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  :تقديم 

مقاييس ن م ي كان يسمى سابقا بتسيير الخزينةذإدارة التدفقات النقدية واليعتبر مقياس 

.  وصاخص املاستر إدارة مالية عموما وطلبة املاليةعلوم الألاساسية املوجه لطلبة الوحدات 

 من الطالب تمكينلوضمن هذا إلاطار والسياق تم إعداد هذه املطبوعة البيداغوجية 

بالتدفقات  باملفاهيم املتعلقة أساسا املتعلقة والتطبيقية النظرية املعارف مختلف اكتساب

لتي ا والنماذج الرياضية. وهذا من خالل تزويد الطالب بأهم ألادوات وطرق تسييرها النقدية

  للمؤسسة.بالتسيير ألامثل للخزينة بما يسمح بتحقيق أكبر عائد ممكن تسمح 

معارف نظرية  اكتسابمن خالل هذه املطبوعة إطار مرجعي للطلبة يمكنهم من لقد كونا 

 وتطبيقية تسمح لهم بمعرفة أهم التدفقات التي لها عالقة بالخزينة وكيفية من خالل

 املتعلقة باملقياس. املفاهيم كل وترسيخ توضيح في تساعدأمثلة وتمارين تطبيقية  تقديم

ر علوم املاست املوجه لطلبةالثاني لسداس ي ابرنامج عند إعداد هذه املطبوعة قمنا باحترام 

 . ماليةإدارة  تخصصالتسيير 
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 إدارة التدفقات النقديةقياس بطاقة وصفية مل

  وعلوم التسيير: العلوم الاقتصادية والتجارية كلية -

 : علوم التسيير القسم -

 إدارة مالية 1ماستر: التخصص -

   إدارة التدفقات املالية :املقياس -

 : أساسيةوحدة  -

     20: املعامل -

 20: ألارصدةعدد  -

 

  :وأهدافهتعريف عام باملقياس  -

ملؤسسة.  ايهدف هذا املقياس إلى تعريف الطالب بأهمية تسيير التدفقات املالية النقدية داخل 

 ملؤسسةا حيث يستعرض أهم ألادوات املحاسبية والنماذج الرياضية التي تسمح بالتسيير ألامثل لخزينة

 الاقتصادية.

  للمقياس:املكتسبات السابقة الالزمة  -

يجب أن يكون الطالب ملما بمفاهيم اساسية حول التسيير املالي وكل ما يتعلق بكيفية إعداد 

وهي معارف تكتسب في مقياس  وجدول التمويل، وحركة رؤوس ألاموالجدول تدفقات الخزينة 

 IASاملالي وإلادارة املالية املعمقة. إضافة للمعايير املحاسبية  والتشخيصاملحاسبة العامة واملعمقة 

 :   املقاييس ألاخرى ذات العالقة -

 التشخيص املالي -

 إلادارة املالية املعمقة -

 إدارة مصادر التمويل -

 املؤسسةمالية  -

     الكفاءات املستهدفة باملقياس: -

 إعداد املوازنة التقديرية للخزينة -

 إكتساب مهارات في كيفية إدارة الفائض النقدي في خزينة املؤسسة. -

إكتساب مهارات في كيفية وطرق البحث عن مصادر تمويل العجز في خزينة املؤسسة بأقل  -

 التكاليف

 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    محاضرات في مقياس إدارة التدفقات النقدية

4 
 

 :  املقياسكيفية تقديم  -

 "21" + أعمال موجهة " 21" عدد  محاضرات

 :مراجع ينصح بها الطالب -

 0202، درا العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، إدارة الخزينة دروس وتطبيقات نصيب رجم، -

  0202، للنشر والتوزيعحامد  ، دراالخزينةألامثلية في تسيير باديس بن يحيى بوخلوة،  -

دار زهران  ،IFRSالتحليل املالي الحديث طبق ملعايير إلابالغ املالي الدولية  ،شعيب شنوف -

 0202 ،، ألاردنوالتوزيعللنشر 

 0200الاردن،  وائل،، تمارين وحلول، دار الادارة املاليةالياس بن ساس ي، يوسف قريش ي،  -

، الطبعة ألاولى، دار وائل (والتطبيقيةألاسس العلمية )إلادارة املالية أسعد حميد العالي،  -

 0202للنشر، 

 0200خميس ي شيحة، التسيير املالي للمؤسسة، دار هومة، الجزائر،  -

- Gilbert Reinold, Cash-flow et tableau de financement intégral, Edition 

d’organisation, 2010  

- Patrice vizzanova, Gestion financière, Berti édition.  9eme édition,  

- Patrice vizzanova, Evaluation des entreprises, Tome 2, ATOL édition 
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 املحتويات فهرس

 الصفحة 

  

  

  

 الفصل ألاول: مدخل نظري الى الخزينة

 01 أوال: مفاهيم أساسية حول الخزينة

 01 ثانيا: التطور التاريخي لوظيفة الخزينة

 01 أهمية تسيير الخزينة في املؤسسةثالثا: 

 01 املؤسسة الخزينة في تسيير أهدافرابعا: 

 11 خامسا: املشاكل املتعلقة بتسيير الخزينة في املؤسسات الاقتصادية

 10 واملهام ألاساسية( )الصفاتالخزينة  سادسا: مسير

 املالي لقائمة التدفقات النقدية الثاني: التحليلالفصل 

  ألاول: التحليل الساكن للقائمة التدفقات النقديةاملحور 

 12 تقديم لقائمة تدفقات الخزينة أوال:

 43 تحليل حسابات وأرصدة جدول تدفقات الخزينةثانيا: 

 41 ثالثا: القراءة املالية لجدول تدفقات الخزينة 

 31 رابعا: حدود التحليل املالي بواسطة جدول تدفقات الخزينة

  الثاني: التحليل الديناميكي للتدفقات النقديةاملحور 

 33 عرض وتحليل جدول التدفقات املالية متعدد السنوات أوال:

 31 ثانيا: دراسة وتحليل جدول التمويل

 11 ثالثا: القراءة املالية لجدول التمويل

 الفصل الثالث: الحجم ألامثل للخزينة

 13 الخزينة وأهم وضعياتهاأوال: 

 01 الاحتياج في راس املال العامل املعياري  ثانيا :

 01 ثالثا: التحكم في عناصر الاحتياج في رأس املال العامل

 الفصل الرابع: التسيير ألامثل للتدفقات املالية

 011 املوازنة التقديرية كأداة لتسيير الخزينةأوال: 

 010 الخزينةتحديد الحجم ألامثل للخزينة ومعالجة اختالالت تدفقات : ثانيا

 031 قائمة املراجع
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 الصفحة قائمة الجداول 

 11 تأثير التدفقات النقدية من أنشطة املؤسسة على الرصيد النقدي: 10-11 الجدول رقم

 40 : جدول تدفقات الخزينة بالطريقة املباشرة10-10الجدول رقم 

 41 : جدول تدفقات الخزينة بالطريقة غير املباشرة10-10الجدول رقم 

 31 : جدول التدفقات املالية متعدد السنوات10-10الجدول رقم 

 30 : القسم ألاول من جدول التمويل10.10جدول رقم ال

 11 الجزء الثاني من جدول التمويل :10.10جدول رقم ال

 04 : حساب الاحتياج في راس املال العامل املعياري 10-11الجدول رقم 

 012 : نموذج ملوازنة سداسية لتدفقات الخزينة10.11الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة قائمة ألاشكال

 41 هم أنشطة ألاعمال لجدول التدفقات الخزينةأ :10-11 رقمالشكل 

 12 : أسباب حدوث أزمة في الخزينة10-11الشكل رقم 

 01 : مكونات تحديد الحجم ألامثل للخزينة10.10الشكل رقم 
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 الفصل ألاول 

 مدخل نظري إلى الخزينة
 

 أوال: مفاهيم أساسية حول الخزينة

 ثانيا: التطور التاريخي لوظيفة الخزينة

 ثالثا: أهمية تسيير الخزينة في املؤسسة

 املؤسسة الخزينة في تسيير أهدافرابعا: 

 خامسا: املشاكل املتعلقة بتسيير الخزينة في املؤسسات الاقتصادية

 واملهام ألاساسية( )الصفات الخزينة سادسا: مسير

 
ل  و

ألا
ل 

ص
لف

ف ا
دا

أه
  التعرف على املفاهيم املتعلقة بخزينة املؤسسات الاقتصادية 

 معرفة التطور التاريخي لوظيفة مسير الخزينة 

 .تحديد أهمية وظيفة تسيير الخزينة 

 معرفة العالقة التي تربط الخزينة بمختلف وظائف  
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 تمهيد :

مستوى املؤسسات  على الخزينة مسير دور  في النظر إعادة إلى املالية ألاسواق هزت التي حداثألا  أدت

 كانت الخزينة والتيمسير  لوظيفة ةجديدمعالم  رسم على حدثت التي التغيرات عملت حيث ،املعاصرة

 استغاللمن خالل  للسيولةألامثل  بالتسييرأساسا  مرتبطة جديدة مهام لىع مهامها اتوسي اتجاه فيكلها 

تسيير  على السوق والعمل قواعد احترام مع والنقدي، املالي السوق  مستوى  على املتاحة الفرص كل

 وفق املتاحة ألامثل للموارد التخصيص وضمان التمويلية الشروط أحسن ومفاوضة ، ألاخطار مختلف

 .املجال هذا في املؤسسة وأهداف املالية حدود السياسة

ها التاريخي إضافة لهذا سنحاول من خالل هذا الفصل عرض أهم املفاهيم املتعلقة بالخزينة ونطور 

 الستعراض أهميتها والعالقة التي تربطها مع مختلف وظائف املؤسسة.
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 أوال: مفاهيم أساسية حول الخزينة

من اليوم أصييييبح يحتل مكانة معتبرة ضييييو يعتبر تسيييييير الخزينة جزءا ال يتجزأ من التسيييييير املالي، 

املتخذة من طرف املؤسييييسيييية واملتعلقة بكل جوانب نشيييياطها وظائف املؤسييييسيييية، وذلا قن كل القرارات 

ينعكس مفعولها وأثرها املباشر على الخزينة التي تعبر عن الجانب الحقيقي أو الفعلي لجميع التدفقات 

أو ليدي، التق من املنظور ، الخزينةاملتعلقة بفاهيم املعلى  الجزءذا سييييييييييييييتم التعرف في هذا هل .النقيديية

 املفهوم الحديث. وأالنقدي، واملفهوم الديناميكي، 

 : املفهوم التقليدي للخزينة-0

ينظر للخزينيية حسيييييييييييييب هييذا املفهوم على أ هييا الفرق في لحظيية معينيية بين املصيييييييييييييادر املوضيييييييييييييوعيية 

 .  1لتمويل نشاط املؤسسة والاحتياجات الناتجة عن هذا النشاط

ة ة سييييييواء طويلة أو قصييييييير سييييييليات التي تقوم بها املؤسييييييمن هذا املنظور تعتبر الخزينة صييييييورة لكل العم 

ألاجل، وهذا ما يتطلب وجود أموال جاهزة باسيييييييييييتمرار ملواجهة الاحتياجات املختلفة، وهي تعكس حالة 

 التسيير املالي للمؤسسة. 

 املفهوم النقدي للخزينة: –1

 مميزات هيكلةتعرف الخزينة حسيييب هذا املنظور على أ ها: "رصييييد نقدي يتوقف مسيييتواه على 

اسيييتخدامات وموارد املؤسيييسييية، ويمكن تعريف هذا الهيكل اسييييتنادا إلى درجة التقارب النقدي الخاص 

 بمختلف استخدامات وموارد املؤسسة، والذي يتضح من خالل:

 التقارب النقدي لالستخدامات: ويتميز بخاصيتين: -

يولة، وهي النقود السيييييييييييولة: تتوقف على مدي سييييييييييرعة تحول الاسييييييييييتخدامات ألاصييييييييييول  إلى سيييييييييي -

 السائلة والجاهزة ملعامالت املؤسسة. 

 املتاح: وهو قدرة عناصر ألاصول على توفير النقدية دون إحداث توقف في نشاط املؤسسة. -

 التقارب النقدي للموارد: ويتميز أيضا بخاصيتين: -

 الاستحقاق: ويتعلق بفترة تسديد القرض. -

رد  عنصيير من عناصيير الخصييوم  من دورة تمويل عدم الاسييتمرار: ويعبر عن إمكانية بييحب املو   -

 2 املؤسسة.

 

 

 

                                                           

 02 ، ص0110حامد للنشر، ألاردن،  ، دارألامثلية في تسيير خزينة املؤسسةباديس بن يحي بوخلوه، 1 
 02ص  ،املرجع نفسه 2
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 املفهوم الديناميكي للخزينة:-0

هو مقيياس لحظي  فترة وجيزة جيدا  ناتج عن الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة املرتبطة 

أسييياسيييا بالنشييياط الاقتصيييادي للمؤسيييسييية، فجوهر الخزينة إذن هو ضيييمان الحركة املسيييتمرة للتدفقات 

النقدية، حيث تشييييييييييمل التدفقات الواردة على تلا ألاموال التي حصييييييييييلت عل ها املؤسييييييييييسيييييييييية من أطراف 

متعددة  املسييييييييييييياهمون، البنو.، الزبائن، ...  ملواجهة الاحتياجات املتعلقة بالتدفقات الصيييييييييييييادرة  أجور 

 ، 1املستخدمين، تسديد الديون، الضرائب، ...إلخ 

 : الحديث للخزينة املفهوم-3

املفهوم الحديث للخزينة ال يقتصيير على السيييولة واملسيياهمات البنكية فقي، بل يتعدى إلى إن 

السييييولة الكامنة وقدرات التمويل غير املسيييتعملة من طرف املؤسيييسييية، وعلى هذا ألاسييياس ف ن الخزينة 

 تكتسيييييييييي ي  عدا جديدا يضييييييييييمن مرونتها ويحقق غايانها الاسييييييييييتراتيجية، إال أن هذا يثير صييييييييييعوبات جديدة

بحيث تصيبح مهمة مسيير الخزينة ال تتعلق فقي بقرارات  سيطة على املدى القصير، بل تصبح تخص 

 2 .التسيير طويل املدى والتخطيي الاستراتيجي، وبذلا يتالش ى الفرق بينها وبين الوظيفة املالية

 لتمويل الموضوعة المصادر بين معينة لحظة في الفرق أنها على المفهوم هذا حسب للخزينة ينظر

 نشاط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، دراسةيةالاقتصادأداء تسيير الخزينة في املؤسسة  والاتصال علىأثر تكنولوجيا املعلومات  شمس الدين التجاني، قياس 1

ة، جامعة ورقلطرا.، أطروحة دكتورا، تخصص دراسات مالية واقتصادية، اميدانية لعينة من املؤسسات التا عة ملجمع سون

 20 ، ص0112الجزائر 
 20، ص المرجع نفسه 2
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 ثانيا: التطور التاريخي لوظيفة الخزينة

ة لثالثا العشريات خالل التطورات من العديد شهدت التي املالية الوظائف بين من الخزينة إدارة تعد

أن  إال  . للمؤسسة والاقتصادي املالي املحيي مست التي الكبيرة للتحوالت نتيجة ذلا كانو  ألاخيرة،

 عرض يمكنعموما . بها مرت التي املراحل قهم مفصلة دراسة يستدعي التحوالت هذه على الوقوف

 1:التالية الفترات من خالل الخزينة وظيفة تطور  مراحل

 :املحاسب الخزينة / أمين الستينيات سنوات-0

 املؤسسات، حتى في كبير  غموض  تميزتفقد  بالغة، أهمية باملؤسسة الخزينة لوظيفة تكن لم 

 رقابة على وضع ضرورة كانت باملقابل .الوظيفة بهذه مكلف مسؤول أو قسم يتواجد أن النادر من أنه

 وظيفة وجود بمعنى موجودة، الحسابات ويراقب يتتبع شخص طرف من باملؤسسة البنكية العالقات

 أمين اعتبارالى  أدى ماوهو  .البنكية الدفع لوسائل العام لإلستعمال مالئمة املؤسسة لخزينة كالسيكية

 للمؤسسة، البنكية لحالة الحسابات اليومية باملتا عة مكلف محاسب مثابةب املرحلة هذه في الخزينة

 مسجل هو وما املؤسسة املحاسبية في التسجيالت بين املقارنة ف ها يتم بنكية مقاربة وضع على ويعمل

 التي التقليدية، املحاسبية املعلومات حدود بتخطي له سمح للمحاسب املتعدد الدور  هذا .البنا لدى

 تتبع فكرة إلى ية املحاسب العمليات تواريخ   املحاسبي التسجيل تواريخ لفكرة أولوية على وضع تعمل

 الخزينة أمين ارتباط تحدد وبالتالي البنكية، الدفاتر في واملحددة القيمة أيام خالل من الرصيد البنكي

عملياته  لتوجيه إل ها، بحاجة هو التي املعلومات بحب على يعمل أين املحاسبية، باققسام  املحاسب 

 كافية ملواجهة موجبة سيولة تأمين على يعمل أين املؤسسة، في السيولة متا عة  في واملتمثلة البسيطة

 على  شأن السحب واملفاوضات الخزينة، قروض على املطلق إلاعتماد خالل من املتوقعة، غير الظروف

 .املستقبلية إلاحتياجات ملواجهة البنكيين، املتعاملين مع املكشوف

  السبعينات سنوات-1

على  أمين إعتباره خالل من املؤسس  املحاسب  في الخزينة أمين به عرف الذي الساكن الدور  

أين  ،(1970) السبعينات بداية التحوالت  عض عرف البنكية للحسابات ومراقب السيولة مستودع

صعوبات  على أعلنت التي "البترول " الطاقة بموارد أساسا تعلقت ألازمات  عض بدايانها شهدت

في  ارتفاع و تضخمإضافة لل املؤسسات ونتائج إلاقتصادية الوتيرة في إنخفاض عنها نجمت إقتصادية

                                                           
1 Hubert de la bruslerie, Eliez Catherine, Trésorier d’entreprise gestion des liquidités et des 

risques, 2eme Edition Dunond, paris, France, 2003, p-p 1-2 

 بالتصرف 62 – 62ص   ص  مرجع سابقشمس الدين التجاني، 
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 التقديرات، دقة  في أساسا واملتمثلة "الصفرية الخزينة "مبادئ خاللها عرف حيث ،... الفائدة معدالت

 القاعدية ألادوات توفرإضافة لضرورة  املالية؛ العمليات في عل ها املرتكز ألاساسية القاعدة تعتبر التي

 .لها التقديري  تنظيم التسيير أجل من الخزينة، مسير طرف من النقدية التدفقات لتسيير

 ما إلاجمالي أقرب البنكي الرصيد جعل في متمثل الخزينة، قمين واضح عملي هدف تحديد إلى أدى ما هذا

 املرتبطة باقرصدة الضائعة الفرصة وتكاليف املالية املصاريف تدنيه هدف أجل منللصفر،  يمكن

مرتبي  «gestion de trésorerie»الخزينة  تسيير مصطلح ظهور  تاريخ كان العهد ذلا من والدائنة. املدينة

السالبة  النقدية لألرصدة املالئمة القروض  شأن التفاوض أو النقدية السيولة توظيف  عمليات

اللغة  نفس باستعماله البنكيين املتعاملين مع الخزينة مسير تفاوض ضرورة بذلا املتوقعة، وظهرت

إلى  والتوجه املحاسبية، املعلومات أولوية عن وإلابتعاد القيمة أيام بفكرة يتعلق ما خاصة التقنية،

إلاقتصادية  في ألاوضاع التغيرات الحسبان في تأخذ تقديرية بمعطيات واملؤسسة الخاصة املعلومات

 .مهمته نجاح لهدف باملؤسسة، املحيطة

 الوظيفة أكثر أصبحت وبالتالي املؤسسة، في املالية إلادارة في تنظيمي إستقالل الخزينة قسم بذلا وعرف

 وتمثل في البنكية توالعالقا النقدية التدفقات تسيير في الخزينة أمين دور  وضوح خالل من وضوحا

 ." التسديد على املؤسسة قدرة ضمان"

 : املخاطر تسيير (1980) الثمانينات سنوات 3 -

 خالل من املؤسسة، خزينة محيي في وحادة سريعة تحوالت عن الثمانينات سنوات كشفت 

ففي  .يوفرها التي املالية املنتجات مختلف وظهور  والنقدي، املالي السوق  على طرأ الذي التطور السريع

 خاللها كان أين سنوات، بضع من كذلا يكن لم حيث جدا متداوال  " سوق " مصطلح أصبح هذه الفترة

 تقوم مؤهلة، هيئات طرف من إنتقائيا لتوزيعا خاضعا للمؤسسات املدى والطويل التمويل املتوسي

  .إلاستثمارات من كبير جزء املؤسسة على تضيع قد طويلة، فترات خالل امللفات بمعالجة ودراسة

أمام  النقد أسواق فتحت أين ، 1985 و 1983 سنوات مابين  سرعة تطورت العقالنية غير الوضعية هذه

ببعض  مقارنة فانها الذي الوقت من جزء باستدرا. قامت والتي فرنسا،ك  الدول   عض في املؤسسات

 إلانتقال على عملت حيث ، ألامريكيةاملتحدة الواليات خاصة املالية ألاسواق في العمل على املعتادة الدول 

 الخ... الفائدة ومعدالت ، الصرف أسعار تغيرات بأقص ى املتميز واملالي للتخمين إلاقتصادي

التدفقات  قوى  ف ها تتحكم متغيرة صرف أسعار على أساسا واملعتمد الجديد املالي النظام ظهور  أدى

 حالة ووضع على تؤثر قد الخزينة، مسيري  طرف من مالية أخطار توقع إلى ألاساسية، بالعمالت املرتبطة

 إلغاء إلى املرتقبة تؤدي غير الصرف أسعار تغيرات عن ناتجة خسائر املؤسسات تكبد بمعنى املؤسسات،

 أدى الذي الفائدة الش يء معدالت حساسية رفع إلى باإلضافة للمؤسسات، التجاري  أو الصناعي الهامش
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 هذه جراء ظهرت وبالتالي تسيير ألاخطار، ضرورة إلى الخزينة، مسيري  دور  نطاق توسع باقحرى  أو تطور  إلى

 .الفائدة ومعدالت أخطار الصرف في والتحكم والقياس املشاركة ضرورة التطورات

بكل  إرتبطت الخزينة أن حيث مهم تكنولوجي تحول  رافقه الخزينة وظيفة مسؤولية في التوسع هذا

املالية  ألاخطار من التقليل إلى إستخدامها خالل من تسمح التي واملتعددة، الجديدة املالية املنتجات

 على الدخول  قدرته خالل من الخزينة مسير أهمية من الرفع إلى أدى الذي ألامر املردودية، من والرفع

 مركزا " الخزينة إعتبار إلى أدى ما املالية، العمليات بمختلف وقيامه والنقدية، املالية ألاسواق في املباشر

 ." لألرباح

 آفاق تطور وظيفة تسيير الخزينة: -3

 إلى أدى الذي الش يء ا عبر السنوات،دوره إتساع خالل من بالغة أهمية الخزينة عرفت وظيفة تسيير 

 وظيفة تعدواليوم  .والوظائف املهام محدد خاص قسم ونهيكلت في ظمتن يفها. حيث   السريع التطور 

 وظيفة دور  إلى  Jobardيشير  املؤسسة، إذ داخل إلاستراتيجية القرار اتخاذ وسائل ضمن من الخزينة

 املؤسسات في إلاستراتيجي الغالب الاهتمام أصبحت الحرب، والتي بخزانة يسمى ما إدارة في الخزينة

 السرعة ضمان إلى املالية يهدف القوة احتياطي عليه يطلق احتياطي تخصيص على تقوم والتي الكبرى،

 .1التأكد يتسم  عدم ومالي اقتصادي محيي ظل في إلاستراتيجية القرارات اتخاذ في واملرونة

 عالقة أن يرى   إذ إلاستراتيجية القرارات اتخاذ في الخزينة إدارة مساهمة مدى على Doucette Pويؤكد  

 مالية إدارة تطبيق إلى  العالقة هذه تسعى  عندما فقي ضرورية تصبح الاجتماعي باملفوض الخزينة أمين

 إدارة عليه تقوم الذي لرهانفا 2املؤسسة. قبل من املسطرة إلاستراتيجية  والتوج هات تتماش ى نوعية ذات

 عوائدها تعظيم محاولة وباملقابل حد إلى أدنى للمؤسسة املالية التكاليف تخفيض على العمل هو الخزينة

 ألامثل الحجم تحديد ف ن لذلا التزامانهاتسديد  على القدرة ضمان حتمية احترام مع وذلا املالية

 إدارة تحقيق فرص من تخفض أن من شأ ها التي ألاخطاء تجنب ومحاولة به الاحتفاظ الواجب للنقدية

 .مسيريها انشغاالت أهم أحد تعتبر زينةخلل مثلى

 

 

 

 

 

                                                           
1 Desbrieres PH. et Poincelot E., Gestion de la Trésorerie, Paris : Ed. Management, 1999, p 

p10-13 
2 De la Bruslerie H. et Eliez C ; Analyse financière : information financière et diagnostic, 

2ème édition, Paris : Ed Dunod, 2002, page 00 
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 ثالثا: أهمية تسيير الخزينة في املؤسسة

 املالية السياسةو  باالستراتيجية عالقانها مجمل خالل من أهميته املؤسسة في الخزينة تسيير يستمد

 :1النقاط لهذه توضيح يلي وفيما املالية، وألاخطار املحاسبةو 

 : باالستراتيجية الخزينة تسيير عالقة-0

 بين تسيير مباشرة عالقة أي وجود عدم اعتبار يمكن شاملة نظرة خالل ومن ألاولى للوهلة

والتحليل  القصير، املدى في للمؤسسة النقدية التدفقات إدارة على تعتمد أساسا والتي الخزينة

 أغلبية أن حين في  .الطويل املدى في املؤسسة إدارة على اهتمامناخالله  من نركز الذي الاستراتيجي

 على النقدية التدفقاتوتحليل  إلاستراتجية بين عالقة تضع إلاستراتيجي، بالتحليل الخاصة النماذج

 إلاستثمار على أساسا التي تعتمد الفرص استغالل على إلاستراتيجي إلاجراء يحث حيث الخزينة، مستوى 

 باملقابل واستقالليتها، العام للمؤسسة املالي التوازن  على املحافظة لهدف  والرأسمالي التجاري  ، التقني 

 لإلستراتجية املتاحة واملشخصة للمشاريع الكافية النقدية توفر وضرورة أولوية تظهر

عن  وبعيدة مستقلة ، ....الخشراكة منتجات، تنويع تطوير،  إستراتيجية أي تصور  عدم يفرض ما هذا

في  الخزينة تعتبر حيث املالية، لالحتياجات مالئم خزينة مخطي وضع خالل من إلانجاز، دراسة قابلية

 أهمية املورد خالل من املؤسسة، نشاطات كل تعكس التي الارتكاز نقطة الاستراتيجي طرق التحليل  عض

 النقطة ألاساسية الحاالت  عض في اعتبارها يمكن وكما باملؤسسة، املختلفة لتحقيق املشاريع املالي

 املنافسين. بين املؤسسة وتميز لنجاح

  :املالية بالسياسة الخزينة تسيير عالقة-1

حيث  العامة، بالسياسة املتعلقة املالية للقرارات املرجعي إلاطار بتحديد املالية السياسة تسمح

 العامة من بالسياسة التعريف إلخ،... جمعية مؤسسة، شكل تأخذ التي البشرية، كل املنظمات على وجب

 تمثل مراحل والتي السياسة، لهاته إطار ووضع توضيح على املؤسسات مجموعة مسيري  عمل خالل

 .املؤسسة في سيطبق الذي إلادارة ومنطق القيادة

يعمل  والذي ، تشخيص  الضعف ونقاط القوة نقاط جرد تفترض للمؤسسة عامة سياسة تعريف إن

 من املهم أن حيث املتوسي، أو القريب املستقبل في املؤسسة تواجه التي والتهديدات الفرص على كشف

 ما من خالل املالية، املوارد وضع قبل الكافي الوقت وأخد الاختيار معرفة املؤسسة، ملسيري  بالنسبة جدا

 النشاطات. وطبيعة املؤسسة في العامة السياسة إلى النظرة تطورات فرضته

                                                           

، غير منشورة ، مذكرة ماجستير فعالية غدارة التدفقات النقدية من خالل أدوات السوق النقديخنيوة محمد ألامين،  1 

 بالتصرف 00-06، ص ص 0116-0112التسيير، جامعة بومرداس، قسم علوم 
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 باملحاسبة:  الخزينة تسيير عالقة-4

حسابات  إلدارة موازي  معلومات نظام خلق خالل من املؤسسة، في املالية الوظيفة تطور  أدى

التدفقات  تسيير وأهداف العامة، املحاسبة اهتمام بين الاختالف نقاط مختلف عن الكشف إلى املؤسسة

النقاط  خالل من ذلا توضيح ويمكن الخزينة تسيير أهمية تعزيز إلى أدى مما املؤسسة، لخزينة النقدية

 التالية:

 العمليات الحاصلة كل تقييد خالل من املحاسبي، بالتسجيل العمليات تتبع على املحاسبة تعمل -

 ،   إلايرادات الداخلة  النقدية التدفقات على الخزينة تحليل يرتكز حين في املؤسسة، في

 في املالي دقة للتوازن  أكثر بتحليل ذلا يسمح ما  . املصاريف   الخارجة النقدية والتدفقات

 .املؤسسة

 الفاتورة،   املحاسبية الداللة وثائق ظهور  بمجرد املحاسبي التسجيل على العامة املحاسبة تعمل  -

 على عالقة والخارجة الداخلة النقدية التدفقات كل أن حين في ، ...ألاجور  الوصل، كشف

 .املنجزة بالعمليات مباشرة

 املحاسبي، وتاريخ التسجيل في يظهر الذي العملية تاريخ بين تفاوت خلق إلى البنكي العمل يؤدي  -

 .البنكي الحساب في النقدية خروج أو لدخول  الحقيقي التاريخ يمثل الذي القيمة

 معرفة العمل تتطلب حين في والضريبي، القانوني باملحيي جيدة معرفة املحاسبي العمل يتطلب  -

 .الخزينة مسير طرف من النقدي السوق  وتطورات البنكي

 التدفقات وتسيير العامة املحاسبة بين الحاصل الاختالف مدى تبيان إلى النقاط هذه مختلف أدت

 خلق ضرورة ومدى النقدية التدفقات تسيير أهمية إبرازوهو ما أدى الى  املؤسسة، بخزينةالنقدية 

 العمل ملتا عة مجموعة أو فرد تكليف خالل من وهذا املحاسبة، قسم عن الخزينة مستقلة تسيير وظيفة

 .مالية أدوات من النقدي السوق  في متوفر هو ملا وفقا التدفقات النقدية وتسيير

 ألاخطار: مختلف بتقدير الخزينة تسيير عالقة-3

 الخزينة نطاق وظيفة في تندرج حيث إلادارة، بخطر مرتبطة املستويات، وكل املؤسسة وظائف كل تعتبر 

 أشكال: عدة تأخذ أن يمكن والتي النقدية، بالتدفقات املرتبطة ألاخطار أهمية تسيير

 من الداخلة والخارجة، النقدية التدفقات تقدير دائما يقوم  أن الخزينة مسير على :السيولة خطر -3-0

 في الخزينة عجز إجتناب لهدف وهذا  ، النقدية املوازنة   النقدية للتدفقات الجدول التقديري  خالل

 تسمح التي السيناريوهات ووضع املسبق التنبؤ خالل من ألاجل، قصيرة إلتزامات املؤسسة تلبية

مثال  ذلا تحقيق ويمكن .املدى القصيرة الفترات في السيولة أزمة من من الخروج الضرورة عند للمؤسسة

 و املحصلة؛ غير للشيكات وبسرعة الحالي والجمع الزبائن، بكبار الهاتفية إلاتصاالت من الرفع خالل من
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 حالة في حيث .إلائتمان لتسهيالت اللجوء املدى؛ و القصير للتوظيف قابلة منقولة قيم تحصيل

 مراقبة على يعمل مسبقا فهو ،(مثال خزينة قرض  النقدية ألادوات من أداة الخزينة مسير استخدام

 الزمنية الفترات الليونة، وباحترام من كبير بقدر املالية ألادوات من أداة باستخدام تسمح التي الشروط

 .التكاليف وبأقل

 تضع والتي الزمن، عبر الحاصلة التغيرات خالل من الفائدة معدل خطر يظهر :الفائدة معدل خطر-3-1

 :في التغير هذا حصيلة حصر يمكن حيث ،املعدل خطر في املقترضين واملستثمرين من كل

 الديون؛ في تدنيه أو زيادة -

 التوظيف؛ أرباح في نقصان أو زيادة -

 .الحقوق  قيمة في نقصان أو زيادة -

أساس  على ألاجل القصيرة للديون  التكاليف نقل في متمثل مباشر أثر له الفائدة، معدالت إرتفاع أن كما

معدل  أساس على تمت التي القصير املدى في املالية للتوظيفات بالنسبة الفرصة وتضييع متغير، معدل

إلانخفاض  من الديون  استفادة وعدم صغيرة، مكافآت على املالية التوظيفات تتحصل ثابت، باملقابل

وتسيير  التنبؤ ضرورة خالل من النقدية التدفقات إدارة أهمية تتبين هنا من ؛الفائدةمعدل  في الحاصل

السوق  في السائدة الفائدة أسعار لتطورات واملستمرة الجيدة إلاحاطة خالل من املتغيرات هذه كل

  النقدي

 جراء التغيرات من كبيرة مخاطر ألاجنبي الصرف أسواق في املؤسسات تواجه: الصرف معدل خطر-3-4

 لتغيرات ألاثر املالي أنه على الصرف خطر يعرف أن ويمكن املختلفة، العمالت قسعار صرف املستمرة

 املؤسسة. وضعية على أو التعامالت على أسعار الصرف
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 املؤسسة الخزينة في تسيير أهدافرابعا: 

تسمح  التي ألاخيرة هذه ككل، املالية الوظيفة في هامة مكانة املؤسسة في النقدية التدفقات تسيير يحتل

 وجود على عدم تسهر واحد آن وفي وباملقابل التكاليف، وبأقل الالزم الوقت في الالزمة املالية املوارد بتوفير

 أثرها خالل من النقدية التدفقات أهمية تظهرهنا  .صحيحة غير بطريقة مستغل ألاموال من أي شكل

 تترجموالاستثمارية والتمويلية  والتجارية إلانتاجية العمليات كل وباعتبار أن املؤسسة، وظائف كل على

 واستمرارية وجود ضمان أن القول  يمكن وبالتالي خارج، نقدي تدفق أو داخل نقدي ألاخير بتدفق في

 ثم ومن الخارجة، النقدية التدفقات عن الداخلة النقدية تدفقانها قيمة ارتفاع خالل من املؤسسة يكون 

قدرات  مع مرتبطة متكاملة أهداف عدة أساس على يقوم النقدية التدفقات وإدارة إشكالية تسيير ف ن

  :1التالية النقاط فيالنقدية بالتالي يمكن تحديد اها اهداف إدارة التدفقات و  .املؤسسة وإمكانات

 بالتسديد إلالتزام عدم حالة تجنب-1

منتجانها  أن رغم مستحقانها  تسديدامكانية  عدم مشكلة الصغيرة املؤسسات من الكثير تعرف

 النتيجة إلى إضافة ومقبول،  جيدة حالة في عتبرواملعبر عنها في حجم رقم أعمالها ي املقدمة وخدمانها

 املال رأس من إلاحتياج في املفرطة بالزيادة عدم إلاهتمام أن إال ،اربحاملحاسبية املحققة غالبا ما تكون 

 القانوني املوت في تتسبب العمالء، طرف من الكلي أو الجزئي التسديدعدم   حاالت من العامل  الناتجة

 بالتدفقات التنبؤ في واملتمثلة النقدية للتدفقات الجيدة إلادارة خالل من تجنبه يمكن للمؤسسة والذي

 املستقبلية. التطورات كل ملواجهة النقدية

 القصير املدى في املالية املصاريف قيمة وتدنيه تخفيض-1

املالي  الهيكل قرارات عن الناتجة ألاجل، والطويلة املتوسطة بالديون  املالية املصاريف ترتبي

 من حصص ألاصول  املال، رأس زيادة قرارات تعتبر حيث املؤسسة، طرف من املقرر  إلاستثمار لبرنامج

 املالية املصاريف وتقليص تدنية في مسؤوليته تظهر باملقابل .الخزينة أمين مهام تتعدى التي الصالحيات

 ألادوات على باإلعتماد املدى، القصير والتوظيف التمويل عن إلادارة الناتجة خالل من القصير، املدى في

 النقدي. السوق  في املتوفرة املختلفة

 املتاحة للموارد ألامثل التوظيف-4

وإن عبر  حيث الخزينة، مسير مهام أهم من باملؤسسة الحاصل النقدي الفائض في النظر يعتبر

باملقابل  يبقى جهة، من بالتسديد إلالتزام على قدرنها خالل من للمؤسسة جيدة حالة عن النقدي الفائض

 من وهذا النقدية، التدفقات تسيير أهداف أهم من الفائض لهذا ألامثل التوظيف عن البحث ضرورة

                                                           

 بالتصرف 010، ص 0116، دار الثراء للنشر والتوزيع، ألاردن، إلادارة املاليةعلي عباس،  1 

 بالتصرف 26 – 22،  ص ص 0110، 10، دار الصفاء للنشر، الطبعة إلادارة والتحليل املاليعبد الحليم كراجة،  –و 
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ألامثل  التوظيف عدم عن الناتجة الضائعة الفرصة تكاليف وتجنب املالية، املردودية رفع على أجل العمل

 العوائد و املؤسسة؛ طرف من املقبولة ألاخطار ستوياتم :ومعرفة إلاحاطة ضرورة مع املتاحة، لألموال

 .السيولة درجةإضافة ل املنتظرة؛

 البنكية الحسابات عمل مراقبة-3

 مسير على يتعين حيث البنكية، الحسابات عمل مراقبة إلى النقدية التدفقات إدارة نهدف

 املقابلة الحسابات كشف تكاليف تدنيه لهدف املالية، للمصاريف دقيقة بطريقة الخزينة، الرقابة

 ألاولى السنوات في تكون  أن تستطيع الرقابة فعالية أن مختلفة حاالت في ثبت لقد و .البنكية للعمليات

   املختلفة التكاليف ألاجر، الخزينة   مسير تكاليف من أكبر
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 خامسا: املشاكل املتعلقة بتسيير الخزينة في املؤسسات الاقتصادية

 1 :ماهلتحديد املستوى إلاجمالي للخزينة يواجه مسير الخزينة في املؤسسات مشكلتين أساسيتين 

 :  مشكلة املردودية  .1

لمؤسسة لإن تحديد املستوى إلاجمالي للخزينة يتطلب املقارنة بين تكلفة التمويل قصير ألاجل   

ومردودية ألاموال املسيييييييتثمرة، ولذلا يجب تخفيض هذه ألاموال إلى أقصييييييي ى حد ممكن أو بمعنى أخر 

 من الصييييييفر، فالخزينة املعدومة تؤدي إلى اختالالت أثناء الدورة غير أنه 
ل
يكون مسييييييتوى الخزينة قريبا

كون أقيييل تكلفييية من من املؤكيييد أن اللجوء إلى قروض قصييييييييييييييرة ألاجيييل أثنييياء الاحتيييياج إلى السييييييييييييييولييية ي

الاحتفياظ بصيييييييييييييفية دائمية بفيائض من ألاموال، وقد يكون الاحتفاظ بخزينة سيييييييييييييالبة أكثر إيجابية ومن 

ثميييية اللجوء إلى ديون قصييييييييييييييرة ألاجييييل لتمويييييل الاحتييييياجييييات الييييدائميييية، وهييييذه الحيييياليييية تواجههييييا  عض 

 نسييييبيا في الوقت الذي يك
ل
نشيييياط ون فيه مسييييتوى الاملؤسييييسييييات التي يكون ف ها رأس املال العامل ثابتا

في ارتفاع، دون إهمال مدى مسيياهمة التضييخم في زيادة هذه الظاهرة، حيث يكون اللجوء إلى الديون 

 قصيرة ألاجل بصفة متكررة.

 :مشکل املخاطر  .0

يتحيدد مسيييييييييييييتوى الخزينية كيذليا بيدرجيية املخياطر التي تتحملهيا املؤسيييييييييييييسييييييييييييية، ولتفيادي العجز في   

الاحتفاظ بهامش أمان معين. إن مستوى الخطر بالنسبة للخزينة صعب الخزينة قد تقرر املؤسيسة 

التحيدييد حييث يتوقف على تقييم احتيياجيات رأس امليال العياميل، تواجد عمليات خارج الاسيييييييييييييتغالل 

 وتحوالت املحيي  انخفاض القروض البنكية  .

توسيييييييييييييي إن احتيياجات رأس املال العامل املسيييييييييييييتعملة كقاعدة لتحديد مسيييييييييييييتوى الخزينة هي م

الاحتيياجيات التي تتغير خالل الفترة املرجعيية  السييييييييييييينة في حالة النشييييييييييييياط املوسيييييييييييييمي، الشيييييييييييييهر في معظم 

 املؤسسات . 

إن ارتفاع احتياجات رأس املال العامل يمكن أن ينتج عن ارتفاع نشيياط املؤسييسيية الذي يؤدي 

خزين ء أو تمديد فترة التبدوره إلى تغير شيروط الاسيتغالل، حيث أن تمديد فترة القرض املمنوح للعمال

يؤدي إلى زييييادة الاحتيييياجيييات التموييييل دورة الاسيييييييييييييتغالل، ونتيجييية لهيييذا تنخفض الخزينييية. فيميييا يخص 

 على ألاقل فيما يتعلق ب جمها. أما السيييبب العمليات خارج 
ل
الاسيييتغالل تكون معروفة في الواقع مسيييبقا

قروض تيييييييأتي بزييييييييادة غير متوقعييييييية في ألاخييير وهيو ألاخطر  تحوالت املحيي  فييييييي ن إجراءات تخفيض ال

 .احتياجات رأس املال العامل

                                                           

،العدد والاقتصادية القانونية للدراسات الاجتهاد مجلة"،  تخطيط الحجم ألامثل للنقديةمفيدة يحياوي، قرقب مبار. ،" 1 

 002، الجزائر ،ص  لتامنغست الجامعي املركز ،0110، 10
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كخالصة ف ن العالقة بين املخاطر واملردودية عالقة وطيدة، وعدم قدرة املؤسسة على السداد 

تتوقف على هيكل ألاصيييييييييول، درجة السييييييييييولة، سيييييييييرعة دوران ألاصيييييييييول املتداولة، دوران رؤوس ألاموال 

تاجي والتجاري. في حين أن البحث عن املردودية يتعلق مباشيييييييييييييرة بدرجة املسيييييييييييييتثمرة وفعياليية الجهاز إلان

معينة من الاسييييييييتقاللية، وبالتالي مبدأ املردودية يتناسييييييييب عكسيييييييييا مع الاحتفاظ بنقدية كبيرة تؤدي إلى 

تفويييت فرص الربح، ومنييه إلى تحقيق مردودييية منخفضييييييييييييية. غير أن مخيياطر السيييييييييييييداد تكون قليليية بينمييا 

ئيل من النقدية يسيياعدها على زيادة ربحية ألاموال املوظفة، وقد يؤدي باملؤسييسيية الاحتفاظ ب جم ضيي

إلى مواجهيية مخيياطر عييدم السييييييييييييييداد، وفي الحقيقيية فيي ن هييذه املخيياطر تزول مع تكوين رأس مييال إنتيياجي 

 .تكون مردوديته في مستوى إعادة تكوين نقدية جديدة

 ) الصفات واملهام ألاساسية( الخزينة سادسا: مسير

 1الخزينة مسير في توفرها الواجب العلمية الصفات  -0

 القدرة على الذكاء حيث من الخزينة، مسير بها يتحلى أن يجب التي الشخصية الصفات جانب إلى

اتخاذ  على قدرته أساس تمثل لديه علمية حصيلة توفر ف ن العلمي، والتفكير املسؤولية التحليل،

 بمبادئ إلادارة إحاطته هو املؤسسة في الخزينة مسير به يتزود ما أهم من ولعل السديدة، املالية القرارات

 و. وألاساليب إلاحصائية املراجعة أصول  جانب إلى هذا املحاسبة وأصول  العمليات، وبحوث املالية،

من  مجموعة يتطلب ومردودية، دقة أكثر بطريقة الخزينة مسير طرف من ألاساسية باملهام للقيام

  :التالية النقاط في نلخصها التي العلمية الصفات

 التدفقات لتسيير فعال نظام خلق على القدرة له تكون  أن الخزينة مسير على ينبغي منظم: -

 ظل في املالية للمعلومات الحسن بالسير يسمح الذي ألاخير هذا املؤسسة، في اليومية النقدية

 .واملعالجة الجمع التبويب حيث من الوثائق املالية في الجيد التحكم

 أن الخزينة مسير على وبالتالي تقنية، وظيفة ألاساس في باملؤسسة الخزينة تسيير قني: تعتبرت -

 يتعلق ما وخاصة الخزينة، بتسيير الخاصة البرمجيات مختلف في التحكم على ملما وقادرا يكون 

 .غيرهاو  واملحاسبة املخاطر، ضد التغطية عمليات ومختلف بالرياضيات املالية

 التدفقات تقدير على أساسية بصفة املؤسسة في الخزينة تسيير يعتمد التقدير:القدرة على  -

 والتنبؤ التقدير على القدرة له تكون  أن الخزينة مسير حيث على والخارجة، الداخلة النقدية

                                                           

 22ص   ص  مرجع سابقشمس الدين التجاني،  1 
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 عمليات تخص كانت سواء القصير، املدى في قراراته املالية في العتمادها املستقبلية، بالتدفقات

 .املؤسسة التمويل في عجز سد أو النقدية في للفائض التوظيف

 ووظائف أقسام بمختلف ارتباطا ألاكثر الخزينة مسير يعتبر: القدرة على التواصل والاتصال -

 والبيانات املعطيات بتوفير تسمح التي املستمرة من العالقات عالقته تعتبر حيث املؤسسة،

 املعلوماتية ألانظمة مختلف في أساسا املهم من خاصة وأن واملعالجة، التقدير لعمليات الالزمة

 .املناسب والوقت الدقة عنصر يتوفر أن

 عمليات كل في ألاساس ي املستشار دور  الخزينة مسير يلعب أن الضروري  منمستشار:   -

 في والتحكم الخزينة، بحالة املؤسسة عمليات حساسية مدى وهذا إلمكانية معرفة املؤسسة،

 ألاخطار تسيير إلى اللجوء دون  املرضية النتائج خلق على العمل خالل الخزينة من تسيير إشكالية

 . الدفع ووسائل واملوردين الزبائن مع الدراية، باملفاوضة عدم عن الناتجة

 الخزينة مسير مهام-1

 التكنولوجي، التطور  وتيرة وارتفاع روالنقدي املالية ألاسواق مستوى  على الحاصل تطلب التطور 

 الدور  يوضح الذي العملي إلاطار تحديد على العمل من خالل الخزينة مسير وظيفة في النظر ضرورة

 كفاءة من املؤسسات؛ والرفع بين إلاتصال عملية والتي غالبا ما تتمثل في تسهيل  .له املوكلة واملهام

 مجال في والتطوير البحث بجانب إلاهتمام الخبرات؛ أضافة الى  تبادل خالل من املؤسسة خزينة ووظيفة

 1  :التالية النقاط في الخزينة مسير مهام لهذا يمكن تحديد  واملالية؛ النقدية ألاسواق

 صعوبة من عنها ينتج ما خالل من الخزينة، مسير مهام أهم من السيولة تأمين يعتبر :السيولة تأمين-1-0

 وأنه السيما املستحقة، إلالتزامات ملواجهة به إلاحتفاظ يتوجب الذي النقدي الرصيد تحديد في تتجلى

 معين، زمني توقيت وفق الخارجة النقدية والتدفقات الداخلة النقدية قيمة التدفقات تساوي  يتعذر

 في الحل صعبة معادلة أمام نفسه يجد الخزينة مسير ف ن لهذاات. التدفق التنبؤ بهذه صعوبة عن فضال

 املترتبة إلالتزامات ملواجهة لحظة كل في الكافية للنقدية املؤسسة وضع ضرورة ف ذا كانت ألاحيان،  عض

 مسير أن املقابلة الناحية من نجد جهة، من تواجهها التي ألاخطار من التخفيض نشاطها وبذلا عن

 أن طاملا ،والاستثمارات إلاستخدامات أفضل إلى والفائضة املتاحة النقدية أن يوجه عليه الخزينة

 .الضائعة الفرصة تكاليف تحمل إلى يؤدي موجبة وبقاؤها مباشرا، إنتاجيا أصال تعتبر ال الخزينة

 بأسعار املرتبطة ألاخطار أساسا بذلا نقصد حيثالقصير:  املدى على املالية ألاخطار تسيير 2--1

 تسيير يهدف حيث وقوعها، حالة في الخزينة مسير اختصاصمجال  تعتبر التي الفائدة ومعدالت الصرف

                                                           

 بالتصرف 27 -26 ص  مرجع سابقشمس الدين التجاني،  1 
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 املبيعات بين التجاري  الهامش من الاستفادة على العمل الخسائر وباملقابل تجنب إلى الصرف خطر

 . عمالت مختلفة الصادرة واملشتريات

 املؤسسة بين العالقة في والدقيق الكبير الاهتمام يعتبر البنكية: الخدمات تكاليف من التدنية-1-4

 الدقيقة املعرفة املؤسسة تحبذ ال قد ولهذا الخدمات البنكية، تكاليف إرتفاع أسباب من والبنا

 تكاليف تدنية في الخزينة مسير على الاعتماد تبرز ضرورة وإنما أقسامها، كل خالل من البنكية للتطورات

 حسن   املفاوضة عمليات و مراقبة البنكية؛ التقنيات مختلف في تحكمهخالل  من البنكية الخدمات

 .( البنكية الكشوف مراقبة و البنكية الشروط تطبيق

 املصاريف جانب خالل من باملؤسسة، املالية النتيجة تطوير إلى النظر يمكن: املالية النتيجة تطوير 1-4

 مفاوضة على قادرا يكون  أن الخزينة مسير فعلى املالية، إلايرادات من الرفع أو جانب املختلفة، املالية

 .للمؤسسة املالية النتيجة على مباشر  شكل تؤثر التي والتوظيف، التمويل الخاصة  عمليات الشروط

 املؤسسة في الخزينة مسير مكانة-4

 بوتيرة مرتفعة، متزايدا إهتماما عرفت التي الوظائف من املؤسسة في الخزينة مسير وظيفة تعتبر

 إلى  سيي للخزينة مسير مجرد من ينتقل أن الخزينة مسير إستطاع املاضية، سنة ثالثين ظرف في حيث

 عمل ألاسواق تطور  خالل من وهذا تسييرها، عن الناجمة ألاخطار ومختلف النقدية للتدفقات مدير

 .غيرها و...، آلالي إلاعالم ، التقنيات ثورة املبادالت، عوملة والنقدية، املالية

 مسير وجود  عدم الصغيرة املؤسسات ترتبي مكانة مسير الخزينة ب جم ونشاط املؤسسة فمعظم

 املعلومات  عض على يعتمد الذي املحاسب طرف يأتي من الخزينة وظيفة ضمان كان وإن حتى للخزينة،

 .املصاريف بأقل تواجهها التي اليومية بااللتزامات املؤسسة وفاء تضمن والتي السطحية،

 النقدية التدفقات تسيير في املتمثل دوره الخزينة مسير فيأخذ والكبيرة املتوسطة ما في املؤسساتأ

 لحجم ذلا ويرجع املحاسبي، بالقسم موازاة ،استقاللية الخزينة قسم يأخذ للمؤسسات، حيث بالنسبة

 وفعالية. بكفاءة تسييرها املؤسسة وضرورة وأهميتها في النقدية التدفقات
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 ألاول: التحليل الساكن للقائمة التدفقات النقديةاملحور 
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 : تمهيد

اعتمد التحليل املالي سواء من منظور سيولة/استحقاق أو من املنظور الوظيفي على امليزانية      

املحاسبية وحساب النتائج والتي تصور الوضعية املالية للمؤسسة في لحظة معينة غالبا ما تكون  هاية 

 أو والخارجة، النقدية الداخلة من التدفقات كيفية تشكل كل عرض في خلق قصور السنة، وهو ما 

ب صدار معيار  FASBمعايير املحاسبة  املالية. لهذا قامت هيئة الفترة النقدية خالل واستخدامات مصادر

ذلا فعلت اللجنة  النقدية، قائمة التدفقات وهي جديدة تضمن قائمة مالية 70جديد تحت رقم 

عنون  والذي 1992 من العام السا ع الدولي املعيار املحاسبي أصدرت التياملحاسبية  للمعايير الدولية

 املتحصالت مالئمة عن معلومات هو توفير منها الرئيس ي والغرض النقدية. التدفقات باسم قائمة

 للنقدية. في تحليلهم وغيرهم والدائنين املستثمرين ملساعدة وذلا واملدفوعات النقدية،

  واستخدام مصادر عن وضوحا أكثر معلومات أ ها تقدم حيث من النقدية التدفقات ائمةق أهمية تبرز

تعد  القائمتين تلا أن إذ جدا، مختصرة بصورة وامليزانية النتائج حسابات من كل تعرضها والتي ألاموال،

  امللخص  -مجمعة أو منفردة– السابقتين القائمتين من أي تعرض ال ولكن الاستحقاق، على أساس

الفترة  خالل النقدية واستخدامات مصادر أو والخارجة، الداخلة النقدية لكل التدفقات التفصيلي

النقدية  التدفقات تقييم في ألاخرى  وألاطراف والدائنين املستثمرين التدفق النقدي قائمة وتساعد

لسداد  املتوفرة النقدية تقييم في تساهم كما الفعلية، النقدية عن التدفقات معلومات وتوفر املستقبلية،

 الداخلية. املصادر من للمشروع املتوقع النمو تمويل على القدرة ومدى الاستثمارات، وتمويل التوزيعات

لهذا سنحاول من خالل هذا الفصل عرض قائمة التدفقات النقدية وأهم نماذجها وكيفية تحليل 

 ألارصدة الوسطة لها.
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 ألاول: التحليل الساكن لقائمة التدفقات النقديةاملحور 

 تدفقات الخزينةتقديم لقائمة  أوال:

 تحليل حسابات وأرصدة جدول تدفقات الخزينةثانيا: 

 القراءة املالية لجدول تدفقات الخزينة ثالثا: 

 حدود التحليل املالي بواسطة جدول تدفقات الخزينةرابعا: 
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 تدفقات الخزينة تقديم لقائمةأوال: 

 جدول تدفقات الخزينة تعريف-0

عن  إضافية معلومات لتقديم املالي املركز في التغيرات قائمة محل النقدية التدفقات قائمة حلت

 قائمة ظهرت حيث أساس ي، كهدف معينة زمنية فترة خالل للمؤسسة النقدية املدفوعات و املقبوضات

 معايير كما أصدر مجلس 70.1  رقم املحاسبي املعيار بموجب 1726 عام أ.م.الو في النقدية التدفقات

 بقائمة املتعلق  11  رقم املالي التقرير معيار بموجب 1771 سنة النقدي التدفق قوائم البريطاني املحاسبة

 .2استخدامها أوجه و ألاموال مصادر

فوعات ومدوقائمة تدفقات الخزينة هي قائمة إجبارية ومكملة للقوائم املالية ألاخرى تبين مقبوضات 

أ عد من ذلا  إلى قائمة تدفقات الخزينة تذهبأن أي  .، ويتم إعدادها وفقا لألساس النقدياملؤسسة

ألانشطة  ها إلىوالتي يتم تصنيف املؤسسةألانشطة التي مارستها  النقدية لكلفأ ها تحدد النتائج 

 3الاستثمارية والتمويليةالتشغيلية، 

من خالل هدفها ب" يهدف جدول قائمة التدفقات النقدية  scfوقد عرفه النظام املحاسبي املالي 

تدفقات الخزينة إلى إعطاء صورة صادقة ملستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان 

لا املعلومات  شأن استخدام هذه السيولة املالية ويقدم املداخيل على توليد ألاموال ونظائرها و كذ

 .4"مصدرهامنشئتها أثناء السنة املالية حسب  املالية الحاصلةواملخارج املوجودات 

 تدفقات الخزينة في التحليل املالي قائمةواستخدامات  أهمية-1

 وحسب ، املالي املحاسبي النظام في وإلاجبارية جدا الهامة القوائم من النقدية التدفقات قائمة

 توفّ ها يمكن التي املستقبلية النقدية بالتدفقات التنبؤ في منفعة ذات القائمة تعتبر هذه IAS 7املعيار 

 الصافية ألاصول  بتقييم للمستعملين تسمح كما .للمساهمين وتوفير ألارباح للدائنين الديون  لسداد

 إلادارة من لكل مفيدة توفر معلومات الوفاء، كما على وقدرنها النقدية ف ها بما املالي وهيكلها للمؤسسة

 بها تتمتع التي السيولة درجة للتعرف على وسيلة التدفقات هذه تعتبر املالية. إذ القوائم ومستخدمي

 مستوى  على وظيفة لسياسة كل أحسن بمعرفة الوظائف حسب التدفقات بفصل تسمح املؤسسة. كما

 إلخ....التمويل إلاستغالل، إلاستثمار،املؤسسة 

                                                           

، 0110ر، مص إلاسكندرية، الجامعية، الدار ،الاستثمار اضر ألغ املالية القوائم تحليل ، الدهاروي مصطفى الدين كمال 1 

 100ص

 املحاسب مجلة ،والسندان املطرقة بين النقدية التدفقات قائمة 0001 عام املعدل 12 رقم املحاسبي املعيار دهمش، نعيم 2 

 17- 16، ص ص 1772، 70 العددربي، الع القانوني
3 Jean Jacques Julian, Les normes comptables internationales IAS/IFRS,0 eme édition, 

soupe fouclier (faucher) 2007, paris, p29 

الية ، يحدد قواعد والتقييم واملحاسبة ومحتوى الكشوف امل0116الجمهورية الديمقراطية الشعبية، قرار املؤرخ في يوليو 4 

 02ص ،0117مارس  00املؤرخة في  ،17الجزائرية، العدد وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها، الجريدة الرسمية 
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آلاثار النقدية لعمليات املؤسسة خالل الفترة وصفقانها قيمة إن جدول تدفقات الخزينة تقرر 

ف ها، حيث أن جدول تدفقات الخزينة تعد مفيدة  الاستثمارية والتمويلية وصافي الزيادة أو النقص 

من أين جاءت النقدية خالل الفترة؟ فيما  وهي: ق ها توفر إجابات عن ألاسئلة البسيطة والهامة

 ؟خالل الفترةهو مقدار التغير في رصيد النقدية  استخدمت هذه النقدية؟ ما

ألاساس ي من إعداد جدول تدفقات الخزينة هو تزويد مستخدمي القوائم املالية إن الهدف والغرض 

دة ساعمل ا خالل الفترة املاليةملؤسسة م بمعلومات عن املتحصالت النقدية واملدفوعات النقدية

حيث أن املستثمرين ومن خالل هذه القائمة يمكنهم  ،تحليل النقدية فيوغيرهم املستثمرين والدائنين 

يمكن إظهار الكيفية التي تؤثر بها كافة و   1في حكمها. وماللنقدية معرفة كيفية توليد وتسيير املؤسسة 

 خالل الجدول التالي:ألانشطة على الرصيد النقدي باملؤسسة من 

 تأثير التدفقات النقدية من أنشطة املؤسسة على الرصيد النقدي: 11-10 رقمالجدول 

تدفق نقدي داخل يرفع من  النشاط

 الرصيد النقدي

تدفق نقدي خارج يخفض من الرصيد 

 النقدي

ألانشطة 

 التشغيلية

املبيعات النقدية، تحصيل املبيعات 

 .)متحصالت من عمالء (آلاجلة 

 املشتريات النقدية، سداد قيمة املشتريات

سداد ) للموردينمدفوعات  (آلاجلة

 املصروفات التشغيلية.

ألانشطة 

 الاستثمارية

بيع استثمارات طويلة  بيع ألاصول؛

 ألاجل

 شراء أصول واستثمارات طويل ألاجل.

ألانشطة 

 التمويلية

إصدار أسهم  القروض والسندات؛

 جديدة

التوزيعات، إعادة شراء إعادة سداد الديون، 

 أسهم.

  02، ص0112، مصر، دار الفكر الجامعي، للمؤسسات وإلادارة املاليةالتمويل عاطف وليم أندراوس،  املصدر:

من ألانشطة التي تقوم بها املؤسسة سواء كانت تشغيلية، نشاط يتضح من الجدول السابق أن لكل 

 ايجابيا أو سلبا على الرصيد النقدي للمؤسسة.تؤثر و  يتدفق نقدلها تمويلية  وأاستثمارية 

 الخزينة تدفقات قائمة مكونات-4

 أنشطة إلى مبوبة الفترة خالل النقدية تدفقانها فرض النظام املحاسبي املالي على املؤسسات أن تعرض

 النشاط حسب التبويب يوفر حيث قعمالها، مالئمة تكون  التي بالطريقة والتمويل التشغيل والاستثمار

 يلي وفيما النقدية، وأرصدة للمؤسسة املالي املركز على ألانشطة تلا أثر بتقدير املعلومات التي تسمح

 :التمويلية وألانشطة الاستثمارية ألانشطة التشغيلية، ألانشطة من لكل تعريف

                                                           
1 Catherine Maillet, Anne Lemanh, Normes Comptables Internationales (IAS/IFRS, 5 édition , 

paris ,2006 ,p 46 
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 التي ألاخرى  ألانشطة وكذلا املؤسسة إليرادات املولدة الرئيسية ألانشطة هيالتشغيلية:  ألانشطة-4-0

 عن ألاول  املقام في التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات تنشأ تمويلية.  أو أنشطة استثمارية ال تعتبر

 وألاحداث املعامالت من عامة بصفة ف  ها تنتج ولذلا للمؤسسة، الرئيس ي توليد إلايرادأنشطة  طريق

 1التالية: التدفقات وتتضمن الخسارة، أو الربح صافي تحديد تدخل في التي ألاخرى 

 بالعمالء  الخاصة املدينة الحسابات تحصيل من أو الخدمات،و  السلع بيع من املقبوضات

يدخل  ال نشاط أي أو املالية ألاوراق في الاستثمار عوائد من املقبوضات وكذلا القبض، وأوراق

 التمويلي، أو الاستثماري  النشاط ضمن

  سداد  مقابل وكذلا املقدمة والخدمات املباعة البضاعة تكلفة مقابل املدفوعات

 .وسداد الضرائب القروض فوائد عن املدفوعاتو    دفع وأوراقباملوردين  الحسابات الخاصة

ألاجل  طويلة ألاصول  واستبعاد باقتناء تتعلق التي ألانشطة عن عبارةالاستثمارية:  ألانشطة-4-1

 : التالية التدفقات وتتضمن النقدية، حكم في تدخل ال ألاخرى التي والاستثمارات

 ألاجل، طويلة ألاخرى  وألاصول  املادية غير املادية، ألاصول  حيازة أو لبيع واملدفوعات املقبوضات 

 أخرى، مؤسسات أسهم حيازة أو التنازل  عن الناتجة واملدفوعات املقبوضات 

  أخرى  قطراف املمنوحة القروض عن الناتجة واملدفوعات املقبوضات. 

الخاصة  ألاموال ومكونات حجم في تغيرات عنها ينتج التي ألانشطة عن عبارةالتمويلية:  ألانشطة-4-4

 التالية: التدفقات وتتضمنباملؤسسة، الخاصة  والقروض

 ألاخرى، امللكية صكو. أو ألاسهم إصدار من الناشئة النقدية املقبوضات 

  املؤسسة، أسهم استرداد أو القتناء للمال. النقدية املدفوعات 

 قصيرة ألاخرى  والسلفيات الدفع وأوراق والقروض صكو. إصدار من النقدية املقبوضات 

 .ألاجل وطويلة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، ألاردن،0ط  والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار .املحاسبة نظرية مدخل املحاسبي الفكر تطور  حنان، حلوة رضوان 1 

 345 ص  ،0110
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 هم أنشطة ألاعمال لجدول التدفقات الخزينة: أ 11-10  الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مذكرة IAS/IFRSقوادري محمد، قياس بنود القوائم املالية وفق معايير املحاسبة الدولية : املصدر

 20، ص0111مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على شهادة املاجستير، جامعة البليدة،

 

 

 المدفوعات النقدية نشاط األعمال متحصالت نقدية

 ئنمن الزبا مقبوضات

 

 الموردينمدفوعات 

الفوائد  مقبوضات

والتوزيعات الناتجة عن 

 االستثمارات

مدفوعات أخرى ناتجة 

 عن التشغيل

بيع استثمارات مالية ليست 

 في حكم النقدية

 سداد توزيعات األرباح

 منح قروض

 بيع أصول ثابتة

مقبوضات أخرى ناتجة عن 

 التشغيل

شراء استثمارات مالية 

 النقديةليست في حكم 

 شراء أصل ثابتة

 إصدار أسهم

تحصيل القروض التي 

 سبق منحها للغير

 سداد أصل القرض الحصول على قروض

 شراء أسهم الخزانة بيع أسهم

 أنشطة 

 الستغاللا

 أنشطة االستثمار

 أنشطة التمويل

 مدفوعات للعمالة



 د. عزالدين عبد الرؤوف    محاضرات في مقياس إدارة التدفقات النقدية

30 
 

  :عرض جدول تدفقات الخزينة -3

 : حدد النظام املحاسبي املالي طريقتين لعرض كشف تدفقات الخزينة وهما

تستخدم هذه الطريقة لبيان املصادر املباشرة للحصول على النقدية من  الطريقة املباشرة:-3-0

العمليات التشغيلية مثل املتحصالت من العمالء من بيع البضاعة وكذلا من النقدية املحصلة من 

 التوزيعات والفوائد، وكذلا أوجه الصرف النقدي على ألانشطة التشغيلية للشركة مثل السداد

  للموردين مقابل البضاعة املشتراة وسداد املصروفات التشغيلية املختلفة.

 : جدول تدفقات الخزينة بالطريقة املباشرة11-11الجدول رقم 

 N-1السنة املالية  N السنة املالية التدفقات املالية

 :التدفقات النقدية املتأتية من ألانشطة العملياتية

 التحصيالت املفروضة من عند الزبائن والحقوق ألاخرى  +

 املبالغ املدفوعة للموردين و املستخدمين والديون ألاخرى  -

 الفوائد واملصاريف املالية ألاخرى  -

 الضرائب على النتائج املدفوعة -

  

   تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير منشأة ألموال الخزينة =

 : املرتبطة بالعناصر غير املنشأة النقدية التدفقات النقدية

 مخصصات إلاهتال. واملؤونات وخسائر القيمة  +

 + فائض أو عجز القيمة الناتج عن التنازل عن الاستثمار 

 املخزونات التغير في -

  

   (A) صافي التدفقات النقدية املتأتية من ألانشطة العملياتية =

 :أنشطة الاستثمار تدفقات أموال الخزينة املتأتية من

 التحصیالت عن التنازل عن التثبيتات  +

 املدفوعات عن اقتناء التثبيتات  -

 + الفوائد املحصلة عن التوظيفات املالية

  

   (B) صافي التدفقات النقدية املتأتية من أنشطة الاستثمار =

 التدفقات النقدية املتأتية من أنشطة التمويل :

 + التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم 

 توزيع ألارباح -

 + الحصول على ديون مالية  

 تسديد الديون املالية  -

  

   (C) = صافي التدفقات النقدية املتأتية من أنشطة التمويل

   D=A+B+C= تغير النقدية خالل الدورة 

   النقدية عند الافتتاح+

   = النقدية عند إلاقفال

 00، بتاريخ 17، العدد للجمهورية الجزائرية ، الصادر في الجريدة الرسمية02/12/0116قرار مؤرخ في  :املصدر

 00، ص 0117مارس 
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وفقا لهذه الطريقة يتم حصر بنود النقدية املقبوضة في ألانشطة النقدية وحصر بنود النقدية         

صافي التدفق النقدي في ألانشطة  املدفوعة لألنشطة التشغيلية وإيجاد الفرق بينهما واعتباره

التشغيلية، أي أننا نتجاهل صافي الربح في الطريقة املباشرة ونقوم ب يجاد صافي التدفقات النقدية 

 التشغيلية مباشرة.

 تتمثل في تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية مع ألاخذ بالحسبان: الطريقة غير املباشرة:-3-1

  ؛)...املحزونات، تغيرا املوردينو  إهتالكات، تغيرات الزبائن  (التأثير في الخزينةآثار املعامالت دون 

  ؛)ضرائب مؤجلة(التفاوتات أو التسويات 

  ؛ )...قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة(التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة الاستثمار أو التمويل 

 غير املباشرة: جدول تدفقات الخزينة بالطريقة 11-14رقم  الجدول 

 N-1السنة املالية  Nالسنة املالية  التدفقات املالية

 :التدفقات النقدية املتأتية من ألانشطة العملياتية

 + صافي نتيجة السنة املالية :

 تصحيحات من أجل: 

 + مخصصات إلاهتالكات و املؤونات و نواقص القيمة

 تغير الضرائب املؤجلة ± 

 الحسابات املدينة ألاخرى تغير املخزونات و ± 

 تغير املوردين و الديون ألاخرى ± 

 فائض أو عجز القيمة الناتج عن التنازل عن الاستثمارات± 

  

   (A) صافي التدفقات النقدية املتأتية من ألانشطة العملياتية =

 :تدفقات أموال الخزينة املتأتية من أنشطة الاستثمار

 التحصیالت عن التنازل عن التثبيتات  +

 املدفوعات عن اقتناء التثبيتات  -

  

   (B) صافي التدفقات النقدية املتأتية من أنشطة الاستثمار =

 التدفقات النقدية املتأتية من أنشطة التمويل :

 + التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم 

 توزيع ألارباح -

 + الحصول على ديون مالية  

 تسديد الديون املالية  -

  

   (C) = صافي التدفقات النقدية املتأتية من أنشطة التمويل

   D=A+B+C= تغير النقدية خالل الدورة 

   النقدية عند الافتتاح+

   = النقدية عند إلاقفال

 00، بتاريخ 17العدد ، للجمهورية الجزائرية ، الصادر في الجريدة الرسمية02/12/0116قرار مؤرخ في  املصدر:

 06، ص 0117مارس 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    محاضرات في مقياس إدارة التدفقات النقدية

32 
 

وفقا لهذه الطريقة يتم التعديل على صافي الربح املحاسبي لتحويله إلى صافي التدفقات النقدية في 

ألانشطة التشغيلية وذلا باستبعاد إلايرادات واملصاريف التي تؤثر في صافي الربح ولكنها ال تمثل عناصر 

 وال بالنقصان. ادةنقدية أي أ ها على النقدية ال بزي

 :مالحظة

الطريقة املباشرة والغير مباشرة في إعداد جدول الخزينة ناجم عن طريقة حساب  بين الاختالف إن

 ألانشطة التي تتولد عنها منتوجات و غيرها من ألانشطة  تدفقات الخزينة املتأتية من أنشطة الاستغالل

ذكرنا سابقا فالطريقة املباشرة تقدم هذا النوع من  فكما غير املرتبطة ال باالستثمار و ال بالتمويل .

التدفقات في شكل عناصر رئيسية لدخول و خروج السيولة إلاجمالية للزبائن و املوردون و الضرائب و 

غيرها من العناصر املعنية بتدفقات الخزينة املرتبطة بنشاطات الاستغالل قصد إبراز التدفق املالي 

ر املباشرة تعتمد على تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية من أثار الصافي، بينما الطريقة غي

يرافقها تدفق نقدي حقيقي خارجي و الزبائن و  هتالكات التي الاإل املعامالت دون التأثير في الخزينة ك

املوردين التي  عد فترة معينة تتحول إلى تدفق نقدي داخلي أو خارجي أو العناصر التي ليس لها علقة 

شطة الاستغالل كفائض أو عجز التنازل عن الاستثمارات. وتبقى باقي التدفقات ألاخرى و املتمثلة في بأن

تدفقات الخزينة املرتبطة بأنشطة الاستثمار والتمويل تعرض كال على حدى و بنفس الطريقة املباشرة 

سب ستغالل حو على هذا ألاساس سنقوم  عرض كيفية حساب تدفقات الخزينة املرتبطة بأنشطة الا 

 .الطريقة غير املباشرة فقي باعتبار النوعيين آلاخرين تم عرضهم
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 تحليل حسابات وأرصدة جدول تدفقات الخزينةثانيا: 

 مالئمة مدى على خالل تحليل قائمة تدفقات الخزينة على الحكم من املالي املحلل ستطيعي

 مهمة معلومات من التحليل هذا ما يوفره إلى باإلضافة املؤسسة، الحتياجات وكفايتها التدفقات النقدية

 ف ما متعددة بأشكال النقدية قائمة التدفقات تحليل املؤسسة. ويجري  في النقدية مصادر التدفقات عن

 النقدي التدفق قوائم تستخدم أو أن مختلفة سنوات عبر للمؤسسة النقدي قوائم التدفق نستخدم أن

 .املالية النسب تحليل إلى ةهذا باإلضاف مختلفة ملؤسسات

  تدفقات الخزينة تحليل أرصدة جدول -0

 :يلي كما بينها فيما مرتبطة لكنها ومتمايزة رئيسية أقسام ثالثة إلى جدول تدفقات الخزينة ينقسم

 الخزينة تدفقات مختلف القسم هذا يضم :Aالاستغالل  عمليات عن املتولدة الخزينة تدفقات-1-0

 للخزينة تدفقات خلق على املؤسسة قدرة يبين مدى فهو الواسع، باملعنى الاستغالل عن عمليات الناتجة

 خصائص يبرز وعليه الاستثمارية، وال بالنشاطات التمويلية بالنشاطات ال مرتبطة غير خالل عمليات من

 خصائص تبين أن يمكن كذلا هذا املستوى، في معتبرة سيولة تولد والتي العالي ذات ألاداء املؤسسات

 ، الاستغالل كفاءة عمليات عدم عن الناجمة املالية والفعالية عديمة النجاعة املؤسسات

 ألانشطة العملياتية  بين الطريقة  الاستغالل عمليات عن املتولدة الخزينةتختلف طريقة حساب رصيد 

يد صافي ويتم تحديتم تجاهل النتيجة الصافية للدورة، املباشرة والغير مباشرة، ففي الطريقة ألاولى 

التدفق النقدي من ألانشطة التشغيلية بواسطة طرح املبالغ النقدية املدفوعة للموردين، واملصاريف 

النقدية التشغيلية من التحصيالت النقدية من العمالء، ومن أنشطة تشغيلية أخرى غير متكررة 

ها طريقة املباشرة التي يوص ي بكعوائد الاستثمار والفوائد الدائنة، ويكون جدول تدفقات الخزينة بال

 .SCF املخطي الحاسبي واملالي

  (الطريقة املباشرة)تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة العملياتية  = 

 .331ح/  Δ -30ح/ Δ -املبيعات TVA+  210ح/  -21تحصيالت الزبائن= ح/ + 

 312ح/  Δ+ 211+ح/  212+ح/  23+ تحصيالت أخرى= ح/ 

  +  11+ ح/ 10مشتريات + ح/  TVA+ 110ح/  -11مدفوعات للموردين واملستخدمين= ح/  -     

TVA  خدمات خارجية وخارجية أخرى- Δ  /310ح- Δ  /14+ ح/  312ح- Δ  /31ح- Δ  /34ح. 

 .311/ ح Δ – 11/ ح+ 13/ ح= دفوعات أخرى ملتعاملين آخرينم -      

 .11/ ح= فوائد ومصاريف مالية أخرى مدفوعة  -      

 .333ح/  Δ -+ ح/ ضرائب أخرى عن النتائج101ضرائب على النتائج مدفوعة= ح/  -    

 .12/ ح – 22/ ح= تدفقات الخزينة للعناصر غير العادية+      
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  (الطريقة غير املباشرة)تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة العملياتية  = 

 نتيجة صافية للسنة املالية+      

 مخصصات اهتالكات ومؤونات وخ ق: 11+ ح/ 

       +Δ  /تغير ضرائب مؤجلة على ألاصول والخصوم043و 044ح : 

  -Δ تغير املخزونات: 41و 44، 41، 40، 41/ ح 

  -Δ  /30 :تغير زبائن وحسابات مدينة 

     +Δ  /310 :تغير موردون وحسابات دائنة 

 القيمة للتنازل عن تثبيتاتناقص + فائض أو : 111/ ح+ أو  211/ ح -  

 املتولدة الخزينة القسم هذا يضم:  B الاستثمار عمليات عن املتولدة الخزينة تدفقات -1-1

 الاستثمار مجال في املبذولة الجهود عن مختلف فكرة بأخذ يسمح ما وهو عمليات الاستثمار، إجمالي عن

 خارجي  استثمارات مالية . نمو شكل في أو  واملعنوية املادية الاستثمارات على الحيازةداخلي   نمو شكل في

  تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة الاستثمارية = 

 تسديدات حيازة تثبيتات غ ملموسة وملموسة :Δ ق م (+ غ ملموسة وملموسة) تثبيتات

 .ص للتثبيتات غ امللموسة وامللموسة

سعر تنازل التثبيتات غ : تحصيالت عن التنازل عن تثبيتات غ ملموسة وملموسة+ 

 امللموسة وامللموسة

 تسديدات حيازة تثبيتات مالية :Δ  ق م ص للتثبيتات املالية+ تثبيتات مالية. 

 .سعر تنازل التثبيتات املالية: تحصيالت عن التنازل عن تثبيتات مالية+         

+ تحصيالت فوائد عن توظيفات أموال وحصص وأقساط مقبوضة من النتائج املستلمة:        

 منتجات مالية   21ح/ 

 أشكال من شكل أي القسم هذا يوضح:  C التمويل عمليات عن املتولدة الخزينة تدفقات-1-4

 كفاية عدم حالة في املال  رأس رفع أو إلى القروض املؤسسة  اللجوء طرف من اعتمادها تم التي التمويل

 املتعلقة القيم تبين أن يمكن الاستثمار، كما عمليات تغطية في الاستغالل عن املتولدة الخزينة

 .املال رأس مكافئات وكذلا القروض بتسديدات
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 تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة التمويلية = 

 : رأس مال صادر010ح/ Δ+ تحصيالت عقب إصدار أسهم: 

 +Δ .عالوة إصدار مرتبطة برأسمال الشركة 

 نتيجة صافية للسنة السابقة: 01/ ح: حصص أرباح وغيرها من التوزيعات -       

      - Δ احتياطات: 011/ ح. 

تسديدات الديون خالل السنة + اقتراضات وديون : 01/ ح Δ= تحصيالت من قروض+         

 .املالية

 السنة املالية= القروض الجديدة خالل السنة املاليةتسديدات الديون خالل  -       

      - Δ  /اقتراضات وديون.01ح : 

 تحليل أرصدة جدول تدفقات الخزينة -2

   ببعضها مرتبطة لكنها متمايزة أقسام ثالث من سابقا ذكرنا كما الخزينة تدفقات جدول  يتشكل

 عمليات عن املتولدة الخزينة تدفقات - . Aالاستغالل  عمليات عن املتولدة الخزينة البعض هي تدفقات

إذا التغير في الخزينة تتشكل من  . C التمويل عمليات عن املتولدة الخزينة تدفقات - . Bالاستثمار 

 خالل العالقة التالية 

D = A – B + C 

 سيولةمستوى  على املحافظة عل ها ممكنة فعالية بأكبر لألموال كامل توظيف من املؤسسة تتمكن لكي

 عن التعبير الصفر. يمكن إلى معينة فترة وفي سيؤول الخزينة في إلاجمالي التغير ف ن ومنه لصفر،  تقارب

 التي الكيفية على تعتمد Cالتمويل  عمليات عن الناتجة الخزينة تدفقات مبلغ املالية بأن العالقة هذه

  B-Aالرصيد  دراسةلهذا يجب  Aالاستغالل  خزينة بواسطة Bالاستثمار  احتياجات تمر بها تغطية

 :1حيث

 كان  إذاA-B> 0 وفي استغاللها بواسطة استثمارانها  تمويل على قادرة املؤسسة ف ن 

جديدة ق ها  خارجية أموال رؤوس بطلب القيام عدم املؤسسة على املفروض  فمن الحالة هذه

                                                           

"، امللتقى الدولي حول إلاطار املفاهيمي للنظام "بناء وتحليل جدول تدفقات الخزينةبلعور سليمان، علي بن الطيب،  1 

ص ص   ،0111نوفمبر -16-12-12جامعة البليدة ، وآليات تطبيقه في ظل املعايير املحاسبية الدولية، املالي الجديداملحاسبي 

12-12 
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 يجب ف نه للمؤسسة، املالية الحالة على ايجابي حكم إصدار قبل لكن. قادة على سداد ديو ها

 .التنافسية قدرنها على املحافظة من املؤسسة تمكن الاستثمارات املنجزة أن من التأكد

 كان  إذاA-B= 0 لكن . استغاللها استثمارانها بواسطة تمول  املؤسسة أن يعني هذا

 خزينة تدفقات مبلغ في هذه الحالة يجب على املؤسسة أن تحلل. ليس للمؤسسة مناعة مالية 

 استثمار وهو ما يتطلب برنامج بدأت قد تكون  للمؤسسة أن يمكن انه إذ الاستغالل والاستثمار،

وعليه يجب . أن يكون رصيد الخزينة غير كاف إلى عادة يؤدي الذي الش يء أموال معتبرة، رؤوس

 .على املؤسسة أن تتوجه الى الاستدانة 

 كان إذا  A-B< 0 أن  يجب هنا استثمارانها، لتمويل يؤهلها مستوى  في ليست املؤسسة أي أن

 .املال  رأس ترفع أو الاستثمارات التنازل  موارد تستخدم
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 القراءة املالية لجدول تدفقات الخزينة : ثالثا

استعمال بنود جدول تدفقات الخزينة في حساب  عض النسب املالية التي توضح أكثر تطور يمكن      

 3 - 2 - 1املالية للمؤسسة من دورة قخرى، من أبرز هذه النسب املالية:الوضعية 

 :جودة ألارباحمؤشرات  -0

 نسبة كفاءة التدفقات النقدية العملياتية: 

تقيس هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على تغطية احتياجانها النقدية ألاساسية وما  

ط فوائد وأقسا التشغيلية،املصاريف : توفره منها، وتشمل الاحتياجات النقدية ألاساسية

الديون املستحقة خالل العام، املصاريف الرأسمالية الضرورية للمحافظة على الطاقة 

، أعباء إطفاء السندات، املدفوعات الالزمة لتوزيعات ألارباح النقدية على  الصيانة إلانتاجية 

 : وتعطى بالعالقة التالية. املساهمين

   =لنقدية العملياتية نسبة كفاءة التدفقات ا
 التحصيالت املتأتية من ألانشطة العملياتية

 الاحتياجات النقدية ألاساسية

 نسبة النقدية التشغيلية: 

تفيد هذه النسبة في بيان نسبة ألارباح النقدية من صافي ألاباح السنوية املحتسبة على  

بيانات جدول حساب النتائج أساس الاستحقاق، وكلما ارتفعت هذه النسبة زادت مصداقية 

 .املعدة على أساس الاستحقاق

 =    نسبة النقدية التشغيلية 
 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 النتيجة الصافية للسنة املالية

  نسبة العائد على ألاصول : 

تقيس هذه النسبة القوة إلايرادية لألصول املستثمرة في املؤسسة، حيث يعبر عن مدى 

 :كفاءة إلادارة في تشغيل املوارد املتاحة لتحقيق ألارباح،  غض النظر عن مصادر التمويل

 داخلية أو خارجية، لذا يعتبر مقياس للربحية  شكل عام

                                                           

 120، ص ص0110، درا وائل للنشر، عمان، التحليل املالي مدخل صناعة القراراتمنير شاكر محمد، عبد الناصر نور،  1 

 بالتصرف 122 –

النسبية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم سيولة وجودة ألارباح من ألاهمية عبد الناصر شحدة السيد،  2 

 ، رسالة ماجستير، الجامعةوجهة نظر محللي الائتمان في البنوك التجارية ألادرنية ومحللي ألاوراق املالية في البورصة

 بالتصرف 00-00، ص ص 0116ألاردنية ، عمان، 

، درا املسيرة للنشر والتوزيع تحليل القوائم املالية: مدخل نظري وتطبيقيطارنة، مؤيد راض ي خنفر، غسان فالح امل 3 

 010، ص 0112والطبع، عمان، 
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 =    نسبة العائد على ألاصول 
 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 ألاصول الاقتصادية

 نسبة الربحية التشغيلية : 

تقيس هذه النسبة مدى كفاءة سياسات إلائتمان التي تتبعها املؤسسة في تحصيل النقدية      

من زبائنها، حيث تمثل املبيعات النقدية املحققة مصدرا أساسيا للتدفقات النقدية املحققة من 

 .املؤسسة

 

 =    نسبة الربحية التشغيلية 
 صافي الخزينة لألنشطة العملياتية

 ( HT)رقم ألاعمال الصافي 

 :ؤشرات تقييم السيولةم -1

 نسبة تغطية النقدية: 

تبين هذه النسبة ما إذا كانت املؤسسة تحقق نقدية كافية ملواجهة التزامانها الاستثمارية 

 والتمويلية، ومدى الحاجة إلى تمويل عن طريق الاقتراض و/ أو رفع حقوق امللكية.

 =    نسبة تغطية النقدية 
 تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية صافي

 تسديدات ألانشطة الاستثمارية والتمويلية

  الفوائدنسبة تغطية: 

تعكس هذه النسبة مدى قدرة النقدية الناتجة عن ألانشطة التشغيلية على الوفاء بالفوائد 

 املتعلقة بالقروض، وانخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر على مشاكل في السيولة.

 =    الفوائد نسبة تغطية 

 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 فوائد الديون 

 

 نسبة تغطية الالتزامات الجارية : 

تقيس هذه النسبة قدرة املؤسسة على توليد النقدية الالزمة لتغطية الديون قصيرة 

 .بالدوراتألاجل، وارتفاع هذه النسبة مؤشر على السيولة الجيدة، وتقاس هذه النسبة 

 

 =    نسبة تغطية الالتزامات الجارية 
 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 ةالالتزامات الجاري
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 :مؤشرات تقييم السياسة التمويلية-4

 نسبة النقدية الضرورية 

يوضح مدى قدرة املؤسسة على إنتاج نقدية من ألانشطة الرئيسية تكفي لتغطية     

 احتياجانها التمويلية الضرورية

 =    نسبة النقدية الضرورية 
 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 ديون مستحقة ومدفوعات التأجير

 نسبة تغطية التوزيعات : 

تقيس عدد مرات تغطية التدفقات النقدية لتوزيعات ألارباح النقدية على      

املساهمين، وهي تعطي معلومات هامة عن عمليات الاستثمار والتمويل، وبيان أسباب إلاقتراض 

ومجاالت استخدام ألاموال املقترضة وكيفية تمويل التوسعات في الاستثمارات امللموسة والزيادة 

 .لعامل، ومدى قدرة املؤسسة في الاستمرار في توزيع ألارباح على املساهمينفي رأس املال ا

 =    نسبة تغطية التوزيعات 
 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 توزيعات نقدية للمساهمين

   نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات 

م الاستثمارات املالية  في ألاسهتعتبر هذه النسبة مؤشر على مدى أهمية املتحصالت من 

 .والسندات والودائع البنكية مقارنة التدفق الصافي املتأتي من ألانشطة التشغيلية

     =نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات  
 متحصالت فوائد وتوزيعات

 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 

 نسبة إلانفاق الرأسمالي : 

تقيس هذه النسبة أهمية التمويل الخارجي في حيازة تثبيتات، وهي مؤشر على كيفية     

استخدام أموال املساهمين واملقرضين، كما تعكس مدى نجاح املؤسسة في إتباع السياسة 

املالئمة في تمويل ألاصول طويلة ألاجل من مصادر تمويل طويلة ألاجل، وانخفاض هذه النسبة 

 .الاستثمار في املخزون وألاصول املاليةمؤشر على زيادة 

 

 =    نسبة إلانفاق الرأسمالي 
 تسديدات عن حيازة تثبيتات

 تحصيالت قروض وإصدار أسهم
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 التدفق النقدي الحر : 

هو مؤشر على قدرة املؤسسة على النمو الداخلي واملرونة املالية، حيث يقيس     

النقدية املتبقية للمساهمين من ألانشطة التشغيلية التي يتم توزيعها على حملة ألاسهم 

والدائنين،  عد قيام املؤسسة في الاستثمار في التثبيتات الضرورية ورأس املال العامل 

 .  ية ألانشطة التشغيليةللمحافظة على استمرار 

 =    التدفق النقدي الحر 
 صافي تدفقات الخزينة لألنشطة العملياتية

 موزعة أرباح -الرأسمالية التدفقات 

 نسبة تسديد الديون املالية: 

 تقيس هذه النسبة قدرة الشركة على دفع أقساط الديون من النقدية من العمليات التشغيلية. 

 =    نسبة تسديد الديون املالية 
 إجمالي الديون 

 صافي تدفق الخزينة لألنشطة العملياتية
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 حدود التحليل املالي بواسطة جدول تدفقات الخزينةرابعا: 

  عض الاحيان عند إعداد جدول تدفقات الخزينة تعتري املحلل املالي  عض الصعوبات منها:في      

  لنتائجاتحليل التدفق ليس بديال لتحليل الربحية، حيث أن التحليل املفصل لجدول حساب 

  .آثار املقص وامتصاص ألاعباء الثابتة فقي، هو ما يسمح بتفسير تطور النتيجة 

  ال يحل جدول تدفقات الخزينة محل امليزانية املالية التي تعطي العرض التراكمي لألصول

املال العامل، وألاموال الخاصة، والقروض، وهو ما يجعلها تسمح بحساب رأس  الثابتة، وبنود

 .نسب الاستدانة أو الاستقاللية املالية

 هل هي تشغيلية، استثمارية أم تمويلية، مما يؤثر على : عوبات تحديد طبيعة  عض ألانشطةص

 دقة التحليل والنتائج املستخلصة من جدول تدفقات الخزينة

 املالية ضمن ألانشطة الاستثمارية، والفوائد والتوزيعات املحصلة منها ضمن  إدراج الاستثمارات

تدفقات ألانشطة العملياتية، رغم أن كالهما يتعلق بالنشاط الاستثماري، كما يتم إدراج 

القروض الجديدة ضمن ألانشطة التمويلية، الفوائد املسددة عنها ضمن تدفقات ألانشطة 

يتعلق بالنشاط التمويلي للمؤسسة، ومن جهة أخرى فتوزيعات العملياتية، رغم أن كالهما 

 .ألارباح يتم ضمها لتدفقات الخزينة للتمويل، مع أن هذه ألارباح ناتجة عن كل أنشطة املؤسسة

 عملياتية، تشغيلية وتمويلية، : رغم أن الضرائب على الدخل تكون ناتجة عن أنشطة مختلفة

 .لخزينة لألنشطة التشغيليةولكن عادة يتم تصنيفها ضمن تدفقات ا

  يستبعد جدول تدفقات الخزينة العمليات غير النقدية رغم أهميتها في  عض ألاحيان، ومن

ويل مثل تح  الاستحواذ على أصول باإليجار التمويلي، تحويل الديون لحقوق ملكية: أمثلتها

أو التزامات ، إصدار أسهم مقابل الحصول على أصول، تغيير أصول  السندات قسهم عادية

 .غير نقدية بأصول أو التزامات غير نقدية أخرى 
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 املحور الثاني: التحليل الديناميكي للتدفقات النقدية

 عرض وتحليل جدول التدفقات املالية متعدد السنوات أوال:

 جدول التمويلعرض لثانيا: 

 القراءة املالية لجدول التمويلثالثا: 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    محاضرات في مقياس إدارة التدفقات النقدية

43 
 

 

 تمهيد:

إحدى ألادوات الديناميكية التي تسمح  املتعددة السنوات تعتبر جداول التدفقات املالية

بدراسة تطور الظواهر عبر الزمن، خاصة  عد العجز املتواصل الذي تواجهه املؤسسات الاقتصادية، 

ن عالش يء الذي جعل هذه املقاربة الديناميكية تلقى نجاحا كبيرا ق ها تسمح بوسائلها في الكشف 

الصعوبات التي تعاني منها املؤسسات باستمرار، ومن بين جداول التدفقات املالية سوف نتطرق إلى 

عتبر من أهم الوسائل والوثائق أو ما يعرف بجدول التمويل، والذي ي راسة جدول الاستخدامات واملواردد

امل التغيرات في رأس املال العمن دورة مالية قخرى، فهو يوضح  التي تترجم السياسة املالية للمؤسسة

ي التحليل ف الصافي ومصدر هذه التغيرات، لذلا يعتبر هذا الجدول من آلاليات التي يتم الاعتماد عل ها

 .املالي

 أوال: عرض وتحليل جدول التدفقات املالية متعدد السنوات

وذج خصوصيته تدفقات الخزينة صادرة عن هيئات مالية، ولكل نم نماذج جدول العديد من  توجد 

 من أهم تلا النماذج نجد: معالجتها،التحليل تتناسب مع كل حالة يراد في 

 OECجدول تدفقات الخزينة الخاص بمجلس الخبراء املحاسبيين  -

  SCF  ما تم تبنيه من  الطريقة املباشرة. حسب الخزينةجدول تدفقات  -

 TPFF Tableau pluriannuels de fluxالسنوات  متعدد الخزينةجدول تدفقات  -

de financement 

من  1722سنة  ذلا كان اقتراحها، تم التي املساهمات أولى السنوات متعدد املالية التدفقات جدول  يعد

 قدرة إظهار مدى، كان هدفه الثمانينات سنوات في بكثرة استخدمو Geoffroy de Murardقبل 

 هذه لتمويل عن الاستغالل الناتج الخزينة فائض تخصيص خالل تجديد استثمارانها من على املؤسسة

 .السنوات متعدد املالية التدفقات جدول  عن نموذج يظهر املوالي والجدول  .الاستثمارات

 . عرض جدول التدفقات املالية متعدد السنوات0

جداول للتدفقات، وسنحاول هنا عرض النموذج الذي قدمه مجمع الخبراء  من العديدتقديم تم 

لقي الجدول قبوال واسعا من أغلب املحللين املاليين نظرا قهمية دوره في بناء . TPFFاملحاسبيين 

الاستراتيجية املالية، وتم اقتراحه كأداة أساسية لرسم سياسة تمويل النمو وقياس ألاداء املالي في 

 املؤسسات.
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 : جدول التدفقات املالية متعدد السنوات11-13الجدول رقم 

 

 Rousslot PH et Verdie. J-F, La gestion de trésorerie, 2ème édition, Paris : Edاملصدر: 

.Dunod, Paris, 2004, P29 
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 :املالية للتدفقات مصدرين ره اعتبا في يضع السنوات متعدد املالية التدفقات جدول  إن

 Eالاقتصادي  الرصيد في تظهر والتي للمؤسسة الاقتصادية العمليات عن تتولد التي التدفقات  -

 DAFIC  من استخدامها يتم املؤسسة والتي نشاط عن املتولدة ألاموال عن يعبر الرصيد هذا 

 ومن (العامل املال رأس احتياج في يحدث الذي التغير في تظهر) الاستغالل دورة تمويل في جهة،

 النمو  املالية الاستثمارات وتمويل  الداخلي النمو ل الاستغال استثمارات تمويل أخرى، جهة

  . الخارجي

 الرصيدهذا  Fاملالي  الرصيد يحددها والتي للمؤسسة املالية العمليات عن تتولد التي التدفقات -

 خالل الرصيد من يتأتى الذي الطلب وتغطية تلبية أجل من للتمويل عرض عن عادة يعبر

  إضافية ماليةمصاريف  تحمل مقابل  جديدة مالية ديون  إلى سواء باللجوء، وذلا الاقتصادي،

 جديدة إصدارات خالل من جديدة خاصة أموال إلى باللجوء أو

 والذيأي رصيد الخزينة املتاح  Gالرصيد  مستوى  يظهر  Fو  Eالرصيدين  هذين مجموع ف ن لذلا،

في  املتمثلة الثالث املؤشرات ف ن وعليه الفترة، تلا في الخزينة رصيد في يحدث الذي التغير مؤشر يعتبر

 1.للمؤسسة والاقتصادي املالي التحليل في مهمة تعتبر و )G, F, E(ألارصدة 

 . تحليل ألارصدة الوسيطة لجدول التدفقات النقدية متعدد السنوات1

  الاستغالل دورة عن املتولدة للخزينة يمكن مدى أي إلى بمعرفة يسمح:    (E)الرصيد الاقتصادي . 0.1

 أو خارجيا   داخليا كان سواء نموها في تساهم استثمارها، أي ذاتيا تمول  أن املؤسسة قبل من واملسيرة

 :حالتين يظهر أن للرصيد الاقتصادي يمكن ف نه لذلا

 كلية تستخدم لم الاستغالل دورة عن املتولدة الخزينة ف ن موجبا، الاقتصادي الرصيد كان إذا -

 . النمو في نقص من تعاني املؤسسة أن يعني هذا والخارجي ،  الداخلي املؤسسة نمو في تمويل

تمويل   عد املؤسسة لدى املتاحة النقدية أن يظهر فهذا سالبا، Eالرصيد  كان إذا أما -

 ألاموال أو املالية  الديون  خارجي تمويل إلى بحاجة إذن فاملؤسسة كافية، غير استثمارانها داخليا

 .نموها نظام من الرفع أي سياستها أجل دعم منالخاصة  

                                                           
1 Rousslot PH. et Verdie J-F., Op.cit, p p 29-30 
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 تحديد سياسة على تقوم أي ، الدورة اللخ ملؤسسة يةالامل السياسة ب ظهار يسمح:  F. الرصيد 1.1

 ألاموال إلى زيادة اللجوء أو   مدفوعة مالية أعباء تسديدات، جديدة، قروض  تتبعها التي الاقتراض

 :إظهارهما يمكن حالتين هنا. ف ن لذلا إصدارات، تحقيق خالل من الخاصة

 على تقوم املؤسسة تعتمدها التي املالية السياسة أن يترجم هذاموجب،  Fاملالي  الرصيد -

 .الاقتراض املتزايد

 سياستها تجاه املؤسسة تتبعها التي التطهير سياسة عن يعبر فهذا سالبا، املالي الرصيد كان إذا أما -

 Eالذاتي من خالل رصيد  التمويل على تعتمد سياستها أن آخر بمعنى املالية،

 الصفر. وذلا من يقترب G رصيد على الحصول  محاولة هو متوازن  نمو تحقيق من الهدف ف ن لذلا

  Fاملالي  والرصيد حد، أقص ى إلى موجبا الاقتصادي الرصيد يجعل

 تمويل في الاقتصادي النشاط عن املتولدة املالية التدفقات تساهم أن بمعنى، أدنى حد، إلى سالبا

 إلالزامية املالية التدفقات تغطية في أخرى  جهة ومن جهة، من هذا واملالية  الاستثمارات  الاستغالل

  ...الضرائب موزعة، أرباح املالية، املصاريف 

 وأي للتمويل نموها، كاف غير للمؤسسة الاقتصادي النشاط أن يعني سالبا، فهذا Gالرصيد  ظهور  أما

 .لها املالي الهيكل في انخفاض يعني الخزينة في انخفاض

 كبير يولد حجم للمؤسسة املالي الهيكل أن يعني كبيرا  فهذا الخزينة موجبا  حجم الرصيد هذا ظهر وإذا

 والتوظيف . املؤسسة  غياب الاستثمار على مردودية ذات ألاخيرة هذه تكون  أن دون  من لكن النقدية، من

 التشخيص املالي ب ثراء يسمح السنوات، متعدد املالية التدفقات جدول  أن القول  يمكن لذلا،

 التي إلامكانيات الالزمة املؤسسة تمتلا هل :التالي التساؤل  على إلاجابة في يساهم بحيث للمؤسسة،

 ؟ النمو لها تضمن

 . النسب املستخدمة في تحليل ألارصدة الوسيطة4

 IEتثبيتات الاستغالل  – EBE= فائض خزينة الاستغالل  DAFICاملتاحات بعد التمويل الداخلي للنمو  

 

 ياج راس املال العامل حتالتغير في ا – EBE= الفائض إلاجمالي لإلستغالل  ETEفائض خزينة الاستغالل 

 

 -مصاريف مالية واقساط قرض الايجار –الرصيد املالي = التغير في الديون املالية على اختالف آجالها 

 اقتطاعات أخرى  –الضرائب على ألارباح 

 

 = الرصيد املتاح بعد التمويل الداخلي للنمو + الرصيد املالي  Gالرصيد الجاري 
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 ثانيا: دراسة وتحليل جدول التمويل

الية الوضعية املاعتمد التحليل املالي الساكن  شكل مطلق على امليزانية املحاسبية والتي تصور 

للمؤسسة في لحظة ما دون إعطاء رؤية ديناميكية لهذه الوضعية، وبالتالي عدم إظهار مختلف الحركات 

املالية او التدفقات النقدية خالل الدورات املالية. وبالتالي ظهرت الحاجة إلى تحليل يتجاوز هذا العجز 

 وهذا ما يتجسد في جدول التمويل

 :جدول التمويل تعريف-0

شرح مصدر ألاموال واستعماالنها ويقيس د. عبارة عن قائمة تجدول الاستخدامات واملوار ويسمى أيضا ب 

التغيرات الناتجة عن مجموع العمليات املرتبطة بالنفقات وإلايرادات، أي يشرح الطريقة التي واجهت 

فيما يلي أحد النماذج بها املؤسسة احتياجانها للتمويل خالل مرحلة معينة، عادة سنة وسوف نعرض 

 PCG82 1لجدول التمويل وهو نموذج املخطي املحاسبي العام  

يعرف جدول التمويل بأنه قائمة مالية توضح حركة األموال خالل فترة زمنية معينة، حيث يبين لنا و 
التمويل ل ووسائ ،االستخدامات والموارد الجديدة للدورة، بمعنى احتياجات التمويل التي تظهر خالل الدورة

المستخدمة لذلك، أو بمعنى آخر يظهر جدول التمويل مصادر األموال التي تحصلت عليها المؤسسة 
ي وجهت إليها هذه األموال خالل نفس الفترة، كما يوضح أيضا تواالستخدامات ال ،خالل فترة زمنية معينة

 .التأثير النهائي لمختلف العلميات المحققة على خزينة المؤسسة
 فهو ،المدروسة الدورة المالية خالل الذمة تغيرات يفسر والذي والموارد لالستخدامات جدوليضا وهو أ   

 المال رأس ينتكو  كيفية تفسير أجل من وذلك والموارد، االستخدامات في الحاصلة التغيرات بإظهار يسمح
 .2التغير هذا استعمال وطريقة العامل الصافي،

 :إعداد جدول التمويل أهداف- 1

يسمح جدول التمويل بمعرفة آلالية التي واجهت بها املؤسسة احتياجانها للتمويل خالل فترة زمنية     

 :معينة، ويمكن تلخيص أهم أهداف جدول التمويل فيما يلي

  تفسير كل التغيرات التي تمت حالل الدورة والتي سمحت باالنتقال من امليزانية الافتتاحية الى

 .امليزانية الختامية

                                                           

 101، ص 0111، ديوان م.ج، ، التسيير املالي حسب البرنامج الرسمي الجديد بوشنقير ميلود و زغيب مليكة 1 

2 De la Bruslerie H., Op.cit, p 269 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    محاضرات في مقياس إدارة التدفقات النقدية

48 
 

 قيام بتحليل التغيرات التي طرأت على ذمة املؤسسة واملتمثلة في كل الحركات املاليةال.  

 دراسة تطور الهيكل املالي من حيث طبيعة املوارد املستعملة لتمويل استخدامات الدورة 

 تحليل العمليات التي قامت بها املؤسسة والقيام ب ظهار تأثيرها على الخزينة. 

  للمؤسسة من حيث قدرنها على تسديد ديو ها في السنوات املقبلةدراسة املالءة املالية. 

 إحصاء الاستخدامات الجديدة واملوارد الجديدة التي استفادت منها املؤسسة خالل الدورة. 

  التعرف على نسبة قدرة التمويل الذاتي مقابل مجموع املوارد والتعرف على نسبة التمويل الذاتي

 .مقابل الديون املالية

 السياسة التمويلية للمؤسسة من أجل تعزيز نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف من أجل  تحليل

 .رفع املردودية

  تقييم نجاعة سياسات التمويل والاستثمار، وانعكاسانها على مستقبل املؤسسة، وتتبع التغير في

 .رأس املال العامل بتفسيره

  التزامانها القريبةقياس خطر السيولة للمؤسسة وخطر عدم قدرنها على مواجهة 

  ل دراسة تطور الشروط الاستغاللية من حيث التحكم في ألاصو 

 إعداد جدول التمويل  – 4

يقوم جدول التمويل على الفرق بين التدفقات النقدية الطويلة والقصيرة ألاجل وهو ما يتطلب 

التي يتم  الجداول  ، باإلضافة إلى جدول حسابات النتائج، وبعضعلى ألاقل توفر ميزانيتين متتاليتين

نشرها ضمن املالحق، كجدول الاهتالكات وجدول الاستثمارات، حيث يتم حساب التغيرات في كل 

جدول و . سواء بالزيادة أو بالنقصان، بحيث يتم تصنيف هذه التغيرات إلى موارد واستخدامات البنود

 :التمويل يتكون من قسمين رئيسيين وهما

 القسم األول من جدول التمويل: .3.1
: القسم ألاول من جدول التمويل11.11جدول رقم   

 املبلغ املوارد الدائمة املبلغ الاستخدامات املستقرة

 .حيازة تثبيتات جديدة 

  مصاريف موزعة على عدة

 سنوات.

 .تسديد الديون املالية 

 .انخفاض رأس املال 

 .توزيع ألارباح 

   الذاتي.القدرة على التمويل 

  التنازل أو الانخفاض في عناصر

 .التثبيتات

 .رفع رأس املال أو املساهمات 

 .الحصول على ديون مالية 

 

التغير في الاستخدامات 

 -     املستقرة
 +    التغير في املوارد املستقرة  

 

+ 

- 
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∆𝐹𝑅𝑁g 
 

، 0111ج، .، ديوان مالبرنامج الرسمي الجديدالتسيير املالي حسب . زغيب مليكة، بوشنقير ميلود املصدر:

100ص   

 
، والعناصر التي كانت ΔFRngالتغير في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي  السابق يوضح الجدول 

 :سببا في هذا التغير، بحيث يرتبي بالجزء العلوي من امليزانية ويتكون من جزئين وهما

 .خالل الدورة املاليةاملوارد الدائمة التي حصلت عل ها املؤسسة  -

 .الاستخدامات املستقرة التي كونتها املؤسسة في الدورة نفسها -

وعليه نالحظ أن هذا الجدول مخصص ملوارد واستخدامات الدورة الطويلة ألاجل، ومن أجل      

 :إعداد قائمة املوارد والاستخدامات، يتم الاعتماد على املراحل التالية

 التغيرات في بنود امليزانية التي حدثت خالل فترة زمنية معينةرصد : املرحلة ألاولى. 

 تصنيف التغيرات التي حدثت إلى موارد واستخدامات استنادا للقاعدة التالية :املرحلةالثانية: 

كل زيادة في عناصر الاستخدامات املستقرة أو نقصان في املوارد الدائمة تعتبر استخدام، وكل 

 اموردا، كمة أو كل نقصان في عناصر الاستخدامات املستقرة تعتبر زيادة في ألاموال الدائم

 .يجب إظهار التمويل الذاتي خالل تلا الفترة، كعنصر أساس ي في تمويل املؤسسة

 املوارد الاستخدامات

 نقص في الخصوم

 زيادة في ألاصول 

 زيادة في الخصوم

 نقص في ألاصول 

 
 1جدول التمويل: القسم ألاول منوفيما يلي شرح قهم مكونات 

 CAF القدرة على التمويل الذاتي  1

CAF  الاسترجاع  -= النتيجة الصافية+ مخصصات إلاهتال.+ املؤونات وخسائر القيمة

ملتنازل سعر التنازل للتثبيتات ا -في خسائر القيمة واملؤونات+ ق.م.ص للتثبيتات املتنازل عنها

 الدورة.القسي املحول من إعانات الاستثمار لنتيجة  -عنها

– مخصصات الاهتالكات واملؤونات وخ ق+ نتيجة الصافية= الذاتي التمويل قدرةأو: 

 نقص قيمة التنازل عن الاستثمارات -فائض أو+ ترجاع على مؤونات وخ قسا

                                                           
 بالتصرف 112-110ص ص   0112دار وائل للنشر. الاردن  املالي.التسيير الياس بن الساس ي، يوسف قريش ي.  1
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عبارة عن مورد داخلي ناتج عن العمليات املسجلة من  القدرة على التمويل الذاتي

معينة، فهي تبين لنا قدرة املؤسسة على تمويل استثمارات مداخيل ونواتج مالية خالل دورة 

 .جديدة، اعتمادا على مواردها املالية الذاتية

  :   حيازة تثبيتات جديدة  0

هي مجمل املقتنيات من التثبيتات امللموسة أو غير ملموسة أو التثبيتات املالية، والتي يتم تسجيلها 

ا اعتمادا على معطيات حركة الاستثمارات، أو بالعالقة بالقيم إلاجمالية خالل الدورة، ويتم حسابه

 التالية:

 استثمارات إجمالية + تكلفة اقتناء الاستثمارات املتنازل عنها∆حيازة استثمارات =   

لقيمة + ا استثمارات إجمالية + مجمع اهتالك التثبيتات املتنازل عنها∆حيازة استثمارات = 

 عنهااملتبقية لالستثمارات املتنازل 
 :  يون الدورة الحاليةد (4

وتتمثل في الديون الجديدة التي تتحصل عل ها املؤسسة خالل الدورة املالية، والتي تتعدى درجة 

 استحقاقها السنة، ويتم استثناء الاعتمادات البنكية الجارية منها

 التسديد. - ديون الدورة السابقة+ الارتفاع في الديون  ديون الدورة الحالية = 

 : توزيع ألارباح (3

، فاقرباح املوزعة تعبر عن Nوالتي يتم توزيعها خالل الدورة ، N-1وتخص ألارباح خالل الدورة  

مقدار ما وزعته املؤسسة على شركائها أو مساهم ها أو عمالها من أرباح، تحققت خالل الدورة 

  : املالية السابقة، ويمكن أن تحسب ألارباح املوزعة حسب العالقة التالية

  –نتيجة الدورة السابقة = ألارباح املوزعة 
 

  الارتفاع في الاحتياطات

الاحتياطات –( N-1(+ الترحيل من جديد للدورة )N-1ألارباح املوزعة= ألارباح الصافية للدورة )

 (.Nالترحيل من جديد للدورة ) –الجديدة 

 الانخفاض في عناصر التثبيتات: (1

إن الانخفاض في التثبيتات امللموسة وغير امللموسة واملالية تعتبر موارد دائمة وتحسب  سعر 

بحيث يتم الاعتماد على جداول الاستثمارات من أجل الحصول على كل  التمويل،التنازل في جدول 

 ةاملعطيات املتعلقة  عملية التنازل، إضافة إلى ذلا يتم اعتبار انخفاض الاستثمارات املالي

والخاصة باالسترجاع املحصل عن الحقوق املتعلقة باملساهمات وإلاقراض والودائع والكفاالت 

 كمورد دائم.

 لرفع في ألاموال الخاصة:ا (1
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تتم إما بطرح أسهم لالكتتاب، أو من خالل إعانات الاستثمارات التي تتلقاها املؤسسة خالل  

آلالية املؤسسة من رفع رأس مالها، الدورة املالية وتسجل كمورد بقيمته إلاجمالية. تمكن هذه 

خصوصا إذا كانت تحقق أرباح معتبرة، وهو الش يء الذي يجعل ألافراد يقبلون  شكل كبير 

تاب في أسهمها، وهنا. آلية أخرى يتم من خاللها الرفع في ألاموال الخاصة، وهي إعانات لالكت

الاستثمارات، والتي تتلقاها املؤسسة خالل الدورة املالية، بحيث يتم تسجيل هذه إلاعانات كمورد، 

 .وذلا بقيمتها إلاجمالية

 الزيادة في الديون املالية:  (2

الدورة املالية، والتي تتعدى درجة استحقاقها السنة وهي الديون املحصل عل ها من خالل 

 .باستثناء الاعتمادات البنكية الجارية

 تخفيض ألاموال الخاصة:  (1

وذلا من خالل تخلي املساهم عن أسهم املؤسسة، وعندما تكون املؤسسة في وضعية 

 مالية غير جيدة أو هنا. قرار ب عادة هيكلتها.

 : املصاريف املوزعة (0

وزع على السنوات الخمس القادمة، وتؤدي دور إلاهتالكات في تخفيض املصاريف وهي مصاريف ت

 .ويتم حسابها من خالل امليزانية واملعلومات املحاسبية املتممة لهاالحالية وزيادة النتيجة. 

 التمويل . القسم الثاني من جدول 1.4

 الجزء الثاني من جدول التمويل :11.11جدول رقم 

 𝑭𝑹𝒏𝒈∆التغيرات في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي 

 
 الاحتياجات

0 
 1املوارد 

 4الرصيد 

0-1=4 

 التغير في عناصر الاستغالل:

 .التغير في استخدامات الاستغالل 

 .التغير في موارد الاستغالل 

  

 

ex∆𝐵𝐹𝑅A            

 التغير في العناصر خارج الاستغالل:

  املدينين آلاخرين.التغير في 

 .التغير في الدائنين آلاخرين 

   

hex∆𝐵𝐹𝑅B           

g∆𝐵𝐹𝑅((A+B)=C)             

 تغيرات الخزينة:

 .التغير في إلاستخدامات 
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 .التغير في املوارد 

          TN                        D    

ng𝐶 + 𝐷 = ∆𝐹𝑅𝑁    

تصرفال. ب100سابق، ص زغيب مليكة مرجع املصدر:   

 :1وفيما يلي شرح للقسم الثاني من جدول التمويل

يبين القسم الثاني من جدول التمويل التغيرات في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي من أسفل     

التغير في الاحتياج في رأس املال العامل إلاجمالي والتغير في الخزينة وتجميع  امليزانية، وذلا بحساب

الصافية، فهو يبين لنا التغير في عناصر الاستغالل، والتغير في عناصر خارج الاستغالل، والتغير في 

الخزينة الصافية، حيث يتمثل الهدف من إعداد جدول التمويل من أسفل امليزانية في التعرف على 

غالل رأس است كيفية تخصيص التغير في رأس املال العامل الوظيفي، حيث أنه يمكن من مراقبة كيفية

 املال العامل الوظيفي على مستوى حسابات أصول وخصوم الاستغالل وخارج الاستغالل والخزينة.

يبين لنا القسم الثاني من جدول التمويل التغيرات في الاحتياج في رأس املال العامل إلاجمالي وتأثير      

 هذا التغير على الخزينة الصافية إلاجمالية كالتالي:
 التغير في عناصر الاستغالل:  -0

في عناصر الاستغالل   ، والتغير xe∆𝑩𝑭𝑹وهو التغير في الاحتياج لرأس املال العامل لالستغالل  

تعني لنا الاحتياجات املالية لدورة الاستغالل في الدورة الجارية، والناتجة عن التباعد الزمني بين 

 وتحسب بي: التحصيلآجال التسديد وآجال 

∆𝐁𝐅𝐑ex=∆𝐄ex-∆𝐑ex 

 

 التغير في العناصر خارج الاستغالل:  -1

 ، هذا التغير 𝑩𝑭𝑹𝐡𝐞𝐱∆)ينتج عن التغير في الاحتياج لرأس املال العامل خارج الاستغالل 

املتمثل في الاحتياجات املالية التي تنشأ عن ألانشطة غير ألاساسية وألانشطة ذات الطا ع 

 الاستثنائي وتحسب بي:

∆𝐁𝐅𝐑hex=∆𝐄hex-∆𝐑hex 

 

 التغير في عناصر الخزينة:  -4

يحسب هذا التغير من خالل الفرق بين التغير في استخدامات الخزينة والتغير في موارد 

 الخزينة

                                                           

  112 سابق، صمرجع الياس بن الساس ي، يوسف قريش ي.  1 
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 ويحسب بي:

∆𝐓𝐍=∆𝐄t-∆𝐑t 

ومن خالل ألارصدة املحسوبة سابقا يمكن حساب التغير في رأس املال العامل من أسفل امليزانية 

 العالقة:وفق 

∆𝐅𝐑ng=∆𝐁𝐅𝐑ex+∆𝐁𝐅𝐑hex+∆𝐓𝐍 

 تحليل جدول التمويل -3

 من خالل عملية التقييم ب ستعمال جدول التمويل سوف تكون هنا. عدة حاالت:

 (:ng∆𝐅𝐑تغيرات في ) 0.3

  0<حالةng∆𝐅𝐑 وهذا راجع إلى زيادة موارد املؤسسة مقارنة ب ستخدامانها، ومن أبرز هذه :

املوارد هي الزيادة في التمويل الذاتي أو ألاموال الخاصة، أو الديون متوسطة وطويلة ألاجل، 

أو الزيادة في التنازل عن الاستثمارات، ومن خالل هذا املؤشر يمكن القول بأن املؤسسة 

، وتعتبر هذه الحالة جيدة بالنسبة للمؤسسة، قنه من خالل هذا جانها. يمكنها تغطية احتيا

 .املؤشر يمكن لها تغطية كل احتياجانها
 0> حالةng∆𝐅𝐑:  وهذا راجع إلى انخفاض في ألاموال الخاصة والديون املتوسطة وطويلة

ألاجل،  سبب تسديد املؤسسة لديو ها، وأنه هنا. عملية شراء تثبيتات جديدة، وبالتالي ال 

سبة تعتبر هذه الحالة غير جيدة بالن تستطيع املؤسسة مواجهة احتياجانها املالية املستقبلية.

ى الوضعية املالية لها، حيث ال يكون بمقدورها مواجهة احتياجانها للمؤسسة، ق ها تؤثر عل

 .املالية املستقبلية

 :BFRتغيرات في  .1.3

  حالةBFR>0 قد يكون السبب راجع إلى انخفاض في سرعة دوران املوردين أو الزيادة في:

 سرعة دوران الزبائن، وكالهما يؤثر على زيادة وارتفاع املوارد الدورية للمؤسسة .

  حالةBFR <0 وهذا  سبب قيام املؤسسة بتحصيل مستحقانها من الغير في أسرع وقت :

 من أجل تسديد التزامانها في الوقت املحدد.

 :TNتغيرات  .4.3

  حالةTN>0 وهي حالة جيدة للمؤسسة، ويكون ذلا  سبب الزيادة في القيم املتاحة أو :

 النقص في قيمة التسبيقات البنكية.

  حالةTN<0 يدل على انخفاض في الخزينة، وقد يكون  سبب زيادة في قيمة : وهذا

 التسبيقات البنكية أو انخفاض في قيمة املتاحات النقدية.
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 القراءة املالية لجدول التمويلثالثا: 

ن الدراسة الدقيقة لجدول التمويل يزود املحلل املالي بمعلومات ضرورية وهامة، والتي ال يمكن ا     

من القوائم املالية ألاخرى، فجدول التمويل يسمح للمحلل املالي بقراءة أفضل لتطور الحصول عل ها 

 :الوضعية املالية من خالل املؤشرات النسب التالية

 من خالل القسم ألاول لجدول التمويل: 

خالل  من  هامش أمان أكبر يمثل التغير املوجب في رأس املال العامل تحسن في التوازن املالي  

، أما التغير السالب في رأس املال العامل فيمثل تدهور في FRngزيادة في   مورد مالي دائم إضافيتحقيق 

من خالل استعمال جزء من رأس املال العامل للسنة السابقة في   تآكل في هامش ألامان التوازن املالي

 .FRngالاستخدامات الجديدة، مما أدى لتناقص 

  من خالل القسم الثاني: 

ويل التطور في تم  زيادة ونقصانا سم الثاني لكيفية توظيف التغير في رأس املال العامل القيشير 

في نشاطي الاستغالل وخارج الاستغالل، فكل زيادة في الاحتياجات املالية لالستغالل وخارج الاستغالل 

 . تغير سالب في الخزينة الصافية   تتطلب زيادة في رأس املال العامل، وإال أدى ذلا لتدهور الخزينة 

 ينة الخز  النقدية تشير لقدرة املؤسسة على توليد : املوارد الدائمة الجديدة÷ قدرة التمويل الذاتي

 ، فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة، التوزيعات -ق ت ذ = تمويل ذاتي التي ستوجه للتمويل   الصافية

، وفي الحالة  تمويل داخلي ملوارد املالية الجديدة دل ذلا على احتالل ق ت ذ مكانة مسيطرة في ا

نة مكا  مصدر تمويل داخلي العكسية، كلما كانت هذه النسبة منخفضة، دل ذلا على احتالل ق ت ذ 

 .هامشية في موارد التمويل الجديدة، مما يعني مشاكل تمويلية في املستقبل

 نسبة ألاموال الخاصة في املوارد الدائمة الجديدة : 

نسبة ألاموال الخاصة في املوارد الدائمة 

 =    الجديدة 

 رفع ألاموال الخاصة+ أسعار التنازل + ق ت ذ 

 املوارد الدائمة الجديدة

 

هذه النسبة يجب قن تكون كبيرة في املؤسسات التي ترغب في النمو، ق ها مجبرة على زيادة  

مواردها املالية الخاصة من خالل استدعاء مساهمات جديدة من الشركاء، وهو ما يدعم الهيكل املالي 

مؤشر جديد في عيون ، كما أن هذا التصرف  القدرة على الوفاء بااللتزامات ط أ ويرفع املالءة املالية 

 .البنو. عند منح القروض
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  رفع ألاموال الخاصةنسبة : 

 =     رفع ألاموال الخاصةنسبة 
 رفع ألاموال الخاصة

 زيادة الديون ط أ

إن استقرار هذه النسبة يشكل ضمان للحصول على قروض جديدة، الذي يتطلب أن يضل وزن الديون 

 .1املالية محدودا مقارنة بمجموع ألاموال الخاصة، لذا فاقفضل أن تكون هذه النسبة أكبر من 

 السنوات الضرورية لتسديد الديون املالية الطويلة: 

عدد السنوات الضرورية لتسديد الديون 

 =    الطويلة 

 الديون املالية ط أ

 ق ت ذ

 

تقيس عدد السنوات الضرورية لتسديد الديون املالية الطويلة، وذلا بافتراض تخصيص كامل ق ت 

 .0ذ لتسديد الديون، وألافضل أن تكون هذه النسبة أقل من 

 نسبة توزيع ألارباح 

 =     نسبة توزيع ألارباح
 توزيعات ألارباح

 ق ت ذ

 تشير ملدى كفاية ق ت ذ لتوزيع ألارباح على املال..

 

     =كفاية ق ت ذ للوفاء بااللتزامات املالية 
 ق ت ذ

 تسديدات الديون 

 

، أي أن 0تشير ملدى كفاية ق ت ذ للوفاء بااللتزامات املالية، ألافضل أن تكون هذه النسبة أكبر من 

، ف ن 1على ألاقل ضعف الديون املستحقة للتسديد، وإذا كانت هذه النسبة أقل من تبقى ق ت ذ 

 املؤسسة قد تضطر لالقتراض لتسديد الديون القديمة.

 سياسة توزيع ألارباح 

 =     سياسة توزيع ألارباح
 تمويل ذاتي

 ق ت ذ

ارات على سياسة الاستثمتقاس على عدة سنوات، تشير لسياسة توزيع ألارباح في املؤسسة، كما تؤثر 

 الجديدة وكيفية تمويلها.

 ستراتيجية النمو املطبقة في املؤسسةا 

 حيازة تثبيتات ملموسة =    ستراتيجية النمو ا
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 حيازة تثبيتات مالية

 

، فهي تدل على 1تشير الستراتيجية النمو املطبقة في املؤسسة، ف ذا كانت هذه النسبة أكبر من 

، أما إذا كانت هذه النسبة أقل من  حيازة آالت جديدة لزيادة الطاقة إلانتاجية  نمو داخلي للمؤسسة 

الاستحواذ على مؤسسات قائمة من خالل شراء أسهم في رأس   ، فهي تدل على نمو خارجي للمؤسسة1

  .مالها في البورصة

ية تراتيجيشير إلى تسديد رأس املال، وهو يترجم تغيير في اس: وجود انخفاض ألاموال الخاصة

 .املؤسسة، من خالل العودة للتركيز على  عض ألانشطة، ولذا لم تعد بحاجة لنفس رأس املال السابق

 تسديدات الديون املالية 

 =     نسبة تسديدات الديون 
 تسديدات الديون املالية

 زيادة الديون املالية

وتحسن استقالليتها املالية ، دلت على تراجع ديون املؤسسة 1النسبة أكبر من إذا كانت هذه 

 .والعكس صحيح

 

 :نتقادات املوجهة لجدول التمويلالا  -

تكمن فائدة جدول التمويل في نوع وطبيعة املعلومات التي من شأ ها املساعدة على ضبي وفهم     

تطور الهيكل املالي وسيولة املؤسسة، وهذا ما ال تستطيع باقي القوائم  امليزانية املالية وحسابات النتائج  

ذلا ال تسمح لألطراف تحقيقه، حيث أ ها تقدم فقي معلومات عن حالة املؤسسة وكأ ها ثابتة، وب

الخارجية من مقرضين ومال. باإلملام بجميع العمليات التي أحدثت تغير في ثروة املؤسسة طوال فترة 

 .النشاط

وعليه ومن خالل جدول التمويل الذي يقوم بتحليل جميع التدفقات املالية الحاصلة وتفسير هذه     

ألاخيرة، نستطيع شرح الكيفية التي انتقلت بها املؤسسة من وضعية مالية في بداية الدورة إلى وضعية 

لتمويل قد تعرض لعدة مالية آخرى في  هاية الدورة، بيد أنه وبالرغم من هذه املزايا، إال أن جدول ا

 :إنتقادات من أهمها

  يعتبر جدول التمويل قدرة التمويل الذاتي موردا دائما، لكنه يقوم بدمج املؤونات الخاصة بأصول

في حسابها مع أ ها موارد جارية وليست دائمة، لذا فاقفضل   مؤنات املخزونات والذمم دورة الاستغالل 

 ؛ CAFإقصاؤها من حساب 

 يعتمد تحليل ΔFRng  على مفهوم ق ت ذCAF  الذي ال يميز عند حسابه بين عناصر الاستغالل

 .وخارج الاستغالل، رغم أنه مؤشر يعبر عن القدرة التمويلية للمؤسسة من خالل نشاطها ألاساس ي
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  ،ال يبين جدول التمويل كيفية تشكل الخزينة، وال دورة النشاط املسؤولة عن حالة العجز أوالفائض

التمويل، أو دورة الاستغالل وخارج الاستغالل، وحل هذه املشكالت يقدمها / دورة الاستثمارأي هل هي 

 . جدول تدفقات الخزينة
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 :الثانيخالصة الفصل 

  املركز هذا تغير وكيفية للمؤسسة املالي املركز توضح وثيقة عن عبارة الخزينة تدفقات جدول 

 النتائج حساب وجدول  للميزانية يعتبر مكمل إعداده لذلا  مدة عبر

 و حسب املالي املحاسبي النظام في وإلاجبارية جدا الهامة القوائم من النقدية التدفقات قائمة 

 التي املستقبلية النقدية بالتدفقات التنبؤ في منفعة ذات القائمة تعتبر هذه IAS 7املعيار 

 للدائنين  الديون  لسداد توفّ ها يمكن

  من إعداد جدول تدفقات الخزينة هو تزويد مستخدمي القوائم املالية إن الغرض ألاساس ي

 بمعلومات عن املتحصالت النقدية واملدفوعات النقدية ملؤسسة ما خالل الفترة املالية

  تكمن أهمية جدول تدفقات الخزينة في قدرة تعبيره وداللة املؤشرات والتجمعات املالية، والتي

التي ال توضحها القوائم املالية التقليدية في حكم على مدى تكشف عن  عض ألامور الهامة 

 .نجاح املؤسسة وإمكانية استمرارها

  يهدف كشف تدفقات أو سيولة الخزينة إلى إعطاء مستعملي الكشوف املالية أساسا لتقييم

على توليد السيولة النقدية وما يعادلها، وكذلا معلومات حول استخدام   مدى قدرة املؤسسة

هذه السيولة، كما يقدم مدخالت ومخرجات السيولة الحاصلة أثناء السنة املالية حسب 

 مصدرها باستعمال إحدى الطريقتين املباشرة أو الغير مباشرة

 والتمويل والاستثمار التشغيل أنشطة إلى مبوبة الفترة خالل النقدية تدفقانها تعرض 

 املباشرة الطريقة  1حدد النظام املحاسبي املالي طريقتين لعرض كشف تدفقات الخزينة وهما

 املباشرة وغير 

  يمكن استعمال بنود جدول تدفقات الخزينة في حساب  عض النسب املالية التي توضح أكثر

 تطور الوضعية املالية للمؤسسة من دورة قخرى،

  نسبة الطاقة التمويلية الذاتية مقابل مجموع املوارد الدائمة.التمويل يوضح جدول 

 مدى كفاءة الطاقة التمويلية الذاتية 

  يبين الطرق التي تستخدمها املؤسسة ملواجهة إلتزامانها، ومدى تأثيرها على إلانتاجية

 واملردودية.

 ذاتي ن نسبة التمويل الالحكم على السياسة التمويلية للمؤسسة، والقيام باملقارنة بي

 والديون املالية.

  الهدف الاساس ي لجدول التمويل هو تقييم نجاعة سياسة التمويل وإلاستثمار، وتقدير

 انعكاسانها على مستقبل املؤسسة وتتبع التغير في رأس املال العامل
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   أسئلة للتقويم الذاتي:

 biskra.dz/moodle/course/view.php?id=5765-http://elearning.univتم اقتباس التمارين من الصفحة:  

 القائمة املالية إلالزامية التي تبين حالة الفائض أو العجز في الخزينة هي:  .1

 ج. جدول التمويل      د. جدول تدفقات الخزينة    امليزانة املالية     ب.  جدول حساب النتائج  .أ

 املعلومة املالية التي ال تظهر في جدول تدفقات الخزينة هي:  .2

د. تحصيالت    ج. فوائد بنكية مدفوعة   ب. سعر التنازل عن تثبيتات   FRNG  التغير في   .أ

 مقبوضة من زبائن        

احتياج رأس املال العامل لالستغالل يمثل تدفق قدرة التمويل الذاتي مطروحا منها التغير في   .3

 زينة املتأتي من ألانشطة:خال

 العملياتية             ب. الاستثمارية                    ج. التمويلية                      د. كل ما سبق .أ

 تدخل الفوائد املقبوضة عن ودائع مصرفية ضمن تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة:  .4

 لعملياتية             ب. الاستثمارية                    ج. التمويلية              د. ليس كل ما سبق ا .أ

تدخل الفوائد واملصاريف مالية املدفوعة عن القروض ضمن تدفقات الخزينة املتأتية من   .5

 ألانشطة:

 د. كل ما سبق           يلية      العملياتية                       ب. الاستثمارية            ج. التمو  .أ

 تدخل مخصصات الاهتالكات واملؤونات ضمن تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة:  .6

العملياتية                       ب. الاستثمارية                    ج. التمويلية           د. ليس كل ما  .أ

 سبق

 حالة:أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد في كل -

     .الزيادة في الفوائد املستحقة وغير املسددة على القروض تدخل ضمن موارد الخزينة 

  .جدول تدفقات الخزينة يفصل ويميز بين أنشطة الاستغالل، الاستثمار، والتمويل 

  يتم إظهار الزيادة في الديون ضمن تدفقات الخزينة لألنشطة التمويلية، والفوائد ضمن تدفقات

 نشطة العملياتية. الخزينة لأل

      .إن قيمة حساب الزبائن في بداية و هاية الدورة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد تدفق الخزينة للدورة 

   .الانخفاض في حساب موردون وحسابات ملحقة يكون له أثر إيجابي على تدفقات الخزينة 

http://elearning.univ-biskra.dz/moodle/course/view.php?id=5765
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  ينة.   الزيادة في مخصصات الاهتالكات يكون له أثر سلبي على تدفقات الخز 

 إلاجابة

 القائمة املالية إلالزامية التي تبين حالة الفائض أو العجز في الخزينة هي:  .1

 د. جدول تدفقات الخزينةامليزانة املالية     ب.  جدول حساب النتائج     ج. جدول التمويل       .أ

 املعلومة املالية التي ال تظهر في جدول تدفقات الخزينة هي:  .2

د. تحصيالت    ج. فوائد بنكية مدفوعة   ب. سعر التنازل عن تثبيتات     FRNG التغير في  .أ

 مقبوضة من زبائن        

قدرة التمويل الذاتي مطروحا منها التغير في احتياج رأس املال العامل لالستغالل يمثل تدفق   .3

 زينة املتأتي من ألانشطة:خال

 د. كل ما سبقالعملياتية             ب. الاستثمارية                    ج. التمويلية                .ب

 تدخل الفوائد املقبوضة عن ودائع مصرفية ضمن تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة:  .4

 د. ليس كل ما سبق    ج. التمويلية                               ب. الاستثماريةالعملياتية              .ب

تدخل الفوائد واملصاريف مالية املدفوعة عن القروض ضمن تدفقات الخزينة املتأتية من   .5

 ألانشطة:

 د. كل ما سبق                 . التمويليةالعملياتية                       ب. الاستثمارية            ج .ب

 الخزينة املتأتية من ألانشطة:تدخل مخصصات الاهتالكات واملؤونات ضمن تدفقات   .6

 ليس كل ما سبقالعملياتية                 ب. الاستثمارية             ج. التمويلية        د.  .ب

 أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد في كل حالة:

     .خطأ   الزيادة في الفوائد املستحقة وغير املسددة على القروض تدخل ضمن موارد الخزينة 

  .حيحص             جدول تدفقات الخزينة يفصل ويميز بين أنشطة الاستغالل، الاستثمار، والتمويل 

  يتم إظهار الزيادة في الديون ضمن تدفقات الخزينة لألنشطة التمويلية، والفوائد ضمن تدفقات

 خطأ          الخزينة لألنشطة العملياتية. 

  الدورة يؤخذ في الاعتبار عند تحديد تدفق الخزينة للدورة.إن قيمة حساب الزبائن في بداية و هاية 

      خطأ
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  الانخفاض في حساب موردون وحسابات ملحقة يكون له أثر إيجابي على تدفقات الخزينة.  الزيادة

 خطأ            في مخصصات الاهتالكات يكون له أثر سلبي على تدفقات الخزينة.   

 

 يلي: لدينا امليزانية الختامية ملؤسسة عمومية اقتصادية كما : لتكن11تمرين 

 وإليك بعض املعلومات املستخرجة من جداول املؤسسة: 

 املبالغ البيان

 واملعنويةحيازة التثبيتات املادية 

 حيازة عالمة تجارية 

  سيارة  

 إنتاجية: آلة التنازل عن التثبيتات املادية

  القيمة إلاجمالية لآللة 

 إلاهتال. املتراكم لآللة 

  سعر التنازل 

 

001111 

211111   

 

011111 

101111  

121111 

 التثبيتات املالية   

 فائدة مقبوضة 

 

01111 

 ألاصول الجارية

 حقوق مقبوضة عن الزبائن 

 

1111111 

 1100الصافي  الخصـــــوم ر/ح 1100الصافي  ألاصــول  ر/ح

 1111111 ألاموال الخاصة  1111111 ألاصول غ الجارية 

 3111111 رأس املال إلاجتماعي 010 111111 عالمة تجارية 111

 111111 عالوة إلاصدار 014 1111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              أراض ي                                                                                                                         100

 111111 إلاحتياطات 011 0111111 معدات و أدوات  101

 411111 السنة املاليةنتيجة  011 0111111 معدات نقل 1011

 111111 الخصوم غ الجارية   111111 سندات مثبتة 124

 111111 قروض مصرفية 013   

 1111111 الخصوم الجارية  1111111 ألاصول الجارية  

 منتوج تام  41

 

 0111111 موردو املخزونات  310 0111111 

 111111 إعتمادات بنكية   100 0111111 الزبائن 300

    111111 صندوق  14

 1111111 مجموع الخصوم  1111111 مجموع ألاصول  
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 مدفوعات للموردين 

  للمستخدمينمدفوعات 

 فوائد مدفوعة 

 ضرائب مدفوعة عن النتائج 

211111 

001111 

01111 

02111 

 ألاموال الخاصة   

  عالوات إصدار أسهم 

 مكافآت مدفوعة للمساهمين 

 

011111 

001111 

 القروض املصرفية

 قرض جديد  

  تسديد قسي قرض     

 

011111 

101111 

 110111 0110/ 01/10رصيد الخزينة في 

 1101قم بإعداد جدول تدفقات الخزينة حسب الطريقة املباشرة لهذه املؤسسة لسنة املطلوب :

 والتعليق على وضعية الخزينة؟

 :الحل

 املبالغ البيييييييييييييييييييييييييييييييان

 تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة العملياتية

 تحصيالت الزبائن واملدينون آلاخرون

 للموردين واملستخدمينمدفوعات 

 فوائد ومصاريف مدفوعة

 ضرائب مدفوعة على النتائج

 تدفقات الخزينة مرتبطة العناصر غير العادية

 

1111111 

 701111  

 01111  

 02111  

1 

 (32111) صافي تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة العملياتية )أ(

 تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة الاستثمارية 

  101111+ 211111+ 001111تسديدات حيازة تثبيتات مادية ومعنوية ومالية=  

 تحصيالت التنازل عن تثبيتات مادية ومعنوية ومالية

 فوائد مقبوضة وحصص مستلمة

 

 1011111  

121111 

01111 

 (0101111) ستثمارية )ب(صافي تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة الا 

 تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة التمويلية

 تحصيالت عقب إصدار أسهم

 حصص ومكافئات مدفوعة

 الحصول على قروض جديدة

 تسديدات قروض

 

011111 

 001111  

011111 

 101111  

 111111 صافي تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة التمويلية )ج(

 (302111) الخزينة للفترة )أ(+ )ب(+ )ج(تغير 
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 111111 40/01/1100أموال الخزينة معادالتها عند إفتتاح السنة املالية: املتاحات النقدية في 

 014111 40/01/1101أموال الخزينة وعادالتها عند إقفال السنة املالية: رصيد الخزينة في 

 (302111) تغير أموال الخزينة خالل الفترة

 411111 املقارنة مع النتبيجة املحاسبية

 biskra.dz/moodle/course/view.php?id=5765#section-http://elearning.univ-5  :14التمرين 

 ،ملؤسسة صناعية املالية الوضعية تطور  دراسة إجراء أجل من الضرورية امللفات التالية الوثائق تمثل  

 .0112 املاليةالسنة خالل 

 :0112و 0110للسنتين  توزيع النتيجة املالية قبل امليزانية ألاولى: الوثيقة

دورة  2016الدورة  ألاصول 

2015 

 الدورة الخصوم

2016 

 الدورة

2015 

ق م 

 إجمالي

إهت/ 

 ومؤو 

ق م 

 صافية

م ق 

 صافية

 التثبيتات

 تثبيتات غير ملموسة

 برامج معلوماتية

 شهرة محل

 تثبيتات ملموسة

 أراض ي

 مباني

 تركيبات تقنية

 معدات نقل

 تثبيتات مالية

 سندات مساهمة

 سندات أخرى 

 ألاصول الجارية

 املخزونات

 املواد ألاولية

 منتجات تامة

 حقوق على الغير

 الزبائن

 أوراق القبض

 موردون مدينون 

 عن استثمار تحقوق 

 خ الاستغالل أحقوق 

 الحسابات املالية

 حساب بنكي جاري 

1120011 

20021 

00721 

06011 

760111 

101021 

006611 

002001 

72001 

01001 

00201 

2001 

011101 

110001 

00211 

66201 

001001 

107600 

2011 

00011 

0611 

02072 

00021 

02200 

010606 

02061 

17601 

12201 

022206 

- 

21211 

122611 

07001 

201 

201 

- 

10702 

0261 

721 

0201 

10002 

10172 

- 

- 

121 

- 

- 

- 

221200 

02661 

0101 

01221 

210020 

101021 

122011 

007001 

22770 

07211 

00161 

2001 

060160 

111021 

00201 

60701 

007020 

102206 

2011 

00011 

0201 

02072 

00021 

02200 

211021 

01021 

0221 

00211 

002211 

- 

101211 

000011 

20611 

01211 

02011 

10011 

000601 

77001 

00701 

20211 

010111 

101011 

10011 

12111 

7211 

01211 

00001 

00021 

 حسابات رأس املال

 رأس املال املدفوع

 احتياطات

 نتيجة الدورة الصافية

 ترحيل من جديد

 إعانات الاستثمار

 مؤونة أع و خ

 بنكية قروض

 قروض أخرى 

 

 

 

 الخصوم الجارية

 موردون  وح/ ملحقة

 أجور و ضرائب

 زبائن دائنون 

 ديون أخرى 

 موردو التثبيتات

 ضرائب على النتائج

 ديون أخرى خ الاستغالل

 الاعتمادات الجارية

 

667706 

012111 

101111 

00022 

- 

7211 

01111 

120670 

06122 

 

 

 

020767 

107110 

01062 

0611 

2011 

00202 

01600 

0601 

0721 

 

201261 

061111 

101111 

- 

01011 

10611 

6111 

60011 

12061 

 

 

 

010201 

106001 

17261 

6111 

6201 

12211 

00001 

- 

2721 

http://elearning.univ-biskra.dz/moodle/course/view.php?id=5765#section-5
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 6721 2206 - 2206 الصندوق 

 720011 1100702 املجميييييييييييييوع 720011 1100702 001260 1022201 املجمييييييييييييييييييوع

 0112 الوثيقة الثانية: جدول الاستثمارات للدورة

/ 11/11ق إجمالية  الوضعية والتغيرات

0112 

 01/10/0112ق إجمالية  التنازل  الحيازة

التثابيتات غير 

 امللموسة

 التثبيتات امللموسة

 التثبيبتات املالية

00261 

206011 

00001 

2261 

010161 

0101 

- 

21061 

16011 

20021 

760111 

01001 

 0112للدورة الوثيقة الثالثة: جدول مخصصات إلاهتالكات 

الوضعية 

 والتغيرات

 اهتال. متراكم في

11/11/0112 

ارتفاع 

 مخصصات

 إهتال. الدورة

انخفاض 

 مخصصات

 إهتال. الدورة

اهتال. متراكم في 

01/10/0112 

 التثبيتات غير

 امللموسة

 امللموسة التثبيتات

00001 

011611 

10121 

67161 

- 

00100 

02061 

022206 

 0112املؤونات وخسائر القيمة للدورة الوثيقة الرا عة: جدول 

الوضعية 

 والتغيرات

 املؤونات في

11/11/0112 

ارتفاع 

 مؤونات

 0112الدورة 

انخفاض 

 مؤونات

 0112الدورة 

 املؤونات في

01/10/0112 

 التثبيتات املالية

 املخزونات

 الحقوق 

مؤونة ألاعباء 

 والخسائر

1701 

0101 

2011 

6111  

- 

0261 

10010 

12101 

1061 

0101 

2006 

0101 

201 

0261 

10002 

01111 

 الوثيقة الخامسة: معلومات مكملة

  نواقص القيمة للمحزونات عند افتتاح الدورة توزع مناصفة بين املواد واملنتجات، وبالنسبة ملؤونات

 لحقوق التنازل عن إلاستثمار. 011للزبائن و  2111الحقوق توزع كما يلي: 

  دج. 21200هو:  0112املالية املسددة للدورة املبلغ إلاجمالي للديون 

  دج. : 061111: 0112دج، وللدورة  011276: 0110رقم ألاعمال السنوي للدورة 

  :دج. 2201دج، وعن التثبيتات املالية:  00116سعر التنازل عن التثبيتات امللموسة 

 .0112. حساب القدرة على التمويل الذاتي للدورة 1     املطلوب:
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 .0112لديون املالية املتحصل عل ها خالل الدورة حساب ا  .0

 .0112إعداد جدول التمويل للدورة  .0

 الحل

 : CAF الذاتي التمويل قدرة (. حساب0

 الصافية النتيجة = الذاتي التمويل قدرة +(RN)  القيمة وخسائر واملؤونات  إلاهتال. مخصصات – (DAP) 

 التنازل  سعر (VNC) – عنها املتنازل  للتثبيتات ص م ق (RAP) + واملؤونات القيمة خسائر في إلاسترجاع

 (Sub) الدورة لنتيجة إلاستثمار إعانات من املحول  القسي (PC) – عنها املتنازل  للتثبيتات

  RN = 33277  00022نجد نتيجة الدورة الصافية  0112من خصوم امليزانية املالية لسنة 

 

 القيمة وخسائر واملؤونات  إلاهتال. مخصصات (DAP) =  

 10121مخصصات اهتال. التثبيتات غير امللموسة الارتفاع  +

  67161+ مخصصات اهتال. التثبيتات غير امللموسة الارتفاع  

  0261+ مؤونات املخزون الارتفاع  

  10010+ مؤونات الحقوق الارتفاع  

   12010مؤونة ألاعباء والخسائر الارتفاع   +

DAP = 12160 + 89080 + 3680 +12304 + 17120 = 134344 

 القيمة املؤونات وخسائر في إلاسترجاع (RAP)   

 0101انخفاض مؤونات املخزونات  + 

 2006انخفاض مؤونات الحقوق +      

 0101انخفاض مؤونات ألاعباء والخسائر +      
RAP = 3040 + 7248 + 5120 = 15408 

 = ق م ص  تثبيتات ملموسة متنازل عنها 

 انخفاض مخصصات الاهتال. بفعل التنازل  -التثبيتات امللموسة املتنازل عنهاقيمة  + 

            =  21061 -00100 

انخفاض مؤونات  -ق م ص  تثبيتات مالية متنازل عنها = قيمة التثبيتات املالية املتنازل عنها+            

 التثبيتات املالية املتنازل عنها

            =16011-  10161 
PC = 34008 + 6720 = 40728 

 

 عنها  املتنازل  للتثبيتات التنازل  سعر PC  = سعر التنازل عن تثبيتات ملموسة من املعطيات إلاضافية

00116 

 2201 سعر التنازل عن تثبيتات مالية من املعطيات إلاضافية 

 القسي املحول من إعانات إلاستثمار لنتيجة الدورة  Sub = 10611  0110 إعانات الاستثمار  

 7211  0112إعانات الاستثمار                                                                                    
Sub = 12800 – 9600 = 3200 
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CAF = 22033  + 134344 + 15408+ 55448- 40728-3200= 163722  

 0112 حساب ألارباح املوزعة خالل الدورة : 

 –  0110إلاحتياطات الجديدة –  0110ترحيل من جديد   +   0110نتيجة صافية  =  0112املوزعة  ألارباح

 دج. 01011=  1 -1 -01011+ 1=    0112ترحيل من جديد 

 : 1101(. حساب القروض الجديدة خالل الدورة 1

+  0110القروض خالل الدورة  -  0112 =القروض خالل الدورة 0112قروض  جديدة خالل الدورة 

 0112تسديدات قروض خالل الدورة 

 دج.121012= 21200 + 12061+ 60011  - 06122+ 120600=                                         

 : (. حساب الرفع في رأس املال4

  0110رأس املال املدفوع -     0112رفع رأس املال = رأس املال املدفوع 

 دج. 02111= 06111 -012111=                     

 جدول التمويل: القسم ألاول)التمويل ط أ(

 املبالغ املوارد املبالغ إلاستخدامات

 ألارباح توزيع

 : التثبيتات حيازة

 امللموسة غير  -

 امللموسة -

 املالية -

 القروض تسديد

 املال رأس إنخفاض

30400 

 

7680 

304081 

5120 

60625 

1 

 الذاتي التمويل على القدرة

 التثبيتات: في ناقص أو فائض

 امللموسة غير -

 امللموسة -

 املالية -

 جديدة قروض على الحصول 

 الرفع من رأس املال

163733 

 

1 

34008 

6720 

161216 

26000 

 391677 املوارد مجموع 012712 إلاستخدامات مجموع

FRngΔ  تغير موجب: مورد صافي  / FRngΔ  سالب 16229  تغير سالب: إستخدام صافي  

 

 (:1101للدورة ) حساب القيم إلاجمالية لعناصر إلاستخدامات واملوارد الجارية 

 وإستخدامات إلاستغالل خارج واستخدامات إلاستغالل إستخدامات من كل في التغير حساب يتم      

الخزينة من جهة  وموارد إلاستغالل خارج وموارد إلاستغالل موارد من وكذا التغير في كل جهة، من الخزينة

 أن إلاجمالية، كما بالقيمة  0110  والدورة  0112للدورة  حساب كل قيمة بين الفرق  خالل أخرى، من

 ألاصول  في إنخفاض كل فهو املورد أما الخصوم، في إنخفاض أو/و ألاصول  في زيادة كل هو إلاستخدام

 .الخصوم في زيادة أو/و

 .02001= 1001+ 00701املحاسبية إلاجمالية للمواد ألاولية = القيمة 

 .20101= 1001+ 20211القيمة املحاسبية إلاجمالية للمنتجات التامة = 

 .102011= 2111+ 10011القيمة املحاسبية إلاجمالية للزبائن = 
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 .7611= 011+ 7211القيمة املحاسبية إلاجمالية لحقوق التنازل عن إلاستثمار = 

التي لم يرد معلومات بخصوصها تعتبر قيمتها إلاجمالية مساوية  0110مالحظة:  باقي حسابات الدورة 

 لقيمتها الصافية

 جدول التمويل: القسم الثاني )عناصر جارية(

 استخدام FRngΔالتغير في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي 

 1  

 مورد

 0  

 الرصيد

 1 -  0  

Δإستخدامات إلاستغالل 

Δ =سالب فهو مورد 1601-= 02001 -00211املواد ألاولية 

Δ =موجب استخدام 10001= 20101 -66201املنتجات التامة 

Δ =موجب استخدام 0000= 102011 -107600الزبائن 

Δ =سالب مورد 6111-= 10011 -2011أوراق القبض 

Δ =استخدام 02011= 12111 -00011موردون مدينون 

Δموارد إلاستغالل 

 موجب مورد 01260= 106001 -107110وملحقاته=  املورد

Δ =مورد 11612= 17261 -01062أجور وضرائب واجبة 

Δ =سالب استخدام 0011-= 6111 -0611زبائن دائنون 

Δ سالب استخدام 1001-= 6201 -2011لإلستغالل=  أديون 

 

- 

10001 

0000 

- 

02011 

 

- 

- 

3200 

1440 

 

1601 

- 

- 

6111 

- 

 

20780 

108064 

- 

- 

 

Δ إلاحتياج في رأس املال العامل لإلستغاللexBFRΔ 47784 41430 6354>1  استخدام 

Δإستخدامات خارج إلاستغالل 

Δ =مورد 0111-= 7611 -0611حقوق التنازل عن إلاستثمار 

Δ =استخدام 0272= 01211 -02072حقوق أ خارج إلاستغالل 

Δموارد خارج إلاستغالل 

Δ =موجب مورد 02102= 12211 -00202موردو القيم الثابتة 

Δ =سالب استخدام 1226-= 00001 -01600ضرائب النتائج 

Δ =موجب مورد 0601= 1 -0601ديون أخرى خارج إلاستغالل 

- 

- 

5690 

  

- 

1678 

- 

 

5000 

- 

 

26157 

- 

3840 

 

Δمورد 1-27623< 34997 7374 إلاحتياج في رأس املال العامل خارج إلاستغالل 

Δالخزينة إستخدامات 

Δ =موجب استخدام 0020= 00021 -02200البنا 

Δ =سالب مورد 1000-= 6721 -2206الصندوق 

Δالخزينة موارد 

Δسالب استخدام 0111-= 2721 -0721للبنا=  ج إلاعتمادات 

 

4272 

- 

 

2000 

 

 

1232 

 

- 

 

 

 

Δ استخدام 1<0101 1232 6272 الصافية    الخزينة 

Δ  في رأس املال العامل الصافي إلاجماليFRngΔ   -011101مورد < 
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  :13التمرين 

ومخصصات املؤونات  الاستثمارات، اهتالكات ، وجدول  2012و  2011لـ املاليتين امليزانيتين لديك    

 :1101لـ 

 إجمالي أصول 

0111 

 إجمالي

0110 

 مبالغ خصوم

0111 

 مبالغ

0110 

 تثبيتات غير ملموسة

 تثبيتات ملموسة

 تثبيتات مالية

 مخزونات

 زبائن وحسابات ملحقة

 خارج الاستغالل أذمم 

 نقدية جاهزة

011 

1611 

211 

611 

711 

011 

01 

021 

0011 

611 

761 

1001 

071 

11 

 رأس مال صادر

 عالوة إصدار

 احتياطات

 نتيجة الدورة

 مؤونات أعباء وخسائر

 اهتالكات ومخصصات مؤونات

 ديون مالية طويلة

 موردون وحسابات ملحقة

 ديون أخرى خارج الاستغالل

 تسبيقات بنكية جارية

1111 

- 

011 

101 

001 

1011 

1111 

011 

001 

011 

1011 

011 

011 

161 

001 

1011 

1011 

011 

101 

111 

 2121 0701 مجموع 2121 0701 مجموع

 جدول الاستثمارات

 الدورةق إ  هاية  انخفاض تنازل  زيادة حيازة  ق إ بداية الدورة 

 تثبيتات غير ملموسة

 تثبيتات ملموسة

 تثبيتات مالية

011 

1611 

211 

21 

611 

011 

- 

011 

111 

021 

0011 

611 

 جدول الاهتالكات

 إهـ نهاية الدورة انخفاض زيادة إهـ بداية الدورة 

 تثبيتات غير ملموسة

 تثبيتات ملموسة

011 

011 

11 

111 

- 

041 

021 

021 

 جدول مخصصات املؤونات

 مخ نهاية الدورة انخفاض زيادة مخ بداية الدورة 

 مخصصات تثبيتات املالية

 مخصصات أصول متداولة

 مخصصات ألاعباء والخسائر

011 

01 

131 

- 

11 

011 

31 

01 

11 

11 

011 

411 

 101 011 011 341 مجموع

التثبيتات املالية:  ، وسعر التنازل عن 61 امللموسة: التثبيتات عن التنازل  سعر :إضافية معلومات

 .لألرباح هنا. توزيع ؛011إلى  ارتفع املالية الديون  ؛ تسديد111

 ، وقدم تفسيرا دقيقا للنتائج املحصل عل ها.11. إعداد جدول التمويل رقم 1املطلوب:   
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، مستنتجا 0110و  0111احسب رأس املال العامل الصافي إلاجمالي في الدورتين  .0

ه مع رصيد التغير في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي مستوى تغيره، ومدى توافق

 املحسوب في جدول التمويل.

 ، وقد تفسيرا دقيقا للنتائج املحصل عل ها.10إعداد جدول التمويل رقم   .0

 الحل: 

 )تمويل طويل ألاجل( 10. إعداد جدول التمويل رقم 0

 مبالغ موارد مبالغ استخدمات

 موزعة أرباح

 :التثبيتات زيادة

 تثبيتات غير ملموسة    

 تثبيتات ملموسة    

 تثبيتات مالية    

 تثبيتات أخرى     

 انخفاض ألاموال الخاصة

 املالية الديون  انخفاض

11 

 

11 

111 

111 

- 

- 

111 

 قدرة التمويل الذاتي

 :التثبيتات انخفاض

 تثبيتات غير ملموسة    

 تثبيتات ملموسة    

 تثبيتات مالية    

 تثبيتات أخرى     

 ألاموال الخاصة زيادة

 املالية الديون  زيادة

111 

 

- 

11 

011 

- 

211 

111 

 0011 املجموع 0401 املجموع

  )استخدام صافي( FRNGتغير سالب في  121 )مورد صافي( FRNGتغير موجب في 

  حساب قدة التمويل الذاتيCAF 

 الطريقة ألاولى: 

+ القيمة املحاسبية  مؤونات استرجاع -ومخصصات املؤونات  + اهتالكات)0110(الدورة نتيجة  =الذاتي التمويل قدرة

عانات القسي املحول من إ -سعر التنازل للتثبيتات املتنازل عنها -للتثبيتات املتنازل عنها الصافية القيمة املتبقية 

 الاستثمار لنتيجة الدورة 

 .011= 1- 111 -61 - 01 -111 +  101 -011 +  01+ 11  - 121+ 01+ 011+ 01+  161  =الذاتي التمويل قدرة

 الثانية الطريقة: 

 نواقص -+ فائض أو مؤونات استرجاع -ومخصصات املؤونات  + اهتالكات)0110(الدورة نتيجة  =الذاتي التمويل قدرة

+ 11 -  121+ 01+ 011+ 01+  161القسي املحول من إعانات الاستثمار لنتيجة الدورة =  -تثبيتات  عن التنازل 

01 -11 – 01 - 1 =011 

نستخرج نتيجة التنازل فائض أو نواقص القيمة  عن تثبيتات املتنازل عنها مباشرة من    :مالحظة

 جدول التثبيتات والاهتالكات كما يلي:

 قدر ؛ اهتال. التثبيتات املتنازل عنها  011انخفاض التثبيتات امللموسة قدر بي  :التثبيتات امللموسة 

 .21؛ إذن: القيمة املتبقية  ق م ص للتنازل= 101بي 

؛ إذن: نتيجة 21؛ القيمة املتبقية للتثبيتات املتنازل عنها = 61سعر التنازل عن التثبيتات امللموسة = 

 .11= 21 -61التنازل فائض = 
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 لتثبيتات ؛ مخصصات مؤونات ا 111انخفاض التثبيتات املالية تنازل  قدر بي  :التثبيتات املالية

 .21؛ إذن: القيمة املتبقية للتثبيتات املالية املتنازل عنها= 01املالية املتنازل عنها قدر بي 

؛ إذن نتيجة 21، القيمة املتبقية  ق م ص  للتنازل = 111سعر التنازل عن الثبيتات املالية 

 .01= 21 -111التنازل فائض = 

 رأس مال  - 0110وة إلاصدار   + عال 0110= رأس مال صادر تغير ألاموال الخاصة

 1< 211= 1111 -011+ 1011 = 0111صادر 

 1؛ انخفاض ألاموال الخاصة = 211إذن: زيادة أو رفع ألاموال الخاصة = 

 :إعداد جدول تغيرات الديون املالية 

 نهاية الدورة الانخفاض الزيادة بداية الدورة

0111 111 111 0311 

، وتسديدات الديون املالية من املعطيات في التمرين  قدرت بي 211جديدة  قدرت بي ومنه: زيادة الديون ديون 

011. 

  :توزيع ألارباح 

 الاحتياطات Δ - 0110ترحيل من جديد   - 0111 + ترحيل من جديد 0111ألارباح املوزعة = نتيجة الدورة  

                      =101-   011- 011 = 01. 

 ،  والتأكد من توافقهما مع جدول التمويل:ΔFRNG،  واستنتاج 1101و  1100في  FRNGحساب  .1

 1101 1100 البيان

 املوارد الدائمة:

 رأس مال صادر

 عالوة إصدار

 احتياطات

 نتيجة الدورة

 مؤونات أعباء وخسائر

 اهتالكات ومخصصات مؤونات

 ديون مالية طويلة

 

0111 

- 

311 

011 

131 

0101 

0111 

 

0111 

111 

111 

011 

411 

0411 

0311 

 DR 4000 5430مجموع املوارد الدائمة 

 الاستخدامات املستقرة:

 تثبيتات غير ملموسة

 تثبيتات ملموسة

 تثبيتات مالية

 

111 

0111 

211 

 

111 

1311 

111 

 SE 2700 3460  مجموع الاستخدامات املستقرة

 FRNG 0411 0021  رأس املال العامل الصافي إلاجمالي

 ΔFRNG  +121  في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي التغير 
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FRNG 20114000 =  –1300 = 2700  ؛FRNG 20125430 =  –1970 = 3460  

 .Δ FRNG =0021- 0411 =121 >1ومنه: 

خالل الفرق بين رأس املال العامل الصافي  من إلاجماليحساب التغير في رأس املال العامل الصافي 

 ، 0111سنة  1011انتقل من وضعية حسنة  موجبة  FRNG، يبين أن 0111و 0110إلاجمالي لسنتي 

 ، أما حساب التغير في رأس املال العامل الصافي 0110سنة  1721إلى وضعية أحسن  موجبة وأكبر 

في جدول التامويل: القسم ألاول، فهو يعطي قيمة التغير في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي   إلاجمالي

 .0110وسنة  0111سنة  FRNG  تغير موجب: تحسن ، لكن ال يبين وضعية  221مباشرة: +

 استخدام التغير في رأس املال العامل الصافي إلاجمالي: إعداد القسم الثاني من جدول التمويل: .4

 (0-1رصيد) (1مورد) (0احتياج) رات رأس املال العامل الصافي الاجماليتغي

 تغيرات عناصر الاستغالل: 

 تغيرات استخدامات الاستغالل   

   Δ املخزونات 

   Δ زبائن وح/ ملحقة 

 تغيرات موارد الاستغالل:   

   Δ  موردون وح/ ملحقة 

 املجموع:

 

 

011 

311 

 

- 

111 

 

 

- 

- 

 

011 

011 

 

 

 

 

 

 

 

 : احتياج صافي إضافي111   ( )أ( exBFRΔالتغير الصافي ذا الطابع الاستغاللي )

 تغيرات عناصر خارج الاستغالل: 

 تغيرات استخدامات خارج الاستغالل

Δ ذمم أخرى خ الاستغالل 

 تغيرات موارد خارج الاستغالل

Δ ديون أخرى خ الاستغالل 

 املجموع:

 

 

- 

 

111 

111 

 

 

001 

 

- 

001 

 

 : احتياج صافي إضافي01   ( )ب( hexBFRΔالصافي ذا الطابع خارج الاستغالل )التغير 

 تغيرات عناصر الخزينة: 

 تغيرات خزينة ألاصول 

Δ النقدية الجاهزة 

 تغيرات خزينة الخصوم

Δ التسبيقات البنكية 

 املجموع:

 

 

- 

 

011 

011 

 

 

11 

 

- 

11 

 

 صافي إضافي: احتياج 11   ( )ج(ΔTNالتغير الصافي في الخزينة)

  املجموع

 )أ+ ب+ ج(= استخدام صافي

 : احتياج صافي إضافي121  
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 استنتاجات:

  نالحظ أن التغير في رأس املال العامل الصافي الاجمالي من خالل القسم ألاول والقسم الثاني

مورد صافي إضافي  جدول  221من جدول التمويل يأخذ نفس النتيجة، ولكن بمعنى متعاكس، فهو +

 استخدام أو احتياج إضافي  جدول الاتمويل القسم الثاني. 221التمويل: القسم ألاول ، وهو +

  إن التطور املسجل في رأس املال العامل هو تطور إيجابي/ و هو ال ُيشكل أي خطر على التوازن

اء فاملالي للمؤسسة بل يدعمه من خالل زيادة هامش ألامان من املوارد الدائمة كي يستخدم في الو 

بااللتزامات ق أ  املوارد الجارية ، في حالة ما إذا صعب تحويل الاستخدامات الجارية إلى سيولة  بيع 

املخزون، تحصيل الزبائن ، ثم استخدام هذه السيولة في الوفاء بالتزامات الجارية، وتحققت الزيادة 

 تقرة.ن الزيادة في الاستخدامات املسفي رأس املال العامل  سبب أن الزيادة في املارد الدائمة كانت أكبر م

  حسابΔFRNG :يمكن أن يتم ب حدى ثالث طرق هي 

 SEΔ- DRΔFRNG=Δ  الطريقة ألاولى: من ألاعلى  جدول التمويل: القسم ألاول : 

  ثم حساب الفرق بينهما n-1و nللسنتين املتتاليتين  FRNGالطريقة الثانية: من حساب    

  1-nFRNG -n FRNG FRNG=Δ 

الطريقة الثالثة: من ألاسفل  جدول التمويل: القسم الثاني : من خالل تجميع التغيرات في احتياجات    

 TNΔ+ hex BFRΔ  +exBFRΔ  =FRNGΔ  : رأس املال العامل لالستغالل، لخارج الاستغالل، والخزينة

 القراءة املالية لجدول التمويل:

 %11.11= 0011: 111املوارد الدائمة =  ÷ق ت ذ (0

، دفع املؤسسة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى  %00.00إن انخفاض ق ت ذ في املوارد الدائمة إى 

، ورفع 211إضافة للتمويل الذاتي من خالل ق ت ذ ، وذلا باللجوء الحصول على ديون مالية جديدة: 

ل حيازة ن وهذا لحاجة املؤسسة للتمويل خالل الدورة، خاصة من أجل تموي211ألاموال الخاصة: 

 .611التثبيتات امللموسة: 

 0021 ÷( 211+ 011+ 11+111املوارد الدائمة= ) ÷)ق ت ذ+ التنازل+ رفع ألاموال الخاصة( (1

=10.10%. 

تحتل املوارد املالية الداخلية املتأتية من النشاط العادي  ق ت ذ ن والنشاط الاستثنائي  التنازل  أو 

 ، ومع ذلا بقيت %21املوارد الدائمة الجديدة قريبا من  من رفع ألاموال الخاصة مكانة كبيرة في

+ 611+ 21في املوارد املالية الجديدة، ويرجع ذلا لضخامة الاستثمارات الجديدةال  %01الديون تشكل 

011 =1121.  

 .0.01= 111 ÷211زيادة ديون مالية =  ÷رفع أموال خاصة (4
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الديون املالية، ف نه تحقق تحسن في الاستقاللية  بما أن الزيادة ألاموال الخاصة أكبر من الزيادة في

 املالية للمؤسسة، مما سيسمح لها بالحصول على ديون جدية مستقبال.

 سنوات 1يوم  >  13أشهر و  3سنة و 0= 0.3= 111 ÷ 211ق ت ذ=  ÷ديون مالية طويلة (3

دة استثمار  التي يمكن سداد الديون املالية الجديد بتخصيص كامل ق ت ذ بدون توزيع أرباح إ إعا

أشهر تقريبا، وهي فترة جيدة أقل من سنتين ن مما يعني استقاللية مالية عالية  0تتحقق خالل سنة و

 والقدرة على الحصول على ديون أخرى.

 .0<< 3= 111 ÷ 111حيازة تثبيتات مالية=  ÷حيازة تثبيتات ملموسة (1

ة خلي من خالل حيازة آالت وتجهيزات لزياديتضح من هذه النسبة أن املؤسسة تتبنى استراتيجية نمو دا

الطاقة إلانتاجية، وهو ما يؤدي إلرتفاع ألارباح في السنوات القادمة  ق ت ذ مستقبلية أكبر ، أما لو 

حيازة تثبيتات مالية ن فهو يعني أن  << حيازة تثبيتات ملموسة 1كانت هذه النسبة أقل كثيرا من 

من خالل اقتناء مؤسسات جاهزة عن طريق شراء أسهمها في  املؤسسة تتبع استراتيجة نمو خارجءي

 السوق املالي .

 .0<< 01= 11÷ 111تنازل عن تثبيتات ملموسة=  ÷حيازة تثبيتات ملموسة (1

يؤكد النتيجة السابقة من أن املؤسسة تتبع استراتيجية نمو داخلي من خالل التوسع في النشاط بزيادة 

  شكل أساسين وتنازل قليال جدا فقي من التثبيتات القديمة التي الاستثمارات امللموسة حيازة آالت 

 اهتلكت  شكل كبير.

 .211، ارتفاع ألاموال الخاصة= 1انخفاض ألاموال الخاصة=  (2

تبين أن نمو املؤسسة بزيادة الاستثمارات تطلب رفع ألاموال الخاصة، وهذا حتى تتمكن من الحصول 

 س الوقت على الاستقاللة املالية.، واملحافظة في نف211على ديون جديدة 

 .0> 1.44= 111 ÷ 111زيادة ديون مالية =  ÷تسديدات ديون مالية (1

ارتفاع ديون املؤسسة بفعل حاجتها لتمويل الاستثمارات الجديدة  خاصة امللموسة ، لكن رفع ألاموال 

لبا الديون لم يؤثر س ، جعل الاستقاللية املالية تبقى في مستوى جيدن مما يعنى ارتفاع211الخاصة بي 

 على الاستقاللية املالية.

 .%11.1= 111 ÷ 111التثبيتات امللموسة=  ÷ق ت ذ (0

من الاستثمارات امللموسة، ومع ذلا لجأت املؤسسة لرفع ألاموال  %20.0تساهم ق ت ذ في نسبة كبيرة 

در التمويلية ، رغم عدم حاجتها لكل هذه املصا211، والحصول على ديون جديدة بي 211الخاصة بي 

 ، .221بأكملها، لكنها ساهمت في رفع رأس املال العامل تحسين هامش ألامان  بي 

كان ب مكان املؤسسة عدم رفع ألاموال الخاصة وزيادة الديون  شكل كبير كما حدث ، وهذا  سبب     

 فقي. 01، والنخفاض توزيع ألارباح خالل السنة: 011أن ق ت ذ ذات املستوى املرتفع: 
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  :11التمرين 

 لتكن لدينا امليزانية الختامية ملؤسسة عمومية تجارية كمايلي:

 الصافي ألاصــول 

 1101 

 الصافي

 1100 

ــــوم  الصافي الخصـ

 1101 

 الصافي

1100 

 مصاريف البحث و للتطوير

 أراض ي

011111 

250000 

  - 

250000 

 رأس املال الاجتماعي

 عالوة إلاصدار

 فرق اعادة التقدير

2700000 

11111 

360000 

 

1111111 

- 

 

 011111 111111 الاحتياطات 550000 311111 معدات و أدوات

 11111 011111 نتيجة السنة املالية 500000 840000 معدات نقل

 قروض مصرفية   

 ضرائب مؤجلة

0111111 

    -

  

900000 

11111 

 111111 0111111 موردو املخزونات  111111 0111111 بضائع

 111111 411111 إلاعتمادات البنكية 0111111 1111111 الزبائن 

    111111 1870000 صندوق 

 4500000 6560000 مجموع الخصوم 4500000 6560000 مجموع ألاصول 

 تنازلت عن مايلي: 1101جانفي  11مع العلم أن املؤسسة في 

وأن نسبة الرسم على القيمة املضافة  دج،100000كما سددت قسط من القروض املصرفية قدره 

 ℅.91هي 

 

 

 

 

  1101وجدول حسابات النتائج لسنة: 

 1100 1101 البيـــان ر/ح

املحاسبية القيمة  إلاهتالك املتراكم التكلفة التاريخية اتالتثبيت

 الصافية

 سعر التنازل 

 111111 011111 411111 311111 شاحنة

 11111 1 111111 111111 ألة

 111111 011111 111111 111111 املجموع
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21 

23 

 رقم ألاعمال 

 إعانات إلاستغالل

211111 

012111 

211111 

- 

 211111 112111 إنتاج السنة املالية 

 11111 311111 مشتريات مستهلكة  11

 21111 011111 خدمات و إستهالكات أخرى  10/11

 041111 111111 إستهالك السنة املالية  

 101111 412111 القيمة املضافة  

 11111 11111 مصاريف املستخدمين - 14

 11111 11111 ضرائب و رسوم مدفوعة - 13

 111111 122111 الفائض إلاجمالي لإلستغالل 

 - 011111 + نواتج  عملياتية  أخرى  211

 01111 -   أعباء عملياتية أخرى  - 111

 411111 101111 مخصصات إلاهتالكات واملؤونات - 110

 - 111111 + إسترجاع املؤونات والخسائر 210

 041111 011111 النتيجة العملياتية  

 - -  منتوجات  مالية 21

 11111 01111 مصاريف مالية)فوائد مالية( 110

 (11111) (01111)  النتيجة املالية  

 001111 031111 النتيجة العادية قبل الضريبة 

 41111 31111 ضرائب  واجبة الدفع على النتائج   101

 - - ضرائب مؤجلة   104

 11111 011111 النتيجة الصافية  لألنشطة العادية  

 - - النتيجة غير العادية 22-12

 11111 011111 النتيجة الصافية للسنة املالية  

 كمايلي 0110حيث كانت حركة التثبيتات  في 

 الصافي للمتنازل  الحيازة 1100صافي  البيان

 عنه

 مخصص

 إلاهتالك 

 1101صافي 

 011111 - - 011111 - مصاريف البحث والتطوير

 250000 - - - 250000 أراض ي

 311111 100000 - - 550000 معدات وأدوات

 840000 11111 011111 490000 111111 معدات النقل

 1690000 011111 011111 640000 1300000 املجموع

 

  يلي: ان جدول حركة القروض وما يماثلها كماو 

 املطلوب:
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 الخزينة حسب الطريقة املباشرة وفق النظام املحاسبي املالي؟ والتعليق عليه؟إعداد جدول تدفقات -

 

 

قروض واعتمادات  1100صافي البيان

 جديدة

 1101صافي  التسديدات

 0111111 011111 111111 011111 قروض مصرفية

 411111 - 011111 111111 اعتمادات بنكية

 0011111 011111 011111 0011111 املجموع



 :الخامسحل التمرين 

 + Δ - Δ - Δ - Δ - Δ - Δ- القيمة او

TTC HT 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 تدفقات متأتية من ألانشطة العملياتية الحسابات 14ح/ 300ح/ 310ح/ 31ح/ 34ح/ 331ح/ 311ح/ الحاصل

 التحصيالت من الزبائن 210ماعدا  21ح/ 750,000.00 877,500.00 0.00 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 477,500.00

 تحصيالت أخرى)إعانات استغالل(  23ح/ 107,500.00 107,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,500.00

 مدفوعات للموردين واملستخدمين 14+ ح/11+ح/10+ح/11ح/ 500,000.00 585,000.00 60,000.00 0.00 600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00

 فوائد ومصاريف مالية أخرى مدفوعة 11+ ح/11+ ح/ 13ح/ 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

 الضرائب املدفوعة على النتائج 101ح/ 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

 تدفقات خزينة متأتية من أنشطة استغاللية                     470,000.00

 تدفقات متأتية من أنشطة إستثمارية                  

 حيازة تثبيـ مادية ومعنوية وماليةتسديدات  1101مجموع حيازة خالل  640,000.00-              640,000.00-

 تحصيالت تنازل عن تثبيتات مادية ومعنوية 1101مجموع  تنازل خالل  220,000.00              220,000.00

 الفوائد املقبوضة والحصص املستلمة 1101فوائد مقبوضة خالل  0.00              0.00

 تدفقات خزينة متأتية من أنشطة استثمارية   420,000.00-                 420,000.00-

 التدفقات املتأتية من أنشطة تمويلية                   

 التحصيالت في أعقاب إصدار ألاسهم (2500000-2700000) +50000 250,000.00              250,000.00

 الحصص واملكافآت املدفوعة 80000-(150000-200000)  30,000.00-              30,000.00-

 الحصول على قروض جديدة   900,000.00              900,000.00

 تسديدات القروض   100,000.00-              100,000.00-

 تدفقات الخزينة املتأتية من أنشطة تمويلية                     1,020,000.00

 الخزينة للفترةتدفقات                      1,070,000.00

 املدة الخزينة ألول رصيد                      800,000.00

 رصيد الخزينة في أخر املدة                     1,870,000.00

 الخزينة للفترةتدفقات                      1,070,000.00

 

 )الطريقة املباشرة (إعداد قائمة تدفقات الخزينة  

 مبالغ البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة العملياتية

 -1111111) -012111+ 1 -211111=   30ح ∆ -مبيعات TVA+ 210ح  -21+ تحصيالت مقبوضة من الزبائن= ح 

0111111 =) 

 (= 1 -1+ )1+ 012111= منتجات مقيدة سلفا  312ح ∆ -211ماعدا ح  21+ ح 23+ تحصيالت أخرى= ح 

[= 310ح ∆ -مشتريات وخدمات خارجية واستهالكات TVA+ 110ح  -11و 10و 11]ح  -= مبالغ مدفوعة للموردين  -

-[311111 +011111 +11111-(0111111- 111111] 

 ([=1 -1) -(1 -1) -11111] -[= 34ح ∆ -31ح ∆ -14]ح  -مبالغ مدفوعة للمستخدمين=  -

 -1) -1+11111]-[= 311ح ∆ -312ح ∆ -332و  331ح ∆ - 11+ ح  13]ح  -مبالغ مدفوعة ملتعاملين آخرين=  -

1)- (1- 1)- (1- 1 =]) 

 01111 -[= 11]ح  -فوائد ومصاريف مالية أخرى مدفوعة=  -

 ([=1 -1) -31111] -[ = 333ح ∆ - 101و 101]ح  -ضرائب عن النتائج مدفوعة=  -

 1 -1=12ح  -22العادية= ح  غير + تدفقات الخزينة املرتبطة بالعناصر

 

322111 

012111 

01111 

- 11111 

- 11111 

- 01111   

- 31111  

1 

 321111 ) أ  ( صافي تدفقات الخزينة املتأتية من ألانشطة العملياتية
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 تدفقات الخزينة املتأتية من أنشطة الاستثمار

تثبيتات بـ ق إ + سعر  ∆] -مدفوعات عن عمليات التنازل عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية )أسعار حيازة(= -

 1101حيازة التثبيتات املتنازل عنها[= مجموع حيازة خالل 

= 1101أو معنوية ) أسعار تنازل( = مجموع أسعار تنازل خالل + تحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية 

 1101مجموع أسعار تنازل خالل 

 مدفوعات عن اقتناء تثبيتات مالية ) اسعر حيازة( : ال تجد حيازة تثتبيتات مالية -

 1101+ تحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية )أسعار تنازل(: ال يوجد تنازل خالل 

 = ال يوجد21تحصيلها عن توظيفات مالية و حصص وأقساط مقبوضة من نتائج مستلمة = ح  + فوائد تم

 منتجات مالية

 

- 131111 

111111 

1  

1 

1 

 311111 - )  ب ( صافي تدفقات الخزينة املتأتية من أنشطة الاستثمار

 أنشطة التمويل تدفقات الخزينة املتأتية من

(+ 1111111 -1211111= )014ح ∆+  010ح ∆+ التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم )رفع رأس املال نقدا( = 

(11111- 1 =) 

 011ح ∆ -(N-1) 00(+ ح N)00ح  -(N-1)سنة  01]ح  -حصص وغيرها من توزيعات ألارباح التي تم القيام بها=  -

 =]-[11111- 1 +1- (111111- 011111 =]) 

(= من جدول N+ تسديدات ديون مالية )01ح ∆ية من قروض ) الحصول على قروض جديدة (= + تحصيالت متأت

 حركة القروض والاعتمادات: زيادة قروض

 تسديدات قروض أو ديون أخرى=  من جدول حركة القروض والاعتمادات: تسديد قروض -

 + إعانات الاستثمار املستلمة= ال توجد 

 

111111 

- 41111 

011111 

- 011111 

1 

 ) ج  ( صافي تدفقات الخزينة املتأتيةمن أنشطة التمويل

 الصندوق  في ألاموال الصرف على سعر تغير تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت: تأثيرات

  سيولة إلى التحول  سهلة القصير ألاجل ذات والالتزامات والودائع

0111111 

 0121111 ) ج + ب +أ  (تغير الخزينة للفترة 

 أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة املالية: رصيد الخزينة ألول املدة: أموال جاهزة في البنك والصندوق 

 خزينة ومعادالتها عند إقفال السنة املالية: رصيد الخزينة آلخر املدة: أموال جاهزة في البنك والصندوق   أموال

 تغير أموال الخزينة خالل الفترة

111111 

0121111 

0121111 

 011111 1100املقاربة مع النتيجة املحاسبية لسنة 

 : الدولة ضرائب أخرى ورسوم وتسديدات.332ح .     : الدولة رسوم على رقم ألاعمال331ح 

 : الحساب ألاخرى املدينة والدائنة  312ح    

نالحظ أن املؤسسة حققت خزينة موجية لألنشطة العملياتية )وضعية جيدة(، وخزينة سالبة 

مويلية التالاستثمارية )وضعية جدية ألن هناك نشاط استثماري(، وخزينة موجبة لألنشطة  لألنشطة

على تمويل جديدة(، رغم أن رصيد الخزينة للسنة السابقة مع صافي الخزينة التشغيلية  الحصول )

 في لتغطية النقدية املطلوبة لألنشطة الاستثمارية، مما جعل تغير الخزينة خالل السنة يكون كا

 .موجبا، ومنه تحسن في الخزينة
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 الثالثالفصل 

 الحجم ألامثل للخزينة

 

 الخزينة وأهم وضعياتهاأوال: 

 ثانيا: الاحتياج في راس املال العامل املعياري 

 في رأس املال العامل املعياري  ثالثا: تسيير عناصر الاحتياج

 

 
ل 

ص
لف

ف ا
دا

أه
ث

ثال
ال

   التعرف على مفهوم الخزينة 

 تحديد أهم وضعيات الخزينة 

  التعرف على مكونات الاحتياج في راس املال العامل املعياري 

 تحديد حجم الاحتياج في راس املال العامل 
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 تمهيد:

د سنجسنحاول من خالل هذا الفصل تناول مكونات الخزينة وطرق حسابها، وفي هذا الاطار 

أن مكونات راس املال العامل تتمثل في مجموعة من العناصر على غرار املخزونات والحقوق 

والديون قصيرة ألاجل، حيث ال يمكن تسيير الخزينة بمعزل عن تسيير هذه العناصر وهو ما 

 حاولنا أن نبينه من خالل محاور هذا الفصل
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 الخزينة وأهم وضعياتهاأوال: 

 : تعريف الخزينة -0

 نشاط لتمويل املوضوعة املصادر بين معينة في لحظة الفرق  نقدي تمثل مخزون عبارة عن الخزينة

 .1النشاط هذا  عن الناتجة والاحتياجات املؤسسة

 نشاط بتمويل باملصادر املتعلقة وثيقا ارتباطا يرتبي الخزينة مفهوم أن التعريف هذا خالل من يتضح

 والتي تظمألاصول  عناصرالى  املمولة للنشاط املصادر تصنيف ويمكن .ألاخير هذا واحتياجاتاملؤسسة 

قبل  من املؤسسة لخزينة مباشرة تمنح التي ألاموال التي تشمل الخصوم عناصرمتاح و أو أصل سائل كل

 السلع قيمةلتسديد  إل ها تحتاج التي السيولة بمنحها املؤسسة احتياجات يمول  أن البنا أي البنا،

 في: وتتمثل الديون، وتسديد والخدمات

  سد مباشر لثغرة عن عبارة فهي ،للمؤسسة الظرفية للمساعدة موجهة وتكون  :الخزينة تسهيالت 

 بها املؤسسة، تمر الصعبة التي الفترة لتجاوز  تسهيالت بتقديم البنا يقوم حيث املؤسسة، خزينة في

 هذه املؤسسة خالل تدفعها والعمولة التي التسهيالت حجم عن املؤسسة وبين بينه الاتفاق ويتم

 .العملية

 في حالة مدينة يبقى أن املؤسسة لحساب يسمح القروض من النوع هذا :املكشوف على السحب 

 البنا على دراسة الائتمان يتوقف هذا منح ف ن وبالتالي العملية، لخطورة نظرا ألاولى من أطول  بصفة

 ضمانات ألاول، وتمنح النوع من عمولة أكبر يقتطع البنا ف ن القرض هذا ومقابل املؤسسة، لحالة

 .تسبيقات بنكية البنا يمنحها محفظتها، ومقابلها تغطي التي مالية أوراق شكل في للبنا

 لها  سحب يسمح أن ألاخير لهذه يمكن والبنا املؤسسة بين اتفاق خالل من :املصرفية السلفات 

 .البنا في جاهزة أموال لها يكن لم وإن حتى ألاموال

 حساب الخزينة: -1

تتشكل الخزينة عندما تستخدم املؤسسة رأسمال العامل الصافي إلاجمالي في تمويل احتياجات رأسمال   

أو خارج الاستغالل  ف ذا تمكنت من تغطية هذا الاحتياج يكون رصيد الخزينة موجب  العامل  لالستغالل

  :ينتالتالي تين العالق حدى وهي حالة فائض وفي العكس تكون الخزينة سالبة وهي حالة عجز تعطى ب

                                                           
1 Gauthier NOEL, Causes GENVIEVE : La trésorerie Dans L’entreprise, Publi- union, 

Edition, Paris ,2009, P37 
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 احتياجات رأس املال العامل -الخزينة =رأس املال العامل الصافي الاجمالي

Tng = FRng - BFRg 
 أو 

 خزينة الخصوم –الخزينة = خزينة ألاصول 

TR - T= Eng T 

 العامل املال رأس احتياجات مع العامل املال رأس بمقارنة الخزينة وضعية استنتاج يمكنمن العالقة ألاولى 

 1: فنجد

 أن يعني هذا .العامل املال رأس احتياجات من أكبر العامل املال رأس كان إذا :موجبة الخزينة 

 مشكلة يطرح مما املال العامل رأس احتياجات لتغطية أموالها من جزء أو قسي بتجميد تقوم املؤسسة

 شراء طريق عن استغاللها قيم أو تعظم التزامانها  عض تعالج أن املؤسسة على يجب وعليه .الربحية

 .التسديد في تقديم تسهيالت أو الزبائن آجال تمديد أو ألاولية املواد

 موارد أن يعني هذا .العامل املال رأس احتياجات من أقل العامل املال رأس كان إذا :سالبة الخزينة 

 تحصل أن عل ها يجب لذا عجز، في حالة فاملؤسسة وبالتالي احتياجانها، كل لتغطية كافية غير املؤسسة

 وسياستها طاقتها على تؤثر ال التي استثمارانها عن  عض تتنازل  أو البنا من قروضا تطلب أو حقوقها

 .مواردها من  عض أو إلانتاجية،

 يعني وهذا .العامل املال رأس احتياجات = العامل املال رأس كان إذا: (املثلى)الصفرية  الخزينة 

 القصير املدى في هذه الوضعية إلى الوصول  الصعب من ولكن املالي تواز ها على محافظة املؤسسة أن

 املال رأس بين الخلل مشكلة في توقعها للمؤسسة وال العادي السير تحقق التي هي املثلى والخزينة .جدا

 .العامل املال رأس واحتياجات العامل

 النشاط يكون  السنة، كأن من فترات خالل ومشاكل عراقيل إيجاد يمكن للخزينة اليومي التسيير في أنه غير

 خارج الاستغالل.احتياجات  وجود أو العامل املال رأس احتياجات ارتفاع نتيجة موسميا

 

 

                                                           
1 Omar BOUKHEZAR, op cit, p 211 
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 )املعادلة ألاساسية للخزينة(

 R = E املوارد   =الاستخدامات 

 +الاستغالل استخدامات+ املستقرة الاستخدامات

  = الخزينة استخدامات+الاستغالل خارج استخدامات

 خارج موارد +الاستغالل موارد +املوارد الدائمة

 املوارد خزينة +الاستغالل

RD + Rex + Rhex + RT = Es + Eex + Ehex + ET 

 

 = املستقرة الاستخدامات -الدائمة املوارد

 (+)الاستغالل  موارد  -الاستغالل استخدامات(

 خارج موارد – خارج الاستغالل استخدامات

 )الخزينة موارد – الخزينة استخدامات(+)الاستغالل

RD + Rex + Rhex – E s - Eex – Ehex = ET -RT 

 

 رأس في الاحتياج = إلاجمالي الصافي العامل املال رأس

 املال رأس في الاحتياج +لالستغالل العامل املال

 الصافية الخزينة +الاستغالل خارج العامل

Eex - Rex)+(Ehex - Rhex)] = ET - RT ](RD-Es) - 

 - FRng إلاجمالي الصافي العامل املال =رأس الخزينة

     BFRng إلاجمالي العامل املال رأس في الاحتياج
   FRng – BFR =   Tng 

 

 حاالت عجز الخزينةتحليل ل -4

والشكل املوالي يبين لنا أهم مسببات ، 1هي عبارة عن السيناريوهات املسببة للعجز في الخزينة  

 وجود عجز في الخزينة:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 100، ص مرجع سابقيوسف قريش ي، ، ، الياس بن ساس ي  1 
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 : أسباب حدوث أزمة في الخزينة14-10الشكل رقم 

 

التسيير املالي حسب البرنامج الرسمي الجديد، ديوان املطبوعات بوشنقير،  مولودزغيب،  : مليكةاملصدر

 0ص  ، 1101الجامعية، الجزائر، 
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: يحدث عجز في رصيد الخزينة إذا خلت املؤسسة بمبدأ خطأ السياسة املالية املنتهجة حاالت-3-0

التغطية وقامت بتمويل الاستخدامات املستقرة عن طريق موارد الاستغالل فيؤدي ذلا الى انكسار في 

تنتقل املؤسسة من  الطبيعي وبالتاليعلى حاله في وضعه  BFRرأسمال العامل صافي إلاجمالي مع بقاء 

 .حالة الفائض الى حالة العجز

إذا أقدمت املؤسسة على تحقيق معدالت نمو في رقم ألاعمال نمو سريع وغير متحكم فيه:  حالة-3-1

أكبر من إمكانيانها املالية الحالية ف ن ذلا يؤدي الى تضخيم في الاحتياج في رأس مال العام  سبب ارتفاع 

 بيعي.في وضعه الط ngFR عض العناصر مثل : الزبائن، أوراق القبض...، مع بقاء 

في كثير من ألاحيان يتم تسيير عناصر الاستغالل  شكل عشوائي  سوء تسيير عناصر الاستغالل: حالة-3-4

من خالل تباطؤ شديد في معدالت دوران املخزون وكذلا منح آجال طويلة للعمالء، وقبول آجال قصير 

 في وضعه الطبيعي. ngFRومع بقاء  BFRمن املوردين هذا التسيير يؤدي الى تضخيم غير طبيعي في 

اذا حققت املؤسسة خسائر متتالية فان ذلا يؤدي تأكل في ألاموال الخسائر املتراكمة:  حالة-3-3

مع بقاء  ngFRفي حالة تدهور مستمر، ما يؤدي في انخفاض في  DRالخاصة مما يجعل املوارد الدائمة 

BFR .في وضعه الطبيعي 

في حالة مواجهة املؤسسة ملشاكل تسويقية ناجمة عن معطيات املحيي حالة تدهور في النشاط:  -3-1

فان ذلا يؤدي الى انخفاض في رقم ألاعمال وبالتالي انخفاض الايرادات مقابل التكاليف وبالتالي انخفاض 

رقم ألاعمال ويؤدي انخفاض قدرة املؤسسة على التمويل الذاتي، فتنخفض املوارد الدائمة للمؤسسة 

بمرور الزمن ولكن  BFR. كما ينتج عن هذه الحالة انخفاض في  ngFRن وبالتالي انخفاض في بمرور الزم

  سبب اختفاء او زوال  عض العناصر املتعلقة باالستغالل كالعمالء، وأوراق القبض  ngFRأقل حدة من 

 العامل في راس املاليغطي الاحتياج  أن على املالي املسير ملعالجة الاختالل في التوازن املالي يجب أن يركز

 عن طريق:

أو  املال رأس من الرفع أو ألاجل طويلة قروض على الحصول  طريق عن العامل املال رأس رفع 1.

 الاستثمارات الغير ضرورية. عن التنازل 

 على الحصول  أجل من املوردين مع التفاوض خالل من العامل املال رأس من الاحتياج خفض 2.

 من التخفيض أو للتحصيل، أقصر مدة ملنح العمالء مع التفاوض أو للتسديد مهلة أطول 

 .املخزونات
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من خالل التراجع عن استهداف أسواق اضافية و تركيز  –اعادة النظر في املخطي التنموي . 0

 الجهود التجارية والاستثمارية على حصة سوقية تتناسب مع الامكانيات املتاحة

قيمة  له الوظيفي املال رأس أن على يدل فهذا ومستمر دائم  شكل موجبة املؤسسة خزينة كانت إذا أما

 باإلجراءات يقوم أن املالي املسير على البد لذلا الربحية مشكلة يطرح ما وهو ، BFRg ب مقارنة مهمة

 :التالية

 .ألارباح توزيع أو ألاجل طويلة للقروض املسبق التسديد بواسطة العامل املال رأس تخفيض 1.

 الذي ألامر وهو وقت أسرع في للموردين التسديد بواسطة العامل املال لرأس الاحتياج في الزيادة 2.

 وهو للزبائن املمنوحة التحصيل مهلة في الزيادة أو الدفع تعجيل خصم على الحصول  يمكن من

 .السوق  في أكبر حصة اكتساب من الذي يمكن الش يء
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  املال العامل املعياري راس ثانيا : الاحتياج في 

 اللحظي التقدير ف ن لذلا معينة، زمنية لحظة في للمؤسسة املالية الوضعية عن امليزانية تعبر  

 تعد التي اللحظة أو الواقع باختيار تتأثر الاحتياجات هذه يجعل أن شأنه من العامل، املال رأس الحتياج

 العامل املال رأس احتياجات عن التعبير املالئم من يصبح ف نه الضعف، هذا تجاوز  يتم وحتى .امليزانية ف ها

حيث  الرسم خارج ألاعمال كرقم املؤسسة نشاط قياس في تستخدم التي املرجعية املؤشرات أحد بداللة

 رقم ألاعمال و الزيادة في مستوى الاحتياجات املالية لدورة الاستغالل.بين عالقة طردية هنا. نجد أن 

 مفاهيم أساسية. 0

هو ذلا الجزء من املوارد الدائمة املستخدم في تمويل دورة : رأس املال العامل الصافي إلاجمالي. 0.0

 :1إلاستغالل يعطى بالعالقة التالية

 الثابتة الاستخدامات – الثابتة املوارد = إلاجمالي الصافي العامل املال سأر 

 فتكون  نشىاطها،  طبيعة حسب قخرى   مؤسسىة من إلاجمالي الصىافي العامل املال سأر   حجم يختلف

  ألاولى في دوران املخزون لسرعة نظرا  الصناعية باملؤسسات مقارنة التجارية املؤسسات في قيمته أقل

 من يختلف قد كما الصىناعية، املؤسسىات في الثابتة ألاصول  حجم ضخامة جانب إلى في الثانية، وبطئها

 :2مكن أن يأخذ الحاالت التاليةوي عليه، املؤثرة العوامل باختالف املؤسسة لنفس إلى أخرى  زمنية فترة

- GFRn  >1 :)يتحقق ذلا عندما تكون  : )سياسة محافظةDR  >sE  وبالتالي فان املسير املالي يجعل

املؤسسة تبتعد عن خطر العسر املالي، وفي املقابل فان هذه السياسة يمكن ان تؤثر سلبا على 

ارباح املؤسسة وذلا  سبب استخدام موارد طويلة الاجل ذات التكلفة املرتفعة في تمويل 

  .لتكلفة املنخفضة او املنعدمةاستخدامات الدورة التي يجب ان تمول بموارد قصيرة الاجل ذات ا

- GFRn  <1 :)يتحقق ذلا عندما تكون  : )سياسة جريئةDR  <sE  وبالتالي فان املسير املالي يجعل

املؤسسة تقترب من خطر العسر املالي  سبب ان املؤسسة قامت بتمويل الاستخدامات املستقرة 

ذات العمر الاقتصادي الطويل بموارد الدورة القصيرة الاجل، وفي املقابل فان هذه السياسة 

يرة الاجل ذات التكلفة يمكن ان ترفع من ارباح املؤسسة وذلا  سبب استخدام موارد قص

التكلفة املنخفضة او املنعدمة في تمويل استخدامات املستقرة التي يجب ان تمول بموارد طويلة 

 . الاجل ذات التكلفة املرتفعة

                                                           
1 Georges Deppallens, Jean-Pierre Jobard, gestion financière d’entreprise, Editions Sirey, 

Paris, 0200, p 271 
 بالتصرف 122، ص مرجع سابقهادفي خالد،  2
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- GFRn  =1 : :)او تسمى بمبدا التغطية تتحقق عندما تكون  )سياسة مثاليةDR  =sE  وبالتالي فان

  .املسير املالي يجعل املؤسسة تبتعد من خطر العسر املالي وال تؤثر على ارباح املؤسسة

ينتج عن ألانشطة العادية للمؤسسة مجموعة من  إلاحتياج في رأس املال العامل الاجمالي: .1.0

إلاحتياجات  سبب تفاعل مجموع عناصر ألاصول والخصوم الخاصة بدورة إلاستغالل فيتولد الاحتياج 

املالي لإلستغالل عندما ال تستطيع املؤسسة تغطية ديو ها لإلستغالل بواسطة حقوقها ومخزونانها، هذا 

  أسمال العامل وعلى هذا ألاساس ف ن: العجز يستطلع عليه باالحتياج في ر 

 BFR  =احتاج راس املال لإلستغالل   ،و ينقسم الى موارد الدورة -احتياجات الدورةBFRex  واحتياج

 :BFRhexفي رأس املال خارج الاستغالل 

exR -ex = Eex BFR                 hexR -hex E ₌hex BFR 

 الحاالت التالية :الاحتياج في راس املال  يمكن أن يأخذ

 BFR > 1  اذا كانت قيمة :BFR  كبيرة وموجبة يعاب على املسير في هذه الحالة انه لم يبحث

 عن موارد قصيرة ألاجل والتي تكون غالبا تكلفتها منخفضة أو معدومة احيانا .

 BFR  < 1  في هذه الحالة تكون احتياجات الدورة أقل من موارد الدورة يعاب على املسير :

 في هذه الحالة أنه لم يستخدم تلا املوارد في توسيع دورة الاستغالل و زيادة نشاط املؤسسة

 BFR ₌ 1  احتياجات الدورة  ₌: موارد الدورة. 

 الاحتياج في راس املال العامل املعياري . حساب 1

مبسطة لحساب الاحتياج في راس املال العامل املعياري  بفرنسا طريقةخبراء املحاسبة  وضع

وتسمى أيضا بالطريقة املعيارية. وألاساس الذي تبنى عليه هذه الطريقة هو وجود فوارق زمنية بين 

التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة من النقدية وليس كل تدفق له عالقة مع الخزينة يؤخذ  عين 

هدف نمال العامل،  الاعتبار لكن تدفقات الخزينة املعنية هي تلا التي لها عالقة مع عناصر احتياج رأس

إلى تفادي الاختالل في نسبة النمو، وذلا من خالل تقدير الاحتياج في رأس املال  أساسا الطريقة املعيارية

العامل بما يتناسب وإلامكانيات املالية للمؤسسة، ويتم ذلا من خالل التعبير عن هذا املؤشر  عالقة 

 1خارج الرسم. عمالخطية تربطه باملتغير املستقل واملتمثل في رقم ألا 

                                                           

 60، ص مرجع سابقالياس بن ساس ي، يوسف قريس ي،  1 
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لحساب الاحتياج في راس املال العامل املعياري يجب أوال تحديد العناصر ألاساسية املشكلة في 

هو الفرق في لحظة معينة بين احتياجات الدورة  الاحتياج في راس املال العامل، حيث أن BFRحساب 

Eex  وموارد الدورةRex الدورة في عناصر الاستغالل واملتمثلة أساسا في : احتياجات. تتمثل 

 املخزونات 

  وأوراق قبضالعمالء 

 تسبيقات املوردين 

 املصاريف املقيدة سلفا 

  TVA على املشتريات 

 تعتبر الاحتياجات متغيرا تا عا يحكمه العديد من العوامل أهمها:

 .دورها تتعلق بمدة دوران املخزونطول دورة الاستغالل والتي ب -

 مدة العمليات إلانتاجية، مدة تحصيل ديون العمالء. -

  مدة تسديد الديون املمنوحة من قبل املوردين. -

  .…، أجور، مصاريف اجتماعيةTVA الاستغالل تطور مختلف العناصر ألاخرى املتعلقة بدورة  -

 فتتمثل أساسا في: موارد الدورةأما 

  دفعال وأوراقاملوردين 

  من العمالء املقبوضةوالتسبيقات ألاقساط 

  النواتج املقيدة سلفا 

 والاجتماعيةة يالديون الجبائ 

  TVA على املبيعات 

تقييم أزمنة الدوران ملكونات أوال  يجباملعياري بهذه الطريقة  تياج في راس املال العاملحولحساب الا 

ر ثم تقديعنصر من عناصره.  الاحتياج في رأس املال العامل املعياري بوحدات قياس موحدة خاصة لكل

حدات السابقة بو وة التي تسمح ب عادة تقدير أزمنة الدوران املتحصل عل ها في الخط معامالت الترجيح

أزمنة دوران الاحتياج في رأس املال العامل  .  عدها يتم حساب قياس موحدة  يوم من رقم ألاعمال

 .لالستغالل بأيام من رقم ألاعمال

معامل الهيكلة أو معامل الترجيح هدفها ابراز ألاهمية النسبية لكل عنصر من العناصر املحسوبة، 

 بأيام من رقم ألاعمال  TEحيث يثم إعادة تقدير معدالت الدوران 

 

 

 CS  Coefficient de structureمعامل الهيكلة    TE  (Tempe écoulement  )مدة الدوران = 
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 راس املال العامل املعياري : حساب الاحتياج في 14-10الجدول رقم 

  معامل الترجيح بأيام مبيعات  فترة الدوران باأليام العناصر
 استخدام

  × 

 مورد

  × 

 بضائع
 متوسط املخزون

X 411 
  تكلفة ش بضاعة مباعة 

X  
 رقم ألاعمال خارج الرسم تكلفة ش بضاعة مباعة

 املواد ألاولية
 متوسي مخزون املواد

X 411 
  تكلفة املواد املستهلكة 

X  
  رقم ألاعمال خارج الرسم  تكلفة شراء املواد املستهلكة

 منتجات تامة

 الصنع

 متوسط املخزون
X 411 

  الانتاجتكلفة  
X  

  رقم ألاعمال خارج الرسم  الانتاجفة تكل

مخزون قيد 

 التصنيع

 متوسي مخزون املواد
X 411 

  تكلفة املواد املستهلكة 
X  

  رقم ألاعمال خارج الرسم  فة شراء املواد املستهلكةتكل

 العمالء
 عمالء + أ.قبض

X 411 
  TTCمبيعات آجلة  

X  
 رقم ألاعمال خارج الرسم TTCمبيعات آجلة 

 يوم 41يوم    =  11يوم +  01 رسم مسترجع
  الرسم على قيمة مضافة ملشتريات 

X  
 رقم ألاعمال خارج الرسم

 املوردون 
 املوردون + أ.دفع

X 411 
  TTCتكلفة الشراء  

 X 
 رقم ألاعمال خارج الرسم TTCتكلفة الشراء 

ديون الهيئات 

 الاجتماعية

 الشهري  التسديد حالة في يوم 01 + يوم01

 التسديد الثالثي( حالة (يوم 75  

  مجمل ألاعباء الاجتماعية 
 X 

 رقم ألاعمال خارج الرسم

الرسوم املستحقة 

 على املبيعات
 يوم 41يوم    =  11يوم +  01

  الرسم على ق. مضافة للمبيعات 
 X 

 رقم ألاعمال خارج الرسم

ديون 

 املستخدمين
 يوم 01متوسط 

  مصاريف املستخدمين 
 X 

 رقم ألاعمال خارج الرسم

   املجموع

 الاحتياج في رأس املال العامل املعياري 

   -    

املال  راس احتياج رصيد

ن رقم م كأيام العامل

 ألاعمال

Rousslot PH. et Verdie J-F., La gestion de trésorerie, 2ème édition, Paris : Ed .Dunod, Paris, 2004, p 16. 
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 1:خصائص الاحتياج في راس املال العامل املعياري . 4

الاحتياج في رأس املال العامل  إن :الاحتياج في رأس املال العامل املعياري له صفة الاستمرارية -

هو رصيد لحسابات مباشرة مرتبطة بدورة الاستغالل الجارية، وبحسب التحليل املالي الكالسيكي 

بما أن السيولة متوفرة فاالحتياج في رأس املال العامل موجود . هو سيولة أو أموال مستحقة

امليزانية تظهر دائما الاحتياج في دوما ومن جهة أخرى، مهما كان تاريخ توقيف الحسابات، ف ذن 

 .رأس املال العامل  شكل قد يكون كبير أو قليل ألاهمية

الطا ع املوسمي لنشاط يفرض  إن :الاحتياج في رأس املال العامل املعياري له صفة مؤقتة -

تلف فاالحتياج في رأس املال العامل يخ .تغيرات في عملية إلانتاج بين املشتريات، إلانتاج واملبيعات

 .خالل السنة بين ارتفاع وانخفاض

إن الاحتياج في رأس املال :الاحتياج في رأس املال العامل املعياري متوقف على طبيعة ألانشطة -

العامل هو انعكاس لدورة أنشطة الاستغالل في املؤسسة، وذلا من خالل العالقات املنعقدة 

وهنا. ثالثة عوامل توضح . الخ... لتسديدمع عمالئها ومورديها وعمليانها إلانتاجية وآجالها في ا

 .هذه العالقة، وهي العالقة القوية بين املوردين والعمالء، حجم املؤسسة وطول دورة إلانتاج

العامة في رقم ألاعمال  القاعدة :الاحتياج في رأس املال العامل املعياري مرتبطة بنمو املؤسسة -

عناصر دورة الاستغالل، عمالء مخزون وموردين، تؤدي إلى الزيادة  شكل نسبي صغير أو كبير من 

  .فنمو رقم ألاعمال سيرفع وبشكل آلي من مستوى الاحتياج في رأس املال العامل

ويتميز الاحتياج في رأس املال العامل إلاجمالي بحركة مستمرة خالل الدورة، وذلا  سبب تذبذب 

حجم النشاط وينخفض  شكل الاحتياجات املالية للنشاط، حسب فصول زمنية يزيد ف ها 

دوري، وينعكس هذا على الاحتياج في رأس املال العامل إلاجمالي، نتيجة للعالقة الطردية بين 

 .الزيادة في رقم ألاعمال والزيادة في مستوى الاحتياجات في دورة الاستغالل

 

 

 

                                                           

دراسة حالة مؤسسة الكهرباء والغاز بوالية  –تسيير الاحتياج في راس املال العامل املعياري محمد البشير بن عمر وآخرون،  1 

الاقتصادية والتجارية، جامعة  ، مقال منشور في مجلة الدراسات املحاسبية واملالية املتقدمة، كلية العلوم1101-1101الوادي 

 01، ص 0101، أكتوبر 10الجلفة، العدد 
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 ثالثا: التحكم في عناصر الاحتياج في رأس املال العامل

هو الفرق في لحظة معينة بين احتياجات الدورة  الاحتياج في راس املال العامل كما سبق تناوله ف ن

ذمم وال املخزوناتالدورة في عناصر الاستغالل واملتمثلة أساسا في  احتياجاتوموارد الدورة. تتمثل 

املدينة الذمم الدائنة. إن التحكم الجيد في هذه العناصر سيسمح للمسير املالي بتحديد الحجم ألامثل 

 للخزينة.

 للخزينةتحديد الحجم ألامثل : مكونات 14.11الشكل رقم 

 

 املصدر: من إعداد الباحث

 إدارة املخزون .0

باعتباره يمثل جزءا كبيرا من مجموع ألاصول عتبر املخزون من أكثر موجودات املؤسسة أهمية ي

ويعتبر املصدر الرئيس ي للتدفقات النقدية، ولذلا كان النجاح أو الفشل في كثير من املؤسسات يتوقف 

یؤدي إلى ياملخزون حجم فنقصان  .على مدى كفاءنها في إدارة مخزو ها ملا له من تأثير مباشر على ألارباح

ملخزون تعني عدم استثمار قیمة املخزون الزائد واستغالل مساحة تخزینیة تعطل إلانتاج بینما زیادة ا

دائما مشكلة تحدید قیمة املخزون املثلى والوقت املناسب إلصدار  هواجفاملؤسسة تلذلا  .بدون فائدة 

 .أمر لتورید للموردین والكمیة املثلى لكل أمر تورید

التحكم في احتياج  
راس المال العامل

إدارة المخزون

إدارة  الذمم  
المدينة

إدارة الذمم  
الدائنة
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املثلى التي تمكن املؤسسة من تلبية احتياجانها في يهدف موضوع إدارة املخزون إلى تحديد كمياته إذا 

 . الوقت املناسب مع تقليل تكاليف الاحتفاظ به إلى أدنى حد ممكن

غالبا ما تحتفظ املؤسسات ب جم محدد في مخاز ها لتحقيق هدف أو  دواعي الاحتفاظ باملخزون:. 0.0

 1مجموعة من ألاهداف التالية:

  املوسميةمواجھة الطلب املحتمل على املنتجات ومواجھة الطلبات الفجائیة أو 

 جات مخزون كبير من املنتتحتفظ املؤسسة ب عندما، فلكي ال تتأثر املراحل إلانتاجیة ببعضھا

النصف مصنعة ف ن أي مشكلة في املرحلة إلانتاجیة السابقة لن تؤثر على املرحلة التالیة قن ھنا. 

 .ي لتشغیل املرحلة التالیة لفترة طویلة مخزونا یكف

  كمیة كبيرة من املواد الخام فقد نتمكن  املؤسسة شتري تعندما ف ستفادة من وفورات الحجمالا

كذلا الحال عندما ننتج كمیة كبيرة من نفس املنتج ف ننا نتمتع .من الحصول على تخفیض في السعر 

لذلا ف ن املؤسسات تلجأ لشراء كمیة كبيرة من املواد الخام وتصنیع كمیات كبيرة .بوفورات الحجم 

 .من نفس املنتج 

  ،املؤسسة احتمالیة زیادة أسعار املواد الخام ف نھا تفضل  كأن تتوقعملواجھة أمورا متوقعة

عندما تكون ھنا. احتمالیة لتوقف إمداد املواد الخام ف ن  املواد. كذلازیادة مخزونھا من ھذه 

 .املؤسسات تحاول تخزین قدر ما من املواد الخام

  طبیعة العملیة إلانتاجیة، فالعملیات إلانتاجیة تستغرق وقتا وبالتالي ف نه في جمیع ألاحوال

 ستكون لدینا مواد تحت التصنیع في املراحل إلانتاجیة

 نظرا الن نقل املنتج النھائي من املورد إلى العمیل یستغرق وقتا ف نه في  لطبیعة عملیات النقل

 ھذا الوقت یكون من ضمن مخزون العمیل أو املورد حسب اتفاقیات تسلیم املنتج

  تى ح لكي نتمكن من شراء مواد خام ف ننا ننتظر  عض الوقتو قن عملیة الشراء تستغرق وقتا

 .خزون یكفینا حتى تصلنا كمیة أخرى من املوادلذلا ف ننا نحتفظ بم.یتم التورید 

 

 

 

                                                           

 000ص  ،1772 ،ألاردن ،عمان ،دار زهران للنشر ،إدارة الشراء و التخزين ،حمد راش الغدير 1 

Chlihi. A, La gestion des stocks, O. P.U, Alger, 2004, P 25 
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مجموعة من الخدمات  املخزون الفرعية إلدارة دارةإلا تقدم مهام وظيفة إدارة املخزون:  .0.1

ولإلدارة املالية  شكل خاص تسمح باتخاذ القرارات املالية  شكل عام  والبيانات للمؤسسة

 1: املناسبة، من أهم تلا وظائف

  ات للوفاء باالحتياج وألاجزاء واملعدات واملهمات الضروريةالتوازن في تدفق املواد ألاولية تحقيق

  ..املواد الداخلة إلى املخازن؛ املواد املخزنة في املخازن؛ املواد املصروفة من املخازن  التشغيلية 

  ة فظة على الطاقكالصيانة و قطع الغيار و اللوازم الصناعية للمحا: التزويد باملستلزمات ألاخرى

 .و ضمان استمرار العمليات إلانتاجية, إلانتاجية

 ع ملية تتعلق بالسلو هي ع ،استقبال و إصدار السلع الجاهزة من املصنع أو من الخارج حسب الطلب

كانت من املواد ألاولية التي يتم تجميعها و تحويلها إلى سلع  هائية جاهزة تامة الصنع  الجاهزة سواءا

أو كانت سلع مشتراة من الخارج فتقوم بتخزينها ثم صرفها مرة أخرى . املصنع و تخزينها تستقبلها من

 .أي إعادة بيعها بربح أو إرسالها إلى املعارض و بيعها ملحالت البيع

 ترا. مع وذلا باالش اعة و تخزينها لحين التخلص منها،استالم و تخزين مخلفات إلانتاج و بواقي الصن

ن التخلص من مخلفات إلانتاج و بواقي الصناعة يتم إما من خالل استقبالها و إدارة الشراء حيث أ

تخزينها ووضعها في أماكن تضم عدم تأثيرها على املخزون الجديد و السليم ثم استخدامها لغايات 

أو العمل على بيعها كخردة ملحالت متخصصة . و هي من مسؤوليات و خدمات إدارة املخازن , أخرى 

 .إلانتاج و بواقي الصناعة وبذلا تتخلص املنشأة منها  شراء مخلفات

إعداد موازنة للتموين من  من الضروري  عد دراسة التوقعات :تحديد الكمية املثلى للمخزون.    4.0

التضخم غير  /أو وعدم الوقوع في مشكل انقطاع املخزون من جهة و أجل التسيير ألامثل للمخزونات،

هنا. عناصر عديدة تتحدد  املرغوب فيه للمخزونات وما يتبعها من مخاطر على املؤسسة من جهة أخرى 

فترة التموين و املخزون ،  معدل التموينالاستهالك، وتيرة  :على أساسها الكمية املثلى من املخزون وهي

الحجم ألامثل  تقديم العديد من النماذج الرياضية والاحصائية لتحديد تم. مخزون ألامان، الحرج

 .سیاسة إدارة املخزون تؤثر مباشرة على حجم راس املال العامل وربحية املؤسسةباعتبار أن مخزون، لل

 وغالبية النماذج تتطلب تحديد جملة من العناصر هي:

                                                           
1 Chlihi. A, La gestion des stocks, O. P.U, Alger, 2004, P 25  
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 1 تحديد التكلفة الاقتصادية للمخزون: . 0.4.0

  هي كلفة شراء املخزون في فترة معینة عادة سنة، ویتم احتسابها بضرب سعر  :الشراءتكلفة

 . في السنة مجموع املخزون في كل الطلبیات(الوحدة أو كلفة الوحدة بالطلب السنوي 

 یقصد بتكلفة الطلبیة التكالیف الناتجة عن تقدیم طلب استقدام  :كلفة الطلبیة أو التحضيرت

كلما زاد عدد الطلبیات في وحدة الزمن كلما  مستقلة عن كمیة البضاعة املطلوبة،البضاعة وتكون 

 : الاعتبارعين   زادت تكلفة الطلبیة في وحدة الزمن ،عند تقدیر تكلفة الطلبیة یجب أخذ التكالیف آلاتیة

  رواتب املوظفين في قسمي املشتریات واملحاسب -

 . تكالیف الحصول على املوافقة إلصدار الطلبیة -

  -).البرید، الهاتف، الفا.( تكالیف الاتصاالت -

  -).تفریغ البضاعة من وسائل النقل واختبار صالحیتها(تكالیف استقبال البضاعة  -

 .مراقبة الجودة، النقل، التوزیع، الفرز ..)آلاالت(تكالیف الوسائل املستخدمة ف تكالیف إلاشرا -

 ويمكن حساب تكلفة إصدار الطلبية كالتالي 

 ث( Xص = )ن 

 

 هي التكالیف التي تنشأ عن عدم توافر السلع واملواد في حالة الطلب  :تكالیف نفاد املخزون

عل ها، ومن أمثلة هذه التكالیف؛ تكالیف تعطل آلاالت أو استخدام مادة بدیلة أعلى في التكلفة أو 

والواقع أن التكالیف  .تكالیف إعداد آلاالت إلنتاج منتج آخر أو التكالیف الناتجة من انخفاض املبیعات

التي تتحملها املؤسسة نتیجة نفاد املخزون ال تقتصر فقي على مقدار الخسائر التي تتحملها نتیجة 

لفقد ألارباح املنتظرة، ولكنها تشمل أیضا التعویضات التي تضطر إلى دفعها لعمالئها نتیجة لتأخيرها في 

 .املتعاقد عل هاتسلیم املنتجات في التواریخ 

 تتطلب عملیة تقدیر تكلفة احتفاظ ألاخذ  عين الاعتبارالعناصر  :الاحتفاظ باملخزون تكلفة

 :آلاتیة

                                                           

، مطبوعة علمية محكمة موجهة لطلبة ماستر إدارة إلانتاج والتموين، محاضرات في مقياس تسيير املخزوناتسليماني محمد،  1 

 16، ص 0112-0112كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة املسيلة، 
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تجمید رؤوس ألاموال؛ وینتج ذلا عند تكدیس كمیات ضخمة من البضاعة في املخازن في حين  -

كان ألانسب للمؤسسة تجنب ذلا بتخزین كمیات أقل والاستفادة من ألاموال إلاضافیة في 

 .خرى استثمارات أ

تكالیف محالت التخزین الناتجة عن استئجار املخازن وما یلزمها من خدمات كالكهرباء، تدفئة  -

 .الخ...املحالت، الحارس،

 .تكالیف التلف، سرقة أو فساد البضاعة أو عدم صالحیتها -

 .تكالیف توزیع وترتیب البضاعة داخل املخازن  -

 .املراجعة املتصلة أو املراجعة الدوریة للمخزونتكالیف إدارة املخازن كالتي تنتج عن عملیة  -

ویتم احتساب هذه التكالیف في أغلب ألاحوال على أساس نسبة مئویة من .تكالیف التأمين  -

وترتبي هذه .قیمة متوسي املخزون أو قیمة مطلقة تمثل تكلفة تخزین الوحدة في السنة 

 التكالیف  عالقة طردیة مع كمیة وحجم املخزون

. لذلا تكون معادلة حتى يتم ا
ل
لتوصل إلى تكلفة الاحتفاظ باملخزون يجب معرفة متوسي املخزون اوال

 تكلفة الاحتفاظ باملخزون :

 ك* Xس  Xح = د 

يعتبر تحدید الكمیة املثلى من املخزون في الدورة من أهم : تحدید كمیة الطلب الاقتصادیة  . 1.4.0

وٕاحدى نتائج عملیة القرار املرتبطة بمسائل تسیير املخزون، مهام إدارة املخزون في املؤسسة الاقتصادیة 

حیث تسمى الكمیة املثلى من املخزون بكمیة الطلب الاقتصادیة. أي تلا الكمیة من الصنف التي یتم 

تخزینها وتجعل من تكلفة التخزین إلاجمالیة أقل ما یمكن، وعادة ما یشير الكثير من  املختصين في تسیير 

تم تقديم العديد من النماذج لتحديد الحجم ألامثل  ؟كم نطلب :هذه النقطة بالتساؤل آلاتياملخزون إلى 

 . أو ما يسمى بنموذج المخزون.  EOQ MODELللطلبية سنحاول تقديم نموذج  سيي وهو نموذج 

الهدف ألاساس ي لهذا ، و 1701الذي قام بنشره سنة  Wilsonينسب الباحثون هذا النموذج إلى ولسن 

 .ل التكلفة إلاجمالیة أقل ما یمكنالنموذج هو إیجاد حجم الطلبیة ألامثل الذي یجع

 

سد

ثع

*

)*(2
 حجم الطلبية الاقتصادي=
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 ث = التكلفة الثابتة إلصدار الطلبية

 ع = الاحتياجات من املخزون خالل الفترة

 د = تكلفة الاحتفاظ باملخزون كنسبة مئوية من قيمة املخزون

 سعر شراء الوحدة من املخزونس = 

 %11وحده د =  01111ع =  دج 011ث =  :: قم بتحديد حجم الطلبية الاقتصادي إذا علمت أن مثال

 دج 01س = 

 وحده 0120=  01*  1.11  /  01111*  011  0  =  الكمية الاقتصادية الحل:

K  هي تكلفة إعداد الطلبية  -D  معدل الاستهال. السنوي 

 التكلفة الكلية:. تحديد 0.4.0

 التكلفة الكلية = تكلفة إلاصدار + تكلفة الاحتفاظ 

 

 إذا توفرت لديا املعلومات التالية عن وضع املخزون  شركة صناعية: مثال:

 وحدة 011111احتياجات السنوية من املخزون =  -

 وحدة 111111متوسي املخزون خالل الفترة =  -

 دج 01سعر الشراء للوحدة =  -

 من سعر الشراء %01تكلفة التخزين  -

 دج 211تكلفة أمر الشراء  -

 وحدة 01111مخزون ألامان الاقتصادي =  -

 يوم 01فترة الانتظار الستالم الطلبية =  -

 املطلوب:

 تحديد الكمية الاقتصادية للشراء؟ .1

 ما هو عدد أوامر الشراء؟ .0

 تحديد نقطة إعادة إلاصدار؟ .0

 تحديد التكلفة الكلية للمخزون؟ .0

 :الحل

 6022.2= الكمية الاقتصادية للشراء  -

 تقريبا 21=  07.22=  6022.2/  011111= عدد أوامر الشراء  -
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 أيام 2= معدل الطلبيات  -

 1070.0= معدل الاستهال. اليومي  -

 وحدة 02666.2=  01111  + 01*  1070.0=  نقطة إعادة إلاصدار  -

 000111=  00111+  011111= التكلفة الكلية  -

 توفرت لديك املعلومات التالية عن وضع املخزون بشركة فيبكو الصناعية: إذا : 1مثال 

 وحدة 011111احتياجات السنوية من املخزون =  -

 وحدة 1010متوسي املخزون خالل الفترة =  -

 ريال 111سعر الشراء للوحدة =  -

 من سعر الشراء %01تكلفة التخزين  -

 ريال 011تكلفة أمر الشراء  -

 وحدة 01111=  مخزون ألامان الاقتصادي -

 يوم 11فترة الانتظار الستالم الطلبية =  -

 املطلوب:

 تحديد الكمية الاقتصادية للشراء؟ .1

 ما هو عدد أوامر الشراء؟ .0

 تحديد نقطة إعادة إلاصدار؟ .0

 تحديد التكلفة الكلية للمخزون؟ .0

 الحل:

 0606.0الكمية الاقتصادية للشراء = 

 تقريبا 21=  21.2=  0606.0/  011111عدد أوامر الشراء = 

 أيام 0معدل الطلبيات = 

 020.2معدل الاستهال. اليومي = 

 وحدة 00202=  01111  + 11*  020.2نقطة إعادة إلاصدار =  

 دج 11111=  06011+  06061التكلفة الكلية = 
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 املدينة  دارة الذمم. إ1

تشمل إدارة الذمم تسير أرصدة املدينون   الزبائن   وأوراق القبض التي تستحق للمؤسسة لفترة 

شكل تتقل عن سنة، تكتس ي إدارة الذمم اهمية كبيرة في تحديد الحجم ألامثل لراس املال العامل ق ها 

كما أن  . حجم الربحية لها تأثير مباشر على حجم املبيعات و بالتالي علىو  جزء كبير من الاصول املتداولة

. لهذا ينبغي على مسيري إلادارة املالية تحديد الساسة الائتمانية الالزمة التي لها تواريخ استحقاق محددة

 تسمح بتحصيل حقوقها في أقل وقت وبأقل تكلفة ممكنة.

ات سياساملقصود بمعايير منح الائتمان التجاري هي القواعد و ال.معايير منح الائتمان التجاري: 0.1

والتي تساعدها على تصنيف العمالء و بالتالي اتخاذ القرار  شأن بيعهم باآلجل  املؤسسةاملتبعة من قبل 

 سمعة العمالء
ل
م مركزه ،تاريخ تواجدهم في السوق  ،ومنحهم ائتمان تجاري. من ضمن هذه املعايير مثال

لعمالء، هما لمعيارين ملنح الائتمان التجاري ، املوقع الجغرافي ...الخ. يمكن التمييز بين نوع نشاطهم ،املالي

 .واملعيار الثاني: هو املعيار املتساهل في منح الائتمان .املعيار ألاول: هو املعيار املتشدد في منح الائتمان

فمن أجل زيادة سرعة التحصيل البد على املؤسسة أن تستخدم املعيار الذي يشجع العمالء على السداد 

ملعيار املتساهل يزيد من التأثير على كلفة التحصيل ومتوسي فترة التحصيل، حيث نجد ا املبكر،

 ر ستوى الديون املعدومة، على عكس املعيار املتشدد الذي يؤدي إلى خفض التأثير على العناصمو 

 1السابقة.

سابات حتلا الشروط التي تحدد املدفوعات املتأتية من   عدها يتم تحديد شروط منح الائتمان التجاري 

لخصم ا ،مدة الائتمانهنا. ثالثة عناصر مهمة تشملها شروط منح الائتمان وتتمثل في  .الذمم املدينة

، أن مدة الائتمان تحدد استفادة الزبون من الخصم النقدي أو تحديد فترة الخصم النقدي النقدي،

ة ة سيمنح له خصم بنسبوالزبون الذي يقوم بدفع قيمة مشترياته خالل مدة محدد عدم الاستفادة منه،

 .معينة

إلى تقصير املدة الزمنية التي من خاللها يتم تحصيل تسعى إلادارة املالية . سياسة التحصيل: 1.1

 :ويتحقق ذلا من خالل عدة إجراءات أهمها مستحقات املؤسسة،

من خالل استخدام معايير محدد مسبقا  انتقاء نوع العمالء الذي تتعامل معهم املؤسسة، -

 .الخ…كشخصية العميل ،املقدرة، رأس املال، الضمان،الظروف

 .حث العمالء على السرعة في التسديد من خالل تحفيزهم بالحصول على خصم تعجيل الدفع -

                                                           

 120-120، ص ص 0112، درا وائل ، ألاردن، إلادارة املالية )أطر نظرية وحاالت عملية(عبد الستار صباح، سعود العامري،  1 
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 .استخدام طريق حديثة للتحصيل عن  عد -

ثل ألام: يجب على مسيري إلادارة املالية تحديد الحجم . تحديد الحجم ألامثل لقيمة الذمم املدينة4.1

لقيمة الائتمان التجاري املمنوح للعمالء، ويكتس ي تحدد الحجم ألامثل أهمية بالغة في تحديد حجم راس 

متمثلة في النسب املالية املتعلقة ب جم  املال العامل. تستخدم إلادارة مجموعة من ألادوات املالية

 . هاتمان لعمالئ ئن أن تمنح ككاملبالغ التي يمحجم لتحدد قيمة النشاط 

 متوسط فترة التحصيل Xاملعدل اليومي للمبيعات آلاجلة  حساب حسابات املدينون=

 

 يوم 411املعدل اليومي للمبيعات آلاجلة = املبيعات آلاجلة / 

تمثل املدة املمنوحة للعمالء حاجة تجارية ، حيث تنتظر املؤسسة أن يرتفع . تحديد مهلة الدفع: 3.1

تحرير القروض للزبائن، ولكن أي ارتفاع في مهلة القروض قد يؤدي الى رقم أعمالها ويتحسن  سبب 

. فكلما كان ألاجل طويال كان خطر عدم السداد النهائي مرتفعا، ارتفاع نسبة عدم التسديد لدى هؤالء

 1وربما ال تتمكن املؤسسة من جذب سوى العمالء الذين يواجهون حاالت عسر صريحة في الخزينة. 

ح الائتمان للعمالء على خمسة عوامل أساسية   شخصية العميل، مقدرته على تعتمد عملية من

 التسديد، راس ماله، الضمانات املقدمة، الظروف الاقتصادية السائدة  .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 00، ص 0110، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، إدارة الخزينة دروس وتطبيقاتنصيب رجم،  1 
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 : عناصر تقييم العمالء14.11الجدول رقم

 الدرجات العوامل

 ون بسمعة الز  -0

 يوم 11تأخر بأكثر من  يوم 41تأخر ب  في الوقت املحدد متوسط التسديد التاريخي

 قدرة الزبون على التسديد -1

 %11الى  %01من  % 01الى  %1من  %11الى  1من   هامش الربح

 11أكبر من  11و  10بين  10أقل من   نسبة التداول السريعة

 مرتفعة متوسطة منخفضة التدفقات النقدية

 راس مال الزبون  -4

 14أكبر من  14و  11بين  11أقل من  نسبة التداول 

نسبة املديونية الى حقوق 

 امللكية

 11أكبر من  11و  10بين  10أقل من  

 الضمانات -3

 مرتفع متوسط منخفض صافي حق امللكية

 مرتفع متوسط منخفض ألاصول غير مرهونة

 مرتفع متوسط منخفض القيمة السوقية

 الظروف الاقتصادية -1

 نمو متوسط كساد 

 00، ص 0110، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، الخزينة دروس وتطبيقاتإدارة نصيب رجم، املصدر: 

 

 ملؤسسة معطيانها كالتالي: ملفروض تخصيصها لحسابات املدينينا املبالغو حجم هما : 10مثال

 .يوم 01. و مهلة السداد كانت دج 017.111املبيعات آلاجلة كانت 

 الحل:

 دج 211  =  020/  017111 = اليومي للمبيعات آلاجلة  املتوسي-1

 دج X 01  =12.000 211 =املستثمرة في الحسابات املدين  املبالغ-0

 مثال على إمكانية منح مزيد من الائتمانات تجارية و زيادة مهلة السداد: :11مثال

 املعلومات الحالية عن مبيعات الشركة:

 دج 072.111املبيعات السنوية =  -

 دج 001سعر بيع الوحدة =  -
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 من املبيعات % 01املبيعات آلاجلة =  -

 دج 121التكلفة املتغيرة للوحدة =  -

يوم حتى  00يوم إلى  01تمديد مهلة السداد من و منح مزيد من الائتمانات التجارية  ترغب الشركة في

ات تزيد املبيع سوف ن التجاري ومددت مهلة السدادإذا خفضت معيار الائتما. حيث يتم زيادة املبيعات

 % 10تكلفة رأس مال  او الاقتراض  .  وأن من املبيعات آلاجلة % 0متوقع عدم تحصيل ،  و % 01

 هل تنصح الشركة بمنح مزيد من الائتمانات التجارية وزيادة مهلة السداد؟ :السؤال

  %10بتكلفة رأس املال    و مقارنتها %01يجب حساب صافي الربح املتولد من املبيعات إلاضافية   الحل:

 .ف ذا كان صافي الربح أعلى يتم منح الائتمان

 لحساب صافي الربح يجب القيام بالخطوات التالية :

 دج 01261=  1.0  * 1.0*  072111املبيعات آلاجلة إلاضافية =   -

 وحدة 100=  001/  01261عدد الوحدات إلاضافية املباعة باآلجل =  -

 دج 00101=  121*  100تكلفة البضاعة املباعة باآلجل =  -

 دج 1100=  1.10*  00101تكلفة الديون املعدومة =   -

  الديون املعدومة على أساس سعر التكلفة و ليس البيع 

 دج 2066  =  1100+  00101  – 01261  إذن صافي الربح =

 توقعة بـتكلفة رأس املالللحكم على الاقتراح املطلوب يجب مقارنة صافي إلارباح امل

 ولحساب تكلفة رأس املال يجب القيام بالخطوات التالية :

 دج 106011=  1.0*  072111املبيعات آلاجلة الحالية =  -

 دج 10117.12=  01  *  020/  106011الحسابات املدينة الحالية =   -

 دج 171161=  1.0  *  1.0*  072111املبيعات آلاجلة املتوقعة =   -

 دج 00000.00=  00  *  020/  171161الحسابات املدينة املتوقعة =   -

 دج 11010.00=  10117.12 – 00000.00قيمة الاستثمار إلاضافي في الذمم =  -

 دج 1007.60=  1.10*  11010.00تكلفة الاستثمار إلاضافي في الذمم =  -

 :ي في الذممأذن يتضح أن صافي الربح املتوقع أعلى من تكلفة الاستثمار إلاضاف

 قبول املقترح  لذلا يتم  1007.60<  2066   
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 قصيرة ألاجل: الديون إدارة  .4

املقصود بالديون قصيرة ألاجل تلا القروض التجارية الدورية التي تتم عند عملية اقتناء السلع أو 

غالبا ما تقوم املؤسسات ب نشاء حسابات فرعية لكل مورد يحوي الخدمات من قبل املؤسسة، 

الديون املترتبة عل ها اتجاه ذلا املورد. دين املورد يرتفع عادة مع ارتفاع حجم رقم ألاعمال كما أن 

 حجم الاحتياج في رأس املال العامل يتأثر مباشرة ب جم القروض التجارية.

تعتمد عملية تنشيي دورة الاستغالل على املوارد الخارجية قصيرة ألاجل، وهي مستحقات واجبة 

رة زمنية ال تتجاوز السنة، وتحاول املؤسسة الاستفادة من هذه املوارد قليلة التكلفة في الدفع فت

فهي تضم الاقتطاعات للغير وحسابات الصناديق الجبائية وحسابات الشركاء ديون  .توسيع نشاطها

صيل وفيما يلي تف .الاستغالل والديون التجارية هي مستحقات بدون تكلفة وتدفع في أوقات محددة

 1.لهذه العناصر

هي أموال اقتطعتها املؤسسة من املنبع لتحول إلى حسابات الصناديق  :الاقتطاعات للغير. 4.0

هذه املستحقات تتناسب طرديا مع اتساع نشاط املؤسسة  و التأمينات واملعاشات، الجبائية

 هالها مواعيد تسدد ف   املبيعات، كالضرائب على الرواتب و ألاجور والاشتراكات الاجتماعية ورسوم

 .يجب على املؤسسة أن تفكر بالوفاء بتسديدها قبل أن تفكر في توظيفها

سواء كانت لألفراد أو  :حسابات الشركاء الجارية لدى املؤسسة و املساهمات تحت التسديد. 4.1

ه فترة مكوثشركات مساهمة،أو حصص أرباح تحت الدفع كلها تمثل موردا قابل لالستخدام طيلة 

لكن تمادي املؤسسة في تأخير الدفع لهذه املوارد قد يعرضها إلى ضغي  لدى املؤسسة،

 .املساهمين،مما يؤثر على سمعتها في السوق املالية

هي فوأجور العاملين  سواء كانت في شكل خدمات أو مصاريف مالية مختلفة :ديون الاستغالل. 4.4

ويجب على املؤسسة أن تبرمج ضمن املوازنات النقدية  تسديدها،موارد قابلة للتوظيف إلى حين 

ن ضنا منها أ قن  عض املؤسسات تتمادى أحيانا في دفع أجور العاملين للخزينة مواعيد لدفعها،

 .ل التحكم ف هااليد العاملة يسه

تعد ثاني أكبر مصدر من مصادر التمويل قصيرة ألاجل في  :لقروض املصرفية قصيرة ألاجلا. 4.3

املؤسسة  عد الائتمان التجاري الذي يعتبر مصدرا تلقائيا لتمويل عمليات املؤسسة، وتستحق 

القروض املصرفية قصيرة ألاجل  عد سنة و ال يمكن للمؤسسةأن تتأخر في دفع املبالغ الواجبة 

 ملؤسسةالتسديد ملا يؤدي إلى فقدان الثقة با

                                                           

 000.  000، ص ص 0111، ديوان املطبوعات الجامعية، التسيير املاليمبار. لسلوس،  1 
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املورد يحظى بأهمية كبيرة في التسيير وهو يمثل الشراء مع الدفع آلاجل، ويشكل في  : يبقىاملورد .1.4

رد املدة التي يمنحها املو التجاري، فأغلب الكتابات املالية ركيزة الذمم الدائنة ويسمى أيضا الائتمان 

داخل املؤسسة دون أن تدفع عن ذلا للمؤسسة من أجل الدفع تعتبر مدة لتوظيف ألاموال الخارجية 

مقابل، وقد تكون هذه املدة كافية لتحويل املواد ألاولية أو البضاعة إلى مبيعات، وبالتالي تكون املؤسسة 

 قد وفرت لنفسهاموردا إضافيا خالل فترة التحويل مما يوسع من نشاطها.

 التسيير ألامثل لحسابات املوردين:

قائمة معايير تختلف أوزا ها النسبية حسب كل حالة شراء، وضع  يتضمن اختيار املوردين إعداد

وخارجية. يؤدي لتشكيل قاعدة معلومات انطالقا من بيانات داخلية  املوردين. ممامنظومة لتقييم 

ولية. ألا هذه املنظومة من مرحلة الانتقاء ألاولي التي تتطلب الالتزام ببعض املعايير الانتقائية  تتشكل

مرحلة ترتيب وتقييم املوردين باعتماد سلم تقييم متعدد املعايير يقوم ب عداده فريق عمل تأتي  وبعدها

 1املوردين الخطوات التالية:  ويتضمن تأهيل الوظائف.متعدد 

 :تقوم املؤسسة بانتقاء املوردين على أساس مجموعة من العوامل هي: مرحلة اكتشاف املوردين -9

ومات جمع املعل  واملعدات، تحديد البدائل املختلفة، البحث عن املوردينتحديد الاحتياجات من املواد 

 .وانتقاء أفضلهم من خالل اعتماد معايير انتقاء متعددة  عنهم وعن منتجانهم أو خدمانهم 

بهم،   عد الحصول على املعلومات الالزمة عن املوردين املحتملين وإعداد قائمة :قييم املوردينت -2

لية وهي تقييم كل منهم كي تتمكن املؤسسة من اختيار أفضلهم، تعتبر عملية التقييم تأتي املرحلة التا

هامة ومعقدة في آن واحد، حيث ال توجد طريقة وحيدة مفضلة الختيار وتقييم املوردين، إذ تتطلب 

فعملية .العملية اعتماد جملة من املعايير التي تتضمن القيام بتصنيف املوردين حسب حاجات املنظمة

التقييم تتم بمقارنة املوردين املحتملين بناءا على قدرنهم على تلبية حاجات املنظمة بأعلى كفاءة ممكنة 

 .السعر، الجودة، آجال التسليم وغيره:وقجل اتخاذ قرار الاختيار يمكن اعتماد معايير ألاداء آلاتية .

تعتبر هذه املرحلة نتيجة لعملية التقييم، لكن يجب التأكد أن املورد الذي تم  :إختيار املوردين. 3

اختياره قادر على تقديم السلعة أو الخدمة باملواصفات املطلوبة وبشروط دفع تتفق مع أهداف 

 ويعتبر قرارالانتقاء ذو أهمية بالغة .املؤسسة، فبعد عملية التقييم يتم الفرز 

                                                           
1 BURT D. N. & al, «World-class Supply Management: The Key to Supply Chain 

Management», Mc Graw-Hill, New York, NY., 2003, p339 
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فقوة .ي املفاوضات، وهي تتضمن تدحرج موازين القوى لكل من املورد واملشتري  عد عملية الاختيار تأت

أما قوة املورد فتتضمن .إلخ ...املنافسة، تكامل املعلومات، حجم الشراء، الوقت:املشتري قد تتضمن 

وتعتمد املفاوضات .إلخ ...مدى حاجة املشتري، ثقته في الحصول على الصفقة، ضيق الوقت، الاحتكار

عام على الاستراتيجيات التي ستمارسها املنظمة كمداخل لبدء وتطوير العالقات املستقبلية مع   شكل

 1.أولئا املوردين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 AGUEZZOUL Aicha, «Prise en compte des politiques de transport dans le choix des 

fournisseurs», THÈSE doctorat de L’I.N.P.G., Grenoble,19 sep. 2005, p16 
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 خالصة الفصل:

  من خالل عمليات  الدورة وهذايتميز الاحتياج من رأس املال العامل بحركية مستمرة خالل

 التسديد التي ترفع في قيمته وعمليات التحصيل التي تخفض في قيمته 

  .مستوى الاحتياجات املالية والزيادة فيعالقة طردية بين رقم ألاعمال هنا. 

 :تعتبر الاحتياجات متغيرا تا عا يحكمه العديد من العوامل أهمها 

o  دوران املخزون، مدة العمليات طول دورة الاستغالل والتي بدورها تتعلق بمدة

 إلانتاجية، مدة تحصيل ديون العمالء.

o  .مدة تسديد الديون املمنوحة من قبل املوردين 

o   الاستغالل تطور مختلف العناصر ألاخرى املتعلقة بدورة TVA أجور، مصاريف ،

  .…اجتماعية

   نها املؤسسة من تلبية احتياجايهدف موضوع إدارة املخزون إلى تحديد كمياته املثلى التي تمكن

 . في الوقت املناسب مع تقليل تكاليف الاحتفاظ به إلى أدنى حد ممكن
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 تمارين

 :10تمرينال

  الحدث إليا املعطيات التالية الخاصة بمؤسسة مثال: 

 دج1.170.111: السنوية  املستهلكة تكلفة شراء املواد ألاولية  -

 دج 0.171.111 السنوية : املصنعة تكلفة إنتاج املنتجات نصف  -

 دج 0.701.111:  السنوية تكلفة إنتاج املنتجات تامة الصنع  -

 دج 1.261.111  السنوية :مشتريات املواد ألاولية داخل الرسم  -

 دج 0.201.111  السنوي رقم ألاعمال خارج الرسم  -

  دج 102.620 ألاولية:املخزون املتوسي للمواد  -

 دج 71.001للمنتجات نصف املصنعة: املخزون املتوسي  -

 دج 000.000املخزون املتوسي للمنتجات تامة الصنع:  -

 دج 001.111متوسي رصيد املوردون + أوراق دفع:  -

 دج 201.111 قبض:متوسي رصيد العمالء + أوراق  -

 %17معدل الرسم على القيمة املضافة  -

 رأس املال العامل املعياري  الاحتياج مناملطلوب: حساب 

 :11التمرين 

وحدة  سعر بيع خارج الرسم  0011تنوي مؤسسة الحضنة لألملنيوم زيادة حجم الانتاج بما يقدر ب 

 دج. تتمثل مختلف تكاليف إلانتاج إلاضافية في: 611

 تكاليف إلانتاج:

 : أعباء متغيرة -

 دج 00أعباء أخرى = - دج 01أعباء اجتماعية = -دج 161أجور عمال = -دج 001مواد أولية = 

 :التكاليف الهيكلية -

اهتالكات =  -دج     16.111أعباء أخرى =  - دج 06.111أعباء اجتماعية =  -دج   001.111أجور = 

 دج 101.111

 تكاليف البيع والتوزيع:

 : أعباء متغيرة -

 دج 16أعباء أخرى =  دج 16أعباء اجتماعية =  دج 71أجور عمال = 
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 التكاليف الاجمالية:

 دج  7.111أعباء أخرى =  - دج 10.111أعباء اجتماعية =  -ج  د 61.111أجور = 

 دج 01.111اهتالكات =  -

 معلومات إضافية:

 يوما 01مدة دوران مخزون املواد ألاولية  -

 يوما 10مدة دوران املنتجات التامة الصنع  -

 يوما 21يوما والباقي  عد  01 عد  %01نقدا و  %01العمالء يدفعون  -

 يوما 00هي  املواد ألاولية فترة دوران موردو  -

 ألاجور تدفع في اليوم الثالث من الشهر املوالي -

 أيام من  هاية الشهر. 10ألاعباء الاجتماعية تدفع  عد  -

 ألايام من  هاية الشهر 11تقوم املؤسسة بتسديد موردو ألاعباء ألاخرى في  -

 %17. و  %17ية على مبيعات املنتجات التامة الصنع ومشتريات املواد ألاول TVAمعدل  -

 بالنسبة لألعباء ألاخرى 

 من الشهر املوالي 01في  TVAتسدد وتسترجع املؤسسة  -

 حجم الاحتياج في راس املال بداللة ألايام من رقم ألاعمال وبالقيمة النقدية أوجداملطلوب: 

 :14التمرين 

 اليا املعطيات املالية التالية ملؤسسة الراية 

 معلومات من حساب النتائج

 دج 611.111 رقم ألاعمال السنوي خارج الرسوم

 دج 011.111 تكلفة شراء البضاعة املباعة

 دج 001.111 مشتريات البضاعة خارج الرسوم

 دج 011.111 ألاجور الخام

 من ألاجر الخام  %10 أعباء على ألاجور 

 من ألاجر الخام % 01 أعباء أخرى على ألاجور 
 

 مدة الدوران

 يوما 01 املخزونات

 يوم من  هاية الشهر 01 العمالء

 من الشهر املوالي 10يوم من  هاية الشهر، تسدد في  01 املوردون 
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TVA  من كل شهر 16تسدد في 

 تسدد في  هاية الشهر ألاجور 

 أيام من الشهر املوالي 11تسدد  ألاعباء الاجتماعية

 املعياري أحسب حجم الاحتياج في راس املال العامل املطلوب: 

 التمرين الرابع:

 لتكن البيانات التالية الخاصة ب حدى املؤسسات التجارية:

 ون  0111.111رقم ألاعمال خارج الرسم:  -

في حين أن  يوم  10من مبيعات املؤسسة يسددها عمالء املؤسسة خالل  %21كما تبين أن  -

 .يوم 01من املبيعات املتبقية يسددها عمالء املؤسسة خالل  01%

 ون  010011متوسي  مخزون البضائع:    -

 من رقم ألاعمال خارج الرسم %60تكلفة شراء البضاعة املباعة تمثل  -

 من كل شهر 00من رقم ألاعمال خارج الرسم و تدفع في اليوم  %01اجور العمال تمثل  -

 ون  1011111قيمة مشتريات املؤسسة من املوردين خارج الرسم    قجل  :  -

 يوم 21تسديد املوردين حيث أن متوسي فترة  -

  %17الرسم على القيمة املضافة  -

 املطلوب: إيجاد الاحتياج من رأس املال العامل املعياري بأيام من رقم ألاعمال

 التمرين الخامس:

 :الراية  عن مبيعات شركةالتالية املعلومات اليا 

 دج 101يسعر بيع الوحدة =  -

 دج 021,111عات السنوية =  -

 من املبيعات % 21 املبيعات آلاجلة = -

 دج 101التكلفة املتغيرة للوحدة =  -

 وترغب الشركة في:

 منح مزيد من الائتمانات التجارية  .1

 يوم حتى يتم زيادة املبيعات 01يوم إلى  01تمديد مهلة السداد من  .0

 وإذا منحت مزيد من الائتمانات التجارية ومددت مهلة السداد سوف:
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 % 00تزيد املبيعات  .1

 من املبيعات آلاجلة %11يل متوقع عدم تحص .0

 % 01تكلفة رأس مال الشركة   او الاقتراض   .0

 السؤال هل تنصح الشركة بمنح مزيد من الائتمانات التجارية وزيادة مهلة السداد؟

 التمرين السادس : 

سنتيم سنويا، في  00تقدر مؤسسة الربح السريع التكلفة السنوية لكل دينار مستثمر في املخزون بمبلغ 

سنتيم عن كل دينار يستثمر في حسابات القبض، وتحتفظ املؤسسة حاليا  10تبلغ هذه التكلفة  حين

 دج.011.111دج، ورصيد حسابات القبض ال يتجاوز  211.111بمخزون يبلغ متوسطه 

تعتقد املؤسسة أنه بتغيير شروط البيع ف  ها تدفع الى زيادة مبيعانها وبالتالي تخفيض حجم املخزون الى 

دج. باعتبار أن شروط البيع هذه  211.111دج وتزيد من الاستثمارات في حسابات القلض الى  011.111

 لن تؤدي الى أي زيادة في نشاط املؤسسة ولكنها تؤدي الى تغييرات في نمي الشراء والتسديد فقي.

 .راراملطلوب: قيم هذا الق
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 حل التمرين ألاول 

 عناصر دورة الاستغالل باأليام:حساب معدل دوران  -0

  معامل الترجيح بأيام مبيعات  فترة الدوران باأليام العناصر
 استخدام

  × 

 مورد

  × 

 املواد ألاولية
041.121 

X 411  =31 يوم 
 0.101.111 

 =1.4 04.1  
0.101.111  4.111.111 

منتجات تامة 

 الصنع

134.443 
X 411  =41 يوما 

 1.011.111 
 =1.1 13  

1.011.111  4.111.111 

صف مخزون ن

 مصنع

00.111 
X 411  =01 يوما 

 1.001.111 
 =1.1 0  

1.001.111  4.111.111 

 العمالء
241.111 

X 411  =10 يوم  
4.111.111*0.00 

 =0.00 21.10  
4.111.111 x 0.00 4.111.111 

  يوم 41يوم    =  11يوم +  01 سترجعرسم م
133.011 

 =1.124 1.12  
4.111.111 

 املوردون 
311.111 

X 411  =01 يوما  
0.111.111 

 =1.31  30.3 
0.111.111 4.111.111 

الرسوم املستحقة 

 على املبيعات
  يوم 41يوم    =  11يوم +  01

4.111.111*1.00 
 =1.00  1.11 

4.111.111 

 31.11 010.11 املجموع

 24.10 باأليام من رقم ألاعمال الاحتياج في رأس املال العامل املعياري 

 

 ومنه فإن الاحتياج في راس املال العامل هو:  

4.111.111 
X 24.10  =231.414 دج 

411 
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 حل التمرين الثاني:

 العناصر

فترة 

الدوران 

 باأليام 

 معامل الترجيح بأيام مبيعات
 استخدام

 

 مورد

 

  7.020 1.4011  = 0011*611  /  0011*001  يوما 01 املواد ألاولية

منتجات تامة 

 الصنع

+  06111+  001111  +  0011  * 00+01+101+001   يوما 10

1611   /  611  *0011  =  1.23121 

1.110  

  1.2 39.5 = (800x2500)/(800x2500x1.2) يوما 44 العمالء

رسوم 

 مسترجعة
 يوما 31

((250X2500X0.19 +   25+18 X2500X0.09 +  18000+ 

9000  X 0.09   /  800X2500  = 0.01131 

0.700  

 250X2500X1.19  /   800 X 2500  = 0.371  15.61  يوما 00 املوردون 
موردو األعباء 

 األخرى
  X2500 +  18000+9000 X1.09 /  800X2500 18+25   يوما 25

= 0.071 
 

1.220 

 (800*2500)/(X2500+240000+80000(18+25)) يوما 16 ألاجور 

= 0.4825 
 

8.325 

الهيئات 

 الاجتماعية

 (800X2500)/(X2500+48000+12000(18+40)) = يوما 01

= 0.1025 
 

2.05 

Tva يوما 00 للدفع =( 800X2500X0.19)/(800X2500) = 0.19  8.55 

 41.40 10.04 املجموع

 01.11=  41.40 – 10.04ن رقم ألاعمال = م كأيام املال العامل راس احتياج رصيد -

 دج 11222.22=  411( /  1111*  111*  01.11=)   املال العامل راس احتياج رصيدقيمة  -

 حل التمرين الثالث: 

 املوارد الاستخدامات (11معامل الهيكلة ) (10مدة الدوران ) العناصر

  11 1.0 01 مخزون البضائع

  00 1.0 يوم 00=  0/  01+21  العمالء

 0.17  1.0100 10 ألاجور الصافية

 0.60  1.1100 00 أعباء اجتماعية

 01.01  1.20 01 موردو املخزونات

TVA 00 1.170  0.10 

 يوم 31.11 يوم 13 املجموع

 يوم من رقم ألاعمال 14.41=  31.11 – 13الاحتياج في راس املال العامل املعياري = 

 دج x   111.111  =10.110 14.41أي : 
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 حل التمرين الرابع

  بأيام مبيعات معامل الترجيح  فترة الدوران باأليام العناصر
 استخدام

  × 

 مورد

  × 

 البضائع
101.111 

X 411  =41 يوم 
 4.111.111  *1.11 

 =1.11 11.1  
4.111.111*1.11  4.111.111 

 أيام 01 أجور العمال
  

 =1.1  11 
  

 يوما 10=  (41*1.3( + )01*1.1) العمالء
 4.111.111  *0.00 

 =0.00 13.00  
 4.111.111 

   يوم 41 رسم مسترجع
01.111.111  *1.00 

 =1.121 1.11  
4.111.111 

  يوم 11  املوردون 
0.111.111  *0.00 

 =1.31  11.11 
4.111.111 

الرسوم املستحقة 

 على املبيعات
 1.11   1.00   يوم 41

 41.24 14.01 املجموع

 يوم/ر أ 01.31 باأليام من رقم ألاعمال الاحتياج في رأس املال العامل املعياري 

 دج 411  =041.144.4( / X 4.111.111 01.31)ومنه فإن الاحتياج في راس املال العامل هو:  

 حل التمرين الخامس:

: حساب صافي الربح :
ً
 أوال

 دج 02,211=  1.21  * 1.00*  021,111املبيعات آلاجلة إلاضافية =   -

 وحدة 026=  101/  02,211عدد الوحدات إلاضافية املباعة باآلجل =  -

 دج 07,101=  101*  026تكلفة البضاعة املباعة باآلجل =  -

 دج 0,710=  1.11*  07,101تكلفة الديون املعدومة =   -

 )الديون املعدومة على أساس سعر التكلفة و ليس البيع(

 دج 1131( =  37003+  307031) – 117211  إذن صافي الربح =
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: حساب تكلفة رأس املال:
ً
 ثانيا

 دج 120,111=  1.21*  021,111الحالية =  املبيعات آلاجلة -

  دج 6,622=  01  *  020/  120,111الحسابات املدينة الحالية =   -
ل
 تقريبا

  دج 016,211=  1.2  *  1.00*  021,111املبيعات آلاجلة املتوقعة =   -
ل
 تقريبا

 دج 00,722=  01  *  020/  016,211الحسابات املدينة املتوقعة =   -

 دج10,171=  6,622 – 00,722إلاضافي في الذمم = قيمة الاستثمار  -

  دج 0,116=  1.01*  10,171تكلفة الاستثمار إلاضافي في الذمم =  -
ل
 تقريبا

 4101اقل من  1131أذن يتضح أن صافي الربح املتوقع اقل من تكلفة الاستثمار إلاضافي في الذمم ) 

 رفض املقترح( لذلك يتم 

 

 حل التمرين السادس: 

 

 البيان

التكلفة أو 

 العائد

 ألاسلوب املقترح ألاسلوب الحالي

متوسط 

 الاستثمار
 التكلفة

متوسط 

 الاستثمار
 التكلفة

(10) (02) (1)x(2)=( 3) 04 (1)x(4) =5 

 75.000 300.000 150.000 600.000 0.25 متوسط املخزون

متوسط حسابات 

 القبض
0.15 400.000 60.000 700.000 105.000 

 180.000 1.000.000 210.000 1.000.000 املجموع

 

دج من املخزون الى حسابات القبض أدى الى تقليص تكاليف  011.111كما بينه الجدول ف ن تحويل 

 دج. 01.111دج أي توفير  161.111دج الى 011.111الاحتفاظ باملخزون وحسابات القبض من 
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 الرابعالفصل 

 املاليةالتسيير ألامثل للتدفقات 

 

 املوازنة التقديرية كأداة لتسيير الخزينةأوال: 

  ختالالتالا ومعالجة  النماذج الرياضية لتحديد الحجم ألامثل للخزينةثانيا: 

 

 

ل  و
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ص

لف
ف ا

دا
أه

  التعرف على املوازنة التقديرية لخزينة 

  تحديد حجم الخزينة ألامثل من خالل نموذجي بومول و ميلر أورر 

 جم املتوسي للخزينةتحديد الح 

  التعرف على أهم الطرق التي يتبعها مسير الخزينة ملعالجة املشاكل

 سواء املتعلقة بالفائض أو العجز 
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 تمهيد:

تعتمد املؤسسة  شكل أساس ي على املوازنات التقديرية من أجل تقييم أدائها ومراقبة  

تنفيذ خططها املسطرة، فهي تسمح لها بتحديد وضعيتها اتجاه ألاهداف املسطرة، حيث تقوم 

بمقارنة نتائجها الفعلية بما هو مخطي وفق املوازنة حتى تتمكن من تصحيحها في املستقبل 

ي أفضل وتحقيق نتائج إيجابية، كو ها تعتبر من أهم أدوات التخطيي املالي، لتقديم أداء مال

واملوازنة التقديرية هي ترجمة مالية وكمية قهداف املؤسسة التي ترغب في تحقيقها خالل 

ائها مراقبة التسيير التي تم إعط تكما تعتبر املوازنة التقديرية إحدى أدوا فترة زمنية معينة.

ألاداء وتطويره بمختلف  نياسة املؤسسة ملا لها من أهمية في تحسيمكانة هامة في س

 .مستوياته
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 املوازنة التقديرية كأداة لتسيير الخزينةأوال: 

يختلف مفهوم املوازنات التقديرية من وجهة نظر املحاسبيين واملدراء، حيث ينظر إلى املوازنات التقديرية 

إعدادها أما املدراء ينظر إل ها من حيث تنفيذها ومن بين التعاريف حسب املحاسبيين على أساس 

 للموازنات التقديرية نجد ما يلي:

 املوازنة التقديرية  . ماهية0

املوازنة التقديرية بأ ها " تعبير كمي لخطة ألاعمال  Horngren ايعرفه. تعريف املوازنة التقديرية: 0.0

معهد التكلفة واملحاسبين إلاداريين ب نجلترا املوازنة  اكما يعرفه 1تساعد على تحقيق التنسيق والرقابة".

على أ ها "خطة كمية وقيمية يتم تخضيرها واملوافقة عل ها قبل فترة محددة، وتبين عادة إلايراد املخطي 

املنتظر تحقيقه أو/و النفقات املنتظر تحملها خالل هذه الفترة وألاموال التي ستستعمل لتحقيق هدف 

 2"معين

الدليل الفرنس ي للمحاسبة املوازنة على أ ها " تقديري قيمي لكل العناصر لبرنامج محدد" فموازنة  ايعرفهو 

عرف املوازنة تكما . الاستغالل هي التقدير القيمي العناصر املوافقة لفرضية استغالل معينة لفترة محددة 

التقديرية بأ ها " أسلوب للتقدير يقتض ي ترجمة القرارات املتخذة من طرف إلادارة مع اشترا. املسئولين 

 3إلى برامج أعمال تدعى املوازنات" 

بأ ها " خطة تفصيلية محددة مقدما لألعمال املرغوب تنفيذها وتوزع مدة الخطة  Cordonيعرفها 

مرشدا لهم في تصرفانهم وحتى يمكن استخدامها كأساس لتقييم ألاداء  على جميع املسئولين حتى تكون 

 4في املشروع

يمكن القول أن املوازنة التقديرية عبارة ترجمة رقمية كمية أو مالية قهداف من خالل هذه التعاريف 

  املؤسسة، تستخدمها املؤسسات لتحقيق جملة من ألاهداف املتعلقة بالتخطيي والرقابة على ألاداء 

يمكن التعرف على أهمية املوازنة التقديرية من خالل أهدافها : أهمية و أهداف املوازنة التقديرية. 1.0

التي تتضح من خالل دراسة الدور التي تقوم به املوازنة التقديرية في مجال التخطيي والرقابة، من خالل 

الترابي بين كل من املحاسبة وإلادارة في أداء وظيفتي التخطيي والرقابة على مختلف ألانشطة، ذلا 

                                                           

تنة، دار الراية للنشر والتوزيع، با، التحوالت الكبرى في مراقبة التسيير واملوازنات التقديريةزكية مقري، -نعيمة يحياوي  1 

 121ص  ،0110الجزائر، الطبعة ألاولى،

 4 . ص1770، الجزائر،0، ديوان املطبوعات الجزائرية املوازنة التقديرية أداة فعالة للتسييرمحمد فركوس،  2
 0، ص املرجع نفسه 3 

 0، ص 1777، إلاسكندرية، إلادارة املالية والتموينمحمد صالح الحناوي،  4 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    النقدية محاضرات في مقياس إدارة التدفقات

 
121 

خطيي تتبعها مرحلة التنسيق أي التنسيق بين ألاجهزة الفنية واملالية وتوجيه إلامكانيات أن مرحلة الت

املتاحة، وذلا من خالل مرحلة املوازنة أما أهمية املوازنة التقديرية تظهر من خالل دورها في إعداد 

ديرية وذلا على التقوثائق التسيير املالي على الصعيد املستقبلي مثل جدول النتائج التقديري، امليزانية 

أساس أن املوازنة التقديرية هي جزء من املخطي العام وهي تنفيذ لبرنامج عملي، وبالتالي فهي تساعد 

 املسئولين إلاداريين في عملية صنع القرار وذلا على جميع املستويات. 

 : 1 إن قيام املنشأة باعتماد املوازنات التقديرية يحقق مجموعة من ألاهداف أهمها

 وفر املوازنات التقديرية حلقة الوصول بين خطي إلادارات املختلفة داخل املنشأة.ت 

  تشجع املوازنات املديرين للتفكير والتخطيي للمستقبل بدال من الاهتمام باقمور املستجدة

 ومتا عتها وإيجاد حلول لها.

 في  تغاللها ألامثلتساعد املوازنات التقديرية على التخصيص الرشيد للموارد داخل املنشأة الس

 ألاقسام املختلفة.

 .تساعد املوازنات التقديرية إلادارة على تقييم ألاداء من خالل تحقيق ألاهداف املوضوعة 

  تساعد املوازنات على التنسيق بين أقسام املنشأة من أجل ترابي أداء ألاقسام وعدم وجود فجوة

 .  بين أداء ألاقسام املختلفة
 . أنواع املوازنات التقديرية: 4.0

عمال عن ألا  والتي تعبر حيث نجد موازنات قصيرة ألاجل ، توجد العديد من ألانواع للميزانيات التقديرية

عمال التي ألا  وتعبر عنتقديرية طويلة ألاجل  القصير وموازناتالتي ترغب املؤسسة في تحقيقها في املدى 

 .القصيرة جزء من املوازنات الطويلة ألاجل وتعتبر املوازناتترغب املؤسسة تحقيقها في املدى الطويل 

ساعات العمل...   املنتجة،موازنات عينية معبر عنها على أساس عيني  كمية الوحدات  جدن كما يمكن أن

نات يعبر عنها على أساس نقدي العتمادها وموازنات نقدية معبر عنها على أساس نقدي. لكن أغلب املواز 

أنه ال يمكن توحيد أساس القياس في مختلف  والتحليلية كماعلى معلومات مصدرها املحاسبة العامة 

 .املوازنات

ة )موازنة املوازنة التشغيلي فهنا.من حيث طبيعة ألاعمال التي تغط ها  نميز بين نوعين من املوازناتكما 

التكاليف وإلايرادات وألارباح فهي تغطي النشاطات العادية للمؤسسة من  بمراقبةوتختص  : الاستغالل

                                                           

 027-026، ص  0112، دار حامد للنشر ، عمان،1 ط، املحاسبة إلادارية قضايا معاصرةإسماعيل يحي التكريتي وآخرون،  1 
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تتكون الدورة الاستغاللية من ثالث أنشطة أساسية وهي الشراء، إلانتاج، حيث  الخ.شراء وإنتاج و بيع...

 والبيع، وبالتالي فاملوازنات التي على املؤسسة إعدادها ضمن نشاطها الاستغاللي وهي:

  تعتبر املوازنة التقديرية للمبيعات حجر الزاوية لنظام املوازنات  للمبيعات:نة التقديرية املواز

والقاعدة التي تبنى عل ها باقي املوازنات إذ أن كافة املوازنات تتأثر  شكل أو آلخر بتقديرات املبيعات وعليه 

ي الذي النقدية واملورد ألاساس املوازنة التقديرية للمبيعات، كما أ ها تعد املصدر الرئيس ي للمقبوضات 

يعتبر رقم املبيعات التقديري كمية وقيمة لفترة حيث  .املؤسسةيمكن الاعتماد عليه في تمويل خطي 

 :1زمنية أمرا ضروريا وهاما لعدة أسباب وهي

يعد ألاساس ألاول لتخطيي كافة أنشطة املؤسسة، ويمثل نقطة الانطالق الرئيسة لباقي الخطي  -

 الشراء، التخزين، التمويل........   إلانتاج، 

على أساس حجم وقيمة املبيعات يمكن للمؤسسة تقدير مدى توفر الربحية خالل الفترة الزمنية  -

 نفسها.

يعتبر ألاساس عند اتخاذ العديد من القرارات التسويقية في مجاالت مختلفة كاإلعالن، التسعير،  -

 الترويج، التوزيع....

تحديد تكلفة التسويق وذلا بناء على املقدرة املالية التي يمكن أن تتاح يمكن الاستعانة به عند  -

 من خالل تقدير كمية وقيمة املبيعات.

يعد أداة فعالة للرقابة على مختلف أنشطة املؤسسة، فهو إذن أداة تخطيطية ورقابية في نفس  -

 الوقت إذ تتم مراقبة ألانشطة طبقا ملا هو مخطي من قبل.  

 يأتي للمبيعات التقديرية املوازنة إعداد من املبيعات مدير انتهاء  عدلإلنتاج: يرية املوازنة التقد 

 يظهر بيان" :على عبارة فاقخيرة هي لإلنتاج، التقديرية املوازنة إعداد أجل من إلانتاج مدير على الدور 

 لتحديد و". الفترة  هاية في املستهدف واملخزون املتوقعة باملبيعات للوفاء إنتاجها يجب التي الوحدات عدد

 في سواء إلانتاج التام من املخزون ووحدات املبيعات وحدات إلى نحتاج ف ننا إنتاجها يجب التي الوحدات

ة كل  هاية في أو بداية  .إنتاجها يجب التي الوحدات تحديد يتم ذلا وعلى .فتل

  املوازنة هو ضمان أن الكمية يكون الهدف من وراء إعداد هذه  :للتمويناتاملوازنة التقديرية

التي يحتاج تنفيذها برنامج إلانتاج سيتم شراؤها بالكميات املناسبة وفي ألاوقات املناسبة وباقسعار 

املناسبة وبالجودة املناسبة، وألاهم في هذه املوازنة هو التحكم في التكاليف املتعلقة بتسيير املخزون 

 ى املؤسسة بفوائد كبيرة .فالتقدير الجيد لهذه التكاليف سيعود عل

  طها وخطالخطة املالية للمؤسسة  والتطابق بينالتكامل  وتستهدف تأمين املالية:املوازنة

كل خطي التمويل املتعلقة باملوازنة التشغيلية كما أ ها تختص بالتخطيي  أ ها تتضمنأي  التشغيلية

 ستثمارية،الا من املوازنة  وهي تتكون املشاريع الاستثمارية التي ترغب املؤسسة القيام بها  وإلانفاق في

                                                           

 177، ص سابق مرجع وآخرون،إسماعيل يحي التكريتي  1 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    النقدية محاضرات في مقياس إدارة التدفقات

 
123 

املة من املوازنة الش وتتكون املوازنةللمركز املالي.  واملوازنة التقديريةاملوازنة التمويلية  النقدية،املوازنة 

 .واملوازنة املاليةالتشغيلية  موازنة الاستغالل  

  تشمل هذه املوازنة التخطيي الطويل املدى لكل ما يتعلق : التقديرية الاستثماريةاملوازنة

بالدورة الاستثمارية بحيث يقتض ي ذلا تقدير كل من نفقات الاستثمار، وتقدير إيراداته املستقبلية، 

اختيار و  بحيث يتم الاعتماد على جملة من املعايير، من أجل املفاضلة بين املشاريع الاستثمارية املطروحة

 .أنسبها

 (املوازنة التقديرية للخزينة) . موازنة النقدية1

 عن تعبر التي الوثيقة على املؤسسة في النقدية املوازنة مصطلح يطلق. تعريف موازنة النقدية: 0.1

 وحتى التكاليف، التموين، املبيعات، موازنة املؤسسة، داخل إعدادها يتم التي املوازنات ملختلف حوصلة

 املختلفة النشاط أوجه تغطي مالية خطة أ ها على تعرف حيث والتطوير، البحث أو باإلستثمارات املتعلقة

 التي لألهداف مالية ترجمة أ ها على النقدية للموازنة وينظر ، سنة عادة  مستقبلية مالية لفترة للمؤسسة

 1.تقديره تم ما تنفيذ حسن من للتأكد فعالة رقابية أداة أ ها كما إل ها، الوصول  املؤسسة تسعى

 دفوعانها منومأي مقبوضانها  واملصاريف للمؤسسةفاملوازنة التقديرية للخزينة تقوم بتقدير املداخيل  

خالل التأكد التوازن بين املداخيل واملصاريف التقديرية لتفادي وقوع املؤسسة في حالة مالية سيئة على 

 الالزمة.ية املدى القصير مع اتخاذ إلاجراءات التصحيح

املوازنيية التقييديرييية للخزينيية ميياهي إال توقع مبني على أسيييييييييييييس سيييييييييييييليميية ومنطقييية لكمييية ومواعيييد 

املقبوضييييييييات واملدفوعات املتوقعة للمؤسييييييييسيييييييية خالل فترة زمنية مسييييييييتقبلية معينة، وبهذا تعطي كشييييييييف 

ج النقد من التدفق النقدي التقديري لإلدارة املالية للمؤسيييييسييييية فكرة واضيييييحة عن مواعيد دخول وخرو 

املؤسيييسييية خالل الفترة موضيييع الدراسييية، كما يمكن املؤسيييسييية من الرقابة الفعالة على النقدية املوجودة 

 من الدقة. وبقدر عالب حكام  ومراقبة حركتهالديها 

إذا أرادت املؤسيييييييييييسييييييييييية أن تحظى باحترام وثقة املتعاملين : الموازنة التقديرية للخزينةإعداد أهداف . 1.1

معها، وكذا املحافظة على سييييييمعتها في الوسييييييي املالي والتجاري، وكذا مع الزبائن واملوردين واملقرضييييييين، 

عل ها أن تعمل كل ما في وسعها حتي تستطيع تسديد ما عل ها من التزامات تجاه الغير حين يصل موعد 

  في:ستخلص أهم ألاهداف املتمثلة استحقاقها، ويمكن أن ن

تقدير خطر عدم السييييييييييولة: يمكن للمؤسيييييييييسييييييييية أن تقع في مشيييييييييكلة عدم الدفع عند ظهور عدم  -

 التوازن خالل السنة. 

                                                           
1 Noël Guedj : Le Control de Gestion, édition Organisation, Paris, 1995, p.278 
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مفاوضييات التمويالت قصيييرة ألاجل: حتى تتمكن املؤسييسيية املالية من دراسيية طلب تمويل قصييير  -

 هامة.ألاجل تطالب بموازنة الخزينة التي تعتبر وثيقة 

التنبؤ بياسيييييييييييييتعميال جييد لفائض الخزينة: حتى تحقق ألارباح يجب أن تتبع ألاسيييييييييييييلوب الجيد في   -

 توظيف فائض الخزينة.

تسييييهيل إعداد امليزانية وحسيييياب النتيجة التقديرية:  عد إعداد كل من املوازنة وحسيييياب النتائج  -

 التقديرية تتمكن املؤسسة من تقييم املردودية التنبؤية.

تتحدد املدة التي تغط ها موازنة الخزينة حسب التدفقات النقدية املتوقع وازنة الخزينة: .مدة م4.1

دى امل في التقديرية وازنةامل تشملها التي دةامل ن تكو املدى القصير موازنات على  وخروجها الىدخولها 

والتي يتم اعدادها لفترة تمتد  املدى الطويليومية أو أسبوعية أو شهرية وحتى سنوية. وموازنات على 

 1من سنة الى خمسة سنوات

تشيييييييييييييتر. املوازنيييية التقييييديرييييية للخزينيييية مع املوازنييييات  . عالقــــة موازنــــة الخزينــــة بــــاملوازنــــات ألاخرى:3.1

 التقديرية ألاخرى في كو ها أداة من أدوات التخطيي املالي، إال أ ها تختلف عنها بالنواحي التالية:

 وألافضل التي تعبر عن الاحتياجات املالية على املدى القصير.تعد ألاداة ألانسب  -

املوازنة التقديرية للخزينة تقتصيييييييير على تناول خروج ودخول النقد إلى املؤسييييييييسيييييييية ويتم إعدادها  -

على أسييييييييييييياس تسيييييييييييييجييل املقبوضيييييييييييييات وامليدفوعيات النقييديية طبقيا ملواعييد دخولهيا أو خروجهيا من 

 املؤسسة .

 خزينة: متطلبات إعداد موازنة ال. 4

 فترة مدار على النقدية التدفقات تخص التي الضرورية املعلومات توفرينبغي  النقدية املوازنة إلعداد

 وهذا املوازنة، ستغط ها التي الزمنية الفترة إختيار هو  النقدي املوازنة إعداد في خطوة أول  ولعل املوازنة،

 املالي للمسير الضرورية املعلومات بمقدار أساسا واملرتبطة إلاختيار هذا عل ها ينطوي  التي لإلعتبارات

 .بالسيولة املتعلق غرضه ملواجهة

 2:  وهي املوازنة فترة خالل النقدية بالتدفقات أساسا تتعلق النقاط من مجموعة ثانية مرحلة في تأتي 

 

 : إلافتتاحي النقدية رصيد -

 الفترة؛ مدار على تتحقق التي النقدية املقبوضات جملة  -

 النقدية؛ املدفوعات جملة  -

                                                           

 101، ص 0110، منشورات الوراق، ألاردن، إلادارة املالية املتقدمةحمزة محمود الزبيدي،  1 

 107،ص   2003الجزائر، الجامعية، املطبوعات د. ،املستقلة إلاقتصادية املؤسسة ميزانيات تسيير تقنياتصالح،  خالص 2 
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 املوازنة فترة من شهر كل  هاية في توفيره املطلوب ألامان حد أو النقدية رصيد من ألادنى الحد  -

ي تتمثل املقبوضات النقدية ف. الداخلةتقدير التدفقات النقدية أي : . التنبؤ النقدي للمقبوضات0.4

املؤسسة على أصول ثابتة أو بيع جزء من الذمم املحصلة وكذلا املبالغ النقدية الناتجة عن تنازل 

يعتمد تقدير املقبوضات النقدية الداخلة على املبيعات املتوقعة، ونظرا قهمية دقة و  .أوراقها املالية

املبيعات املتوقعة ف نه من ألافضل أن يتم احتساب هذا الرقم اعتمادا على كل من تقديرات املسؤولين 

دراسة الظروف الاقتصادية التي تعمل املؤسسة في ظلها، والتي سوف عن التسويق جنبا إلى جنب مع 

تؤثر بالضرورة على املبيعات املستهدفة ، وبعد تحديد رقم ألاعمال املتوقع يجب تقسيمه إلى مبيعات 

نقدية و مبيعات آجلة، وبذلا ف ن املؤسسة تحصل على قيمة املبيعات النقدية في الحال، في حين 

 1جلة يتوقف على سياسات الائتمان و التحصيل التي تتبعها املؤسسة .تحصيل املبيعات آلا 

ع مشيييييييتريات البضيييييييائمن أهم عناصييييييير املدفوعات املنتظرة هي  لمدفوعات النقدية:لالتنبؤ النقدي . 1.4

املواد ألاوليية، ولهذا يجب القيام بدراسييييييييييييية حسيييييييييييييابات املوردين لتحديد الفترة العادية للتسيييييييييييييديد، ومن و 

نكون متشيييييييائمين عوضيييييييا أن نكون متفائلين، ونعني بهذا أنه من املسيييييييتحسيييييييين أن تكون فترة ألاحسييييييين أن 

التسيييييييييديد للموردين بالنسيييييييييبة للفترة تحت الدراسييييييييية أقصييييييييير من الفترات السيييييييييابقة عوضيييييييييا من أن تكون 

 طويلة، ولكن هذا وفقا لشروط الشراء التي سيتم الاتفاق عل ها مع املوردين خالل فترة املوازنة. 

بالنسييييييييبة لألجور فيمكن تحديدها  سيييييييييهولة وذلا من خالل التعرف على تقديرات التوظيف أما 

وتقييديرات التوقف عن العمييل بييالنسيييييييييييييبيية لفترة املوازنيية. وعنييد تقييدير ألاجور يجييب أن نييأخييذ جميع مراكز 

د ياملسيييؤولية، كما يمكن التنبؤ بتواريخ توزيع ألارباح وتسييييديد الفوائد، وبصييييفة عامة يجب تحديد مواع

التسييييييييييييييدييييد بيييدقييية لجميع امليييدفوعيييات ألاخرى، أميييا امليييدفوعيييات املتعلقييية بييياالسيييييييييييييتثميييار فهي مرتبطييية بوقيييت 

 الاستالم الفعلي لالستثمار أو  شروط متفق عل ها.

:  عيييد القييييام  عمليييية تقيييدير املقبوضيييييييييييييييات و امليييدفوعيييات النقيييديييية ،نقوم بطرح  الرصـــــــــــــيـــد النقـــدي. 4.4

ين الاعتبار الرصيد النقدي في أول مدة حتي نستطيع التعرف على املدفوعات من املقبوضيات م ألاخذ  ع

وضييعية سيييولة املؤسييسيية هل تحدث زيادة أو نقصييان في السيييولة النقدية، وال نسييتطيع في الحين معرفة 

هل املؤسييييييسيييييية مرغمة على اقتراض ألاموال أو ال، وبذلا وجب على املؤسييييييسيييييية الاحتفاظ بالحد أدني من 

ي وقت العسييييييييييير املالي، ويمكن تحديد الحد  من السييييييييييييولة بداللة رقم ألاعمال أو السييييييييييييولة السيييييييييييتعمالها ف

بداللة رأس مال العامل ومقارنة الفائض أو العجز في السييييييييييولة النقدية مع الحد ألادنى للرصييييييييييد نتعرق 

 على املبلغ الواجب اقتراضه وكذلا موعده.

                                                           

 002، ص سابقمرجع يحياوي مفيدة، قرقب مبار.،  1 
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اية كل شييييهر، كما يمكن تحديد ما وباسييييتخدام هذه البيانات يمكن تقدير الرصيييييد النقدي في  ه

إذا كان الرصييد كافيا أم أنه يجب على املؤسسة تدبير مبلغ نقدي عن طريق الاقتراض من الغير ملواجهة 

 العجز في الرصيد.

 . إعداد موازنة الخزينة:3

، غير أ ها يمكن أن تكون املدة أقل أو أكثر غالبا ما تكون سييييييييييييينةتغطي موازنية الخزينية ميدة زمنية 

من ذلا، وتقسييييييييم هذه املدة إلى فترات أقل يرجع إلى النشييييييياط الذي تزاوله املؤسيييييييسيييييييية، فيمكن أن تعد 

موازنة على أسييييييييييياس شييييييييييييهري في حالة إذا ما تميز نشيييييييييييياطها باملوسييييييييييييمية وعدم التأكد بالنسييييييييييييبة للتدفقات 

 ر، وكذلاالنقدية، كما يمكن أن تعد املوازنة كل ثالثة أشيييييييهر أو كل سييييييينة عندما يكون النشييييييياط مسيييييييتق

 : 1الحال بالنسبة للتدفقات النقدية، وعليه تمر عملية إعداد املوازنة بمرحلتين

: وتقيدر ف هييا املقبوضيييييييييييييات واملييدفوعيات التي تحييدد من خاللهيا مييا إذا كيان الرصييييييييييييييييد املرحلـة ألاولى -

 فائضا أو عجز، قبل أن تؤخذ  عين الاعتبار التمويالت أو التوظيفات قصيرة ألاجل.

: ويتم من خاللهييا اختيييار مصيييييييييييييادر التمويييل والتوظيفييات النهييائييية التي تييدمج ف هييا ثــانيــةاملرحلــة ال -

 .املصاريف املالية التي تترتب عن التوظيفات
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 لتدفقات الخزينة  سداسية: نموذج لموازنة 44.41م الجدول رق
 األشهر 41 42 43 44 45 46

 المقبوضات ) التدفقات النقدية الداخلة (
 المقبوضات من عمليات االستغالل      
 10 متحصالت مبيعات الشهر السابق      
 10 متحصالت مبيعات الشهر الحالي      
 10 متحصالت الذمم المالية      
 المقبوضات من العمليات خارج االستغالل      
 10 مقبوضات بيع التثبيتات      
 10 مقبوضات فوائد األوراق المالية      
 10 مقبوضات إصار أسهم وسندات جديدة      
 10 مقبوضات القروض الجديدة      
 10 مقبوضات مختلفة       
 (1مجموع المقبوضات ....... )      

 المدفوعات ) التدفقات النقدية الخارجة (
 المدفوعات من عمليات االستغالل      
 10 مدفوعات المشتريات على الحساب      
 10 مدفوعات المصاريف المختلفة      
 10 مدفوعات الرواتب واألجور      
 10 مدفوعات الضمان االجتماعي      
 10 )مدفوعات للدولة ) ضرائب ورسوم       
 من العمليات خ االستغالل المدفوعات      
 10 مالية( -معنوية  –اقتناء التثبيتات )عينية       
 10 توزيع األرباح      
 10 دفع أقساط بنكية      
 10 ضرائب على األرباح      
 10 مدفوعات أخرى *      
 (2مجموع المدفوعات.........)      
 (3(.....) 2 – 1رصيد النقدية )       
 (4رصيد النقدية أول الشهر.....)      
 (4( + )3رصيد النقدية آخر الشهر.... )      

 الباحثاملصدر: من إعداد 
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 . حدود املوازنة التقديرية للخزينة:1

 املوازنة الستخدام حدود هنا. أن إال النقدية، املوازنة بها تتميز التي البالغة ألاهمية من الرغم على

 : التالية النقاط في أهمها عرض يمكن والتي النقدية

 املدير املالي إحاطة إمكانية لعدم وهذا منطقي، جد أمر التقدير في الخطأ يعتبر :التقدير في الخطأ  -

 يروالجد. مصداقيتها ومدى املعلومات نوعية  جم،ك النقدية التدفقات في تؤثر التي املتغيرات بكل

 املقبلة، الشهور  في النقدية للموازنة تعديالت إجراء يستلزم فقد معتبر، الخطأ كان إذا أنه بالذكر

 ال حتمي أمر ضعيفة بمستويات بخطأ القبول  ف ن ذلا عدا السيناريوهات، أهمية تبرز وهنا

 .منه مناص

 كو ها تقدير عن تزيد ال النقدية املوازنة أن الحسبان في أخدنا ولو حتى :املغطاة الزمنية الفترة  -

 أنه اعتبارعلى  ،النقدية للموازنة الزمنية بالفترة الاهتمام جدا الضروري  من أنه إال للمستقبل،

 من الكثير في طيانها تحمل قد أ ها إال التقدير في الدقة على القصيرة الزمنية الفترة عبرت وإن حتى

 تتدفق شهر كل من أيام ألاولى العشرة خالل ف ن ذلا عن وكمثال ،واملضللة املالئمة غير املعلومات

 املوازنة إعداد يفضل من نجد البعض ولهذا الداخلة، التدفقات من أكبر  سرعة الخارجة ألاموال

 .الشهر بأول  تبدأ ال شهرية بفترات النقدية

 كاف، خاصيية غير ، ما وضييعية تحليل أجل من النقدي الرصيييد على التحليل تركيز أخرى  جهة من  -

 تتوفر لكن باملقابل ، سييالبا الرصيييد يكون  أن فيمكن ، املسييتقبلية املؤسييسيية مالءة تحليل إطار في

 إشييييييييكاليات تطرح لها وال مريحة وضيييييييعية في يجعلها مما التمويل وإمكانات ضيييييييمانات للمؤسيييييييسييييييية

 القصير املدى على خاصة
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 تحديد الحجم ألامثل للخزينة ومعالجة اختالالت تدفقات الخزينة: ثانيا

تشكل عملية التحكم في التدفقات النقدية أحد أهم املفاهيم التي يرتكز عل ها عمل الادارة املالية والتي 

حالة املالءة املثلي، أي القدرة على سداد الالتزامات في وقتها مع الاحتفاظ هدفها الوصول باملؤسسة الى 

بأقل قدر ممكن من السيولة وتوجيه الفوائض املالية لعمليات أخرى سواء استثمارية أو تشغيلية هدفها 

الاساس ي تقليل تكاليف الفرص البديلة وتعظيم ربح املؤسسة. أو البحث عن مصادر تمويلية إضافية 

لتحقيق هذا الهدف يتبنى املسير املالي عدة اساليب ونماذج لتقدير الاحتياجات و  ل تكلفة ممكنة.بأق

املالية املستقبلية وتحديد الحجم الامثل من النقدية الواجب الاحتفاظ بها بما يضمن السير العادي 

  لنشاط املؤسسة.

 . نماذج تحديد الحجم ألامثل للخزينة0

لى إ للوصول  تبسيطيةالنماذج التي بنيت على أساس فرضيات و  ألاساليبنا. العديد من ه

تحديد دقيق للحجم ألامثل ملستوى النقدية، لكن أشهرها هما نموذجي بومول  نموذج املخزون  ونموذج 

 .إضافة قسلوب النسب املالية حدود الرقابة  أو نموذج ميلر وأور 

إلادارة املالية بتحديد الرصيد النقدي ألامثل  وفقا لهذه الطريقة تقوم. أسلوب النسب املالية: 0.0

للخزينة في ظل الظروف العادية وفي حالة الذروة، حيث تحدد املتوسي اليومي للمدفوعات وعدد أيام 

 ألامان النقدي أي عدد ألايام التي تحتفظ بها املؤسسة برصيد نقدي يكفي ملواجهة التزامانها النقدية. 

حتفظ بها املؤسسة برصيد نقدي يتم الاعتماد أساسا على خبرة وتجربة املسير ولتقدير عدد ألايام التي ت

املالي إضافة التجاه إلادارة نحو املخاطرة، عادة ما يحدد مستوى ألامان لرصيد الخزينة وفقا للعالقة 

 التالية:

 عدد أيام ألامان Xمستوى أمان الخزينة = املتوسط اليومي للمدفوعات 

يعتمد النموذج  نموذج املخزون إلدارة النقديةويسمى أيضا : William Boumol نموذج بومول . 1.0

الذي طوره بومول على افتراض أن املعامالت تتم  شكل مستمر وفي حالة من اليقين التام. افترض أن 

الفرصة لتجديد  املؤسسةلدى    .رإجمالي النقدية    . ت ا خالل الفترة مطالبة بالدفع يومي املؤسسات

الاحتياطيات النقدية على حساب ألاموال التي تم جمعها في الديون  عن طريق وضع قرض سندات  أو 

ة تكلفة خدمة الديون أو تكاليف الفرص املؤسسةتتحمل و في سوق ألاسهم عن طريق بيع ألاوراق املالية. 

 .1املالية ألاوراقمن للدخل  ةاملؤسسالبديلة الناشئة عن بيع ألاوراق املالية واملتعلقة برفض 

                                                           
1 https://com-roseltorg.ru/ar/sberbank/model-upravleniya-denezhnymi-sredstvami-baumolya-upravlenie-denezhnymi-aktivami/ 
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تعتبر وحدة القياس الاختالف الوحيد بين النموذجين ففي حين يعبر عن الكمية الاقتصادية 

للمخزون بوحدات املنتج أو املواد، نجد نموذج بومول يستخدم الوحدات النقدية لتحديد حجم 

 الاستثمار ألامثل من النقدية.

ن احتفاظ املؤسسة بالنقدية يترتب عليه ظهور تكلفة الاحتفاظ بالنقدية، وهي تكلفة متغيرة حيث كلما إ

زادت كمية النقدية املحتفظ بها كلما زادت التكلفة املترتبة عن ذلا. وعليه، إذا نظرنا إلى تكلفة الاحتفاظ 

حتفاظ بأقل ما يمكن من النقدية بالنقدية بمعزل عن العوامل ألاخرى ف نه يكون من صالح املنشأة الا 

لتقليل تكلفة الاحتفاظ، إال أن تنفيذ البرامج التشغيلية واستمرار املعامالت يستدعي من املنشأة الحصول 

على مبالغ جديدة من النقدية لتعويض املبالغ املستخدمة عن طريق بيع جزء من الاستثمارات املؤقتة 

ف ذا نظرنا إلى تكلفة تحويل  .مل مصاريف البيع أو مصاريف التحويلفي ألاوراق املالية  وتتح  الاستثمارات

ألاوراق املالية إلى نقدية منفردة سنجد أنه من صالح املنشأة أن تقوم بأقل عدد من التحويالت املمكنة 

وكما هو الحال بالنسبة لنموذج املخزون ف ن مهمة إلادارة  شأن إدارة  التحويل،للتخفيض من تكاليف 

ة هو إيجاد نقطة التوازن بين تكلفة الاحتفاظ وتكلفة تحويل الاستثمارات املؤقتة إلى نقدية جاهزة النقدي

 .بالنقديةبهدف تخفيض التكلفة الكلية لالحتفاظ 

فكرة هذا النموذج مشتقة من فكرة الحجم الاقتصادي ألامثل للمخزون السلعي، ويقوم على نفس 

 والتي يمكن إيجازها كما يلي:الفرضيات التي بني عل ها هذا ألاخير 

 أن املنشأة ب مكا ها تحديد كمية ألاموال املطلوبة بدقة. -

 أن معدل استخدام النقدية ثابت. -

أن أوامر بيع الاستثمارات املؤقتة يمكن أن تصدر وأن تنفذ  سرعة كلما تدنى رصيد النقدية إلى  -

 الصفر.

التي تتعلق أساسا باملخزون السلعي ويتم بناء  يعتمد هذا النموذج على نموذج كمية الطلب الاقتصادية

 النموذج كالتالي:

تمثل قيمة ألاموال املطلوبة لتغطية احتياجات فترة زمنية معينة، ف ذا احتفظت املؤسسة  Vنفرض أن 

،  Xبهذا القدر من النقدية سيشكل استثمارات مؤقتة ف ن عل ها بيعها فيشكل مجموعات تبلغ كل منها 

 لذلا ف ن عدد أوامر التي تصدرها املؤسسة تحدد وفقا للمعادلة التالية :

 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    النقدية محاضرات في مقياس إدارة التدفقات

 
131 

 =   عدد أوامر البيع
 قيمة ألاموال املطلوبة لتغطية احتياجات فترة زمنية

 حجم املجموعة

 ، ف ن التكلفة الكلية لإلستثمارات املؤقتة املباعةAوبافتراض أن التكلفة الثابتة لبيع مجموعة واحدة هي  

 تحدد كالتالي:

 X A عدد أوامر البيعالتكلفة الكلية لإلستثمارات املباعة = 

  عد القيام  عمليات رياضية مختلفة نصل للعالقة التالية واملتمثلة في نموذج بومول:

𝑋 =
√2 − AV

I
 

X :حجم النقدية ألامثل 

I  : معدل الفائدة  

V  : معينةقيمة ألاموال املطلوبة لتغطية احتياجات فترة زمنية 

A: تكلفة البيع 

   :مثال

و تكلفة الحصول على  دج 2,111,111هي  البري إذا كانت الاحتياجات السنوية من النقدية لشركة النقل 

 .% 10وإذا كان معدل العائد املطلوب  دج 011النقدية  تكلفة بيع الاستثمارات املؤقتة  هي 

 ب ستخدام نموذج بومل؟املطلوب: تحديد الحجم الاقتصادي الامثل للنقدية 

 :الحل

𝑋 =
√2 − (300x6.000.000)

0.12
 

X = 173.205 Da 

 

 لألسباب التالية:أنتقد هذا النموذج 

 تحديد الاحتياجات من ألاموال بدقة ى املؤسسةيصعب عل .1

 تستخدم معدل مختلف من النقدية من وقت إلى آخر .0
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 . نموذج ميلر و اورر: 4.0

بتحديد الحجم ألامثل لخزينة املؤسسة، حيث يعتقد ميلر  قدم ميلر وأورر نموذجا رياضيا يسمح

واورر أن تحديد الاحتياجات من ألاموال بدقة أمر غير واقعي  سبب تذبذب نشاط املؤسسة من فترة 

 ، وعليه يقترح وهو انتقاد مباشر لنموذج بومول قخرى ما يجعل حجم النقدية يختلف من وقت آلخر  

أن يتم حصره في مجال ذي حد أقص ى وحد أدنى، لذلا يسمى هذا النموذج كذلا نموذجهما 

الاحتفاظ بها من قبل  الواجب في ذلا الحجم من السيولة  ألادنىحدود الرقابة، يتمثل الحد   بنموذج

 متوقع. ظرف طارئ غير أي ملواجهة املؤسسة

النقدية سيسمح بتسيير ويرى أيضا أصحاب هذا النموذج أن تحديد حد أقص ى وحد أدنى من 

أمثل للخزينة، بحيث أنه كلما بلغ هذا الرصيد حده ألاقص ى تقوم إلادارة بتوجيه الفائض من النقدية 

إلى الاستثمارات املؤقتة لتخفيض هذا الرصيد، والعكس بالنسبة للحالة التي يتدنى ف ها رصيد النقدية 

من الاستثمارات املؤقتة ليبقى رصيد النقدية  إلى الحد ألادنى للمجال بحيث تقوم املؤسسة ببيع جزء

دائما محصورا بين الحد ألاقص ى وألادنى عند مستوى معين بين هذين الحدين يتم تحديده مسبقا 

 :كما يوضحه الشكل املوالي يسمى بنقطة العودة

 : نموذج ميلر وأور مع وجود رصيد أمان4.1الشكل رقم 

 
 الدسَتة دار ،3 ط ،"التطبيق و النظرية املالية إلادارة" ، 2008 آخرون، و تايو، عدنان النعيمي، ملصدر:ا

 264 ص ألاردن، عمان، التوزيع، و للنشر

 توظيف يتم Hالنقطة  أي عند ألاقص ى إلى حده النقدية يبين الشكل السابق أنه عندما يصل رصيد

 العودة ونقطة ألاقص ى بين الحد الفرق  في وتتمثل املؤقتة، الاستثمارات من كمية الفائض  شراء ألاموال
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H-Z  النقطة إلى الذي يترتب عليه هبوط الرصيد النقدي ألامر Z ، إلى النقدية رصيد يصل عندما أما 

 العودة نقطة إلى رصيد النقدية  عودة تسمح الاستثمارات املؤقتة من كمية بيع يتم صفر، أي ألادنى الحد

  Z  .أي بين وألادنى ألاقص ى الحدينبين  يقع النقدية رصيد وطاملا أن  H و L  بيع  عمليات تتم ف نه ال

 1شراء. أو

 وأور  ميلر نموذجمحددات وفروض  -

 التنبؤ كذلا تستطيع وال ُمعتاد، بنمي النقدية تدفقانها استخدام تستطيع ال املؤسسات معظم 

 تطوير إلى وأور  ميلر من كل ذلا دفع ولقد .يومي أساس على الداخلة والخارجة النقدية بتدفقانها

 .النقدية تدفقانها تباين ظل في النقدية إدارة الشركات في مساعدة بهدف النقدية إلدارة نموذج

 ومتوسي طبيعي توزيع له عشوائي متغير النقدية التدفقات صافي أن افتراض على النموذج يقوم 

 .ألادنى الرقابة وحد ألاعلى الرقابة حد وجود فكرة على النموذج يعتمد كما.وانحراف معياري  حسابي

 وصول  فعند .ألاعلى الرقابة وحد ألادنى الرقابة حد بين النقدي بالتقلب للرصيد النموذج ويسمح

 وصول  وعند للتداول  القابلة املالية ألاوراق يتم شراء ألاعلى الرقابة لحد بالشركة النقدي الرصيد

 .القابلة للتداول  املالية ألاوراق بيع يتم ألادنى الرقابة حد إلى النقدي الرصيد

 ا   شراء املالي املدير يقوم ألاعلى الرقابة حد إلى باملؤسسة النقدية رصيد يصل عندما لنموذجل وطبقل

 وصول  حالة وفي .العودة نقطة وهو املعتاد املستوى  إلى النقدية برصيد للوصول  مالية تكفي أوراق

 برصيد للوصول  تكفي مالية أوراق ببيع املالي املدير يقوم ألادنى حد الرقابة إلى بالشركة النقدية رصيد

 .العودة نقطة هو إلى النقدية
 

 ظروف  أي ملواجهة الشركة به تحتفظ أن الواجب النقدية من املقدار ذلا هو النقدية من ألادنى الحد

بالتغيرات  مليئة أعمال بيئة ظل في خاصة كبرى  أهمية النقدية من الرقم ولهذا.متوقعة غير أو طارئة

 .للمؤسسة الداخلي املستوى  على حتى أو للشركة الخارجي املستوى  على كانت سواء

 الاحتياط بدافع ُيحتجز الذي النقدي الرصيد بمثابة عدي ألادنى الحد. 

 تجاه  بالتزامانها الشركة وفاء عدم مخاطر وأهمها املخاطر من الكثير من الشركة ألادنى الحد يحمي

 .معها املتعاملة ألاطراف من العديد

                                                           

، 0116 ،2"،مجلة التنمية الاقتصادية ، العدد إدارة التدفقات النقدية باستخدام نموذج ميلر و اورر" وأخرون،باهي نوال،  1 

  00جامعة الشهيد حمه لخضر ، الوادي ، الجزائر ، ص 
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ا واملمارسين  الباحثين من العديد اهتمام نال فقد النقدية من ألادنى للحد التقليدية غير لألهمية نظرل

 .مخاطره له به الاحتفاظ عدم وأن تكلفته له ألادنى الحد بهذا الاحتفاظ أن خاصة

 في إطار فروض محددة هي: L – H – Zحدد ميلر و اورر القيم الثالثة 

 .X-   و X+من املعامالت اليومية يتراوح مبلغها بين  Tهنا. عدد  -

 أوامر البيع يمكن أن تصدر وتنفذ في نفس اللحظة التي يصل ف ها رصيد النقدية الى الحد ألادنى. -

 تكلفة أوامر البيع والشراء ثابتة -

 يحدد باتفاق املؤسسة مع بنوكها Lالحد ألادنى  -

 

 حيث: 

A تمثل التكاليف الثابتة لتحويل النقدية الى استثمارات مؤقتة أو العكس: 

V :  يمثل التباين الذي يقيس مدى التقلب في صافي التدفقات النقدي 

I  معدل الفائدة : 

 ويصبح متوسي رصيد النقية حسب هذا النموذج كالتالي:

 3/(*H* + Z )= متوسط رصيد النقدية

 مثال:

ومعدل العائد املفقود  تكلفة  دج 00إذا كانت تكلفة أوامر بيع الاستثمارات املؤقتة إلحدى الشركات 

. وإذا علمت أن الشركة قررت دج 2,111للتدفقات النقدية  والانحراف املعياري   %11الفرصة البديلة 

 .دج 111,111تكوين رصيد أمان للنقدية يقدر با 

 دية و الحد ألاقص ى للنقدية املمكن الاحتفاظ بها و متوسي النقدية؟املطلوب: حساب نقطة عودة النق

 الحل:

 3 X (1.00/411 ])  +0017111[ / X 11 X (2111)1 4] 4 نقطة العودة = ع =

  دج 0017111  =0137111+  (X 1.1101 3/ 4712171117111)     4ع = 



 د. عزالدين عبد الرؤوف    النقدية محاضرات في مقياس إدارة التدفقات

 
135 

  دج 0147111( =  001111) 1 –(  013111*  4الحد ألاقص ى للنقدية = ص = )

  دج 0107444=  4[ / 001111 –( 013111) 3متوسط رصيد النقدية = ]

 معالجة اختالالت تدفقات الخزينة. 1

تتضييمن املوازنة النقدية عرض تفصيييلي للمقبوضييات واملدفوعات النقدية بما يحدد املتبقي من الخزينة 

ر الفترة، وبمقيييارنييية هيييذا ألاخير مع الحيييد ألادنى لرصيييييييييييييييييد الخزينييية يمكن أن تظهر الحييياجييية إميييا للقييييام آخ

 بتوظيفات أو تمويالت

 1توظيف فوائض الخزينة . 0.1

من أجييييل التوظيف ألامثييييل للفوائض النقييييدييييية البييييد من ألاخييييذ  عين الاعتبييييار املعييييايير التييييالييييية: املردودييييية 

املحتملية ودرجية السييييييييييييييولية، ويمكن لهذه التوظيفات أن تأخذ أشيييييييييييييكاال متعددة يمكن املتوقعية، املخياطر 

 ذكر  عضها فيما يلي:

 التوظيف املصرفي: .0.0.1

: هي أموال مجمدة في حسياب بنكي لفترة معينة بفائدة محددة في وثيقة مصيادق الودائع ألجل -

قبل انقضيييييييييييياء املدة  عل ها من طرف صيييييييييييياحب الحسيييييييييييياب، هذا ألاخير الذي ال يمكن له بييييييييييييحبها

املتفق عل ها إال  شيييييروط كاإلخطار املسيييييبق واحتمال تحمل فائدة سيييييلبية على املبلغ املسيييييحوب، 

ومنييه فييالودائع قجييل تجمع بين خيياصييييييييييييييتي التوظيف والسييييييييييييييوليية، فخيياصيييييييييييييييية التوظيف تعطي 

لصييييييياحبها الحق في الحصيييييييول علف عائد في شيييييييكل فائدة، بينما خاصيييييييية السييييييييولة تعني أن مدة 

 ء الوديعة في البنا ليست طويلة باإلضافة إلى إمكانية بحبها في أي وقتهابقا

: تخضييع لنفس املنطق الذي تخضييع له الوديعة ألاجل، ولكن دين املفترض ســندات الصــندوق  -

   هو محمد ماديا بواسطة سند اسمي أو لحامله.

 التوظيف عن طريق السوق املالي: .0.1.0

بنو. واملؤسيييييييسيييييييات املالية، وتعتبر حقوق قابلة : هذه الشيييييييهادات تصيييييييدرها الشـــــــهادات إلايداع -

 للتداول، تشبه إلى حد كبير الودائع قجل مع وجود امتياز هام يتمثل في القابلية للتداول.

                                                           

 بالتصرف 01 – 06ص  صمرجع سابق،  وآخرون، باهي نوال 1 
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: تمثل أداة تمويل وتوظيف في آن واحد، وهي عبارة عن سندات لحقوق ســـــــــــــنـــــدات الخزينـــــة -

مدة حيانها فهي قصييييرة جدا،  تصيييدرها املؤسيييسيييات غير البنكية، تحقق معدل فائدة ثابت، أما

 عمليا أقل من ثالثة أشهر.

 توظيفات أخرى:. 4.0.1

 شراء املواد ألاولية مع الاخذ  عين الاعتبار احتمال انخفاض ألاسعار وتكاليف التخزين. -

 الشراء النقدي أو الدفع املبكر لالستفادة من الخصم املكتسب الذي يمنحه املورد. -

 فترة الائتمان املمنوحة للعمالء.البيع باقجل أو زيادة  -

 :  العجز في الخزينة تمويل. 1.1

إذا ما تعرضييييييت املؤسييييييسيييييية لعجز نقدي ف نه يتم اللجوء إلى أدوات تمويلية مختلفة لتغطية هذا 

 :-على سبيل الذكر ال الحصر – عض ألادوات  وفيما يليالعجز، 

لذاتي دورا هاما في تمويل املؤسيسية سواء في يلعب التمويل االتمويل الداخلي )التمويل الذاتي(: .0.1.1

املدي القصيير أو الطويل، وتمثل نتيجة الدورة جزءا أسياسيا من التمويل الذاتي، غير أ ها ليست املصدر 

يل تدعي بالقدر على التمو واملؤونات والتي تشيييكل عالقة  كاإلهتالكاتالوحيد له، بل توجد عناصييير أخرى 

 .الذاتي

 نذكر منهاالتمويل الخارجي لنشاط الاستغالل: .  1.1.1

  ،تلجيأ املؤسيييييييييييييسييييييييييييية إلى هذا النوع من القروض لتغطية العجز عل  حييثتســـــــــــــهيالت الصـــــــــــــنـدوق

مسييتوي صييندوقها، هذا العجز الناتج عن عدم تحصيييل املؤسييسيية لحقوقها قسييباب غير متوقعة مثل 

رها مما يحول دون دفع الديون تأخير تسيييييييييييديد الفواتير املسيييييييييييتحقة، صيييييييييييعوبة تسيييييييييييويق املنتوجات وغي

 املستحقة.

 :تمنح هذه القروض عادة إلى املؤسسات ذات الطا ع املوسمي، بحيث تزداد  القروض املوسمية

احتياجات املوسييييييييييييمية التمويلية في فترة معينة من السيييييييييييينة، وعليه تلجأ إلى تغطيتها باسييييييييييييتخدام هذه 

 القروض.

  :لة وجود عجز حاد في رأس مال العامل، وهو تلجأ له املؤسييييييسيييييية في حاالســــــحب على املكشــــــوف

عبارة عن املبلغ الذي يسييييمح البنا للمؤسييييسيييية  سييييحبه حيث يصييييبح حسييييابها الجاري مدينا، ويتحدد 

 هذا املبلغ على أساس الوضعية املالية للمؤسسة، حجم ورقم أعمالها وغيرها. 

  ومن أجل تمويل احتياجات الخزينة،  ســندات الخزينة واملتمثلة فيالتمويالت من الســوق املالي

في نيه يمكن للمؤسيييييييييييييسييييييييييييية أن تلجيأ إلى سييييييييييييينيدات الخزينية امليذكورة سيييييييييييييابقيا باعتبارها تمثل أداة تمویل 
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التي تصيدرها املؤسيسيات  سـندات الخزينة متوسـطة ألاجل القابلة للتداول وتوظيف في آن واحد. و 

ا حدها ألاقصييييييييييييي ى فهو غير محدد، تعتبر من أجيل تموييل احتياجات الخزينة، مدنها تتجاوز السييييييييييييينة أم

هيييذه السييييييييييييينيييدات وسييييييييييييييلييية تموييييل مرنييية، إذ يمكن تعيييديلهيييا حسييييييييييييييب امليييدة ومبلغ الاحتيييياجيييات، ويمكن 

 للمؤسسات الكبيرة فقي استعمال هذا ألاسلوب.

 1. إجراءات رفع كفاءة تسيير الخزينة: 4.1

ن لى أدنى قيمة ممكنة، متقاس كفاءة تسييير الخزينة بمدى نجاحها في تخفيض رصييد النقدية إ

أجل الوصيييييييول إلى خزينة صيييييييفرية، دون أن يؤدي ذلا إلى تأثير عكسييييييي ي على قدرة املؤسيييييييسييييييية على الوفاء 

بيالتزاميانهيا، خياصييييييييييييية وأن النقيديية تعتبر أصيييييييييييييال عياطال ال يحقق أي إيراد وبيالتيالي في ن تضيييييييييييييخمه يؤدي إلى 

الاسيييييتثمار، وهنا. عدد من إلاجراءات  تخفيض معدل دوران ألاصيييييول، مما يقلل من املعدل العائد على

التي يمكن اسييييتخدامها لرفع كفاءة إدارة النقدية، منها إجراءات ذات صيييييغة تخطيطية وأخرى تنفيذية، 

 إلى جانب تحديد الحجم ألامثل للنقدية الواجب الاحتفاظ به وتسيير الانحرافات.

ة إلاجراءات التخطيطية بتلا ألانشييط تتعلقالخزينة: إلاجراءات التخطيطية لرفع كفاءة تســيير . 0.4.1

التي تتصييييييييييييل  عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتتمثل أسيييييييييييياسييييييييييييا في إعداد موازنة الخزينة، هذه ألاخيرة 

تسيييييييييهم في الكشيييييييييف عن حجم الفائض أو العجز املتوقع في النقدية وتوقيت حدوثه، وبذلا تتيح لإلدارة 

ر ذلا الفائض واختيار أفضييلها، أو املفاضييلة بين املصييادر البديلة فرصيية دراسيية البدائل املتاحة الاسييتثما

 لتمويل العجز وذلا قبل أن يتحقق الفائض أو العجز.

وفي غيياب موازنيية الحزينيية لن تكشيييييييييييييف املؤسيييييييييييييسييييييييييييية عن وجود فيائض أو عجز إال عنييدميا يتحقق 

هذا الفائض أو بالفعل، ومن ثم قد يمضيييييييييي ي وقت طويل قبل الوصييييييييييول إلى قرار  شييييييييييأن كيفية اسييييييييييتثمار 

تمويل العجز، وهو ما يعني زيادة متوسيييييييييييي الرصييييييييييييد النقدي عما ينبغي أن يكون عليه أو يكون سيييييييييييالبا، 

ولكي تزداد فاعلية استخدام موازنة الخزينة ينبغي أن تراعي الدقة في التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة 

اجة إلى الاحتفاظ برصيييييييييد نقدي لغرض والخارجة التي تتضييييييييمنها، إذ أن هذا من شييييييييأنه أن يقلل من الح

 الحيطة.

   إلاجراءات التنفيذية لرفع كفاءة تسيير الخزينة:. 1.4.1

: والذي يؤثر مباشيييييييييرة على التدفقات النقدية، ويزداد هذا التأثير في شيييييييييدته كلما إدارة املخزون -

وكلمييا  قلييت سيييييييييييييرعيية دوران املخزون، أي كلمييا طييالييت فترة تجميييد املييال املسيييييييييييييتثمر في املخزون،

                                                           

 01 ص ،سابقمرجع  آخرون، نوال وباهي 1 
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زادت تكلفييية املخزون والكمييييات املحتفظ بهيييا، ليييذليييا تعميييل املؤسيييييييييييييسيييييييييييييية على تقلييييل املخزون، 

واملحافظة على مسيييتوى يضيييمن الاحتياجات إلانتاجية، من خالل تسييييريع عملية البيع، وتمديد 

 الفترة بين الالتزام بأعباء إلانتاج واملبيعات وبالتالي التحصيل السريع

: ويتحقق ذلا من خالل حث العمالء على سيييييرعة السيييييداد، املقبوضـــــاتإلاســـــراع في تحصـــــيل  -

کمنح خصم الدفع، إتباع سياسة مشددة في التحصيل، إلاسراع في تحويل الشبكات املستلمة 

 إلى نقدية وغيرها، وهو ما يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الداخلة.

ع التزامانها للغير في وقت متأخر : ويعني أن تقوم املؤسيييييييييييسييييييييييية بدفإلابطاء في ســــــــــداد املدفوعات -

ودون إلاسييييياءة إلى سيييييمعتها املالية، ولكن عل ها أيضيييييا أن تسيييييتغل الخصيييييم النقدي إذا كان ذلا 

 متاحا، وهو ما يؤدي إلى تخفيض حجم ألارصدة النقدية املطلوبة، ومن ثم تخفيض التكاليف.

هي التي تحدد قواعد الدفع : فالدولة الدفع للدولة والهيئات الاجتماعية في الوقت املناســــــــب -

، إذن يجب على املؤسييييسييية أن تبعث بالشييييبكات املوافقة ملصييييالح TVAللضيييرائب والرسييييوم مثل 

 الضرائب في الوقت املحدد لتجنب تكاليف التأخير.

: ويقصيييييييييييييييد بييياملواءمييية التنسييييييييييييييق بين توقييييت التيييدفقيييات النقيييديييية مواءمـــة التـــدفقـــات النقـــديـــة -

تخفيض الرصييييييييييد النقدي الذي ينبغي على املؤسيييييييييسييييييييية الداخلية والخارجية،  شيييييييييكل يسيييييييييمح ب

 الاحتفاظ به.
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 خالصة الفصل

 خالل من وذلا املتاحة، املوارد استخدام في الكفاية لتحقيق حتمية النقدية املوازنة تعتبر -

  املستقبلية النقدية بالتدفقات التنبؤ

 بالفترات تتعلق أي مستقبلية، خطة النقدية املوازنة أن - :رئيسية أركان ثالث للموازنة -

 للخطي وترجمة رقابية أداة هي بل ذاته، بحد هدفا ليست النقدية املوازنة أن القادمة؛ و

 النقدية املوازنة أن في فيتمثل ألاخير الركن أما. إل ها الوصول  املؤسسة تسعى التي وألاهداف

 سواء  شأ ها القرار اتخاذ على العمل ثم ومن املستقبلية، النقدية ألارصدة الستخراج أداة

 في النقدية تسيير لهدف وبالنظر .النقدية الفوائض توظيف أو بالتمويل ألامر تعلق

   عموما قصيرة زمنية لفترات النقدية املوازنة إعداد يتم املؤسسة

 أو سنوية ربع أو سنوية التقديرات بجعل وذلا النقدية املوازنة تغط ها التي الفترة تقسم -

 وأسبوعية، شهرية حتى

 أداة كو ها إلى فباإلضافة متعددة، مزايا املؤسسة في املالية لإلدارة النقدية املوازنة تحقق -

 فيما القصير املدى على والاستثمار التمويل أغراض تخدم فهي املالية، والرقابة للتخطيي

 التمويلية املصادر أحسن إلى واللجوء البحث خالل من املرتقبة، النقدية أرصدنها يخص

 .النقدي السوق  في املتاحة النقدية والتوظيفات

 قسم كل وداخل والتسديدات، للتحصيالت مخصصين قسمين من النقدية موازنة تتكون   -

 إلاستغالل خارج وعناصر استغالل عناصر إلى العناصر تصنيف يتم

 وإنما فحسب، الحجم حسب النقدية حركات مختلف بيان إلىال نهدف  النقدية موازنة  -

 متا عة   الشهري  التقييم يسمح كما (تسديد تحصيل،  تحققها ومراحل تاريخ حسب كذلا

 .النقدي للرصيد ومنتظمة مستمرة
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 تمارين:

 أسئلة التقويم الذاتي:

 .ما هي أهم القرارات املالية املتعلقة بتسيير انحرافات الخزينة   حالة الفائض وحالة عجز  -1

 ؟ املتعلقة بقياس التدفقات النقديةا هي اهم املشاكل م -0

 ؟ النقدية ما هي أهم أهداف إعداد املوازنة -0

 التمرين ألاول:

 ملؤسسة الرياض كاآلتي: xلديا املوازنة التقديرية الخاصة باملبيعات الفصلية لسنة  -0

 n 19/n+1 02/n+1 03/n+1 04/n+1/04 الفصل

 0.220.222 0.200.222 0.300.222 002.222 022.222 رقم ألاعمال

 ويقدم لا مسير الخزينة املعلومات التالية:

 املوالي. الثالثيفي  والباقي نقدا تسوى  من مبيعات الفصل  00% -

 دج 161.111 إلى يرتفع املبلغ هذا دج، 101.111 بمبلغ شهريا تتم ألاولية املواد من املشتريات  -

 في الفصل ألاخير دفعة واحدة.ابتداءا من الفصل الرا ع. علما أن مشتريات كل السنة تسدد 

 .ثالثي كل  هاية في متساوية بأقساط تسدد دج، 111.111 ب السنوية التأمين مصاريف تقدر -

تتوقع املؤسسة أن تقوم شركة التامين بتعويضها عن أضرار لحقتها عن عملية سرقة تعرضت  -

 . N+1سنة دج يتوقع أن يحصل في شهر أفريل من ال 22.111لها. مبلغ التعويض يقدر ب 

من  1.611.111جديدة بقيمة  آالت لحيازة بالتخطيي N السنة من ألاخير الثالثي خالل املؤسسة قامت

. والحصول على n/10/10أجل تجديد آالنها القديمة التي أهتلكت تماما. طلبية الشراء قدمت في 

. سددت املؤسسة ثلث املبلغ عند تقديم الطلبية n+1آلاالت  متوقع بداية شهر أكتوبر من السنة 

 أشهر بدءا من تاريخ الحصول على آلاالت  12والباقي يسدد بأقساط شهرية ملدة 

 من رقم اعمالها كرسم على رقم ألاعمال في  هاية كل شهر.  %0تدفع املؤسسة  -

 تقدرمن قيمة ألاجور ملصلحة الضمان الاجتماعي في  هاية كل ثالثي،  %00تسدد املؤسسة  -

 دج تدفع  هاية كل شهر. 161.111 ب ألاجور 

 بذكر ألارصدة على علقو  N+1للخزينة الخاصة بالسنة  التقديرية املوازنة ب عداد قم :املطلوب العمل

 .املناسبة املالية القرارات
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 :11تمرين 

يسعى مسير خزينة مؤسسة الحضنة تحديد الحجم ألامثل لرصيد النقدية الواجب الاحتفاظ بها في 

وقدم لا املعطيات التالية: حجم رصيد  BAUMOLاملؤسسة وهذا عن طريق تطبيق نموذج باومول 

.  % 11يقدر ب  Kدج. سعر الفائدة على ألاوراق املالية قصيرة ألاجل  161.111النقدية بالصندوق = 

من قيمة ألاوراق. إن الحجم الكلي املطلوب  % 11تقدر ب  Fالتكاليف الثابتة من بيع ألاوراق النقدية 

 دج. 1.011.111يقدر ب  Tمن النقدية لسنة واحد 

 ما هو حجم النقدية ألامثل الذي يمكن أن تحتفظ به املؤسسة ؟ -

 :14تمرين 

  كاآلتي:  2021ملؤسسة الرياض لسنة  املقدرةالفصلية لديا املوازنة التقديرية الخاصة باملبيعات 

 T4/2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 الفصل

 011.111 021.111 006.111 011.111 161.111 رقم ألاعمال

 

 ويقدم لا مسير الخزينة املعلومات التالية:

 املوالي. الفصلفي  والباقي نقدا تسوى  الفصل من مبيعات   01% -

دج  211.111التنازل عن جزء من آلاالت بقيمة تقدر ب  0101ألاخير من سنة سيتم في الفصل  -

 تحصل نقدا في نفس الفصل

بدءا  111.111 إلى يرتفع املبلغ هذا دج، 61.111 تقدر بمبلغ ألاولية املواد من املشتريات الفصلية  -

 من الفصل الثالث. علما أن املشتريات تسدد في  هاية كل فصل.

 .ثالثي كل  هاية في متساوية بأقساط تسدد دج، 011.111 ب السنوية تأمينال مصاريف تقدر -

قدمت املؤسسة ملف بهدف الحصول على قرض استثمار، يتوقع قبول امللف وقبض القرض  -

 0.111.111 هاية مارس بقيمة 

جديدة بقيمة  آالت لحيازة بالتخطيي 0101 السنة من أكتوبر شهر خالل املؤسسة قامت -

من أجل تجديد آالنها القديمة التي أهتلكت تماما. طلبية الشراء قدمت في  1.111.111

. سددت املؤسسة نصف 0101. والحصول على آلاالت  متوقع بداية شهر أفريل 12/11/0101

.  نهتلا آلالة السابقة باقساط T2املبلغ عند تقديم الطلبية والباقي يسدد عند استالم آلالة  

 ثابتة

 من قيمة ألاجور ملصلحة الضمان الاجتماعي في  هاية كل ثالثي، %00تسدد املؤسسة  -
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 دج تدفع  هاية كل شهر. 101.111 ب ألاجور الشهرية تقدر  -

 دج. 61.111تدفع املؤسسة أقساط بنكية  هاية كل ثالثي بقيمة  -

 دج. 101.111رصيد الخزينة في بداية السنة  -

 دج 61.111 يجب على املؤسسة أن تحتفظ برصيد نقدي أدنى قدره  -

 حل سؤال التقويم الذاتي:

  هي أهم القرارات املالية املتعلقة بتسيير انحرافات الخزينة   حالة الفائض وحالة عجز  ما-1

 أهم القرارات املالية في حالة فائض 

 :التوظيف خارج السوق املالي 

 التسديد املسبق للديون. -

 شراء مواد أولية. -

 الودائع قجل. -

 أذونات الصندوق  -

 .اقتناء سندات الاستحقاق -

 :التوظيفات عن طريق السوق املالي 

 سندات الخزينة القابلة للتداول. -

 شهادات الايداع. -

 سندات الخزينة. -

 ألاسهم. -

  صناديق التوظف املشتركة -

 أهم القرارات املالية في حالة العجز 

 :التمويل الداخلي 

 CAFالقدرة على التمويل الذاتي  -

 التمويل الخارجي 

 خصم ألاوراق  -

 قرض مقابل فواتير -

 السحب على املكشوف -

 تسهيالت الصندوق  -
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 القروض املوسمية. -

 الكفاالت املدفوعة. -

 الاعتماد املستندي -

حساب التدفقات النقدية الداخلة  يتعرض  املشاكل املتعلقة بقياس التدفقات النقدية: أهم-0

 بكل مشروع استثماري مجموعة من الصعوبات تتمثل فيما يلي: والخارجة املتعلقة

ر الدفات ويسجل فيهذا ألاخير  النقدي الخارج )التكاليف(: وحساب التدفقإلاهتالك املحاسبي  -

يمثل أّي تدفق نقدي فعلي خارج من املؤسسة فهو مجرد قيد  ال  إلايرادباعتباره تكلفة تحمل على 

أن يدرج ضمن تكاليف املشروع كل من إلانفاق املبدئي  الذي حدث عند ال يجوز  وعلى ذلا  محاسبي.

قن هذا يعني إدراج تكلفة ألاصل ضمن تكاليف املشروع  املبلغ،لهذا  وإلاهتال. السنوي شراء ألاصل  

ف ن الرقم املناسب الذي يأخذ في  للنقود،التحليل يسعى إلى مراعاة القيمة الزمنية  وبما أنمرتين. 

وال يأخذ إلاهتال. املحاسبي إال فيما  إلانفاق،هو التدفق النقدي الذي حدث فعال في وقت  الحسبان،

 يتعلق على ضريبة الدخل. 

 البيانات،هي مشكلة الحصول على  الدارس،إّن املشكلة ألاساسية التي تواجه   مدى توافر البيانات: -

ن كثيرا نظرا ق  عل ها،الحصول  ولكن يصعبوفرة مت ا أ هاوإم متوفرة،ف ما أّن البيانات التي يحتاجها غير 

 من ألاجهزة الحكومية تعتبر هذه البيانات من البيانات السرية. 

 مدى تعلق البيانات باملوضوع -

 درجة صحة البيانات-

 درجة كفاية البيانات-

 مشكلة التضخم-

 مشكلة عدم التأكد-

 النقدية هي أهم أهداف إعداد املوازنة ما-4

عتبر
ُ
 تقدير على النقدية املوازنة وتعتمد .ألاجل قصير املالي التخطيي أدوات أهم من النقدية املوازنة ت

عد .للشركة والخارجة الداخلة املتوقعة النقدية التدفقات
ُ
 مالية سنة من أقل فترة عن النقدية املوازنة وت

 :أهمها أهداف عدة تحقيق في النقدية املوازنة وتسهم .شهور  عدة عادة

 وتوقيتانها النقدية الشركة احتياجات مقدار على التعرف. 

 وتوقيتانها النقدية الفوائض مقدار على التعرف. 

 النقدية من احتياجانها تدبير مصادر  شأن املؤسسة إدارة قرارات دعم. 
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 مؤقتة استثمارات في النقدية الفوائض استثمار  شأن املؤسسة إدارة قرارات دعم. 

 النقدي الخصم من الاستفادة  شأن املؤسسة إدارة قرارات دعم. 

 حل التمرين ألاول: 

 

04/n+1 03/n+1 02/n+1 01/n+1 الفصل 

 موانة املقبوضات 000 835 000 200 1 000 669 1 750 483 1

 املبيعات نقدا - 000 835 000 134 1 000 669 1 750 483 1

 تحصيل من التأمينات - 0 000 66 0 0

 موازنة املدفوعات 800 772 320 788 560 784 020 731 2

 مشتريات املوارد ألاولية - 0 0 0 000 890 1

 مصاريف التأمين - 000 25 000 25 000 25 000 25

 ألاجور  - 000 540 000 540 000 540 000 540

 الحصول على آلاالت - 0 0 0 000 60

 الرسم على رقم ألاعمال - 800 18 320 34 560 30 020 27

 الضمان الاجتماعي - 000 189 000 189 000 189 000 189

 الخزينة الصافية 200 62 880 473 320 358 1 050 111

 الحالة فائض فائض فائض فائض

 

 :رين مقترح للحل الذاتياتم

 :آلاتية املعلومات لك تعطي الصناعية، "النجاح" مؤسسة: التمرين ألاول 

 كالتالي: N+1لسنة  البيع يرات تقد

 10 11 12 11 11 13 14 11 10 الاشهر
C.A 311.111 201.111 301.111 011.111 001.111 000.111 010.111 011.111 021.111 

 .شهرين  عد والباقي نقدا تسوى  املبيعات من %25 -0

ابتداءا  دج 250000 إلى يرتفع املبلغ هذا دج، 150000 بمبلغ شهريا تتم ألاولية املواد من املشتريات  -0

 .أشهر 3  عد % 50 و شهر،  عد % 20 نقدا، تسدد املشتريات من %30.11/10

 .ثالثي كل  هاية في متساوية بأقساط تسدد دج، 90000 ب السنوية التأمين مصاريف تقدر -0

 .للشهر دج 180000 ب مقيمة الصافية ألاجور  -0
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 أجل من جديدة آالت لحيازة بالتخطيي  Nالسنة  من ألاخير خالل  هاية الثالثي املؤسسة قامت -0

 بأقساط املبلغ هذا تسدد املؤسسة .دج0011111  بمبلغ الطلب في الارتفاع مواجهة

أشهر  10 عد  %00أشهر،  10من الباقي يسدد  عد  %01ج في نفس الشهر، د 1111111:كاقتي

 أشهر. 16و الباقي  عد 

 دج   رصيد سالب  00.111-يقدر ب  n+1/11/10رصيد الخزينة في  -6

 املطلوب:

 n+1  السنة سبتمبر وشهر أفريل شهر ما بين للفترة للخزينة التقديرية املوازنة ب عداد قم  -

 علق على رصيد  هاية شهر سبتمبر بذكر القرار املالي املناسب. -

 
 :آلاتية املعلومات لك تعطي الصناعية، "النجاح" مؤسسة:  التمرين الثاني

 كالتالي: N+1لسنة  البيعيرات تقد
 10 11 12 11 11 13 14 11 10 الاشهر

C.A 211.111 061.111 221.111 711.111 221.111 611.111 711.111 011.111 001.111 

 .شهرين  عد والباقي نقدا تسوى  املبيعات من %01 -0

  ابتداء دج 250000 إلى يرتفع املبلغ هذا دج، 011111 بمبلغ شهريا تتم ألاولية املواد من املشتريات  -0

 .أشهر 3  عد % 50 و شهر،  عد % 20 نقدا، تسدد املشتريات من %30. 11/10

 .ثالثي كل  هاية في متساوية بأقساط تسدد دج، 101111 ب السنوية التأمين مصاريف تقدر -0

 .للشهر دج 101111 ب مقيمة الصافية ألاجور  -0

 أجل من جديدة آالت لحيازة بالتخطيي  Nالسنة  من ألاخير الثالثي خالل  هاية املؤسسة قامت -0

 بأقساط املبلغ هذا تسدد املؤسسة .جدج0011111 بمبلغ الطلب في الارتفاع مواجهة

أشهر  10 عد  %00أشهر،  10من الباقي يسدد  عد  %01دج في نفس الشهر،  1111111:كاقتي

 أشهر. 16 والباقي  عد

 سالب   رصيددج  11.111-يقدر ب  n+1/11/10رصيد الخزينة في  -6

 :املطلوب

 n+1  السنة سبتمبر وشهر أفريل شهر ما بين للفترة للخزينة التقديرية املوازنة ب عداد قم  -

 علق على رصيد  هاية شهر سبتمبر بذكر القرار املالي املناسب. -
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