المحاضرة الرابعة
الموازنات التقديرية للخزينة كأداة التخاذ القرارات المالية
سًتم التطرق يف ىذه احملاضرة للموازنات التقديرية للخزينة كأدااة ختاأاا القأرا ات ادلالًأة ادلت لقأة ناخلزينأةة ندايأة
مبفهوم ادلوازنة التقديرية وأىداف إعدااىا مث نتطأرق جرأراتات إعأداا ادلوازنأة التقديريأة خلزينأة ادلكسلأة وكأذلا القأرا ات
ادلالًة من مفاىًم و أنواع مث يف األخري القرا ات ادلالًة ادلت لقة نتلًري اختضلرافات وكًفًة التحكم فًها.
أوال :مفهوم الموازنة التقديرية للخزينة

ادلوازن أأة التقديري أأة للخزين أأة م أأاىى إخت ول أأو مط أأل عل أأو أس أأق س أألًمة ومنطقً أأة لكمً أأة ومواعً أأد ادلقطوض أأات

وادلأدفوعات ادلتول أة للمكسلأة خأرتل فأأية زمنًأة ملأتقطلًة م ًنأةة وكأذا طأأى كنأد التأدف النقأد التقأدير لأأراا ة
ادلالًأة للمكسلأة فكأأرة واضأحة عأن مواعًأأد اخأول وخأروج النقأأد مأن ادلكسلأة خأأرتل الفأية موضأو الد اسأأةة كمأا كأأن
ادلكسلة من الرلانة الف الة علو النقدية ادلورواة لديها و مرالطة حركتها نإحكام و نقد عال من الدلة.
وادلوازنأأة التقديريأأة عطأأا ة عأأن قريأأر يطأأو مقأأدا ادلقطوضأأات النقديأأة (التأأدفقات النقديأأة الداخلأأة وادلأأدفوعات
النقدية (التدفقات النقدية اخلا رة خرتل فية ادلوازنة.
ومأأن ناحًأأة أخأأرص طأأو فأأايف التأأدفقات النقديأأة للمكسلأأة مأأن فأأاعر أو عوأأزة كمأأا أ أأا أأر م لومأأات
فصًلًة عن ططً ة التدفقات النقدية وفية التحصًل لذمم ادلدينةة دثري سًاسات اختعتمانة حوم و ولًأ ادلنأييات
وشأأروا ادلأأو اين و أأدثري لأأا ال نافأأر علأأو سأأًولة ادلكسلأأةة كمأأا أ أأا طأأو حوأأم و ولًأ اختلتزامأأات النقديأأة ومقأأدا
ال وز أو فاعر والطداعل ادلتاحة من مصاا األموال.
و نأأيك ادلوازنأأة التقديريأأة للخزينأأة مأأو ادلوازنأأات التقديريأأة األخأأرص يف كو أأا أااة مأأن أاوات التخطأأً ادلأأا ة إخت أ أأا
اتلد عنها نالنواحى التالًة:
 د األااة األنلب واألفضل اليت رب عن اختحتًارات ادلالًة علو ادلدص القصري.
 ادلوازنأأة التقديريأأة للخزينأأة قتصأأر علأأو نأأاول خأأروج واخأأول النقأأد إس ادلكسلأأة ويأأتم إعأأدااىا علأأو أس أأا
لوًل ادلقطوضات وادلدفوعات النقدية ططقا دلواعًد اخوذلا أو خرورها من ادلكسلة .
ثانيا :أهداف إعداد الموازنة التقديرية للخزينة:
 – 1أهداف إعداد الموازنة التقديرية للخزينة

إاا أ اات ادلكسل أأة أن با أأو ن أأاحيام وثق أأة ادلت أأاملو م ه أأاة وك أأذا احملافا أأة عل أأو ط ته أأا يف الوسأ أ ادل أأا

والتوا ة وكذا مو الزناعن وادلو اين وادلقرضأوة علًهأا أن مأل كأل مأا يف وسأ ها حأيت لأتطًو لأديد مأا علًهأا مأن
التزامات جتاه الغري حو يصل موعد استحقالهاة و كن أن نلتخلص أىم األىداف ادلتمثلة يف :
 1-1ق أدير خطأأر عأأدم اللأأًولة :كأأن للمكسلأأة أن قأأو يف منأأكلة عأأدم الأأدفو عنأأد هأأو عأأدم الت أوازن خأأرتل
اللنة.
 2-1مفاوضات التمويرتت لصأرية األرأل :حأت أتمكن ادلكسلأة ادلالًأة مأن ا اسأة طلأب اويأل لصأري األرأل طالأب
مبوازنة اخلزينة اليت ترب وثًقة ىامة.
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 3-1التنطأأك ناسأأت مال رًأأد لفأأاعر اخلزينأأة :حأأت بق أ األ نأأاح أأب أن تطأأو األس ألوب اجلًأأد يف و ًأأد فأأاعر
اخلزينة.
 4-1لأهًل إعأداا ادلًزانًأة وحلأاب النتًوأة التقديريأة :ن أد إعأداا كأل مأن ادلوازنأة وحلأاب النتأاعت التقديريأة أأتمكن
ادلكسلة من قًًم ادلراواية التنطكية.
ثالثا :إجراءات إعداد الموازنة التقديرية لخزينة المؤسسة االقتصادية
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التنبؤ النقدي للنقدية الداخلة والمدفوعات النقدية

ورأأد عأأدة طأأرق للتنطأأك ناختحتًارأأات النقديأأةة سأأنت ر إس أ هأأا وادلتمثلأأة يف طريقأأة التأأدف النقأأد ة وىأأذه

الطريقة ىى أكثر الطرق است ماخت و تمد علو التنطك لكل عنصر مأن عنافأر ادلقطوضأات وادلأدفوعات النقديأةة و تمثأل
ادلقطوضات النقدية يف الذمم احملصلة وكذلا ادلطالغ النقدية الناجتة عن نازل ادلكسلة علو أفأول ثانتأة أو نًأو رأزت مأن
أو اله أأا ادلالً أأةة أم أأا ادل أأدفوعات فتتمث أأل يف أر أأو ال م أأال واج أأا والضأ أراعب عل أأو األ ن أأاح ادلوزع أأةة و ل أأديد ال أأديون
ادللتحقة وشرات أفول رديدة أو أو اق مالًة.
 :1-1تقدددير التدددفقات النقديددة الداخلددة  :ي تمأأد قأأدير ادلقطوضأأات النقديأأة الداخلأأة علأأو ادلطً أأات ادلتول أأةة ونا أرا
أل ًة الة ادلطً ات ادلتول ة فإنو من األفضل أن يتم احتلأاب ىأذا الأرلم اعتمأااا علأو كأل مأن قأديرات ادللأكولو عأن

التلوي رنطا إس رنب مو ا اسة الاروف اختلتصأااية الأيت مأل ادلكسلأة يف لهأاة والأيت سأوف أكثر نالضأرو ة علأو
ادلطً ات ادللتهدفة ة ون د بديد لأم األعمأال ادلتولأو أب قلأًمو إس مطً أات نقديأة و مطً أات ذرلأةة ونأذلا فأإن
ادلكسلة بصل علو لًمة ادلطً ات النقدية يف احلالة يف حو بصأًل ادلطً أات اٌرلأة يتولأد علأو سًاسأات اختعتمأان
و التحصًل اليت تط ها ادلكسلة .
 :2-1تقدير المدفوعات النقديدة :مأن أىأم عنافأر ادلأدفوعات ادلنتاأرة ىأى ادلأواا األولًأةة وذلأذا أب القًأام ند اسأة
حلانات ادلو اين لتحديد الفية ال ااية للتلديدة ومن األحلن أن نكون متناعمو عوضأا أن نكأون متفأاعلوة ون أل
كذا أنو من ادللتحلن أن كون فية التلديد للمو اين نالنلطة للفية ب الد اسة ألصأر مأن الفأيات اللأانقة عوضأا

من أن كون طويلةة ولكن ىذا وفقا لنروا النرات اليت سًتم اخت فاق علًها مو ادلو اين خرتل فية ادلوازنة.
أمأأا نالنلأأطة ل رأأو فأأًمكن بديأأدىا نلأأهولة والأأا مأأن خأأرتل الت أأرف علأأو قأأديرات التو ًأأد و قأأديرات
التولأأد عأأن ال مأأل نالنلأأطة لفأأية ادلوازنأأة .وعنأأد قأأدير األرأأو أأب أن ندخأأذ سًأأو مراكأأز ادللأأكولًةة كمأأا كأأن التنطأأك
نتوا يخ وزيو األ ناح و لديد الفواعدة ونصفة عامة ب بديأد مواعًأد التلأديد ندلأة جلمًأو ادلأدفوعات األخأرصة أمأا
ادلدفوعات ادلت لقة ناختستثما فهى مر ططة نول اختسترتم الف لى لرتستثما أو ننروا متف علًها.
 :3-1الرصدديد النقدددي  :ن أأد القًأأام ن ملًأأة قأأدير ادلقطوضأأات و ادلأأدفوعات النقديأأة ةنقأأوم نطأأرح ادلأأدفوعات مأأن
ادلقطوضات م األخذ ن و اختعتطا الرفًد النقد يف أول مأدة حأيت نلأتطًو الت أرف علأو وضأ ًة سأًولة ادلكسلأة ىأل

بأأدث زيأأااة أو نقصأأان يف اللأأًولة النقديأأةة وخت نلأأتطًو يف احلأأو م رفأأة ىأأل ادلكسلأأة مررتمأأة علأأو الأيا األمأوال أو
ختة ونأأذلا ورأأب علأأو ادلكسلأأة اختحتفأأا ناحلأأد أا مأأن اللأأًولة ختسأأت ماذلا يف ول أ ال لأأر ادلأأا ة و كأأن بديأأد
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احلأأد مأأن اللأأًولة ندختلأأة لأأم األعمأأال أو ندختلأأة أ مأأال ال امأأل ومقا نأأة الفأأاعر أو ال وأأز يف اللأأًولة النقديأأة مأأو
احلد األاىن للرفًد نت رق علو ادلطلغ الوارب الياضو وكذلا موعده.
وناستخدام ىذه الطًانات كن قدير الرفًد النقد يف اية كل شهرة كما كن بديأد مأا إاا كأان الرفأًد
كافًا أم أنو ب علو ادلكسلة دنري مطلغ نقد عن طري اختليا من الغري دلوارهة ال وز يف الرفًد.
 -2إعداد موازنة الخزينة :

غطى موازنة اخلزينة مدة زمنًة قد نلنةة رتري أ ا كن أن كون ادلدة ألل أو أكثر من الاة و قلأًم ىأذه
ادلدة إس فيات ألل يررو إس النناا الذ زاولو ادلكسلأةة فأًمكن أن أد موازنأة علأو أسأا شأهر يف حالأة إاا مأا
اًأز ننأاطها نادلوطًأأة وعأدم التدكأد نالنلأأطة للتأدفقات النقديأةة كمأأا كأن أن أد ادلوازنأأة كأل ثرتثأة أشأأهر أو كأل سأأنة
عندما يكون النناا ملتقرة وكذلا احلال نالنلطة للتدفقات النقديةة وعلًو ار عملًة إعداا ادلوازنة مبرحلتو :
 المرحلددة اىول د  :و قأأد فًهأأا ادلقطوضأأات وادل أدفوعات الأأيت بأأدا مأأن خرتذلأأا مأأا إاا كأأان الرفأأًد فاعضأأا أوعوزة لطل أن كخذ ن و اختعتطا التمويرتت أو التو ًفات لصرية األرل.
 المرحلة الثانية :ويتم من خرتذلا اختًا مصاا التمويل والتو ًفات النهاعًة اليت دمت فًهأا ادلصأا يد ادلالًأةاليت ي ب عن التو ًفات.
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المحاضرة الخامسة
القرارات المالية المتعلقة برفع كفاءة تسيير الخزينة
أوال :القرارات المالية داخل المؤسسة االقتصادية
 -1مفهوم القرارات المالية:
إن روىر عملًة اااا القرا ادلا ىو احللم أو اختًأا احلأل مأن احللأول ادلمكنأة أو الطديلأة بقًأ رتأر مأا
دلوارهة مولد زلدا مت ل ناجلانب ادلا للمكسلةة والا يف ضوت وم طًات وم لومات وم ايري لاعد علأو حلأن
اختختًأأا ة ونالتأأا ااأأاا القأرا ادلرتعأأم يف إطأأا اخلطأأة اختسأيا ًوًة الأأيت لأأري علًهأأا ادلكسلأأة وسًاسأأتها ال امأأة اخلافأأة
نتأأوفري الوسأأاعل ادلالًأأة لو اعفهأأا الأأيت بتأأاج إلًهأأا للوفأأول إس األىأأداف اخلافأأة كأأذه الو أأاعد واحملققأأة للهأأدف ال أأام
للمكسلة.
 -2أنواع القرارات المالية :ورد ثرتث أنواع من القرا ات ادلالًة وىى:
 :1-2قد د درارات االس د ددتثمار :ت أ أأرب ل أ أرا ات اختس أ أأتثما م أ أأن أى أ أأم ل أ أرا ات اجاا ة ادلالً أ أأة وأعق أ أأدىا نل أ أأطب ططً ته أ أأا

اختستثما ية .فاختستثما ي رف علأو أنأو و ًأد األمأوال ادلتاحأة يف أفأول متنوعأة للحصأول علأو أدفقات مالًأة أكثأر
يف ادللتقطل .وهو ثالث أنواع :استثما ات ماايةة ورتري ماايةة استثما ات مالًة.
تمثل أسق القرا اختستثما

فًما يلى:

 اختطا اسيا ًوًة اختستثما ادلرتعمة. اعتمأأاا خط أوات زلأأداة عنأأد ااأأاا الق أرا اختسأأتثماواختًا الطديل ادلناسب.

منهأأا بديأأد اذلأأدف وع أأر الطأأداعل و قًأأًم الطأأداعل

 اختسأأتناا إس ادلطأأااس األساسأأًة عنأأد ااأأاا الق أرا ات كت أأدا اخلًأأا ات اختسأأتثما ية وكفأأاتة إاا ة اختسأأتثما اتو نويو يف اختستثما ات.
 :2-2قرار التمويل :ينصأب اىتمأام مثأل ىأذه القأرا ات علأو ادلأزيت ادلثأا للتمويأل مثأل كأوين أ ادلأالة احلصأص
النلأأطًة لأأديون والأأيت بمأأل فاعأأدة ثانتأأة كمصأأد للتمويأأل .والقأرا ات التمويلًأأة أل مننأدة ت لأ نطريقأأة اختًأأا النلأأطة
ادل ًنأأة لكأأل نأأوع يف التكأأوين ال أأام ل مأوال ادلتاحأأة و تأأرب عملًأأة كأأوين الأرأ مأأا للمننأأدة إحأأدص األورأأو ادلهمأأة يف
لرا ات التمويل حًث أ ا ت امل مو ال رتلات النارية نو و ًد الديون وم دل ال اعد أو األ ناح للملا و.
 :3-2ق درارات توزيددع اىربدداح :تضأأمن رلموعأأة ل أرا ات الأأيت بأأدا النلأأطة ادلدويأأة ل نأأاح النقديأأة الأأيت أأوزع علأأو
ادللأأا و مأأن الأأة األسأأهم ال اايأأة أو زمأأن وزيأأو ىأأذه األ نأأاح وبديأأد األ نأأاح الأأيت أأب اختحتفأأا كأأا ااخأأل النأأركة
ننأأكل أ نأأاح زلتوأأزة والأأيت تأأرب مصأأد مهمأأا مأأن مصأأاا التمويأأل الأأداخلى ي أأزز لأرا ات اجاا ة ادلالًأأة عنأأدما طحأأث

عن مصاا التمويل ادلناسطة.
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ثانيا :القرارات المالية المتعلقة بتسيير االنحرافات وكيفية التحكم فيها
تضأأمن ادلوازنأأة النقديأأة عأأر فصأأًلى للمقطوضأأات وادلأأدفوعات النقديأأة مبأأا نأأدا ادلتطقأأى مأأن اخلزينأأة ذخأأر الفأأيةة
ومبقا نة ىذا األخري مو احلد األاىن لرفًد اخلزينة كن أن اهر احلارة إما للقًام نتو ًفات أو اويرتت.
-1

توظيف فوائض الخزينة

مأأن أرأأل التو ًأأد األمثأأل للفأواعر النقديأأة ختنأأد مأأن األخأأذ ن أأو اختعتطأأا ادل أأايري التالًأأة :ادلراوايأأة ادلتول أأةة ادلخأأاطر
احملتملة وا رة اللًولةة و كن ذلذه التو ًفات أن دخذ أشكاخت مت داة كن اكر ن ضها فًما يلى:
 :1-1التوظيف المصرفي:
 الودائع ىجدل :ىأى أمأوال رلمأدة يف حلأاب ننكأى لفأية م ًنأة نفاعأدة زلأداة يف وثًقأة مصأااق علًهأا مأنطأرف فأاحب احللأابة ىأذا األخأري الأذ خت كأن لأو سأحطها لطأل انقضأات ادلأدة ادلتفأ علًهأا إخت ننأأروا
كاجخط أأا ادلل أأط واحتم أأال بم أأل فاع أأدة س أألطًة عل أأو ادلطل أأغ ادلل أأحوبة ومن أأو ف أأالوااعو ألر أأل جتم أأو ن أأو
خافأأًيت التو ًأأد واللأأًولةة فخافأأًة التو ًأأد طأأى لصأأاحطها احل أ يف احلصأأول عل أ عاعأأد يف ش أأكل
فاعدةة نًنما خافًة اللًولة ل أن مدة نقات الواي ة يف الطنا لًل طويلة ناجضافة إس إمكانًأة سأحطها
يف أ ولتها
 سددندات الصددندو  :اضأأو لأأنفق ادلنط أ الأأذ اضأأو لأأو الواي أأة األرأألة ولكأأن ايأأن ادلفأأي ىأأو زلمأأدماايا نواسطة سند اطى أو حلاملو.
 :2-1التوظيف عن طريق السو المالي:
 شهادات اإليدداع :ىأذه النأهااات صأد ىا الطنأوك وادلكسلأات ادلالًأةة و تأرب حقأوق لانلأة للتأداولة نأطوإس حد كطري الوااعو ألرل مو وروا امتًاز ىام يتمثل يف القانلًة للتداول.
 س د دندات الخزيند ددة :اثأ أأل أااة اويأ أأل و و ًأ أأد يف ذن واحأ أأدة وىأ أأى عطأ أأا ة عأ أأن سأ أأندات حلقأ أأوق صأ أأد ىاادلكسلأأات رتأأري الطنكًأأةة بقأ م أأدل فاعأأدة ثانأ ة أمأأا مأأدة حًا أأا فهأأى لصأأرية رأأداة عملًأأا ألأأل مأأن ثرتثأأة
أشهر.

 :3-1توظيفات أخرى:
 -شرات ادلواا األولًة مو اختخذ ن و اختعتطا احتمال اطلفا

األس ا و كالًد التخزين.

 -النرات النقد أو الدفو ادلطكر لرتستفااة من اخلصم ادلكتلب الذ

نحو ادلو ا.

 الطًو ناألرل أو زيااة فية اختعتمان ادلمنوحة لل مرتت. -2تمويل العجز في الخزينة:
إاا ما رض ادلكسلة ل وز نقد فإنو يتم اللووت إس أاوات اويلًة سلتلفة لتغطًة ىذا ال وزة و فًمأا يلأى
ن ر األاوات –علو سطًل الذكر خت احلصر :-
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 1-2التمويل الداخلي (التمويل الذاتي) :يل ب التمويل الذايت او ا ىامأا يف اويأل ادلكسلأة سأوات يف ادلأد القصأري
أو الطويلة واثل نتًوة الدو ة رزتا أساسًا من التمويأل الأذايتة رتأري أ أا لًلأ ادلصأد الوحًأد لأوة نأل ورأد عنافأر
أخرص كاختىترتكات وادلكونات واليت نكل عرتلة دعى نالقد علو التمويل الذايت:
ونلب التمويل الذايت كما يلى:
التمويل الذاتي = القدر عل التمويل الذاتي – مكافأة رأس المال .
 :2-2التمويل الخارجي لنشاط االستغالل :نذكر منها
 oتسهيالت الصندو  ،حًث لود ادلكسلة إس ىذا النوع مأن القأرو

لتغطًأة ال وأز عأل ملأتو

فأأندولهاة ىأأذا ال وأأز النأأا ت عأأن عأأدم بصأأًل ادلكسلأأة حلقولهأأا ألسأأطاب رتأأري متول أأة مثأأل أأدخري
لديد الفوا ري ادللتحقةة ف ونة لوي ادلنتورات ورتريىا شلا نول اون افو الديون ادللتحقة.
 oالقددروا الموسددمية :اأأنه ىأأذه القأأرو

عأأااة إس ادلكسلأأات اات الطأأانو ادلأأوطىة ًأأث أأزااا

احتًارأأات ادلوطًأأة التمويلًأأة يف فأأية م ًنأأة مأأن اللأأنةة وعلًأأو لوأأد إس غطًتهأأا ناسأأتخدام ىأأذه
القرو

 oالسحب عل المكشوف :لود لو ادلكسلة يف حالة وروا عوز حأاا يف أ مأال ال امألة وىأو
عط أأا ة ع أأن ادلطل أأغ ال أأذ يل أأمه الطن أأا للمكسل أأة نل أأحطو حً أأث يص أأطه حل أأاكا اجل أأا
ويتحدا ىذا ادلطلغ علو أسا الوض ًة ادلالًة للمكسلةة حوم و لم أعماذلا ورتريىا.

م أأديناة

 oالتمويالت من السدو المدالي وادلتمثلأة يف سدندات الخزيندة ومأن أرأل اويأل احتًارأات اخلزينأةة
فإنو كن للمكسلة أن لود إس سندات اخلزينة ادلذكو ة سأانقا ناعتطا ىأا اثأل أااة اويأل و و ًأد

يف ذن واحأد .و سدندات الخزيندة متوسداة اىجدل القابلددة للتدداول الأيت صأد ىا ادلكسلأات مأأن
أرل اويل احتًارات اخلزينأةة مأد ا توأاوز اللأنة أمأا حأدىا األلصأو فهأو رتأري زلأداة تأرب ىأذه
الل أ أأندات وس أ أأًلة اوي أ أأل مرن أ أأةة إا ك أ أأن أ أأديلها حل أ أأب ادل أ أأدة ومطل أ أأغ اختحتًار أ أأاتة و ك أ أأن
للمكسلات الكطرية فق است مال ىذا األسلوب.
ثالثا :إجراءات رفع كفاءة تسيير الخزينة في المؤسسات االقتصادية

قا كفاتة لًري اخلزينة مبدص صلاحها يف افًر فًد النقدية إس أاىن لًمة شلكنةة مأن أرأل الوفأول إس
خزينأأة فأأفريةة اون أن يأأكا الأأا إس أأدثري عكلأأى علأأو لأأد ة ادلكسلأأة علأأو الوفأأات نالتزاما أأاة خافأأة وأن النقديأأة
تأأرب أفأأرت عأأاطرت خت نق أ أ إي أراا ونالتأأا فأأإن ضأأخمو يأأكا إس افأأًر م أأدل او ان األفأأولة شلأأا يقلأأل مأأن
ادل أأدل ال اعأأد علأأو اختسأأتثما ة وىنأأاك عأأدا مأأن اجر أراتات الأأيت كأأن اسأأتخدامها لرفأأو كفأأاتة إاا ة النقديأأةة منهأأا
إرراتات اات فًغة اطًطًة وأخرص نفًذيأةة إس رانأب بديأد احلوأم األمثأل للنقديأة الوارأب اختحتفأا نأو و لأًري
اختضلرافات.
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 .1اإلجراءات التخاياية لرفع كفاءة تسيير الخزينة:
ت لأ اجرأراتات التخطًطًأأة نتلأأا األننأأطة الأأيت تصأأل ن ملًأأة التنطأأك نالتأأدفقات النقديأأةة و تمثأأل أساسأأا يف
إعداا موازنة اخلزينةة ىذه األخرية لهم يف الكند عأن حوأم الفأاعر أو ال وأز ادلتولأو يف النقديأة و ولًأ حدوثأوة
ونأأذلا تأأًه لأأراا ة فرفأأة ا اسأأة الطأأداعل ادلتاحأأة اختسأأتثما الأأا الفأأاعر واختًأأا أفضأألهاة أو ادلفاضأألة نأأو ادلصأأاا
الطديلة لتمويل ال وز والا لطل أن يتحق الفاعر أو ال وز.
ويف رتًاب موازنة احلزينة لن كند ادلكسلة عن وروا فاعر أو عوز إخت عندما يتحق نالف ألة ومأن مث لأد
ضأأى ول أ طويأأل لطأأل الوفأأول إس ل أرا ننأأدن كًفًأأة اسأأتثما ىأأذا الفأأاعر أو اويأأل ال وأأزة وىأأو مأأا ي أأل زيأأااة
متوسأ الرفأًد النقأد عمأا ينطغأى أن يكأون علًأو أو يكأون سأالطاة ولكأى أزااا فاعلًأة اسأتخدام موازنأة اخلزينأة ينطغأأى
أن راعى الدلة يف التنطك نالتدفقات النقدية الداخلأة واخلا رأة الأيت تضأمنهاة إا أن ىأذا مأن شأدنو أن يقلأل مأن احلارأة
إس اختحتفا نرفًد نقد لغر احلًطة.
 .1اإلجراءات التنفيذية لرفع كفاءة تسيير الخزينة:
 إدارة المخزون :والذ يأكثر مطاشأرة علأو التأدفقات النقديأةة ويأزااا ىأذا التأدثري يف شأد و كلمأا للأ سأرعةاو ان ادلخأ أأزونة أ كلمأ أأا طال أ أ فأ أأية جتمًأ أأد ادلأ أأال ادللأ أأتثمر يف ادلخأ أأزونة وكلمأ أأا زاات كلفأ أأة ادلخأ أأزون
والكمًأ أأات احملأ أأتف كأ أأاة لأ أأذلا مأ أأل ادلكسلأ أأة علأ أأو قلًأ أأل ادلخأ أأزونة واحملافاأ أأة علأ أأو ملأ أأتوص يضأ أأمن

اختحتًارأأات اجنتارًأأةة مأأن خأأرتل ل أريو عملًأأة الطًأأوة واديأأد الفأأية نأأو اختلتأزام ندعطأأات اجنتأأاج وادلطً أأات
ونالتا التحصًل اللريو
 اإلس دراع فددي تحصدديل المقبوضددات :ويتحق أ الأأا مأأن خأأرتل حأأث ال مأأرتت علأأو سأأرعة اللأأدااة مأأنهخصم الأدفوة إ طأاع سًاسأة منأداة يف التحصأًلة اجسأراع يف بويأل النأطكات ادللأتلمة إس نقديأة ورتريىأاة
وىو ما يكا إس زيااة التدفقات النقدية الداخلة.
 اإلبااء في سداد المدفوعات :وي ل أن قوم ادلكسلة ندفو التزاما ا للغري يف ول متدخر واون اجسأاتةإس ط تهأأا ادلالًأأةة ولكأأن علًهأأا أيضأأا أن لأأتغل اخلصأأم النقأأد إاا كأأان الأأا متاحأأاة وىأأو مأأا يأأكا إس

افًر حوم األ فدة النقدية ادلطلونةة ومن مث افًر التكالًد.
 الدفع للدولة والهيئات االجتماعيدة فدي الوقدل المناسدب :فالدولأة ىأى الأيت بأدا لواعأد الأدفو للضأراعبوالرسأأوم مثأأل TVAة إان أأب علأأو ادلكسلأأة أن ط أأث نالنأأطكات ادلوافقأأة دلصأأاو الض أراعب يف الول أ
احملدا لتونب كالًد التدخري.

 مواءمددة التدددفقات النقديددة :ويقصأأد نادلواتمأأة التنلأأً نأأو ولً أ التأأدفقات النقديأأة الداخلًأأة واخلا رًأأةةننكل يلمه نتخفًر الرفًد النقد الذ ينطغى علو ادلكسلة اختحتفا نو.
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السلسلة الثانية
أوال :ما ىى أىم القرا ات ادلالًة ادلت لقة نتلًري اضلرافات اخلزينة ( حالة الفائض و حالة عجز)

ثانيا  :ا مكسلة الراية من مناكل ت ل نتلًري خزينتهاة وكدف قدير احلوم األمثل ذلا لدم لا ادل لومات
التالًة :
لم األعمال خا ج الرسم 003330333 :اج %03 .من مطً ات ادلكسلة يلداىا ال مرتت خرتل 50

-

" فية بصًل ال مرتت  15يوم "

يوم والطالى خرتل  03يوم.

" متوس فية او ان الطضاعة  03يوم"
 متوس سلزون الطضاعو 1510033 :اج كلفة شرات الطضاعة ادلطاعة اثل  %50من لم األعمال خا ج الرسم ارو ال مال اثل  %13من لم األعمال خا ج الرسم " .متوس فية لديد األرو =  53أيام " لًمة منييات ادلكسلة من ادلو اين خا ج الرسم ( ألرل  501330333 :اج " متوس فية لديدادلو اين  03يوم"
 حًث أن الرسم علو القًمة ادلضافة %51المالوب :حلاب م امرتت اليرًه ل نافر اختستغرتل واختحتًاج من أ ادلال ال امل ادل ًا

نديام من لم

األعمال.

ثالثا :لديك الموازنة التقديرية الخاصة بالمبيعات الفصلية لسنة  xلمؤسسة الرياا كاآلتي:
الفصل
رقم اىعمال

n/04

n+1/10

n+1/02

n+1/03

n+1/04

500050333 500150333 500500333 1030333 5330333

ويقدم لا ملري اخلزينة ادل لومات التالًة:
  %10من مطً ات الفصل لوص نقدا والطالى يف الثرتثى ادلوال مو ال لم أن عملًات ادلكسلة م فاة منTVA

 ادلنييات من ادلواا األولًة تم شهريا مبطلغ  5030333اجة ىذا ادلطلغ ير فو إس  5530333اجانتداتا من الفصل الرانو .علما أن منييات كل اللنة لدا يف الفصل األخري اف ة واحدة.
  قد مصا يد التدمو اللنوية ب  5330333اجة لدا ندللاا متلاوية يف اية كل ثرتثى. تولو ادلكسلة أن قوم شركة التامو نت ويضها عن أضرا حلقتها عن عملًة سرلة رضالت وير يقد ب  000333اج يتولو أن نصل يف شهر أفريل من اللنة .N+1

ذلا .مطلغ

 لام ادلكسلة خرتل الثرتثى األخري من اللنة  Nنالتخطً حلًازة ذختت رديدة نقًمة .505330333طلطًة النرات لدم يف  0n/51/30واحلصول علو اٌختت متولو نداية شهر أكتونر من
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اللنة  . n+1سدات ادلكسلة ثلث ادلطلغ عند قدمي الطلطًة والطالى يلدا ندللاا شهرية دلدة  30أشهر
ندتا من ا يخ احلصول علو اٌختت
 دفو ادلكسلة  %1من لم اعماذلا كرسم علو لم األعمال يف اية كل ثرتثى. لدا ادلكسلة  %00من لًمة األرو دلصلحة الضمان اخترتماعى يف اية كل ثرتثىة قد األرو ب 5530333اج دفو اية كل شهر.
 سلصصات اختىترتك لللنة  n+1قد ب  503330333اج .وستضم النتاعت ىن التخصًص ادلقد ة ب 505330333اج اس اختحتًاطات
العمل المالوب:لم نإعداا ادلوازنة التقديرية للخزينة للنة  N+1علما أن فًد اية اللنة  Nكان  3033دج

الحل
أوال :ما ىى أىم القرا ات ادلالًة ادلت لقة نتلًري اضلرافات اخلزينة ( حالة الفائض و حالة عجز)
القرارات المالية المتعلقة بتسيير انحرافات الخزينة في حالة فائض

 -1التوظيف خارج السو المالي:

 -1التمويل الداخلي:

 التلديد ادللط للديون. شرات مواا أولًة. الوااعو ألرل. -أاونات الصندوق

القرارات المالية المتعلقة بتسيير انحرافات الخزينة في حالة العجز

 -القد ة علو التمويل الذايت CAF

 -2التمويل الخارجي
والتنات

اختستحقاق.
 -2التوظيفات عن طريق السو المالي:
 سندات اخلزينة القانلة للتداول. شهااات اختيداع. -سندات اخلزينة .األسهم.

سندات

 خصم األو اق لر مقانل فوا ري -اللحب علو ادلكنوف

لهًرتت

الصندوق
 القرو ادلوطًة. الكفاختت ادلدفوعة. -اختعتماا ادللتند

ثانيا :حساب معامالت الترجيح
 معامل ترجيح البضاعة = كلفة شرات الطضاعة ادلطاعة  /لم اختعمال خا ج الرسم= ( 1885 = 003330333 / )3050 * 003330333

 معامل ترجيح الموردين = لًمة ادلنييات مو الرسم  /لم اختعمال خا ج الرسم= ( 18476 = 003330333 / )5051 * 501330333

 معامل ترجيح العمالء = لًمة ادلطً ات اٌرلة مو الرسم  /لم األعمال خا ج الرسم= ( 0809 = 003330333 / ) 5051 * 003330333
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 معامل ترجيح  Tvaعل المشتريات = (لًمة ادلنييات * / 3.51لم األعمال خا ج الرسمفترة

البيان

= ( 18176 = 003330333 / )3051 * 501330333
عناصر االستغالل بأيام من رقم اىعمال
معامل

الدوران
03

الترجيح
3050

 1000يوم/رقم اىعمال

العمالء

15

5051

 10011يوم/رقم اىعمال

 TVAعل المشتريات

00

30300

 1005يوم/رقم اىعمال

الموردون

03

30005

 15035يوم/رقم اىعمال

اىجور

53

301

 1يوم/رقم اىعمال

 TVAعل المبيعات

00

3051

 0000يوم/رقم اىعمال

مخزون البضاعة

إحتياجات الدورة

المج دمد د د د د د د ددوع

موارد الدورة

36873

58887

 06804يوم/رقم اىعمال

االحتياج في راس المال العامل المعياري ()2( – )1

مبلغ االحتياج في راس المال العامل =  134.500 = ) 360/3.000.000 ( * 16.14دج
ثالثا :إعداد الموازنة التقديرية للخزينة الخاصة بالسنة N+1
الفصل

02/n+1

03/n+1

835 000

1 200 000

1 669 000

1 483 750

 -ادلطً ات نقدا

835 000

1 134 000

1 669 000

1 483 750

 -بصًل من التدمًنات

0

66 000

0

0

772 800

788 320

784 560

2 731 020

 -منييات ادلوا ا األولًة

0

0

0

1 890 000

 -مصا يد التدمو

25 000

25 000

25 000

25 000

 -األرو

540 000

540 000

540 000

540 000

 -احلصول علو اٌختت

0

0

0

60 000

 -الرسم علو لم األعمال

18 800

34 320

30 560

27 020

 -الضمان اخترتماعى

189 000

189 000

189 000

189 000

1811

688811

4738881

083588381

موازنة المقبوضات

موازنة المدفوعات

رصيد بداية المدة
الخزينة الصافية في نهاية المدة
الحالة

01/n+1

04/n+1

688811

473 880

1 358 320

111 050

فائض

فائض

فائض

فائض
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