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 :لخصم
عتمد ت املؤسسة.على مستوى  ةالنقدي اتعلى إدارة التدفق 19-ة كوفيدر جائحأثحتديد  إىلذه الدراسة هتدف ه

 .ةلمؤسست النقدية لوازاناملو  دارة التدفقات النقديةإبللمؤشرات الرئيسية املتعلقة  حتليل مفصلعلى 
 األزمةوأثناء ( 2019-2018) األزمةمرحلتني: قبل  إىلوقسمت  2021 إىل 2018الدراسة خالل الفرتة من  مت حتديد

(2020-2021.) 
 لوجستيكس. ملؤسسة كوندور التقديرية النقدية املوازانتاملالية و  القوائم من أساسابياانت المت مجع 

إدارة التدفقات النقدية  على 19-كوفيد  ألزمةالسليب  األثرتؤكد النتائج اليت توصلنا إليها يف هناية هذه الدراسة 
 ومؤشراهتا املختلفة.

 
 .اخلزينةالنقدية، قائمة التدفقات النقدية، موازنة خلزينة، إدارة التدفقات ا، 19-كوفيد  :الكلمات املفتاحية

  
 
 

Résumé : 

 

La présente étude se propose d’identifier l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la gestion des 
flux de trésorerie au niveau de l'entreprise. Elle s’appuie sur une analyse détaillée des principaux 
indicateurs liés à la gestion des flux de trésorerie et des budgets de trésorerie de l’entreprise.  
L’étude en question couvre la période de 2018 à 2021 et est comprend deux étapes: avant la crise 
(2018-2019), et pendant la crise (2020-2021).   
Les données de l'étude ont été principalement recueillies à partir des états financiers et des budgets 
de trésorerie de Condor Logistics. 
Les résultats auxquels nous sommes parvenus à l’issue de cette étude, corroborent l’impact négatif 
de la crise du COVID-19 sur la gestion des flux de trésorerie. 
 
Mots clés : COVID-19, trésorerie, gestion des flux de trésorerie, tableau des flux de trésorerie, 
budget de trésorerie. 
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 مقدمة



 قدمةم
 

 أ
 

 متهيد
 2019نواجه أزمة صحية غري مسبوقة انمجة عن مرض فريوس كوروان  اآلن،ن عامني حىت ع زيدمنذ ما ي

يف  الوابء،أدى هذا  .بظهور العديد من املتحوراتعراضه ستكون مزمنة خصوصا أ أنالذي يبدو  19-كوفيد أو
فقد أتثرت أيًضا  استثناًء،وكذلك االقتصاد واألعمال. اجلزائر ليست  العامل،إضعاف سكان  إىل عام،غضون 

. ونظرًا خلطورة الوضع ومن أجل احتواء املرض وخفض معدل الوفيات الذي يتزايد 2020ابلفريوس منذ مارس 
ووقف العمل لبعض  احلدود،وإغالق  الصارمة،إجراءات االحتواء  إىلكان على الدولة اللجوء   يوم،يوًما بعد 
 .القطاعات

رى يف االقتصادات األخ على غرار اجلزائري،صحية على االقتصاد والتدابري ال 19-كوفيد جائحة تأثر لقد 
زايدة تعقيد الوضع ابلنسبة  إىل دىأما تسببت يف تباطؤ النمو االقتصادي وإعاقة النشاط التجاري و  مجيع أحناء العامل

املشكل األكرب الذي واجه هذه األخرية خالل  أن ستطالعاتاالالعديد من  حيث أظهرت ؤسساتللعديد من امل
 لضمان استمراريتها.الالزمة  التدفقات النقدية نقطاعاهو  األزمة

لمحافظة ل والفوائض،تنبؤ ابلعجز لل تدفقاهتا، تسيريلكأساس   تدفقات النقديةإدارة ال مؤسسةتستخدم أي 
فإن كل  وابلتايل، .املالية ورحبيتها على املدى القصريضمان مالءهتا و  واملصروفات،راقبة املتحصالت مل منوها،على 

واجهها. تالنقدية من أجل تقليل خماطر الضغوط املالية اليت قد  التدفقات ةدار إلعلى األداء اجليد  ةحريص مؤسسة
وبشكل ابستمرار  واخلارجة واملقدرة الداخلة لتدفقات احلقيقيةجيب تتبع اخزينة لل أمثلجل تسيري أمن و  وهكذا،

 .املتعلقة هبا بدقةتنبؤات ال عدادمع ايومي 
 الدراسة: إشكالية

 : على النحو التايلالرئيسية ية اإلشكال  حتديدمتبناءا على ما سبق 
 "على إدارة التدفقات النقدية يف املؤسسة االقتصادية؟ (19-كوفيد)كوروان ما مدى أتثري جائحة  "

 :كما يلي  منها تطرح بعض األسئلة الفرعيةو 
 اإلجراءات املتخذة ملواجهتها؟ وماهي أهمجبائحة كوروان؟  دما املقصو  -
 ؟على إدارة التدفقات النقدية ملؤسسة كوندور لوجستيكس 19-جائحة كوفيدأزمة  أثرتهل  -

 الدراسة فرضيات
 :لإلجابة على هذه التساؤالت، مت صياغة الفرضيات التالية

 ؛االقتصادية ؤسسةيف املتؤثر جائحة كوروان على إدارة التدفقات النقدية  -



 قدمةم

 

 ب
 

اختاذ  إىل، ما أدى وعلى املؤسسات بشكل أخص على اقتصادايت الدول تأثر  ةعامليأزمة جائحة كوروان  -
 ؛األزمةإجراءات ملواجهة 

 .زمة كوروانأأتثرت إدارة التدفقات النقدية يف مؤسسة كوندور لوجستيكس بتبعات   -
 سة:راأمهية الد

 ،ؤسسةاملانتج عن إدارة وتشغيل  فهي للمسريين واملدراء املاليني، مصدر قلق دائم ةالنقدي اتالتدفقتشكل 
 تمنها. جاءتشغيل واستدامتها تعتمد بشدة على التدفق النقدي واإلدارة اليت تتكون الفإن استمرارية دورة  وابلفعل،

املايل يف ظل األزمات،  وإىل معرفة وضعها تدفقات نقدية اثبتة بشكل مستمر إىلاستنا ألن املؤسسات يف حاجة ر د
 .نتشار اجلائحة عرب العاملاخاصة مع 

ملؤسسة االقتصادية ا يف إدارة التدفقات النقديةجائحة كوروان على أثر استنا يف تشخيص ر كما تكمن أمهية د
اسة يف خدمة ر كما تساهم هذه الد  ،خالل هذه اجلائحة على ضمان استمراريتهااحلكم على قدرة املؤسسة  من أجل

 املؤسسة واالقتصاد بشكل عام.البحث العلمي مبا يعود ابلفائدة على 
 الدراسة: دافأه

  :نوجزها كاآليت حتقيق مجلة من األهداف إىلهذه نسعى استنا ر من خالل د
 والتسيري األمثل هلا؛إدارة التدفقات النقدية وخمتلف املؤشرات املتعلقة ابخلزينة التعرف على  -
الكربى  أثرها على القطاعات االقتصادية العامليةومعرفة  فاهيم املتعلقة جبائحة كورواناز أهم املر إب -

 ؛ائريز جلاواالقتصاد 
ملؤسسة كوندور  التدفقات النقديةإدارة حتدثه جائحة كوروان على  أنالتأثري الذي ميكن  دىمقياس  -

 لوجستيكس.
 أسباب اختيار املوضوع:

 :من أهم الدوافع اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع هي
مرجع ومورد مستقبلي  مبثابةذلك  كونيحىت  الساعة،من أهم مواضيع  19-ثر أزمة كوفيدالتوثيق أليعترب  -

 ؛وجلميع اخلرباء يف شىت اجملاالتصناع القرار ل
 إدارة التدفقات النقدية؛  على 19-أزمة جائحة كوروان كوفيدالرغبة يف القيام ببحث أكادميي يظهر آاثر  -
 امليل الشخصي للمواضيع ذات الصلة بكيفية تسيري املؤسسات اليت تعاين من صعوابت مالية؛ -

 



 قدمةم

 

 ج
 

 ؛االقتصادية ةحماولة الربط بني اجلانب النظري للموضوع وما هو موجود فعال يف املؤسس -
 ؛تستفيد منها املؤسسة أنالرغبة يف اكتشاف معلومات ذات أمهية ميكن  -
 .حماولة إضافة مرجع جديد يف املوضوع إلثراء املكتبة اجلامعية -
 :املتبع املنهج

 كما يلي:  واملنهج التحليلينهج الوصفي امل مت استخدام أعاله،من أجل حتقيق األهداف املذكورة 
واملعلومات واملراجع  مجع البياانتالذي يقوم على  ،اجلانب النظري عرض يفستخدم ا املنهج الوصفي -

  ابملوضوع؛ذات الصلة  املختلفة
ؤسسة مل النقدية قائمةالتدفقات اخلزينة،  حتليلمت حيث  تطبيقياجلانب ال يف عليهعتمد ا املنهج التحليلي -

قبل ويف ظل  كذلك ايل موازنة اخلزينة وذلكها مع التطرق  من املستخلصةواملؤشرات كوندور لوجستيكس 
 كوروان.جائحة  

 سة:راحدود الد
  برج بوعريريج؛ كوندور لوجستيكسؤسسة  م قمنا إبجراء الدراسة على احلدود املكانية: -
 أي( 2021-2018)بني  الفرتة املمتدة مالبياانت املالية للمؤسسة لمتت الدراسة على  احلدود الزمنية: -

 ما قبل جائحة والفرتة اليت انتشرت فيها. الفرتة
 سة:ار صعوابت الد

 ؛حداثة الدراسة لعدم التعرض هلا من قبل الباحثني -
حيث  النقدية،إدارة التدفقات  على 19-ازمة كوفيد أثرغياب شبه كلي للدراسات امليدانية اليت توضح  -

 احنصرت أغلب البحوث املقدمة بشأن املوضوع بدراسة شق دون آخر؛
 ؛أبثر جائحة كوروان على املؤسسات اجلزائريةشح املصادر وابخلصوص فيما يتعلق  -
 .ضيق الوقت املخصص للمذكرة ابملقارنة مع حجم املوضوع -

 هيكل البحث:
 :  فصلني إىلسة ار من أجل تغطية املوضوع مت تقسيم الد

 يف ثالث مباحث، تناولنا يف املبحث ذلكاسة و ر املفاهيم األساسية حول موضوع الديتناول  :الفصل األول -
 اولنا عموميات حول جائحة كوروان،يف املبحث الثاين فقد تن ،إبدارة التدفقات النقديةاألول املفاهيم املرتبطة 



 قدمةم

 

 د
 

سات رامث التعقيب على هذه الداليت تناولت موضوعنا اسات السابقة ر عرض الد مت فيه املبحث الثالث أما
 .سات السابقةار الد اساتنا عنر ما مييز د وعرض

 ، يف املبحث األول عرضنا فيهمباحث ثالث إىلاسة امليدانية قمنا بتقسيمه ر اخلاص ابلد :الفصل الثاين -
-ازمة كوفيد حاولنا استنتاج أثر والثالث فقدالثاين  نياملبحثيف  ،كوندور لوجستيكس  ؤسسةمل تقدميا عاما

وحتليل يف اجلانب النظري  املدروسة تار ؤشخمتلف املابستعمال  مؤسسةلالتدفقات النقدية ل على إدارة 19
 .مها مث اإلجابة على اإلشكاليات وإثبات صحة الفرضياتيالنتائج وتقي

 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل األول
 19-النقدية وجائحة كوفيد إدارة التدفقاتعموميات حول 
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  متهيد
التحدايت الصحية والتداعيات االقتصادية ، أدت القيود احلكومية ،األزمةيف بيئة تنافسية صعبة ابلفعل قبل 

املشكل  أنأظهرت العديد من االستطالعات  .ؤسساتزايدة تعقيد الوضع ابلنسبة للعديد من امل إىللـجائحة كوروان 
 استمراريتها. اليت تضمنهو انقطاع التدفقات النقدية  األزمةاألكرب الذي واجه هذه األخرية خالل 
التدفقات إدارة خمتلف تقنيات  تستخدمفإهنا  ضمان وجودها واستمراريتها حىت تضمن أي مؤسسة كانت

النقدية كأساس لتسيري تدفقاهتا، للتنبؤ ابلعجز والفوائض، للمحافظة على منوها، ملراقبة املتحصالت واملصروفات، 
وابلتايل فإن كل مؤسسة حريصة على األداء اجليد إلدارة  ،وضمان مالءهتا املالية ورحبيتها على املدى القصري

  .ط املالية اليت قد تواجههاالتدفقات النقدية من أجل تقليل خماطر الضغو 
فهو  ،احملاسبيةاألرابح أمهية عن  قلأنه ال يال ا  امليزانية املاليةظهر يفيال  هنأالتدفقات النقدية رغم مفهوم  إن

التقييمات املتعلقة بدورة احلياة،  إىلميثل انعكاسا أكثر موضوعية للنتائج اليت حققتها املؤسسة ألن حسابه ال حيتاج 
  .األرابح همن خالله احلكم على جودة هذ ميكنو بل  ،املؤوانت وخسائر القيمة
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 ماهية إدارة التدفقات النقديةملبحث األول: ا
، حيث ذلك( متعدد األوجه إىلوما  اجلمعيات، والتجارية،إن مفهوم خزينة املنظمات )الشركات الصناعية 

 من سنحاول كوهنا نتيجة لتدفقات نقدية متعددة مت مجعها وصرفها.من   أومن مفهوم التوازن املايل  هميكن حتديد
 .فهوم اخلزينة واإلملام مبحتواها والتدفقات اخلاصة هبام من لكل التطرق املبحث هذا خالل

 املطلب األول: مفاهيم أساسية حول اخلزينة والتدفقات النقدية
من أيضا ميكن حتديدها  الداخلة واخلارجة يف املؤسسة كون اخلزينة رصيد للتدفقات النقدية  إىلابإلضافة 
جيب االملام  ، عدة مقارابت ميكن من خالهلا حتديد مفهوم اخلزينةالتوازن املايل مفهوممن خالل  أوخالل مكوانهتا، 

  .إدارة التدفقات النقدية وخمتلف تقنياهتامفهوم  إىلن نتطرق أ قبلهبا 
 اخلزينة والتوازن املايلالفرع األول: 
 هلا والعناصر املكونةأوال: اخلزينة 

 تعريف اخلزينة .1
 :ميكن النظر للخزينة مبفاهيم عديدة منها

  ،1اجلارية" البنكية واحلساابت اجلاهزة القيم جمموع": أهنا على اخلزينة تعرف
 دورة بدورة االستغالل، متعلقة كانت  سواء املؤسسة، تسيري عمليات جلميع مالية ترمجة"أهنا:  على كذلك  وتعرف

 ،2"االستغالل دورة خارج العمليات أو االستثمار
 املوجودة )ابستثناء السلفات النقدايت إمجايل عن عبارة وهي وخصومها، اخلزينة أصول بني الفرق: "آخر مبعىن

 ،3العامل املال رأس واحتياجات العامل املال رأس بني الفرق طريق عن معرفتها ميكن كما  املصرفية(،
لكل  مورد اخلزينة تعترب حيث للخزينة، مشوال أكثر مفهوم استنتاج ميكن السابقة التعاريف خالل ومن

 دائما ملواجهة جاهزة قيم وجود يتطلب ما وهذا املدى القصرية أو الطويلة سواء املؤسسة هبا تقوم اليت العمليات
 وهي دورة االستغالل، ملدة املؤسسة حوزة يف اليت األموال من جمموعة عن عبارة إذن فهي املؤسسة، احتياجات

 دورة االستغالل. خالل فعال استعماهلا تستطيع املبالغ اليت أي اجلاهزة، القيم صايف تشمل
                                                           

1 Stéphane Griffiths. Gestion Financière, Edition Chihab, France, 1996, P 97. 
2 Jack Forget. Gestion De Trésorerie, optimiser la gestion financière de l’entreprise à court terme, édition 
d’organisation, France, 2005, P 12. 

امللتقى الدويل  إىل، ورقة حبثية مقدمة انعكاسات تطبيق النظام احملاسيب املايل على التشخيص املايل للمؤسسة .دشاش عبد القادر ؛مداين بن بلغيث 3
 .24، ص 2011ديسمرب  14و 13حول: النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، أايم 
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 للخزينة املكونة العناصر .2
خصومها، كما  وعناصراخلزينة الية، وتتكون من عناصر أصول خلزينة انطالقا من امليزانية املتتحدد مكوانت ا

 يلي:
 عناصر أصول اخلزينة. 1.2

 1:متاح، وهي أووتضم كل أصل سائل 
طريق اتصال  هي من أهم وسائل التمويل اليت تلجأ إليها املؤسسة لدعم اخلزينة عن األوراق التجارية للتحصيل:

 البنك املتعامل مع الزبون خلصمها. أواملؤسسة بينها 
هو الذي يقدم  هي وسيلة لتمويل مشرتايت الزبون نقدا، يف هذا النوع من اخلصم املدين اخلصم غري املباشر: -

ابسم املدين وابملقابل يتم  ء هذه العملية يكفي أن يكون صاحب الورقة قد محل السفتجةراالورقة للخصم، وإلج
ف اخلصم، يتحملها أحدمها ومصاري املورد أوالدفع النقدي لدينه ويستطيع البنك تسديد الورقة مباشرة للمدين 

 والعملية يقوم هبا البنك العميل.
اآلجال تكون  تقوم املؤسسة بتوظيف أمواهلا الفائضة من خالل فتح حساابت بنكية ألجل وهذه الودائع ألجل: -

إذا كانت املؤسسة يف حاجة  ويف حالة ما أشهر،ثالثة  إىلوح من شهر امتغرية حسب احتياجات اخلزينة، وهي ترت 
 سيولة نقدية قبل انقضاء املدة القانونية فإن البنك مينحها قرض اخلزينة.

هي األموال اجلاهزة اليت ميكن أن تتصرف فيها املؤسسة يف أي وقت، وتتمثل يف حساابت  احلساابت اجلارية: -
 حلساب الربيدي اجلاري.او  البنك ،الصندوق

طرحها لالكتتاب، حيث تكون مدة استحقاقها تتقوم املؤسسة بشراء سندات من البنوك اليت  :سندات اخلزينة -
 ثالثة أشهر، وعند حلول موعد االستحقاق فإن البنك يسدد قيمة السند مضافا إليه الفائدة احملددة. ال تزيد عن

 عناصر خصوم اخلزينة. 2.2
 احتياجات املؤسسة البنك حيث يوفرخلزينة ، لتمويل ااملؤسسة من قبل البنك  حتصل عليهاهي األموال اليت 

 2:مبنحها السيولة اليت حتتاج إليها لتسديد التزاماهتا، وتتمثل يف

                                                           
 .31، 30، ص ص 2013، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، اخلزينة تسيرياألمثلية يف  .ابديس بن حيي بو خلوه 1
 .33املرجع السابق، ص  .ابديس بن حيي بوخلوه 2
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وتكون موجهة للمساعدة الظرفية للمؤسسة، فهي عبارة عن سد مباشر لثغرة يف خزينة  تسهيالت اخلزينة: -
الصعبة اليت متر هبا املؤسسة، ويتم االتفاق بينه وبني  يقوم البنك بتقدمي تسهيالت لتجاوز الفرتة املؤسسة، حيث

 .العمليةالتسهيالت والعمولة اليت تدفعها املؤسسة خالل هذه  املؤسسة عن حجم
النوع من القروض يسمح حلساب املؤسسة أن يبقى يف حالة مدينة بصفة أطول  هذا :املكشوفالسحب على  -

القرض فإن البنك يقتطع عمولة أكرب من النوع األول، ومتنح ضماانت  خلطورة العملية، ومقابل هذا من األوىل نظرا
 شكل أوراق مالية اليت تغطي حمفظتها ومقابلها مينحها البنك تسبيقات بنكية. للبنك يف

من خالل اتفاق بني املؤسسة والبنك ميكن هلذا األخري أن يسمح هلا بسحب األموال حىت  :السلفات املصرفية -
 أموال جاهزة يف البنك.هلا  وإن مل يكن

 العالقة بني اخلزينة ومؤشرات التوازن املايلاثنيا: 
  :هوم التوازن املايلمفاخلزينة من خالل  سنحاول حتديدمن خالل هذا العنصر 

  FRB :1أس املال العامل ر احتياجات  .1
 التشغيل،أي دورة  والبيع،رأس املال العامل أساًسا من التحوالت يف دورة الشراء واإلنتاج  إىلأتيت احلاجة 

يف  الضروري،غالًبا ما يكون من  املثالاليت تغذيها القيود التجارية والتقنية املختلفة اليت تتحملها الشركة. على سبيل 
دعم مستوى معني من خمزون املواد اخلام واملنتجات النهائية حىت ال تتسبب يف انقطاع عمليات اإلنتاج  الصناعة،

 لشائع أيًضا أن ترى الشركات تتماشى مع ممارسات الصناعة من حيث ائتمان العمالء.والتسويق. ومن ا
 

 يف رأس املال العامل كما يلي:  حتياجاالحيسب  أنميكن 
 
 
 

                                                           
1 Philipe Desbrières ; Evelyne Poincelot. Gestion de trésorerie, 2ème édition, éditions EMS, France, 2015, P 10. 

(املصرفية السلفات - األجل قصرية الديون) –( حمققة قيم+  االستغالل قيم= )العامل املال رأس احتياجات  

(مصرفية سلفات - األجل قصرية ديون) –( ةجاهز  قيم - متداولة أصول= )العامل املال رأس احتياجات  
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 طريقة ابسم أيًضا واملعروفة املعياري، التشغيلي العامل املال رأس بطريقة يسمى ما هي هبا املوصي الطريقة
 العامل املال رأس احتياجات لتمويل الالزمة املوارد هو لالستغالل العامل املال ، حيث أن رأس"اخلرباء احملاسبني"

 .1رقم األعمال خارج الرسوم دوران أايم يف عنها املعرب( BFRE) للشركة قصرية االجل
 

 
 
 
 
 : FR رأس املال العامل .2

أي بني املوارد  للشركة،أبنه الفرق بني املوارد واالستخدامات غري الدورية الثابتة  رأس املال العاملف يعر 
 .2تعلقة بدورات التمويل واالستثمارواالستخدامات امل

 :3ميكن حساب رأس املال العامل وفق منظورين مها
 :وحيسب كما يلي الثابتة واألصوليعرب رأس املال العامل عن العالقة بني األموال الدائمة  أعلى امليزانية: من
 
 
 وفق وحيسباألجل  يعرب رأس املال العامل عن العالقة بني األصول املتداولة والقروض قصرية نية:از يأسفل امل من

 :العالقة التالية
 
 

 س املال العامل من خالل امليزانية الوظيفية:أمفهوم ر الشكل املوايل يوضح 
 

                                                           
1 Philipe Rousselot ; Jean-François Verdié. La gestion de la trésorerie, 2ème édition, éditions Dunod, France, 
2004, P 18. 
2 Philipe Desbrières ; Evelyne Poincelot. Gestion de trésorerie, ibid. P 11. 

 .69، 68، ص ص 2011، دار وائل للنشر، األردن، التسيري املايل إدارة مالية .يوسف قريشي ؛إلياس بن ساسي 3

 يوم 360* االعمال خارج الرسم(العامل/رقم  املال رأساحتياجات ) =العامل لالستغالل املال رأس احتياجات

 املوردين ديون – الزابئن حقوق+  احملزون =العامل لالستغالل املال رأس احتياجات

األصول الثابتة -الدائمة  واردرأس املال العامل = امل  

القروض قصرية األجل -رأس املال العامل= األصول املتداولة   
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مصادر غري دورية اثبتة
أموال خاصة من مصدر خارجي= 
أموال خاصة من مصدر داخلي +
)احتياطات، اهتالكات، مؤوانت(

قروض طويلة ومتوسطة األجل+

استخدامات غري دورية اثبتة
التثبيتات االمجالية= 

)غري مادية، مادية، مالية(

ع.م.ر

ع.م.ر.ا اخلزينة

 
 ".Philipe Desbrières et Evelyne Poincelot, Gestion de trésorerie, P 11"ترمجة الطلبة اعتمادا على املصدر:   

 
 الصافية اخلزينة .3

 ؤسسةامل أن يعين موجبة عندما تكون اخلزينة. معني اتريخ يف نتيجة للتوازن املايل للمؤسسة اخلزينة الصافية متثل
يعتمد على مصادر املؤسسة  ليو مت أن إىلعندما تكون هذه األخرية سالبة فإهنا تشري . الفور على متاحة نقود لديها

 .للبنك مصاريف مالية يدفع فإنه وابلتايل ،(بنكية دائنة أرصدة ،املكشوف على سحب) خارجية
 
 :1يلي كما  حتسب أنميكن  و
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .53 ص، 2017، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التسيري املايل حسب الربانمج الرمسي اجلديد .ميلود بوشنقري ؛مليكة زغيب 1

 رأس املال العامل من خالل امليزانية الوظيفية(: I-1الشكل رقم )

املصرفية السلفات - جاهزة قيم=  اخلزينة  

العامل املال رأس احتياجات - العامل املال رأس=  اخلزينة  
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 :1كما ميكن حساهبا كما يلي
 
 

 يف ثالث وضعيات للخزينة:نفسها جتد املؤسسة  أنميكن 
 
 ولكن (،FRNG = BFR) رأس املال العامل احتياجات لتلبية فقط كافية  املالية املوارد :خزينة صفرية -

 نقدي أمان هامش لديها ليس الشركة ألن نظرًا( تعبئتها ميكن موارد هناك تكن مل إذا) موجودة املالية املخاطر
 ضافية؛اإل نفقاتابل للوفاء

 
 ،(FRNG < BFR) رأس املال العامل احتياجات لتمويل يكفي الرأس املال العامل  خزينة سالبة: -

 هذه لتلبية( املصريف املكشوف على السحب) األجل قصري التمويل إىل اللجوء الشركة على جيب لذلك
 .تستمر أن ينبغي ال مالية خماطر متثل واليت األجل، قصرية التشغيلية االحتياجات

 
 FRNG) ابلكامل العامل املال رأس احتياجات متويل العامل املال رأس يتيح صحي، الوضع :موجبة خزينة -

> BFR) صافية خزينة وتوليد. 
 

 بعني االعتبار: مع اخذ وضعية كل العناصر اجلدول املوايل حوصلة عن خمتلف وضعيات التوازن املايليعطي 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Dorothée Ansermino ; Yves Virton. La gestion pour les nuls, Edition First, Paris, France, 2021, P 179. 

خزينة اخلصوم -خزينة األصول =  اخلزينة  
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 املال رأس

 العامل
 رأس احتياجات
 العامل املال

 خزينة
 صافية

 حتليل الوضعية

FRNG>0 

BFR>0 TN>0 
، املؤسسة تنتج النقد، لكن ال جيب مبصادر اثبتةر.م.ع ممولة كليا  حتياجاتا
  .حيث سيكون مرادفا لرأس مال عاطلن يكون مبالغا فيه أ

BFR>0 TN<0 

اثبتة، لكن أيضا بسلفات مصرفية  مبصادر جزئيا ممولة ع.م.ر احتياجات
 البنك من املكشوف على السحب أن طاملا .اخلطر البنكي جيب حتليل مكلفة،
 .الشركة رحبية على يعتمد شيء فكل ، مقلًقة تليس ةوضعيال فإن ، معقول

BFR<0 TN>0 
 خزينة لديها ؤسسةامل أن من التحقق فقط املهم من ،زائدة الثالثة لعناصرا

 .فائدة على حتصل حىت الفائض استثمار الضروري فمن وإال ،ةمعقول

FRNG<0 

BFR>0 TN<0 

 على السحب خالل من الثابتة األصول من وجزء ا.ر.م.ع متويل يتم
 ، البنوك على كلًيا  تعتمد الشركة ألن ، للغاية وخطري مقلق الوضع. املكشوف

 .تفسريه وميكن استثنائًيا الوضع يكن مل ما ، بعمق النشاط متويل مراجعة جيب

BFR<0 TN>0 
 رأس موارد من متول اليت ،الثابتةستخدامات اال لتغطية كافية  غريالدائمة  املوارد
 .املستقرة املوارد تعزيز املعقول من سيكون. والنقد العامل املال

BFR<0 TN<0 
 على أيًضا ولكن واملوردين، العمالء على الثابتة أصوهلا متويل يف ؤسسةامل تعتمد
 .كبري  مايل خطر يف إهنا. البنوك من املكشوف على السحب ابستخدام البنوك

  Dorothée Ansermino, Yves Virton. La gestion pour les nuls, Ibid. P 183 املصدر:
 

 1اخلزينة كرصيد للتدفقات النقديةاثلثا: 
 التدفقات على بناءً  املستقبلي تطوره فهم أو النقد يف السابقة التغريات شرح املمكن من علجت قاربةامل ههذ

 تدفقات: االعتبار يف التدفقات مجيع تؤخذ. النقدية واملدفوعات املقبوضات: النقد على مباشر بشكل تؤثر اليت
 أو السنوية األقساط) املالية التدفقات ذلك(؛ إىل وما االجتماعية، والرسوم واألجور، املواد، مشرتايت) التشغيل
 األصول، عن نازلالت االستثمارات،) االستثنائية التدفقات ذلك(؛ إىل وما اجلديدة والقروض القروض سداد أقساط

 (.إخل

                                                           
1 Philipe Desbrières ; Evelyne Poincelot. Gestion de trésorerie, Op. Cit. P 14. 

 وضعيات التوازن املايل من خالل امليزانية الوظيفية(: I-1اجلدول رقم )
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 تسمى واليت ،مؤسسةلل اليومية العمليات عن الناتج النقدي التدفق قياس من النقد يف ريالتغ إبراز أيًضا ميكن
 أو ابالستثمار املتعلقة العمليات ابستثناء الدخل أو النفقات همن نطرح يذوال، (ETE) التشغيلي النقدي الفائض

 :قروضال معامالت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حتديد اخلزينة من خالل طريقة النسب املالية: رابعا

ومعرفتها بشكل أفضل.  ؤسسةوعيوب امل اسنهو التقييم الدقيق حملاملالية  اهلدف الرئيسي من طريقة النسبة
املدى الغرض من النسب النقدية هو قياس املالءة يف  .تعمل املعرفة اجليدة ابملاضي على حتسني جودة التوقعات

 اخلزينة انطالقا من رصيد التدفقات النقدية:حساب 
 خزينة بداية الدورة  = اخلزينة النهائية
 + مقبوضات الفرتة                    
 مدفوعات الفرتة –               

 :التشغيلي النقدي الفائض من انطالقا اخلزينة حساب
التشغيلي  النقدي تغري احتياجات ر.م.ع = الفائض –الفائض اإلمجايل لالستغالل  = اخلزينة النهائية

(ETE) 
 االستثمارات   -

 + التنازل على األصول
 + قروض جديدة

 تسديد القروض -
 + نواتج مالية

 مصاريف مالية -
 ضرائب   -

 + تقدميات الشركاء
 الدورة بداية + خزينة

 



 19-عموميات حول إدارة التدفقات النقدية وجائحة كوفيد األول: الفصل

- 15 - 
 

املدى ولكن أيًضا على تكوين رأس املال املتداول والديون يف  ،املال العامل رأسواليت تعتمد على حجم  القصري
 .1القصري

 2س املال العاملأنسب ر  .1
  س املال العامل )نسبة التمويل الدائم( ابلعالقة التالية:أتعرف نسبة ر 

 
 

 أي جيب أن يكون رأس املال العامل موجًبا.  ،1جيب أن تكون هذه النسبة أكرب من 
  املال العامل للمخزوانت حتسب كما يلي: رأسنسبة تغطية 

 
 

على متويل قيمها املتاحة  ؤسسةوقدرة امل ،قدرة رأس املال العامل على تغطية املخزون إىلتشري هذه النسبة 
 من خالل الديون قصرية األجل.

 3نسب السيولة .2
 نسبة السيولة العامة: 

 
 

 تبني لنا هاته النسبة مدى قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا القصرية يف األجل احملدد، كما تبني لنا مدى
من الواحد، فإذا كان أقل من  أكربحتقق  أنوجيب على املؤسسة  األصول املتداولة للديون قصرية األجلتغطية 

 رأس أوايل بزايدة ديوهنا الطويلة جع هيكلها املتراجيب على املؤسسة أن  خطرية وهلذا أوالواحد فهي حالة سيئة 
 .قصرية املدى بتخفيض ديوهنا أوماهلا اخلاص 

 صةنسبة السيولة اخلا 
 

                                                           
1 www.cours.gratuit.com 23:30 مت االطالع عليه يف 2022/05/20 على الساعة 

2 GRANDGUILLOT(B) et (F). Analyse Financière, édition Guliano, 2016, P 146. 
3 Piere conso. La gestion financière de l’entreprise, Dunod, France, 7ème édition, P 623. 

 .األصول الدائمة/  األموال الدائمة= نسبة راس املال العامل 

 .املخزوانت/  راس املال العامل= نسبة تغطية راس املال العامل للمخزوانت 

 ديون قصرية األجل / األصول املتداولة نسبة السيولة العامة =
 

 ديون قصرية األجل /( جاهزة + قيم قابلة للتحقيق )قيم =نسبة السيولة اخلاصة 

http://www.cours.gratuit.com/
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 تحققلاملختصرة، حيث حتسب بعد حساب نسبة السيولة العامة وذلك ل أوتسمى أيضا بنسبة اخلزينة العامة 
جيب أن  الدوران، والمن تغطية الديون قصرية األجل بواسطة احلقوق اخلاصة يف املؤسسات ذات املخزون بطيء 

 .الضمان وهو حد 0,5هلا هو  األقصى واحلد 0,3تكون هذه النسبة كبرية حيث ُحدد احلد األدىن هلا ب 
  (اآلنية)نسبة السيولة احلالية: 

 
 

األجل، ففي  املؤسسة وبني الديون القصريةنقوم حبساب هذه النسبة ملقارنة السيولة املوجودة حتت تصرف 
تساوي على األقل  الة ما إذا كانت مدة تسديد القروض قصرية األجل قصرية جدا جيب أن تكون هذه النسبةح

 .الواحد
 ومنيف حالة وجود ديون مدة استحقاقها تزيد عن الشهر فهنا تكون هذه النسبة أقل من الواحد  أما

 .0,3و 0,2املستحسن أن تكون حمصورة بني 
  1املال العامل رأسدوران احتياجات نسب  .3

 مدة دوران احلقوق على الزابئن 
 االئتمان مدة متوسط) املؤسسة لعمالء التحصيل شروطدوران احلقوق على الزابئن متوسط  يقيس معدل

 متوسط مع احلقوق على الزابئن بقسمة احتساهبا يتم(. متأخرة مدفوعات أي إىل ابإلضافةاملؤسسة  قبل من املمنوح
 .اليومي رقم االعمال حجم

 
 

 ديون املورديندوران  مدة  
 مورديها قبل من املمنوحة النهائية املواعيد) للمؤسسة الدفع شروطتقيس نسبة دوران ديون املوردين متوسط 

 .اليومية املشرتايتمبتوسط ديون املوردين  ربط خالل من ،(تأخرياتال إىلابإلضافة 
 
 

                                                           
1 Pierre Vernimmen. Finance d’entreprise, édition Dalloz, 19ème édition, Paris, France, 2021, P 23. 

 قيم جاهزة / ديون قصرية األجل نسبة السيولة احلالية =

 يوم 365 *رقم االعمال مع احتساب الرسوم( احلقوق على الزابئن / ) قوق الزابئن =حدوران  مدة

 يوم 365 *املشرتايت مع احتساب الرسوم(  /ديون املوردين ) =دوران ديون املوردين  مدة
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  املخزوانت دورانمدة 
 املقدمة،اعتماًدا على املعلومات  الواقع،دوران املخزون. يف  معدلحتدد دقة املعلومات احملاسبية حساب 

التقريبية اليت تقارن البياانت غري  نسبعن ال الرضا أو احلقيقية، دورانالمدة سيكون التحليل قادرًا على تقييم 
 املتجانسة.

 مهمة يف إطار حتليل ميكن يف بداية االمر، حساب مدة دوران امجالية، غري معربة ابلقيمة املطلقة، لكنها
 االجتاهات:

 
 

أن حيسب دوران كل نوع من  للغاية،إذا كان حيتوي على معلومات حماسبية مفصلة  أيًضا،ميكن للتحليل 
 :التالية دورانومييز نسب ال ،(خاصة املواد اخلام والسلع)أنواع املخزون 

 
 
 
 
 
 

 وأهم مؤشراهتا النقديةقائمة التدفقات  :املطلب الثاين
التشغيلية والتمويلية  ام النقد يف أنشطتهاستخداو ف تقوم املؤسسة بتوليد كيالنقدية  قائمة التدفقات عكس ت

فهو يعد  سيولة كافية بفضلعلى العمل على املدى القصري والطويل  االخريةهذه  قدرةكما يوضح   واالستثمارية
 على أساس نقدي. 

 قائمة التدفقات النقدية :الفرع األول
رصيد  أو نتيجة هيبني اخلزينة والتدفقات النقدية، ف العالقة التعرف على هذا العنصرمن خالل  سيتم

  .الداخلة واخلارجة للتدفقات النقدية
 

 لعدد األايم من رقم األعما =يوم  365 *رقم االعمال خارج الرسوم(  / )املخزوانت

 عدد األايم من املشرتايت =يوم  365 *املشرتايت السنوية م.أ خارج الرسوم(  / )خمزون املواد االولية

 عدد األايم من املشرتايت =يوم  365 *( خارج الرسوم بضاعة السنويةاملشرتايت  / )خمزون البضاعة

 مدة دوران املواد التامة الصنع =يوم  365 *التكلفة السنوية للمبيعات  / خمزون املواد التامة
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    ااهتالتدفقات النقدية وتصنيفأوال: 
 التدفقات النقدية تعريف .1

النقدية  املدفوعة من أواملستلمة والتدفقات اخلارجة  أوالتدفقات النقدية هي عبارة عن: "التدفقات الواردة 
 .1"وما يعادهلا

 يف البنود الشبه نقدية وهي االستثمارات قصرية أونقص يف النقدية  أوويعرف التدفق النقدي أبنه: "زايدة 
 .2"مبالغ نقدية إىلاألجل عالية السيولة واليت ميكن حتويلها 

معينة،  دفعتها خالل فرتة زمنية أوكما ميكن تعريفها على أهنا: "مؤشر لألموال اليت حتصلت عليها املؤسسة 
املالية يف  يعادهلا، حيث أهنا تساعد مستخدمي البياانتفهي متثل مجيع التدفقات الداخلة واخلارجة للنقدية وما 

 .3احلصول على املعلومات املتعلقة ابستخدام املوارد املالية أبكملها تقريبا خالل فرتة زمنية معينة"
خالل ملؤسسة ا من واىلالداخلة  أواخلارجة النقدية  كل حركاتريف التدفقات النقدية أبهنا  مما سبق ميكن تع

 زمنية معينة.  فرتة
 تصنيفات التدفقات النقدية .2

 :4يتم تصنيف التدفقات النقدية على أساس نشأهتا أي مصدرها، كما يلي
 :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. 1.2

 تشتق التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بشكل أساسي من األنشطة الرئيسية لتوليد اإليرادات يف
 هذا مؤشر مهم على القوة املالية للمؤسسة ألنه ميثل مصدر مهم للتمويل الداخلي، ينظر عادةاملؤسسة ويعترب 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كمقياس لقدرة املؤسسة على احملافظة على إىلمستخدمو البياانت املالية 
  ودفع توزيعات األرابح على املسامهنيقدرهتا التشغيلية ودعم األنشطة األخرى مثل تسديد الديون واإلقرتاضات 

 .متويل خارجي إىلوتنفيذ االستثمارات دون اللجوء 
 

                                                           
 .91، ص 2008، دار وائل للنشر، األردن، معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية .مجعة محيدات ؛حممد أبو نصار 1
 .95، ص 2009األردن،  ، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع،إدارة العمليات النقدية واملالية بني النظرية والتطبيق .زاهر عبد الرحيم عاطف 2

3 Bingilor Paymaster Frank; Oyadonghan Kereotu James. Cash Flow And Corporate Performance, European 
Journal Of Accounting Auditing And Finance Research, United Kingdom, Vol 02, No 07, September 2014, P78. 

، جملة اإلدارة والقتصاد، ة التدفقات النقديةمابستخدام قائحتليل جودة سيولة املصارف  .سارة عبد امللك عبد احلميد ؛شدى عبد احلسني جرب 4
 .331، ص 2017، 111العراق، العدد 
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 ةت النقدية من األنشطة االستثماريالتدفقا. 2.2
تلك  أن إىلترجع أمهية إظهار التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة االستثمارية يف قسم منفصل ابلقائمة 

الناجتة عن  أي مدى مت ختصيص مصادر لتوليد أرابح وتدفقات نقدية مستقبلية مثل التدفقات إىلالتدفقات توضح 
 .شراء املمتلكات، العائدات والفوائد املستلمة وتوزيع األرابح وغريها

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية. 3.2
 ك وهيكل االقرتاض يف املؤسسة مثلوهي التدفقات النقدية املتعلقة ابألنشطة اليت ختص رأس املال اململو 

 املالك، النقدية املستلمة من إىلاخلزينة وبيعها، توزيعات األرابح النقدية املدفوعة  سنداتالتدفقات املتعلقة بشراء 
 إصدار أدوات دين والنقدية املدفوعة إلطفائها، احلصول على قروض من الغري وتسديدها نقدا، النقدية املستلمة

  .1كتخفيضله  املال واملدفوعة كزايدة لرأس 
 ؤشرات قائمة التدفقات النقديةماثنيا: 
 وأهدافها قائمة التدفقات النقديةأوال: 

  قائمة التدفقات النقديةتعريف  .1
)التدفقات  ألموالا قائمة تقدم نوعية من املعلومات عن مصادر" اهنميكن تعريف قائمة التدفقات النقدية أب 

للمنشاة، هذه  املالية )التدفقات اخلارجة( خالل الفرتة اليت تعد عنها القوائم األموالواستخدامات الداخلة(، 
الكشف عن بعض  يف ، مما يزيد من فاعليتهاواملوضوعية املناسبةاملعلومات اليت تقدما القائمة تتصف ابالعتمادية 

  .2"األجل القصرياة يف سيولة املنش واالستثمار والتمويل علىأنشطة التشغيل  إثراألمور اهلامة عن 
ما خالل فرتة زمنية معينة،  ومتحصالت ملؤسسةعبارة عن جدول يوضح لنا مدفوعات تعرف كذلك أبهنا "

 ا على توليد األموال يفهتيساعد املؤسسة يف تقييم مدى قدر  ألنه خراأل املالية اجلداول عن اجلدول هذاخيتلف و 
 .3"والتنبؤ ابملستقبلاحلاضر 

                                                           
الدويل دور  امللتقى،، ورقة حبثية مقدمة يف ي املايل والعمومي على ضوء التجارب الدوليةر اجتاهات النظام احملاسيب اجلزائ .خالد مجال اجلعارات 1

 .54، ص 2014نوفمرب،  25و 24معايري احملاسبة الدولية يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، يومي 
، مذكرة ماجستري، األكادميية العربية للعلوم املالية قائمة التدفقات النقدية كأداة يف التنبؤ ابلفشل املال للبنوك التجارية .عبد احلميد حممد العليمي2

  .25، ص 2010، القاهرة، مصر، واملصرفية
 ، مذكرة ماسرت أكادميي، جامعة قاصدي مرابح،دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية يف تقييم األداء املايل للمؤسسة االقتصادية .كايف ايسني 3

 .7م، ص  2016اجلزائر،  ورقلة،
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 الفرتة، خالل حدثت اليت واملدفوعات النقدية املتحصالت لنا تفسر اليت القائمة هي"و تعرف أيضا أبهنا 
 يصل أن ميكن ال املعلومات هذه و النقدية، رصيد يف التغري أسباب لنا تفسر و أنفقت، أين و أتت أين  من أي

 .1"دةحمد زمنية فرتة النقدية التدفقات قائمة تغطي و األخرى، املالية القوائم ابستخدام إليها
، تعطي حوصلة عن عبارة عن قائمة مالية الزامية قائمة التدفقات اخلزينةن اميكن القول  قبناءا على ما سب

نقدية انجتة عن األنشطة التشغيلية، االستثمارية واليت تصنف تدفقات للمؤسسة املقبوضات واملدفوعات النقدية 
 )الفرتة املالية(. فرتة زمنية معينة والتمويلية خالل

 
 قائمة التدفقات النقدية دافأه .2

 :2يسمح جدول التدفقات النقدية مبا يلي
 تقييم عواقب اخليارات االسرتاتيجية للمديرين على التدفق النقدي؛ -
 :لإلبالغ عن قدرة الشركة -

 ؛لتوليد النقد من نشاطها 
 ؛للوفاء ابلتزاماهتا 
  التمويل اخلارجي إىلمتويل سياسة النمو اخلاصة هبا دون اللجوء. 

 ؛تقييم مالءة الشركة -
 العجز النقدي؛ أوحتليل منشأ الفائض  -
 .دراسة استخدام املوارد النقدية -
 اخلارجي؛التمويل  إىلقياس احلاجة  -
 .إلقامة مقارانت بني النتائج والتدفقات -
 
 
 
 

                                                           
 .246م، ص  2002اإلسكندرية، مصر،  اجلامعية،، الدار والعرض والتحليلالتقارير املالية أسس اإلعداد  .عبد العال محادطارق  1

2 GRANDGUILLOT(B) et (F). Analyse Financière, Op. Cit. 2016, P 168. 
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 قائمة التدفقات النقديةمنوذج  .3
وصى هبا املعايري ت اليت هي الطريقة وحسب الطريقة املباشرة  نقديةقائمة التدفقات الاجلدول املوايل ميثل 

، 1ة الرمسيةمن اجلريد 3-240 من خالل املادة وكذا النظام احملاسيب املايل (IAS / IFRSللمحاسبة )الدولية 
 فتتمثل يف تسوية النتيجة الصافية للسنة املالية مع االخذ يف احلسبان: الطريقة الغري مباشرة  أما
 زوانت تغريات املوردين...(؛يف اخلزينة )اهتالكات، تغريات الزابئن، املخ التأثريآاثر املعامالت دون  -
  ؛التسوايت )ضرائب مؤجلة...( أوالتفاواتت  -
ه التدفقات تقدم الناقصة( وهذ أوالتمويل )قيمة التنازل الزائدة  أوالتدفقات املالية املرتبطة أبنشطة االستثمار  -

 .احدكال على 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .26 ص، 2009مارس  25يف  ، الصادر19العدد  اجلزائر، الرمسية،الشعبية، املطبعة اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 1
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 .35ص  ،2009مارس  25، الصادر يف 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املطبعة الرمسية، اجلزائر، العدد  املصدر:

 N-1 السنة املالية Nالسنة املالية  مالحظة 
    من األنشطة العملياتية املتأتيةتدفقات أموال اخلزينة 

    التحصيالت املقبوضة من عند الزابئن
    واملستخدمنياملبالغ املدفوعة للموردين 

    الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة
    الضرائب عن النتائج املدفوعة

    قبل العناصر غري العادية تدفقات أموال اخلزينة
    العاديةتدفقات أموال اخلزينة املرتبطة ابلعناصر غري 

    نشطة العملياتية )أ(من األ املتأتيةصايف تدفقات أموال اخلزينة 
    نشطة االستثمارمن األ املتأتيةصايف تدفقات أموال اخلزينة 

    معنوية أواملسحوابت  عن اقتناء تثبيتات عينية 
    معنوية أوالتحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية 

    عن اقتناء تثبيتات ماليةاملسحوابت 
    التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

    الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوضيفات املالية
    احلصص واالقساط املقبوضة عن النتائج املستلمة

    من أنشطة االستثمار )ب( املتأتيةصايف تدفقات أموال اخلزينة 
    من األنشطة التمويل املتأتيةتدفقات أموال اخلزينة 

    التحصيالت يف اعقاب اصدار األسهم
    احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا

    الديون األخرى املماثلة أومن القروض  املتأتيةالتحصيالت 
    الديون األخرى املماثلة أوتسديدات القروض 

    اعاانت
    من أنشطة التمويل )ج( املتأتيةصايف تدفقات أموال اخلزينة 

    تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت أتثري
    تغري أموال اخلزينة يف الفرتة )أ(+)ب(+)ج(

    أموال اخلزينة ومعادالهتا عند افتتاح السنة املالية
    املاليةأموال اخلزينة ومعادالهتا عند اقفال السنة 

    تغري أموال اخلزينة خالل الفرتة
    املقاربة مع النتيجة احملاسبية

 تدفقات النقدية وفق الطريقة املباشرةالعرض قائمة (: I-2اجلدول رقم )
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 األساسية بني الطريقتني:وضيح االختالفات كن من خالل الشكل املوايل تمي
 

 

 

 

 والطريقة غري املباشرة الطريقة املباشرة(: I-2الشكل رقم )

الدخل صايف

مثل نقدية غري مصاريف
اإلهتالك

املتعلقة اخلسائر أو األرابح
والتمويل اإلستثمار أنشطة ببنود

لبنود النقدية غري التعديالت
العامل املال رأس

العمالء من النقدية ملتحصالتا
وأنشطة والتوزيعات والفوائد

األخرى التشغيل

للموردين النقدية املدفوعات
التشغيل وأنشطة والفوائد والعمالة

األخرى

التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات

ستثمارالا أنشطة من النقدية التدفقات

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

النقدية يف التغري

+

+/-

املباشرة غري الطريقة املباشرة الطريقة

 .822، ص 2005، الدار اجلامعية، سنة نظرة متكاملة املوازانت التقديرية .طارق عبد العال محاداملصدر: 
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  قائمة تدفقات اخلزينة من املستخرجة املؤشراتاثلثا: 
عن بقوهتا ومقدرهتا على اعطاء صورة  لنقديةقائمة التدفقات اتتميز املؤشرات والنسب املستخلصة من 

 ي، فيما يلاملالية وكذلك املرونة السيولة،وجودة خالل تقييم جودة األرابح،  منذلك و ، مؤسسةالوضعية املالية لل
 :1عرض الهم املؤشرات

 مؤشرات تقييم جودة األرابح .1
 دى أمهية ارتفاع النقدية احملصلة خالل السنة من األنشطة التشغيلية للمؤسسة، فكلماملهذا املقياس يؤشر 

 اليت ميكن اشتقاقها لقياس جودة ارتفع صايف التدفق النقدي كلما ارتفعت نوعية وجودة األرابح، ومن أهم النسب
 األرابح نذكر:

 
 
 

وسداد  ةوالفوائد املدفوعنشطة التشغيلية ويقصد مبتطلبات النقدية األولية، التدفقات النقدية اخلارجة من األ
 .(قصرية األجل)الديون املستحقة 

 
 

 توضح هذه النسبة مدى قدرة أرابح الشركة على توليد تدفق نقدي تشغيلي.
 
 

  تعكس هذه النسبة مدى كفاءة سياسات االئتمان يف حتصيل النقدية.
 مؤشرات جودة السيولة .2

 االلتزامات مواجهة على القدرة توفري خالل من أنشطتها يف األمان جانب املؤسسات جلميع السيولة توفر
 توفري يف عليه يعتمد الذي األساس ميثل التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف أن ومبا اجلارية، النقدية

                                                           
، ص 0052، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، األردن، ،التحليل املايل مدخل صناعة القرارات .عبد الناصر نور إمساعيل؛منري شاكر حممد، إمساعيل  1

 .167-164ص 

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية / متطلباتنسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية = 
 قصرية األجل(األولية ) النقدية

 / صايف الدخل (قصرية األجل)صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية مؤشر النقدية التشغيلية = 

 املبيعات صايف / التشغيلية األنشطة من الداخلة النقدية التدفقات مجلة = التشغيلي النقدي التدفق نسبة
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 السيولة، فإن قائمة التدفقات النقدية توفر معلومات مهمة يف هذا اجلانب، كما أنه يوفر معلومات عن الكفاءة يف
 تقيس جودة السيولة هي:سياسات التحصيل وكفاءة سياسة الذمم املدينة، ومن أهم النسب اليت 

 
 
 

 ،ولتمويليةاالستثمارية  التزاماهتا ملواجهة الكفاية فيه مبا نقدية تنتج املؤسسة كانت إذا ما النسبة هذه وتؤشر
 .الطريقتني كال خالل من أو امللكية أدوات بواسطة أو االقرتاض طريق عن للتمويل احلاجة مدى وما
 
 

ابلقروض.  التشغيلية يف سداد الفوائد املتعلقةتوفر هذه النسبة مؤشرا عن مدى استفادة النقدية من األنشطة 
 مشاكل سيولة. إىلاملؤسسة  وقوع إن ارتفاع هذه النسبة يؤشر حقيقة احتمال

 مؤشرات تقييم السياسة املالية للمؤسسة .3
 من لعدد ومقارنتها املناسبة املؤشرات بواسطة حتليلها طريق عن ميكن معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر

 :النسب هذه أهم ومن املالية، السياسات جمال يف اإلدارة كفاءة مدى على التعرف السنوات
 

 
األنشطة  النقدية اليت توفرهاوتعكس هذه النسبة سياسة توزيع األرابح على املسامهني ومدى قدرة التدفقات 

 أخرى. إىلالتشغيلية على مواجهة التزامات املؤسسة يف توزيع األرابح واستقرار هذه التوزيعات من فرتة 
 

 
 

والسندات  توفر هذه النسبة مؤشرا على مدى أمهية املتحصالت النقدية من االستثمارات املالية يف األسهم
 ابلتدفقات النقدية للمؤسسة من أنشطتها التشغيلية. مقارنة

 

 لألنشطة اخلارجة النقدية التدفقات مجلة / التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صايف = النقدية تغطية نسبة
 .والتمويلية االستثمارية

 التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صايف / املدفوعة الفوائد = املدفوعة دةالفائ نسبة

 التشغيلية التوزيعات النقدية للمسامهني / صايف التدفقات النقدية من األنشطة = نسبة التوزيعات النقدية

 التدفقات / والتوزيعات الفوائد إيراد من احملققة النقدية املتحصالت = والتوزيعات دائو الف متحصالت نسبة
 التشغيلية األنشطة من الداخلة النقدية
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الثابتة، واخنفاض  قياس هذه النسبة يوفر مؤشرا على مدى مسامهة مصادر التمويل يف االستثمار يف األصول
 ملالية.هذه النسبة قد يكون نتيجة االستثمار يف املخزون وزايدة االستثمارات ا

 :هناك مؤشرات أخرى لقائمة التدفقات النقدية أمهها
 1املرونة املالية مؤشر

وانتهاز  تعرب املرونة املالية عن قدرة الشركة على االستجابة والتكيف مع األزمات املالية واالحتياجات الطارئة
 الفرص غري املتوقعة.

 
 

 كلما كانت هذه النسبة عالية كلما كانت املؤسسة بعيدة عن املصاعب املالية.
 2 )املتاح( مؤشر التدفق النقدي احلر

النقدي التشغيلي ، الفرق خالل فرتة معينة، بني الفائض (Free cash flowنسمي التدفق النقدي املتاح )
 ونفقات االستثمار.

 
 

 
 النقدي. حتياجهذا اال غطيةفسيتعني تعبئة املوارد املالية لت سلبًيا،إذا كان هذا التدفق النقدي احلر 

 
 
 
 

                                                           
، جملة جامعة تشرين يف اختاذ القرار االستثماري يف سوق دمشق لألوراق املاليةأمهية مقاييس التدفقات النقدية . منال املوصلي؛ الغصنيراغب  1

 .214، ص 2013، 02 العدد ،35اجمللد  للبحوث والدراسات العلمية، سوراي،
2 Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, Op. Cit. 2021, P 26. 

 اإلنفاق الرأمسايل / التدفقات النقدية الداخلة من إصدار األسهم والسندات نسبة اإلنفاق الرأمسايل =
 والقروض طويلة األجل 

 االلتزاماتصايف النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية / متوسط جمموع  نسبة تغطية النقد للدين =

 اخلارجة النقدية التدفقات - التشغيلية األنشطة من النقدي التدفق صايف = احلر النقدي التدفق
 األجل طويلة واألصول واملعدات اآلالت يف لالستثمار املخصصة
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  الثالث: ماهية إدارة التدفقات النقدية املطلب
 كما يلي:  وأهدافهاملفهوم إدارة التدفقات النقدية  سنتعرض قفيما يلي ومن خالل ما سب

 وأهدافها إدارة التدفقات النقدية مفهوم: لو ألاالفرع 
 واهدافها إدارة التدفقات النقدية مفهومأوال: 

 التدفقات النقديةتعريف إدارة  .1
ساسية العترب من املهام اتو  تعلى معاجلة املقبوضات واملدفوعاتركز إدارة النقد  أوإدارة التدفقات النقدية 

والسيولة، فارتفاع رصيد اخلزينة ميثل القوة املالية للمؤسسة  التوفيق بني الرحبية ا يفللمسري املايل، فهي تتمثل أساس
  .فقدان الفرص حتقيق الربح إىلالتدرجيي لتلك القوة ويؤدي هبا  التوقف إىللك يؤدي ذلكن التمادي يف 

 تعرف إدارة التدفقات النقدية أبهنا: "إدارة كال من التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة
 .1حالة توازن بينهما جلعل الرصيد النقدي ضمن احلدود املطلوبة" إىل للوصول (النقديةواملدفوعات  تاملتحصال)

لضمان  كما تعرف على أهنا: "املصلحة اليت تقوم بتسيري ومراقبة كل التدفقات النقدية للمؤسسة، ويتم ذلك
متكنت  بشكل أمثل، وهذا ال ميكن أن يتم إال إذا األموال الضرورية لنشاط املؤسسة وأبقل كلفة أي إدارة النقدية

 .2"املؤسسة من تقدير احتياجاهتا التمويلية والتدفقات اإلضافية
 تقدير التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، هي عبارة عن إىلهي كذلك: "إدارة التدفقات النقدية املستندة 

 فهي عملية مراقبة ومراجعة وتنظيم التدفقات النقديةتقنية لإلسراع ابلعائدات النقدية وأتخري املدفوعات، 
 .3للمؤسسة"

املقبوضات ومتابعة  ترتكز على معاجلةتعريف إدارة التدفقات النقدية على أهنا عملية مما سبق ميكن 
تعظيم عوائد مع  التزامات وأبقل تكلفة، أواملؤسسة على سداد ما عليها من ديون  لضمان قدرة، واملدفوعات

 مان واملردودية.مراعاة عنصري اال التوظيفات الناجتة عن فوائض النقدية، أي إدارة النقدية تعتمد على
 
 

                                                           
  .249، ص 2013 األردن، والتوزيع، للنشر صفاء دار األوىل، الطبعة عملية، وتطبيقات نظرية مفاهيم املتقدمة املالية اإلدارة .العارضي مدلول كاظم جليل1
 .9ص  ،2013، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، إدارة اخلزينة دروس وتطبيقات .رجم نصيب 2

3 Petr Polàk; Ivan Klusacek. Centralization of Treasury Management, First Edition, Business Perspectives, 
Ukraine, 2010, P 20. 
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 أهداف إدارة التدفقات النقدية .2
 :1، تتمثل أهدافها فيما يليمؤسسةاملايل لل سؤولإدارة التدفقات النقدية بشكل عام من مهام امل تعترب

 ؛على التوازن بني املالءة املالية والرحبيةفهي تعتمد ، للشركة دارة ومراقبة مجيع التدفقات النقديةا -
 ؛التدفق النقدي اليومي مهمتها الرئيسية هي جتنب النقص يف السيولة عن طريق تعديل -
 املستخدم،من انحية تكلفة وحجم التمويل تقليل، تساهم إدارة النقد أيًضا يف حتقيق هدف الرحبية من خالل  -

 ؛الفوائض النقدية يف املدى القصريمن خالل حتسني استثمار 
 وتسارع اتتقلبتواجه املضاربة يف املناطق اليت  أوأدوات التحوط  تشارك يف إدارة املخاطر املالية من خالل تنفيذ -

 ال سيما فيما يتعلق أبسعار الفائدة. حاد،السوق بشكل يف 
 تعجيل التدفقات النقدية الداخلة وإبطاءاهلدف الرئيسي إلدارة التدفقات النقدية يتمثل يف  نأوميكن القول 

 النقدية اخلارجة، حبيث متكث النقدية لدى املؤسسة أقصى فرتة ممكنة بغية استثمارها وحتقيق العوائد التدفقات
  2.منها

 واملشاكل اليت تواجههاإدارة التدفقات النقدية اثنيا: دور 
 :تدفقات النقديةإدارة الدور  .1

 .فهي تقوم على التوازن بني املالءة املالية والرحبية للشركة،تلعب إدارة النقد دورًا رئيسًيا يف اإلدارة املالية 
 :املالءة املالية. 1.1

على ضمان سداد ديوهنا املستحقة يف أي وقت بفضل أصوهلا املتاحة. مبعىن ؤسسة قدرة امل إىلتشري املالءة 
 3.وضع نقدي إجيايب بشكل دائم هلذه االخريةمن الضروري أن يكون  آخر،

ذات السيولة النقدية السالبة ستكون عرضة خلطر  املؤسسةفإن  الواقع،. يف ؤسسةالقضية هنا هي استقاللية امل
 .وهو الرحبية الثاين،فإن وجود رصيد نقدي إجيايب يتعارض مع القيد املايل  ذلك،اإلفالس. ومع 

 :رحبيةال .2.1

                                                           
1 MILARD MBELO. Indicateur de l’équilibre financier d’une entreprise, institut supérieur de commerce de 
Kinshasa ; licence 2013. 

واإلدارة،  2003 ، جملة االقتصادالسوقية لسهم الشركات الصناعيةأتثري التدفقات النقدية على القيمة  .حسام الدين اخلداش ؛وليد زكراي صيام 2
 .70ص  ،01 العدد ،17األردن، اجمللد 

3 ELIC Cohen. Réflexion sur la gestion de trésorerie, MBA Finance, Editions d’organisation, Paris, 2010, ؛P 
94. 
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لرحبية تقيس العالقة بني النتائج اليت مت احلصول عليها والوسائل املستخدمة لتحقيق هذه النتائج. الرحبية هي 
استمرار  أو القروض،سداد  إىل. يعود الفضل يف ذلك املؤسسةقيد مهم جيب احرتامه ألهنا متثل القيمة اليت أنشأهتا 

 .متول نفسها بنفسها املؤسسةأن  أو مشاركتهم،املسامهني يف 
 الوفاء،على  املؤسسة قادرةلكي تكون  الواقع،تتعارض الرحبية واملالءة املالية. يف  القصري،على املدى  لذلك،

مما يقلل من الرحبية. هذا  مستخدم،تدفق نقدي إجيايب. لكن األخري ميثل مبلًغا غري  هامن الضروري أن يكون لدي
 .إجيابية وقريبة من الصفر نقدي أدق،بتعبري  أو "،هو السبب يف أن العديد من الشركات لديها هدف "صفر نقدي

 1تدفقات النقديةتواجه إدارة ال املشاكل اليت .2
 يجبف. دورية أو هيكلية مشاكل قد تكون ،مؤسسة أي تواجهها أن ميكن اليت اخلزينة مشاكل ن مصادرإ

 العمومية امليزانية من العلوي اجلزء شملت أن ميكنهذه األخرية . ملشاكلخطورة ا درجةل فًقااو م التحليل يكون أن
 احلاالت، بعض يف أو( العامل املال رأس احتياجات) العمومية امليزانية من السفلي اجلزء أو( العامل املال رأس)

 .النقدية التدفقات إدارة تنظيم بسبب طريقة أيًضا أخرى مشاكل تنشأ أن ميكن كما  كليهما
 املشاكل اهليكلية للخزينة .1.2

 مثل صعوابت يف عادة وتتمثل األجل وطويلة متوسطة مشاكل أساسا هي للخزينة اهليكلية املشاكل هذه
 املشكل هلذا الرئيسية األسباب إىل التطرق أردان وإن ،اخلزينة مشاكل خلق ميكنها اليت العامل املال رأس كفاية  عدم
 :يلي ما جند
 مادية؛ وغري مادية -اثبتة أصول شكل يف حمصل االستثمارات كبري  مبلغ -
 ؛(سندات شراء) هامة جد مالية استثمارات -
 :إىل الراجع الدائمة األموال كفاية  عدم -

 ؛للمؤسسة اجلماعية األموال قلة 
 ؛للمؤسسة األجل والطويلة املتوسطة الديون قلة 
 ؛االحتياطات يف املوضوعة األرابح قلة 
 للمؤسسة املردودية ضعف وابلتايل املتعاقبة اخلسارات. 

 

                                                           
1 Philipe Rousselot ; Jean-François Verdié. La gestion de la trésorerie, Op. Cit. PP 14-16. 
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 وحتسني امليزانية أعلى هيكلة إبعادة وذلك املؤسسة يف مستقر مايل هيكل إنشاء احلاالتهذه  يف إذا فيجب
 .األرابح حتقيق على قدرهتا وابلتايل نشاطها، مردودية

 الواجب متويلها، اي املال العامل رأسابالحتياج يف  املتعلقة وهي اهليكلية، املشاكل من اثنية سلسلة هناك
 :ذكر وميكن املؤسسة، نشاطيف  التباين

 ،املخزوانت من كبرية  مستوايت -
 .جدا طويلة للزابئن ممنوحة تسديد آجال -

 على اجراءات اختاذ إىل جيران للمؤسسة، املايل للتوازن فيه مرغوب الغري العامل املال لرأس االحتياج هذا
 .املؤسسة يف اخلزينة وضعية إنعاش وابلتايل امليزانية أسفل مستوى
 للخزينة الدورية املشاكل .2.2

 لنشاط األجل القصرية التدفقات يف تنحصر واليت القصري، املدى متس اليت املشاكل الدورية ملشاكلاب نقصد
 تتمثل املشاكل هلذه املعروفة األسبابو  .صاريف )املدفوعات(وامل )املقبوضات( التحصيالت حركات وابلتايل املؤسسة

 :يف
 يف احلال وهو ؛السنة فرتات بعض يف اخلزينة يف مهمة احتياجات إىل يؤدي الذي للنشاط ةالفصلي تغرياتال -

 ؛إخل... التزحلق معدات وصناعات األلعاب، صناعات الغذائية، الصناعات بعض
 ؛الطلبيات إلغاء عن الناتج املخزوانت يف املتوقع الغري التضخم -
 .التحصيالت أو اإليرادات يف نقص عنه ينجر الذي الزابئن لبعض تسديدال عن االغفال أو التأخر -
 ؛إخل...إضراابت ،اجتماعية نزاعات ،حروب حدوث مثل متوقعة غري أو عشوائية طبيعة ذات تدفقات -

 طرق اختيار ن تكون هذه احللول يفأميكن  حيث ،ليس امرا سهال الدورية املشاكل ذههل حلولن اجياد إ
 .القروض التأمني على أوحتويل الفواتري  مثل أخرى تقنيات استعمال أو ،ومسيةامل قروضال مثل مالئمة متويل
 املشاكل التنظيمية .3.2

املديرين املاليني للمؤسسة. وهكذا  عمل سهيلوترتبط املشاكل التنظيمية ابلرتتيبات املتخذة داخل املؤسسة لت
ميكن احلصول على معلومات خاطئة عن حالة أرصدة احلساابت املصرفية عن طريق متابعة التاريخ احملاسيب للعمليات 

 :على النحو التايل املصادرميكن أن تكون هنا املصرفية. 
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 بوضوح؛عدم وجود وضع نقدي حمدد  -
 عدم وجود إدارة خزانة يف الشركة. -
 : بعض تقنيات تسيري اخلزينةرع الثاينالف
 اليومي للخزينةتسيري ال: الأو 
 1ورقة القيمة تعريف .1

وهي متثل تواريخ حتديد الرصيد الفعلي للحساب املصريف )اتريخ  يومية،تشكل ورقة القيمة وثيقة عمل نقدية 
طبيعة  لفهم .النقديةالقرارات  من أجل حتسني يوًما، 30القيمة( للتنبؤات النقدية اليومية على مدى أفق منزلق مدته 

 :من املهم إبداء بعض املالحظات كامل،هذه الوثيقة بشكل  
لتاريخ احملاسيب لعمليات إيرادات الشركة اباتريخ القيمة وليس يف  بوضعيةتاريخ القيمة ملتابعة باتسمح ورقة  -

 ونفقاهتا؛
 شيك،إصدار  أواملقبوضات واملدفوعات النقدية حسب نوع املعاملة )إيصال ورقة املتابعة بتاريخ القيمة توضح  -

 (؛ذلك إىلوما  الكمبيالة،عن طريق  حتصيل مباشر،إشعار خصم  حتويل،
 السابق؛وهو نتيجة معامالت اليوم جمتمعة مع رصيد اليوم  القرار،يظهر الرصيد قبل  القيمة،يف قائمة مراقبة  -
قرارات اإليرادات )التمويل ألهنا تقيد حساب  أماعلى الورقة: هذه  مسؤول اخلزينةتظهر القرارات اليت يتخذها  -
 .الصفر( إىلاحلظر ألهنا ختصم من حساب الشركة إلعادته  أوقرارات اإلنفاق )االستثمار  أو (،ملؤسسةا

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Philipe Rousselot ; Jean-François Verdié. La gestion de la trésorerie, Ibid. P 49 ; P 93. 

رصيد الاذا كان 
االبتدائي معدوم، فان 
رصيد املؤسسة بتاريخ 
القيمة مدين ودائن 

 حماسبيا

خصم شيك   
 دج1000ب 

سحب ب 
 اتريخ القيمة دج 300

  J J  J+1 
  700 1000 الرصيد احملاسيب 
 700 -300 0 البنكيالرصيد  

 

 Pierre Vernimmen. Finance d’entreprise, Op. Cit. P 1074املصدر: 

 تواريخ القيمة )مثال توضيحي((: I-3الشكل رقم )
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 لورقة القيمةمنوذج عرض  .2

 
 اجلمعة اخلميس االربعاء الثالاثء االثنني التحركات بتاريخ القيمة

1 2 3 4 5 

      :التحصيالت

      خصم الشيكات النقدية

      تسليم الشيكات خارج املوقع

      نقدي استالم

      تحصيللل أوراق جتارية

      خلصم املباشرابإشعار 

       مستلمويل حت

      حتصيالت اخرى

      التحصيالتجمموع 

      :املصاريف

      إصدار شيكات صغرية

      إصدار شيكات كبرية

      موطنةأوراق جتارية 

      رصدم حتويل

      أخرىمصاريف 

      صاريفجمموع امل

      القراراتالرصيد قبل 

      :القرارات

      اخلصم

      متوسط االجل

      قروض اخلزينة

      الرصيد بعد القرارات

 Philipe Rousselot ; Jean-François Verdié. La gestion de la trésorerie, Ibid. P 93 املصدر:
 

 ورقة القيمةعرض (: I-3اجلدول رقم )
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 1التوفيق بني حساابت املؤسسة لدى البنوك .3
املقرض أن  يف الواقع عند طلب قرض يستطيع البنك خمتلفة.ملؤسسة عموما هلا عدة حساابت يف بنوك ا

أمواهلا يف حساابت متعددة  فاملؤسسة عندما تضع أخرى،ومن جهة  كضمان،يطلب فتح حساب ووضع مبلغ معني  
حبساب جمموع األموال يف حساابهتا الفور  فإهنا تضع البنوك موضع املنافسة وعليه فأمني اخلزينة جيب أن يقوم على

 .واملدينةاملختلفة وابلتوفيق بني احلساابت الدائنة 
 2تسيري تغريات خمتلف عناصر احتياجات رأس املال العامل .4

على  حترص املؤسسة على رفع كفاءة إدارة النقدية عن طريق إتباع جمموعة من اإلجراءات اليت تساعد
وابلتايل فإن  حيث أن النقدية تعترب أصال ال حيقق أي إيرادات، النقدية،حلجم املناسب من األرصدة اباالحتفاظ 

االستثمار ومن أهم  ان األصول مما يقلل من معدل العائد علىر ختفيض معدل دو  إىلتضخم الرصيد النقدي يؤدي 
 املال العامل. ض احتياجات رأسللعب على ختفيابالعوامل اليت تساعد على زايدة فعالية إدارة النقدية 

 : املوازنة التقديرية للخزينةنيااث
تعمل ، املوازانت اهلامةمن  موازنة اخلزينة )خمطط اخلزينة يف بعض املراجع( أو وازنة التقديرية للخزينةاملتعترب 

املزيد من التمويل، كما  إىلاحلاجة  وإظهار مدىالبدء يف التنفيذ،  على إظهار موقف السيولة النقدية املتوقعة قبل
 .وأوجه استخدامهاعلى مصادر تدفق النقدية  أهنا تساعد يف وضع أسس للرقابة

 وازنة التقديرية للخزينةامل تعريف .1
 ميزانية . املوازانت املعنية متعددة:ؤسسةاملتقديرات و  زانتموانقدي جلميع النعكاس اخلزينة هي االموازنة  "
فالغرض منها هو عرض احلركات  ...،البحث والتطوير أويف، التموينات، وأيضا االستثمارات التكال املبيعات،

 .3"من اإلطار الزمين املقرتحضأيضا من حيث الزمن ومجعها  ليس فقط من حيث احلجم، ولكن ،املختلفةألموال ا
يف املقام األول يف ضمان توافر األموال عند احلاجة. لذلك من الضروري وضع  املسؤول املايلتتمثل وظيفة 

 .التقديرية توقعات دقيقة نسبًيا هلذه االحتياجات. تستند هذه التوقعات بشكل عام على امليزانية النقدية

                                                           
1 Stéphane Griffiths. Gestion Financière, Op. Cit. P 177. 
2 Stéphane Griffiths. Gestion Financière, Ibid. P 177. 
3 Hubert De La Bruslerie ; Catherine Eliez. Trésorerie D’entreprise: Gestion des Liquidités et des risques, 4ème 
édition, Dunod, France, 2017, P 24. 
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من خالل املوارد  االستثمارات واحتياجات االستغاللبني الناجتة عن الفرق  جيب متويل رصيد االحتياجات
اليت تدرس تطور االحتياجات النقدية دون احلكم مسبًقا على الطريقة اليت  ،موازنة اخلزينةالنقدية وهذا ما يظهر يف 

 إخل(. اخلصم، املكشوف،سيتم هبا متويل هذه احلاجة )السحب على 
اليت تؤثر على  املصروفات، أو التحصيالت أواحلركات  مجيعإبحصاء موازنة اخلزينة ببساطة  تقوم الواقع،يف 

 النقد. مبا أن امليزانية النقدية جيب أن أتخذ يف االعتبار رصيد إىلالسيولة النقدية للشركة وابلتايل تولد احلاجة 
جيب دمج مجيع التدفقات النقدية الناجتة عن هذه البنود يف التاريخ الذي  الدائم،االستثمارات مطروًحا منها التمويل 

ذلك(.  إىلوما  األرابح،ودفع توزيعات  القروض،سداد  أوالعائدات  أومن األصول  لى نقد الشركة )البيعتؤثر فيه ع
واملدفوعات املتعلقة بـدورة االستغالل. جيب تسجيل  التحصيالتومصروفاهتا ابلطبع  ؤسسةامل حتصيالتمن بني 

 .1التسوية الفعلياملشرتايت واملبيعات ومجيع التدفقات النقدية التشغيلية يف اتريخ 
 2املوازنة التقديرية للخزينةاعداد  .2

ومها أساس اجلزأين  (،اتفو صر وامل قبوضاتامليتم وضع امليزانية النقدية على أساس نوعني من التنبؤات )
 األولني من امليزانية النقدية.

 (التدفقات النقدية الداخلة) قبوضاتملتقدير ا .1.2
بيعات. ميكن تقسيمها بشكل خمتلف امل نقدية منال التحصيالتهي يف األساس  التشغيل النقدية: مقبوضات -

 :من خالل التمييز بني
  ؛اثنويةمبيعات املنتجات النهائية / مبيعات 
 ؛زنةوااملرقم األعمال السابق / على رقم األعمال املدرج يف  حتصيل 

واإليرادات )صايف املبلغ(  االستثماراتكل من قيمة التنازل عن   تشتمل على غري التشغيلية: املقبوضات -
 األخرى. االستثنائية
 (التدفقات النقدية اخلارجة) دفوعاتتقدير امل .2.2

 :يةالتشغيل املدفوعات -
 ؛املشرتايت 

                                                           
1 Bruno SOLNIK. Gestion financière, 6ème édition, Edition Dunod, France, 2005, P 206. 
2 Ibid. 
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 السارية قواعد لدفع االشرتاكات االجتماعية خيضع لاألجور، موازنة من خالل  مصاريف املستخدمني حتدد
 املفعول؛

  ؛والتوريدات واخلدماتاألعمال اخلارجية 
 ؛ضريبة القيمة املضافة املستحقة 
 ؛الضرائب والرسوم األخرى 
 مالية مصاريف. 

  :املدفوعات غري التشغيلية -
 ؛اقتناء األصول الثابتة 
 ؛سداد القرض 
 ؛أرابح مستحقة الدفع 
 على الشركات ضريبة. 
 الرصيد النقدي. 3.2

افة ضإ استالمها واملبالغ املتوقع تسديدها خالل فرتة امليزانية النقدي الفرق ما بني املبالغ املتوقعميثل الرصيد 
التزاماهتا دون  الرصيد املتوفر يف بداية فرتة امليزانية، فإذا كانت النتيجة موجبة يعين أن املؤسسة تستطيع أن تواجه إىل

وعليها أن تبحث  ماهتاإذا كانت سالبة فإن ذلك يعين أن املؤسسة ستواجه مشكلة يف تسديد التزا أماأي مشكلة، 
 1.عن مصادر متويل ملواجهة هذه االلتزامات خالل الفرتة املذكورة(

 
 ميثل الشكل املوايل خمططا إلعداد موازنة اخلزينة:

 
 
 
 
 

                                                           
 .243، ص 2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،رقابة تسيري املؤسسة يف ظل اقتصاد السوق .صاحلخالص صايف  1
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جدول التحصيل على املبيعات 
التحصيالت االخرى+ 

جدول املدفوعات على 
املشرتايت

جدول الرسم على القيمة 
امل افة جدول املدفوعات االخرى

جدول ا ايل للمدفوعات

املوازنة التقديرية للخزينة
 

 
 

 منوذج للموازنة التقديرية للخزينة كما يلي:ح ضيو  ادانهاجلدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املوازنة التقديرية للخزينةعداد إ(: خمطط I-4الشكل رقم )

 .Barreau Jean ; Delahaye Jacqueline. Gestion financière; 12ème édition DUNOD, Paris, 2003, P 439 املصدر:
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 ديسمرب ..... فيفري جانفي البياانت

    + االستغاللقبوضات م -1
     مقبوضات على املبيعات السابقة

     تقديريةمقبوضات على املبيعات ال
    + خارج االستغاللاملقبوضات  -2
    + قبوضاتاملجمموع 
    - االستغاللدفوعات م -3

     مدفوعات على املشرتايت السابقة
     التقديرية مدفوعات على املشرتايت
     األعباء االجتماعيةمصاريف املستخدمني و 

     اشغال، متوينات، خدمات خارجية 
     مصاريف أخرى للتسيري 

     رسم على القيمة املضافة للتسديد
     ضرائب و رسوم اخرى

     مصاريف مالية
    - املدفوعات خارج االستغالل  -4
    + املدفوعاتجمموع 
    -+/ املقبوضات و املدفوعاترصيد  -5

    -+/ الوضعية االبتدائية للخزينة
    - الرصيد النقدي االدىن

    -+/ التوظيفات /الرصيد اجملمع قبل التمويل 
    + متويل: قروض جديدة

    - متويل: تسديدات
    - مدفوعاتتوظيفات: 

    + توظيفات: مقبوضات
    -+/ بعد القرارات اجملمع للخزينة الرصيد

 
 

 املوازنة التقديرية للخزينةعرض (: I-4اجلدول رقم )

 .Hubert De La Bruslerie, Catherine Elie. Trésorerie d’entreprise, Op. Cit. P 27 املصدر:
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 1مثل للخزينةالتسيري األ: اثلثا
وهو عبارة  النقدي،مفهوم الصفر  إىلبشكل طبيعي البنكية احلساابت  وازنة بنيامل أوالتوفيق  ةتؤدي دراس

تقليل التكاليف املالية )حىت لو كان هذا القلق يف السياق احلايل ألسعار  إىليؤدي  ،زينةاخلعن نريفاان حقيقي ألمني 
 .…(فإن هذا القلق يتالشى  القصري،حىت سلبية على املدى  أوفائدة منخفضة جًدا 

 أوسواء كانت مدفوعات  العشوائية،حصة معينة من احلركات  زينةهذا اهلدف مع ذلك ومهي! يدير أمني اخل
 ههدفًا يصعب حتقيقه نظرًا ألن هذ مثلسيري األالت. ستكون توقعات التدفق النقدي غري دقيقة وسيصبح مقبوضات

 هناك العديد من التقنيات اليت ميكن أن حتسن اإلدارة بشكل كبري. ذلك،. ومع ةوضخم ةمتعدد ةاألخري 
 الدراسات السلوكية .1

 الذي احلساب يف. سدادال أوقاتحسب عادات مورديها. مث يتم حتديد متوسط  سدادحتدد الشركة مواعيد ال
ت املتوقعة يف القيمة التسواي" تغطية" ةمؤسسلل ذلك يتيح. املتوسط عن االحنرافات تعويض جيب مهمة، حركته تعترب

 .أايم 5 إىل 4 منواليت ميكن أن تصل  معينة،مع فرتة أتخري 
 حال،على أي  .حتسني إدارة التدفق النقدي إىليؤدي حتسني التنبؤات عن طريق الدراسات السلوكية مباشرة 

واملخاطرة الوحيدة  البنوك،دائًما من خالل اتفاقيات السحب على املكشوف املربمة مع  دفوعاتامل تغطيةسيتم 
 وابلتايل دفع الفائدة. عينةهي أن جتد نفسها مكشوفة لفرتة م مؤسسةلل
 االتفاقيات بني املؤسسات  .2

يف  تؤسسااملأرابح قابلة للقياس، لذلك من الطبيعي أن توافق  إىلالنقدية اجليدة التدفقات  تؤدي إدارة
التسوايت  أتمنيعلى االستفادة من هذه املكاسب. مت تطوير العديد من أنواع العقود لتسهيل و تجاريةعالقات الال

 .بني الشركات بشكل أكثر موثوقية
وقد  اجهًدا لتظهر لعمالئها الفوائد املشرتكة إلجراءات إدارة النقد اخلاصة هب ؤسساتلقد بذلت بعض امل

على تقليل التكاليف  حلرصها ،مؤسسات أخرى تفاوضت معهم يف بعض األحيان على ترتيبات يف حاالت حمددة.
سرعة التسوايت اليت مت إجراؤها.  حسب العمالئه متنح حسومات األجل،ارجية قصرية اخلابت السحو املالية بسبب 

من الصعب تطبيق العقوابت املنصوص عليها  واضحة،ألسباب جتارية  ألنه،فإن هذا النهج له حدود  ذلك،ومع 
 عندما ال يتم احرتام العقود.

                                                           
1 Pierre Vernimmen. Finance d’entreprise, Op. Cit. PP 1081-1082. 
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 أنظمة صندوق الربيد .3
صندوق الربيد الذي يتحقق منه  إىليطلب الدائن من املدينني إرسال املدفوعات  املقفلة،يف أنظمة الصناديق 

موظف بنك الدائن ابنتظام. يتم بعد ذلك إدخال األموال على الفور يف الدائرة املصرفية دون املرور عرب أقسام 
جغرافية ووطنية. وابلتايل فهي احملاسبة يف الشركة الدائنة. تقام "أماكن تعبئة" من قبل البنوك املختلفة وفق معايري 

 .تكاملةمتقدم خدمة إدارة سيولة 
مدخر كبري  ما ميثلميكن تصفية الشيكات على الفور.  املكان،عندما توجد بنوك الدائن واملدين يف نفس 

 املتحدة،ال سيما يف الوالايت  واسع،الذي ال يزال مستخدًما على نطاق  النظام،للوقت. من املؤكد أن هذا 
 سيتالشى مع االخنفاض السريع يف املدفوعات عن طريق الشيكات.

 مراقبة الشروط البنكية .4
صعبة. لذلك يتم دمج هذه املهمة بشكل أساسي ليه مع مراقبتهاعل جت تعددةواملاملعقدة  البنوك اتتسعري  إن

. ميكن التحقق من ؤسساتيتم وضع إجراءات منهجية تتعلق بعناصر التسعري من قبل املاخلزينة. يف أنشطة أمني 
شروط احتساب الفوائد والعموالت املتعلقة ابملعامالت من خالل تسوية املستندات املصرفية )خاصة جداول الفائدة 

وهو أمر  عينات، من خالل أخذ اجلزافيةعموالت ال( ومراقبة النقد. ميكن التحكم يف agios العموالت وتذاكر
 نوك بعيدة عن الكمال.لبإدارة احيث أن  الالزم،أكثر من 
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 19-كوفيد  كوروان  أزمة: يناملبحث الثا
هم اإلجراءات أعراضه، وكيفية الوقاية منه و أمعرفة أصل املرض، خالل هذا املبحث سنقوم بتعريف املرض، من 

 .واجلزائريعلى االقتصاد العاملي  هاأثر و  األزمةاليت اختذهتا احلكومات ملواجهة 
 جائحة كوروان عموميات حولملطلب األول: ا

 الفرع األول: مفهوم جائحة كوروان
 :19-ماهية كوفيد .1

لصني اهذا االسم ملرض تنفسي معدي جديد ظهر يف  2020فرباير  11أطلقت منظمة الصحة العاملية يف  
 (2كوف   سارس)وهذا املرض سببه فريوس  ،2020بقية العامل مطلع عام  إىلمث انتشر  2019وائل ديسمرب ايف 

(SRAS Cov 2:) 
 "؛"كو" عن "كوروان 
 "؛"" عن "الفريوسيف 
 "تعين "املرض "د" ،« Disease » ؛ةغة اإلجنليزيلابل 
 "19" 2019: األوىل احلالة ظهور لعام.  
 

 مثال مثل قارة كبرية  مساحة يف البشر بني ينتشر وابء هي أو متعددة قارات أو بلدان يغطي وابء هي: اجلائحة -
 األسود والطاعون والسل اجلدري مثل اجلوائح من العديد التاريخ عرب ظهر وقد العامل، أرجاء كافة  لتضم تتسع قد أو

 .191-كوفيد  كوروان  وفريوس 1N1Hاألنفلونزا وفريوس 0092 اخلنازير أنفلونزا وجائحة
 

يف مدينة ووهان يف الصني،  2019نوفمرب  16يف  19-مت اكتشاف احلاالت األوىل لـ كوفيد أصل املرض: -
وبشكل أكثر دقة يف سوق شعيب يف املنطقة. هناك العديد من النظرايت حول أصل الفريوس، وقد فشلت الدراسات 

ولكن ُيشتبه يف أن تكون بعض  اليت أجرهتا منظمة الصحة العاملية لألسف يف العثور على إجابة دقيقة هلذا السؤال،
 .الفريوساحليواانت، مثل اخلفافيش والباجنولني، هي مصدر هذا 

                                                           
التسيري، العدد  جملة العلوم االقتصادية وعلوم، منوذجا 19جائحة كوفيد -االقتصاد العاملي يف مواجهة حتدايت عوملة األوبئة. فايل نبيلة ؛منريةبباس  1

 .75، ص 2020اجلزائر،  -3اخلاص حول اآلاثر االقتصادية جلائحة كوروان، جامعة سطيف 
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-SARSاملسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم ) 2يسّببه فريوُس كوروان  مرض   وه :19-كوفيد مرض -
CoV-2سريع عقَب صدور  أوىل . وقد انتشر هذا املرض بشكل 19-(، الذي يُعرف أيضاً ابسم فريوس كوفيد

، 2020. ويف كانون الثاين/يناير 2019يف كانون األول/ديسمرب  19-البالغات على اإلطالق بشأن كوفيد
أعلنت منظمة الصحة العاملية أن تفشي هذا الوابء ميّثل طارئة صحية عمومية مثرية للقلق الدويل، وحبلول آذار/مارس 

 .1، عرَّفَته على أنه جائحة2020
البشر وظلت عدواه منذ ذلك  إىلهو فريوس حيواين املصدر، مما يعين أنه انتقل من احليواانت : 2كوروان  فريوس -

النجيج  أواحلني تنتقل بني البشر. وينقل األشخاص املصابون هبذا املرض  العدوى ابألساس عرب قطريات اللعاب 
 إىلأمراض تنفسية ترتاوح حدهتا من خفيفة  األنفي. وابلنسبة ملعظم األشخاص، تتسبب العدوى هبذا الفريوس يف

ابلنسبة للمسنني واألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية  أمامتوسطة وال يتطلب التعايف منها عالجاً خاصاً. 
هناك آالف األمناط املختلفة  .حاالت مرضية خطرية إىلمستبطنة، فمن املرجَّح أن تؤّدي العدوى هبذا الفريوس 

 فريوس كوروان يف أحناء العامل، وهذا متوقع ألن الفريوسات تتحور طوال الوقت.والتحورات من 
 

   https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-57696380 23:38على الساعة  22/05/2022مت االطالع عليه يف املصدر: 
   

                                                           
1 https://www.iaea.org/ar/almawadie/covid-19  15:59 مت االطالع عليه يف 2022/05/22 على الساعة 
2 https://www.iaea.org/ar/almawadie/covid-19 15:21 مت االطالع عليه يف 2022/05/22 على الساعة  

 سالالت مثرية للقلق
 الصحة العاملية  تسمية منظمة العلمية  التسمية البلد الذي سجلت فيه ألول مرة

 ألفا B.1.1.7 بريطانيا
 بيتا B.1.351 جنوب افريقيا

 غاما P.1 الربازيل
 دلتا B.1.617.2 اهلند

 أوميكرون B.1.1529 عدة دول
 هتمامسالالت مثرية لال

 المبدا C.37 بريو
 مو B.1.621 كولومبيا

 19-(: تسميات سالالت كوفيدI-5اجلدول رقم )

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-57696380
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-57696380
https://www.iaea.org/ar/almawadie/covid-19
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على األفراد أبشكال خمتلفة. ومعظم من يصابون ابلعدوى  19-ؤثر مرض كوفيدي: 191-كوفيدأعراض   .2
س العناية االتمجيب  .ىتلقي العالج يف املستشف إىلاجة معتدلة ويتعافون دون احل أوتكون أعراضهم خفيفة 

أبي من األعراض اخلطرة. األشخاص املصابون أبعراض خفيفة واملتمتعون عموماً  لألشخاصالطبية على الفور 
أايم يف املتوسط لظهور األعراض بعد  6 إىل 5يستغرق األمر  ل.ة عليهم معاجلة أعراضهم يف املنز بصحة جيد

 يوماً. 14 إىلاإلصابة بعدوى الفريوس، غري أن املدة قد تطول 
 

 :19-اجلدول املوايل يوضح خمتلف اعراض مرض كوفيد
 

 :األعراض اخلطرية األعراض األقل شيوعا : :األعراض األكثر شيوعا  
 احلمى •
 السعال •
 التعب •
 أوفقدان حاسة الذوق  •

  .الشم
 

 التهاب احللق •
 الصداع •
 األوجاع واآلالم •
 اإلسهال •
تغري لون  أوظهور طفح جلدي  •

 القدمني أوأصابع اليدين 
 التهاهبما أوامحرار العينني  •

 ضيق النفس أوصعوبة التنفس  •
 أوفقدان القدرة على الكالم  •

 التشوش أواحلركة 
 أمل الصدر. •

 ظمة الصحة العاملية.اعداد الطلبة اعتمادا على معطيات منمن املصدر: 

 2عدوىالمن  وسائل الوقاية .3
 :لقيام مبا يليابتوصي منظمة الصحة العاملية وإبطاء وترية انتقاهلا،  19-كوفيدمن عدوى   للوقاية
 ؛خذ اللقاح عندما يتوفرا 
 ؛عليهم املرضتباعد عن اآلخرين مسافة مرت واحد على األقل، حىت لو مل يبد ال 
 ؛عندما تكون يف مكان سيئ التهوية أوكمامة مثبتة جيداً عندما ال يكون التباعد البدين ممكناً   اءارتد 

                                                           
1 https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_3 16:07 مت االطالع عليه يف 2022/05/22 على الساعة  
2 https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_3 16:07 مت االطالع عليه يف 2022/05/22 على الساعة 

 19(: أعراض مرض كوفيد I-6اجلدول رقم )

https://www.who.int/ar/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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 ؛ر األماكن املفتوحة جيدة التهوية بدالً من األماكن املغلقة، وافتح النوافذ عندما تكون يف مكان مغلقيااخت 
 ؛ظيفهما مبطهر كحويلتن أوابملاء والصابون  اليدينعلى غسل  املواظبة 
 ؛السعال أوالعطاس نف عندما األو  الفمرص على تغطية حلا 
 عايف.التل حىت از تعالابلتوعك، وا عند الشعوريف املنزل  البقاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19-الفرع الثاين: اإلجراءات والتدابري االحرتازية ملواجهة جائحة كوفيد
جمملها  كانت  والتدابري اإلجراءات من ابلعديد الدول معظم قامت هانتشار  من واحلد كوروان  فريوس ملواجهة

 1: كاآليت
 عرب اجلسدي والتالمس املباشر اللقاء الناس يتجنب حبيث االجتماعي ابلتباعد مسي ما قواعد الدول أرست -

 لكل صارمة قيود بوضع املختصة اجلهات شرعت فقد لذا الناس، بني االجتماعية العالقات والتحقق من فالتخفي
 ؛العدوى انتقال وابلتايل الناس بني االحتكاك يسبب أن شأنه من ما

                                                           
العلوم االقتصادية،  ، حوليات جامعة بشار يفقراءة ملصرف السالم اجلزائري-اإلسالمي يف ظل جائحة كوروانحتدايت التمويل  .ميموين ايسني وآخرون 1

 .3، ص 1العدد 

 شخص 1000حالة لكل  100أكثر من    

   30-100  

   10 - 30 

   3 - 10 

   1 - 3 

   0,3 - 1 

   <0 – 0,3  

 ال توجد حاالت    

 21/05/2022يف  يف العامل 19كوفيد التوزيع اجلغرايف لعدد املصابني بـ(: I-5الشكل رقم )

 13:10على الساعة  22/05/2022مت االطالع عليه يف  https://fr.wikipedia.org املصدر:

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_par_pays_et_territoire
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 ؛الناس بني االحتكاك من التقليل هبدف والثقافية الرايضية والفعاليات األنشطة الدول لغتا -
 مع مباشر احتكاك تتطلب اليت تلك خاصة اخلدمية واالقتصادية التجارية القطاعات من ابلعديد العمل أوقفت -

 لتجنب متباينة اتلفرت  التجارية احملالت أغلقت الرايضية والنوادي املطاعم التجميل، صالوانت مثل املستهلك
 ومراكز وجامعات مدارس من التعليمية املؤسسات إغالق وزابئنهم أصحاهبا بني عادة حيدث الذي والتقارب التداخل
 ؛معتمدة كوسيلة  بعد عن التعليم اعتبار ومت الثاين الفصل أايم غالب يف الطلبة دوام تعطيل مت حيث وثقافية تعليمية

وقامت  العدوى انتشار لتقليل املدن بني االنتقال مواطنيها دول سلطات منعت حيث واملناطق املدن إغالق -
 فيها اليت انتشرت املناطق تلك خاصة اإلجباري الصحي احلجر سياسة وتطبيق املناطق، كامل  إغالق عملية إبجراء

 ؛عديدة حاالت
 لفحوصات اجلدد القادمني وحلاجة العدوى انتقال ملنع وإاياب ذهااب املسافرين حركة أمام احلدود إغالق -

 ؛الدولة أجهزة عنه تعجز قد صحي وحجر ومستشفيات
 ؛وغريها للمنتجات تروجيية عارضمو  موالت من الكربى التجارية األسواق إغالق -
 ؛والتنقل التسوق كز  مرا دخول عند والقفازات الكمامات ابرتداء االلتزام -
 والروتينيةالورقية  واإلجراءات اخلدمات بعض عن جزئيا بديال لتشكل الذكية التطبيقات من كبري  عدد تشغيل -

 اخلدمات. متلقي بني املباشر التعامل من يقلل مما اإلدارية
  واجلزائري قتصاد العامليعلى اإل 19-أتثري جائحة كوفيد املطلب الثاين:

وكذلك االقتصاد واألعمال. اجلزائر ليست  العامل،إضعاف سكان  إىل عام،يف غضون  ،جائحة كوروان تأد
اهم القطاعات االقتصادية اليت  إىلفيما يلي سنتعرض . 2020فقد أتثرت أيًضا ابلفريوس منذ مارس  استثناًء،

 أتثرت ابجلائحة على املستويني العاملي واحمللي.

 على املستوى العاملي 19-قتصادية جلائحة كوفيدإلاثر ااآل الفرع األول:
 :جراء تداعيات ازمة كوروانيلي عرض ألكرب القطاعات االقتصادية اليت تضررت من  فيما

 نتيجة التوترات   العاملي التصنيع منو اخنفض كوروان  جائحة عن الناجتة االضطراابت بسبب الصناعة: قطاع .1
 تأظهر  الصني، فقد وهي الصناعية الدول أكرب يف بدء املرض أن وخاصة املهيمنة االقتصادايت بني التجارية



 19-عموميات حول إدارة التدفقات النقدية وجائحة كوفيد األول: الفصل

- 45 - 
 

 إىل مث انتقلت الفريوس الحتواء أخرى ومناطق ووهان إغالق بداية مع اإلنتاج يف حادا اخنفاضا األخرية هذه
 1.حادا اخنفاضا العاملي الصناعي اإلنتاج إمجايل شهد حيث الكربى الصناعية البلدان من العديد

 خالل العاملية التجارة حجم رجع ا ت عن سبتمرب لشهر تقريرها يف العاملية التجارة منظمة أفادت :التجارة قطاع .2
 حركة وتوقف كوروان  فريوس تداعيات ظل يف سنوي أساس على%  21 بنسبة 2020 العام من الثاين الربع

 كوروان  جلائحة مسبوقة غري تداعيات وسط العاملية التجارة حركة وتضرر اجلائحة على السيطرة بغرض اإلمدادات
 املاضي أكتوبر شهر خالل العاملية التجارة منظمة قلصت كما  قياسي، النكماش وتعرضه العاملي االقتصاد على

 وجتدر % 32 و %  13  بني ترتاوح سابقة توقعات من بدال 9,2 إىل العاملية السلع جتارة الخنفاض توقعاهتا
 السلع على عقالين غري استهالك ظاهرة شهدت قد الفريوس فيها انتشر اليت الدول معظم أن إىل اإلشارة

 األزمةالستمرار  حتسبا ادخارها أجل من األوىل األشهر خالل والتطهري التنظيف ومنتجات الغذائية واملنتجات
 ،والكهرومنزلية املنتجات االلكرتونية ، السيارات املالبس،"  املنتجات أنواع ابقي من العديد تكدست املقابل ويف
 لتنتعش للدول احمللية املستوايت على كبريا  ارتفاعا شهد قد والصيدالنية الطبية املنتجات على الطلب أن حني يف

  2.العاملي املستوى على جتارهتا
 نتيجة القيود املستجد كوروان  جبائحة أتثرا االقتصادية األنشطة أكثر السياحة قطاع يعترب: والنقل السياحة .3

 من تفشي للحد الطريان رحالت إبلغاء الدول من كبري  عدد قيام إىل إضافة ، السفر وجهات على املفروضة
 لألمم التابعة العاملية السياحة منظمة أعلنت وقد.3والسفر السياحة ألنشطة كبري  تراجع إىل أدى ما وهو الفريوس
 .2020 يف دوالر مليار 1300 بقيمة خسائر تكبد العاملي السياحة قطاع أن املتحدة
 أبكملها مناطق وحجر والعزل الغلق إجراءات بسبب مباشرا أتثرا اآلخر هو شهد فقد النقل لقطاع ابلنسبة
 حركية وتنقل حول الدراسات من العديد أكدته ما ، ذاته حد يف العامل عرب األشخاص حركة يف الكبري والتباطؤ

 كانت  البلد الواحد، داخل وحىت البلدان بني العاملي النقل حركة انكماش أن واألكيد اجلائحة زمن يف األشخاص
  الطريان لشركات وخيمة ابلنسبة جد اآلاثر وتعد ( جوي و حبري ، بري النقل) مؤسسات خمتلف على سلبية آاثر

                                                           
االقتصادية  األزمة – االقتصاد العاملي على (19-دراسة حتليلية وفق نظرة شاملة ألهم آاثر جائحة كوروان )كوفيد .توايتية الطاهر ؛غبويل أمحد1

ص،  ،2020، اجلزائر-سطيف جملة العلوم القتصادية وعلوم تسيري، العدد اخلاص حول اآلاثر االقتصادية جلائحة كوروان، جامعة ،2020العاملية 
 بتصرف. ،136

 .137ص،  السابق،رجع امل .تواتية الطاهر ؛غبويل أمحد 2
 .1ص ،2020، 70جملة صندوق النقد العريب، العدد ، العربيةأثر قطاع السياحة على النمو االقتصادي يف الدول  .حممد إمساعيل، مجال قاسم 3
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 عام%  66 بنسبة عدد الركاب يف قياسيا تراجعا العاملية الطريان حركة سجلت حيث1 تكاليفها الرتفاع نظرا
 الدويل أعلن عنه االحتاد ما حبسب 19-كوفيد  جائحة تداعيات وطأة حتت 2019عام  مع مقارنة  2020

 2.%07 بنسبة الركاب حركة اهنارت 0202 ديسمرب ويف ، اجلوي للنقل
قد حدث هبوط حاد يف أسعار األصول اخلطرة منذ تفشي هذه اجلائحة. ويف أسوأ نقطة من  :املايل القطاع .4

تزيد على نصف االخنفاضات اليت حدثت  أوموجة البيع األخرية، عانت األصول اخلطرة من اخنفاضات تعادل 
يف االقتصادات الكبرية والصغرية  –. فعلى سبيل املثال، حتمل الكثري من أسواق األسهم 2009و 2008يف 

أكثر يف فرتة القاع. وحدثت قفزة يف فروق العائد، وخاصة ابلنسبة  أو% 30اخنفاضات بنسبة  -على السواء 
األجل، مبا يف  للشركات ذات املراتب األدىن. كذلك ظهرت عالمات الضغط يف كربايت أسواق التمويل قصري

مستوايت مل  إىلوارتفع التقلب بدرجة حادة، فوصل يف بعض احلاالت  ذلك السوق العاملية للدوالر األمريكي.
املالية العاملية، يف سياق عدم اليقني بشأن التأثري االقتصادي للجائحة. ومع ارتفاع التقلب  األزمةنشهدها منذ 

، مبا يف ذلك يف األسواق اليت يُنَظر إليها تقليداي كأسواق عميقة، احلاد، حدث تراجع كبري يف سيولة األسواق
 3.مثل سوق سندات اخلزانة األمريكية، مما ساهم يف حدوث حتركات مفاجئة يف أسعار األصول

 قيودا فرضت اليت بلدان يف يعيشون الذين العمال نسبة أن تقريرها يف الدولية العمل منظمة أعلنت: العمل قطاع .5
 يناير مطلع حىت التز ال بلدان يف العامل عمال من% 93 يعيش إذ مرتفعة ظلت كوروان  فريوس انتشار لوقف

 العمال من% 77 على تؤثر التدابري هذه ابتت العمل، وتدرجييا أماكن إغالق تدابري من نوعا تطبق 2021
  .املنظمة وفق% 85 البالغة الدول من يقرتب رقم وهو
 فقد اترخييا مسبوق غري نطاق على 2020 عام يف تضررت العمل أسواق أن اجلديدة السنوية التقديرات تؤكد

 أزمة آخر من تقريبا مرات 4 ب أكرب كانت  العمل ساعات خسائر أن كما  وظيفة، مليون 253 حنو ضاعفت

                                                           
 .138ص  سابق،مرجع  .الطاهرتواتية  ؛غبويل أمحد 1
مت االطالع  https://www.alhurra.com/business/2021/02/03/ العاملية-الطريان ن-حركة-مؤشرا ت-يف-هبوط-كوروان-جائحة-بسبب  2

 .22:44على الساعة  18/05/2022عليه يف 
3  https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-
stability#          22:58على الساعة  18/05/2022 اتريخ االطالع  

https://www.alhurra.com/business/2021/02/
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability


 19-عموميات حول إدارة التدفقات النقدية وجائحة كوفيد األول: الفصل

- 47 - 
 

 14 أي دوالر تريليون 3.7 بنحو اخنفض العامل يف الدخل أن التقديرات تشري كما  ،2009 عام يف عاملية مالية
 1العامل. يف احمللي الناتج من% 

 على اجلزائر 19-األاثر االقتصادية جلائحة كوفيد الفرع الثاين:
 ومنع تفشيه، كوروان  فريوس الحتواء التدابري من مجلة اختاذ على الدول مثل ابقي اجلزائرية احلكومة أجربت

 والايت على جممل وشامل جزئي حجر وفرض والبحرية، واجلوية الربية احلدود كافة  إغالق بينها من كان  واليت
 :اجلزائري شهدها االقتصاد اليت اآلاثر أهم ومن للدولة واالقتصادي التجاري النشاط على أثر ما وهو الوطن،

 ؛الصعبة العملة من مداخلها نصف اجلزائر تفقد العاملية األسواق يف النفط أسعار اهنيار -
 مورديها أهم تعترب من اليت الصينية املصانع شلل ظل يف اإلنتاج يف وخسارة القطاعات بعض مسار يف كبري  عطب -
 اخلدمات قطاع من الطلب وخاصة حركة يف ركود كذلك  الصيدالنية، املواد وبعض والكهرومنزلية األولية املواد يف

 املصرفية اخلدمات قطاع يشمل الداخلي اخلام حيث الناتج من 44%و العمل فرص من% 60 اجلزائر يف يوفر اليت
 ؛2االنرتنت والنقل وخدمات واالتصاالت والرتفيه والتأمينات والفندقية والسياحية

 ؛%41 بنحو النفطية سوانطراك شركة صادرات أعمال رقم يف حاد اخنفاض عرفت كما -
 بنسبة الناتج اإلمجايل إمجايل واخنفاض الرمسية، البنكية التعامالت يف الرئيسية العمالت أمام الدينار قيمة تراجع -

 البالد تسجله أعلى معدل وهو% 20 حنو إىل  2020 عام هناية مع البطالة معدل يرتفع أبن توقعات مع 3,9
 3.عقود 3 من أكثر من
 
 
 
 
 

                                                           
، اتريخ االطالع: /25/1/2021https://www.aljazeera.net/videos، تداعيات-عن-تكشف-الدولية-العمل-منظمة 1

 .23:07على الساعة  18/05/2022
اجلائحة يف  قتصادية وأهم التدابري املتخذة للحد منتماعية واالاالج ر( اآلاث19-كوفيد) تداعيات فريوس كوروان. جتانية محزة ؛لعبسي عليا2

 .35 ص ،2020اجلزائر، ، قتصادية جلائحة كوروان، جامعة سطيفالا اثرآلقتصادية وعلوم تسيري، العدد اخلاص حول االالعلوم ا ، جملةاجلزائر
 23: 13 :الساعةعلى  18/05/2022 :االطالع، اتريخ  harvest-economic-ain.com/amp/article/algeria-https://al-2020العني،جريدة  3
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 املبحث الثالث: الدراسات السابقة
 وهي: أمكن الوصول إليها اليت ماثلةملالدراسات السابقة ا ميكن سرد

 عربيةلغة اللابالدراسات  األول:املطلب 
أتثري جائحة كوروان املستجد على األداء ( بعنوان "2020) "بن أودينه بوحفص، قنيع أمحد دراسة "

التعرف على األداء املايل للشركات يف ظل  إىلهدفت هذه الدراسة  "دراسة حالة شركة املراعي -للشركات املايل 
ومن مث دراسة جمموعة من املؤشرات  العامل،حيث بدأ بتعريفها وأتثريها على اقتصادايت  املستجد،جائحة كوروان 

ن جائحة كوروان بدأت أمع الرتكيز على الربع الثاين من السنة ابعتبار  وحتليلها،املايل لشركة املراعي  داءابألاملتعلقة 
 .2020 لسنةيف االنتشار يف اململكة العربية السعودية خالل الربع الثاين 

 
  :إىلتوصلت الدراسة 

والضعف  ط القوةقاميكن حتديد ن خاللهالوضع املايل للشركة، والذي من  ملعرفةوسيلة يعترب  املايل األداءتقييم أن  -
 ذات الصلة لألطرافوكذا الفرص والتهديدات اليت تصادف الشركة، كما أنه ضروري لتقدمي معلومات مالية 

 .املناسبة القرارات ختاذا ومساعدهتم عل
إيرادات شركة املراعي مل تتأثر بذلك حمققة منوا مقارنة بنفس الفرتة من السنوات  أنابلرغم من جائحة كوروان اال 

 الذي األمراجراءات احلجر على السكان،  اململكةل كان هناك طلب على منتجات الشركة يف ظل فرض ب السابقة
جانب أن هذه الفرتة تزامنت مع شهر رمضان الذي يزيد  إىلمنتجات الشركة،  واستهالك زايدة اقتناء إىلدفعهم 

 .املنتجاتالطلب على  فيه
 خرية ابختاذ تدابري وقائية ضد هذه اجلائحة،حيث قامت هذه اال املراعيأثرت جائحة كوروان على مصاريف شركة  -

  لعزل الصحي.واوالسالمة  لصحةا ىعل املصاريفمن  املزيد إنفاقالذي كلفها  األمر
بئة و ضرورة توسيع ختصيص موارد مالية من طرف الشركات ملواجهة االزمات واأل إىلصت الدراسة أو يف األخري  -

وتفادي اخلسائر اليت قد تنجم عنها، والعمل على االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصال أثناء العمل يف 
هلا واحملافظة على مسعتها ومكانتها بني العمالء وحتفيز الشركات  مثل هاته احلاالت، وذلك لتحسني األداء املايل

 األخرى.
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( على الداء 19-كوروان )كوفيد  ئحةجلااالاثر املدركة " بعنوان( 2021" )هناد حسين يوسفدراسة "
التعرف على أتثري جائحة كوروان  إىلالدراسة  تهدف» مسحيةدراسة  –املصرية  والتشغيلي للشركاتاملايل 

 28 إىلأفريل  1للفرتة املمتدة من شركة مصرية  150( على األداء املايل والتشغيلي لعينة مكونة من 19-)كوفيد
 .ملواجهة اجلائحة اليت تزامنت مع اإلجراءات االحرتازية اليت أعلنتها احلكومة املصرية 2020جويلية 

جائحة كوروان  نتيجة% 82بنسبة خسائر تفوق  أتثرتشركات عينة البحث قد  أن إىلتوصلت الدراسة 
من شركات العينة أفادت بعدم  %18 أنالعاملية وذلك يف فرتة احلجر واإلجراءات االحرتازية للحكومة املصرية، كما 

شركات آلاثر جائحة كوروان على كما أن النتائج املدركة  .ها من إجراءات احرتازيةأتثر اعماهلا ابجلائحة وما حلق
 كانت كما يلي:  البحث

 
االاثر املدركة على األداء املايل لشركات البحث  من 

 حيث:
لشركات البحث من التشغيلي االاثر املدركة على األداء 

 حيث:

 الرحبية
 اخنفضت ارابحها 80%

 نتاجحجم اإل
 نتاجهاإأتثر حجم  70%

 مل تتأثر 30% مل تتأثر %20

 املبيعات
 اخنفضت مبيعاهتا 89%

 جودة اإلنتاج
 مل تتأثر جودة منتجاهتا 80%

 تأتثر  20% مل تتأثر  11%

 معدالت السيولة
 اخنفض فيها املعدل 83%

 عدد العمالء
 اخنفض حجم عمالئها 60%

 مل يتأثر حجم عمالئها % 40 تتأثرمل % 17
  .حسين يوسف دد. هناعلى دراسة  ااعتمادمن اعداد الطلبة  املصدر:

 
االقتصاد اجلزائري يف ظل التداعيات العاملية جلائحة "( بعنوان: 2020" )بو لعراس صالح الديندراسة "

استعراض اآلاثر االقتصادية جلائحة كوروان  إىلهدفت هذه الدراسة  "واملواكبة البعديةكوروان بني االستجابة اآلنية 
اجلزائر، حالة  إىلألزمات ابإلشارة أمهية السياسات االقتصادية يف جماهبة ا علىوالتعرف ، واحمللي على املستوى العاملي

ودوره يف حتقيق اإلصالح  2020التعرف على النموذج االقتصادي اجلزائري اجلديد  إىلهدفت الدراسة أيضا  كما
 املايل والتجديد االقتصادي أثناء وبعد أزمة كوروان.

   املصرية والتشغيلي للشركات االاثر املدركة على األداء املايل(: I-7اجلدول رقم )
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العاملي وكذلك على االقتصاد  داالقتصاأن جائحة كوروان تسببت يف آاثر وخيمة على  إىل وتوصلت الدراسة
 النتائج كما يلي:حيث كانت اجلزائري 

تراجع معدالت منوها  إىلوأدت لقد تسببت جائحة كوروان يف أزمة منقطعة النظري على اقتصادات كل دول العامل  -
تكبيد االقتصاد  إىلأدى  مما ،اجلائحةالركود والكساد اليت متخضت عن تداعيات هذه  ةبسب حالاالقتصادي 

  .العاملي خسائر ضخمة
لقد كانت استجابة احلكومات سريعة لتخفيف اآلاثر االقتصادية للجائحة، مستخدمة يف ذلك أدوات السياستني  -

  .األزمةإمكانية تعايف اقتصاداهتا بعد  والرفع من األزمةية املتاحة مما ساعدها يف تقليل آاثر املالية والنقد
مزدوجا بفعل الرتاجع اخلطري ألسعار النفط وتزايد املخاوف العاملية حول استمرار  األزمةابلنسبة للجزائر كان أثر  -

، اخنفاض 2020تدهور سوق النفط على مدى غري واضح، حيث توقعت احلكومة يف قانون املالية التكميلي لـ 
قانون املالية  مليارات دوالر كانت متوقعة يف 4,37مليارات دوالر، مقابل  6,20 إىلمداخيل قطاع احملروقات 

تضرر كل قطاعاهتا نتيجة تداعيات الوضع العاملي ونتيجة تدابري الوقاية املتخذة  إىل، هذا ابإلضافة 2020األويل لـ 
 من قبل احلكومة. 

   
 الدراسات ابللغة االجنبية :ينالثااملطلب 

 هذه هدفت .Pascale Revault. Focus Sur le Tableau Des Flux De Trésorerie"1دراسة "
 حيث ورين،حم إىل املقالة تقسيم مت ولقد الدولية، احملاسبة معايري وفق اخلزينة سيولة جدول على التعرف إىل املقالة
 احملور أما فرنسا، يف احملاسيب والنظام الدولية احملاسبة معايري وفق اخلزينة سيولة جدول استعراض األول احملور تناول
 .يهدف ما إىل آخر مبعىن أي املالية، املعلومة من اخلزينة سيولة جدول موقع إىل تطرق فقد الثاين

 
 الكشف ويف اخلزينة مستوى معرفة يف اخلزينة سيولة جدول أمهية الباحث إليها توصل اليت النتائج أهم ومن

 القائمة هذه إعداد على الدول خمتلف إلزام ضرورة إىل الدراسة أوصت كما.  القرارات واختاذ اإلفالس خطر عن
 يف عرضها يتم اليت للمعلومات اقتصادية قيمة إعطاء يف كبري  أثر من هلا ملا وهذا اخلتامية، الكشوف يف ونشرها
 .امليزانية

                                                           
1 https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tableau_flux_tresorerie.pdf  15:11 مت االطالع عليه يف 2022/05/10 على الساعة 

 

https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tableau_flux_tresorerie.pdf
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 "Huayu Shen, Mengyao Fu, Hongyu Pan, Zhongfu Yu & Yongquan" Chen"دراسة 
 "The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance" بعنوان( 2020) 

على  19-كوفيدأتثري   معرفة إىلهدفت الدراسة  املدرجة،ابستخدام البياانت املالية من الشركات الصينية 
على  19-وفيدلكله أتثري سليب على أداء األعمال. يكون التأثري السليب  19-كوفيد  وأظهرت أن اتأداء الشرك

 إضايف،يف حتليل  نوضح،إيرادات املبيعات أقل.  أوأداء األعمال أكثر وضوًحا عندما يكون حجم استثمار الشركة 
ذات التأثري الشديد. هذه النتائج  القطاعات على أداء الشركة يكون أكثر وضوًحا يف 19-وفيدكأن التأثري السليب لـ

 االرتباط بني الوابء وأداء األعمال.هي من بني األدلة التجريبية األوىل على 
 Bounazou Oumaima, la gestion du risque de trésorerie dans une entreprise cas de"دراسة

Sarl Groupe ZK Construction 2017."  
 تقدمي يف أوالً  ت الباحثةشرع حيث. اخلزينة خماطر إدارة وأمهية مفهوم معرفة هو الدراسة هذه من اهلدف

 النقدي التدفق خماطر لتحليل وتعليقات مالحظات تقدمي اثنًيا،. للشركة النقدي التدفق إدارة عن عامة معلومات
 تكز ر  وأخريًا،. النقدي التدفق حتسني أجل من املتبعة اإلجراءات على الضوء لتسليط وأيًضا الشركة كبدهاتت قد اليت

 .البناء قطاع يف تعمل شركة داخل النقد خماطر إدارة على الدراسة
 إلدارة الرئيسية املهمة تتمثل. والرحبية املالية املالءة بني التوازن على تقوم النقد إدارة أن إىل الدراسة توصلت

 .املالية للتدفقات اليومي التعديل خالل من النقد يف النقص جتنب يف هذه النقد
 موقع الدراسة من الدراسات السابقة الثالث:املطلب 
 األول: التعقيب على الدراسات السابقةالفرع 

 بدراسة وتوثيق أثر لباحثنيلدى ا كبري  اهتمام يوجد أنه اتضح ،السابقة الدراسات من جمموعة استعراض بعد
 السابقة للدراسات ابلنسبة، االقتصادية املؤسسة يف النقدية التدفقات دارةإبو ،على خمتلف اجملاالت كوروان  جائحة

 عامة بصورة واحمللية العاملية االقتصادية القطاعات على اجلائحة آاثر على ركزت فقد كوروان  جائحة تناولت اليت
 عامليا املتخذة االحرتازية االجراءات إىل كذلك  ، كما تطرقتبصفة خاصة القتصاديةاؤسسات األداء املايل للم وعلى
 .وحمليا

 املؤشرات بعض دراسة فقد ركزت على املؤسسة يف النقدية التدفقاتإدارة  تناولت اليت للدراسات ابلنسبة
 ومدى اخلزينة خماطر إدارة وأمهية مفهوم معرفة على كذلك  ركزتكما   االقتصادية، املؤسسات عليها تعتمد اليت املالية

 .للمؤسسة املايل الوضع على أتثريها
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 املنهج استخدم فمعظمهم املطروحة اإلشكالية على اإلجابة إىل الوصول يف الدراسات هذه طرق تنوعت
 .الدراسة مبتغى إىل الوصول يف التحليلي

 عن الدراسات السابقة ةدراسالالفرع الثاين: ما مييز 
 سات السابقة مبايلي:متيزت دراستنا عن الدرا

 متغريات من أحد تناولت اليت السابقة الدراسات عكس كوروان  وجائحة النقدية التدفقات ادارة متغري بني ربطت -
 الدراسة؛

 الدراسة وزمان بوعريريج، برج بوالية لوجيستيكس كوندور  مؤسسة داخل تطبيقها يف الدراسة مكان اختالف -
 كوروان؛  جائحة وأثناء قبل وهو

 ؤسسةمل النقدية التدفقات ادارة وموضوع كوروان  جائحة أثر بني تربط اليت األوىل الدراسات من دراستنا تعترب -
 .بوعريريج برج بوالية لوجيستيكس كوندور
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 األول الفصلخالصة 
 ائحةجب عامة إحاطة إىل ابإلضافة التدفقات النقدية ةإلدار  األساسية املفاهيم الفصل هذا يف تناولنا لقد

حيث ميكن  ن مفهوم اخلزينة ميكن حتديده من خالل عدة مقارابتأ استخلصنا األول جزئه ففي .اتداعياهتو  كوروان
النقدية نظرة . تعطي النسب كنتيجة للتدفقات النقدية  أوحساهبا من امليزانية فهي عنصر من عناصر التوازن املايل 

   التوازن بني املالءة املالية والرحبية.حتقيق  إىلهتدف  النقديةالتدفقات  إدارة خزينة املؤسسة. عن
 مل كبرية آاثر خلفت اجلائحة أن إىل فتوصلنا كوروان جبائحة املتعلق الفصل هذا من الثاين للجزء ابلنسبة أما

 ءاتجرالإل نتيجة كان العامل اقتصادايت قطاعات جممل له تعرضت الذي السليب األثر وأن قبل، من العامل يشهدها
 .كوروان فريوس من واحلد السيطرة أجل من الدول هبا قامت اليت زيةااالحرت 

 أو وروانك  جائحة أثراليت تناولت  واألجنبية العربية السابقة ساتراالد من جمموعة تناولنا الثالث اجلزء ويف
 اتسار الد من لبحثنا املضافة والقيمة موقعنا زبراإ مع الدراسات هذه على التعقيب مث ،إدارة التدفقات النقدية

 .السابقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 لثاين:الفصل ا
 إدارة التدفقات النقدية لشركة كوندور لوجستيكس

 كوروانيف ظل جائحة   
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 متهيد
لقد متكنا من خالل الفصل األول من حتديد اإلطار النظري إلدارة التدفقات النقدية والتعرف على جائحة 

 بصفة خاصة. اجلزائريبصفة عامة و العاملي كوروان وأثرها على االقتصاد 
الدعم العملي  ميثل والذي اثينبفصل  ةدراسالاستكمال  مت. النظري جلانبحمصورة يف ادراستنا تبقى  ولكيال

 .كوندور لوجيستيكس  املطبق على شركة
حتليل واثنياً سنقوم إبجراء  لوجيستيكس،شركة كوندور لوبشكل عام  بتقدمي أوالً  نقوميف هذا الفصل سوف 

 2021 إىل 2018للخزينة وللتدفقات النقدية وكذا دراسة خمتلف املؤشرات ذات الصلة ابملوضوع للفرتة املمتدة من 
موازنة اخلزينة خالل نفس الفرتة لتحليل سنتطرق يف املرحلة الثالثة وأثناء جائحة كوروان مث  لراسة للفرتة ما قبأي د

 .النقدية تاجلائحة على إدارة التدفقا أثرواستنتاج 
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 املبحث األول: تقدمي عام ملؤسسة كوندور لوجستيكس
الذراع هي احدى املؤسسات التابعة جملمع كوندور الكرتونيكس حيث متثل كوندور لوجستيكس   مؤسسة

هيكلها  علىهذا املبحث  سنتعرف يف .اجملمع والتخزين داخلكل جماالت النقل هتتم ب ،اللوجسيت هلذا األخري
 .واألهداف اليت تسعى لتحقيقها طبيعة نشاطهامديرايهتا، خمتلف  التنظيمي، مهام
 لوجستيكس ؤسسة كوندورم عن اترخييةة حملاملطلب األول: 
 ؤسسة كوندور لوجستيكسمل بطاقة فنية الفرع األول:

 

  
 كوندور لوجستيكس التسمية

 شركة ذات أسهم الشكل القانوين
 بلدية برج بوعريريج   ،مسيلةطريق ، 71جمموعة ملكية  161،قسم  ،منطقة متعددة النشاطات العنوان

 دج   695 770 000 رأس املال االجتماعي
 نشاءإ ملكية القاعدة التجارية 

 بدون سائق   أو والنفعية معكراء السيارات السياحية ،  نقل البضائع واألشخاص ةالرئيسي اتالنشاط
 ختزين السلع، والفالحيةكراء معدات األشغال العمومية 

  شحن وتفريغ البضائع، صيانة السيارات ومعدات النقل، والرأب املتنقلخدمات اجلر  ثانويةالنشطة األ
 2015ماي  21 اتريخ بداية النشاط
0464934 – 34/00 السجل التجاري ب   14  

، 603004، 603015، 603006، 604105، 603007، 604102 اتالنشاطأهم ز و رم
604602 ،603001 ،604627 ،613113 ،604604  

 (2022)مارس  عامل 450 عدد العمال 
 0770942020 اهلاتف

 info@condorlogistics.dz الربيد االلكرتوين
 .مؤسسة كوندور لوجستيكس : من اعداد الطلبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرفاملصدر

 
 

 ملؤسسة كوندور لوجستيكس بطاقة فنية(: II-1رقم )اجلدول 
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 اترخيية حملةالفرع الثاين: 
كوندور   جمموعة استثمرت ق بنقل وتصريف منتجاهتايتعل واملتزايدة فيما احلالية تهااجحمن أجل تلبية 

وعلى  والسياراتمن الشاحنات استحوذت اجملموعة على أسطول كبري  حيث اللوجسيتيف النشاط  الكرتونيكس
مساحات ختزين مهمة جدا تضم عدة خمازن ومنصة ختزين، سرعان ما أظهر استغالل هذه اإلمكانيات ضرورة انشاء 

  هبذا النشاط احليوي. فرع للمجمع يهتم
 وسجل 2014ريل فأ 10مبوجب عقد موثق بتاريخ  ،سلوجيستيكشركة املسامهة كوندور  ءإنشاوعليه مت 

متثل موضوعها يف نقل البضائع  .2108حتت رقم  2014ريلفأ 14 بتاريخيب مجال الدين ذ بن املوثق يف مكتب
 الربي للبضائع )الشحن والتفريغ، اجلر والصيانة(.النشاطات املتعلقة ابلنقل  وبصفة اثنوية واألشخاص،
دينار جزائري  000,00 000 112قدره رأس مال كوندور لوجستيكس  ُمنحت شركة إنشائها،عند 

وذلك بعد االنتهاء من  2014أبريل  14يف  املوثق إىل)مائة واثنا عشر مليون دينار جزائري( دفعه املسامهون 
 .السجل التجاري لوالية برج بوعريريج مصاحلإجراءات التسجيل لدى 

سامهة قدرها مل كوندور الكرتونيكس ضافة شركةإبرأس املال  رفع املؤسسةقررت  2015 جانفي 14يف 
 .دج 128.000.000.00 إىلرأس املال  رفعوبذلك متت  جزائري،دينار  16.000.000.00

 جويلية 30يف  للمؤسسةاألساسي  قانونبعد تعديل الرأس املال  أخرى يف إجراء زايدة بعد ذلك تقرر
بذلك رأس ليصبح جزائري، دينار  000,00 770 583بقيمة كوندور الكرتونيكس  مبسامهة من شركة 2017

  .(دينار جزائريألف  وتسعني مليواًن وسبعمائة وسبعنيدينار جزائري )ستمائة ومخسة  000,00 770 659املال 
 :يلي كماهيكل املسامهة   أصبح 2021أوت  17 بتاريخ للمؤسسةللقانون األساسي  تعديلاخر بعد 

 

 

 من اعداد الطلبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرف املؤسسة. املصدر:

 

 النسبة )دج( املبلغ عدد االسهم نياملسامه
 %99,75 000 020 694 402 69 كوندور الكرتونيكس

 %0,25 000 750 1 175 مسامهون آخرون

 %100,00 000 770 695 577 69 اجملموع

 ملؤسسة كوندور لوجستيكس هيكل املسامهة(: II-2رقم )اجلدول 
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 ،%11دج أي بزايدة قدرت ب  349 681 405 1حققت املؤسسة رقم أعمال قدره  2021خالل 
 رقم أعمال قدره حتقق أن، كما أتمل هذه األخرية %25اليت عرفت اخنفاضا معتربا يزيد عن  2020مقارنة بسنة 

 .2022دج خالل السنة اجلارية  386 277 622 1
  ديرايتاملطلب الثاين: اهليكل التنظيمي للمؤسسة ومهام خمتلف امل

 كوندور لوجستيكسالفرع األول: اهليكل التنظيمي ملؤسسة  
 يتم تقدمي اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور لوجستيكس وفقا للشكل املوايل:

 
 

رئيس جملس االدارة

املدير العام

مكلفة  راقبة التسيري

مديرية اجلودة مديرية العمليات

مستشار قانوين

مديرية املالية 
واحملاسبة

مديرية املوارد 
البشرية

أمينة مكتب

مساعد املدير العام

مديرية الصيانة مديرية املشرتايت

دائرة التجارة

دائرة 
االستغالل

دائرة احملاسبة 
العامة

دائرة اخلزينة
 

 
 ديرايتمهام خمتلف املالفرع الثاين: 

 كوندور لوجستيكس  (: اهليكل التنظيمي ملؤسسةII-1الشكل رقم )

 من اعداد الطلبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرف املؤسسة.املصدر: 
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 :يليمؤسسة كوندور لوجستيكس فيما  مديرايتتتمثل أهم 
  ةالعام يةاملدير 
  العملياتمديرية 
 مديرية املشرتايت 
 ة املوارد البشريةمديري 
 املالية واحملاسبة مديرية 

 املديرية العامة .1
سياسة عامة واسرتاتيجيات العمل لبلوغ األهداف لاملديرايت من خالل تسطريها  واملتابعة بنيتقوم ابلتنسيق 

كما تعترب مهزة ،  واختاذ القرارات اهلامة سسةؤ االشراف العام على خمتلف نشاطات امل ومهمتها األساسيةاملسطرة 
 .واملدير العاموصل بني املديرايت األخرى 

 تطوير،من خالل إنشاء اسرتاتيجية  هايقوم بتسيري  ،املؤسسةعن القانوين واألخالقي املسؤول املدير العام يعترب 
 من وجهة نظر إدارية وفنية. يتخذ القرارات األكثر أمهية ابلتعاون مع رئيس جملس اإلدارة.

 العام فيما يلي: تتلخص مهام املدير 
 ؛املؤسسةضمان تطوير ونشر سياسة أعمال  -
 ؛تنسيق إدارة املواقع املختلفة لضمان رحبيتها -
 ؛ىقصرية ومتوسطة وطويلة املد االسرتاتيجيةتطوير اخلطة  -
 ؛تنفيذ اسرتاتيجية تعاون مع الوظائف املختلفة -
 ؛ضمان حتقيق األهداف -
 ؛مؤسسةضمان اإلدارة اليومية لل -
 ؛القيام أبعمال لتنظيم وحتديث اهلياكل من خالل إدخال أنظمة اإلدارة -
 املوضوعة حتت سلطته. للمؤسسةتنسيق نشاط اهلياكل املختلفة  -

 مديرية العمليات .2
، حيث هتتم هذه األخرية إبدارة املبيعات هذه املديرية كل من دائرة االستغالل ودائرة التجارة والتسويق تضم

على تنظيم برجمة دائرة االستغالل فتحرص  أماالزابئن وضمان ارضائهم بشىت الوسائل املتاحة،  معوتسيري العالقة 
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 اخلدمات يف أفضل الظروف وذلك ابلتعاون مع على أحسن وجه لضمان تقدمي املؤسسةالسائقني، وتسيري معدات 
  املصاحل التجارية والصيانة. 

 والتموين مديرية املشرتايت .3
 اختيار أفضل املمونني، من خالل للمؤسسةالسياسة الشرائية  والتموين بتطبيقتقوم مديرية املشرتايت 

ابستخدام اجلداول املقارنة  أو، املناقصات إىلالدعوة أجانب، والتعاقد معهم عن طريق  أووالناقلني، حمليني كانوا 
 .وتوفريها يف اآلجال احملددة ،واملعداتللعروض. كما تقوم بتنفيذ برامج شراء املواد 

 مديرية املوارد البشرية .4
حتقيق ظروف عمل جيدة  إىلتسعى كما االستعمال العقالين لليد العاملة   وتسهر علىهتتم بشؤون العاملني 

 ،التكوين، التعيني، االختيار، كاالستقطاب  واملهام األخرىبعض الوظائف  إىل ابإلضافة، وحتسينها ابستمرار
 .التحفيز... اخل

 مديرية املالية واحملاسبة .5
تسدد هبا التكاليف، استالم  اليت األموال إىلهي القلب النابض للمؤسسة حيث ترتجم كل عمليات البيع والشراء 

وتنقسم  للمؤسسةهي اليت توفر اجلانب املايل الذي يضمن السري احلسن  أواملبالغ املالية املقابلة للخدمات املقدمة 
   اخلزينة.ودائرة دائرة احملاسبة  دائرتني: إىل

 املطلب الثالث: طبيعة نشاط املؤسسة حمل الدراسة وأهدافها
 طبيعة نشاط املؤسسة، وأهم األهداف اليت تسعى لتحقيقها. إىلنحاول التطرق من خالل هذا املطلب س

 الفرع األول: طبيعة نشاط املؤسسة
  أمهها: عدة نشاطات إىلكوندور لوجيستيكس   ينقسم نشاط مؤسسة

 ؛املنتوجات الغذائية أواملربدة  وتسليم املنتوجاتنقل  -
 ؛وضواحيهرين يف املناطق احلضارية النقل اجلماعي للمساف -
 ؛املتنقلوالرأب خدمات اجلر  -
 ؛شحن وتفريغ البضائع -
   ؛واألشغال العمومية وأدوات للبناءكراء معدات  -
 ؛فالحيةوجتهيزات مكاانت  معدات،كراء  -
 ؛بدون أو والنفعية معكراء السيارات املستعملة لكل األرضيات السياحية  -
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    ؛جر واسعاف وغسل وصيانة سيارات وحراسة السياراتتوقيف  -
  ؛تالسيارالكل أنواع  والرأب املتنقلكل اداء يتعلق ابجلر  -
 ؛األخرى والبضائع والسيارات الصناعيةالتصليح امليكانيكي لكل العتاد الثقيل للنقل الربي للمسافرين  -
 ؛احملركات وصيانتها وتدقيق كل وقطع السياراتتصليح كل احملركات  -
 الغازات.منافذ  حودهن السيارات، تصلياملطالة  وكذا أشغالكل أشغال كهرابء السيارات  -

تتمثل  ،خصوصا يف جمال نقل البضائع، ما جعل املؤسسة تنتهج سياسة جديدةتتعرض املؤسسة ملنافسة شديدة 
 :على سبيل املثال منها املنافسة نذكر مع املؤسسات ،رابح رابح ،يف ابرام شراكات

 ؛ذات األسهم نوميلوق املؤسسة -
 ؛لوجستيكذات األسهم جباية  املؤسسة -
 ؛يت أم أف لوجستيك ذات األسهم املؤسسة -
 ؛اجلزائرية للنقل الربي املؤسسة -
 .ترانس واست ذات األسهم املؤسسة -

 .على املستوى الوطين حيث تعترب هذه املؤسسات من أكرب املتعاملني االقتصاديني يف جمال النقل الربي للبضائع
 أهداف املؤسسة الفرع الثاين:

 هناك العديد من األهداف اليت تسعى املؤسسة جاهدة من أجل حتقيقها، وميكن تلخيصها يف النقاط
 :التالية

 ؛حتقيق األرابح -
 ؛حتقيق أكرب قدر ممكن من املبيعات -
 ؛االستيالء على أكرب حصة سوقية -
 ؛البقاء، النمو واالستمرار وإمكانية التوسع -
 ؛التقليل من حدة املنافسة، وابلتايل خدماهتاالعمل على حتسني  -
 ؛خلق ميزة تنافسية الحتكار السوق -
 ؛البحث عن كيفية التعامل مع أكرب عدد ممكن من الزابئن لزايدة حجم املبيعات -
 ؛احلرص على إرضاء الزابئن وتلبية رغباهتم وإشباع حاجاهتم -
 ؛ترقية وحتسني املبيعات، وتقدمي اخلدمات وضماانت للزابئن -
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 ؛للزابئن يف الوقت املناسب البضائعيم تقدمي اخلدمة وتسل -
 ؛الزابئن لتحسني نشاطاهتا وشكاوىألخذ بعني االعتبار اقرتاحات ا -
 ؛االهتمام أكثر إبجراءات دراسة السوق -
 مؤسسة.لل ئهموفا تقدمي تسهيالت للزابئن املهمني كتخفيض األسعار من أجل ضمان -

 تطور رقم االعمال الفرع الثالث:
 :أبالف الدينارات املوايل تطور رقم االعمال ملؤسسة كوندور لوجستيكسيعرض اجلدول 

 

 
 دينار 103الوحدة: 

 2022 2021 2020 2019 2018 البيان

 277 622 1 681 405 1 826 265 1 439 696 1 588 648 1 رقم االعمال

 %15,4 %11,0 %25,4- %2,9 %1,4 نسبة التطور

 من اعداد الطلبة ابالعتماد على ميزانيات املؤسسة. املصدر:
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تطور رقم االعمال ملؤسسة كوندور لوجستيكس(: II-2)الشكل رقم 
رقم االعمال نسبة التطور

 تطور رقم االعمال ملؤسسة كوندور لوجستيكس(: II-3رقم )اجلدول 

 .(II-3اجلدول )من اعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر: 
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سنة  %1,4 ظهور اجلائحة، حيث بلغ خالل الفرتة اليت سبقتنالحظ أن املؤسسة حققت منوا مستمرا 
خالل  أي %25 (-) من أكثر إىل 2020مث اخنفضت نسبة النمو خالل ، 2019سنة  %2,9و 2018

  .2020واليت عرفت توقفا شبه كلي لنشاط املؤسسة خالل شهري مارس وأفريل  ،مرحلة ظهور وتطور اجلائحة
بة بنس منوسائدة متكنت املؤسسة من حتقيق ال تزال اليت كانت  األزمةورغم ظروف  2021سنة خالل 

 دج. 864 854 139 يف رقم األعمال بلغتزايدة بأي % 11
 

 للجائحة،ابعتبار عدم وجود موجات أخرى  وهذا ،2022خالل  %15 يفوقأتمل املؤسسة أن حتقق منوا 
تبقى معرضة جلانب من الشك وعدم اليقني فإىل  ،جماريها إىلاملؤسسة رغم استئناف النشاط وعودة املياه  فتقديرات

الزالت تطالعنا الصحف والنشرات اإلخبارية أن الفريوس مازال بيننا وخطر موجة اتريخ اعداد هذا البحث غاية 
 خامسة يبقى واردا.
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 لوجستيكس كوندورؤسسة  مل النقدية التدفقات إدارة على كوروان  جائحة أثردراسة  :الثاين املبحث
واستنتاج اخلزينة الصافية وكذا النسب حىت نتمكن من حساب ودراسة تطور خمتلف مؤشرات التوازن املايل 

كوندور ملؤسسة   وامليزانيات الوظيفيةاملختصرة املالية  عرض وحتليل امليزانيات يف البداية سيتم هبا املالية املتعلقة
(، أي سنتان قبل 2021-2018على املعطيات والقوائم املالية هلذه االخرية خالل الفرتة ) ابالعتمادلوجستيكس 

 اجلائحة وسنتان أثناء اجلائحة.
 (2021-2018للفرتة ) املختصرة للميزانيات املالية عرض وحتليل :األول املطلب

 )حتليل اثبت( ة هلااملكون العناصرمن نسبة متثيل كل عنصر مبعرفة  لميزانية الوظيفيةالتحليل العمودي ل يسمح
  .)حتليل ديناميكي( أخرى إىلالتحليل االفقي فيساعد على دراسة تطور هذه األخرية من فرتة  أما

 :ها كما يليوحتليلالدراسة  املالية املختصرة لفرتة عرض للميزانيات وفيما يلي
 التحليل العمودي للميزانيات املالية املختصرةالفرع األول: 

 
 دينار  103الوحدة: 

% 2021  % 2020  % 2019  % 2018   
 األصول

 األصول الثابتة 201 939 2 0,79 419 021 3 0,72 872 017 3 0,65 986 037 3 0,56
 األصول اجلارية: 057 781 0,21 310 198 1 0,28 275 600 1 0,35 186 389 2 0,44
 قيم االستغالل 805 61 0,02 002 82 0,02 099 65 0,01 315 56 0,01
 قيم قابلة للتحقيق 045 693 0,19 008 992 0,24 862 448 1 0,31 164 298 2 0,42
 قيم جاهزة 207 26 0,01 301 124 0,03 314 86 0,02 706 34 0,01
 إ ايل األصول 258 720 3 1,00 729 219 4 1,00 147 618 4 1,00 172 427 5 1,00

 اخلصوم
 املوارد الدائمة:  535 065 3 0,82 524 407 3 0,81 025 901 3 0,84 679 562 4 0,84

 األموال اخلاصة  071 943 0,25 196 769 0,18 176 786 0,17 589 033 1 0,19
 اهتالكات و مؤوانت 305 207 1 0,32 257 795 1 0,43 860 298 2 0,50 860 711 2 0,50
 الديون ط األجل  159 915 0,25 070 843 0,20 989 815 0,18 229 817 0,15
  اخلصوم اجلارية 723 654 0,18 205 812 0,19 122 717 0,16 493 864 0,16
 إ ايل اخلصوم  258 720 3 1,00 729 219 4 1,00 147 618 4 1,00 172 427 5 1,00

 ابالعتماد على ميزانيات مؤسسة كوندور لوجستيكس.من اعداد الطلبة املصدر: 

 (2021-2018) يزانيات املالية املختصرة للفرتةهيكل امل (:II-4رقم )اجلدول 
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 :يما يلنالحظ من خالل اجلدول 
 :األصول هيكل .أ

إبمجايل  % مقارنة44 بلغتإذ  الثابتة،األصول  على حساب األزمةخالل فرتة األصول اجلارية حصة ارتفعت  -
خالل الفرتة اليت سبقت  %28هذه النسبة مل تتجاوز  أن، يف حني بسبب تراكم القيم القابلة للتحقيق ،األصول

 ؛ظهور اجلائحة
والقيم  ستغاللاالأكرب حصة مقارنة مع قيم وهي ، من امجايل االصول %42 نسبةالقابلة للتحقيق قيم ال متثل -
االرتفاع أخرى حيث جتاوزت نسبة  إىلمن سنة  االرتفاع املستمر للحقوق على الزابئن إىلوهذا راجع ، اهزةاجل

 ؛من إمجايل األصول %0,01نسبة القيم اجلاهزة متثل  .2021و 2020خالل  20%
 :اخلصوم هيكل .ب
إمجايل اخلصوم، حيث تنقسم هذه من %  84هيكل خصوم املؤسسة أن نسبة املوارد الدائمة يف حدود  يظهر -

تعتمد ، (%15) والديون طويلة األجل (%50(، االهتالكات واملؤوانت )%19) اخلاصةالنسبة بني األموال 
 ؛ملؤسسة يف متويلها على مصادر متويل داخلية وخارجيةا

لتمويل جزء تعتمد على الديون قصرية األجل املؤسسة ، من إمجايل اخلصوم %16 نسبةتشكل اخلصوم اجلارية  -
مقارنة مبصادر التمويل ، لكنها تبقى ضعيفة 2021سنة خالل مليون دينار  864بلغت  حيثمن احتياجاهتا، 

 األخرى.
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 يزانيات املالية املختصرةللم فقياأل: التحليل الثاينالفرع 
خالل فرتة الدراسة كما هو مليزانية املختصرة معرفة تطور عناصر ا فقيمن خالل التحليل األ حناولسوف 

 موضح يف اجلدول املوايل:
 

 
 دينار 103الوحدة: 

∆% 2021  ∆% 2020  ∆% 2019 2018   

  األصول              

 األصول الثابتة  201 939 2 419 021 3 0,03 872 017 3 -10,00 986 037 3 0,01
 األصول اجلارية:  057 781 310 198 1 0,53 275 600 1 0,34 186 389 2 0,49
 قيم االستغالل  805 61 002 82 0,33 099 65 0,21- 315 56 0,13-
 قيم قابلة للتحقيق 045 693 008 992 0,43 862 448 1 0,46 164 298 2 0,59
 قيم جاهزة   207 26 301 124 3,74 314 86 0,31- 706 34 0,60-
 إ ايل األصول  258 720 3 729 219 4 0,13 147 618 4 0,09 172 427 5 0,18

 اخلصوم               
 املوارد الدائمة:  230 858 1 266 612 1 0,13- 165 602 1 0,01- 818 850 1 0,16
  املوارد الدائمة: 535 065 3 524 407 3 0,11 025 901 3 0,14 679 562 4 0,17
 األموال اخلاصة  071 943 196 769 0,18- 176 786 0,02 589 033 1 0,31
 اهتالكات و مؤوانت 305 207 1 257 795 1 0,49 860 298 2 0,28 860 711 2 0,18
 الديون ط األجل  159 915 070 843 0,08- 989 815 0,03- 229 817 0,002
 اخلصوم اجلارية 723 654 205 812 0,24 122 717 0,12- 493 864 0,21
 إ ايل اخلصوم  258 720 3 729 219 4 0,13 147 618 4 0,09 172 427 5 0,18

 من اعداد الطلبة ابالعتماد على ميزانيات مؤسسة كوندور لوجستيكس.املصدر: 
 

 :األصول جانب .أ
بقيت األصول الثابتة على حاهلا خالل السنتني املواليتني ، 2019نة س %3بنسبة  ارتفاعاعرفت األصول الثابتة  -

 السائدة؛ األزمةبسبب ظروف فيها  اإلستثمارعلى املؤسسة  عدم قدرة إىل، وذلك يرجع أساسا دون تغريتقريبا 
 

 (2021-2018) يزانيات املالية املختصرة للفرتةتطور عناصر امل (:II-5رقم )اجلدول 
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 اخنفضت هذه النسبة خالل السنة املوالية مث ،%53بنسبة قدرها  2019خالل سنة ارتفعت األصول اجلارية  -
يف قيم االستغالل والقيم رغم االخنفاض  ، وذلك2021سنة  %49سرعان ما ارتفعت لتبلغ لكن  ،%34 إىل

احملسوس للقيم  رتفاعاالبسبب  ،(2021خالل  %60-) خصوصا خالل جائحة كوروان اجلاهزة من سنة ألخرى
وجود  إىلوهو ما يشري  2021سنة  خالل %59الذي بلغ نسبة  % من امجايل األصول(42)القابلة للتحقيق 

 صعوابت يف تسيري املؤسسة لتحصيل مستحقاهتا؛
 جانب اخلصوم .ب
بسبب االرتفاع يف  راسةاثبتا خالل سنوات الد رتفاعازمة كوروان اأقبل أي  2019سنة  الدائمةعرفت املوارد  -

والديون طويلة األموال اخلاصة، بسبب اخلسائر املسجلة، كل من خنفاض يف  اال رغم االهتالكات و املؤوانتقيمة 
ين سجلت نتيجة الدورة ارتفاعا أ 2021سنة  %17نسبة لتبلغ املوارد الدائمة  ارتفعتاجلائحة  فرتة، خالل جلاأل

 2020مقارنة بسنة  %11حيث ارتفع رقم االعمال بنسبة  ،بسبب تعايف االعمال خالل السنة من جهة حمسوسا
اخنفاض خمصصات االهتالك  إىلومن جهة أخرى  ،%25من  أكثراين بلغت نسبة االخنفاض يف رقم االعمال 

 .%12 تزيد عن بنسبة
قبل اجلائحة حيث تمويل استغالهلا ل عليهاتعتمد كانت ما يالحظ ابلنسبة للخصوم اجلارية هو ان املؤسسة   -

اخنفضت  2019 خالل، 2018مقارنة بسنة  %24ابرتفاع قدره مليون دينار  812مبلغ  2019بلغت خالل 
 خالل االعتماد ميكن للمؤسسة من .%21وتبلغ  2021لرتتفع النسبة جمددا خالل  %12 اجلارية بنسبةاخلصوم 

تتمكن من سداد التزاماهتا يف اآلجال احملددة  أنشريطة  التجاري احلصول على مصادر متويل جمانية ناإلئتما على
 هلا.

 واخلزينة املايل التوازن مؤشرات :الثاين املطلب
قمنا إبعداد امليزانيات  ،األزمةمتابعة تطورها قبل وبعد و  املايل حىت نتمكن من حساب مؤشرات التوازن

. تعطي امليزانية الوظيفية نظرة عن كيفية تسيري ابالعتماد على امليزانيات املالية للمؤسسة الوظيفية لسنوات الدراسة
س املال العامل، احتياجات أمث دراسة تطور كل من ر  . فيما يلي سنقوم بعرض للميزانيات الوظيفيةستغاللدورة اال

 لسنوات الدراسة: خلزينة الصافيةاملال العامل وا رأس
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 بناء امليزانية الوظيفية للمؤسسةالفرع األول: 

 
 دينار 103الوحدة: 
 األصول  املبالغ  اخلصوم  املبالغ 

  الثابتةاالستخدامات  201 939 2 املوارد الدائمة  535 065 3
 األصول املتداولة:  057 781 اخلصوم املتداولة:  723 654
 األصول املتداولة لالستغالل  875 743 اخلصوم املتداولة لالستغالل  570 389
 األصول املتداولة خ االستغالل 975 10 اخلصوم املتداولة خ االستغالل  153 265

 خزينة األصول  207 26 خزينة اخلصوم  0
 إ ايل األصول  258 720 3 إ ايل اخلصوم  258 720 3

 من اعداد الطلبة ابالعتماد على ميزانيات مؤسسة كوندور لوجستيكس.املصدر: 

 
 دينار 103الوحدة: 
 األصول  املبالغ  اخلصوم  املبالغ 

  الثابتةاالستخدامات  419 021 3 املوارد الدائمة  524 407 3
 األصول املتداولة:  310 198 1 اخلصوم املتداولة:  205 812
 األصول املتداولة لالستغالل  567 883 اخلصوم املتداولة لالستغالل  181 340
 األصول املتداولة خ االستغالل 442 190 اخلصوم املتداولة خ االستغالل  185 373
 خزينة األصول  301 124 خزينة اخلصوم  839 98

 إ ايل األصول  729 219 4 إ ايل اخلصوم  729 219 4
 من اعداد الطلبة ابالعتماد على ميزانيات مؤسسة كوندور لوجستيكس.املصدر: 

 
 دينار 103الوحدة: 
 األصول  املبالغ  اخلصوم  املبالغ 

  الثابتةاالستخدامات  872 017 3 املوارد الدائمة  025 901 3
 األصول املتداولة:  275 600 1 اخلصوم املتداولة:  122 717
 األصول املتداولة لالستغالل  747 318 1 اخلصوم املتداولة لالستغالل  207 236
 األصول املتداولة خ االستغالل 214 195 اخلصوم املتداولة خ االستغالل  723 364
 خزينة األصول  314 86 خزينة اخلصوم  192 116

 إ ايل األصول  147 618 4 إ ايل اخلصوم  147 618 4
 من اعداد الطلبة ابالعتماد على ميزانيات مؤسسة كوندور لوجستيكس.املصدر: 

 2018الوظيفية لسنة  امليزانية (:II-6رقم )اجلدول 

 2019الوظيفية لسنة  امليزانية (:II-7رقم )اجلدول 

 2020الوظيفية لسنة  امليزانية (:II-8رقم )اجلدول 
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 دينار 103الوحدة: 
 األصول  املبالغ  اخلصوم  املبالغ 

  الثابتةاالستخدامات  986 037 3 املوارد الدائمة  679 562 4
 األصول املتداولة:  186 389 2 اخلصوم املتداولة:  493 864
 األصول املتداولة لالستغالل  749 161 2 اخلصوم املتداولة لالستغالل  549 384
 األصول املتداولة خ االستغالل 730 192 اخلصوم املتداولة خ االستغالل  753 293
 خزينة األصول  706 34 خزينة اخلصوم  192 186

 إ ايل األصول  172 427 5 إ ايل اخلصوم  172 427 5
 مؤسسة كوندور لوجستيكس. امليزانية الوظيفيةمن اعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر: 

 
 حساب وحتليل مؤشرات التوازن املايل :الفرع الثاين

 رأس املال العامل .1

 
 دينار 103الوحدة: 

 البياانت 2018 2019 2020 2021

 املوارد الدائمة  535 065 3 524 407 3 025 901 3 679 562 4

 االستخدامات الثابتة  - 201 939 2 419 021 3 872 017 3 986 037 3

 =رأس املال العامل الصايف اإل ايل  334 126 105 386 153 883 693 524 1

 األصول املتداولة  057 781 310 198 1 275 600 1 186 389 2

 اخلصوم املتداولة  - 723 654 205 812 122 717 493 864

 =رأس املال العامل الصايف اإل ايل  334 126 105 386 153 883 693 524 1

 نسبة التطور   205,6% 128,7% 72,6%
 مؤسسة كوندور لوجستيكس. امليزانية الوظيفيةمن اعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر: 

 
إصدار حكم  مبدئيا الذي جيعل من املمكن خالل سنوات الدراسة،نالحظ أن رأس املال العامل إجيايب 

 ناصرعخمتلف املخاطر احملتملة اليت قد تؤثر على حتقيق  معلتعامل على إمكانية او  ،مؤسسةللوضع املايل عن الإجيايب 

 2021الوظيفية لسنة  امليزانية (:II-9رقم )اجلدول 

 (2021-2018حساب رأس املال العامل للفرتة ) (:II-10رقم )اجلدول 



                                                                               يف ظل جائحة كوروان إدارة التدفقات النقدية لشركة كوندور لوجستيكسالثاين:  الفصل

- 70 - 
 

 وطويل انتج عن فائض التمويل متوسط األصول اليت يقل عمرها عن عام واحد. أي وجود هامش أمان مايل
 .األجل

 األزمةفرتة خالل  ملفتس املال العامل ارتفعت بشكل أقيمة ر  أننالحظه أيضا هو  أناهم ما ميكن 
 524,7 1و % 128,7بنسبة ارتفاع بلغت  2020 مليون دينار خالل 883 ( حيث بلغت2020-2021)

ابالرتفاع الظاهر يف األصول . ميكن تفسري هذا الوضع %72بنسبة ارتفاع فاقت  2021خالل  مليون دينار
 .األزمةاملتداولة وتراجع مبالغ االنفاق الرأمسايل بسبب ظروف 

 رأس املال العامل: احتياجات .2

 
 دينار 103الوحدة: 

 البياانت 2018 2019 2020 2021

1 777 200 1 082 540 543 387 354 305 
األصول  االحتياج من رأس املال العامل لالستغالل =

 اخلصوم املتداولة لالستغالل  –املتداولة لالستغالل 

-101 022 -169 509 -182 743 -254 179 

 + االحتياج من رأس املال العامل خارج لالستغالل = 
اخلصوم املتداولة خ  –األصول املتداولة خ االستغالل 

 االستغالل
 BFR=االحتياج من رأس املال العامل   127 100 643 360 031 913 178 676 1

 نسبة التطور  260,2% 153,2% 83,6%

 مؤسسة كوندور لوجستيكس. امليزانية الوظيفيةمن اعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر: 

 
األربعة للدراسة، املال العامل موجبة خالل السنوات  رأساحتياجات  أنظهر من خالل اجلدول السابق ي

املال العامل  رأساجات املؤسسة كانت تعاين من مشاكل يف تسيري احتي أن ىاخر  إىلتشري الزايدة املسجلة من سنة 
 رأساليت مل تتمكن املؤسسة خالهلا من تغطية احتياجاهتا من  األزمةوازدادت خالل فرتة  لكنها تفاقمت األزمةقبل 
 العامل رغم وجود هامش امان.املال 

خالل  %153بزايدة فاقت  األزمةفرتة املال العامل حدودها القصوى خالل  رأسمن  جاالحتيا بلغت قيمة 
من رقم االعمال  %119الذي ميثل نسبة  مليون دينار 676 1مببلغ قدر ب  2021خالل  %83,6و 2020

االرتفاع احملسوس يف احلقوق  إىلاملال العامل اساسا  رأسهذا االرتفاع يف احتياجات يرجع  احملقق خالل السنة.

 (2021-2018حساب احتياجات رأس املال العامل للفرتة ) (:II-11رقم )اجلدول 
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ورفع مستوى الديون قصرية  ختفيض مستوى خمزوانهتا إىلاملؤسسة جلأت  أنرغم ف ،األزمةعلى الزابئن خالل فرتة 
 ذلك مل يكن كافيا. أناالجل اال 

 :الصافية اخلزينة .3

 
 دينار 103الوحدة: 

 البياانت 2018 2019 2020 2021
 FRNGاملال العامل الصايف اإلمجايل  رأس 334 126 105 386 153 883 693 524 1
 BFRاملال العامل  رأساالحتياج من  -  127 100 643 360 031 913 178 676 1
 TNاخلزينة الصافية  207 26 461 25 878 29- 486 151-
 نسبة التطور  2,8%- 217,3%- 407,0%

 من اعداد الطلبة ابالعتماد على امليزانية الوظيفية مؤسسة كوندور لوجستيكس.املصدر: 
 

املؤسسة متكنت من  أناال  2019و 2018املال العامل كانت موجبة خالل  رأساحتياجات  أنرغم 
مليون دينار ابخنفاض قدر ب  25، 2019خزينة موجبة، بلغت سنة وإنتاج املال العامل  رأسبواسطة  متويلها
 .2018مقارنة ب  2,8%

سنة  %217,3بنسبة اخنفاضا  سالبة حيث سجلت اخلزينة الصافية كانت  2021و 2020خالل 
 أنبوضوح  ما يبني ،مليون دينار 121مببلغ قدره  %400فقد فاقت نسبة االخنفاض  2021يف  أما، 2020

 .التزاماهتا قصرية األجل تسديدمتكنها من ال تتوفر على موجودات نقدية متاحة، املؤسسة 
حيث يظهر لنا بوضوح  (2021-2018يبني الشكل املوايل تطور مؤشرات التوازن املايل خالل الفرتة )

 .املال العامل رأساملال العامل واحتياجات  رأسواالرتفاع احملسوس يف  األزمةعجز اخلزينة خالل فرتة 
يف  عجز اخلزينةمتويل  إىليف حاجة  من حتقيق عناصر األصول قصرية االجل، فهي إذا مل تتمكن املؤسسة

 التمويل الذايت.  أوقروض اخلزينة  إىلابللجوء ذلك يكون  أن، ميكن أقرب اآلجال لتفادي مشاكل السداد
 

 (2021-2018حساب اخلزينة الصافية للفرتة ) (:II-12رقم )اجلدول 
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 .(II-9( )II-10( )II-11) اجلداولمن اعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر: 

 
عطي اجلدول املوايل يوقررت االحتفاظ هبا كتمويل ذايت، ، ةراسفرتة الدمل تقم املؤسسة بتوزيع أرابحها خالل 

  قيمة القدرة على التمويل الذايت لكل سنة:

 
 دينار 103الوحدة: 

 البيان 2018 2019 2020 2021
 النتيجة الصافية  834 28 269 149- 980 16 646 272
 + خمصصات االهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة  204 504 526 590 253 518 823 425
 اسرتجاعات عن خسائر القيمة واملؤوانت وخسائر القيمة - - - - 919 86

 + نواقص القيمة عن خروج أصول اثبتة غري مالية  -  394 1 -  111
 فوائض القيمة عن خروج أصول اثبتة غري جارية  - 304  - 087 8 - 

 القدرة على التمويل الذايت  734 532 651 442 146 527 661 611
 ؤسسة كوندور لوجستيكس.مل القوائم املاليةمن اعداد الطلبة ابالعتماد على املصدر: 
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 (2021-2018للفرتة )القدرة على التمويل الذايت  (:II-13رقم )اجلدول 
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 نتيجة للخسائر املسجلة 2018مقارنة بسنة  2019اخنفضت سنة القدرة على التمويل الذايت  أننالحظ 
وهو  النتائج كانت موجبة مل تقم املؤسسة بتوزيعها أنورغم  األزمة، خالل فرتة دينار نمليو  (-)149 واليت بلغت

 .السائدة األزمة ظروف قرار منطقي بسبب
 خالل طريقة النسب املاليةمن  اخلزينة: حتليل لثالفرع الثا

 املال العامل رأسنسب  .1

 
 البياانت 2018 2019 2020 2021
 املال العامل  رأسنسبة  1,04 1,13 1,29 1,50

 املال العامل للمخزوانت   رأسنسبة تغطية  2,04 4,71 13,57 27,07
 من اعداد الطلبة ابالعتماد على القوائم املالية ملؤسسة كوندور لوجستيكس. املصدر:

 

من الواحد ما يدل على  أكرباملال العامل موجبة خالل السنوات األربعة للدراسة وهي  رأسنسبة  أن نالحظ -
 خالل سنة 1,04ة ئمة تغطي األصول الثابتة، بلغت هذه النسباألموال الدا أنس مال عامل موجب، أي أوجود ر 
 1,29ارتفعت بشكل ملفت حيث بلغت  اأهننالحظ  األزمة. خالل فرتة 2019 سنة خالل 1,13و 2018
 .2021خالل  1,50و 2020خالل 

، كما 2021خالل  27,07من الواحد حيث بلغت  أكربس املال العامل للمخزوانت أيضا أنسبة تغطية ر  -
املال  رأساالرتفاع يف  إىلمقارنة ابلفرتة اليت سبقتها وذلك راجع  األزمةه النسبة يف فرتة نالحظ االرتفاع احملسوس هلذ

 املؤسسة ال متتلك خمزوانت كبرية. أنالعامل واالخنفاض يف مستوي املخزوانت حيث 
 نسب السيولة .2

 
 البياانت 2018 2019 2020 2021
 نسبة السيولة العامة 1,19 1,48 2,23 2,76
 نسبة السيولة اخلاصة 1,10 1,01 2,14 2,70
 (اآلنية)نسبة السيولة احلالية  0,04 0,15 0,12 0,04

 من اعداد الطلبة ابالعتماد على القوائم املالية ملؤسسة كوندور لوجستيكس. املصدر:

 ( 2021-2018تطور نسب رأس املال العامل للفرتة ) (:II-14رقم )اجلدول 

 (2021-2018تطور نسب السيولة للفرتة ) (:II-15رقم )اجلدول 
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 2020يف  2,23، 2019يف  1,48، 2018يف  1,19من الواحد، حيث كانت  أكربنسبة السيولة العامة  -
وهي تعرب عن نسبة تغطية األصول املتداولة للديون  هده النسبة ارتفعت من سنة ألخرى أنأي  2021يف  2,76و

لنسبة هذه ا أناملال العامل املوجب. ما ميكن مالحظته هو  رأسللتعبري عن طريقة أخرى  كما اهنا  جل،قصرية األ
 .األزمةخالل ازمة كوفيد مقارنة ابلسنوات اليت سبقت  تقريبا تضاعفت

 أن، ما يعين والذي يعترب احلد األقصى هلذه النسبة وهو حد الضمان 0,5كانت أكرب من نسبة السيولة اخلاصة   -
، لكنها تستثمر أمواال كبرية يف حساابت تغطي الديون قصرية االجل دون استعمال املخزوانت أناملؤسسة ميكن 

وتكاليف الفرصة  فع من طرف الزابئنديعرضها ملشاكل عدم ال أنحتتفظ مببالغ مالية معتربة ما ميكن  أوالزابئن 
 2,70لتبلغ  األزمةما يالحظ على هذه النسبة هو اهنا تضاعفت خالل فرتة  البديلة لعدم توظيف الفائض النقدي.

 . 2021سنة  خالل
 2,65و 2020يف  0,12، 2019يف  0,15، 2018يف  0,04 نسبة السيولة اآلنية سجلت القيم التالية -

خالل مقارنة ابلسنة اليت سبقتها لكنها سرعان ما اخنفضت  2019، حيث ارتفعت هذه النسبة خالل 2021يف 
تعيد التفاوض مع مورديها من أجل  أنه احلالة على املؤسسة يف هذ، 2021لتبلغ أدين حد هلا خالل  األزمةمرحلة 

 أكرب من املدة احلالية.احلصول على مدة استحقاق للديون 
 س املال العاملأنسب دوران احتياجات ر  .3

 
 الوحدة: يوم 

 البياانت 2018 2019 2020 2021
 احلقوق على الزابئن مدة دوران 124 170 344 512
 مدة دوران ديون املوردين  102 142 195 194
 مدة دوران امجالية للمخزوانت 14 18 19 15

 مدة دوران التموينات األخرى 96 131 411 284
 من اعداد الطلبة ابالعتماد على القوائم املالية ملؤسسة كوندور لوجستيكس. املصدر:

يوم ما يشري  170 إىل 2019ارتفعت خالل يوم  124كانت   2018مدة دوران الزابئن قبل اجلائحة يف سنة  -
ارتفعت حيث يف ظل اجلائحة  تفاقمت هذه الصعوابت ،يف املؤسسةتسيري حساابت الزابئن يف وجود يف مشاكل  إىل

 يوم، 300تفوق خر الزابئن يف مدة أتأي بزايدة  2021خالليوم  512و 2020خالل  يوم 344 إىلاملدة 
 يوم.90 إىل 30عقود املؤسسة مع زابئنها تفرض عليهم مدة سداد من  أنرغم 

 (2021-2018تطور نسب دوران ا.ر.م.ع للفرتة ) (:II-16رقم )اجلدول 
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 195 األزمةيف ظل لتبلغ  2019 يفيوم  142 إىل 2018يوم يف 102من  ارتفعت مدة دوران ديون املوردين -
املدة  أنمع العلم  .يوم 53 بلغتالديون أي زايدة ملدة التأخر يف سداد  2021 سنةيوم  194و 2020سنة يوم 

 يوم. 60 إىل 30يف املؤسسة حمددة من التعاقدية هلذه الديون 
يوم من رقم االعمال  18هذه األخرية  مل تتجاوز متثل اغلبها قطع غيار، حيثال متتلك املؤسسة خمزوانت كبرية  -

يوم  15 إىليوم، مث اخنفضت  19حيث بلغت  2020، لتبقى اثبتة نسبيا خالل األزمةخالل الفرتة اليت سبقت 
 .وابلكميات الالزمةختفيض خمزوانهتا والقيام ابلشراء فقط عند احلاجة  إىله املؤسسة بسبب توج 2021خالل 

فمدة دوران التموينات األخرى كما هو موضح يف  عند مقارنة خمزوانت الشركة مببلغ املشرتايت خارج الرسم -
 279)ابرتفاع قدره يوم  411، 2019يوم يف  131، 2018يف  من املشرتايت يوم 96اجلدول أعاله تصبح 

   .2021يوم يف  284و 2020 لخال ،يوم(
يوم من رقم  36أعاله حيث كانت املدة املال العامل من اجلدول  رأسميكن استنتاج مدة دوران احتياجات  -

أي زايدة يف مدة  2021يف  يوم 333و 2020يوم يف  161، 2019يوم خالل  46، 2018االعمال خالل 
  يوم مقارنة ابلفرتة اليت سبقتها. 286ب  األزمةالدوران خالل فرتة 

 املال العامل خالل فرتة الدراسة: رأسلشكل املوايل تطور نسب دوران احتياجات يوضح ا

 
 .(16-2اجلدول )من اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:

الزابئن خالل السنوات األربع أي قل من مدة دوران أمدة دوران ديون املوردين  أنمن خالل الشكل نالحظ 
النقدية ليس يف صاحل املؤسسة حيث اهنا تسدد ديوهنا مت تقوم بتحصيل احلقوق على وجود فارق يف التدفقات 
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يكون له عواقب وخيمة على املؤسسة  أناالستثمار املبالغ فيه يف احلقوق على الزابئن واملخزوانت ميكن  أن .الزابئن
   .األزمةفما ابلك يف ظروف 
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 وتقديراهتادراسة أثر جائحة كوروان على التدفقات النقدية  :لثالثااملبحث 
 جدول التدفقات النقديةتطور مؤشرات األول:  طلبامل

 جدول التدفقات النقدية حتليلالفرع األول: 
، قمنا إبعداد اجلدول املوايل الذي لفرتة الدراسة قائمة التدفقات ملؤسسة كوندور لوجستيكسعتمادا على إ

املختلفة واالثر الذي حيث سنحاول من خالله فهم مصادر التدفقات النقدية  ميثل اختصارا لقائمة التدفقات النقدية
 عليها: 19-خلفته أزمة كوفيد

 
 دينار 103الوحدة: 

 البيان 2018 2019 2020 2021
 التحصيالت العملياتية 650 758 1 764 504 1 930 873 909 624
 املدفوعات على العملياتية 286 121 1 178 358 1 770 895 447 688

 من االنشطة العملياتية )أ( املتأتيةصايف تدفقات أموال اخلزينة  364 649 539 173 355 21- 538 63-
 التحصيالت على االستثمارات 269 1 56 800 178 2
 املدفوعات على االستثمارات 312 406 829 54 027 3 812 7

 من أنشطة االستثمار )ب( املتأتيةصايف تدفقات أموال اخلزينة  043 405- 774 54- 227 2- 634 5-
 التحصيالت التمويلية 265 718 846 1 619

 املدفوعات التمويلية 390 317 229 120 604 33 055 53

 من أنشطة التمويل )ج( املتأتيةصايف تدفقات أموال اخلزينة  126 317- 511 119- 758 31- 436 52-
 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند افتتاح السنة املالية 012 99 207 26 461 25 878 29-

 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند اقفال السنة املالية 207 26 461 25 878 29- 486 151-
 تغري أموال اخلزينة خالل الفرتة 805 72- 746- 339 55- 608 121-

 .قائمة التدفقات النقدية للمؤسسةمن اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:
 

، 2019خالل  دجمليون  173وأكثر من  دجمليون  649من  أكثر 2018حققت املؤسسة خالل سنة  -
تراجعت هذه النتائج ليصبح النشاط التشغيلي للمؤسسة مستهلكا بفضل نشاطاهتا التشغيلية، خالل فرتة اجلائحة 

 (2021-2018جدول خمتصر للتدفقات النقدية للفرتة ) (:II-17رقم )اجلدول 
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 مليون دج 63-و 2020مليون دج خالل  21-اذ بلغ صايف التدفقات التشغيلية للنقد بعدما كان منتجا له 
 ؛2021خالل 

خالل كل سنوات  صايف تدفقات سلبية ؤسسةفقد حققت امل االستثماريةفيما يتعلق ابألنشطة  أخرى،ن انحية م -
تناقص االنفاق  ضخمة،متويل استثمارات  إىلألهنا اضطرت  ،2018 سنةمليون دج  405 بلغ ازيد من ،الدراسة

 فقط.  مليون دج 54ليبلغ  %86,5بنسبة التمويلي خالل السنة املوالية 
 األزمةاالنفاق الرأمسايل اخنفض بشكل كبري مقارنة ابلفرتة اليت سبقت  أننالحظه هو  أنما ميكن  األزمةيف ظل 

متقدمة  إهتالكا اليت سجلت نسب حيث بلغ مستوايت ضعيفة جدا حيث مل تتمكن املؤسسة من جتديد معداهت
 .2021حسب امليزانية املالية لسنة  %91بلغت 

فهو منحصر تقريبا النقدي من األنشطة التمويلية فهو أيضا سالب خالل سنوات الدراسة،  قفيما يتعلق ابلتدف -
ء متكنت املؤسسة من تسديد جز  األزمةيف عملية تسديد القروض والديون املماثلة، فخالل السنوات اليت سبقت 

اجلائحة ابخنفاض ، يف حني متيزت فرتة 2019مليون دج يف  120و 2018مليون دج يف  317من القروض بلغ 
بنسبة تزيد ، ما مثل اخنفاضا تمعنيجم 2021و 2020مليون دج خالل  86 حيث بلغت معترب يف مبالغ التسديد

  .األزمةابلسنوات اليت سبقت  مقارنة %80عن 
 املؤشرات املستخرجة من جدول التدفقات النقدية تطورالفرع الثاين: 

 مؤشر تقييم جودة األرابح .1

 

 .للمؤسسة والقوائم املالية األخرى النقدية قائمة التدفقاتمن اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:

 
لكنها  19ازمة كوفيد كانت موجبة خالل الفرتة اليت سبقت  نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية أن رغم -

من االحتياجات األساسية بواسطة التدفق النقدي  %29,8كانت ضعيفة حيث استطاعت املؤسسة تغطية 

 البياانت  2018 2019 2020 2021
 نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية  29,8% 6,5% 1,2%- 4,8%-
 مؤشر النقدية التشغيلية  37% 12% 2%- 10%-
 نسبة التدفق النقدي التشغيلي  107,4% 90,3% 69,1% 44,5%

 (2021-2018تطور مؤشر جودة االرابح للفرتة ) (:II-18رقم )اجلدول 
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كانت النسبة   2021و 2020خالل سنوات ، 2019خالل  %6,5التشغيلي يف حني مل تتجاوز هذه النسبة 
 ؛التدفق النقدي التشغيل سالبااين كان  على التوايل %4,8-و  %1,2-سالبة حيث قدرت ب 

 األزمةمث سالبة خالل  األزمةة، حيث كانت النسبة موجبة قبل قوله عن مؤشر النقدية التشغيلي نفس الشيء ميكن -
املؤسسة مل تتمكن من توليد تدفقات نقدية  أنحيث  2021خالل  %10-و  2020خالل  %2-حيث بلغ 

 تشغيلية.
لكنها متناقصة فقد كانت موجبة خالل السنوات األربع للدراسة  نسبة التدفق النقدي التشغيليفيما خيص  أما -

حيث اخنفضت  %44,5بنسبة  2021لتبلغ حدها األدىن سنة  2018خالل  %107أخرى من  إىلمن سنة 
السياسة  أن إىلوتشري هذه النسبة نقطة نسبية مقارنة ابلفرتة اليت سبقت اجلائحة.  50أبكثر من هذه النسبة 

 .األزمةأكثر فأكثر خالل  أصبحت غري فعالةيف التحصيل  لمؤسسةمانية لتاإلئ
 السيولة مؤشر جودة .2

 
 النسبة 2018 2019 2020 2021
 نسبة تغطية النقدية  88% 84% 60%- 104%-
 نسبة الفائدة املدفوعة  10% 38% 243%- 79%-

 .للمؤسسة والقوائم املالية األخرى النقدية قائمة التدفقاتمن اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:
 

من خالل التدفق الصايف  ،حيث استطاعت املؤسسة األزمة لموجبة خالل الفرتة ما قبكانت   نسبة تغطية النقدية -
 2019و 2018 االستثماري واملايل خالللكل من النشاط  اخلارجة امن تدفقاهت %84و %88تغطية  ،التشغيلي

لة الركود اليت مرت هبا املؤسسة جراء تداعيات ابسبب ح 2021و 2020سالبة خالل النسبة على التوايل، لتصبح 
 .19ازمة كوفيد 

كما هو مالحظ من خالل اجلدول حيث اهنا كانت موجبة خالل   ألزمةأتثرت ابكذلك   نسبة الفائدة املدفوعة  -
، خالل على التوايلمن التدفق الصايف التشغيلي  %38و %10حيث مثلت الفوائد املدفوعة  2019و 2018

نسبية مقارنة ابلفرتة اليت سبقت نقطة  117واخنفضت ب  كانت النسبة سالبة  2021 إىل 2020الفرتة من 
 .األزمة

 

 (2021-2018تطور مؤشر جودة السيولة للفرتة ) (:II-19رقم )اجلدول 
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 مؤشر السياسة املالية للمؤسسة  .3

 
 النسبة 2018 2019 2020 2021

 نسبة التوزيعات النقدية  0,031 0,0 0,0 0,0
 نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات 0,0 0,0 0,0 0,0

 نسبة اإلنفاق الرأمسايل  1535,89 76,38 1,64 10,24
 .النقدية للمؤسسة قائمة التدفقاتمن اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:

األنشطة االستثمارية والتمويلية  أنخالل فرتة الدراسة، كما يالحظ ي توزيعات نقدية مل تقم املؤسسة تقريبا أب -
فهي ترتكز فقط على االنفاق االستثماري وبعض النواتج جراء التنازل على يف هذه االخرية مستهلكة للنقدية فقط 

لية وال ال تستثمر يف األصول املافاملؤسسة  أمكنها ذلك أن القروضتسديد على يف اجلانب التمويلي األصول و 
   تستخدمها كوسيلة للتمويل.

 مؤشر املرونة املالية .4

 
 النسبة 2018 2019 2020 2021

 نسبة تغطية النقد للدين  222,0% 45,0% 9,1%- 26,0%-
 .للمؤسسة والقوائم املالية األخرى النقدية التدفقاتقائمة من اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:

 
مع اخنفاض  على التوايل %45و %222حيث بلغت  2019و 2018موجبة خالل  النقد للدين تغطية نسبة -

خالل  %9,1-كانت النتيجة سلبة يف ظل اجلائحة   أي 2021و 2020نقطة نسبية، خالل  177قدر ب 
 .األزمةقبل  الفرتةأي  2019مقارنة بسنة  نقطة نسبية 71مع اخنفاض بلغ  2021خالل  %26,6-و  2020

 مؤشر التدفق النقدي احلر .5

 
 دينار 103الوحدة: 

 النسبة  2018 2019 2020 2021
 التدفق النقدي احلر  675 055 1 368 228 328 18- 725 55-

 .للمؤسسة النقدية قائمة التدفقاتمن اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:

 (2021-2018للفرتة ) السياسة املالية للمؤسسةتطور مؤشر  (:II-20رقم )اجلدول 

 (2021-2018للفرتة ) مؤشر املرونة املالية للمؤسسةتطور  (:II-21رقم )اجلدول 

 (2021-2018للفرتة ) للمؤسسةالتدفق النقدي احلر مؤشر تطور  (:II-22رقم )اجلدول 
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حيث بلغ  األزمةاحلر كان موجبا خالل الفرتة اليت سبقت التدفق النقدي  أنمن خالل اجلدول نالحظ 
، خالل (%78لغت ب بنسبة اخنفاضأي ) 2019خالل دج  مليون 228و 2018مليون دج خالل  055 1
مليون  55-و  2020سنة مليون دج  18-التدفق النقدي احلر سالب حيث بلغ  أننالحظ  2021و 2020

، جيب على املؤسسة يف هذه احلالة نفاق الرأمسايل للمؤسسةوذلك رغم االخنفاض احملسوس يف اال 2021خالل دج 
 تعبئة مواردها املالية.

 
 )حتليل االحنرافات( للخزينةالتقديرية  وازنةامل :ينالثا املطلب

، حيث مل تعتمد املؤسسة 2019و 2018املوازانت التقديرية للخزينة لسنوات  علىمل نتمكن من احلصول 
 املؤسسة تقديراتدقة على  أثر اجلائحة ابلتايل سنحاول معرفة 2020سابقا على اجراء متكامل للتقديرات اال سنة 

مقارنة هذه التقديرات ابإلجنازات وحتديد أي يف ظل اجلائحة وذلك من خالل  2021و 2020لسنوات  للخزينة
 االحنرافات.

 2020لسنة  موازنة اخلزينةالفرع األول: 
وتطور املناخ يف ظروف عادية بناءا على إجنازات السنوات السابقة،  2020املؤسسة تقديراهتا لسنة عدت أ

بنسبة عند ظهور اجلائحة حيث توقعت اخنفاضا يف حجم االعمال ، لكنها قامت مبراجعة التنبؤات االقتصادي
 فقط بسبب االرتفاع يف رقم االعمال املتعلق بنشاط نقل العمال %17لكن نسبة االخنفاض احلقيقية بلغت  38%

 .بسبب إجراءات التباعد
  

 :2020واإلجنازات ملوازنة اخلزينة لسنة يوضح االحنرافات بني التقديرات اجلدول التايل 
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 دينار 103الوحدة: 

 البيان التقديرات اإلجنازات االحنرافات % االجناز
 (1اخلزينة بداية الفرتة ) 301 124 301 124 0 100,0%
 (2) املقبوضات 865 126 1 930 873 935 252- 77,6%
 املقبوضات من املبيعات 865 126 1 930 873 935 252- 77,6%

 املقبوضات األخرى 0  0 
 (3املدفوعات ) 691 038 1 917 911 774 126- 87,8%

 . االستغالل1    
 املشرتايت 507 331 471 487 964 155 147,0%
 األعباء مالية 991 24 009 53 018 28 212,1%
 األجور 119 341 761 322 358 18- 94,6%
 الضرائب  والرسوم أخرى 830 5 797 7 967 1 133,7%

 املدفوعات األخرى 0 0 0 
 . االستثمار2    

 ديون االستثمار 270 75 276 7 994 67- 9,7%
 . التمويل3   0 

 تسديد الديون متوسطة وطويلة األجل 974 259 604 33 370 226- 12,9%
     

 (3) –( 2( = )4رصيد الفرتة  ) 174 88 986 37- 161 126- 43,1%-
 (4( + )1( = )5خزينة هناية الفرتة ) 475 212 314 86 161 126- 40,6%

 .2020لسنة وازنة اخلزينة للمؤسسة ممن اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:
  كما يلي:  2020لسنة ميكن حتليل االحنرافات بني تقديرات واجنازات اخلزينة  اجلدول السابق من خالل

 جانب املقبوضات: .أ
رغم  فقط %77,6حيث بلغت نسبة اإلجناز  مليون دج 126-يف تقدير املقبوضات بلغ ازيد من حنراف اال -
 .املؤسسة مل تكن متفائلة يف تقديراهتا أن

 2020موازنة اخلزينة لسنة  (:II-23رقم )اجلدول 
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 جانب املدفوعات: .ب
 ؛%147 مليون دج بنسبة اجناز بلغت 155على املشرتايت كان موجبا بلغ ازيد من االحنراف  -
نسبة اإلجناز بلغت  مليون دج 24مليون دج مقابل تقديرات مل تتجاوز  53احنراف األعباء املالية كان موجبا  -

مع ، ويرجع ذلك ايل تسجيل فوائد التأخري على األقساط الغري مسددة للقرض طويل االجل %200أكثر من 
 واليت مل تقدرها املؤسسة؛ خالل السنةالبنك اجلزائري اخلارجي 

حيث اضطرت  %94,6حيث بلغت نسبة اإلجناز  مليون دج 18,4-كان سلبيا االحنراف يف تقدير األجور   -
 ؛لألجورخالل تقديرها  تتوقعهمل تكن  الشيء الذي تسريح عدد من عماهلا إىل األزمةبسبب ظروف املؤسسة 

الرسم  رتفاعاملؤسسة، وابلتايل اأعمال االحنراف اإلجيايب يف رقم  وهذا بسبب، اجيايباحنراف الضرائب والرسوم  -
 ؛النشاط املهين على

 %9,7ضعيفة جدا مليون دج حيث كانت نسبة اإلجناز  68-سلبيا نفاق الرأمسايل كان االحنراف على اال -
 ؛عدم متكن املؤسسة من اجناز موازنة االستثمار بسبب الصعوابت املالية اليت واجهتها املؤسسة إىلوذلك راجع 

ى طويلة ومتوسطة االجل كان ضعيفا جدا على عكس ما توقعته املؤسسة حيث مل يتعدتسديد الديون  -
 ؛12,9%

مقارنة ابلتقديرات كانت نسبة مليون دينار  86,3مبلغ  2020بلغت اخلزينة يف هناية  قما سب إىلابإلضافة  -
 .%60أي ابحنراف سليب قارب  %40,6اإلجناز 

 
 :2020التقديرات واإلجنازات ملوازنة اخلزينة لسنة الشكل املوايل يوضح االحنراف بني 
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 .(II-23اجلدول )من اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:
 

األخطاء الناجتة من  إىليظهر حتليل االحنرافات فارقا كبريا بني التقديرات واإلجنازات جزء منه قد يكون راجع 
كان واضحا خصوصا يف جانب املقبوضات من املبيعات، األجور،   األزمةتقديرات خمتلف املصاحل لكن أتثري 

 االستثمارات وتسديد القروض والفوائد.
 2021لسنة  موازنة اخلزينة الفرع الثاين:
خصوصا بعد االرتفاع املعترب يف  ،%7توقعت املؤسسة حتقيق منو يف حجم االعمال بنسبة  2021خالل

حالته الطبيعية إبتداءا من مارس  إىلمتفائلة بعودة نشاطها  2020األخري من سنة نشاط املؤسسة خالل الثالثي 
2021.    

 
 :2021اجلدول التايل يوضح االحنرافات بني التقديرات واإلجنازات ملوازنة اخلزينة لسنة 
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 دينار 103الوحدة: 

 البيان التقديرات اإلجنازات االحنرافات %االجناز 
 (1اخلزينة بداية الفرتة ) 259 59 314 86 055 27 145,7%
 (2املقبوضات ) 746 847 1 591 638 155 209 1- 34,6%
 املقبوضات من املبيعات 746 831 1 909 624 837 206 1- 34,1%
 املقبوضات األخرى 000 16 682 13 318 2- 85,5%
 (3املدفوعات ) 949 811 1 199 690 751 121 1- 38,1%

 . االستغالل1    
 املشرتايت 122 514 310 101 812 412- 19,7%
 األعباء مالية 587 17 446 50 860 32 286,8%
 األجور 577 363 262 322 315 41- 88,6%
 الضرائب  والرسوم أخرى 803 12 683 5 120 7- 44,4%
 املدفوعات األخرى 982 546 108 151 874 395- 27,6%

 . االستثمار2    
 اتاالستثمار  087 94 334 6 753 87- 6,7%

 . التمويل3    
 تسديد الديون متوسطة وطويلة األجل 791 262 055 53 736 209- 20,2%

     

 (3) –( 2( = )4رصيد الفرتة  ) 797 35 608 51- 404 87- 144,2%-
 (4( + )1( = )5خزينة هناية الفرتة ) 056 95 706 34 350 60- 36,5%

 .2021موازنة اخلزينة للمؤسسة لسنة من اعداد الطلبة ابالعتماد على  املصدر:
 

 كما يلي:   2021من خالل اجلدول السابق ميكن حتليل االحنرافات بني تقديرات واجنازات اخلزينة لسنة 
 
 

 2021موازنة اخلزينة لسنة  (:II-24رقم )اجلدول 
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 جانب املقبوضات: .أ
ضعيفة مل تتجاوز جناز انسبة بمليون دج  206 1غ ازيد من بل كان سالبا حيث  االحنراف يف تقدير املقبوضات -

قدرة  أنيبدو ، لكن 2020حىت تتمكن من اسرتجاع ما ضيعته يف  متفائلة يف تقديراهتاكانت املؤسسة  ، 35%
 عنه هذا االحنراف الكبري.ما نتج  2021السداد لعمالئها أتثرت بشكل كبري خالل 

 إىل جعير ، وذلك %85,5حيث بلغت نسبة اإلجناز  منيأمتثل جزء من تعويض شركة التاملقبوضات األخرى  -
 .وكالة التأمني مل حتصل على االذن ابلتسديد أن إىل أو إعادة التقييم ملبالغ احلوادث

 جانب املدفوعات: .ب
  ؛%19,7مليون دج بنسبة اجناز بلغت  413-بلغ ازيد من  سالبااالحنراف على املشرتايت كان  -
مليون دج نسبة اإلجناز بلغت  24مليون دج مقابل تقديرات مل تتجاوز  50احنراف األعباء املالية كان موجبا  -

ؤسسة خالل ، حيث قامت امل، ويرجع ذلك ايل تسجيل فوائد التأخري على األقساط الغري مسددة%280أكثر من 
 ؛بقي دون ردرجي البنك اجلزائري اخلا جدولة القرض املمنوح من طرف إبيداع طلب 2020

تسريح  بسبب %88,6مليون دج حيث بلغت نسبة اإلجناز  41,3-الحنراف يف تقدير األجور كان سلبيا ا -
للتمكن من احلفاظ ومصاريف املهمات راجعة ابلنقصان لنظام املنح والعالوات امل إىلكما جلأت   العمال،عدد من 

 ؛من مناصب الشغلعلى أكرب عدد ممكن 
 أعمال املؤسسةيف رقم  االجيايب االحنراف ، وهذا بسببنسبة االجناز( %44) سليباحنراف الضرائب والرسوم  -

 ؛النشاط املهين الرسم على رتفاع، وابلتايل اوالذي فاق توقعاهتا
، حيث مل تتمكن املؤسسة من للموردين اهم عنصر أدرج ضمن املدفوعات األخرى يتمثل يف الديون السابقة -

  ؛%28بنسبة اجناز مل تتعدى  مليون دج 395,8- فتوقعاهتا حيث كان االحنرابلوغ 
 %6,7مليون دج حيث كانت نسبة اإلجناز ضعيفة جدا  87,7-نفاق الرأمسايل كان سلبيا االحنراف على اال -

 عدم متكن املؤسسة من اجناز موازنة االستثمار بسبب الصعوابت املالية اليت واجهتها املؤسسة؛ إىلوذلك راجع 
تسديد الديون طويلة ومتوسطة االجل كان ضعيفا جدا على عكس ما توقعته املؤسسة حيث مل يتعدى  -

 ؛20,2%
لتقديرات كانت نسبة مقارنة اب ،جمليون د  34,7مبلغ  2021بلغت اخلزينة يف هناية  قما سب إىلابإلضافة  -

 .%63 فاقابحنراف سليب  %36,5اإلجناز 
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من االحنرافات  أكرببني التقديرات واإلجنازات  افارقا سلبيا كبري  2021سنة لموازنة اخلزينة يظهر حتليل 
الوضع  أنفقد قامت املؤسسة إبعداد تقديراهتا بشيء من التفاؤل بتعايف االعمال حيث ، 2020املسجلة سنة 

اجلائحة قد أثر  أن إىلتشري  وكانت املعطياتط املؤسسة، متيز بعودة معتربة لنشا 2020 خالل الثالثي الرابع
فعال فقد حققت املؤسسة منوا  ث، وهو ما حد2021إبتداءا من مارس  ما كانت عليه إىلوتعود األوضاع  يتالشى

 يف تسديد مستحقاهتم.قدرة الزابئن الكبري يف  يف االخنفاضيف رقم االعمال، لكن املشكل كان واضحا  %11جتاوز 
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 الثاين الفصلخالصة 
اجلانب النظري ملوضوع  إسقاط مت ،اليت قمنا هبا يف مؤسسة كوندور لوجستيكس امليدانية من خالل الدراسة

عن طريق  اخلزينة، حيث حاولنا حتديد ملعرفة أثر جائحة كوروان على إدارة التدفقات النقدية البحث على الواقع
كما قمنا مبقارنة النتائج   ،وتقديراهتا ومن خالل التدفقات النقدية املتعلقة ابخلزينة التوازن املايل، النسب املالية مؤشرات

 .وحتليلها قبل واثناء جائحة كوروان
التدفقات النقدية على إدارة ثرت بشكل سليب أ 19-زمة كوروان كوفيدأ أنليها عموما إتشري النتائج املتوصل 
أظهرت تطورا سلبيا على معظم املؤشرات اليت قمنا بدراسة تطورها قبل واثناء اجلائحة  .ملؤسسة كوندور لوجستيكس

حمسوسة سلبية كما أظهرت الدراسة أيضا وجود احنرافات والتدفقات   ومؤشرات اخلزينةغرار عناصر التوازن املايل 
  .إبجنازاهتالتقديرات خزينة املؤسسة مقارنة 

حاليا  تواجهال أهنا إ 2021و 2020كانت موجبة خالل كوندور لوجستيكس  رغم أن األرابح احملاسبية ل 
 .وهي مهددة خبطر اإلفالس إذا مل تتمكن من متويل خزينتها يف أقرب اآلجال بسبب نقص السيولة حادةمة مالية أز 
غاية  إىل بلغتاليت  الزابئنحتصيل احلقوق على يف لذلك هو انتهاج سياسة حمكمة  تعتمد عليه أنهم عنصر ميكن أ

 مليون دج. 008 2مبلغ يفوق  31/12/2021
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 خامتة

تعمل املؤسسات االقتصادية على التأقلم مع التغريات احلاصلة يف بيئتها احمليطة هبا واليت تعمل فيها حيث تتعرض 
عكس على أدائها بشكل عام وعلى تدفقاهتا النقدية بشكل خاص، ومع ظهور نمشاكل وخماطر وأزمات ت إىل

االقتصادية، و  جتماعيةاال اثر على خمتلف اجلوانب الصحية،جائحة كوروان اليت ضربت كل العامل واليت كان هلا آ
جائحة كوروان على إدارة  أثرحاولنا من خالل دراستنا النظرية والتطبيقية اإلجابة على اإلشكالية املتمثلة يف معرفة 

دراسة حيث مت بربج بوعريريج ،  سلوجيستيكؤسسة كندور مالتدفقات النقدية يف املؤسسة االقتصادية ولقد اخرتان 
خالل الفرتة اليت انتشرت فيها اجلائحة والفرتة اليت قبلها النقدية و التدفقات أهم وأنسب مؤشرات قياس اخلزينة 

يف مستوايت التدفقات  واضحا سلبيافرتة جائحة كوروان عموما خلفت أثرا  أن ننا القولواملقارنة بينهما، حيث ميك
  جمموعة من النتائج إىلتوصلنا يف األخري دقة التوقعات،  كما أثرت حالة الشك وعدم اليقني علىاخلزينة  و النقدية 

 :نذكرها فيما يلي

 
  :الدراسة نتائج

 :كمايلي نوجزها اليت وامليدانية النظرية النتائج إىل ككل الدراسة تتوصل
أبقل تكلفة ممكنة  توفري السيولة عند احلاجة اليها إىلإدارة التدفقات النقدية هي جمموعة من التقنيات اليت هتدف  .1

 مع حتقيق التوازن بني املالءة والرحبية؛
، كما ميكن حتديدها عن طريق التدفقات النقدية أومن خالل امليزانية ومفهوم التوازن املايل اخلزينة  حتديدميكن  .2

 املالية؛النسب  ستخداماعن طريق 
تقوم نشاطات املؤسسة املختلفة  وتوضح ملستعملها كيفتعد قائمة التدفقات النقدية على أساس نقدي،  .3

سيولة جودة معلومات تساهم يف تقييم ، كما توفر واستهالكه توليد النقدب (التشغيلية، االستثمارية والتمويلية)
 ؛املالية املتبعةالسياسات  إىلابإلضافة  ؤسسةورحبية امل

االجتماعية االقتصادية وغريها، كما أتثرت أغلب املؤسسات  ثرت على كل جوانب احلياةأزمة شاملة أزمة كوروان أ .4
 ؛بتبعاهتا نتيجة لإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا الدول واحلكومات

 يف مؤسسة كوندور لوجستيكس من خالل:إدارة التدفقات النقدية سلبا على أثرت جائحة كوروان  .5
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من  %56 أصبحت متثل نسبةالثابتة اليت األصول اجلارية للمؤسسة على حساب األصول ارتفاع نسبة  -
اخنفاض مبالغ  وذلك راجع ايل 2019يف  %72بينما كانت متثل  2021امجايل األصول خالل 

 االنفاق االستثماري وعدم متكن املؤسسة من حتصيل احلقوق على الزابئن؛
 عانت. لقد األزمةخالل فرتة واحتياجات رأس املال العامل رأس املال العامل كل من االرتفاع امللفت ل -

لكنها  ،األزمةقبل  س املال العاملأمن مشاكل يف تسيري احتياجات ر  لوجستيكس مؤسسة كوندور
حيث اهنا مل تتمكن من متويل هاته االحتياجات رغم وجود  األزمةخالل فرتة حدة تفاقمت وازدادت 

 ؛التزاماهتا قصرية األجلن تسديد ع حىت ها عاجزةتعلجما نتج عنه خزينة سالبة  هامش أمان
يعرب عن االرتفاع يف هو ما ارتفاع نسبة رأس املال العامل ونسبة تغطية رأس املال العامل للمخزوانت و  -

 ؛مستوى رأس املال العامل كما سبقت اإلشارة اليه
 نسبة السيولة احلالية؛ واالخنفاض يفصة من نسبة السيولة العامة واخلا ارتفاع كل -
على  ؛مقارنة ابلفرتة اليت سبقت اجلائحةيوم  286ب  املال العامل رأسدوران احتياجات  مدةارتفاع  -

 األخرى؛غرار نسب الدوران 
لتصبح األنشطة التشغيلية مستهلكة للنقد ، األزمةصايف التدفقات النقدية التشغيلية خالل فرتة  ضاخنف -

 ؛األزمةبعدما كانت مولدة له يف الفرتة اليت سبقت 
 ؛األزمةاالنفاق االستثماري وتسديدات القروض بنسبة كبرية خالل فرتة اخنفاض  -
 السيولة؛جودة و  األرابحاخنفاض مؤشرات تقييم جودة  -
 ؛ابلرغم من وجود أرابح حماسبية اجيابية مل تقم املؤسسة تقريبا أبي توزيعات نقدية خالل فرتة الدراسة -
 والتدفق النقدي احلر؛اخنفاض مؤشر املرونة املالية  -
 ؛األزمةخالل فرتة  اخلزينةوجود احنرافات كبرية بني التقديرات واإلجنازات ملوازنة  -
 واالقرتاحات:التوصيات 

 واملتمثلة فيما يلي: توصياتالجمموعة من  تقدميميكن  ،املتوصل اليها النتائج على بناءا
 ؛اتاألزم ةيف فرت  املخاطر إدارة تفعيل على املؤسسة .1
 واعتماد تسيري فعال للتقديرات ومراقبتها؛ جراءات املتعلقة بعمليات اخلزينةلإلوضع دليل  .2
يف هذا اجملال االعتماد  للمؤسسةانشاء خلية هتتم بتحصيل احلقوق على الزابئن ومتابعتها بصفة دورية؛ ميكن  .3

 على تسبيقات الزابئن؛ 
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 اآلجال أقربيف  ملسامهني جدد فتح رأس املال أواحلاليني  من طرف املسامهنيرفع مايل  إىلاملؤسسة يف حاجة  .4
 حتصيل احلقوق على الزابئن؛ اإلفالس إذا مل تتمكن منلتفادي خطر 

الغري مستعملة  أوعن االستثمارات املهرتئة  لالتناز عن طريق تغطية جزء من عجز اخلزينة،  ةميكن للمؤسس .5
 واملخزوانت اليت معدل دوراهنا بطيء؛ 

، جيب من اآلجال احلالية أكربوالتفاوض على آجال تسديد حترص على تسديد الديون العالقة  أنعلى املؤسسة  .6
  ؛لضمان توازن مايل للمؤسسة أكرب من اآلجال املمنوحة للزابئنتكون  أنابلضرورة 

تتبع التدفقات النقدية بتاريخ  ااذ ميكن من خالهلللربجميات املوجودة على مستوى املؤسسة، االستعمال الفعال  .7
   ؛بسهولة راقبتهاوإمكانية موالتحصيل ما يساهم يف اعداد تقديرات دقيقة د تسديالتتبع آجال و  القيمة

لتمكينها  مؤسسات املتأثرة بتداعيات اجلائحةتعزز السلطات العامة تدابري الدعم اخلاصة هبا لل أن من الضروري .8
 من التعايف.
 آفاق الدراسة:

 تطرقنامن خالل دراستنا ألثر جائحة كوروان على إدارة التدفقات النقدية يف املؤسسة االقتصادية ومن خالل 
نوجزها فيما  أخرى عديدة ذات صلة ابملوضوع، نرى انه ابإلمكان دراسة البحث من جوانب بعض جوانب البحثل

 يلي:
 ؛ لعينة من املؤسسات من اجل تعميم الدراسةأثر جائحة كوروان على إدارة التدفقات النقدية دراسة  .1
ابعتبار اهنا أكثر عرضة خلطر  الصغريةلعينة من املؤسسات دراسة أثر جائحة كوروان على إدارة التدفقات النقدية  .2

 ، األزمةاإلفالس يف فرتات 
 ؛يف عينة من املؤسساتمني اخلزينة أ أواملايل  وقرارات املديرهام معلى  أثر جائحة كورواندراسة  .3
 ؛ شركاتلل ات الكربىمعاجملتسيري السيولة يف  دراسة .4
 العامل؛األمثل الحتياجات رأس املال  التسيري .5
 . املؤسسات ذات الصعوابت املاليةتسيري .6
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ACTIF AU 31/12/2021  

 (Unité : KDA) 

 

ACTIF 2018 2019 2020 2021 

ACTIFS NON COURANTS     

Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif     

Immobilisations incorporelles 79 29 2 0 

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Bâtiments     

Autres immobilisations corporelles 1 731 601 1 187 708 673 207 338 691 

Immobilisations en concession     

Immobilisations encours  28 267 28 267  

Immobilisations financières     

Titres mis en équivalence     

Autres participations et créances rattachées     

Autres titres immobilisés     

Prêts et autres actifs financiers non courants 216 216 216 216 

Impôts différés actif  12 631 20 010 29 164 

TOTAL ACTIF NON COURANT 1 731 896 1 228 852 721 702 368 071 

ACTIF COURANT     

Stocks et encours 61 805 82 002 65 099 56 315 

Créances et emplois assimilés     

Clients 593 635 798 876 1 218 472 2 008 023 

Autres débiteurs 88 435 157 363 195 214 192 730 

Impôts et assimilés 10 975 33 079 32 487 55 465 

Autres créances et emplois assimilés     

Disponibilités et assimilés     

Placements et autres actifs financiers courants     

Trésorerie 26 207 124 301 86 314 34 706 

TOTAL ACTIF  COURANT 781 057 1 195 620 1 597 585 2 347 240 

TOTAL GENERAL ACTIF 2 512 953 2 424 472 2 319 287 2 715 311 

-1-ملحق رقم   
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PASSIF AU 31/12/2021  

(Unité : KDA) 

PASSIF 2018 2019 2020 2021 

CAPITAUX PROPRES         

Capital émis 695 770 695 770 695 770 695 770 

Capital non appelé         

Primes et réserves -  Réserves consolidées (1) 218 466 247 301 247 301 251 870 

Ecart de réévaluation         

Ecart d'équivalence (1)         

Résultat net - Résultat net part du groupe (1) 28 834 -149 269 16 980 272 646 

Autres capitaux propres - Report à nouveau   -24 605 -173 874 -186 697 

Part de la société consolidante (1)         

Part des minoritaires (1)         

TOTAL I 943 071 769 196 786 176 1 033 589 

PASSIFS NON-COURANTS         

Emprunts et dettes financières 915 159 840 567 808 218 766 198 

Impôts (différés et provisionnés)   2 503 3 636 26 

Autres dettes non courantes         

Provisions et produits constatés d'avance     4 135 51 005 

TOTAL II 915 159 843 070 815 989 817 229 

PASSIFS COURANTS:         

Fournisseurs et comptes rattachés 356 952 294 862 174 359 314 495 

Impôts 32 618 45 318 61 848 70 054 

Autres dettes 265 153 373 185 364 723 293 753 

Trésorerie passif   98 839 116 192 186 192 

TOTAL III 654 723 812 205 717 122 864 493 

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III) 2 512 953 2 424 472 2 319 287 2 715 311 
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COMPTE DE RESULTATS AU 31/12/2021 

(Unité : KDA)  

LIBELLE 2018 2019 2020 2021 

Ventes et produits annexes 1 648 588 1 696 439 1 265 826 1 405 681 

Variation stocks produits finis et en cours     

Production immobilisée     

Subventions d'exploitation 265 718 626 363 

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE 1 648 852 1 697 157 1 266 453 1 406 045 

Achats consommés -214 021 -250 805 -150 404 -178 731 

Services extérieurs et autres consommations -520 370 -443 150 -181 021 -196 389 

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE -734 392 -693 955 -331 425 -375 120 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 914 461 1 003 203 935 028 1 030 924 

Charges de personnel -326 048 -471 443 -347 803 -364 489 

Impôts, taxes et versements assimilés -7 038 -11 636 -7 797 -5 683 

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 581 375 520 124 579 428 660 752 

Autres produits opérationnels 13 027 62 632 15 650 10 475 

Autres charges opérationnelles -1 879 -95 348 -10 213 -1 976 

Dotations  -504 204 -590 526 -518 253 -425 823 

Reprise sur pertes de valeur et provisions    86 919 

V- RESULTAT OPERATIONNEL 88 319 -103 119 66 611 330 348 

Produits financiers 1 485 56   

Charges financières -57 094 -56 334 -52 377 -58 065 

VI-RESULTAT FINANCIER -55 608 -56 278 -52 377 -58 065 

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS  32 711 -159 397 14 234 272 283 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires -3 877  -3 500 -710 

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires  10 128 6 246 1 074 

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE 1 663 365 1 759 845 1 282 102 1 503 440 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2021 

(Unité : KDA) 

LIBELLE 2018 2019 2020 2021 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles         

Encaissements reçus des clients 1 758 650 1 504 764 873 930 624 909 

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel -1 059 426 -1 301 912 -842 761 -638 000 

Intérêts et autres frais financiers payés -61 861 -56 266 -53 009 -50 446 

Impôts sur les résultats payés         

Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires 637 364 146 586 -21 839 -63 538 

Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires 12 000 26 953 484   

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A) 649 364 173 539 -21 355 -63 538 

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement         

Décaissements sur acquisitions d'immobilisations  -406 312 -54 829 -3 027 -6 334 

Encaissements sur cessions d'immobilisations      800 700 

Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières       -1 478 

Encaissements sur cessions d'immobilisations financières       1 478 

Intérêts encaissés sur placements financiers 1 269 56     

Dividendes et quote-part de résultats reçus         

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements (B) -405 043 -54 774 -2 227 -5 634 

Flux de trésorerie provenant des activités de financements         

Encaissements suite à l'émission d'actions         

Dividendes et autres distributions effectuées -20 431       

Encaissements provenant d'emprunts     1 220 255 

Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées -296 959 -120 229 -33 604 -53 055 

Subventions (74;131;132) 265 718 626 363 

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement  (C) -317 126 -119 511 -31 758 -52 436 

Variation de trésorerie de la période (A+B+C) -72 805 -746 -55 339 -121 608 

Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période 99 012 26 207 25 461 -29 878 

Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période 26 207 25 461 -29 878 -151 486 

Variation de la trésorerie de la période -72 805 -746 -55 339 -121 608 

Rapprochement avec le résultat comptable -101 640 148 523 -72 319 -394 254 
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BUDGET DE TRESORERIE EXERCICE 2020  

(Unité : KDA) 

Rubriques 
Solde à Fin… Total de 

l'Année Janv. Févr Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 1. Solde Début de Période 124 301 196 269 222 909 242 678 242 183 255 753 205 735 227 308 287 605 300 723 305 896 324 892 124 301 

   Recettes sur Chiffres d'Affaires 105 064 107 494 92 163 63 867 77 977 136 081 97 937 130 440 89 021 72 695 80 053 74 075 1 126 865 

   Recettes sur Exercices Antérieurs                         0 

   Autres Recettes                         0 

 2. Total des Recettes 105 064 107 494 92 163 63 867 77 977 136 081 97 937 130 440 89 021 72 695 80 053 74 075 1 126 865 

   Achats en Algérie  11 160 12 947 11 614 6 356 10 912 20 672 18 474 19 692 16 321 16 139 15 147 159 434 

   Frais sur achats en Algérie  56 64 58 32 54 103 92 98 81 80 75 793 

   Services  14 356 14 415 10 233 18 404 16 035 14 101 13 826 25 102 13 826 13 827 14 341 168 466 

   Frais d'emploi 28 932 33 275 31 586 30 134 28 551 27 530 26 378 26 947 26 947 26 947 26 947 26 947 341 119 

   Impôts et Taxes 32 222 81 175 4 948 157 130 86 0 0 0 0 5 830 

   Charges financières 0 868 849 831 813 9 945 775 756 737 718 699 8 000 24 991 

   Autres charges opérationnelles 0 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 2 814 

   Détentions pour compte                         0 

   Rembours. emprunt principal 2 922 2 940 2 958 2 977 2 995 114 856 3 033 3 052 3 071 3 090 3 109 114 971 259 974 

   Décais. sur investissement 1 210 17 722 9 238 8 085 2 053 6 352 10 916 6 654 0 6 283 0 6 754 75 270 

   Autres Décaissements                         0 

 3. Total Dépenses 33 096 80 854 72 394 64 362 64 407 186 098 76 364 70 143 75 902 67 521 61 058 186 491 1 038 691 

 4. Ecart Recettes - Dépenses (2-3) 71 968 26 640 19 769 -495 13 570 -50 018 21 573 60 296 13 119 5 173 18 995 -112 417 88 174 

    Solde de fin de Période    (1+4) 196 269 222 909 242 678 242 183 255 753 205 735 227 308 287 605 300 723 305 896 324 892 212 475 212 475 
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BUDGET DE TRESORERIE EXERCICE 2021  

(Unité : KDA) 

Rubriques 
Solde à Fin… Total de 

l'Année Janv. Févr Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc 

 1. Solde Début de Période 59 259 69 312 69 714 91 687 89 811 97 757 5 536 35 025 69 190 105 421 146 119 186 941 59 259 

   Recettes sur Chiffres d'Affaires 71 711 109 968 107 663 94 810 92 950 117 066 143 920 142 141 134 457 133 892 121 731 109 448 1 379 757 

   Recettes sur Exercices Antérieurs 56 499 33 899 33 899 33 899 45 199 45 199 33 899 33 899 33 899 33 899 33 899 33 899 451 989 

   Autres Recettes   13 000 3 000         16 000 

 2. Total des Recettes 128 210 143 867 154 562 131 709 138 149 162 265 177 819 176 040 168 356 167 791 155 630 143 347 1 847 746 

   Achats en Algérie 15 056 19 832 18 035 18 299 25 905 19 401 18 380 20 846 17 706 21 616 19 249 16 807 231 131 

   Frais sur achats en Algérie  99 90 91 130 97 92 104 89 108 96 84 1 080 

   Services 17 160 17 799 18 746 15 956 12 762 27 314 36 978 35 585 36 167 19 592 18 900 17 747 274 707 

   Frais d'emploi 29 644 29 124 29 518 29 966 32 049 30 215 30 346 30 569 31 412 31 276 30 051 29 407 363 577 

   Impôts et Taxes 269 575 571 5 579 446 605 738 832 795 821 744 826 12 803 

   Charges financières 660 641 621 601 581 7 881 541 521 500 480 459 4 098 17 587 

   Autres charges opérationnelles 215 115 254 115 2 845 215 2 470 115 215 115 115 415 7 204 

   Détentions pour compte 7 864 7 332 7 391 7 035 7 063 6 511 6 636 6 460 6 696 6 667 6 607 6 956 83 217 

   Rembours. emprunt principal 3 148 3 168 3 188 3 208 3 228 115 090 3 268 3 289 3 309 3 330 3 351 115 214 262 791 

   Décais. sur investissement 1 513 22 153 11 547 10 106 2 567 7 941 13 646 8 318 0 7 854 0 8 443 94 087 

   Décais. Sur exercices ant. 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 35 235 422 822 

   Autres Décaissements 7 393 7 393 7 393 7 393 7 393 3 980       40 943 

 3. Total Dépenses 118 157 143 465 132 589 133 585 130 204 254 485 148 330 141 875 132 126 127 093 114 808 235 232 1 811 949 

 4. Ecart Recettes - Dépenses (2-3) 10 052 403 21 973 -1 876 7 946 -92 221 29 489 34 165 36 230 40 698 40 823 -91 885 35 797 

    Solde de fin de Période    (1+4) 69 312 69 714 91 687 89 811 97 757 5 536 35 025 69 190 105 421 146 119 186 941 95 056 95 056 
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