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 تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية استخدام المؤشرات المشتقة من قائمة التدفقات:ملخص
 وعليه قمنا بدراسة نظرية وصوال للدراسة التطبيقية التي،النقدية لتقييم األداء وصوال لتطويره

 والنتيجة كانت موضحة،من خاللها قمنا بحساب المؤشرات المشتقة من ذات القائمة وتحليلها
للدور المهم للقائمة في تغطيها لنقص الموجود في القوائم األخرى وهذا لما تستطيع هذه القائمة

من دراسته من خالل معرفة مدي قدرة المؤسسة على توليد النقدية وتقييم سيولتها وجودة
. وهو ما يقود المؤسسة إلي التقييم ومنه تطوير أدائها المالي،الربحية والسياسات المالية لها

 نظام المعلومات المحاسبية ؛ قائمة التدفقات النقدية؛ تطوير األداء المالي؛:الكلمات المفتاحية

.O10 ،L49 ،M30 ،D83 ،C44 : JEL تصنيف

Abstract: The study aims to clarify the importance of using the
indicators derived from the cash flow list to assess performance and its
development, so we studied the theory up to the applied study that
enabled us to calculate and analyze indicators from the same list, and
the result indicated the important role of the list in covering the
shortage in other lists and this is its ability To study and know the
extent of the institution's ability to generate cash and evaluate its
liquidity, its profitability quality and its financial policies, which leads
the institution to evaluate and develop its financial performance.
.keyword: Accounting information system; Statement of Cash Flows;
Financial performance development;
JEL classification code : C44, D83, M30, L49, O10.
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 .4مقدمة:
تعتبر القوائم المالية من أهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبية في المؤسسة االقتصادية
وهي تعمل على تزويد جميع مستخدمي هذه المخرجات بمعلومات محاسبية ذات خصائص
نوعية وذلك من أجل اتخاذ ق اررات رشيدة ومن أهم هذه المخرجات نجد قائمة التدفقات النقدية
حيث تزيد هذه القائمة من فعالية نظام المعلومات المحاسبية إذ توفر مستوي مناسب من
اإلفصاح من جهة وتزود العديد من األطراف بالمعلومات حول النقدية من جهة أخري ومن
أهم هذه المعلومات قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها المستقبلية عن طرق االقتراض أو
إصدار أسهم جديدة أو من خالل التدفقات النقدية الصافية من األنشطة التشغيلية.
 4.4طرح التساؤل الرئيسي :ونحاول في هذه الدراسة التطرق إلي قائمة التدفقات النقدية
للخزينة من خالل اختبار قدرة المؤشرات المالية المشتقة منها على تقييم الوضعية المالية
للمؤسسة والوقوف على جميع نقاط القوة والضعف التي تقود المؤسسة إلي تطوير أدائها المالي
في المستقبل ،ومن هنا سعت الدراسة إلى اإلجابة على التساؤل الرئيسي األتي:
ما دور المؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تطوير األداء المالي
للمؤسسة االقتصادية؟
 0.4أسئلة الدراسة :ولإلجابة على التساؤل الرئيس نطرح األسئلة الفرعية التالية.
أ .ما هي أهمية قائمة التدفقات النقدية مقارنة مع باقي القوائم المالية؟
ب .كيف تساهم قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسة؟
ت .هل ساهمة قائمة التدفقات النقدية للمؤسسة محل الدراسة في تطوير األداء المالي لها؟
 1.4فرضيات الدراسة :وعليه ننطلق من الفرضية التالية.
أ .تقودنا المؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية للخزينة إلي تطوير األداء
المالي للمؤسسة االقتصادية.
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 1.4أهداف الدراسة :تسعي هذه الدراسة إلي تحقيق األهداف التالية.
أ .التعريف بقائمة التدفقات النقدية للخزينة كإحدى المخرجات الهامة لنظام المعلومات
المحاسبية للمؤسسة االقتصادية.
ب .التعريف بالمؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية للخزينة ودورها في تقييم
األداء المالي للمؤسسة.
ت .أهمية المؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية للخزينة والمستخدمة في تقييم
األداء المالي في توجيه المؤسسة نحوا تطوير أداءها المالي.
1.4منهجية الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيتها اعتمدت الدراسة على الدراسة
النظرية من خالل تحليل الدراسات السابقة والمصادر من كتب ودوريات وبحوث وغيرها من
الوثائق المتعلقة بموضوع الدراسة ،كما تم إجراء دراسة تطبيقية بغرض اختبار قدرة المؤشرات
المالية الم شتقة من قائمة التدفقات النقدية للخزينة في تقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية
وصوالً إلى التوصيات المناسبة التي تقود نحوا تطوير األداء المالي.
1.4الدراسات السابقة :ولإللمام بجميع جوانب الموضوع انطلقنا من الدراسة السابقة التالية.
أ .دراسة حسين أحمد دحدوح :دراسة تحليلية للمحتوي المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية
 ، 8002تهدف هذه الدراسة إلي معرفة أهمية المعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدية في
اتخاذ الق اررات االقتصادية وبيان األثر الناتج من إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة
وغير المباشرة في مالئمة المعلومات التي تقدمها هذه القائمة في اتخاذ الق اررات.
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 .0ماهية األداء المالي :وسيتم التطرق إلي األداء المالي في العناصر التالية.
 4.0تعريف األداء المالي .ومن التعريفات التي قدمت لألداء المالي من خالل األدبيات نجد
ما يلي.
أ .التعريف األول :ويعرف األداء المالي بأنه " تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة لمعرفة
مدى قدرتها على االستغالل األمثل لمواردها ،كما يساعد أيضا على اتخاذ الق اررات المالية و
التسييرية المالئمة ،و ذلك بناء على مجموعة من المؤشرات المالية"( .خيضر و بورنيسة،
 ،8002الصفحة ) 051
ب .التعريف الثاني  :وكذلك يعرف األداء المالي بأنه " العملية التي يتم من خاللها استكشاف
واشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط أي مؤسسة اقتصادي يسهم في
تحديد أهمية األنشطة التشغيلية والمالية للمؤسسة وخواصها ،وذلك من خالل معلومات
تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخري لكي يتم استخدام هذه المؤشرات في تقييم األداء
المالي للمؤسسات"( .فوزي و التجاني ،8005 ،الصفحات ) 00-00
 0.0أهداف األداء المالي .ويمكن حصر األهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من
خالل األداء المالي في األتي:
أ .تحقيق األرباح :إن قدرة المؤسسة على توليد األرباح تشير إلى اإلدارة الفعالة والرشيدة لها،
فعليها توفير الحد األدنى من الربح الذي يغطى احتياجاتها ويضمن المكافأة العادلة لكل
األطراف المشاركة( .الحسني ،8000 ،الصفحة )801
ب .التوازن المالي :يعتبر التوازن المالي هدفا ماليا تسعى الوظيفة المالية لبلوغه ،ألنه يمس
باالستقرار المالي للمؤسسة فالعجز المالي يسلب المؤسسة استقاللها تحت تأثير اللجوء إلى
االقتراض( .توفيق ،0821 ،الصفحة )80
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ت .تحقيق المردودية :تعتبر من األهداف األساسية التي ترسمها المؤسسة وتوجه الموارد
لتحقيقها ،وكمفهوم عام يدل على قدرة الوسائل (الرأس المالي االقتصادي والرأس المال المالي)
على تحقيق النتيجة( .العامري ،8002 ،الصفحة )108
ث .السيولة واليسر المالي :تهدف أي مؤسسة اقتصادية إلى توفير السيولة الكافية و الالزمة
لتسديد االلتزامات قصيرة األجل في موعد استحقاقها ألن عدم الوفاء بااللتزامات له تأثير
مباشر على األوضاع الحالية و المستقبلية للمؤسسة ،كما تهدف المؤسسة إلى بلوغ مستوى
اليسر المالي ،فالمؤسسة التي تدير السيولة و اليسر المالي بشكل فعال بإمكانها أن تؤمن
التحصيل والدفع واالستثمار وكذا توزيع األرباح و االحتفاظ بها(.حنفي ،8005 ،الصفحة)55
 1.0تقييم األداء المالي  :وتعتبر عملية تقييم األداء المالي من الضمانات األساسية والالزمة
التي تساهم في عملية نمو واستمرار وتطوير نشاط المؤسسة المالي ،حيث نجد أن المعلومات
المحاسبية تشكل جوهر عملية اتخاذ الق اررات المالية ،لما تقدمه من معلومات وبيانات مالية
تعكس الوقائع المالية للمؤسسة المستخدمة في تقيم أدائها المالي ،وعليه وجب التحدث عن
عملية التقييم حيث أن معظم الباحثين يرون أن األداء المالي ال يكون فعاال إال من خالل
تشخيص الصحة المالية للمؤسسة ،وذلك من خالل الوقوف على نقاط القوة والضعف في
المؤسسة ،ومدى قدرتها على إنشاء القيمة من خالل االعتماد على مخرجات نظام المعلومات
المحاسبية ،مع األخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية والمالية المحيطة بالمؤسسة وعليه
نتطرق إلي تعريف تقييم األداء المالي من خالل ما اطلعنا عليه من أدبيات حيث يعرف
بأنه " تقديم حكما ( )judgementذو قيمة ) (of valueعلى إدارة الموارد الطبيعية والمادية
و المالية المتاحة إلدارة المؤسسة ،وبمعني أخر يعتبر تقييم األداء المالي للمؤسسة قياسا
للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة سلفا "( .جمعة، 8000 ،الصفحة )02
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 .1مخرجات نظام المعلومات المحاسبية :وقبل التحدث عن مخرجات نظام المعلومات
المحاسبية وجب لنا التطرق إلي تعريف نظام المعلومات المحاسبية أوال حيث يعرف بأنه " أحد
مكونات التنظيم اإلداري ويختص بجمع وتبويب ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية
المالئمة إلي األطراف الخارجية والداخلية من خالل التقارير والقوائم المالية التخاذ الق اررات
المناسبة "( .موسكوف و مارك ،8008،الصفحة )85
وبالحديث عن القوائم المالية فنجدها هي المنتج النهائي لنظام المعلومات المحاسبية وتتمثل
في مجموعة من القوائم التي تلخص قد ار كبي ار من البيانات والمعلومات لصالح أطراف عديدة
داخل وخارج المؤسسة بقصد اتخاذ ق اررات معينة ،ولقد حددت المادة  85من قانون 00-02
من النظام المحاسبي المالي أنه على كل مؤسسة تدخل في مجال تطبيقها لهذا النظام أنها
ملزمة بإعداد قوائم مالية سنوية( .الجريدة الرسمية ،8008 ،الصفحة)88
وقد حدد النظام المحاسبي المالي القوائم المالية بـخمسة قوائم يتم إنتاجها بواسطة نظام
المعلومات المحاسبية وهي كتالي الميزانية ،حساب النتائج ،جدول التدفقات النقدية للخزينة،
جدول تغير األموال الخاصة ،ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية المستعملة ،ويقدم
معلومات مكملة للميزانية و حسابات النتائج( .الجريدة الرسمية ،8008،الصفحة )88
 .1ماهية تحليل األداء المالي للمؤسسة االقتصادية .يعتبر التحليل المالي أداءة
الستخالص المعلومات المالية من واقع البيانات المتوفرة بالقوائم المالية على وجه الخصوص
بهدف التعرف على أداء المؤسسة في الماضي والحاضر والتنبؤ بأدائها في المستقبل وهذا من
أجل مساعدة إدارة المؤسسة والمستثمرين وغيرهم على اتخاذ الق اررات ،المالية ويمكن التطرق
إلي التحليل المالي من خالل التعاريف التي تناولتها أدبيات هذا الموضوع وهي كتالي.
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أ .التعريف األول :حيث يعرف التحليل المالي بأنه " دراسة القوائم المالية بعد تبويبها
باستخدام األساليب الكمية وذلك بهدف إظهار االرتباطات بين عناصرها والتغيرات الطارئة
عليها وحجم وأثر هذه التغيرات واشتقاق منها مجموعة من المؤشرات التي تساعد على دراسة
وضع المؤسسة من الناحية التشغيلية والتمويلية وتقييم أدائها وتقديم المعلومات الالزمة
لألطراف المستفيدة من أجل اتخاذ الق اررات اإلدارية السليمة " ( .محمد ،8005 ،الصفحة)08
ب.التعريف الثاني :ويعرف أيضا بأنه " دراسة نموذجية باستعمال أدوات تقنية ومعلومات
محاسبية ومالية للمؤسسة من أجل إعطاء تقدير حول المخاطر الماضية والحالية والمستقبلية
الناجمة عن الوضعية المالية للمؤسسة وأدائها"( .العالية ، 8002 ،الصفحة )012

 .1جدول التدفقات النقدية للخزينة كإحدى مخرجات نظام المعلومات
المحاسبية :يعرف جدول التدفقات النقدية

وفق النظام المحاسبي المالي ووفق المادة

( )0.810من القانون  00-02بأنه جدول يهدف إلي إعطاء مستعملي القوائم المالية أساسا
لتقييم مدي قدرة الكيان على توليد األموال ونظائرها وكذلك المعلومات بشأن استخدام هذه
السيولة المالية ،و يقدم جدول التدفقات النقدية مداخيل ومخارج الموجودات المالية الحاصلة
أثناء السنة المالية حسب منشئها (مصدرها) هذا ما جاءت به المادة ( )8.810من القانون
 00-02التي تتضمن ما يلي( .الجريدة الرسمية ،8008 ،الصفحة )81
أ .التدفقات التي تولدها األنشطة العملياتية ( األنشطة التي تتولد عنها منتوجات وغيرها من
األنشطة غير المرتبطة ال باالستثمار وال بالتمويل).
ب .التدفقات المالية التي تولدها أنشطة االستثمار(عمليات سحب أموال عن اقتناء وتحصيل
ألموال عن بيع أصول طويلة األجل).
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ت .التدفقات الناشئة عن أنشطة تمويل( أنشطة تكون نتيجتها تغيير حجم وبنية األموال
الخاصة أو القروض)
ث .تدفقات أموال متأتية من فوائد وحصص أسهم تقدم كال على حدة وترتب بصورة دائمة من
سنة مالية إلي سنة مالية أخري في األنشطة العملياتية لالستثمار أو التمويل.
ويقدم جدول تدفقات الخزينة إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وذلك كما يلي.
(الجريدة الرسمية ،8008 ،الصفحة )81
أ .الطريقة المباشرة :تتمثل في.
 تقديم الفصول الرئيسية لدخول وخروج األموال اإلجمالية قصد إبراز تدفق مالي صافي.
 تقريب هذا التدفق المالي الصافي إلي النتيجة قبل ضريبة الفترة المالية المقصودة.
ب .الطريقة الغير مباشرة :وتتمثل في تصحيح النتيجة الصافية للسنة المالية مع األخذ في
الحسبان.
 أثار المعامالت دون التأثير في الخزينة(اهتالكات ،تغيرات الزبائن ،المخزونات ،الموردين)
 التفاوتات أو التسويات (ضرائب مؤجلة)
 التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل ( قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة )
تقدم كل على حدي.
 .1المؤشرات المالية المشتقة من جدول التدفقات النقدية للخزينة .توجد العديد
من المؤشرات والنسب المالية التي يمكن استخراجها من جدول التدفقات النقدية للخزينة بغرض
التحليل ،وتختلف هذه النسب والمؤشرات حسب أغراض المحللين الماليين لذلك يجب على
المحلل المالي اختيار النسب المالية التي تخدم أهدافه ،كما تجدر اإلشارة إلي أن هذه النسب
والمؤشرات المالية والتي تم استنتاجها من جدول التدفقات النقدية للخزينة يمكن توزيعها
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وتصنيفها إلي كتل متجانسة وذلك لقياس النقدية المتاحة ،قياس جودة األرباح ،قياس السيولة،
وقياس مؤشرات تقييم سياسات التمويل وهي كما يلي( .شنوف ،8001 ،الصفحات -020
)080
 4.1مؤشر التدفق النقدي المتاح :ويحسب وفق العالقة التالية.
التدفق النقدي المتاح= صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية -صافي التدفقات
النقدية من األنشطة االستثمارية
إذا كان التدفق النقدي المتاح موجبا فهذا يشير إلى أن المؤسسة قد قابلت جميع التزاماتها
النقدية المخططة ولديها نقدية متاحة لتخفيض الديون والتوسع في مشروعاتها ،أما إذا كان
التدفق المتاح سالبا فهذا يشير إلى أنه على المؤسسة سواء االقتراض أو زيادة رأس المال
العامل في األجل القصير ،وإذا ظل التدفق النقدي المتاح سالبا للعديد من السنوات فإنه على
المؤسسة البحث عن مصادر تمويل أخرى
 0.1مؤشرات تقييم جودة األرباح :ومن أهم النسب التي يمكن اشتقاقها من جدول التدفقات
النقدية للخزينة واستخداماتها لتقييم ربحية المؤسسة ما يلي .
أ .نسبة كفاية التدفق النقدي التشغيلي .وتحدد هذه النسبة بالعالقة التالية.
= التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التشغيلي /االحتياجات النقدية األساسية.
ويقصد باالحتياجات النقدية األساسية ما يلي( :مطر ،8001 ،الصفحة )018
التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية ،مدفوعات أعباء الديون ،اإلنفاق الرأسمالي الالزم
للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية ،سداد الديون المستحقة خالل العام.
ب .نسبة النقدية من النشاط التشغيلي :وتحسب وفق العالقة التالية.
= صافي التدفق النقدي التشغيلي /صافي الدخل
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وتوضح هذه النسبة مدي مقدرة أرباح المؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي.
ت .نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي .وتحسب وفق العالقة التالية.
= صافي التدفق النقدي التشغيلي/مجموع األصول.
وتوضح هذه النسبة مدي مقدرة أصول المؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي.
ث .نسبة التدفق النقدي التشغيلي إلي المبيعات .ويحسب وفق العالقة التالية.
= إجمالي التدفقات النقدية الداخلة في النشاط التشغيلي /صافي المبيعات.
وتعكس هذه النسبة مدي كفاءة سياسات اإلئتمان في تحصيل النقدية.
ج .نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلي حقوق الملكية :وتحسب وفق العالقة
التالية.

= صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية /حقوق الملكية

تبين هذه النسبة العائد على حقوق الملكية أو األموال الخاصة من التدفقات النقدية وهذا يدل
على مستوي الكفاءة لدي المؤسسة في توليد النقدية من خالل أموالها الخاصة.
 1.1مؤشرات تقييم السيولة :ومن أهم النسب التي يمكن اشتقاقها من جدول التدفقات النقدية
للخزينة واستعمالها لتقييم سيولة المؤسسة ما يلي.
أ .نسبة تغطية النقدية :وتحسب وفق العالقة التالية.
= صافي التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي  /إجمالي التدفقات النقدية الخارجة
لألنشطة االستثمارية والتمويلية.
ومن األمثلة على التدفقات النقدية الخارجة الضرورية لألنشطة التمويلية واالستثمارية ما يلي.
(مطر ،8001 ،الصفحة )011
الديون والقروض المستحقة الدفع ،الدفعات اإليجارية لعقود اإليجار الرأسمالية ،المبالغ
المدفوعة في شراء األصول الثابتة ،توزيعات األرباح.
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وتشير هذه النسبة ما إذا كانت المؤسسة تنتج نقدية بما فيه الكفاية لمواجهة التزاماتها ومدي
الحاجة إلي التمويل عن طريق االقتراض أو بواسطة أدوات الملكية.
ب .نسبة كفاية التدفق النقدي :وتحسب وفق العالقة التالية.
= صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي  /االلتزامات المتداولة.
توضح هذه النسبة قدرة المؤسسة على تغطية التزاماتها المتداولة من خالل التدفقات النقدية
الناتجة من األنشطة التشغيلية.
ت .نسبة التدفق النقدي الحر :وتحسب وفق العالقة التالية.
= صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية – ( اإلنفاق الرأس مالي  +توزيعات األرباح)

 اإلنفاق الرأس مالي= المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية  +المسحوبات عن
اقتناء تثبيتات مالية.
 توزيعات األرباح = الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها.
حيث أن هذا المقياس يبين مدي المرونة المالية وقدرة المؤسسة على سداد التوزيعات وشراء
االستثمارات دون الرجوع إلي مصادر خارجية.
 1.1مؤشرات تقييم سياسات التمويل :و أهم نسب تقييم سياسة التمويل في المؤسسة ما يلي.
أ .نسبة التوزيعات النقدية :وتحسب وفق العالقة التالية.
= صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  /التوزيعات النقدية للمساهمين.
وتعكس هذه النسبة سياسة توزيع األرباح على المساهمين ،ومدي قدرة التدفقات النقدية التي
توفرها األنشطة التشغيلية على مواجهة التزامات المؤسسة في توزيع األرباح ومدي استمرار
واستقرار هذه السياسة من فترة إلي أخري.
ب .نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات :وتحسب وفق العالقة التالية.
= التحصيالت المتأتية من القروض /التدفقات النقدية التشغيلية الداخلية.
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تقيس هذه النسبة األهمية النسبية لعوائد االستثمارات سواء في القروض أو في األوراق المالية.
ت .نسبة اإلنفاق الرأسمالي :وتحسب وفق العالقة التالية.
= اإلنفاق الرأس مالي الحقيقي ( الزيادة في األصول الثابة) /التدفقات
النقدية الداخلة من القروض طويلة األجل وإصدارات األسهم.
تقيس هذه النسبة األهمية النسبية لمصادر التمويل الخارجي في تمويل اإلنفاق الرأسمالي
المستثمر في حيازة األصول اإلنتاجية الثابتة وتخدم هذه النسبة فئتي المستثمرون والمقرضين
بتوفير مؤشرات لهم عن كيفية استخدام أمولهم كما تعكس أيضا مدي نجاح إدارة المؤسسة في
إتباع سياسة موائمة في تمويل األصول طويلة األجل من مصادر تمويل طويلة األجل.
(مطر ،8001 ،الصفحات )011 -015

 .2عرض جدول التدفقات النقدية للخزينة للفترة  0242 / 0241ودراسة
مؤش ارته المالية .من خالل قراءة البيانات والمعلومات التي يتضمنها جدول التدفقات النقدية
ل لخزينة يمكن االعتماد على الفكرة التي تؤيد اإلفصاح من خالل التدفقات النقدية للخزينة ألنه
يجيب على مجموعة من التساؤالت والتي غالبا ما تفشل القوائم المالية األخرى في اإلجابة
عنها كون قائمة تدفقات الخزينة تبين األثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها المؤسسة
خالل الفترة المالية مع بيان طبيعة هذا األثر وهو ما يزود مستخدمي القوائم المالية بقدرة
المؤسسة على توليد النقدية واحتياجات المؤسسة من هذه النقدية وبما أن قائمة تدفقات الخزينة
تمثل أحد مخرجات نظام المعلومات المحاسبية ،و التي يمكن على أساسها استخراج مختلف
المؤشرات المالية المساعدة على اتخاذ الق اررات المالية.
وفي دراستنا هذه سنحاول دراسة جدول تدفقات النقدية للخزينة المعد بالطريقة المباشرة وفق
النظام المحاسبي المالي وذلك لفترة ثالثة سنوات المتتالية األخيرة ووفق الجدول التالي.
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الجدول رقم  :24تطورات جدول التدفقات النقدية للخزينة للمؤسسة للفترة 0242/0241
2016

0242

0242

البيان

280001088.00

820100280.25

280202202.82

112222828.21

0801121018.28

212510205.21

0

0

0

80082228.00

01050008.00

5550181.00

402222412.11

-014412014.21

02105002.51

0

0

-10010.10

402222412.11

-014412014.21

12111411.21

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن
المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين
الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة
الضرائب عن النتائج المدفوعة
تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير عادية
تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية(يجب توضيحها)
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية ()4
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
00515000.08

805102218.02

02100800.82

581000.00

0

0008081.00

المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية
المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

010000000.00

020000000.00

021500000.00

التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات المالية

820000000.00

100000000.00

810000000.00

الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية

00800120.10

00210218.15

8012888.88

0

0

-22412112.11

12414221.12

420211122.21

0

0

50000000.00

10000000.00

05000000.00

08082212.00

055081000.55

00828052.80

التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية

الحصص و األقساط المقبوضة من النتائج المستلمة
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار()0
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التمويل
التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم
الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها
التحصيالت المتأتية من القروض

تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة
صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التمويل()1

0

81020.80

-12224011.22

141421221.11

-4210100.22

0

0

تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

4412112.42

440022211.22

-411004221.22

أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية

010221241.11

011211120.11

111421422.11

تغير أموال الخزينة في الفترة()1+0+4
أموال الخزينة ومعادالتها عند إقفال السنة المالية
تغير أموال الخزينة خالل الفترة
المقاربة مع النتيجة المحاسبية قبل الضرائب

011211120.11

111421422.11

002201141.22

4412112.42

440022211.22

-412412121.11

-411112211.02

11411212.11

-422211424.12

(وحدة القياس دج)

المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق المقدمة من طرف مديرية المالية والمحاسبة للمؤسسة.
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ومن أجل تحليل المحتوي المعلوماتي لجدول التدفقات النقدية للخزينة نقوم بالتحليل المالي
للوضعية المالية للمؤسسة باستخدام المؤشرات المالية المشتقة من ذات القائمة للحصول على
صورة أوضح عن تطورات نقدية المؤسسة.
الجدول رقم  :20التطورات الحاصلة لمؤشرات جدول التدفقات النقدية للخزينة للفترة 0242/0241
اسم المؤشر المالي

قانون الحساب

01

التدفق النقدي المتاح

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية –

042012122

02

نسبة تغطية النقدية

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية /

2.11

03

نسبة كفاية التدفق

رقم

المؤشر

صافي التدفق النقدي من األ نشطة االستثمارية

التدفقات النقدية الخارجية لألنشطة اإلسثمارية

0241

0242

0242

النسبة أو القيمة

النسبة أو القيمة

النسبة أو القيمة

022022041.1
-2.11

-

-411422111.2
2.22

والتمويلية

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية /

4.40

-4.21

2.02

04

التدفق النقدي الحر

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية – (

-292465990.6

-111211442

-122111222

05

نسبة كفاية التدفقات

التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية/

2.22

2.14

2.12

06

مؤشر النقدية

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية /صافي

4.42

-1.11

-4.00

07

العائد على المبيعات

التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية/

4.41

4.11

4.11

النقدي

النقدية التشغيلية
التشغيلية

من التدفق النقدي
التشغيلي

08

العائد على الموجودات

09

نسبة التدفقات النقدية

من التدفق النقدي

االلتزامات المتداولة

اإلنفاق الرأس مالي  +توزيعات األرباح)
االحتياجات النقدية األساسية
الدخل

صافي المبيعات

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية/

2.21

-2.22

2.24

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية /حقوق

2.21

-2.44

2.24

إجمالي الموجودات

من األنشطة التشغيلية

الملكية

إلي حقوق الملكية

10

نسبة تغطية التوزيعات

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية/

0.12

-1.20

2.5

11

نسبة متحصالت

التحصيالت المتأتية من القروض /التدفقات النقدية

0.01

0.36

0.01

النقدية

الفوائد والتوزيعات

التوزيعات النقدية للمساهمين

الداخلة من األنشطة التشغيلية

المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد على جدول تطورات التدفقات النقدية للخزينة.

011

مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية

المجلد ،41العـــدد ،24:السنة ،0202:ص240 -221

تفسير وتحليل نتائج المؤشرات والتعليق عليها (حيث ترتيب التفسير يتبع ترتيب الجدول):
 .4من خالل الجدول السابق يتبين بأن التدفق النقدي المتاح لمؤسسة التسيير السياحي بسكرة
موجب في السنة األولي  8001وهذا يدل على أن المؤسسة قد قابلت جميع التزاماتها النقدية
المخططة ولديها نقدية متاحة لتخفيض الديون والتوسع في مشروعاتها إال أن هذه الحالة
تغيرت خالل السنتين األخيرتين ليسجل هذا المؤشر قيمتين سالبتين على التوالي سنتي 8002
و 8002وهذا يدل على أن المؤسسة في وضعية حرجة وليست لها المقدرة لتغطية جميع
التزاماتها وعلى المؤسسة تدارك الوضع في اقرب اجل من خالل إيجاد مصادر تمويل أخري.
 .0نالحظ من خالل الجدول أن سنة  2016حققت نسبة تغطية نقدية موجبة واقل من الواحد
وهذا يعني أن النقدية المتولدة من النشاط التشغيلي تساهم في تغطية جزء مهم من االلتزامات
االستثمارية والتمويلية وهي وضعية مقبولة نسبيا وخالل سنة  8002سجلت المؤسسة نسبة
تغطية نقدية سالبة وهذا يعني أن النقدية المتولدة من النشاط التشغيلي لم تساهم في تغطية
االلتزامات االستثمارية والتمويلية بل لم تكن كافية حتى لتغطية االلتزامات التشغيلية وهو ما
يؤكد أن السيولة المتوفرة لدي المؤسسة هي نقدية عاطلة وليست متولدة خالل الدورة من
النشاط الرئيسي للمؤسسة ثم لي يسجل هذا المؤشر قيمة موجبة سنة  8002إال انه اقل من
الواحد بكثير وهي وضعية غير صحيحة على المدى البعيد للمؤسسة.
 .1حيث تبين هذه النسبة قدرة المؤسسة على سداد االلتزامات قصيرة األجل ،ونالحظ من
الجدول انه خالل السنة األولي من الدراسة سجل هذا المؤشر قيمة موجبة اكبر من الواحد
وهذا يدل على أن للمؤسسة قدرة على تحقيق تدفقات نقدية كافية من أنشطتها التشغيلية
لتغطية التزاماتها المتداولة وهذا يعني أن سيولتها جيدة بينما في سنة  8002سجل المؤشر
قيمة سالبة وهو ما يعكس وضعية المؤسسة بعدم قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية كافية من
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أنشطتها التشغيلية لتغطية التزاماتها المتداولة خالل هذه السنة وهذا ما يدل على أن سيولتها
سيئة خالل سنة  8002ونالحظ أيضا أن صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
سجل قيمة سالبة وهو ما يعني أن المؤسسة غير قادرة على تغطية التزاماتها في اآلجال
المحددة ورغم تغير الوضعية خالل سنة  8002وتسجيل قيمة سالبة لهذا المؤشر إال أنها
تبقي وضعية ضعيفة ألن قيمة المؤشر اقل من الواحد.
 .1حيث أن هذا المقياس يبين مدي المرونة المالية وقدرة المؤسسة على سداد التوزيعات دون
الرجوع إلي مصادر خارجية وبعد حسابنا لهذا المؤشر نالحظ انه حقق قيمة سالبة خالل
سنوات الدراسة بقيم متفاوتة مما يشير إلي أن المؤسسة لم تغطي التزاماتها النقدية المخطط لها
وليس لديها النقدية الكافية للتوسع في حجم أصولها األمر الذي يعني أن مرونة المؤسسة
انخفضت وهذا يشكل خطر على المؤسسة في حالة استمرار الوضع على حاله قد تضطر
المؤسسة إلي االقتراض أو بيع استثماراتها.
 .1نالحظ من الجدول أن نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية المحصل عليها خالل جميع
سنوات الدراسة لم تصل إلي الواحد الصحيح لتضمن المؤسسة تغطية كافة التدفقات النقدية
من األنشطة التشغيلية واالستثمارية بنسبة  %000وعرفت النسبة تغيرات طفيفة خالل سنوات
الدراسة بين انخفاض وارتفاع وسجلت انخفاض سنة  8002مقارنة  8001التي كانت قريبة
بعض الشيء من الواحد الصحيح ثم لتسجل ارتفاع سنة  8002مقارنة  8002وهو ما ينبأ
بأن المؤسسة بدأت بتدارك األمر من اجل الرفع من القدرة على تلبية االحتياجات النقدية .
 .1حيث يبين هذا المؤشر نسبة األرباح النقدية من أصل صافي األرباح السنوية المحتسبة
على أساس االستحقاق وحققت المؤسسة مؤشر اكبر من الواحد وهي نسبة جيدة تعكس ارتفاع
جودة الربحية خالل سنة  8001ثم لي يسجل في السنتين األخيرتين من الدراسة قيمة سالبة
وهو ما يعكس انخفاض جودة الربحية خالل سنوات األخيرة من الدراسة.
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 .2حيث تمثل النسب المتحصل عليها في الجدول أعاله االئتمان و نجد أن ائتمان المؤسسة
خالل سنوات الدارسة موجب وسجل تغيرات متفاوت من سنة إلي أخري وتعكس هذه النسب
مدي كفاءة سياسات االئتمان التي تتبعها المؤسسة في تحصيل النقدية.
 .2وتبين هذه النسبة مدي قدرة الموجودات على توليد التدفق النقدي التشغيلي أي مساهمة
الموجودات في توليد النقدية حيث خالل سنة  8001سجلت نتيجة موجبة وضعيفة مقارنة بحم
الموجودات لدي المؤسسة لتسجل بعد ذلك نتيجة سالبة نتيجة لتحقيق صافي التدفق النقدي من
األنشطة التشغيلية لنتيجة سالبة وهو ما انعكسا على تسجيل هذا المؤشر لقيمة سالبة.
 .2تبين هذه النسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية ونالحظ من
الجدول أن النسبة منخفضة خالل سنوات الدراسة حيث سجلت قيمة % 06سنة  8001كما
نالحظ أن المؤسسة لم تستطيع رفع هذه النسبة بل استمرت في االنخفاض لتصل سنة 8002
قيمة  % -0.0وبعدها سجلت ارتفاع ضئيل في هذه النسبة سنة  8002بنسبة  %0وهذا يدل
على انخفاض مستوي الكفاءة لدي المؤسسة في توليد النقدية وانخفاض جودة أرباحها.
 .42وتعكس النسبة سياسة توزيع األرباح على المساهمين ومدي قدرة التدفقات النقدية التي
توفرها األنشطة التشغيلية على مواجهة التزامات المؤسسة في توزيع األرباح واستقرارها حيث
سجل خالل سنوات الدراسة نسب ال باس بها إال انه سنة  8002سجلت قيمة سالبة و تدل
على أن األنشطة التشغيلية ال تضمن توزيع األرباح لتحقيقها قيمة سالبة خالل تلك السنة.
 .44نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة متحصالت الفوائد والتوزيعات ضعيفة جدا خالل السنة
األولي من الدراسة وهذا ما يعكس فشل المؤسسة في تحصيل عوائد جيدة من جراء استثمار
أموالها في النشاط التشغيلي ثم سجل هذا المؤشر نسبة  01%خالل سنة  8002ويدل على
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التحصيل الجيد الستمرار المؤسسة في استثمار أموالها في نشاطها التشغيلي ثم لي تسجل
المؤسسة سنة  8002نسبة  0%وهو ما يفند ما سبق وتبق المؤسسة في وضعية صعبة.
 .2خاتمة:
من خالل الدراسة توصلنا إلي أن قائمة التدفقات النقدية من أهم مخرجات نظام المعلومات
المحاسبية وهي تختلف في إعدادها عن المخرجات األخرى كون الميزانية وجدول النتائج يعتمد
إعدادهما علي االستحقاق أما قائمة التدفقات النقدية تعتمد في إخراجها علي مبدأ النقدية مما
يجعلها إحدى القوائم األساسية التي ال يمكن االستغناء عليها فهي تمد مستخدمي القوائم
بجميع المعلومات حول قدرة المؤسسة على توليد النقدية ومدي قابلية المؤسسة لتجديد
استثماراتها اعتماد على النشاط التشغيلي وفي حالة االقتراض تبين مدي قدرة المؤسسة على
الوفاء بالتزاماتها وهوا ما ال توفره القوائم المالية األخرى.
 4.2اإلجابة عن فرضية الدراسة .بالنسبة للفرضية التي تقول " تقودنا المؤشرات المالية
المشتقة من قائمة التدفقات النقدية للخزينة إلي تطوير األداء المالي للمؤسسة االقتصادية" ،من
خالل الدراسة تم التأكد من صحة هذا االفتراض حيث توصلنا إلي أن قائمة التدفقات النقدية
للخزينة توفر مؤشرات مالية تسمح للمسير المالي من خالل تحليلها ومقارنتها بدورات أخري
بأن يقف على جميع نقاط القوة والضعف في األداء المالي للمؤسسة وفحص جميع جوانبه
سواء ما تعلق بالنقدية والسيولة ومستوي الربحية والسياسات المالية أي جميع جوانب تلك
القائمة أي ما يخص األنشطة التشغيلية أو االستثمارية أو التمويلية وهو ما ال توفره القوائم
األخرى ومما سبق يمكن للمؤسسة أن تساهم في تطور أدائها المالي من خالل هذه القائمة.

012

مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية

المجلد ،41العـــدد ،24:السنة ،0202:ص240 -221

 0.2نتائج الدراسة :من خالل إسقاط الدراسة النظرية على مؤسسة التسيير السياحي بسكرة
توصلنا إلي النتائج التالية.
أ .يعتبر التحليل المالي أداء مهمة في يد المؤسسة تستخدمها في تحليل الوضعية المالية
للمؤسسة من خالل مخرجات نظام المعلومات المحاسبية المتمثلة أساس في القوائم المالية
التي جاء بها النظام المحاسبي المالي.
ب.تعتبر قائمة التدفقات النقدية قائمة تتميز عن باقي القوائم المالية األخرى فهي ليست بديال
ألي قائمة أخري وإنما مكملة لها.
ت .من خالل تحليل قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة التسيير السياحي بسكرة من خالل
المؤشرات المشتقة منها تبين لنا بأن المؤسسة ال توفر نقدية كافية من أجل مواجهة جميع
االلتزامات المتمثلة أساس في تكاليف االقت ارض الذي تهدف من خالله المؤسسة إلي زيادة
أصولها الثابت واالستثمار فيها وعليه ماال يعكسه النشاط التشغيلي للمؤسسة ،الن المؤسسة
غير قادرة على تسديد تكاليف االقتراض و هذه الوضعية صعبة بعض الشيء وهنا يجب على
المؤسسة أن توفر النقدية الكافية لمواجهة جميع االلتزامات في المستقبل.
1.2توصيات الدراسة :في ضوء النتائج السابقة نوصي بما يلي .
أ .ضرورة االستفادة من المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية من خالل مؤشراتها
المالية.
ب .يجب أن تهتم جميع المؤسسات بمؤشرات قائمة التدفقات النقدية وتحللها وتفسرها للوصول
لتطوير أدائها المالي.

012

هاليلي إسالم ،أحمد قايد نور الدين.

دور قائمة التدفقات النقدية للخزينة كإحدى ...

المراجع

 .1األمانة العامة للحكومة الجريدة الرسمية .)9002( .الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية (اإلصدار  .)12الجزائر :المطبعة الرسمية.
 .9السعيد فرحات جمعة .)9000( .األداء المالي لمنظمات األعمال والتحديات الراهنة.
السعودية :دار المريخ للنشر.
 .3جميل أحمد توفيق .)1291( .اإلدارة المالية .بيروت لبنان :دار النهضة العربية.
 .4خنفري خيضر ،و مريم بورنيسة .)9019( .تحليل االداء المالي للمؤسسة االقتصادية
دراسة حالة المؤسسة الوطنية البترولية سونطراك .مجلة االقتصاد والتنمية البشرية ،
العدد( 09المجلد .)02
 .5ستيفن موسكوف ،و جسكمين مارك .)9009( .تصميم المعلومات المحاسبية التخاذ
القرارات( .كمال الدين سعيد ،و حامد حجاج أحمد أحمد ،المترجمون) السعودية :دار
المريخ للنشر.
 .1شعوبي محمد فوزي ،و الهام التجاني( .جوان .)9015 ,تقييم االداء المالي للبنوك
التجارية دراسة حالة البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للفترة
 .9011/9005مجلة ابحاث اقتصادية وادارية  ،العدد.11
 .1شعيب شنوف .)9014( .التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي
( IFRSالمجلد  .)01عمان األدرن :دار زهران للنشر والتوزيع.
 .9صالح مهدي محسن العامري .)9001( .إدارة األعمال .األردن :دار وائل للنشر
والتوزيع.
 .2عبد الغفار حنفي .)9005( .تقييم األداء ودراسات الجدوي .اإلسكندرية مصر :الدار
الجامعية.
 .10غالمي العالية( .مارس .)9019 ,التحليل المالي وأدوات التوازن المالي في إطار
ميزانية المؤسسة .مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية .
 .11فالح الحسن الحسني .)9013( .إدارة البنوك مدخل كمي وإستراتيجي معاصر
(المجلد  .)09األردن :دار وائل للنشر.
 .19محمد مطر .)9001( .االتجاه ات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني االساليب
واألدوات واالستخدامات العلمية (المجلد  .)09عمان االردن :دار وائل للنشر.
 .13منير شاكر محمد .)9005( .التحليل المالي مدخل صناعة القرارات .عمان األدرن:
دار وائل للنشر.
012

