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للمجتمع و  اليومية ةالحيا مظاهر جميع على ياقو تأثيًرا لمسنا حاليا البالد تمربها التي Covid-19 الصحية زمةنظرا لال

 االجراء و المؤسسات مما ادى الى ان كذالك بالنسبة للمؤسسات بحيث ان االقتصاد العالمي اخذ منحنى غير متوقع

 . Covid-19 . الفيروس جائحة مواجهة في استثنائيةحالة  عيشوني

 الثالثة المحاور حولو اعتماد االجراءات الضرورية  ليةالحا التحديات رفع اآلن رؤساء المؤسسات على لذلك يتوجب

 :التالية

  المالية  الخزائنتسيير 
 مؤسساتلل الدعم تدابير 
 مؤسساتال داخل وتنظيمه العمل توجيه إعادة 

 

 المالية  الخزائنتسيير  .1
 

  النقدي التدفق تحليل لىإ اعطاء االهمية من جهة يجب حيث العالمي االقتصادي االنكماش ظل فيتسيير الخزائن المالية 
 .مبمؤسستك الخاصة للخزينة النقدي بالتدفق للتنبؤ أخرى جهة ومن للخزائن

 والمؤشرات المختلفة النقدية للتدفقات المتعمق التحليل هو األزمات حالة في اتخاذها يجب التي األولى اإلجراءات من بين

 .في اقرب وقت ممكن يةالتصحيح اإلجراءات من العديد تنفيذ و ذلك بفرض الرئيسية

 :هي وقت في اقرب تحسينها يجب التي الستة رعناصال

 التجارية المستحقات  
 المخزون تسيير 
 تجاريةال ديونال 
 المشتريات 
 الثابتة مصاريفال 
 االستثمارات 

 

 التجارية مستحقاتال  
زبائن بغرض جمع بالاالتصال  الالح االجال اذا يجب دائما او اذا امكن أو ميزانكم التجاري القديم تحليل يجب أوالً 

 قطاع بتحليل مننصحك لذلك. الفور على ملك الدفع من الزبائن من كثيرلا يتمكن لن الحالية، الظروف ظل في. المدفوعات

 أخرى ناحية ومن للفيروس االقتصادية باآلثار القصير المدى على تأثراً  األكثر هم من إدراج أجل من زبائنكمل األنشطة

خطة للتمديد و ذلك من  اقتراح الضروري من يكون قد ،تأثًرا األكثرزبائن لل بالنسبةف. أقل تأثيرلها  كونيس لتيا القطاعات

خزينة  على هذا الدفع تأجيل على سيترتب التي اآلثار تحليل من واتأكد الحالة، هذه في. المستقبلية المدفوعات توقع أجل

 .األزمة من رغم الفائض الماليديمومة  تمديد الدفع هو ضمان هدفمؤسستكم. ف

 المخزون تسيير•  

اموال راكضة  يالكثير يعن المخزون. ذلك للحد من االصول الثابتة على تسيير المخزون بطريقة محكمة ويجب التركيز 

 ينطبق ذلك كان إذا مننصحكا ذل ،الخزائن المالية لمؤسستكم مهما  تحسين يعتبرCovid-19  من الفترة هذه في بدون فائدة.

و  .جزئًيا تنقطع قد المدادا سلسلة أن ماعتبارك في واضع ذلك، ومع. قيمته تقليل أجل من ممخزونك بتخفيض ،معملك على

 .نشاط مؤسستكم الستمرار المخزون لقيمة نىاألد الحد لتحديد توازن إيجاد هو المفتاح فإن عليه
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 التجارية الديون 

 كما تماًما الموردين، بديون يتعلق فيما. المدى بصفة ذكية ة والديون القصيرةالتجاري الديونوتمديد  توزيع من واتأكد

 دفع خطة على الحصول أو الدفع فترة تمديد أجل من مبمورديك واواتصل نسباقي وانوك مزبائنكل الدفع تأجيل ماقترحت

 قصيرة زمنية فترة مدى على رطمف بشكل المرتفعة النقدية التدفقات تقليل هو اإلجراءات هذه من الهدف. زمنيا موزعة

 .مبك الخاصة السيولة على الحفاظ أجل من جًدا

 

 المشتريات 

 عمليات على التركيز من واتأكد. متاحة أخرى خيارات هناك كانت إذا ما ومعرفة بالتفصيل ممشترياتك بتحليل أيًضا واموق

 .ملكاعما إلدارة األساسية الشراء

 الثابتة مصاريفال 

 .متغيرة تكاليف إلى الثابتة التكاليف تحويل واوحاول والمتغيرة الثابتة ليفالتكا في ابحثوا

 االستثمارات 

علما ان  معينةتحت بعض الشروط ال الممكنة الحلول أفضل على بنوككم مع وتفاوضوا االستثمارية مخطتك واادرس أخيرا

  .لشأنا هذا في يةالمركز البنوك وستدعمها التجارية األعمال لدعم توجيهها تماألخيرة  هذه

 

 لخزينتكم اسبوعية خطة إنشاء

المحتملة  المرتقبة و المصاريف تتركز على العائدات للخزينة اسبوعية خطة إنشاء الضروري من لراهنةا الظروف في

 العلم مع ،المجال هذا في تفاعالً  أكثر التخطيط هذا لكم يتيح. المصرفية محساباتك في الحالية المبالغ مراعاة مع والمؤكدة،

 تقرر إذا الواقع، في.  النقدي التدفق لتحسين المتخذة القرارات تأثير واتنس ال النقدية، التدفقات بتنبؤات يتعلق فيما أنه أيًضا

 .التوقعات وضع عند االعتبار في ذلك أخذ فيجب الدفع، تأجيل عبر سيدفعون لزبائنا أن المثال سبيل على

 التدفقات على واضحة و عامة نظرة توفر و النقدي للتدفق توقعات وضع إمكانية الهأع الواردة المعلومات جميع تتيح

الخزينة العاملة و الخزينة  بين التمييز أيًضا الضروري من. النهائية النقدية والتدفقات لها، المخطط والخارجة الداخلة

 .احتماالت متعددة لتكونوا مهيئين لمواجهتهاالثابتة و هنا ايضا ضعوا 

كثب لفائض  عنو االرضية تسمح لنا بالمتابعة  ضروري أمر Covid-19 سيير الحسن للخزينة في الظرف الحاليالت

  و الرقابة الصارمة للمصاريف. الغير محصلةالخزينة و كذا التسيير اليومي لفواتير الزبائن 

تباق اسو بسرعة الملموسة اإلجراءات تحديد. نستنتج انه فى ظرف االزمات تسيير الخزينة امر مهم في تسييركم للمخاطر

 .مشركتك تواجهها التي الصعوبات على أكبر بسهولة بالتغلب ملك سيسمح مختلفة لسيناريوهات وفًقا لها المحتمل التطور

 المؤسسات دعم جراءاتا -2

 من الفترة هذه في للشركات النقدي الوضع تخفيف إلى تهدف اإلجراءات من سلسلة مؤخرا الجزائرية السلطات اتخذت

 .المصرفية والتسهيالت والجمارك الضرائب حول اإلجراءات هذه تتمحور اآلن، حتى. الكبير االقتصادي التباطؤ

 يبيةالضر تدابيرال

 تمر التي الصحية باألزمة مالياً  تأثرت التي مؤسساتال لدعم العامة السلطات اعتمدتها التي المرونة تدابير تنفيذ من كجزء

 :التالية التدابير الضرائب إدارة اعتمدت اً،حالي البالد بها

 الضريبية والمدفوعات الضريبة اجال التصريحات تمديد 
  تجديد تأجيل دفع القسط الوقتي األول للضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على أرباح الشركات 
  وضع رزنامة زمنية للدفع 
 عملية فرض الضريبة على األرباح غير الموزعة تعليق 
  المصرفية جباياتال 
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 الخارجية التجارة عمليات

 المستندات استالم اآلن الممكن من أنه إلى المعتمدة الوسيطة البنوك إلى مذكرة في لمراقبة الصرف العامة المديرية أشارت

 .المستندات يرسل الذي البنك من سريع بتأكيد   « SWIFT »    إلكترونيا مدعومة بالواردات المتعلقة

 المتعلقة والجمركية المصرفية اإلجراءات جميع إلتمام إلكترونًيا استالمها يتم التي المستندات هذه ستخداما يمكن

 .بالواردات
 

 للشركات الممنوح التمويل

التحفظية  ماألحكا بعض لتخفيف االستثنائية باإلجراءات المتعلقة 2020 أبريل 6 بتاريخ 2020-05 رقم التعليمة بموجب

 .مؤسساتال لمساعدة ودورية ظرفية استثنائية إجراءات الجزائر بنك يتخذ المالية، والمؤسسات لبنوكا على المطبقة

اعادة   أو التي حان اجل استحقاقها ضوالقر أقساط عمليات دفع تأجيل لتقديرها، وفًقا المالية، والمؤسسات للبنوك يمكن

 .Covid 19 تسببها التي بالظروف المتأثرين زبائنها ديون جدولة

 للشركات منحتها التي األرصدة تسديد ترتيب إمكانية والخاصة العامة البنوك لدى أعاله، المذكور اإلجراء تطبيق في

 .استثنائية ظروف في المتأثرة

 إعادة أو التأجيل إجراءات من بالفعل استفاد مقترض ألي جديدة قروض منح أيًضا المالية والمؤسسات للمصارف يجوز

 .هذه الجدولة

 البنوك بتطبيق 2020 أبريل 8 في تعليماتها المالية والمؤسسات للبنوك المهنية الجمعية أصدرت السياق، هذا يف

 :أدناه المذكورة التدابير اتخاذ خالل من أعاله المذكورة التعليمات المالية والمؤسسات

 بعده وما 2020 مارس 31 في المستحقة القروض استحقاق آجال تجديد أو/  و تأجيل 

 بعده وما مارس 31 في المستحقة الديون جدولة إعادة. 

 المؤجلة والمدفوعات القروض استخدام شروط تمديد. 

 بعده وما 2020 مارس 31 في المستحقة للديون المتأخر السداد عقوبات إلغاء 

 التشغيل قروض تجديد أو/  و على الحفاظ. 
 

 من المالية والمؤسسات البنوك على المطبقة االحترازية حكاماأل بعض بتخفيض الجزائر بنك قام التسهيالت، بهذه وللسماح

 .٪60 إلى المالية والمؤسسات البنوك لدى السيولة نسبة تخفيض خالل

 من 04 رقم المادة أحكام في عليها المنصوص أمان، وسادة بتكوين االلتزام من معفاة المالية والمؤسسات البنوك وأخيًرا،

 والمؤسسات البنوك على المطبقة المالية المالءة بمعامالت المتعلقة 2014 فبراير 16 ةالمؤرخ 01-2014 رقم الالئحة

 .المالية

 .2020 سبتمبر 30 حتى وتستمر 2020 مارس 1 من وتسري زمنياً  محددة اإلجراءات هذه

 .التسهيالت هذه من لالستفادة الشركات تتقدم أن يجب الفترة هذه خالل

 
 

 الجمركية التدابير

 .أخرى منتجات تصدير لحظر أيضا ولكن معينة منتجات استيراد لتسهيل تدابير الحكومة ذتاتخ وقد

 الذي األخضر الممر من Covid-19 آثار ومكافحة لمنع المستخدمة الطبية واألجهزة الغذائية المنتجات واردات تستفيد

 .عجلةستالم الجمركي التخليص إجراءات من يتألف
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 االجتماعية اهماتبالمس المتعلقة التدابير

 لمساهمات الدفع وأوامر الصكوك إيداع والياتهم، عن النظر وبغض االستثنائية، الفترة هذه خالل العمل، ألصحاب يمكن
 هذه طبقت. ين لهاالتابع الوكاالت إلى تنقلال دون (،التحصيل خدمة أو الدفع مركز) هياكلها جميع في االجتماعي الضمان

 .آخر إشعار حتى التدابير

 
 للتأمين الوطني للصندوق اإللكتروني الموقع على مباشرة بعد عن التصريح طريق عن التصريحات تمت أن يمكن

 .الغرض لهذا المخصصة والبوابة (CNAS) للعمال االجتماعي

 أبريل 15 موجب تصريح مؤرخ يومب رئيس الحكومة مع باالتفاق االجتماعي والضمان والتشغيل العمل وزير اتخذكما 

 :التالية اإلجراءات 2020

 إلى االجتماعي الضمان اشتراكات لدفع النهائي الموعد من مايو 30 حتى أي يوما، 30 تمديد CNAS روجاألب للعمال 

 ،أبريل في المستحقة

 لحسابهم العاملين اشتراكات لدفع النهائي الموعد من يونيو، 30 في مبدئياً  المقرر المقبل، سبتمبر 30 حتى التمديد 

 ،CASNOS  في صالخا

 أبريل من أشهر 6 لمدة االجتماعي الضمان اشتراكات دفع في التأخر على السابقة العقوبات في الزيادات تعليق. 

 

 مؤسساتال في وتنظيمه العمل توجيه إعادة  -3

 بذلك تسمح التي وظائفال لجميع الحتمية القاعدة بعد عن العمل يصبح. 1.3

 بعد عن للعمل المؤهلة غيرال الوظائف في تباعدال قواعد احترام يجب. 2.3

 وضمان إدامة بصدد مؤسسةال احتياجات تلبية أجل من جديدة مهام أو مناصب إلى الموظفين بعض توجيه إعادة. 3.3

 .العمل
 


