتعامل معھ املؤسسة 2ذه املناطق ع[` تحو*ل النقدية ال]Z تز*د ع[` مستوى م

بوسائل bتصاالت السرÍعة، أو تحو*ل رصيد حساب املؤسسة إ�` البنك الرئ���Z بمعدل مرة �ل أسبوع أو �ل 

  عشرة أيام .

ع[` ش�ل  كذلك يمكن تقليص الف�Lة الزمنية وذلك بأن تطلب املؤسسة من العمالء إرسال مدفوعا��م

  ]1[8شي�ات مصرفية مما يمكن املؤسسة من استخدام 2ذه �موال بمجرد إيداع�ا �\ بنك املؤسسة.

وقد يتم bتفاق بMن املؤسسة والعميل ع[` أن يقوم 2ذا �خLM بتفو*ض البنك الذي يتعامل معھ ¥سداد 

ستالم العميل للبضاعة وذلك دون الفواتLM ا�اصة باملؤسسة بمجرد قيام�ا ب�سليم املس�ندات ال]Z تفيذ ا

اTاجة إ�` تحر*ر شيك بقيمة تلك الفواتLM، وقد تA�أ املؤسسات صغLMة اÁ�م إ�` bعتماد ع[` استخدام 

  ]2[مندو�Mن يقومون بالتحصيل نقدا من العمالء

  �بطاء b� سداد املدفوعات: -ثالثا

كما أن عملية Jسراع �\ تحصيل املستحقات تؤدي إ�` ز*ادة الرصيد النقدي املتاح للمؤسسة فإن Jبطاء 

�\ سداد bل��امات rساعد ع[` إتاحة �رصدة النقدية لف�Lة أطول، وال يقصد باإلبطاء �\ السداد أن تتأخر 

ھ املؤسسة مشا�ل ومصاعب متنوعة �\ املؤسسة �\ سداد ال��اما��ا عند حلول موعد2ا، حيث يمكن أن تواج

مثل 2ذه اTالة، إنما املقصود 2و الA�وء إ�` ¥عض �ساليب املشروعة لتأخLM السداد مثل bستفادة من 

bئتمان املمنوح للمؤسسة من قبل املوردين وذلك بالسداد  �\ آخر يوم من أيام ف�Lة bئتمان و*مكن للمؤسسة 

Z[ة الزمنية الLإطالة الف�  LMس�م �\ تأخe ب قيمتھ من حساب املؤسسة، حيثTن تحر*ر الشيك و�Mب Z�&تم

                                                           
، ص  1997رضوان وليد العمار: أساسيات �\ Jدارة املالية( مدخل إ�` قرارات bس�ثمار وسياسات التمو*ل)، دار املسLMة، الطبعة �و�`، عمان،  ]1[

269. 

  .243ص ، 1999إبرا2يم منLM 2ندي: Jدارة املالية( مدخل تحلي[\ معاصر)، املكتب العر~ي اTديث، الطبعة الرا¥عة، Jسكندر*ة،  ]2[
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�Tب قيمة الشيك من حسا¾�ا لدى البنك،�أن تقوم املؤسسة ¥سداد شي�ات لدى بنوك محلية تقع ¥عيدا عن 

  ]1[9مقر املستفيد ح]e Gستغرق عملية تحصيل الشيك ف�Lة زمنية أطول.

ا أيضا القيام بالسداد باستخدام كمبياالت و وسائل الدفع �خرى ومن الوسائل ال]Z يمكن الA�وء إل½�

املماثلة بدال من الشي�ات ، ألنھ ل�س من الضروري أن تتوفر النقدية �\ البنك عند تحر*ر الكمبيالة وذلك عكس 

ذي الشيك ، وإنما يجب وجود النقدية عند تقديم�ا للسداد فقط، مما يمكن من تقليل ¨�م الرصيد النقدي ال

  ]2[10.ي¿ب'\ bحتفاظ بھ دون أن ي�Lتب عن ذلك 
�ز �\ السيولة

  الدفع للدولة وال4يئات /جتماعية b� الوقت املناسب: -را�عا

، إذن يجب ع[` املؤسسة أن تبعث TVAفالدولة �\ ال]Z تحدد قواعد الدفع للضرائب والرسوم مثل 

  ]3[جنب ت�اليف التأخLM.بالشي�ات املوافقة ملصاF الضرائب �\ الوقت ا�Tدد لت

  التفاوض مع البنوك: -خامسا

يمكن للمسؤول �\ املؤسسة أن يتفاوض مع املصر�\ بخصوص سعر ا�دمة ال]Z يقدم�ا لھ ، ولكن 2ذا ال 

rعZH بالضرورة أن الشروط املصرفية �\ دائما مرنة ، بل توجد حدود معينة ي�ون من الصعب تجاوز2ا، و2ناك 

  ]4[:ط املتعلقة بالقروض املمنوحة من طرف البنك و�\ �التا�\أر~ع أنواع من الشرو 

  معدالت الفوائد املدنية: - 1

معدل الفائدة املصر�\ = معدل مرج³\ + 2امش مصر�\ ( معدل مرج³\ يحدده البنك املركزي، 2امش مصر�\ 

  ).مرتبط ب¿شاط املؤسسة يخص تطور رقم أعمال�ا ودرجة ا��اطرة، كما أنھ يختلف من ز�ون آلخر

                                                           
  .585، ص 1997عبد الغفار حنفي و آخرون: Jدارة املالية، الدار ا�امعية، Jسكندر*ة ،  ]1[

 .246إبرا2يم منLM 2ندي ، مرجع سابق، ص ]2[
]3[ S.GRIFFITHS, op, cit ,P179.  

]4[ Patrice VIZZAVONA : gestion financière, Berti  éditions , Alger ,  1999,P258,259.  
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و2ناك معدالت مختلفة للفوائد املدينة مثل: معدل الفائدة ع[` القروض القصLMة، معدل ا�صم 

  .…التجاري، معدل ال�سSيقات املضمومة، معدل ال¶Tب ع[` املكشوف

 العموالت: مثل عمولة حركة ال¶Tب و�\ عمولة ثابتة، عمولة ال¶Tب ع[` املكشوف... - 2

 …�خرى املTAقة ا��تلفة: مثل مصار*ف التحو*ل، مصار*ف مسك اTسابات املصار*ف - 3

أيام القيمة:  يخضع حساب الفوائد ع[` اTسابات املصرفية إ�` قواعد معينة، م�Òا ما يتعلق بتار*خ  - 4

انطالق حساب الفوائد أو ما rسG² بتار*خ أو يوم القيمة، و2و اليوم الذي e¶�ل فيھ العمليات الناتجة 

التعامالت مع الز�ائن، دائنة أو مدينھ بالقيمة، و�صفة عامة يمكن القول أن أيام القيمة ت�ون قبل عن 

  تار*خ العملية بال¿سبة للعمليات املدينة و~عد تار*خ العملية بال¿سبة للعمليات الدائنة.

  

2ذا يقت&�Z مسLM ا�ز*نة rس³` من أجل تخفيض ت�لفة القروض وeعظيم ر�حية (مردودية) التوظيفات، و 

أن ي�ون ع[` علم تام بالشروط املصرفية ال]Z يتم تطبيق�ا ع[` عمليات bق�Lاض والتوظيف مثل: توار*خ القيمة 

  ]1[11وز*ادة ال�وامش املصرفية إ�` املعدل املرج³\ ال]Z تطبق�ا البنوك حسب نوع �ل قرض ومختلف العموالت.

ع البنك ، بل نجد إ�` جانبھ املدير �\ املؤسسات مسؤول ا�ز*نة ل�س دوما 2و الوحيد الذي مباشرة م

الصغLMة واملتوسطة، ب�نما �\ املؤسسات كبLMة اÁ�م، 2ذا الدور يصبح أكe LÈعقيدا حيث يقوم بھ املدير املا�\. 

 \� Z�)االت، 2و الذي يلعب الدور �ساTمسؤول ا�ز*نة ل�س 2و الذي يقود التفاوض مباشرة لكنھ �\ �ل ا

  ]2[تفاوض باعتباره خبLM بما ستحققھ املؤسسة من 2ذا التفاوض، وما �\ ا��اطر ال]Z ينطوي عل½�ا.التحضLM لل

  استخدام فكرة الشيvات الطافية ( العائمة): -سادسا 

¥سSب إجراء إرسال الشيك بال�Lيد وإجراءات التحصيل، فإن ف�Lة زمنية تم&�Z بMن تحر*ر الشيك وتقييده 

�Tب قيمتھ من حساب املؤسسة لدى البنك. 2ذا rعZH أن قيمة الشيك تبقى طافية �\ دفاتر املؤسسة و�Mن 

لف�Lة قبل أن يضيف�ا املستفيد Tسابھ لذلك فإن رصيد املؤسسة لدى البنك ورصيد البنك لدى املؤسسة عادة 

رق بي�Òما ما يختلفان، بل قد ي�ون رصيد املؤسسة لدى البنك موجبا ورصيد البنك لدى املؤسسة سالبا ، والف

يمثل قيمة الشي�ات الطافية، وكما يبدو فإن قيمة 2ذه الشي�ات تمثل نقدية �\ حوزة املؤسسة، وإن �انت �\ 

.LMالواقع للغ  

                                                           
]1[ Jacques TEUIE , Patrick TOPSACALIAN: Finance, Vuibert, 2ème édition, Paris , 1997,  P474. 151. 

]2[ Michel SION: Gérer la trésorerie et la relation bancaire, dunod, Paris, 1998, p120. 
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يمكن للمؤسسة أن eستفيد من فكرة الشي�ات الطافية وذلك ¥¶Tب شي�ات ع[` حسا¾�ا لدى البنك، 

اTساب . و�الطبع ال يمكن للمؤسسة أن تلعب  ع[` الرغم من أن دفاتر2ا تظ�ر2ا عدم كتابة رصيد ذلك

الشي�ات الطافية ما لم تكن قادرة ع[` الت¿بؤ بحركة حسا¾�ا لدى البنك بدقة �افية تجن�Ýا مخاطر عدم كفاية 

  رصيد ذلك اTساب لسداد شي�ات سبق أن حرر��ا وذلك عندما يتقدم املستفيدون ل¶Tب قيم �ا.

الطافية وذلك من خالل قيام�ا باتخاذ إجراءات من شأ��ا أن تطيل  و*مكن للمؤسسة ز*ادة ¨�م الشي�ات

الف�Lة الزمنية ال]e Zستغرق�ا �Tب قيمة الشيك من حسا¾�ا لدى البنك، ف�لما طالت تلك الف�Lة زادت قيمة 

   ]1[الشي�ات ال]Z تحرر2ا دون رصيد. 

  مواءمة التدفقات النقدية: –سا�عا 

توقيت التدفقات النقدية الداخلة و�Mن توقيت التدفقات النقدية ا�ارجة، و*قصد باملواءمة الت¿سيق بMن 

¥ش�ل rسمح بتخفيض الرصيد النقدي الذي ي¿ب'\ ع[` املؤسسة bحتفاظ بھ، ومن أ2م إجراءات الت¿سيق �\ 

Mن 2ذا الشأن، قيام Jدارة بمحاولة املواءمة  بMن التدفقات ا�ارجة ألغراض سداد مستحقات املوردين و�

التدفقات الداخلة املتمثلة �\ متحصالت الذمم . فإذا �انت ف�Lة bئتمان ال]Z يمنح�ا املوردون تقل عن ف�Lة 

bئتمان ال]Z يتحصل عل½�ا العمالء ، فقد يقت&�Z �مر التفاوض مع املوردين لتمديد ف�Lة bئتمان ح]G تتالءم 

ملؤسسة لعمال¼�ا خصم لتÀ�يل الدفع وذلك �\ محاولة مع ف�Lة bئتمان املمنوحة للعمالء. أو أن تقدم ا

ل�Ê�يع�م ع[` سرعة سداد ما عل½�م من مستحقات، بما rسمح بتخفيض متوسط ف�Lة التحصيل ح]G تتالءم 

  ]1[ مع نمط السداد للموردين

 

 

 

                                                           
 .586عبد الغفار حنفي وآخرون، مرجع سابق، ص  ]1[
]1[  LM2248ندي، مرجع سابق، ص إبرا2يم من. 
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  تم4يد

eس³` �ل مؤسسة إ�` تحقيق اك�L قدر ممكن من �ر�اح وأقل قدر من الت�اليف، ف�b Zختيار �فضل من 

بMن جملة من bختيارات، ومبدأ ال�سيLM املا�\ �\ موضوع ا�ز*نة يقت&�Z تحقيق السيولة �\ �ل وقت و�أقل 

ملا�\ للمؤسسة و�مثلية �\ eسي2LMا لذا ت�لفة، لذلك  يتم التطرق �\ 2ذا الفصل إ�` دورا�ز*نة �\ ال�سيLM ا

  س�تم التعرف �\ 2ذا الفصل إ�` ثالث مباحث:

 املبحث Lول :تدفقات ا!`ز*نة. -

 املبحث الثاSي :موازنة ا!`ز*نة.  -

  املبحث الثالث :القرارات املالية املتعلقة ب'سي&% /نحرافات والتحكم ف}kا. -
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  ا!`ز*نة املبحث Lول:تدفقات

إن الدارس ملوضوع ا�ز*نة يجد أن ا�ز*نة �\ الفرق بMن املصادر املوضوعة لتمو*ل |شاط�ا وbحتياجات 

الناتجة عن 2ذا ال¿شاط، أي بتعبLM آخر �\ الفرق بMن التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية ا�ارجة، 

  ات النقدية.ومن 2نا يالحظ bرتباط الوثيق بMن ا�ز*نة والتدفق

  املطلب Lول :  مف4وم التدفقات النقدية :

) بMن عونMن T1) إ�` (T0: 2و عبارة عن كمية السلع والنقود ا�Tولة خالل مدة معينة، (aعر*ف التدفق -أوال

 ]1[.اقتصاديMن

وم�ما  ]2[: يقصد بالتدفق النقدي �ل عملية eع�L عن دفع أو استالم �موال, aعر*ف التدفق النقدي -ثانيا

�انت التدفقات النقدية سواء �انت داخلة، وال]Z �\ عبارة عن عمليات التحصيل أو القبض مثل eسديدات 

الز�ائن ، القروض البنكية، املسا2مون ومسا2مات الدولة، أو تدفقات خارجة وال]Z �\ �ل عملية eسديدات أو 

اشرة با�ز*نة أي أ��ا تنطلق م�Òا وeعود إل½�ا، دفع مثل دفع أجور العمال، eسديدات القروض، فإ��ا تتعلق مب

  و2نا تندمج �ل املقبوضات واملدفوعات.

  

  املطلب الثاSي: تصzيف التدفقات النقدية

  تصنف التدفقات النقدية حسب عدة معايLM من بي�Òا خاصية التدفق و|شأة التدفق.

 : تصzيف التدفقات النقدية حسب خاصيkØا -أوال

: �ل تدفق داخل أو خارج يتم�M بمتغLMين أساسيMن 2ما املبلغ وتار*خ التأكدالتدفقات حسب درجة  - 1

  ]1[الدخول أو ا�روج ، وحسب 2ذين املتغLMين نحصل ع[` أر~عة أصناف من التدفقات  و�\:

 ؛تدفقات متأكد من مبلغ�ا  -

 ؛تدفقات متأكد من تار*خ استحقاق�ا -

 ؛من مبلغ�ا وتار*خ استحقاق�اتدفقات متأكد  -

  .تار*خ استحقاق�اغLM متأكد من مبلغ�ا وال من  تدفقات -

  

                                                           
]1[ P. CONSO: Gestion Financière, Tome 1, , DUNOD, 7ème édition , Paris, 1991, P 12.          

]2[ Gilbert RIEBOLD  cash- flow et tableau de financement integral,Editon d'organisation, Paris,1984,P14. 
]1[  Gauthier NOEL, Causse GENVIEVE, op, cit, P 57 
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املبلغ           

 

مؤكد        

 غري مؤكد
 التاريخ

:�  وTذا يمكن توضيحھ بالشvل التا

 ): تصzيف التدفقات حسب درجة التأكد01-03شvل (

  

B 

                                             

A                                                         

         

 D  C  

  غLM مؤكد          غLM مؤكد           

  

  Gauthier NOEL, Causse GENVIEVE, op, cit, P 57    املصدر:

  التدفقات حسب درجة التحكم: - 2

و2ناك تدفقات ال rستطيع التأثLM توجد تدفقات يمكن ألمMن ا�ز*نة أن يؤثر عل½�ا و�\ تدفقات �صول، 

عل½�ا و�\ تدفقات ا�صوم . وتدفقات �صول �\ ال]Z تقوم املؤسسة بتدب2LMا من أجل تحمل الÀ�ز املتوقع، 

أما تدفقات ا�صوم �\ عكس �و�`، و�\ تلك ال]Z تتحمل�ا املؤسسة ، وال يمكن أن eستعمل�ا لتحسMن اTاالت 

  ]2[الصعبة ل�Aز*نة.

  حسب Lجل املعتمد: التدفقات - 3

و�\ تدفقات أكيدة وأخرى غLM أكيدة، فالعمليات ال]Z ي�ون استحقاق�ا قر*با وال]Z يمكن التعبLM ع�Òا 

بقبض أو �Tب خالل الف�Lة املعت�Lة، فإ��ا ت�ون قد نفذت أو ع[` �قل مل��م ب�نفيذ2ا، أما العمليات ال]Z ي�ون 

�نفيذ2ا، لكن �\ الواقع العمليات قر*بة bستحقاق �\ تلك ال]Z استحقاق�ا ¥عيدا في�ون عادة غLM ملزم ب

   )2(يصعب تحديد درجة تأكد2ا.

 

 

                                                           
]2[ Gauthier NOEL, Causse GENVIEVE, op, cit, P58.  
)2( IDEM                                                                                        
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 :تصzيف التدفقات النقدية حسب Sشأklا - ثانيا

  تتمثل التدفقات النقدية حسب |شأ��ا فيما ي[\ : 

واملصار*ف ال]Z : و�\ التدفقات اTقيقية لإليرادات التدفقات النقدية الناتجة عن دورة /ستغالل .1

ي¿تج ع�Òا تدفقات نقدية سواء مقبوضات أو مدفوعات، حيث ت¿تج �و�` عن عمليات البيع والثانية عن 

 عمليات الشراء واملصار*ف.

 

  و*مكن تمثيل�ا بالش�ل التا�\:

 ) : التدفقات النقدية الناتجة عن دورة /ستغالل.02-03شvل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Gauthier NOEL, Causse GENVIEVE, op, cit, P 57  املصدر :

  

 الربــح االهتالك

املنتجات �مة الصنع زو�تخم  

(مبيعات) مدينو االستغالل (مواد،مصاريف) دائنو االستغالل   

 الصندوق

 اإلنتاج

 مدفوعات
 مقبوضات

 التسليم
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  التدفقات النقدية خارج /ستغالل : .2

العمليات ال]Z ال ترتبط ب¿شاط املؤسسة �التنازل عن ¥عض bس�ثمارات أو بيع و�\ التدفقات الناتجة عن 

  أصل من أصول املؤسسة، و2ذه �خLMة eعت�L كمقبوضات، أما املدفوعات ف�Z ال]Z ترتبط ¥عمليات bس�ثمار.

و متوسطة يمكن مالحظة أن 2ذه التدفقات ال يمكن التحكم ف½�ا ع[` مستوى ا�ز*نة أل��ا تدفقات طو*لة أ

�جل، ب�نما التدفقات النقدية قصLMة �جل ف�Z من التدفقات الضرور*ة �\ eسيLM ا�ز*نة من حيث تمو*ل�ا 

  لتغطية الÀ�ز أو توظيف الفائض.

  املطلب الثالث: جدول تدفقات ا!`ز*نة 

لتا�\ ال eعطينا أي إن ا�ز*نة �\ املف�وم التقليدي �\ الفرق بMن املصادر وbحتياجات ، أي أ��ا با,\ و�ا

تفسLM عن طر*قة eش�ل 2ذه ا�ز*نة ومصادر2ا ، لذا سنلقي الضوء ع[` طر*قة eش�ل ا�ز*نة من وج�ة نظر 

  التدفقات.

eعت�L ا�داول املستقاة من النظر*ة املالية اTديثة ال]e Zعتمد ع[` eغLMات ا�ز*نة من أكLÈ ا�داول 

) 1986يق أجرى �\ الواليات املتحدة من قبل خ�Lاء ا�Tاسبة سنة(استعماال ع[` املستوى العالZ²، ففي تحق

% من املؤسسات املستSينة eستخدم جداول eعتمد ع[` eغLMات ا�ز*نة، و2و أمر عززه 60أوFß أن أكLÈ من 

) eعليمية 1988)، حيث أقر مجلس ا��Lاء الفر|��Z �\ أكتو�ر (1987صدور eعليمية من 2يئة ا�TاسبMن سنة (

متعلقة بجدول التمو*ل ، 2ذه التعليمية ال]Z تحمل نية وإرادة واTßة �\ تطبيق جدول يحلل eغLMات  1.22رقم 

ا�ز*نة ، و2ذا ا�دول يمثل وثيقة شاملة من حيث أن لھ دورا �\ شرح eغLMات ا�ز*نة، مثلھ مثل جدول النتائج 

  ]1[�\ شرحھ لكيفية ت�و*ن الن�يجة.

 ) لتقديمھ كنموذج و2ذا لألسباب التالية1988ا�ز*نة ��لس ا��Lاء الفر|��Z (تم اختيار جدول تدفقات 

:]2[  

  TLمية البالغة لu`ز*نة: -

 eعت�L ا�ز*نة حسب 2ذا ا�دول مؤشرا محور*ا، فعن طر*ق ا�ز*نة eستطيع املؤسسة تمو*ل |شاطا��ا

ل املا�\ �\ املديMن القصLM(قياس ال�سر وضمان بقا¼�ا، فا�ز*نة تمثل واحدة من أ2م مؤشرات ال�سيLM والتحلي

 املا�\) والبعيد (قياس احتياجات التمو*ل) .

  

                                                           
]1[ D. GEORGES, J.P.JOBARD: Gestion Financière de l'entreprise, édition Srey, Paris, 1990,   P434. 

]2[ J.Y.EGLEM, A.MIKOL: Mécanisme financier de l’entreprise, DUNOD, 6eme édition, Paris, 1992,P 576. 
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  الطا�ع املوضوÛ� لu`ز*نة: -

 يرتبط ترتبط أ2مية ا�ز*نة بخاصي �ا املوضوعية |سSيا، وذلك ع[` عكس رأسمال العامل الذي ال يزال

  تحديد مف�ومھ باصطالحات  محاسSية.

-  �  بجداول تدفقات ا!`ز*نة:تطور التعامل الدو

أصبحت ا�داول ال]Z تحلل eغLMات ا�ز*نة أكLÈ فأكLÈ ظا2رة ع[` املستوى الدو�\، ففي الواليات املتحدة 

  �مر*كية وكندا اتخذت إجراءات ذات طا¥ع رسZ² �\ اتجاه |شر جداول تدفقات ا�ز*نة.

  س4ولة تفس&% ا!Vدول : -

 ع[` eغLMات رأس املال العامل، فأي eغLM (  ارتفاع
ً
أو انخفاض) �\ رأس     يرتكز النموذج التقليدي أساسا

املال العامل ، من سنة ألخرى، �ان يفسر تفسLMا خاصا من قبل ا�TللMن (اتجاه إيجا~ي أو سلZà). و�\ حقيقة 

مؤشرا �افيا �\ اTكم ع[` حالة الTáة أو الصعو�ة �مر أن 2ذا التغLM �\ رأس املال العامل ال يكفي بأن ي�ون 

  املالية ما لم يتم مقارنتة مع bحتياج �\ التمو*ل املتولد عن التباعد �\ الدفع .

2ذا عكس ا�داول املفسرة للتغيLM �\ ا�ز*نة ، فخز*نة استغالل سالبة eعZH بالضرورة أن املؤسسة eعا|ي 

  من صعو�ات حادة .

 التقدير:التكيف مع عملية  -

جدول تدفقات ا�ز*نة يحوي إنفاقات وتحصيالت ع[` مستوى �ل وظيفة، و �\ 2ذا Jطار فإنھ صاF بأن 

 ي�ون ذو تمثيل تقديري (مخطط تمو*[\). و�التا�\ eس�يل عملية إدماجھ �\ أعمال املوازنات التقدير*ة .

 
ً
  :1988فوائد جدول تدفقات ا!`ز*نة  -أوال

ت ا�ز*نة �\ قدرة eعبLMه، وداللة املؤشرات والتجميعات املالية الواردة تكمن أ2مية جدول تدفقا

  ,وع[` 2ذا �ساس فإن جدول تدفقات ا�ز*نة 2ذا rعت�L: ]1[فيھ

 أداة ضرور*ة �\ ال�سيLM والتقدير. -

 وسيلة لTAكم ع[` ال�سيLM املا�\ للمؤسسة ( فيما يخص bس�ثمار، سياسة التمو*ل ..) -

 ياسة التجار*ة من خالل تطور الديون واTقوق التجار*ة .وسيلة لتقييم الس -

 وسيلة لتحديد ا��اطرة. -

 وسيلة لتقديم وتمثيل T¹يح للعالقة ال�امنة بMن املردودية وا��اطرة . -

 وسيلة لف�م اTر�ات والتدفقات املالية �\ املؤسسة . -

                                                           
]1[ J.CLAVOYER, M. TERNISIEN: LE Tableau des flux de trésorerie, la ville guerin , Paris, 1989, P25. 
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تياجا��ا التمو*لية السابقة أداة م�مة �\ ال��Êيص الذي يقوم بھ البن�ي للمؤسسة عند تحليلھ الح -

 واملقبلة .

  وسيلة الختبار أثار القرارات  Jس�Lاتيجية للمؤسسة. -

  محتوى جدول تدفقات ا!`ز*نة: - ثانيا

2ذا ا�دول أساسا إ�` تفسe LMش�ل ا�ز*نة، حيث يقسم ا�دول العمليات ال]Z تقوم ¾�ا  ¢�دف

املؤسسة إ�` عمليات متعلقة باالستغالل، وعمليات متعلقة باالس�ثمار، وعمليات متعلقة بالتمو*ل، وعليھ فإنھ 

  وظيفة التمو*ل.وظيفة bس�ثمار،  يقسم حياة املؤسسة إ�` ثالثة وظائف ك�Lى: وظيفة bستغالل،

  ومسا2مة �ل وظيفة �\ خز*نة املؤسسة يظ�ر جليا من خالل ا�مع �ز*نة �ل وظيفة من الوظائف الثالثة:

: |ستطيع تقديم تصور*ن لوظيفة bستغالل تقودان إ�` مف�ومMن �ز*نة وظيفة /ستغالل .1

  ]b]1ستغالل.

غالل ا�Tسو�ة قبل تأثLM السياسة املالية، : �\ 2ذا املف�وم |ستخرج تدفق خز*نة bستاملف4وم الضيق  - أ

أي قبل حساب الضرائب ع[` �ر�اح، مسا2مة العمال والعناصر bست0نائية، حيث يتعلق �مر بتصور 

  ) باملعGH الدقيق كما ي[\:EBEالفائض Jجما�\ لالستغالل (

) الن�يجة ال]Z تتحصل عل½�ا املؤسسة �\ ف�Lة معينة قبل التأثLMات املتأتية ن�يجة bختيارات EBEيمثل (

ال�ي�لية (مخصصات 2Jتالك) والتمو*لية ( النواتج واملصار*ف املالية) للمؤسسة. إذا �ان 2ذا الرصيد سالبا 

د عن ا�ز*نة ا�Tتملة واملتولدة عن ) يمثل الفائض املتولEBEيصبح لدينا 
�ز إجما�\ bستغالل وعليھ فإن (

عمليات bستغالل الصرفة، أي الفرق بMن نواتج  وت�اليف bستغالل ا�Tصلة أو املمكنة التحصيل مستقبال 

  قبل املصار*ف املالية وbست0نائية.

  ]1[: )  بواسطة العالقة التاليةEBEو*مكن اTصول ع[` (

مصار*ف  -الضرائب  والرسوم  –قيمة املضافة + إعانات /ستغالل ال ) =EBEالفائض �جما� لالستغالل (

  املستخدم&ن

وت¿بع �2مية ا�اصة ل�ذا الفائض من �ونھ املؤشـر �ول املــع�L عن �داء bقتصــادي للمؤسسة,ومثل 

 ال�امش Jجما�\ �ول املتحصل عليھ عند bن �اء من العملية Jنتاجية والتجار*ة.

  

                                                           
]1[ D. GEORGES, J.P.JOBARD,  OP , Cit, P 441                                                                                         
]1[ Serge EVRAERT: Analyse et diagnostic Financier (méthodes et cas),  EYROLLES,             

2eme tirage,  Paris, 1992 , P 141 . 
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وظيفة bستغالل تضم الت�اليف والنواتج املالية، الت�اليف والنواتج bست0نائية،  املف4وم الواسع:  - ب

 Z��|اسبة الفرTع �ر�اح ع[` العمال. إن التعليمة الصــــادرة من مجلس ا�Íالضرائب ع[` �ر�اح، توز

إال العمليات املرتبطة بدورة تأخذ 2ذا املعGH املوسع لوظيفة bستغالل، فمف�وم bستغالل ال rشمل 

bستغالل أو الصنع. ا�ز*نة املتولدة عن bستغالل باملف�وم الواسع يمكن أن تحسب انطالقا من 

  ) أو من الن�يجة.EBEالفائض Jجما�\ لالستغالل (

  وظيفة /س'ثمار: .2

  يوجد تصوران لوظيفة bس�ثمار:

 ات املرتبطة باالستغالل باست0ناءالتنازل عن bس�ثمار : ال يضم إال bس�ثمارات أو التصور الضيق  - أ

 العمليات املرتبطة باملصار*ف Jعدادية.

: يضم فضال عن العناصر السابقة bس�ثمارات والتنازل ع�Òا، bس�ثمارات املالية التصور الواسع  - ب

  (سندات املسا2مة، القروض املمنوحة وسداد القروض املمنوحة).

  ا�Tاسبة الفر|��Z تأخذ املعGH الثا|ي الذي لھ م�Mة إظ�ار �ثر الك[\ لالس�ثمار. eعليمة مجلس

  وظيفة التمو*ل: .3

  2دف وظيفة التمو*ل 2و حصر املوراد ا�ارجية ال]Z من بي�Òا خاصة:

 حركة رؤوس �موال ا�اصة، ز*ادة أو انخفاض.  - أ

 حركة الديون، إصدار قروض جديدة، eسديد الديون السابقة.  - ب

 ال�سSيقات ذات الطبيعة املالية املستلمة من الغLM. حركة  - ت

  م�افآت رأس املال املدفوعة خالل السنة.  - ث

  مراحل بناء جدول تدفقات ا!`ز*نة: -ثالثا

وإعداد 2ذا ا�دول البد من معا�ة املعطيات الواردة �\ الوثائق ا�TاسSية ال]r Zعتمد عل½�ا بصورة  لبناء

 أساسية وال]Z تخضع لقواعد خاصة با�Tاسبة.

عند bن �اء من 2ذه املعا�ة يمكن و�صورة عملية بناء ا�دول وفق سلسلة من املراحل املتتا¥عة 

  واملت�املة.

- tÍع عناصر امل�Mانية ع[` م�ونا��ا الثالث: رأس املال العامل، احتياجات رأس املال : توز املرحة Lو

 العامل، ا�ز*نة.

: تحليل eغLMات رأس املال العامل وتوزÍع�ا ع[` مختلف الوظائف، وذلك بالتمي�M بMن �ل املرحلة الثانية -

اTسابات و2ذا ح]G اTصول من الز*ادة والنقصان وإقصاء التدفقات الناجمة عن التحو*الت داخل 

 ع[` التدفقات اTقيقية ( النقدية) فقط.
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 :حساب التغLMات �\ احتياجات رأس املال العامل وتوزÍع�ا ع[` مختلف الوظائف.املرحلة الثالثة -

 : إعداد وعرض ا�دول تبعا للطر*قة ال]Z يأeي تفصيل�ا �\ ما ي[\:املرحلة الرا�عة -

  

  `ز*نة): جدول تدفقات ا!01- 03جدول (

  ن  ن- 1  ن- 2  البيـان

  عمليات /ستغالل:

  ) خارج التغ&% b� ا2`زونEBEالفائض �جما� لالستغالل (

  إيرادات أخرى 

  تvاليف أخرى -

  عناصر مالية

  عناصر استßنائية

  توزàع Lر�اح -

  ضرائب ع�L tر�اح -

  )BFR∆التغ&%ات b� احتياجات رأس املال العامل ( -

      

A الن'يجة املتولدة عن /ستغالل =        

  عمليات /س'ثمار:

  ا! يازة ع�t /س'ثمارات املادية واملعنو*ة -

  + التنازل عن /س'ثمارات املادية واملعنو*ة

  ا! يازة ع�t /س'ثمارات املالية -

  + التنازل ع�t /س'ثمارات املالية

      

B ا!`ز*نة املتولدة عن /س'ثمار =        
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  عمليات التمو*ل:

  ز*ادة رأس املال

  ز*ادة الديون املالية

  aسديد الديون املالية -

  مvافأة رأس املال -

      

C ا!`ز*نة املتولدة عن التمو*ل =        

  )A+B+Cالتغ&%ات b� ا!`ز*نة ( 

  ا!`ز*نة /فتتاحية

  ا!`ز*نة ا!`تامية

      

  .G.CHARREAU , G .DELAHYE : Gestion  Financière,Dunod, Paris, 1991 , P 257 املصدر:

  شرح جدول تدفقات ا!`ز*نة: -را�عا

إن جدول eغLMات ا�ز*نة املعتمدة من قبل مجلس ا�Tاسبة الفر|��Z املتعدد السنوات rعت�L أداة طيعة �\ 

  عن التوازن.توضيح  ال�سيLM املا�\ للمؤسسة ، لذلك سوف يتم التطرق  إ�` منطق 2ذا ا�دول وإ�` كيفية بحثھ 

  ينقسم ا�دول إ�` ثالثة أقسام متمايزة لك�Òا م�Lابطة فيما بي�Òا:

  ):Aتدفقات ا!`ز*نة املتولدة عن عمليات /ستغالل ( .1

القسم �ول من ا�دول يحصر مختلف تدفقات ا�ز*نة الناتجة عن عمليات bستغالل باملعGH الواسع، 

و�التا�\ ف�و يفFá عن قدرة املؤسسة ع[` توليد تدفقات ا�ز*نة من خالل عمليات غLM مرتبطة ال بال¿شاطات 

ذات �داء العا�\ ال]Z تولد �\ 2ذا bس�ثمار*ة وال بال¿شاطات التمو*لية، و�التا�\ ي�Lز خصائص املؤسسات 

 املستوى سيولة معت�Lة، كما يمكن أن ن�Lز خصائص املؤسسات عديمة النجاعة املالية الناتجة عن عدم كفاية  

  أو غياب السيولة املتولدة عن عمليات Jستغالل .  

  ):Bتدفقات ا!`ز*نة املتولدة ع�t عمليات /س'ثمار ( .2

القسم الثا|ي من ا�دول يضم ا�ز*نة املتولدة عن إجما�\ عمليات bس�ثمار باملعGH الواسع، أي �ل 

  اTيازات املتعلقة باالس�ثمارات املادية واملعنو*ة واملالية، إضافة إ�` عمليات التنازل عن 2ذه bس�ثمارات.
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ل bس�ثمار �\ ش�ل نمو داخ[\ ( اTيازة دراسة القسم الثا|ي eسمح بأخذ فكرة عن ا��ود املبذولة �\ مجا

 \Å( اس�ثمارات مالية). ع[` اس�ثمارات مادية ومعنو*ة) أو �\ ش�ل نمو خار  

  : )Cتدفقات ا!`ز*نة املتولدة عن عمليات التمو*ل ( .3

القسم �خLM من ا�دول يبMن أي أش�ال التمو*ل قد تم اعتماد2ا من قبل املؤسسة ( رفع رأس املال أو 

ء إ�` القروض) �\ حالة عدم كفاية ا�ز*نة املتولدة عن bستغالل �\ eغطية عمليات bس�ثمار، كما ي�Lز الA�و

  2ذا القسم املبالغ املتعلقة ب�سديدات القروض وكذلك توزÍع م�افآت رأس املال.

  العالقات املالية للتوازن: -خامسا

  من ثالث عناصر متمايزة، لك�Òا م�Lابطة ببعض�ا البعض: ي�ش�ل 2ذا ا�دول، كما ذكرنا سابقا ،

  . Aتدفق ا�ز*نة املتأeي من عمليات bستغالل  

  . Bتدفق ا�ز*نة ا��صص لعمليات bس�ثمار  

  . Cتدفق ا�ز*نة املتأeي من عمليات التمو*ل     

  DالتغLM �\ ا�ز*نــة                        

  A- B+C = Dة أساسية و�\       تظ�ر من 2ذا ا�دول عالق

ومن البدي�Z أن املؤسسة ل�ي تتمكن من توظيف �ل �موال بأك�L فعالية ممكنة، عل½�ا bحتفاظ بمستوى 

سيولة يق�Lب من الصفر، ومنھ فإن التغJ LMجما�\ �\ ا�ز*نة سيؤول ولف�Lة إ�` الصفر، ومنھ العالقة السابقة 

  تصبح كما ي[\ :

A- B+C = 0    �ãع�      A- B  = - C 

  )Cوال]Z يمكن التعبLM ع�Òا ماليا : بأن مبلغ تدفقات ا�ز*نة الناتجة عن عمليات التمو*ل (

)، وعليھ يجب A) بواسطة خز*نة bستغالل (eBعتمد ع[` الكيفية ال]Z تم ¾�ا eغطية احتياجات bس�ثمار (

 ) حيث أنھ:A-Bدراسة الرصيد (
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فإن املؤسسة قادرة ع[` تمو*ل اس�ثمارا��ا بواسطة استغالل�ا، و�\ 2ذه اTالة من  : A-B>0إذا 0ان  - 1

املفروض ع[` املؤسسة أن ال تطلب رؤوس أموال خارجية جديدة، باعتبار أ��ا قادرة ع[` سداد ديو��ا، 

ن لكن قبل إصدار حكم إيجا~ي ع[` اTالة املالية للمؤسسة، من املتفق عليھ أنھ يجب التأكد من أ

bس�ثمارات  املنجزة تمكن املؤسسة من أن eساير القطاع الذي ت¿تZ² إليھ وا�Tافظة ع[` قدرا��ا 

 التنافسية.

 

 

  : 2ذا rعZH أن املؤسسة تمول اس�ثمارا��ا بواسطة استغالل�ا . A-B = 0إذا 0ان  - 2

لذ2اب ¥عيدا �\ لكن �\ 2ذه اTالة ن�ون مبدئيا بصدد مؤسسة عديمة املناعة املالية ومن الضروري ا

التحليل، خاصة مبلغ تدفقات خز*نة bستغالل وbس�ثمار، حيث يمكن للمؤسسة أن ت�ون قد بدأت برنامج 

) ضعيف بالرغم من أن A-Bاس�ثمار يتطلب رؤوس أموال معت�Lة، الZ�µء الذي يؤدي عادة إ�` أن ي�ون الرصيد (

  سسة eستطيع أن تA�أ لالق�Lاض . ) �انت �افية، �\ 2ذه اTالة املؤ Aخز*نة bستغالل (

: املؤسسة ل�ست �\ مستوى تمو*ل اس�ثمارا��ا بواسطة استغالل�ا، وت�ون �\ حالة  A-B<0إذا 0ان   - 3

ا|عدام املناعة املالية. �\ 2ذه اTالة يجب أن eستخدم موارد التنازل عن bس�ثمارات، أو رفع رأس 

ر املؤشرات مثل: معدل النمو، طبيعة ال¿شاط ووضعية املال، ع[` أن ي�ون مرتبطا باألخذ �\ bعتبا

  القطاع الذي ت¿تZ² إليھ املؤسسة.

إذا �ان معدل نمو ال¿شاط الذي ت¿تZ² إليھ املؤسسة قوي، فإن أ2مية bس�ثمارات الواجب القيام ¾�ا 

 تنفيذ 2ذه bس�ثمارات ضروري من أA-Bيمكن أن يؤدي إ�` أن ي�ون الرصيد (
ً
جل ا�Tافظة ع[` ) سالبا ، إذا

حصة املؤسسة �\ السوق، و�التا�\ ا�Tافظة ع[` بقا¼�ا، وعليھ ي�ون غياب أو ضعف bس�ثمارات 2و الذي 

 يمكن أن يؤدي ألن ت�ون املؤسسة عديمة املناعة املالية.
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  املبحث الثاSي: موازنة ا!`ز*نة

  

إ�` تنظيم وت¿سيق أوجھ ال¿شاط bقتصادي املوازنة �\ خطة أو برنامج للعمل �\ ف�Lة مستقبلية، ��دف 

للمؤسسة،  �\ حدود املوارد الSشر*ة واملادية واملالية املتاحة،  بحيث يمكن  تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق 

  ]1[بتحقيق �2داف املرغو�ة وا�Tددة مقدما بأفضل الوسائل و�ساليب والطرق ال]Z توصل إ�` 2ذه �2داف.

ا�ز*نة من املوازنات ال�امة �و��ا eعمل ع[` إظ�ار موقف السيولة النقدية املتوقعة قبل وeعت�L موازنة 

البدء �\ التنفيذ، وإظ�ار مدى اTاجة إ�` املز*د من التمو*ل، كما أ��ا eساعد �\ وضع أسس للرقابة  ع[` مصادر 

  تدفق النقدية و أوجھ استخدام�ا.

Tول: مف4وم موازنة ا!`ز*نة وأL داف4ااملطلب  

�\ ال�Lت�ب املنطقي، موازنة ا�ز*نة �\ آخر موازنة يتم إعداد2ا، و�\ ن�يجة أو محصلة �ميع  املوازنات 

  ]2[�خرى.

: eعت�L موازنة ا�ز*نة ا�دول الزمZH للتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات aعر*ف موازنة ا!`ز*نة -أوال 

  ]3[.النقدية ا�ارجة املتوقعة لف�Lة زمنية محددة

و*تم إعداد املوازنة التقدير*ة للتدفقات النقدية ¥غرض الكشف عن مقدار ما rس�Lد إ�` املؤسسة من مبالغ 

نقدية، ومقدار ما ستدفعھ �\ ف�Lة معينة. إن 2ذه املوازنة تصور لنا مفردات وم�ونات 2ذه املقبوضات 

ة النقدية املتوقع اTصول عل½�ا واملدفوعات، وأوقات الدفع والقبض، و�ذلك eستطيع املؤسسة معرفة السيول

�\ ف�Lة معينة، وأن 2ذا rساعد2ا ع[` تحديد موقع�ا تجاه ال��اما��ا، حيث أنھ �\ حالة �ون مدفوعا��ا تفوق 

مقبوضا��ا، ف�ذا rعZH  أن املؤسسة ت�ون غLM قادرة ع[` مواج�ة bل��امات ال]e Zستحق عل½�ا، مما يوجب عل½�ا 

*ل املناسبة. أما إذا �ان اTال عكس ذلك ف�ذا rعZH أن املؤسسة ستحقق وفرا �\ أن تبحث عن مصادر التمو 

  ]1[السيولة النقدية.

إذا أرادت املؤسسة أن تحظى باح�Lام وثقة املتعاملMن مع�ا، وكذا ا�Tافظة أTداف موازنة ا!`ز*نة:  - ثانيا

واملقرضMن ، عل½�ا أن eعمل �ل ما �\ وسع�ا  ع[` سمع �ا �\ الوسط املا�\ والتجاري، وكذا عند الز�ائن واملوردين

ح]e Gستطيع eسديد ما عل½�ا من ال��امات تجاه الغLM حMن يصل موعد استحقاق�ا، و*مكن أن |ستخلص أ2مية 

  :�2داف املتمثلة �\

يمكن للمؤسسة أن تقع �\ مش�لة عدم الدفع عند ظ�ور عدم التوازن خالل  تقدير خطر عدم السيولة: .1

 السنة.

 

                                                           
 .12، ص2001دمحم سامي راZ�Ø، وجدي حامد ¨�ازي: املدخل اTديث �\ إعداد واستخدام املوازنات ، الدار ا�امعية، Jسكندر*ة ،  ]1[
]2[ A.HAMINI: gestion budgétaire et comptabilité prévisionnelle. Berti éditions, Alger, 2001  p91. 

 
 .123، ص1999في)، الدار ا�امعية، Jسكندر*ة، إدارة �عمال(مدخل وظي: أحمد توفيق ]3[
  ،1997صاF: تقنيات eسيLM املؤسسة bقتصادية املستقلة ،ديوان املطبوعات ا�امعية، ا�زائر،  -ص–خالص  ]1[

 .129ص
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ح]G تتمكن املؤسسة املالية من دراسة طلب التمو*ل قصLM �جل  : اوضات التمو*الت قص&%ة Lجلمف .2

 تطالب بموازنة ا�ز*نة ال]e Zعت�L وثيقة 2امة.

ح]G تحقق �ر�اح يجب أن ت�بع �سلوب ا�يد �\ توظيف  التzبؤ بإستعمال جيد لفائض ا!`ز*نة: .3

 فائض ا�ز*نة.

¥عد إعداد �ل من املوازنة وحساب النتائج  وحساب الن'يجة التقدير*ة:aس4يل إعداد امل&§انية  .4

  التقدير*ة تتمكن املؤسسة من تقييم املردودية الت¿بوئية .

  

  املطلب الثاSي: إعداد موازنة ا!`ز*نة

eغطي موازنة ا�ز*نة مدة زمنية تقدر ¥سنة، غLM أ��ا يمكن أن ت�ون املدة أقل أو أكLÈ من ذلك، وتقسيم 

املدة إ�` ف�Lات أقل يرجع إ�` ال¿شاط الذي تزاولھ املؤسسة، فيمكن أن eعد موازنة ع[` أساس ش�ري �\ 2ذه 

حالة  إذا ما تم�M |شاط�ا باملوسمية وعدم التأكد بال¿سبة للتدفقات النقدية، كما يمكن أن eعد املوازنة �ل ثالث 

¿سبة للتدفقات النقدية، وعليھ تمر عملية أش�ر أو �ل سنة عندما ي�ون |شاط�ا مستقرا، وكذلك اTال بال

  ]2[إعداد املوازنة بمرحلتMن.

1 - :tوتقدر ف½�ا املقبوضات واملدفوعات ال]Z يتحدد من خالل�ا ما إذا �ان الرصيد فائضا أو  املرحلة Lو


�زا، قبل أن تؤخذ ¥عMن bعتبار التمو*الت أو التوظيفات قصLMة �جل. 

خالل�ا اختيار مصادر التمو*ل والتوظيفات ال�Òائية ال]Z تدمج ف½�ا املصار*ف : و*تم من املرحلة الثانية - 2

  املالية ال]Z تتعلق بالتمو*ل وJيرادات املالية ال]Z ت�Lتب عن التوظيفات.

  موازنة ا! ز*نة واملسار التوازSي: -أوال

يتم إعداد موازنة ا�ز*نة �\ إطار املسار التواز|ي للمؤسسة، حيث eعت�L حوصلة �ميع املوازنات، وeعد 

آخر مرحلة تصل إل½�ا املؤسسة  ¥عد ما eعد املوازنات ال]Z ترتبط ب¿شاط�ا العادي املتعلق بدورة bستغالل 

يمكن …). ستغالل ( موازنة bس�ثمار، التمو*لأو ال¿شاطات خارج دورة b …) (موازنة املبيعات، Jنتاج، التوزÍع

إعداد موازنة ا�ز*نة من املعلومات املتحصل عل½�ا من مختلف املوازنات، �\ حالة عدم وجود نظام ت¿بZ3 داخل 

املؤسسة ف�ناك يقوم أمMن ا�ز*نة بالبحث عن العناصر الضرور*ة إلعداد ت¿بؤات ال¿شاط و إستخالص حركة 

  تدفقات ا�ز*نة.

  

  

  

                                                           
]2[ N.GUESY : Finance de l’entreprise (les règles de jeux) , édition d’organisation  Paris, 1997, P300 
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 موازنة املبيعات

 

 موازنة االستثمار

 العمليات املالية

 مدفوعات   مقبوضات

 موازنة اخلزينة

 مدفوعات   مقبوضات

 موازنة املصاريف

 اإلنتاج

 موازنة التموين

 ): موازنة ا!`ز*نة واملسار التوازSي03-03شvل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 S.GRIFFITHS,J.DEGOS :Gestion financière de l’analyse à la stratégie,  édition    املصدر:

d’organisation , Paris , 1992, P 201 

  املم&§ات العامة ملوازنة ا!`ز*نة: –ثانيا 

 توضع اTقوق املتحصل عل½�ا �\ الش�ر اTقيقي الذي rسدد فيھ الز�ون . -

يجب أن يفرق بMن عمليات bستغالل وعمليات خارج bستغالل ح]G يمكن استخراج فائض ا�ز*نة  -

 bستغاللية. 

  ترتب الديون ال]Z تظ�ر �\ امل�Mانية �ولية حسب الش�ر الذي يتم eسديد2ا فيھ. -

  كيفية  �عداد:-ثالثا

لية ح]G يتم إعداد املوازنة التقدير*ة يجب مراقبة حركة املقبوضات واملدفوعات وتقدير2ا للف�Lات املوا

للتدفقات النقدية، أي معرفة املبالغ ال]Z يتوقع قبض�ا، واملبالغ ال]Z يتوقع أن تدفع خالل الف�Lة و�قدر ما ت�ون 

  الت¿بؤات بالتدفقات النقدية ا�ارجة والت¿بؤات النقدية الداخلة دقيقة ت�ون املوازنة أكLÈ دقة.
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النقدية وجدول املدفوعات النقدية يمثل ال�Lنامج الزمZH للعمليات وما ينجر ع�Òا  �ل من جدول  املقبوضات

من تدفقات نقدية خارجة وتدفقات نقدية داخلة، حيث يوFß لنا جدول املقبوضات ال�Lنامج الزمZH ل�ل 

e لالل��امات املالية وموعد ZHنامج الزمLن جدول املدفوعات ال�M1[سديد2ا.املعامالت وموعد تحصيل�ا، و*ب[  

�ل املبالغ املالية ال]Z يتم اTصول عل½�ا خالل ف�Lة املوازنة تمثل املقبوضات، تقدير املقبوضات:  - 1

وتت�ون أساسا من املبالغ ا�Tصل عل½�ا من املبيعات، وت�ون إما نقدا أو من املبيعات ªجلة املستحقة 

الفوائد املالية، �ر�اح املستحقة من خالل ال�سديد، املبالغ ال]Z يتم استالم�ا �إيرادات أخرى مثل 

أس�م �\ مؤسسات أخرى أو من التنازل ع[` bس�ثمارات ( التنازل عن �صول الثابتة، بيع جزء من 

محفظة �وراق املالية) أو من مسا2مات جديدة ن�يجة لز*ادة رأس املال وكذا القروض ال]Z تم 

  تحصيل�ا.

املتوقعة تؤدي إ�` الت¿بؤ باملبالغ ال]e Zستلم من خالل�ا، حيث ت�ون إن دقة الت¿بؤ بكمية املبيعات 

املقبوضات املتوقع تحقيق�ا قر*بة مما يتحقق فعال، إذا �انت الت¿بؤات بالكميات املتوقع بيع�ا دقيقة، كما أن 

ت�ون التوقعات 2ناك دورا فعاال تلعبھ طبيعة الز�ائن والشروط املتفق عل½�ا ( بال¿سبة للمبيعات ªجلة) حيث 

  قر*بة من الواقع �لما �ان الز�ون قادرا ع[` الوفاء باالل��امات عند موعد استحقاق�ا .

وeشمل �ل ما ع[` املؤسسة من ال��امات نقدية ومصروفات rستلزم eسد¢�ا خالل  تقدير املدفوعات: - 2

الدخول ¾�ا خالل ف�Lة املوازنة  ف�Lة املوازنة، باإلضافة إ�` املش�Lيات وbس�ثمارات ال]Z يتوقع إنجاز2ا، أو

ال]Z س�تم دفع�ا نقدا، ونأخذ ع[` سSيل املثال املبالغ ال]r Zستوجب دفع�ا إ�` املوردين وكذا املستحقة 

إ�` دائb ZHس�ثمارات، ديون ا�دمات، �جور والرواتب املستحقة خالل ف�Lة املوازنة، Jيجار، التأمMن، 

واع أقساط القروض وكذا الفوائد املستحقة، الضرائب، الرسوم، الصيانة، Jصالحات ومختلف أن

 ومصار*ف Jش�ار، و�افة املصار*ف �خرى ا��تلفة.

: ¥عدما يتم إعداد املقبوضات واملدفوعات يحسب الرصيد النقدي الذي rع�L عن الرصيد النقدي - 3

خالل ف�Lة املوازنة. و�الرجوع إ�` رصيد الفرق بMن املبالغ ال]Z يتوقع استالم�ا واملبالغ ال]Z يتوقع eسديد2ا 

النقدية �\ بداية الف�Lة يمكن حساب ما تحتاج إليھ املؤسسة من �موال النقدية لإلحتفاظ بھ كحد 

أد|ى من الرصيد النقدي، كما يمكن حساب مقدار الز*ادة ال]Z تحتفظ ¾�ا املؤسسة فوق ذلك اTد 

  �د|ى.

قبوضات النقدية واملدفوعات النقدية بدرجة بالغة الدقة، فإنھ يجب عند وملا �ان من املستحيل الت¿بؤ بامل

تخطيط تمو*ل املؤسسة التحقق من وجود رصيد نقدي بخز*نة املؤسسة كحد لألمان �اف لتغطية أي خطأ 

  محتمل �\ التقديرات.

                                                           
]1[  S.GRIFFITHS,J.DEGOS :Gestion financière de l’analyse à la stratégie, édition d’organisation , Paris ,      1992, P 202.   
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ا إذا �ان و�استخدام 2ذه البيانات يمكن تقدير الرصيد النقدي �\ ��اية �ل ش�ر، كما يمكن تحديد م

الرصيد �افيا أم أنھ يجب ع[` املؤسسة تدبLM مبلغ نقدي عن طر*ق Jق�Lاض من الغLM ملواج�ة الÀ�ز �\ 

  ]1[الرصيد.

يتم تحديد الرصيد ال�Òاnي ل�Aز*نة ¥عد �خذ ¥عMن bعتبار املصار*ف  ا2`طط السنوي لu`ز*نة: - 4

ف وسائل التمو*ل و�صول املالية ال]Z يجب أن تدرج   واملداخيل املالية واملبالغ التقدير*ة املتعلقة بمختل

  أو rشار إل½�ا بال¿سبة ل�Aز*نة ال�Òائية.

  ) : املوازنة السنو*ة لu`ز*نة02- 03جدول (
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                          تدفقات ا!`ز*نة ا!`اصة باالستغالل

                          )1املقبوضات(

  مبيعات بما ف}kا الرسوم

  إعانات /ستغالل

  إيرادات أخرى 

                        

                          )2املدفوعات (

  مشA%يات بما ف}kا الرسوم

  نفقات أخرى بما ف}kا الرسوم

  نفقات املستخدم&ن

  ضرائب ورسوم

  مصار*ف أخرى 

                        

                          )A) = (1(-)2رصيد /ستغالل (

                                                           
 .217، ص 1975خLMت ضيف, ا�Tاسبة Jدار*ة (امل�Mانيات التقدير*ة)، دار ال�Òضة العر�ية، بLMوت،  ]1[
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                          تدفقات ا!`ز*نة خارج /ستغالل

                          )3املقبوضات (

  إيرادات مالية

  ز*ادة رأس املال

  ديون وقروض متوسطة وطو*لة Lجل

  إعانات 

                        

                          )4املدفوعات (

  /س'ثمارات بما ف}kا الرسوم

  aسديد الديون متوسطة وطو*لة املدى

  Lر�اح توزàع

  مصار*ف مالية

  ضرائب ع�L tر�اح

                        

                          )b) = (3(-)4رصيد خارج /ستغالل (

                          )aC) = (A(+)Dغ&%ات ا!`ز*نة الش4ر*ة (

 (D) وليةL ا!`ز*نة  
                        

                          )E) = (C(+)Dا!`ز*نة الkìائية (

 tجل (املصار*ف املالية ع�L التمو*الت قص&%ةF (  

  )Gا�يرادات املالية من التوظيفات قص&%ة Lجل (

                        

                          )Ē) = (E)+(F) + (Gا!`ز*نة الkìائية  املíî ة(
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  ا!`ز*نة السالبة

  مستحقات ا!`صم

  مستحقات بنكية جار*ة

  الÉ ب البنvي

  الA§امات مضمونة

  aسêيقات ع�t ا! ساب ا!Vاري 

                        

                          مجموع ا!`ز*نة السالبة 

  ا!`ز*نة املوجبة

  توظيفات ا!`ز*نة

                        

                          مجموع ا!`ز*نة املوجبة

  ,CHRISTIAN: finance de l’entreprise, Dunod, Paris, 1997, P128, 129. M. ZOMBOLTE املصدر:

  الثالث: تzبؤات ا!`ز*نة b� املدى القص&%:  املطلب

 : و*مكن أن تقسم الت¿بؤات الش�ر*ة ل�Aز*نة إ�` ستة محاور:وال التzبؤات الش4ر*ة لu`ز*نةأ •
1.

 ]1[الت¿بؤات الش�ر*ة للمقبوضات: و�\ eشتمل ع[`: 

مباشرة : عندما ت�ون �ل املبيعات ع[` اTساب يكفي أن نأخذ مبيعات البضاÈع و�نتاج املباع -

برنامج املبيعات الش�ر*ة الذي تم إعداده من طرف املصاF التجار*ة للمؤسسة، عندما توجد 

مبيعات مع الدفع ألجل، وإذا �انت اTقوق قابلة ل�Aصم لدى البنوك فإننا |عود إ�` اTالة 

ضات السابقة للمبيعات ع[` اTساب، أما إذا �انت اTقوق غLM قابلة ل�Aصم فيتم e¶�يل املقبو 

 املوافقة �\ تار*خ متوقع ال�سديد.

ال]Z ت�ش�ل خصوصا من عائدات سندات املسا2مة أو سندات التوظيف،  املتحصالت ا2`تلفة: -

 …إيرادات حصص املسا2مات

: يتعلق �مر باملبالغ الواردة من بيع �صول الثابتة (�راZ�Ø، البنايات، مبيعات Lصول الثابتة -

 ).…ªالت، التج��Mات

                                                           
]1[  DGEORGES,JPJOBARD,op,cit,P834.835.                                      
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 ا! صول ع�t رؤوس أموال مستقرة جديدة. -

 وeشتمل ع[`: التzبؤات الش4ر*ة للمدفوعات: .2

: ال]e Zشمل �جور، الرواتب، املنح ا��تلفة، �عباء bجتماعية و�ل ما يتعلق أعباء املستخدم&ن -

 باألجر.

 …أر�اح الشر�ات: rعZH مصار*ف ال�سيLM العام، الرسوم ع[` رقم �عمال، الضر*بة ع[` Lعباء العامة -

وتخص املدفوعات املرتبطة بمدفوعات �صول الثابتة ال]Z تورد مش�Lيات  املبالغ املدفوعة للموردين: -

 ضرور*ة �\ اTياة ا�ار*ة للمؤسسة.

: من ج�ة �\ املصار*ف املالية ع[` الديون ال]Z مد��ا أكLÈ من سنة، eسديدات الديون املصار*ف املالية -

، ومن ج�ة أخرى �\ املصار*ف املالية ا�ار*ة ا�اصة باملؤسسة  (مصار*ف  …�اح�كLÈ من سنة، �ر 

  ). …ا�صم، املساعدات البنكية �خرى 

: اختالف ش�ر عن ش�ر من مجموعة الت¿بؤات الش�ر*ة الرصيد الش4ري للمقبوضات واملدفوعات .3

 ).04للمقبوضات واملدفوعات e¶�ل تحت ا�Tور الثالث من ا�دول(

: بما �\ ذلك رصيد ش�ر جانفي �\ بداية السنة. فاملبالغ املA%اكم للمقبوضات واملدفوعاتالرصيد  .4

) نتحصل عل½�ا بإضافة �رصدة امل�Lاكمة الش�ر*ة �\ 03امل¶�لة �\ ا�Tور الرا¥ع من ا�دول (

يجب ا�Tور الثالث السابق للرصيد �\ بداية السنة. إذا �ان 2ذا ال�Lاكم سالب خالل أش�ر معينة ف

ع[` املؤسسة الA�وء إ�` املساعدات البنكية، وإذا �ان ال�Lاكم موجبا و�مبلغ معت�L البد من الت¿بؤ 

 بتوظيفھ.

من بMن أ2داف الت¿بؤات الش�ر*ة الVuوء إt البنوك أو مصادر التمو*ل Lخرى b� املدى القص&%: .5

مكن أن تA�أ املؤسسة ل�Aز*نة الدقة �\ التحديد الش�ري للمبلغ Jجما�\ الضروري الذي ي

  بخصوصھ إ�` البنوك أو مصادر التمو*ل �خرى. 

و*مكن أن ندرج تحت 2ذا ا�Tور مختلف أنواع البنوك ومصادر التمو*ل ال]Z قد تA�أ إل½�ا  املؤسسة  �\ 

بطبيعة �ل قرض، املبلغ Jجما�\ للقروض  -باختصار -املدى القصLM وكذلك مبالغ�ا ا�اصة، يتعلق �مر

ستعملة ش�ر*ا، rعZH أن نضع املبلغ �\ الش�ر املأخوذ ¥عMن bعتبار أو املتحصالت السابقة وا�Tصل عل½�ا منذ امل

) أش�ر، r¶�ل املبلغ ع[` 4عدة أش�ر. ع[` سSيل املثال: قرض متحصل عليھ �\ فيفري وÍستعمل �\ أر~عة (

ري، مارس، أفر*ل، ماي. والZ�µء نفسھ بال¿سبة ا�ط املوافق لطبيعة 2ذا القرض �\ �عمدة املتعلقة ¥ش�ر فيف

لقرض متحصل عليھ ملدة ثالثة أش�ر �\ دrسم�L من السنة السابقة، يجب أن rشار إليھ أيضا �\ �عمدة 

  املوافقة لش�ر جانفي، فيفري.

  املتاحات �\ ��اية �ل ش�ر: .6

جئة لإلستغالل، كما عندما ي�ون للمؤسسة متاحات فإ��ا تخصص 2امش أمان ملواج�ة الظروف املفا

  يمكن استعمال�ا �\ خدمة Jس�Lاتيجية العامة للمؤسسة.
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لكن 2ذه املتاحات يجب أن ال تTAق الضرر بمردودية املؤسسة، وع[` أمMن ا�ز*نة أن يوظف�ا بما يضمن 

  أفضل الفوائض.

ع[` Jدارة املالية أن تقوم بالت¿سيق بMن الت¿بؤات وما يجري فعال �\ أرض الواقع، كما أن الت¿بؤات  يجب

  الش�ر*ة ل�Aز*نة يجب أن تكمل بمخطط يومي ل�Aز*نة يتم إعداده �\ بداية �ل ش�ر وÍعدل يوميا.

 ) : التzبؤات الش4ر*ة لu`ز*نة03- 03جدول (
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  التzبؤات الش4ر*ة للمقبوضات )1

  مقبوضات مبيعات البضاÈع و�نتاج املباع -

  ………املنتوج أ        

  ..……املنتوج ب       

  …………املنتوج       

  متحصالت متعددة -

  مقبوضات مبيعات Lصول الثابتة -

  مستقرة)متحصالت جديدة (رؤوس أموال  -

                        

                          اV2موع العام للمقبوضات
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  التzبؤات الش4ر*ة للمدفوعات: )2

  مدفوعات خاصة   

  مدفوعات عامة   

  املبالغ املدفوعة للموردين  

aسديد فوات&% الشراء وال'سêيقات التجار*ة   

  لألصول الثابتة

  aسديد فوات&% الشراء، املواد واللوازم  

  املالية: املدفوعات  

  aسديد أقساط الديون ال�ó مدklا أكò% من سنة  

  الفوائد    

  أر�اح Lس4م  

  املصار*ف املالية ا!Vار*ة  

                        

                          اV2موع العام للمدفوعات

  الرصيد الش4ري للمقبوضات واملدفوعات )3

       =1 – 2  
                        

) الرصيد املA%اكم للمقبوضات واملدفوعات بما 4

  b� ذلك رصيد ش4ر جانفي b� بداية السنة 
                        

) املبالغ ال�ó تم ا! صول عل}kا من البنوك ومن 5

مصادر التمو*ل Lخرى b� املدى القص&%(خارج 

  القروض الثابتة ع�t ا! قوق التجار*ة )

                        

                          4 ± 5) املتاحات kõ �bاية 0ل ش4ر = 6

  .DGEORGES,JPJOBARD,op,cit,P834.835 املصدر: 
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  التzبوءات اليومية : - ثانيا

ع[` املؤسسة أن ت�ون ع[` علم بجميع تدفقات ا�ز*نة ح]G تحسن استخدام �موال املوجودة �\ 

املؤسسة، و�التا�\ تحقيق أ2داف�ا املسطرة، وعليھ بما أن تدفقات ا�ز*نة تختلف �\ نفس الش�ر فإن الت¿بؤات 

، وأول مش�ل يصادفھ 2و ظ�ور الش�ر*ة غLM �افية، فأمMن ا�ز*نة يحاول أن يجعل النقدية قر*بة من الصفر

تفاوت بMن املدفوعات واملقبوضات، كما عليھ أن rعد الفارق بMن الوضعية ا�TاسSية للمؤسسة ووضعي �ا لدى 

البنك، و2ناك ش�ل آخر ت�سSب فيھ أيام القيمة بالرغم من دراية أمMن ا�ز*نة ب�ل التحر�ات املؤثرة ع[` جميع 

  اTسابات ا��تلفة. 

بالت¿بؤات اليومية لTAر�ات ال]Z تؤثر ع[` جميع اTسابات أمر م�م �\ تحقيق الدقة �\ eسيLM  إن القيام

  ]1[ا�ز*نة ، بحيث ال ت�ون 2ذه الت¿بؤات اليومية ع[` أساس أيام العملية بل ع[` أساس أيام القيمة.

ت ال]Z تؤدي إ�` اتخــاذ الت¿بؤات اليومية ل�Aز*نة تأخذ منظور*ن: الت¿بؤات بالتدفقات واستغالل املعلوما

  ]2[القرارات. من 2ذا نم�M عموما بMن تقديرات ا�ز*نة يوم بيوم و�طاقة متا¥عة ا�ز*نـة.

إن الرك�Mة ال]Z يتم اTكم ¾�ا ع[` أداء عمل أمMن ا�ز*نة �\ التقدير يوم بيوم  التقديرات يوم بيوم : - 1

  الذي rعت�L أ2م |شاط لھ.

املستوى اليومي من املعلومات ال]Z تحصل عل½�ا، ووسائل الدفع املتوفرة من ينطلق مسؤول ا�ز*نة ع[` 

طرف وحدات املؤسسة ا��تلفة بحيث eسمح بتقدير املدفوعات واملقبوضات ال]Z يتم الدفع ¾�ا للمؤسسة. إن 

لدفع، عدم اليقMن الذي يطبع تقديرات ا�ز*نة يوم بيوم مصدره 2و املشا�ل املعقدة ال]Z تطرح�ا وسائل ا

  ]3[و*مكن أن نالحظ عدم اليقMن فيما ي[\:

 ع�t مستوى �يرادات :  - أ

  2ل يح�Lم الز�ائن ال��اما��م �\ حالة البيع ع[` اTساب ؟ -

  ما 2و رقم �عمال اليومي �\ حالة ما يتم البيع نقدا ؟ -

�انت طر*قة البيع 2ناك إيرادات ال يتم إبالغ�ا إ�` أمMن ا�ز*نة ( صك استلم من طرف عون تجاري  وم�ما

ولم يقدم ¥عد للقبض)، تحو*ل حتZ² تم إجراؤه �\ حMن أن املعلومات ال تصل إ�` من املؤسسة من قبل البنك �\ 

 الوقت املناسب.

  

                                                           
]1[ C .H.D’ARCIMOLES, J.Y.SAULQUIN: Finance appliquée (décision financier),educapole gestion, 1995, P59. 
]2[ G.NOEL, G. GENEVIÈVE, op,cit,P181                                                                                    
]3[ JYEGLEM,op,cit,P279                                                                                                                     
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  ع�t مستوى املصار*ف:  - ب

 م]G يتم تحصيل الدائن لدينھ؟ -

  وم]G يتحصل ع[` الوثيقة ال]Z تثSت أنھ تحصل ع[` أموالھ (كمبيالة، صك...) ؟ -

كما يمكن للمؤسسة أن تح�Lم حصص التدفقات ال]Z يجب أن تمنح�ا إ�` مجموعة البنوك ال]Z تتعامل 

مع�ا، و2ناك دور 2ام تلعبھ تجر�ة مسؤول ا�ز*نة �\ 2ذا ا��ال و�األخص فيما يتعلق بمستوى التقديرات 

  املتعلقة بتصرفات الز�ائن ( توار*خ الدفع) واTقوق ( توار*خ التحصيل، وسائل الدفع املستعملة).

2-
تتطلب التقديرات ع[` املدى القصLM جدا تنظيم وتحليل وجمع كيفية وضع التzبؤات اليومية: 

 ]1[معلومات جد م�مة نذكر م�Òا:

  يتعلق التحليل بالنقاط التالية: تحليل تدفقات ا!`ز*نة:  . أ

تقسيم جميع املقبوضات واملدفوعات حسب طبيع �ا: دفع من قبل الز�ائن، إيرادات مالية، eسديد  -

 …املوردين، دفع الضرائب

جرد وسائل الدفع املستعملة: اTوbت، الص�وك البنكية، التمو*الت. ومن �حسن معرفة �ل نوع من  -

 سبة املئو*ة لرقم �عمال.) وكذلك ال¿…وسائل الدفع ع[` حده (عدد الشي�ات، الكمبياالت

التفر*ق بMن التدفقات اليقي¿ية والتدفقات املش�وك ف½�ا: فحساب ووضع التدفقات اليقي¿ية �\ إطار2ا  -

الزمZH يتم دون أي مش�ل �\ حMن eعا¸ التدفقات املش�وك ف½�ا، و*تم تحديد2ا وحساب مبالغ�ا عن 

غLM اليقي¿ية ال]e Zعرقل عمل مسؤول ا�ز*نة طر*ق bحتماالت و�صفة عشوائية، و�ما أن التدفقات 

 وتؤثر سلبا ع[` نوعية eغLMات ا�ز*نة فمن �|سب تقليص�ا واTد م�Òا.

تؤخذ ¥عMن bعتبار �ل التدفقات بأنواع�ا والشروط البنكية من أجل إعادة توجيھ التدفقات حسب �ل 

نوك ال]Z تتعامل مع�ا، وتوزÍع التدفقات فيما بنك، وع[` املؤسسة أن eعمل ب�ل ج�د2ا من أجل تحديد عدد الب

  بي�Òا �أن توجھ الكمبياالت إ�` البنك الذي يمنح شروط تفصيلية فيما يخص ا�صم.

rعمل أمMن ا�ز*نة ع[` وضع قنوات اتصال ح]G يتمكن من الت¿بؤ  البحث عن املعلومات:  . ب

ة ل�سيLM عدم اليقي¿ية بتطورات ا�ز*نة من خالل ما يتحصل عليھ من معلومات سرÍعة ودقيق

  فيما يخص توار*خ القيمة، و2ذا ¾�دف اTصول ع[` أحسن وضعية يومية ل�Aز*نة.

قنوات الدفع: rسمح الدفع بتفادي املشا�ل ال]Z تنجم عن الدفع لوسائل أخرى وال]e Zش�د تفاوتا بMن تار*خ 

  التحصيل لدى البنك وتار*خ Jصدار و2ذا يرجع لألسباب التالية:

لتحو*ل واملعا�ة ا�TاسSية وJدار*ة، اختالف مدة التفاوت وeعلق�ا بنوعية ال�سديد وقت ا -

 وطر*قة التحو*ل وكذلك املتعاملMن.

                                                           
]1[ G.NOEL, G. GENEVIÈVE, OP,cit, P179 .                                                                                
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الشروط البنكية: كثLMا ما يحدث تفاوت إضا�\ ¥سSب التقاليد املصرفية باألخص عندما تدرس  -

 آلية تار*خ القيمة الذي ي�ون عادة مختلفا عن تار*خ العملية.

إقامة قنوات اتصال داخ[\: يجب أن ي�ون 2ناك تنظيم محكم للعالقة بMن مصTAة مراقبة  -

ال�سيLM ومصاF املؤسسة �خرى، خاصة ا�TاسSية، فيجب إعالم أمMن ا�ز*نة بجميع التغLMات 

ا�Tتمل وقوع�ا خاصة إذا �انت تؤثر ع[` التقديرات ( eعديل �\ التقديرات، eغيLM وسائل الدفع 

 سبة ملورد2ا، تمديد قرض الز�ائن).بال¿

: eعد التقديرات اليومية انطالقا من وثيقة تدÃ` بطاقة متا¥عة ا�ز*نة إعداد بطاقة متا�عة ا!`ز*نة  - ت

و2ذا ¥عد حصول أمMن ا�ز*نة ع[` املعلومات ال]Z تتعلق ¾�ذه التدفقات وكذا املعطيات التقدير*ة 

ة للشروط البنكية(خاصة أيام القيمة) تؤدي إ�` أن ت�ون داخل املؤسسة، مع العلم أن املعرفة الدقيق

القيم �\ موضع�ا املناسب، و*مكن أن |شطب ا�دمات املقدمة �\ �يام ال]Z ال مدفوعات ف½�ا وال 

  مقبوضات مثل(يوم ا�معة) و2ذا من أجل اس�بعاد وتفادي �خطاء ال]Z قد تقع.

  ) : بطاقة متا�عة ا!`ز*نة04- 03جدول (

ــر  البنــــــك   الش4ـــــــــــــــــ

  السêت  ا!Vمعة  ا!`مNس  Lر÷عاء  الثالثاء  /ثن&ن  Lحد  البيان

  املقبوضات:

  شي�ات مستلمة �\ عMن امل�ان -

  شي�ات مستلمة �\ أماكن مختلفة -

  سندات -

  تحو*الت -

  مقبوضات أخرى  -

              

                مجمــوع املقبوضـات
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  املدفوعات:

  صادرة صغLMة شي�ات -

  شي�ات صادر كبLMة -

  أوراق تجار*ة موطنة -

  تحو*الت صادرة -

  مدفوعات أخرى  -

              

                مجمـوع املدفوعـــات

                الرصيـد قبل إتخاذ القـرار

  قرارات

  خصم السندات -

  التوظيف -

  تجميد -

- …  

              

                الرصيــد �عد اتخاذ القرار

                القـــــــــرارات

  Gauthier NOEL, OP, cit, P183  املصدر :

إن موازنة ا�ز*نة eس�م �\ الكشف عن ¨�م الفائض أو الÀ�ز املتوقع �\ النقدية وتوقيت حدوثھ، و�ذلك 

ت�يح لإلدارة فرصة دراسة البدائل املتاحة الس�ثمار ذلك الفائض واختيار أفضل�ا، أو املفاضلة بMن املصادر 

  الÀ�ز وذلك قبل أن يتحقق الفائض أو الÀ�ز بالفعل. البديلة لتمو*ل

و�\ غياب موازنة ا�ز*نة لن تكشف املؤسسة عن وجود فائض أو 
�ز إال عندما يتحقق بالفعل، وثمة قد 

يم&�Z وقت طو*ل قبل الوصول إ�` قرار ¥شأن كيفية اس�ثمار 2ذا الفائض أو تمو*ل الÀ�ز، و2و ما rعZH ز*ادة 

دي عما ي¿ب'\ أن ي�ون عليھ أو ي�ون سالبا، ول�ي تزداد فاعلية استخدام موازنة ا�ز*نة متوسط الرصيد النق
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ي¿ب'\ أن تراÃ` الدقة �\ الت¿بؤ بالتدفقات النقدية الداخلة وا�ارجة ال]Z تتضم�Òا، إذ أن 2ذا من شأنھ أن يقلل 

  من اTاجة إ�` bحتفاظ برصيد نقدي لغرض اTيطة.

 

 رات املالية املتعلقة ب'سي&% انحرافات ا!`ز*نة وكيفية التحكم ف}kااملبحث الثالث: القرا

إن متا¥عة تدفقات ا�ز*نة rسمح بظ�ور الضرورة إ�` اتخاذ قرار سليمة وفور*ة ف½�ا يخص bنحرافات بMن 

عات، ت¿بؤات ا�ز*نة وا�ز*نة اTقيقية، ال]Z يمكن أن تظ�ر ن�يجة الختالف �\ الزمن بMن املقبوضات واملدفو 

ومنھ فإن خروج أو توقع خروج كميات 2امة من �موال يمكن أن يؤدي إ�` وقوع ا�ز*نة �\ 
�ز ما�\، مما يلزم 

املؤسسة البحث عن موارد التمو*ل ال]e Zسمح بالتوفيق بMن املدفوعات واملقبوضات وا�Tافظة ع[` التوازن. 

ة يدفع باملؤسسة إ�` البحث عن توظيفات ل�ذه ومن ج�ة أخرى فإن ظ�ور أو توقع ظ�ور نواتج مالية إضافي

  الفوائض من أجل أن تدر عائدا.

  املطلب Lول: قرارات توظيف فائض ا!`ز*نة

إن البحث عن امتيازات التوظيف تمثل ا2تماما حديثا، وÍعود ذلك إ�` التطور املا�\ اTديث الذي rسمح 

]Z تناس�Ýا، وال]Z تمك�Òا من تحقيق أك�L عائد (مردود) بتوسيع مجال إم�انيات املؤسسة �\ اختيار التوظيفات ال

ما�\ ممكن بأقل ت�لفة. إن توظيف الفوائض املالية يمك�Òا أن تأخذ أش�اال متعددة. وسن�ناول فيما ي[\ أ2م 

  الطرق املستعملة �\ التوظيف:

  التوظيف خارج السوق املا�: -أوال

ال�سديد املسبق للديون املالية: يمثل طر*قة جيدة المتصاص فوائض ا�ز*نة، وÍسمح باالقتصاد �\  - 1

الت�اليف املالية، ومن ج�ة أخرى rسمح بال�سو*ة املسبقة للموردين، وكذا eشكيل  (شراء) مخزونات 

  إذا �انت السوق مناسبة، و2ذا يمكن أن rش�ل توظيفا جيدا لفائض ا�ز*نة. 

واد �ولية: rعت�L توظيفا جيدا لفائض ا�ز*نة وخاصة إذا تحققت فرضية ارتفاع �سعار، شراء امل - 2

  لكن 2ذه الطر*قة يمكن أن تحمل املؤسسة ت�اليف إضافية، مثل ت�اليف التخز*ن، ضياع املواد.

�ا الوداnع ألجل: �\ مجموعة �موال ا��مدة �\ حساب بن�ي تدر فوائدا مب�نة �\ وثيقة مصادق عل½ - 3

من طرف صاحب اTساب ومحدد عل½�ا املبلغ، املدة، املعدل bسZ²، معدل العائد ا�ام. وكذا 

الظروف ال]r Zستطيع املودع من خالل�ا التصرف �\ �موال ا��مدة قبل ميعاد bستحقاق املتفق 

فإن معدل عليھ ، ع[` أن ت�ون قيمة الودrعة ال تقل عن مبلغ معMن يحدده البنك، إضافة إ�` ذلك 

  ]1[الفائدة يحدد مسبقا أي عند تجميد الودrعة حسب املبلغ املودع وف�Lة التجميد.

                                                           
]1[ S.GRIFFITHS,op,cit, P180 . 
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أذونات الصندوق: �\ سندات تكتب تحت ش�ل اسZ² أو Tاملھ وتصدر من طرف البنك من أجل  - 4

 تمكنيھ من اTصول ع[` �موال، 2ذه �ذونات تكتب لف�Lة ت�Lاوح بMن ثالثة أش�ر إ�` س¿تMن، وت¿تج

 ]2[ع�Òا فوائد تبعا للمبلغ وألجل السند و2ذه �ذونات eعت�L اع�Lافا من البنك املصدر ل�ا نحو اTاملMن.

اقتناء سندات bستحقاق: الباnع (البنك) يSيع سندات للمش�Lى (املؤسسة) و*حتفظ بإم�انية إعادة  - 5

2م بنوك ل�م محفظة  شرا¼�ا خالل أجل محدد و~سعر محدد مسبقا. با³n\ 2ذا النوع من السندات

سندات، واملش�Lين 2م ز�ائ�Òم يبحثون عن م�افأة نقدية. و2ذه النوع من السندات rعت�L بديل للوداnع 

 ]3[ألجل عندما ت�ون 2ذه �خLMة ممكنة (املدة أقل من ش�ر).

  التوظيفات عن طر*ق السوق املا�: - ثانيا

):تصدر من طرف الدولة حيث أن Les Bons du trésor négociablesسندات ا�ز*نة القابلة للتداول ( - 1

الفوائد تدفع عند bكتتاب بال¿سبة للسندات ال]Z مد��ا أقل من سنة وتدفع سنو*ا �\ اTاالت �خرى، 

غLM أن أ2مية مدة التداول للسندات القابلة للتداول يضمن سيولة ح]G باأل¨�ام الكبLMة للمس�ثمر*ن 

  ]4[|سSيا من أجل التوظيفات قصLMة �جل. و*مك�Òم من إيجاد حل بديل م�م

):�\ عبارة عن سندات Tقوق قابلة للتداول تصدر من Les certificats de  dépôtش�ادات Jيداع ( - 2

Jيداع eشبھ الوداnع ألجل مع  طرف البنوك ¥ش�ل مستمر حسب الطلب، ول�ا معدل ثابت.ش�ادات

وجود امتياز 2ام يتمثل �\ قابلية التداول إ�` سند �\ السوق الثانوي حصيل �ا ت�ون قر*بة جدا من نتائج 

  ]5[السوق النقدي.

  سندات املؤسسات املالية املتخصصة والشر�ات املالية: - 3

(Les bons des institutions financières spécialisées et des sociétés financières)  

نواتج�ا مماثلة لش�ادات Jيداع البنكية، مد��ا ت�ون قصLMة و�التا�\ ت�ون السيولة أقل ع[` مستوى سوق�ا 

  ]1[الثانوي.

  ): Billet de trésorerieسندات ا�ز*نة ( - 4

 يطلق عل½�ا أحيانا اسم الورقة التجار*ة و�\ عبارة عن سندات اTقوق تصدر2ا املؤسسة �\ السوق 

النقدية، عمليا مدة حياة سندات ا�ز*نة قصLMة جدا حوا�\ ش�ر إ�` ش�ر*ن ف�Z تصدر2ا ع[` ش�ل قسائم 

  ]2[وتحقق معدل فائدة ثابت.

                                                           
]2[ Pierre HUNAULT , op, cit, P 70 
]3[ S.GRIFFITHS,op,cit, P180    . 
]4[ Cohen ELIE : Gestion de l’entreprise et développement financière,  édition  EDICF, Paris 1991,P206. 
]5[ G, DEPALLENS , J-P.JOBARD ,op,cit , P 850 
]1[ Jean- Pierre ROMILHAC , op, cit P 125. 
]2[ Michel SION , op, cit, P 144. 
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) : إن التوظيف �\ �س�م يتطلب متا¥عة مستمرة للسوق الثانوي وال يمكن أن �Les actionsس�م ( - 5

 ة .يتعلق إال با�زء �كLÈ ديمومة �\ خز*نة املؤسس

6 - ) LMس�ثمار ذات رأس املال متغb شركةLes SICAV:(  

                    )sociétés d’investissements en capital variable(  

لTAيازة ع[`  …�\ شركة باألس�م ال]Z وضعي �ا تقوم ع[` ال�سيT� LMفظة القيم املنقولة، أس�م ، سندات

2ذه السندات، تصدر أس�م �لما أراد مسا2م تحقيق توظيف كما يجب عل½�ا إعادة شرا¼�ا بمجرد الطلب من 

  ]3[طرف أحد املسا2مMن.

  ): FCP) (Les Fond communs de placementصناديق التوظيف املش�Lكة ( - 7

التوظيف املش�Lكة �\ تنظيمات ل�س ل�ا �Âصية معنو*ة، ف�Z عبارة عن ملكية مش�Lكة للقيم  صناديق

املنقولة، تتوزع عن طر*ق حصص اسمية، عدد اTصص يرتفع باالكتتاب �\ حصص جديدة و*نخفض ن�يجة 

  إعادة الشراء ال]Z تقوم ¾�ا 2ذه الصناديق بطلب من حام[\ اTصص.

) من �نماط املتطورة واTديثة للتوظيفات �\ الف�Lة �خLMة، SICAV) و ( eFCPعت�L التوظيفات عن طر*ق (

2اتان املؤسستان تقومان بSيع وشراء السندات و�س�م عن طر*ق خ�Lاء مختصMن �\ السوق املالية، فبدال أن 

  ]1[طر ا�سارة.) لتفادي خSICAV) و ( eFCPش�Lي وتSيع املؤسسة �س�م والسندات بنفس�ا فإ��ا eستعMن بـ (

)SICAV شغل رأسمال�ا �\ اك�ساب القيم املنقولة للتوظيفات، و�لe LMمؤسسة اس�ثمار رأس مال�ا متغ \� (

) إال SICAV) ل�ا نفس الوظيفة مع ( FCPمؤسسة تSيع ¥سياسة مم�Mة لت�و*ن حافظ �ا �\ �سواق املالية ب�نما (

  ). FCP) أكLÈ اeساعا من (SICAVر ما، أي أن (أنھ لد¢�ا رأسمال محدود ال يجب أن يتجاوز مقدا

 ):SICAV) و ( FCPالش�ل التا�\ يوFß الدور الوسيط الذي تقوم بھ �ل من (

 

 

 

 

 

                                                           
]3[ G, DEPALLENS , J-P.JOBARD ,op,cit , P 850 
]1[  G, DEPALLENS , J-P.JOBARD ,op,cit , P 851 
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 ) FCP) و(SICAV): دور الوساطة الذي تقوم بھ (04-03شvل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,Philippe ROUSSELOT , J- F.VERDIE: la gestion de trésorerie , DUNOD ,Paris, 1999 املصدر:

P205.  

 السوق املايل

 أسهم وسندات

 السوق النقدي

 B.Tسندات اخلزينة 

 BTNسندات اخلزينة القابلة للتداول 

شهادات اإليداع القابلة للتداول 

CDN 

 BIFسندات املؤسسة املالية 

 سوق النواتج املشتقة

(Marché de produits 

dérivés ) 

 سوق املواد األولية

 .)…(برتول،ذهب، كاكاو، قهوة

 أسواق خمتلفة

 .)…(عقار.

)SICAV( 

 أو

 

 العائالت

 

املؤسسات 

الصغرية 

 واملتوسطة

 

 املهن احلر

 مجعيات

 تنظيمات خمتلفة

FCPأموال مستثمرة عند ( ) و (  SICAV( 

 

FCPإعادة استثمار األموال من طرف ( ) و (  SICAV( 
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) أ��ا eعطي للمس�ثمر فرصة لتنوÍع التوظيفات �\ أحسن الظروف ور�ح الوقت،  FCP) و(SICAVأ2مية (

مقارنة بال�سيLM املباشر لسندات البورصة، و�ال¿سبة ألمMن ا�ز*نة 2ذا النوع من التوظيفات rعطي فائدة 

  ]1[متعددة ل�Aز*نة تتم�M بـ:

  ) FCPأيام لـ و�ضعة SICAV اTركية: عملية البيع والشراء ت�ون سرÍعة ( يوم لـ -

أكيدة: eسيLM �خطار ت�ون من طرف خبLM، إذ أنھ ي�ون ع[` علم ما إذا �ان يجب البيع أو bحتفاظ  -

  باألس�م.

¥سيطة: إجراءات البيع والشراء ت�ون سرÍعة و~سيطة إدار*ا، كذلك صاحب رأس املال يكسب من خالل  -

مار*ة، يبقى ألمMن ا�ز*نة ال�ساؤل 2ل من 2ذه العملية فائدة ت�ون حسب اTصة والوقت واملدة bس�ث

  ) لھ ثالثة أ¥عاد: FCP) وb .(SICAV)ختيار بMن ( FCP) أو(�SICAVحسن لھ أن يوظف أموالھ �\  (

) eسمح  FCP) ال تقبل �\ أغلب �حيان إال bكتتاب املرتفع، ب�نما (SICAVقيمة �موال املوظفة: ( -

  باالكتتاب املنخفض.

) ت�ون أحسن و2ذا راجع إ�` أن إس�Lاتيجية ال�سيLM ت�ون أكLÈ مرونة، ومن ناحية SICAV( الر�حية: �\ -

أخرى ت�اليف ال�سيLM منخفضة فمن دراسات سابقة وجد أن معدالت Jصدار �\ �سواق املالية تصل 

  % تقر*با ¥عد طرح الت�اليف .15.50) تصل إ�` SICAV% تقر*با ، ب�نما الر�حية �\ (16.50إ�` 

) من الوسائل ال]e Zسمح ألمMن ا�ز*نة بتوظيف أموالھ �\ ªجال القصLMة ب�ل  FCP) و(SICAVنجد أن (

  ضمان للر�حية والز*ادة �\ رأس املال.

وعموما bختيار بMن مختلف 2ذه التوظيفات املمكنة يتوقف ع[` امل�افآت (معدل الفائدة ناقص 

  أو صغLMة.املصار*ف) ومخاطرة السيولة بكمية كبLMة 

  .املطلب الثاSي:  قرارات تمو*ل ال{Vز b� ا!`ز*نة

إن عدم التوافق بMن املقبوضات واملدفوعات يمكن أن يؤدي إ�` ظ�ور 
�ز ما�\ ع[` مستوى خز*نة 

املؤسسة، أي عدم كفاية رأس املال العامل �\ تمو*ل احتياجات رأس مال العامل 2ذا �خLM الذي 2و رصيد 

وا�صوم للم�Mانية املتعلقة بالتدفقات املالية قصLMة �جل، و2و مركب من عناصر bستغالل م�ونات �صول 

  ]1[وخارج bستغالل.

ول�ذا فإن القرارات املالية املتعلقة بتمو*ل احتياجات رأس املال العامل املستمرة واملتعلقة بدورة bستغالل 

عن طر*ق �موال الدائمة يضع خز*نة املؤسسة �\ �\ قرارات حساسة ، حيث أن eغطية 2ذه bحتياجات 

وضعية صعبة، مما يؤدي باملؤسسة إ�` الA�وء للقروض املستمرة قصLMة �جل، بالرغم من أن 2ذه �خLMة تحل 

                                                           
]1[ Michel LEROY, op,cit,P104. 
]1[ C. MARMUSE : Gestion de trésorerie, Vuibert , Paris, 1988, P 22. 
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مش�ل ا�ز*نة ªنية (اTالية) إال أ��ا �\ نفس الوقت تجعل املؤسسة ضعيفة، تتأثر ب�ل eغLM يطرأ ع[` 

�ا �\ تبعية  دائمة للغLM، مما ¢�دد استقرار2ا و�قاء2ا، و*ؤدي �\ ¥عض �حيان إ�` Jفالس، محيط�ا، كما تجعل

ولذا فإنھ من الضروري القيام بتحليل إس�Lاتي�\ لتطور املؤسسة، و*مكننا تSيان أ2م طرق التمو*ل ع[` املدى 

  القصLM فيما ي[\:

  التمو*ل الداخ�� ( التمو*ل الذاaي ) : -أوال 

يلعب التمو*ل الذاeي  دورا أساسيا �\ سياسة التمو*ل للمؤسسة سواء �\ املدى القصLM أو  eعر*فھ: .1

الطو*ل، بحيث تلعب ن�يجة الدورة دورا 2اما �\ تمو*ل املؤسسة ذاتيا، ف�Z ترتبط بدرجة نمو2ا 

وتطور2ا، غLM أ��ا ل�ست املصدر الوحيد للتمو*ل الذاeي داخل املؤسسة، بل توجد عناصر أخرى 

  ]2[اإل2تال�ات واملؤونات eش�ل عالقة تدÃ` بالقدرة ع[` التمو*ل الذاeي موTßة كما ي[\:�

اسA%جاع /Tتال0ات  - ) = ن'يجة الدورة + مخصصات /Tتال0ات املؤونات CAFالقدرة ع�t التمو*ل الذاaي (

إعانات /س'ثمار -نواتج /س'ثمارات املتنازل عkìا  -+ القيمة الباقية لالس'ثمارات املتنازل عkìا  املؤونات

  .ا2 ولة !Vدول النتائج

إن حساب القدرة ع[` التمو*ل الذاeي  يقود إ�` حساب التمو*ل الذاeي وذلك عن طر*ق تخفيض م�افأة 

  ل الذاeي، و*حسب بالعالقة التالية: ) من القدرة ع[` التمو*Les dividendesرأس املال (

  )dividendesمvافأة رأس املال ( -التمو*ل الذاaي = القدرة ع�t التمو*ل الذاaي 

أ2مية التمو*ل الذاeي: إن التمو*ل الذاeي rش�ل ا�Tور �سا(�Z الذي rس�ند عليھ تمو*ل املؤسسة،  .2

يتم من خاللھ جلب التمو*ل ا�ارÅ\ من فا�اصية ال�امة ل�ذا املورد eعود إ�` �ونھ املقياس الذي 

طرف املؤسسة، ف�و عبارة عن الضمان الذي eستطيع املؤسسة بواسطتھ إعادة eشكيل eسSيقات 

ممنوحة، أي أن املؤسسة ال eستطيع اTصول ع[` تمو*ل خارÅ\ إال إذا أظ�رت بوادر صر*حة عن 

سSيقات املمنوحة ل�ا من طرف الغLM.ومن قدر��ا ع[` تحقيق تمو*ل ذاeي �\ املستقبل rسمح بتغطية ال�

  ج�ة أخرى فإن التمو*ل الذاeي يزود باملعلومات  ال¿سSية ع[` أداء املؤسسة :

 تمو*ل ذاeي مرتفع يطم7ن حام[\ رؤوس �موال ا�ارجيMن  ع[` إم�انية ز*ادة أموال�م. -

  التمو*ل الذاeي 2و الذي يخلق قدرة املؤسسة ع[` eسديد ديو��ا. -

التمو*ل الذاeي: للتمو*ل الذاeي حدود معينة تحول دون استمراره أو bعتماد عليھ �ليا ألنھ �\  حدود .3

حقيقة �مر ال يمثل ذلك الفائض النقدي املتولد ع[` |شاط املؤسسة إال إذا �انت �ل العمليات القابلة 

A�وء للتمو*ل ا�ارÅ\، كما للتحصيل والقابلة لإلنفاق قد تم فعال تحصيل�ا وإنفاق�ا. و2ذا ما يفسر ال

أن bعتماد ع[` التمو*ل الذاeي يؤثر ع[` املؤسسة �وحدة اقتصادية، إذ يمكن أن ي�ون لبعض 

                                                           
]2[ Patrice VIZZAVONA : Pratique de gestion (Analyse financière), TOME1,  édition  Berti Alger,1991 , P45. 
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املؤسسات احتياجات أك�L من قدر��ا اTالية ع[` eغطي �ا عن طر*ق التمو*ل الذاeي، كما 2و اTال 

مار وال]Z تكنولوجي �ا �\ تطور مستمر، عادة بال¿سبة لتلك ال]Z تبذل ج�ودا كبLMة �\ ميدان bس�ث

فبال¿سبة ل�ذا النوع من املؤسسات إذا اعتمدت فقط ع[` التمو*ل الذاeي  فإن عل½�ا أن تتخ[` ع[` 

.\Åس�ثمار وتحد من التطور التكنولوb فرص 

  

و*ل ومن ج�ة أخرى  فإن 2ناك مؤسسات rسمح ل�ا |شاط�ا باTصول ع[\ موارد تفوق احتياجا��ا من التم

اTا�\، كما 2و اTال  بال¿سبة للمؤسسات ال]Z |شاط�ا يتطلب تكنولوجية عادية ونمو إنتاÅ\ محدود، فإذا 

اعتمدت أيضا 2ذه �خLMة ع[` التمو*ل الذاeي فقد تجد نفس�ا مالكة لفائض ما�\ عاطل. ومن 2نا فإن bعتماد 

شا�ل ال م�Lر ل�ا وعليھ من الضروري النظر إ�` فقط ع[` التمو*ل الذاeي rش�ل لكال النوعMن من املؤسسات م

كيفية تداول 2ذه �موال بحيث تحول الفوائض من ¥عض املؤسسات نحو املؤسسات ال]e Zعا|ي من احتياجات 

  التمو*ل ا�ارÅ\ . التمو*ل، أي الA�وء إ�`

  التمو*ل ا!`ارù� لدورة /ستغالل: - ثانيا

��ا من خالل التمو*ل الذاeي يجعل�ا تA�أ إ�` طرق أخرى إن عدم قدرة املؤسسة ع[\ تمو*ل احتياجا

  للتمو*ل، و�كLÈ استعماال 2و التمو*ل البن�ي.   

  تأخذ القروض قصLMة �جل عدة أش�ال وأنواع يمكن تSيان أ2م�ا:

  قروض ا!`ز*نة ال�ó تقوم ع�t ا! قوق التجار*ة:  - 1

 ع[\ ل�س�يل العمليات بMن الز�ائن و املوردين eستعمل �وراق التجار*ة ال]�ÝT¶r Zا املوردون  ا!`صم:  - أ

يوما، فخالل 2ذه املدة قد يحتاج حامل الورقة إ�`  90و 30الز�ائن ، ومدة استحقاق�ا ت�Lاوح بMن 

�صم 2و اتفاق سيولة، فيA�أ إ�` البنك �صم�ا، و2ذه العملية eعت�L ائتمان وخصم �\ آن واحد، وا

يلزم البنك بموجبھ أن يدفع �\ اTال القيمة اTالية للورقة مقابل اTصول ع[` عمولة �\ سعر 

  ]1[ا�صم.

  : (CMCC)قروض aعبئة ا! قوق التجار*ة  - ب

(crédit de mobilisation des créances commerciales)   

  ل�Aصم (أي �\ حالة عدم حيازة املؤسسة ألوراق تجار*ة) . يالدرض بقrعت�L 2ذا ال

                                                           
 .436، ص 2001أساسيات التمو*ل وJدارة املالية، الدار ا�امعية ، Jسكندر*ة،  عبد الغفار حنفي : ]1[
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2ذا الش�ل من القروض rسمح بتعبئة مجموع حقوق املؤسسة ع[` الز�ائن املتولدون خالل عشرة أيام �\ 

ورقة وحيدة وحسم�ا لدى البنك ، 2ذه العملية eعرف نجاحا |سSيا، لك�Òا ال تقدم نفس الضمانات �\ ا�صم 

  ]2[الكالسي�ي.

ت�نازل املؤسسة عن حقوق�ا ع[` الز�ائن لصا�Â Fص معنوي (l'affacturage): قرض مقابل فواتLMت  - ت

)Z²سrfactor وتل��م بالتحصيل من عند LMي الفواتLش�e الذي 2و عبارة عن شركة قرض LM2ذا �خ، (

  الز�ائن مقابل عمولة ، والفائدة ال]e Zعود ع[\ املؤسسة �\:    

 )factorة من جزء كبLM من ا��اطر بحيث يتحمل�ا  (يمكن أن تتخلص املؤسس -

  تتخلص من ال�سيJ LMداري للز�ائن و بالتا�\ ي¿ت�Z مش�ل العمالء. -

) factorوتتحمل املؤسسة �\ 2ذه اTالة ت�لفتMن: العمولة،وفائدة القرض(|سبة سعر الفائدة) باعتبار أن(

  أقرض املؤسسة.

  القروض Lخرى لu`ز*نة: - 2
. أ

طي القرض املؤكد ل�Aز*نة bحتياجات غle crédit comfirmé  de trésorerie:( rل�Aز*نة( القرض املؤكد  

 ]1[الدائمة والذي تصل مدتھ ح]G س¿تMن.

. ب
ال¶Tب ع[` املكشوف: 2و املبلغ الذي rسمح البنك للمؤسسة ¥¶Tبھ حيث يصبح حسا¾�ا ا�اري   

ملال العامل، فال¶Tب ع[` املكشوف مدينا، و*فسر الA�وء إ�` 2ذا القرض وجود 
�ز حاد �\ رأس ا

rعت�L خطLMا ع[` خز*نة البنك، ول�ذا فإن استعمالھ مشروط بتصر*ح من البنك ومنھ ف�و ¥ش�ل عقد 

حقيقي بMن البنك واملؤسسة. و*منح 2ذا القرض ¥عد دراسة مدققة للوضعية املالية للمؤسسة، و 

ا�\ للمؤسسة، bحتياجات ا��تلفة يتحدد  مبلغ ال¶Tب ع[` املكشوف ع[` أساس : ال�ي�ل امل

 ]2[للمؤسسة،الضمانات املقدمة، القدرة bئتمانية لز�ائن املؤسسة.

. ت
eس�يالت الصندوق: تA�أ املؤسسة إ�\ 2ذا النوع من القروض لتغطية الÀ�ز ع[` مستوى صندوق�ا،   

عدم تحصيل حيث ال ي�ون 2ناك توازن بMن املدفوعات و املقبوضات، عدم التوازن 2ذا ناتج عن 

حقوق�ا ألسباب غLM متوقعة مثل تأخر eسديد الفواتLM املستحقة، صعو�ة eسو*ق املنتوجات �\ ظرف 

، ول�ذا يمنح�ا …ما، �وارث، مما يحول دون دفع الديون املستحقة أو دفع أجور العمال والضرائب

وت�ون مدتھ أقل من  البنك eس�يالت الصندوق حيث ي�ون أقل من رقم أعمال�ا الش�ري بما فيھ الرسم،

 ]3[سنة.

                                                           
]2[ S.LACRAMPE, G. CAUSSE: méthodes de gestion de la trésorerie( information, prévision, contrôle), édition hommes et techniques , 2ème 

édition , France , 1977, P54. 
 .438حنفي ، مرجع سابق ، ص  عبد الغفار ]1[

]2[ P.TURBOT, U.SOURTAU, op, cit , P117. 
]3[ S.LACRAMPE, G. CAUSSE , op, cit, P57. 
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أيام، ال]Z ت�ون من  10إ�`3القروض املنتظمة: موج�ة خاصة للمؤسسات الكبLMة و�\ مراحل قصLMة من   . ث

 أجل�ا املعدالت جد متقار�ة مع معدالت السوق النقدية.

  سندات ا�ز*نة: يمكن أن تA�أ املؤسسة إ�` سندات ا�ز*نة املذ�ورة سابقا.  . ج

�|شطة ا�اصة:�\ ¥عض �حيان قد ال ي�ون من املناسب bق�Lاض عن طر*ق تمو*ل العمليات أو  - 3

القرض املتجدد،وذلك عندما ت�ون املؤسسة بحاجة لتمو*ل قصLM �جل لغرض محدد(تنفيذ 

  ,لذلك تA�أ إ�` أنواع أخرى من القروض :]1[عملية)
. أ

` املؤسسات ذات ال¿شاط ): تمنح 2ذه القروض عادة إ�credits de compagneالقروض املوسمية:(  

.)، حيث تزداد …املوسZ² (مثل القطاع الفال8\، الصناعات الغذائية، الزراعية، Jنتاج الس�نماnي

احتياجا��ا املوسمية التمو*لية �\ ف�Lة معينة من السنة وعليھ تA�أ إ�` eغطي �ا باستخدام 2ذه 

 ]2[القروض.

. ب
مثل  خزونات معت�Lة ، إما من جانب قانو|يالقروض ع[` ا��زونات : ¥عض الصناعات eستلزم م  

bحتياجات الالزمة �\ ا�Tروقات بال¿سبة للصناعات الب�Lولية، أومن جانب اقتصادي rشمل دورة 

Jنتاج طو*لة �جل، أو التغLM املعت�L �\ أسعار الكميات املش�Lاة. ولذلك تA�أ املؤسسة إ�` 2ذا النوع من 

ا��زون لصاF املقرض، و�ذلك يحدد املقرض |سبة �موال ال]Z القروض بر2ن �ل أو جزء من 

 ]3[يقرض�ا باملقارنة با��زون.

الكفاالت املدفوعة: الكفالة ضمان يقدمھ البنك للدائن �\ حالة ما لم يوZ�9 املدين بال��امھ، وت�ون   . ت

Z[ن ف½�ا الكفيل و املكفول  مع ذكر املبلغ واملدة الMورقة رسمية يب `]ف½�ا الكفالة، وتوجد  كتابية ع Zت¿ت�

  ]4[ثالث أنواع من الكفاالت.

كفاالت اتجاه ا�مارك: السلع املستوردة ال يمكن إخراج�ا من امليناء إال ¥عد دفع حقوق ا�مارك،  -

فاملؤسسات الصغLMة واملتوسطة اÁ�م قد ال eستطيع تحمل �عباء، فتA�أ إ�` طلب كفالة مصرفية 

 تمك�Òا من الدفع الحقا.

الكفالة الضر*Sية: بتقديم البنك للمؤسسة كفالة، فإن مصTAة الضرائب eسمح ل�ا بتأجيل eسديد  -

 مثال والضرائب ا��تلفة �خرى.  TVAالضرائب املتعلقة ب 

كفاالت اتجاه مصاJ Fدارة العمومية: تطرح �\ السوق مشارÍع تتطلب تقديم eسSيقات لضمان تنفيذ  -

ة واملؤسسات غLM القادرة ع[` تقديم 2ذه ال�سSيقات تقدم كفاالت املشروع وفق الشروط ا�Tدد

 مصرفية.

                                                           
، دمشق ، توفيق حسون, Jدارة املالية ( قرارات bس�ثمار وسياسات التمو*ل �\ املشروع bقتصادي) ، مطبعة قمحة إخوان ، الطبعة اTادية عشر  ]1[

 .255، ص 2001
]2[ Philippe ROUSSELOT , Jean – François VERDIE , op,cit, P166. 

  .438عبد الغفار حنفي ، مرجع سابق ،ص  ]3[
]4[ J- Y.SAULQUIN, C.H.D'ARCIMOLES: gestion financière ( synthèse des concepts et cas 

corrigés) , Vuibert, Paris, 1993, P72.                                                                                             
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bعتماد املس�ندي: يتخذ ش�ل وثيقة مصرفية يرسل�ا البنك بناء ع[` طلب من الز�ون إ�` بنك آخر �\   - ث

ا�ارج، ¾�دف eسديد ثمن الصفقة، ف�و eع�د البنك ب�سديد ثمن الصفقة للباnع �جنZà، إذا قام 

  لبضاعة، وذلك موجود ببالده، وخدمات البنك للز�ون تتمثل �\ أنھ:بإرسال ا

 يأتمن ز�ونھ و*و�\ نيابة عنھ. -

 bعتماد 2و eع�د يلزم البنك. -

عند وصول البضاعة قد ال تتوفر املوارد املالية لدى الز�ون .في¿تظر البنك تصر*ف البضاعة لTAصول  -

يحصل ع[` ائتمان جديد. كما ي�ون bئتمان بر2ن البضاعة الواردة أو خصم سند  ع[` املبالغ ومنھ

  Jيداع للبضاعة. 

  املطلب الثالث : aس&% الفوائض والقروض 

إن وسائل التمو*ل ال تبدي �ل�ا نفس املرونة �\ bستعمال وال تتما��G دائما بنفس الكيفية مع bحتياجات  

  مرونة.فإجراءات ا�صم مثال �\ أقل 

مدة القرض تتحدد �\ تار*خ استحقاق الورقة التجار*ة، ع[` العكس من ذلك فإن ال¶Tب ع[` املكشوف 

  2و نوع من القروض الذي يتما��G تماما مع مقدار bحتياجات .

إن استعمال 2ذه �نواع ا��تلفة من القروض يولد ت�اليف مختلفة جدا. فاألنواع �كLÈ مرونة �\ �\ 

  أكLÈ ت�لفة .إذن eسيLM ا�ز*نة ¢�دف إ�` الوصول إ�` التوازن بأقل ت�لفة ممكنة . نفس الوقت

من ج�ة أخرى فإن التغLMات املوسمية أو bختالفات بMن املصار*ف bس�ثمار*ة وتحقيق العمليات املالية 

أو أسابيع، و2ذا يمكن أن يؤدي إ�` ظ�ور رصيد ما�\ غLM مستعمل(رصيد عاطل ) خالل ف�Lة مد��ا بضعة ش�ور 

ما يجعل املؤسسة تتحمل املؤسسة ت�اليفا تدÃ` بت�اليف اTيازة أو ت�لفة الفرصة، ومعناه الر�ح الذي تضيعھ 

  املؤسسة نظرا لعدم توظيف تلك �موال �\ توظيفات منتجة للفوائد .

ن الضروري لذا فإنھ اعتبارا من حد معMن من السيولة, والذي يمكن أن ي�ون كمستوى أمان يصبح م

استخدام تلك �موال �\ توظيفات منتجة،  إال أن 2ذه �موال �\ �\ الغالب متوفرة ملدة قصLMة فقط,وتوظيف�ا 

¥ش�ل جيد 2و م�مة صعبة, حيث أن أمMن ا�ز*نة ال يقرر عملية توظيف الفائض إال إذا قدر ب�ل دقة مقداره 

  ومدتھ ألن أي خطا يمكن أن يؤدي إ�` ماي[\: 

 لA�وء إ�` قروض جديدة لسد احتياجات املؤسسة الناجمة عن التوظيف الكبLM لألموال. إما ا •

أو إزالة التجميد عن �موال املوظفة وتحمل خطر ا�زء املتمثل �\ خسارة الفائدة، و�\ ¥عض اTاالت  •

 ( مثل التوظيف �\ السندات) rعت�L ا�طر أقل قيمة.
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مات أمMن ا�ز*نة �\ السيولة أما ثان½�ا ف�و �مان الذي يحلل إ�` وع[` ضوء 2ذا �لھ |ست¿تج أن أول ا2تما

مخاطرة ) rعمل أمMن ا�ز*نة �ل ما  -مخاطرة �\ معدل الفائدة ، ومخاطرة �\ رأس املال .و�\ 2ذا Jطار ( سيولة 

وفرة يطبق عل½�ا بوسعھ لTAصول ع[` أفضل مردودية مع �خذ ¥عMن bعتبار املتغLMة ا�بائية ألن النواتج املت

  اقتطاعات جبائية مختلفة .

إن نجاح املؤسسة  �\ تحقيق التوازن املا�\ يتم من خالل ال�سيLM الفعال للمؤسسة، 2ذا �خLM لن يتحقق 

إال من خالل ال�سيLM �مثل ملوارد املؤسسة، و�التا�\ ضمان املوارد للمؤسسة �\ الوقت املناسب، لكن الوصول 

مر2ون بالقرارات املالية ال]Z يتخذ2ا مسLM املؤسسة �\ �ل حاالت ا�ز*نة، وخاصة ما يتعلق  إ�` 2ذه الوضعية 

بتوظيف فوائض ا�ز*نة ال]Z تمكن املؤسسة من eعظيم العوائد وeساعد ع[` تفادي الوقوع �\ حاالت الÀ�ز. 

حديد اÁ�م �مثل للنقدية و2ذا ما س¿تطرق إليھ �\ الفصل املوا�\ من خالل استخدام النماذج الر*اضية �\ ت

  وتمو*ل ا�ز*نة



 

 
 

 

 خاتمة عامة
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�\ eسيLM خز*نة املؤسسة، وذلك ملا ل�ا من أ2مية ع[` التوازن  لقد شمل موضوع 2ذا البحث دراسة �مثلية

املا�\ �\ املدى القصLM، حيث أن �ل القرارات املتخذة من طرف املؤسسة واملتعلقة ب�ل جوانب |شاط�ا ينعكس 

 سة.أثر2ا املباشر ع[` eسيLM ا�ز*نة، 2ذه �خLMة eعت�L صورة ت�Lجم ف½�ا �ل العمليات ال]Z تقوم ¾�ا املؤس

إن تحكم املؤسسة لل�سيLM الفعال ل�Aز*نة ال يتحقق إال من خالل ال�سيLM �مثل للموارد املالية 

للمؤسسة، و�التا�\ ضمان املوارد الالزمة �\ الوقت املناسب، والوصول إ�` 2ذه الوضعية مر2ون بالقرارات املالية 

تعلق بتوظيف فوائض ا�ز*نة ال]Z تمكن ال]Z يتخذ2ا مسLM املؤسسة �\ �ل حاالت ا�ز*نة، وخاصة ما ي

 املؤسسة من تحقيق عوائد وeساعد ع[` تفادي الوقوع �\ حاالت الÀ�ز.

وÍعت�e LسيLM ا�ز*نة ا|شغال دائم للمؤسسة، كما أن 2bتمام �و�\ ملسLM ا�ز*نة وشغلھ الشاغل 2و 

ل�سيLM ا�يد ل�Aز*نة ال يكمن فقط �\ عمليات ضمان استمرار* �ا الذي ال يتم إال ب�سديد ديو��ا �\ مواعيد2ا، وا

التحصيل وJنفاق بل يتعدى ذلك ليصبح عبارة عن مجموعة من القرارات وJجراءات ال]Z تبقي التوازن املا�\ 

 للمؤسسة.

إن املف�وم اTديث ل�Aز*نة ال يقتصر ع[` السيولة واملسا2مات البنكية فقط، بل يتعدى إ�` السيولة 

ات التمو*ن غLM املستعملة من طرف املؤسسة، و2ذا ما يجعل م�مة مسLM ا�ز*نة ال تتعلق فقط ال�امنة وقدر 

 بقرارات ¥سيطة ع[` املدى القصLM بل تصبح تخص ال�سيLM طو*ل املدى والتخطيط bس�Lاتي�\.

ا لذلك �انت إش�الية بحثنا تدور حول مدى تحكم املؤسسة �\ eسيLM خز*ن �ا eسيLMا أمثال يضمن ل�

السيولة واملردودية، فانطلقنا من  فرضية أساسية مفاد2ا أن eسيLM ا�ز*نة eسيLMا أمثال 2و ر2ينة تطبيق 

�ساليب العلمية اTديثة �\ ال�سيLM والرشادة �\ اتخاذ القرارات املالية. ومن أجل Jجابة عن eساؤالت إش�الية 

  أساسية و�\ : البحث وتأكيد فرضياتھ تم القيام بدراسة ثالثة محاور 

التعرف ع[` طرق حساب ا�ز*نة وكيفية eش�ل�ا باالعتماد ع[` جدول تدفقات ا�ز*نة ��لس خ�Lاء  •

ا�Tاسبة الفر|��Z والذي rعت�L �أداة تقنية معدة ضمن النظر*ة املالية اTديثة، حيث يفسر eش�ل 

 ا�ز*نة تفسLMا جيدا.

من املوازنة باعتبار2ا أداة للتخطيط والرقابة، وكذا  �سس ال]Z يقوم عل½�ا eسيLM ا�ز*نة، انطالقا •

 متا¥ع �ا ورفع الكفاءة �\ إدار��ا، ووصوال إ�` القرارات املالية وكيفية التحكم ف½�ا.

 استخدام النماذج الر*اضية �\ تحديد اÁ�م �مثل للنقدية والتمو*ل �مثل ل�Aز*نة . •
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  النتـــائج :

  تبMن باالعتماد ع[` امل�Mانية املالية أن :

 املؤسسة متوازنة ماليا ع[` املدى البعيد و2ذا ما rعكسھ رأس املال العامل الدائم . -

ارتفاع احتياجات راس املال العامل ¥سSب تقديم املؤسسة eس�يالت كبLMة للز�ائن من جراء املنافسة  -

 الشديدة.

 ملؤسسة .ت�Öم الرصيد النقدي ا�Tتفظ بھ لدى ا -

  2bتال�ات ال�Öمة لالس�ثمارات وعدم س³\ املؤسسة إ�` تجديد2ا مما يؤثر ع[` مردودي �ا . -

  تبMن باالعتماد ع[` جدول تدفقات ا�ز*نة ��لس خ�Lاء ا�Tاسبة الفر|��Z أن :

خز*نة املؤسسة املتولدة عن عمليات bستغالل سالبة، وسب�Ýا ضعف القيمة املضافة وت�Öم  -

ملستخدمMن واملصار*ف �خرى، و*رجع ذلك أساسا إ�` انخفاض مستوى ال¿شاط وتراجع رقم مصار*ف ا

 �عمال، و2ذا rعZH أن املؤسسة eعا|ي من صعو�ات حادة، وأ��ا عديمة النجاعة املالية .

�\ مجال bس�ثمار، املؤسسة ال تبذل أي مج�ودات لTAصول ع[` اس�ثمارات مادية ومعنو*ة، و2ذا  -

 مردودية املؤسسة. يؤثر ع[`

�\ مجال التمو*ل، املؤسسة ال eعتمد ع[` أي ش�ل من أش�ال التمو*ل، باعتبار أ��ا ال تبذل ج�ودا �\  -

 مجال bس�ثمار، بل أ��ا تكتفي ب�سديد القسط السنوي من الديون طو*لة ومتوسطة �جل .

  املؤسسة تحتفظ بفائض نقدي معت�L �\ حسابات املؤسسة دون توظيفھ . -

مما سبق |ست¿تج أن جدول تدفقات ا�ز*نة ��لس خ�Lاء ا�Tاسبة الفر|��r Zعت�L أداة 2امة تبMن   

 كيفية eش�ل ا�ز*نة، وذلك بتقسيم |شاط املؤسسة إ�` ثالثة أنواع من العمليات :

عمليات bستغالل، bس�ثمار، التمو*ل، و2و ما rسمح باTكم ع[` ال�سيLM املا�\ للمؤسسة من خالل 

 التعرف ع[` نقاط القوة ونقاط الضعف �\ تأدية 2ذه الوظائف، و2ذا ما يؤكد T¹ة الفرضية ا�زئية �و�` .

ي�بMن من خالل دراسة موازنة خز*نة املؤسسة أن أغلب bنحرافات ال]Z تم e¶�يل�ا سواء �انت مالئمة أو 

  �` �سباب التالية :غLM مالئمة تمثل مبالغ كبLMة، و*مكن إرجاع ظ�ور 2ذه bنحرافات إ

عدم الت¿بؤ ا�يد باملقبوضات واملدفوعات النقدية وفقا للتار*خ والقيمة، إذ أن طر*قة إعداد الت¿بؤات  -

ع[` مستوى ال�يئات امل�لفة بذلك غLM مب¿ية ع[` أسس علمية، ف�e Zعد انطالقا من نتائج سنوات 

 وخ�Lة امل�لف بإعداد الت¿بؤات .سابقة، يضاف إل½�ا |سبة معينة تحدد ع[` أساس تجر�ة 

صعو�ة تقدير املبيعات، و�التا�\ صعو�ة الت¿بؤ باإليرادات، إذ أن الت¿بؤ ا�يد باملقبوضات يتوقف ع[`  -

 التقدير الدقيق باملبيعات والنواتج �خرى، و2ذا ال يمكن تحققھ إال �\ وجود دراسة حقيقية للسوق.

  وعدم أخذ bنحرافات كمؤشر للتعديل والتTáيح.غياب املتا¥عة والرقابة ع[` املوازنة  -
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2ذه �سباب املذ�ورة مؤشر ع[` عدم التحكم �\ eسيLM ا�ز*نة، حيث ال eستطيع املؤسسة الكشف عن 

وجود فائض أو 
�ز إال عندما يتحقق بالفعل، ومن ثم يم&�Z وقت طو*ل قبل الوصول إ�` قرار ¥شأن كيفية 

لÀ�ز،و2ذا ما  يثSت T¹ة الفرضية ا�زئية الثانية واملتمثلة �\ أن إعداد اس�ثمار 2ذا الفائض أو تمو*ل ا

 املوازنة إعدادا علميا سليما ومتا¥ع �ا وفقا للتار*خ والقيمة مؤشر ع[` التحكم �\ eسيLM ا�ز*نة.

  يت�ن من خالل دراسة إجراءات رفع كفاءة إدارة خز*نة املؤسسة أن 2ناك :

ة، وعدم وجود سياسة واTßة للتخز*ن تأخذ ¥عMن bعتبار التخفيض �\ ت�Öم �\ مخزون املواد �ولي -

ا��زون بحيث يضمن bحتياجات Jنتاجية و*جنب املؤسسة الشراء بكميات كبLMة ح]e Gس�ل عملية 

 eسديد املستحقات .

لتحصيل املدة املمنوحة للز�ائن أقل من املدة املتحصل عل½�ا من املوردين، فاملؤسسة ال تطبق قاعدة ا -

  قبل ال�سديد و2ذا ما يجعل�ا تواجھ مشا�ل ومصاعب مالية متنوعة .

 ي�بMن من خالل تحديد اÁ�م �مثل للنقدية باستخدام نموذج ميلر وأور أن :  

-  LMعe ا ال�Òدون أن يدر عائدا، و�التا�\ فاملؤسسة تحقق �مان لك LMاملؤسسة تحتفظ بفائض نقدي كب

 ا2تماما للر�حية.

ال تو�\ ا2تماما للقرارات املالية ¥شأن الرصيد النقدي، و�التا�\ ف�Z تضيع فرصا للتوظيف تدر  املؤسسة -

عل½�ا أر�احا. لإلشارة أن ا�Tيط ا�ارÅ\ للمؤسسة ال يتوفر ع[` بدائل متاحة الس�ثمار الفوائض أو 

ل]Z ل�ا صورة واحدة تمو*ل الÀ�ز مثل املؤسسات املالية والسوق املا�\، باست0ناء البنوك العمومية ا

 و*نعدم التنافس بي�Òا.

-  LMستخدام �مثل للر�حية يرتكز ع[` تطبيق النماذج الر*اضية والتقنيات الكمية، والذي يتخذ املسb

ع[` أساس�ا قرارات مالية رشيدة تحقق الر�حية و�مان معا، و2ذا ما يؤكد T¹ة الفرضية ا�زئية 

  الثالثة.

ق �ساليب العلمية اTديثة �\ ال�سيLM والرشادة �\ اتخاذ القرارات كفيلة ومما سبق |ست¿تج أن تطبي

  يضمن ل�ا الر�حية و�مان معا.بتحكم املؤسسة �\ eسيLM خز*ن �ا eسيLMا أمثال
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  /قتــراحات :

ع[` ما تقدم ذكره �\ النتائج توصلنا إ�` وضع bق�Lاحات واTلول ال]Z من املمكن أن eساعد املؤسسة  بناءا

  �\ تحسMن إدارة ا�ز*نة، وتتمثل فيما ي[\ :

التخفيض �\ احتياجات رأس املال العامل ومصار*ف املستخدمMن وت¿شيط املبيعات ح]G تتمكن  -

 أحسن .املؤسسة من تحقيق مستوى خز*نة استغالل 

تحسMن eسيLM دورة bستغالل و2ذا باال2تمام ب�ل مراحل 2ذه الدورة (تمو*ن، إنتاج، eسو*ق) بالقدر  -

 ال�ا�\ واملتوازن .

 بذل مج�ودات من أجل تفعيل دورeي bس�ثمار والتمو*ل وال]Z تؤثر إيجابا ع[` خز*نة املؤسسة . -

 والقيمة ت�ون مدروسة ¥ش�ل جيد . وضع ت¿بؤات خاصة باملقبوضات واملدفوعات وفقا للتار*خ -

التقدير الدقيق للمبيعات والنواتج �خرى، باعتبار أن موازنة املبيعات تبGH ع[` أساس�ا جميع املوازنات  -

 �خرى .

 املتا¥عة الفعالة ملوازنة ا�ز*نة وأخذ bنحرافات ¥عMن bعتبار من أجل التعديل والتTáيح. -

 للز�ائن واملدة املتحصل عل½�ا من املوردين .املواءمة بMن املدة املمنوحة  -

 تحديد اÁ�م �مثل للنقدية باستخدام النماذج الر*اضية والذي يحقق الر�حية و�مان للمؤسسة. -

  البحث عن أفضل بديل لتوظيف الفوائض النقدية واختيار أفضل املصادر لتمو*ل الÀ�ز. -

Jشارة �\ �خLM إ�` أن تحديث طرق ال�سيLM �\ عملية م�شعبة تمس تقر*با جميع جوانب املؤسسة،  يمكن

bجتماعية، الSشر*ة، ال�سو*قية والتقنية، و2ذا ي�Lك الباب مفتوحا أمام دراسات أخرى للوصول إ�` eغيLM فعال 

  وملموس �\ طر*قة ال�سيLM السائدة.
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  الخالصة: 

  

من خالل دراستنا توصلنا إلى أن الميزانية هي أداة تقدير إيرادات الدولة و نفقاتها , لذلك فإن موضوع  

الميزانية جدير بالدراسة و التحليل من طرف الباحثين االقتصاديين و ذلك حتى تستطيع الدولة من خاللها 

و تعني بذلك تعداد الوسائل  النهوض باالقتصاد الوطني و توفير االموال الالزمة لتغطية النفقات ,

لدراسة جدولها و قدرتها  -الوسائل التمويلية- التمويلية المختلفة التي تدخل الخزينة و تخليلها أي        

على تغطية النفقات الضرورية . إن الخزينة تلعب دورا هاما في حفظ التوازنات المالية بين االيرادات و 

التي تحتفظ بها في حساباتها لدى البُنَك المركزية  بامكانها استغالله في  النفقات , و بواسطة الكتلة النقدية

االستثمارات و الحصول من ورائها  على ارباح تضيفها الدولة على رصيدها المالي و بالتالي زيادة 

  مواردها   

 

 

 

 

     Grâce à nos études, nous avons constaté que le budget est un outil qui 

estimer l'état et les dépenses donc l'étude digne du budget et l'analyse par les 

économistes chercheurs et le sujet afin qu'ils puissent dire à travers lequel 

l'avancement de l'économie nationale et de fournir les fonds nécessaires pour 

couvrir les dépenses que nous entendons d'énumérer les différents moyens de 

financement par lesquels l'intervention du Trésor Et les analyser pour étudier 

leurs horaires et leur capacité à couvrir les dépenses Le Trésor joue un rôle 

important dans le maintien des équilibres financiers entre les recettes et les 

dépenses et par masse détenues par des comptes dans les centres bancaires 

peuvent exploiter l'investissement et obtenir des bénéfices ajouter à l'équilibre 

financier de l'État et ainsi augmenter ses ressources. 


