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ملخص
ٌظلى هرا البدث اللىء ُلى الخدلُل اإلاالي الدًىامُيي إلاا ًىفسه مً مِلىماث ومإػساث كسوزٍت في
اإلاإطظت ،ودوزه في جلُُم الظُاطت اإلاالُت والىكُِت اإلاالُت للمإطظت.
ووان ذلً مً خالٌ الخِسٍف بالخدلُل اإلاالي بؼيل ُام ،ودزاطت أهم اإلاإػساث الخاؿت بالخدلُل الدًىامُيي
مىكىَ الىزكت البدثُت ،وذلً إلزباث أهمُخه في جلُُم الىكُِت اإلاالُت للمإطظت الاكخـادًت الجخاذ اللسازاث الـائبت
بما ًدلم أهداف أصحاب اإلاـلحت منها.
خُث جم جم في هرا البدث اللُام بدزاطت خالت إلاإطظت اكخـادًت حصائسٍت في والًت الجلفت ،مً خالٌ
كىائمها اإلاالُت لثالزت طىىاث ( 2102 ،2102و ،)2102وئخلاَ كىائمها إلاإػساث ووظب الخدلُل اإلاالي الدًىامُيي مً
أحل جلُُم وكُِتها اإلاالُت.
الكلماث املفخاخيت :الخدلُل اإلاالي الدًىامُيي ،حدوٌ جدفلاث الىلدًت ،حدوٌ الخمىٍل.
Abstract
This research deals with the financial analysis of the variable and its
importance to the wealth of information and indicators necessary in the
organization, and itsrole in the evaluation of the financial situation of the
institution.
It was through the definition of finance analysis in general, and the study of
the most important indicators for the variable analysis of the subject of the
research paper, so as to demonstrate its importance in the evaluation of the
financial and economic situation of the institution to make the right decisions in
order to achieve the objectives of each of them has an interest.
To be in this research to study the case of an Algerian economic institution
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in the state of Djelfa, through its financial statements for the three years (2012,
2013 and 2014), to be subjected to their lists of indicators and ratios of finance
analys variable in order to assess the financial and repositioning.
key words:Dynamic Financial Analysis, Cash Flow Table, Financing Schedule.
Résumé
Cette recherche met en évidence une analyse financière dynamique des
informations et des indicateurs nécessaires à l’organisation, ainsi que son rôle
dans l’évaluation de la politique et de la situation financières de l’entreprise.
Cela a été fait par la définition de l'analyse financière en général et par
l'étude des principaux indicateurs de l'analyse dynamique du sujet du document,
afin de prouver son importance dans l'évaluation de la situation financière de
l'institution économique afin de prendre les bonnes décisions pour atteindre les
objectifs des parties prenantes.
Dans cette étude, une étude de cas a été réalisée pour une institution
économique algérienne de l'État de Djelfa, à travers ses états financiers triennaux
(2012, 2013 et 2014), en répertoriant ses indicateurs et ratios d'analyse financière
dynamique afin d'évaluer sa situation financière.
mots clés:
Analyse financière dynamique, tableau des flux de trésorerie, tableau de
financement.

ملدمت
ٌِخبر الخوىز ؿفت ول مً اإلادُى الخازجي والداخلي للمإطظاث الاكخـادًت التي جدظم
 جفسق ُلى هره اإلاإطظاث مىاهبت هره الخوىزاث وألاخدار وئحساء،بالدًىامُىُت والحسهُت الدائمت
حغيراث ُلى الظُاطاث وؤلاطتراجُجُاث اإلاخبِت في الىكذ الساهً إلاا لها مً أهمُت في النهىق
 وبالخالي فان الخدلُل اإلاالي ٌِخبر مً بين أهم ألادواث التي حظمذ بالىؼف ًُ الىكُِت،باإلاإطظت
.اإلاالُت للمإطظت
،والخدلُل اإلاالي مً اإلاىاكُّ الهامت والحظاطت التي ًجب أن حِنى بأهمُت مً كبل اإلاإطظت
 ومً حهت أخسي حِاًم دوز طىق زأض،وذلً بظبب هثرة اإلاِامالث التي جلىم بها اإلاإطظت مً حهت
ً والخدلُل اإلاالي ًمى.اإلااٌ وما ًدىٍه مً أدواث مالُت جمىً اإلاإطظت بااللخداق بسهب الِىإلات
اإلاإطظت مً مِسفت وكِها في مدُوها والاهالَ ُلى مدي هجاُت الظُاطت اإلاالُت اإلاىخهجت مً كبل
. وهى وطُلت في ًدها جمىنها مً الخخوُى اإلاالي الظلُم وفم ئمياهاتها.اإلاإطظت
ٌ فهى ًأخر بُاهاث فِلُت ًُ أُما،ٌِخبر الخدلُل اإلاالي الدًىامُيي حصء مً الخدلُل اإلاالي
 باطخِماٌ مجمىُت مً ألادواث واإلاإػساث التي جمىً مً الىؼف ًُ الىكُِت،وهخائج اإلاإطظت
.اإلاالُت للمإطظت مً خالٌ ألاُماٌ والىخائج التي وؿلذ ئليها
:وُلى كىء ما جلدم ًمىً هسح ؤلاػيالُت آلاجُت
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ما مدي مظاهمت الخدليل املالي الدًىاميكي في جلييم الظياطت املاليت للمؤطظت؟
وطدخم مِالجت هره ؤلاػيالُت مً خالٌ اإلاداوز آلاجُت:
 املدىز ألاول :مدخل للخدليل املالي الدًىاميكي
 املدىز الثاوي :الخدليل املالي الدًىاميكي ملؤطظت مطاخن الجلفت
املدىز ألاول :مدخل للخدليل املالي الدًىاميكي
ٌِخبر الخدلُل اإلاالي الدًىامُيي مً بين أهم أهىاَ الخدلُل الري ًمىً مً جلُُم الىكُِت
اإلاالُت للمإطظت ومً زم زطم الخوى والظُاطاث اإلاالُت للمإطظت.
أوال :الخدليل باطخخدام الخدفلاث الىلدًت
 -1حعسيف الخدليل باطخخدام الخدفلاث الىلدًت
ُسق هرا الجدوٌ ألوٌ مسة طىت  0711مً كبل ( ،)Geoffroy de Murardوَظخدظً أن
ًيىن مـاخبا لجدوٌ الخمىٍل ،ألن هرا ألاخير ًـف جوىز هُيل الخمىٍل خالٌ الظىت وحدوٌ
الخدفلاث اإلاالُت ٌظمذ بخددًد أطباب هرا الخوىز .ومً ألافلل ئُداد هرا الجدوٌ إلاجمىُت مً
الظىىاث اإلاخخالُت والتي جفىق أو حظاوي أزبّ طىىاث .والهدف مً هرا الجدوٌ جدلُم الىمى اإلاخىاشن
للمإطظت ،اُخمادا ُلى مِدالث مُِازٍت حظاُد ُلى مساكبت الىمى ومخابِت الحدود الٌِمى إلاظخىي
الاطدثمازاث ومخخلف الاخخُاحاث اإلاالُت ،وهرا مخابِت الخمىٍل الراحي باُخبازه أخد أهم مـادز
الخمىٍل خظب مىوم الجدوٌ.1

كظم حدوٌ الخدفلاث اإلاالُت ئلى زالزت أكظام زئِظُت هي:
 جدفلاث اكخطادًت :جخف الِملُاث الخجازٍت والـىاُُت (الاطخغالٌ ،الاطدثماز) ،وٍولمُلُه زؿُد الاطخغالٌ  Eأو اإلاخاخاث بِد الخمىٍل الداخلي للىمى .DAFIC
 جدفلاث ماليت :هاججت ًُ ُملُاث الاطخداهت وحظدًد الدًىن ،وٍولم ُلُه السؿُد اإلاالي.مجلـت افاق علىم الادازة والاكخطاد/جامعت املظيلت
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 جدفلاث اطخثىائيت :جخمثل في ئًساداث الخىاشٌ ًُ ألاؿىٌ وزفّ زأض اإلااٌ  ...الخ.جدؼيل الخصٍىت ؤلاحمالُت مً مجمىَ الخدفلاث اإلاالُت الظابلت ،2وٍمىً جىكُذ حؼيل الخصٍىت
مً خالٌ جمثُل حدوٌ الخدفلاث اإلاالُت مخِدد الظىىاث واإلاخمثل في الؼيل اإلاىالي:

ئن حدوٌ الخدفلاث اإلاالُت مخِدد الظىىاث ًدخىي ُلى زالزت أكظام أطاطُت أال وهي:
 زضيد الاطخغالل ( Eأو املخاخاث بعد الخمىيل الداخلي للىمى ً :)DAFICخمثل في جدفم الخصٍىتاإلاخىلد ًُ الاطخغالٌ بِد حغوُت الاخخُاحاث اإلاالُت اللسوزٍت للبلاء والىمى ،وٍدؼيل زؿُد
الاطخغالٌ بِد حغوُت الفائم ؤلاحمالي لالطخغالٌ للصٍادة في ئ.ز.م َ لالطخغالٌ واطدثمازاث
الاطخغالٌ ،وٍمىً خظابه هما ًلي:
املخاخاث بعد الخمىيل الداخلي للىمى  = DAFICفائض خصيىت الاطخغالل  – ETEاطدثمازاث
الاطخغالل
فائض الاطخغالل  = ETEالفائض إلاجمالي لالطخغالل  – EBEالاخخياج في زأض املال
خُث:
العامل لالطخغالل
خظب ( )Geoffroy de Murardفان هرا السؿُد ًجب أن ًيىن مىحب ،أي أن ألازباح اإلادللت
في دوزة الاطخغالٌ ًجب أن جمىٌ مبلغ الاطدثمازاث اإلادللت أزىاء دوزة الاطخغالٌ.
 السضيد املالي ً :Fخمثل في خـُلت الخدفلاث اإلاالُت اإلاخِللت باالطخداهت (الخغير في الدًىن)،والخدفلاث الىاججت ًُ حظدًداث اإلاـازٍف اإلاالُت ،اللسائب ُلى ألازباح ،مظاهمت ألاحىز ،وٍمىً
خظابه هما ًلي:
السضيد املالي  =Fالخغير في الدًىن كطيرة ومخىططت وطىيلت ألاجل
 مطازيف ماليت وكسض إلاًجاز الضسائب على ألازباح -مظاهمت ألاجىز
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ًالخٍ أن هرا السؿُد غير مخجاوع ألهه ًلم ُىاؿس مخخلفت ،وئذا وان هرا السؿُد طالب
فاهه ًدٌ ُلى أن اإلاإطظت حظدد الدًىن التي هي ُلى ُاجلها ،وهبر هرا السؿُد ًمىً أن ًإدي بها ئلى
اخخالٌ في الخىاشن اإلاالي.
السضيد الجازي ً :Gخمثل السؿُد  Gفي مجمىَ السؿُد  DAFICوالسؿُد اإلاالي ،هما ًلم الخدفلاث
اإلاالُت اإلادزحت في السؿُدًً الظابلين ،والتي جخميز بالوابّ الاطخثىائي (ئًساداث الخىاشٌ ،زؿُد
الِملُاث الاطخثىائُت ،السفّ في زأض اإلااٌ  ...الخ) ،وٍمىً خظابه هما ًلي:
السضيد الجازي  = Gزضيد الاطخغالل  + Eالسضيد املالي F
خظب حدوٌ الخدفلاث اإلاالُت مخِدد الظىىاث ٌِ ،TPFFبر السؿُد الجازي ًُ الفائم أو
العجص الري جدلله حمُّ الِملُاث اإلاالُت ،وٍخدلم الخىاشن اإلاالي ُلى مظخىي الجدوٌ ُىدما جلترب
اإلاخاخاث مً الـفس ،خُث ًدٌ ُلى الخلُد باإلاِاًير اإلاثلى لألزؿدة .3G ،F ،E
 -2جلييم جدول الخدفلاث املاليت مخعدد الظىىاث
ًمىً جلُُم حدوٌ الخدفلاث اإلاالُت مخِدد الظىىاث مً خالٌ ؤلاًجابُاث والظلبُاث التي
ًخميز بها وهي هما ًلي:
أ -إلاًجابياث
 ًدخىي الجدوٌ ُلى مإػساث مالُت مهمت حدا ،وخـىؿا لىكُِت مإطظت حؼهد همىا وال جيؼىفي ئهاز طىق اإلااٌ ،وذلً الفتراكُت وحىب جمىٍل اخخُاحاث الىمى مً الخصٍىت اإلاخىلدة ًُ ُملُاث
الاطخغالٌ.
 ٌِوي الجدوٌ زؤٍت واضحت خىٌ هُفُت حؼيل الخصٍىت ُلى مظخىي الدوزاث الاكخـادًتلليؼان ،مما ٌظاُد ُلى جددًد مىاكّ الاخخالٌ في الظلىن اإلاالي للمإطظت ،وبالخالي ئمياهُت جدمُل
اإلاظإولُاث ئلى مـادز الاخخالٌ ،ومً زم جددًد ؤلاحساءاث الخصحُدُت التي جمىً اإلاإطظت مً
اهتهاج طُاطت مالُت مثلى.
 مً هاخُت البيُت التي ًلىم ُليها الجدوٌ ،فلد ججاوشث ئلى خد هبير الاهخلاداث التي وحهذ لجداوٌالخمىٍل والتي كامذ ُلى مفهىم زأض اإلااٌ الِامل واللدزة ُلى الخمىٍل الراحي ،وبالخالي ًلىم ُلى
أطع ملبىلت مً هسف اإلادللين اإلاالُين.
ب -الظلبياث
 ئن اللاُدة ألاطاطُت التي ًلىم ُليها الجدوٌ مظخمدة مً همىذج الىمى اإلاظخخدم ُلى مظخىيالاكخـاد الىلي ،وخظب هرا اإلابدأ ًخدلم الىمى اإلاخىاشن ُىد حظاوي فائم خصٍىت الاطخغالٌ مّ
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حجم الاطدثمازاث اللسوزٍت للبلاء والىمى ،وهره كاُدة غير ملبىلت ألنها هاججت ًُ خوأ جـىزي
ًخمثل في ئطلان كاُدة ملبىلت في هٌام الاكخـاد الىلي اإلاغلم ُلى اإلاإطظت والتي حِخبر هٌام
مفخىح ُلى اإلادُى الخازجي ،خُث جيافأ الدولت بجصء مً الفىائم اإلادللت ُلى ػيل كسائب ،هما
ًمىً لهرا الىٌام أن ًلجأ ئلى مـادز جمىٍل خازحُت ًُ هسٍم الاطخداهت والسفّ في زأض اإلااٌ.
 خظب مىوم الجدوٌ فالسفّ في زأض اإلااٌ ٌِد خالت اطخثىائُت جلوس اإلاإطظت ئليها في خالت ُدمكدزة ول مً دوزة الاطخغالٌ وُملُاث الاطخداهت ُلى جمىٍل اخخُاحاث الىمى ،وبالخالي فالجدوٌ
يهمل دوز ألاطىاق اإلاالُت ،وهرا ما ًدىافى مّ الىاكّ الاكخـادي واإلاالي الري ًلىم ُلُه الاكخـاد
4
الحدًث.
ثاهيا :الخدليل باطخخدام جدول الخمىيل
 -1مفهىم جدول الخمىيل :هى حدوٌ لالطخخداماث واإلاىازد ٌؼسح مـدز ألامىاٌ واطخِماالتها،
وٍلِع الخغيراث الىاججت ًُ مجمىَ الِملُاث اإلاسجبوت بالىفلاث وؤلاًساداث ،أي أهه ٌظمذ بمِسفت
5
الوسٍلت التي واحهذ بها اإلاإطظت اخخُاحاتها للخمىٍل خالٌ مسخلت مُِىتُ ،ادة طىت.
وَظخفُد اإلاظير اإلاالي مً اطخخدام حدوٌ الخمىٍل للحـىٌ ُلى اإلاِلىماث التي جمىىه مً
مخابعت جىفير الخطت املاليت املاضيت للمإطظت ،وَِخبر الجدوٌ اإلاالي أداة جدلُلُت جلدم مِلىماث لها
أهمُتها خاؿت فُما ًخِلم بـ:
 ئبساش الخغيراث اإلاالُت التي ال حظخوُّ اإلايزاهُاث اإلاداطبُت أو اإلاالُت ئًهازها؛ ئًهاز ؿافي الخمىٍل الراحي همـدز أطاس ي للخمىٍل؛ مظاُدة اإلاظير اإلاالي في اجخاذ اللسازاث اإلاظخلبلُت التي جخف اإلاإطظت في الاطخخدام ألامثل لألمىاٌ6
التي جدذ جـسف اإلاإطظت وفي اخخُاز الاطدثمازاث مظخلبال واللجىء ئلى اإلاـادز الخمىٍل اإلاىاطب.
 -2أهداف جدول الخمىيل :مً بين أهم أهداف حدوٌ الخمىٍل ما ًلي:
 ئخـاء الاطخخداماث الجدًدة (اخخُاحاث الخمىٍل) واإلاىازد الجدًدة التي اهخفِذ بها اإلاإطظت خالٌالدوزة ،طىاء واهذ داخلُت أو خازحُت وجفظير هخائجها ُلى الخصٍىت؛
 جدلُل الخغيراث التي جمع ذمت اإلاإطظت ،واإلاخمثلت في ول الحسواث اإلاداطبُت التي جإزس ُلى ذمتاإلاإطظت؛
 جفظير الاهخلاٌ بين اإلايزاهُت الافخخاخُت واإلايزاهُت الخخامُت ،وحغيراث ألاولى اججاه الثاهُت؛ جلخُف الِملُاث التي كامذ بها اإلاإطظت وجفظير جأزيرها ُلى الخصٍىت7؛ ئبساش الخغيراث اإلاالُت التي ال حظخوُّ اإلايزاهُاث اإلاداطبُت أو اإلاالُت ئًهازها؛ ئًهاز ؿافي الخمىٍل الراحي همـدز أطاس ي للخمىٍل؛مجلـت افاق علىم الادازة والاكخطاد/جامعت املظيلت
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 مظاُدة اإلادًس اإلاالي ُلى اجخاذ اللسازاث اإلاظخلبلُت التي جخف اإلاإطظت في الاطخخدام ألامثل لألمىاٌالتي جدذ جـسف اإلاإطظت وفي اخخُاز الاطدثمازاث مظخلبال واللجىء ئلى اإلاـادز اإلاىاطبت للخمىٍل8؛
 كُاض خوس ُدم الظُىلت للمإطظت؛ خوس ُدم مىاحهت اطخدلاكاتها في اإلاظخلبل اللسٍب.9 -3بىاء جدول الخمىيل :ئن حدوٌ الخمىٍل خظب اإلاخوى اإلاداطبي الِام (ً )PCGدخىي ُلى حصأًً
هما:
 .1-3الجـصء ألاول من جدول الخمىيلًٌ :هس هرا الجـصء الخغير في زأض اإلااٌ الِامل مً خالٌ الفسق
بين الخغير في اإلاىازد الدائمت والاطخخداماث اإلاظخلسة للفترة هفظها ،هما ًبين لىا:
اإلاىازد الدائمت التي جدـلذ ُليها اإلاإطظت خالٌ الظىت اإلاالُت؛
-

الاطخخداماث اإلاظخلسة التي كامذ بها اإلاإطظت خالٌ الظىت اإلاالُت هفظها.10
جخمثل اإلاىازد الدائمت في الخغُير في اإلاىازد الدائمت بين نهاًت الدوزة الظابلت ونهاًت الدوزة
الحالُت ( بين دوزجين مخخالُخين) ،أما الاطخخداماث اإلاظخلسة فخخمثل في الخغُير في اإلاىازد اإلاظخلسة
لدوزجين مخخالُخين ،ومىه وظخيخج أن الجصء ألاوٌ ًخلمً الخغُير في زأض اإلااٌ الِامل الـافي ؤلاحمالي،
وذلً جبِا للِالكت الخالُت:

RD-RS = FR ng
ٌِوى الجصء ألاوٌ مً حدوٌ الخمىٍل الخغير في زأض اإلااٌ الِامل الـافي ؤلاحمالي مِبر ُىه
بالخغيراث في اإلاىازد الدائمت والاطخخداماث اإلاظخلسة .11والؼيل الخالي ًىضح هره الِالكت:
الشكل زكم( :)03الخغيير في زأض املال العامل إلاجمالي
حركة التمويل
االستخدامات المستقرة
للدورة

الموارد الدائمة للدورة

RD

ES
FR ng
المصدر :إلياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،مرجع سابق ،ص.121
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ًمىً جدلُل ميىهاث الجصء ألاوٌ مً حدوٌ الخمىٍل هما ًلي:
أ -املىازد الدائمت :خُث ًدخىي ُلى:
 اللدزة على الخمىيل الراحي ( :)CAFجمثل الفسق بين مجمىَ ؤلاًساداث اإلادخمل جدـُلها
ً
ومجمىَ الخيالُف اإلادخمل حظدًدها ،فهي حِبر ًُ جدفم مدخمل للخصٍىت ولِع خلُلُا ،هرا الفسق
هاجج ًُ مدة الفازق بين حسجُل الِملُاث (مؼترًاث ومبُِاث).
ئن اللدزة ُلى الخمىٍل الراحي لِظذ خصٍىت خلُلُت مخاخت ولىً خصٍىت مدخملت ،وجـبذ
خلُلُت ُىدما ًخم جدـُل ول ؤلاًساداث اللابلت للخدـُل وحظدًد ول اإلاـازٍف اللابلت للدظدًد
ً
وبما أنها لِظذ خصٍىت خلُلُت فهي جخِلم ببِم ُىاؿس ألاؿىٌ والخـىم هدُجت لفتراث مخخلفت
ومخباُدة لخدىٍلها ئلى طُىلت ومً بين هره الِىاؿس :مدة دوزان اإلاخصون ،اإلادة اإلامىىخت للصبائً،
اإلادة اإلامىىخت مً اإلاىزدًً.12
خُث جىحد هسٍلخين لحظاب كدزة الخمىٍل الراحي ،وهي والخالي:
الطسيلت ألاولى :خظاب اللدزة على الخمىيل الراحي اهطالكا من هديجت الظىت املاليت
 CAFاهطالكا من هديجت الظىت املاليت
الىدُجت الـافُت للظىت اإلاالُت
مخــاث الاهخالواث واإلاإوهاث وخظائس اللُمت
اطترحاُاث ُلى خظائس اللُمت واإلاإوهاث
خـت ئُاهاث الاطدثمازاث اإلادىلت للىدُجت
فازق الخلُُم ًُ ألاؿىٌ اإلاالُت-هىاكف (فىائم) اللُمت-
هىاكف (فىائم) اللُمت ًُ خسوج ألاؿىٌ الثابخت غير
اإلاالُت
الخظائس (ألازباح) الـافُت ًُ الخىاشٌ ًُ ألاؿىٌ اإلاالُت

أزكام الحظاباث
( 027زؿُد طالب)
181 + 181 + 180

116
162
111

+
( 021زؿُد مىحب)
181 + 181 + 180
111
116
162
111

املطدزُ :بد الىسٍم خيري ،مسجع طابم ،ؾ.026
الطسيلت الثاهيت :خظاب اللدزة على الخمىيل الراحي اهطالكا من الفائض إلاجمالي لالطخغالل EBE
أزكام الحظاباث
 CAFاهطالكا من
EBE
+
مً  11ئلى 12
مً  11ئلى 12
الفائض إلاجمالي
( 16باطخثىاء 170+ )162
( 16باطخثىاء )162
لالطخغالل EBE
(11باطخثىاء 171 + )116،111
اإلاىخىحاث (ألاعباء) ( 11باطخثىاء )111 ،116
الِملُاجُت ألاخسي
( 11باطخثىاء 171 + )111 ،116
( 11باطخثىاء )116
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اإلاىخىحاث (ألاعباء )
اإلاالُت
اإلاىخىحاث (ألاعباء )
الاطخثىائُت
اػتراواث ألاحىز
اللسائب ُلى الىخائج
املطدز :املسجع هفظه ،ؾ.021

170
171 + 171 + 176

 الخىاشل أو جخفيض عىاضس ألاضىل الثابخت :أخُاها جلجأ اإلاإطظت ئلى الخىاشٌ ًُ بِم أؿىلها
للخللُل مً الاخخُاحاث والسفّ في اإلاىازد وجخلمً هره الِملُت الخىاشٌ ًُ الاطدثمازاث اإلاادًت
واإلاِىىٍت واإلاالُت بظِس جىاشٌ ًددد مداطبُا وبىاء ُلى مِوُاث الظىق،
 السفع في ألامىال الخاضت :هي الىطُلت التي جمىً اإلاإطظت مً حلب أمىاٌ حدًدة وذلً مً
خالٌ فخذ زأض اإلااٌ للمؼازهت مً كبل الجمهىز وجبرش أهمُت هرا ْ
اإلاىزد في وحىد طىق اإلااٌ ،ئذ
حِوى فسؿت أهبر لسفّ زأض اإلااٌ خـىؿا ئذا واهذ اإلاإطظت جدلم مسدودًت مالُت مسجفِت ،ألن
ً ً
ذلً ٌؼيل خافصا هاما للمظاهمين لإلكباٌ ُلى ػساء أطهمها ،هما جخلمً ئُاهاث الاطدثمازاث التي
جللتها اإلاإطظت خالٌ الدوزة اإلاالُت13؛
 الازجفاع في الدًىن املاليت :جيىن في ؿىزة الدًىن الجدًدة اإلاخدـل ُليها خالٌ الظىت اإلاالُت.14
ب -الاطخخداماث املظخلسة :وجخلمً الِىاؿس الخالُت:
 جىشيع ألازباح املدفىعت خالل الدوزة الجازيت :وجخمثل في أزباح ألاطهم (هدُجت الدوزة الظابلت)
ً
اإلاىشُت خالٌ الدوزة اإلاالُت الجازٍت ،وٍمىً خظاب هره الخىشَِاث اُخمادا ُلى مِوُاث حدوٌ
جىشَّ الىدُجت ،هما ًمىً اطخخدام الِالكت الخالُت:
ألازباح املىشعت = هديجت الدوزة الظابلت – الازجفاع في الاخخياطاث
 خياشة ألاضىل الثابخت :وحؼمل الاطدثمازاث اإلاادًت واإلاِىىٍت واإلاالُت ،خُث جدظب بلُمت
ً
ئحمالُت (بظِس الحُاشة) ،وٍمىً خظابها اُخمادا ُلى مِوُاث خسهت الاطدثمازاث أو اُخمادا ُلى
الِالكت الخالُت:
اطدثمازاث الدوزة الحاليت = اطدثمازاث الدوزة الظابلت  +الحياشة  -الخىاشل
 املطازيف املىشعت على عدة طىىاث :وهي جلً اإلاـازٍف التي وشُذ ُلى الظىىاث الخمع
اللادمت ،خُث جلِب دوز الاهخالواث في الخخفُم في اإلاـازٍف الحالُت وئوِاغ الىدُجت ،وجدظب
ً
اهوالكا مً مِوُاث اإلايزاهُت واإلاِلىماث اإلاداطبُت اإلاىملت لها؛
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 الاهخفاض في ألامىال الخاضت :وهي ُملُت مِاهظت لِملُت السفّ في ألامىاٌ الخاؿت ،وحِني
ً
جخلي اإلاظاهم ًُ أطهم اإلاإطظت ،خـىؿا في خالت الخظائس أو ئُادة الهُيلت؛
 حظدًد الدًىن املاليت :جخمثل في اهخالن اللسق (ُدا الاُخماداث البىىُت الجازٍت) خالٌ الدوزة
الجازٍت ،وٍمىً خظابها مً خالٌ خسهت الدًىن .15والجدوٌ الخالي ًىضح الجـصء ألاوٌ مً حدوٌ
الخمىٍل-الخمىٍل هىٍل ومخىطى ألاحل:-
الجدول زكم( :)03الجـصء ألاول من جدول الخمىيل-الخمىيل طىيل ومخىطط ألاجل-
االستخدامات المستقرة

الموارد المستقرة

حيازة استثمارات جديدة
مصاريف موزعة على عدة سنوات
تسديد الديون البنكية وادلالية
التخفيض يف األموال اخلاصة
تسديد مكافأة رأس ادلال (توزيع األرباح)

القدرة على التمويل الذايت CAF
التنازل عن االستثمارات
الرفع يف األموال اخلاصة
احلصول على قروض جديدة
التغير في الموارد المستقرة ()+

التغير في االستخدامات المستقرة ()-

-

FRng

+
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 .2-3الجـصء الثاوي من جدول الخمىيل
ئذا وان الجصء ألاوٌ مً حدوٌ الخمىٍل ًدىاوٌ الخغير في زأض اإلااٌ الِامل الـافي ؤلاحمالي مً
أُلى اإلايزاهُت ،فان الجصء الثاوي مىه ًدىاوٌ الخغير في زأض اإلااٌ الِامل مً أدوى اإلايزاهُت ،وُلُه ًدخىي
الجصء الثاوي ُلى الخغيراث الخالي:
 الخغير في ُىاؿس الاطخغالٌ()BFRex؛ الخغير في الِىاؿس خازج الاطخغالٌ( )BFRhex؛ الخغير في الخصٍىت الـافُت ؤلاحمالُت(.)Tngًمىً جدلُل مدخىي الجصء الثاوي مً الجدوٌ والخالي:

16

أ -الخغير في عىاضس الاطخغالل :وهلـد بها الاخخُاحاث اإلاالُت لدوزة الاطخغالٌ في الدوزة الجازٍت
الىاججت ًُ الخباُد الصمني بين آحاٌ الدظدًد وآحاٌ الدفّ التي جدظب بالفسق بين الاطخخداماث
واإلاىازد.
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 الخغير في اطخخداماث الاطخغالل :جخمثل في الخغير في اإلاخصوهاث ،والخغير في خلىق الاطخغالٌ،
خُث ًإدي مجمىَ الخغير في الِىـسًٍ ئلى خظاب الخغير في اطخخداماث الاطخغالٌ؛
 الخغير في مىازد الاطخغالل :جخمثل في الخغير في دًىن الاطخغالٌ خـىؿا اإلاىزد والحظاباث
اإلالحلت به.
BFRex = Eex - Rex
ًمىً خظاب الخغير في ُىاؿس الاطخغالٌ مً خالٌ الِالكت الخالُت:
ب-الخغير في العىاضس خازج الاطخغالل
ًخمثل في الاخخُاحاث اإلاالُت الىاججت ًُ اليؼاهاث غير ألاطاطُت وألاوؼوت ذاث الوابّ
الاطخثىائي ،وجخلمً الِىاؿس الخالُت:
 الخغير في اطخخداماث خازج الاطخغالل :وهي الاطخخداماث غير اإلاخلمىت في اطخخداماث
الاطخغالٌ؛
 الخغير في املىازد خازج الاطخغالل :وهي اإلاىازد غير اإلادزحت في مىازد الاطخغالٌ.
ْ
الظابلين ٌِوي الخغير في الِىاؿس خازج الاطخغالٌ ،وٍدظب والخالي:
الفسق بين الِىـسًٍ
BFRhex= Ehex - Rhex

ج -الخغير في عىاضس الخصيىت
ٌِخبر مدـلت ول الخغيراث الظابلت ،وٍدؼيل أطاطا مً ُىـسًٍ:
 الخغير في مىازد الخصيىت :مخمثلت في الاُخماداث البىىُت التي حلبذ خالٌ الدوزة الجازٍت؛
ْ
 الخغير في الاطخخداماث :وحؼمل الظُىلت الىلدًت التي وكِذ في ػيل مخاخاث خالٌ
الدوزة.
والفسق بين اطخخداماث الخصٍىت ومىازد الخصٍىت ًيخج الخغير في الخصٍىت وذلً واآلحي:
Tng= Et - Rt

ً
وبىاء ُلى الخغيراث في الِىاؿس الثالر ًمىً خظاب الخغير في زأض اإلااٌ الِامل مً أدوى اإلايزاهُت جبِا
للِالكت الخالُت:
BFRex +BFRhex+ Tng= FRng
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والجدوٌ الخالي ًدىي ول الِىاؿس الظابلت:
الجدول زكم(:)04الجـصء الثاوي من جدول الخمىيل-الخمىيل كطير ألاجل-
الخغير في زأض املال العامل الطافي إلاجمالي RFRex
املىازد ()2
الاخخياجاث
()1
 الخغير في عىاضس الاطخغاللالخغير في أؿىٌ الاطخغالٌ-الخغير في دًىن الاطخغالٌ

السضيد (-)2(=)3
()1

BFRex
الخغير في العىاضس خازج الاطخغاللالخغير في اإلادًىىن آلاخسونالخغير في الدائىىن آلاخسونA

BFRhex

B

(A+B=C) BFRg
حغيراث الخصيىت:
الخغير في اإلاخاخاثالخغير في دًىن الخصٍىتTng

D

RFRex
املطدز :ئلُاض بً طاس يً ،ىطف كسَش ي ،مسجع طابم ،ؾ.020
 -4الاهخلاداث املىجهت لجدول الخمىيل
زغم ؤلاكافاث التي كدمها حدوٌ الخمىٍل للخدلُل اإلاالي مً خالٌ ججاوشه للخدلُل الظاهً،
واُخماده في جدلُله للىكُِت اإلاالُت ُلى جفظير الخغيراث في زأض اإلااٌ الِامل الـافي ،ئال أهه جبلى جدىم
خىله الىثير مً الىلاػاث والخدفٌاث وأهمها:17
D+C

 اُخماده في جدلُل الخغير في زأض اإلااٌ الِامل ُلى مفهىم اللدزة ُلى الخمىٍل الراحي ،والري ال ًميزُىد خظابه بين ُىاؿس الاطخغالٌ والِىاؿس خازج الاطخغالٌ ،بالسغم مً أهه مإػس ٌِبر ُلى كدزة
اإلاإطظت الخمىٍلُت مً خالٌ وؼاهها ألاطاس ي؛
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 ٌِخبر اللدزة ُلى الخمىٍل الراحي مىزدا مظخلسا ،ئال أهه ُىد الحظاب ًخم ئدماج مإوهاث جدوياإلاخصون والحلىق وهي ُىاؿس كـيرة ألاحل ،ووان مً ألاخسي ئكـاؤها؛
 الخغير في الخصٍىت اإلاخدـل ُليها اُخمادا ُلى الجدوٌ ال ٌِوي ؿىزة واضحت خىٌ الدوزة اإلاظإولتًُ الفائم أو العجص ،خُث ٌِوي الجدوٌ الخصٍىت الـافُت ؤلاحمالُت دون الخمُيز بين دوزة الاطخغالٌ
والخمىٍل والاطدثماز ،وهي اإلاـادز ألاطاطُت للعجص أو الفائم في الخصٍىت.
ثالثا :الخدليل باطخخدام مخطط الخمىيل
ًخم جلدًم مخوى الخمىٍل ُلى ػيل حدوٌ ًدخىي ُلى حصأًً مخوابلين ًخـف الجصء
ألاوٌ لجسد الاخخُاحاث الظىىٍت والثاوي لظسج وطائل الخمىٍل أو اإلاىاد اإلاِبئت إلاىاحهت هره
الاخخُاحاث.
جخمثل ألاؿىٌ الثابخت ألاطاطُت في الاطدثمازاث اإلاباػسة وغير اإلاباػسة ،اخخُاحاث جمىٍل الاطخغالٌ
وحظدًد الدًىن الوىٍلت واإلاخىطوت ألاحل.
ئذنًٌ ،هس مخوى الخمىٍل هجدوٌ ًخم ئُداده خالٌ فترة جتراوح بين  2و  6طىىاثٌِ .ىع
هرا اإلاخوى الخمىٍل الخدفلاث الخلدًسٍت للخصٍىت ،بِىما ٌِخبر حدوٌ الخمىٍل همِاًىت جخغري
بمِلىماث جازٍخُت (ٌِىع الخدفلاث الخازٍخُت للخصٍىت).
مُداهُا ٌظمذ الخلازب بين هاجين الىزُلخين مً حُِين فىازق التي جدلُلها ٌظاُد اإلاظإولين في
مخابِت ومساكبت الىكُِت اإلاالُت للمإطظت.18
املدىز الثاوي :الخدليل املالي الدًىاميكي ملؤطظت مطاخن الجلفت
مإطظت مواخً الجلفت هي مإطظت ذاث طابع اكخطادي إهخاجي -ججازي ،حِخمد ولُا ُلى
جدىٍل اللمذ بىىُُه اللين والـلب ئلى مىاد مىحهت لالطتهالن مً حهت واطخخساج مظخخلـاث
الحبىب لخغرًت ألاوِام مً حهت أخسيً ،لدز زأض مالها بدىالي زماهُت مئت وزالزىن ملُىن دًىاز حصائسي
( 821 111 111دج).
وطِخم الخوسق ئلى مإػساث الخدلُل الدًىامُيي لللىائم اإلاالُت ،واإلاخمثل في:
جدلُل الىلدًت الىلدًت؛ -جدلُل حدوٌ الخمىٍل ومخوى الخمىٍل .لُخم جلُم الىكُِت اإلاالُت
للمإطظت مً خالٌ هرا الخدلُل.
أوال :جدليل الخدفلاث الىلدًت
ٌِد جدلُل الخدفلاث الىلدًت مً أهم املؤشساث الدًىامُىُت في جدلُل الىضعيت املاليت
للمؤطظت.
 -1عسض جدول جدفلاث الخصيىت ملؤطظت مطاخن الجلفت:
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الجدول زكم(:)05جدول جدفلاث الخصيىت ملؤطظت مطاخن الجلفت
الىخدة 01 :دج
2013
2012
البيان
جدفلاث أمىال الخصيىت املخأجيت من ألاوشطت العملياجيت
920870169,95
204717757,13
الخدـُالث اإلالبىكت مً ُىد الصبائً
اإلابالغ اإلادفىُت للمىزدًً اإلاظخخدمين

2014
1096715444,20

-190832118,55

-1211626150,03

-1105755578,59

-9636,72
0,00

-2264590,24
0,00

-1814435,46
0,00

الفىائد واإلاـازٍف اإلاالُت اإلادفىُت
اللسائب ُلى الىخائج اإلادفىُت
جدفلاث أمىال الخصيىت كبل العىاضس الغير
-293020570,32
13876001,86
العادًت
جدفلاث أمىاٌ الخصٍىت اإلاسجبوت بالِىاؿس الغير
388472,40
175500,00
الِادًت(ًجب جىكُدها)
ضافي جدفلاث أمىال الخصيىت الطافيت
-292632097,92
14051501,86
املخأجيت من ألاوشطت العملياجيت ()A
جدفلاث أمىال الخصيىت املخأجيت من أوشطت الاطدثماز
اإلاسحىباث ًُ اكخىاء جثبُخاث ُُيُت أو
-6218999,500
-414498,200
مِىىٍت
الخدـُالث ًُ ُملُاث الخىاشٌ جثبُخاث ُُيُت
7000,000
0,000
أو مِىىٍت
0,000
0,000
اإلاسحىباث ًُ اكخىاء جثبُخاث مالُت
الخدـُالث ًُ ُملُاث الخىاشٌ ًُ الخثبُخاث
0,000
0,000
اإلاالُت
الفىائد التي جم جدـُلها ًُ الخىًُفاث
0,000
0,000
اإلاالُت
الحـف و ألاكظان اإلالبىكت مً الىخائج
0,000
0,000
اإلاظخلمت
ضافي جدفلاث أمىال الخصيىت املخأجيت من
-6211999,50
-414498,20
أوشطت الاطدثماز ()B
جدفلاث أمىال الخصيىت املخأجيت من أوشطت الخمىيل
0,00
0,00
الخدـُالث في أُلاب ئؿداز أطهم
الحـف وغيرها مً الخىشَِاث التي جم اللُام
0,00
0,00
بها
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863480,00
-9991089,85

-98972605,180
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-98972605,18
0,00
0,00
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الخدـُالث اإلاخأجُت مً اللسوق
حظدًداث اللسوق أو الدًىن ألاخسي اإلامازلت
ضافي جدفلاث أمىال الخصيىت املخأجيت من
أوشطت الخمىيل ()C
جأثيراث حغيراث طعس الطسف على الظيىالث
وشبه الظيىالث

16375000,00
-52000,00

408345908,00
-25126786,97

50743448,25
-3875831,03

16323000,00

383219121,03

46867617,22

حغير أمىال الخصيىت في الفترة ()A+B+C

29960003,66

84375023,61

-62096077,81

184194,96

30506046,7

92157106,84

30506046,7

92157106,84

30923349,03

حغير أمىال الخصيىت خالل الفترة

30321851,74

61651060,14

-61233757,81

اإلالازبت مّ الىدُجت اإلاداطبُت

29187963,87

52522079,18

-77720476,74

أمىاٌ الخصٍىت ومِادالتها ُىد افخخاح الظىت
اإلاالُت
أمىاٌ الخصٍىت ومِادالتها ُىد ئكفاٌ الظىت
اإلاالُت

0,00

املطدز :مً ئُداد الباخثين بىاء ُلى مِوُاث اإلاإطظت.
 -2جدليل جدول جدفلاث الخصيىت من خالل املىدىياث البياهيت
الشكل رقم( :)14صافي تدفقات أموال الخزينة الصافية المتأتية من األنشطة العملياتية

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على معطيات اجلدول رقم ()50

مً خالٌ الؼيل أُاله هالخٍ أن جدفلاث أمىاٌ الخصٍىت الـافُت اإلاخأجُت مً ألاوؼوت
الِملُاجُت في الظىت ألاولى مىحبت ألن الخدـُالث مً الصبائً فاكذ اإلادفىُاث للصبائً ،وفي الظىت
الثاهُت خدر الِىع ،أما في الظىت الثالثت فخياد جدظاوي الخدـُالث مً الصبائً مّ اإلادفىُاث
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الشكل رقم( :)15صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
للمىزدًً.

أمىاٌ الخصٍىت الـافُت اإلاخأجُت مً ألاوؼوت
أُالهعلىهالخٍ
خالٌد الؼيل
جدفلاث()50
معطياتأناجلدول رقم
الباحثني بناء
مًمن إعدا
المصدر:
الاطدثمازٍت طالبت هُلت فترة الدزاطت ،ألهه ال جىحد جدـُالث مً دوز الاطدثماز ،وجفظير ذلً
أن اإلاإطظت في الظىىاث ألاولى مً بداًت وؼاهها ،لرلً ال ًمىً اهخٌاز جدـُالث مً هره الدوزة،
فاإلاإطظت حؼهد همى في الاطدثماز؛ هما أوزده أخد اإلاىًفين في كظم اإلاالُت* ،أن اإلاإطظت خـلذ
ُلى كسق بىيي لفخذ خوي ئهخاج كدزه  21ملُاز طىدُم.
مً خالٌ الؼيل أُاله هالخٍ أن جدفلاث أمىاٌ الخصٍىت الـافُت اإلاخأجُت مً ألاوؼوت
الخمىٍلُت هُلت طىىاث الدزاطت مىحبت ،وهرا بظبب اُخماد اإلاإطظت ُلى الدًىن خاؿت في الظىت
الثاهُت مدل الدزاطت.
ومً خالٌ ألاػياٌ الثالزت الظابلت حِخبر دوزة الخمىٍل الظبب في خـىٌ الخغُير في أمىاٌ
الخصٍىت مىحب في الظيخين  2102و ،2102أما في طىت  2102فلد جم جىحُه ألامىاٌ اإلالتركت ئلى
الاطدثماز بفخذ خوي ئهخاج.
الشكل رقم( :)16صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
وٍمىً مالخٌت هرا مً خالٌ الؼيل الخالي:

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على معطيات اجلدول رقم ()50
131
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الشكل رقم( :)17تغير أموال الخزينة في الفترة A+B+C

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على معطيات اجلدول رقم ()50

 -3خظاب أهم املؤشساث املخعللت بجدول جدفلاث الخصيىت
أ -دزاطت الخدفم الىلدي املخاح :وٍدظب لخدفم الىلدي اإلاخاح وفم الِالكت الخالُت:
التدفق النقدي المتاح = صافي تدفقات أموال الخزينة الصافية المتأتية من األنشطة العملياتية -صافي تدفقات
أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمار.

مً خالٌ الجدوٌ أُاله ًخبن أن الخدفم الىلدي املخاح مىحب في الظىت ألاوٌ ،وفي الظىت
الثاهُت طالب ،لُـبذ في الظىت الثالثت مىحب ،وجفظير هرا أن اإلاإطظت في الظىت ألاولى واهذ جخىفس
ُلى طُىلت مخاخت هرا زاحّ ئلى ازجفاَ حجم الخدـُالث مً الصبائً ،أما في الظىت الثاهُت هالخٍ
اهخفاق ملحىي في الخدفم الىلدي اإلاخاح لُـبذ طالب بظبب ازجفاَ حجم اإلادفىُاث ئلى اإلاىزدًً
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باليظبت للخدـُالث مً الصبائً ،أما في الظىت الثالثت كد ازجفّ بؼيل ملحىي وهرا زاحّ ئلى أن
اإلاسحىباث الكخىاء الخثبُخاث في هره الظىت واهذ هبيرة حدا.
ب -وظبت الخغطيت الىلدًت :وٍمىً خظابها مً خالٌ الجدوٌ الخالي:

مً خالٌ الجدوٌ أُاله هالخٍ خظب وظبت الخغوُت الىلدًت للظىىاث الثالر ،أن جدفلاث أمىاٌ
الخصٍىت الـافُت اإلاخأجُت مً ألاوؼوت الِملُاجُت ال حغوي حملت الخدفلاث الخازحت مً أوؼوت
الاطدثماز والخمىٍل .وهرا مإػس لِع بجُد لظُىلت اإلاإطظت وكدزتها ُلى الاطخمساز في أوؼوتها.
ج -وظبت الىلدًت الدشغيليت :وٍمىً خظابها مً خالٌ الجدوٌ الخالي:

أن وظبت الىلدًت في طىت  ،2102جدٌ ُلى أن ول دًىاز مً الىدُجت الـافُت ًىلد  02.272دج
مً ؿافي جدفلاث أمىاٌ الخصٍىت الـافُت اإلاخأجُت مً ألاوؼوت الِملُاجُت ،لُىخفم في طىت 2102
ػدًد لهره اليظبت ،وهرا بظبب ازجفاَ اإلابالغ اإلادفىُت للمىزدًً هبيرة حدا ملازهت بالخدـُالث مً
الصبائً.
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د -العائد على ألاضىل من الخدفم الىلدي الدشغيلي :وٍمىً خظابه مً خالٌ الجدوٌ الخالي:

جىضح هره اليظبت مدي كدزة ألاؿىٌ ُلى جىلُد ؿافي جدفلاث الخصٍىت اإلاخأجُت مً ألاوؼوت
الدؼغُلُت ،ومً خالٌ الجدوٌ أُاله هالخٍ أن ول دًىاز مظدثمس في ألاؿىٌ باليظبت إلاإطظت مواخً
الجلفت خلم  1.118دج مً ؿافي جدفلاث أمىاٌ الخصٍىت الـافُت اإلاخأجُت مً ألاوؼوت الِملُاجُت .في
ملابل  1.067-دج و 1.116-دج في الظيخين اإلاىالُخين ُلى الخىالي .وهما جم ذهسه طابلا أن اإلادفىُاث
للمىزدًً أهبر مً الخدـُالث مً الصبائً في طىت  2102و .2102
ثاهيا :جدليل جدول جدفلاث الخصيىت مخعدد الظىىاث TPFF
لم ًخم دزاطت جدفلاث طىت  2102لِدم جىفس بِم البُاهاث ،وهرا زاحّ ئلى أن اإلاإطظت في هره
الظىت أضبدذ جابعت ملجمع زياض.
الىخدة 01 :دج.
الجدول زكم(:)10جدول جدفلاث الخصيىت مخعدد الظىىاث TPFF
البيان
زكم ألاُماٌ
حغير مخصوهاث اإلاىخجاث اإلاـىِت والجازي
جـيُِها
_ -الاطتهالواث الىطُوُت
د= اللُمت اإلالافت VA
مـازٍف اإلاظخخدمين
كسائب وزطىم
د=الفائم ؤلاحمالي لالطخغالٌ EBE
الخغير في الاخخُاج في زأض اإلااٌ الِامل
مجلـت افاق علىم الادازة والاكخطاد/جامعت املظيلت

2012
/
/

2013
914892994,95
4685210,00

2014
1087946154,23
7880328,00

/
/
/
/
/
/

826166434,14
93411770,81
72303166,30
2204354,15
18904250,36
831732643,03

955387334,99
140439147,24
102163327,75
4216146,73
34059672,76
88669583,70
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لالطخغالٌ
د=فائم خصٍىت الاطخغالٌ ÉTÉ
اطدثمازاث الاطخغالٌ
=Eاإلاخاخاث بِد الخمىٍل الداخلي للىمى
الخغير في الدًىن
اإلاـازٍف اإلاالُت ومـازٍف كسق ؤلاًجاز
اللسائب ُلى ألازباح
=Fالسؿُد اإلاالي
=Gالسؿُد الجازي E+F
د+ئًساداث مالُت
د-زؿُد الِملُاث الاطخثىائُت
د-الخغير في الاخخُاج في زأض اإلااٌ الِامل خازج
الاطخغالٌ
الخغير في الخصٍىت

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-812828392,67
-894151471
81323078,29
50259685,00
2266637,74
0
47993047,26
129316125,55
0,00
0
97986917,15

-54609910,94
90583382,080
-145193293,02
3669065,16
1814435,46
0
1854629,7
-143338663,32
0,00
0
-20453845,37

/

31329208,40

-122884817,95

املطدز :مً ئُداد الباخثين بىاء ُلى مِوُاث اإلاإطظت.
مً خالٌ اللساءة اإلاالُت للجدوٌ جٌهس خصٍىت اإلاإطظت في وكُِت حُدة باليظبت لظىت 2102
مما ٌِني أن مجمىَ الخدفلاث اإلاالُت اإلاىحبت مىىذ اإلاإطظت مً حغوُت مجمىَ الخدفلاث اإلاالُت
الظالبت ،أما باليظبت لظىت  2102فان خصٍىت اإلاإطظت في وكُِت طِئت ،مما ٌِني أن مجمىَ
الخدفلاث اإلاالُت اإلاىحبت لم جمىً اإلاإطظت مً حغوُت مجمىَ الخدفلاث اإلاالُت الظالبت.
ًٌهس الجصء ألاوٌ مً حدوٌ جدفلاث الخصٍىت مخِدد الظىىاث هُفُت جيىًٍ السؿُد  ،DAFICخُث
خللذ اإلاإطظت فائلا في جمىٍل اخخُاحاتها اللسوزٍت للبلاء والىمى لظىت  ،2102ئال أن السؿُد
خلم عجصا في الظىت ألاخيرة مً الدزاطت.
ًمىً جدبّ جوىز السؿُد  DAFICوميىهاجه مً خالٌ الؼيل اإلاىالي:

مجلـت افاق علىم الادازة والاكخطاد/جامعت املظيلت
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الشكل رقم( :)18تطور رصيد المتاحات بعد التمويل الداخلي للنمو

المصدر :من إعداد الباحثني بناء على معطيات اجلدول رقم (.)15

مً خالٌ اللساءة اإلاالُت إلاا طبم فاهه ال ًمىً الحىم ُلى كدزة اإلاإطظت ُلى جمىٍل اخخُاحاث
الىمى باالُخماد ُلى السؿُد الـافي للخصٍىت ؤلاحمالُت ،ئذ ال بد مً ججصئت الخصٍىت ئلى أحصاء خظب
مـادز حؼيلها ،وبالخالي جددًد مظاهمت ول مً دوزة الِملُاجُت ،دوزة الاطخداهت ودوزة الِملُاث
الاطخثىائُت في جيىًٍ الظُىلت اإلاالُت وحجم اطتهالهها.
ثالثا :جدليل جدول الخمىيل
ٌِبر حدوٌ الخمىٍل ًُ الاطخخداماث واإلاىازد وَؼسح مـدز ألامىاٌ واطخِماالتها ،وٍلِع
الخغيراث الىاججت ًُ مجمىَ الِملُاث اإلاسجبوت بالىفلاث وؤلاًساداث ،أي أهه ٌظمذ بمِسفت الوسٍلت
19
التي واحهذ بها اإلاإطظت اخخُاحاتها للخمىٍل خالٌ مسخلت مُِىتُ ،ادة طىت.
 .1إعداد الجصء ألاول من جدول الخمىيل
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الجدول رقم( :)12الجزء األول من جدول التمويل لسنة 2114
االستخدامات المستقرة
احليازة على تثبيتات معنوية
احليازة على تثبيتات عينية
تسديد الديون ادلالية

2014

الموارد الدائمة

/

القدرة على التمويل
الذايت

54179256,96

 97940724,69تنازل عن تثبيتات مادية
احلصول على ديون
/
جديدة

التغير في االستخدامات
صدر :من إعداد الباحثني بناء على معطيات ادلؤسسة.
97940724,69
المستقرة

التغير في الموارد
الدائمة

الوحدة11 :
 2014دج

/
50743448,25
104922705,21

الجدولين أُاله والتي جمثل ألاحصاء ألاولى مً حداوٌ
العامل
المال
6981980,52
الخمىٍل للظيخين ألاخيرجين مً
خالٌ
التغير في رأسمً
الدزاطت ُلى الخىاليً ،خطح لىا أن الخغير في زأض اإلااٌ الِامل الىًُفي ،أي أن اإلاإطظت جداوٌ زفّ
هامؽ أمانها مً طىت ئلى أخسي.
 .2إعداد الجصء الثاوي من جدول الخمىيل
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مً خالٌ الجدولين أُاله والتي جمثل ألاحصاء الثاهُت مً حداوٌ الخمىٍل للظيخين2102
وُ 2102لى الخىاليً ،دبين لىا مً اللساءة اإلاالُت لها أن الاخخُاج في زأض اإلااٌ الِامل لظىت 2102
مىحب وجفظير هرا ًدٌ أهه جىحد اخخُاحاث البد مً حغوُتها ،وهٌسا لخىفس هامؽ أمان واإلاخمثل في
زأض اإلااٌ الِامل ،الري مً خالله جم حغوُت وافت الاخخُاحاث لُبلى حصء مىه ًمثل خصٍىت ؿافُت
(مىحبت) .وألامس هفظه باليظبت لظىت .2102
الخاجمـ ــت
مً خالٌ هره الدزاطت ًخطح حلُا أن الخدلُل اإلاالي الدًىامُيي أداة مىاطبت في جددًد وجدلُل
الخغيراث في زسوة اإلاإطظت ليل فترة ُلى خدي ،مً خالٌ الخدلُل اإلاِمم ليؼاهها والٌاهس في اللىائم
اإلاالُت ،خُث ًمىً الخدلُل الدًىامُيي مً جلُُم الظُاطت اإلاالُت للمإطظت جلُُما دكُلا وجفـُلُا
ليل فترة.
أوال :الىخائج
مً خالٌ الخدلُل الدًىامُيي للىكُِت اإلاالُت وباالُخماد ُلى الخدفلاث الىلدًت ًالخٍ أن
هخائج اإلاإطظت حاءث مً خالٌ وشاطها الاطخغاللي بيظبت مِخبرة ،وهرا ٌِني أن اإلاإطظت جدلم
أزباح مً خالٌ وؼاهها السئِس ي وهى ًدٌ ُلى هفاءة اإلاإطظت في جدلُم ألازباح مً خالٌ هرا
اليؼان.
باإلكافت ئلى أن اإلاإطظت حؼهد جىطّ في نهاًت  2102وبداًت  2106فلد جم فخذ خوي ئهخاج
الظميد والفسيىت باالُخماد ُلى كسق بىيي بلُمت  21ملُاز طىدُم ،هما أن اإلاإطظت جىىي جىىَّ
ئهخاحها واطتهداف أطىاق حدًدة داخل وخازج الىالًت ،وهرا ما طُِصش مً وؼاهها الاطخغاللي.
هما أن مإطظت مواخً الجلفت حِخمد ُلى الىٌام اإلاداطبي اإلاالي مً خالٌ اإلاِلىماث التي
ًلدمها فدظب مىًفي ؤلادازة اإلاالُت فانهم ًلىمىن بدزاطت وجدلُل مخسحاث هرا الىٌام للىؼف ًُ
هلان اللِف واللىة في اإلاإطظت ،وأن جلىُاث الخدلُل اإلاالي وخاؿت منها الخدلُل الدًىامُيي ًخم
ؤلاطترػاد بها مً كبل اإلاظيرًً إلاا لها مً أهمُت وهفّ ٌِىد للمإطظت .فدظب مظإولي ؤلادازة اإلاالُت
أن الىٌام اإلاداطبي اإلاالي ًلدم مِلىماث ذاث حىدة ُالُت ،خُث أن هره اإلاِلىماث كبل ئحساء
الخدلُل ُليها فهي حِبر ًُ واكّ اإلاإطظت ووكِها اإلاالي وبـىزة ؿادكت وػفافت .وأن ئخلاَ هره
اإلاِلىماث للخدلُل الدًىامُيي ًمىً مً الخلُُم الظلُم للظُاطت اإلاالُت للمإطظت.
ومىه فان الخدلُل اإلاالي الدًىامُيي ٌظاهم في جلُُم الىكُِت اإلاالُت للمإطظت مً خالٌ
ئُواء جفاؿُل ًُ أُماٌ وهخائج اإلاإطظت مما ٌظاُد ُلى الخخوُى والاطدؼساف ،جسػُد وجصحُذ
اللسازاث الغير ؿائبت والتي وان لها أزس طلبي ُلى وكُِت اإلاإطظت.
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ثاهيا :الخىضياث
 ًجب ُلى اإلاإطظاث الاُخماد أهثر ُلى هسق الخدلُل اإلاالي إلاا جلده مً مِلىماث جفُد فيجلُُم ألاوكاَ اإلاالُت لفتراث طابلت بهدف جصحُذ الاهدسافاث ،وجدظين ألاداء؛
 ًجب ئُواء أهمُت هبيرة للخدلُل اإلاالي الدًىامُيي ألهه ٌِوي جفاؿُل حؼيل زأض اإلااٌالِامل مما ًمىً مً الحىم ُلى مدي هجاُت الدظُير (حظُير زأض اإلااٌ الِامل) في اإلاإطظت،
دون ئهماٌ الوسق ألاخسي في الخدلُل.
املساجع والهىامش
ُ .1بد الىسٍم خيري ،مظاهمت الىظام املداطبي املالي في كياض وجلييم ألاداء املالي  -دزاطت خالت مجمع
ضيدال ،-SAIDALمرهسة ماحظخير في الِلىم الخجازٍت غير ميؼىزة ،ولُت الِلىم الاكخـادًت والِلىم الخجازٍت وُلىم
الدظُير ،جخـف :الِلىم الخجازٍت ،فسَ :دزاطاث مالُت ومداطبُت ،حامِت اإلاظُلت-الجصائس ،2102 ،-ؾ .022
 .2ئلُاض بً طاس يً ،ىطف كسَش ي ،الدظيير املالي-إلادازة املاليت-دزوض وجطبيلاث ،الجصء ألاوٌ ،الوبِت الثاهُت ،داز
وائل لليؼس والخىشَُّ ،مان – ألازدن ،2100 ،ؾ .228
ُ .3بد الىسٍم خيري ،مسجع طابم ،ؾ ؾ .026-022
 .4ئلُاض بً طاس يً ،ىطف كسَش ي ،مسجع طابم ،ؾ .228
 .5ملُىت شغُب ،مُلىد بىػيُلير ،الدظيير املالي خظب البرهامج السطمي الجدًد ،الوبِت الثاوي ،دًىان اإلاوبىُاث
الجامُِت ،بً ُىىىن -الجصائس ،2100 ،ؾ .022
 .6مبازن لظلىض ،الدظيير املالي ،الوبِت الثاهُت ،دًىان اإلاوبىُاث الجامُِت ،بً ُىىىن -الجصائس ،2102 ،ؾ .12
 .7ملُىت شغُب ،مُلىد بىػيُلير ،مسجع طابم ،ؾ .022
 .8مبازن لظلىض ،مسجع طابم.12 ،
 .9خمِس ي ػُدت ،الدظيير املالي للمؤطظت-دزوض ومظائل مدلىلت ،-داز هىمت للوباُت واليؼس والخىشَّ ،الجصائس،
 ،2101ؾ .066
ُ .10بد الىسٍم خيري ،مسجع طابم ،ؾ.022
 .11ئلُاض بً طاس يً ،ىطف كسَش ي ،مسجع طابم ،ؾ.021
ُ .12بد الىسٍم خيري ،مسجع طابم ،ؾ.022
 .13ئلُاض بً طاس يً ،ىطف كسَش ي ،مسجع طابم ،ؾ.028
ُ .14بد الىسٍم خيري ،مسجع طابم ،ؾ.026
 .15ئلُاض بً طاس يً ،ىطف كسَش ي ،مسجع طابم ،ؾ.027
 .16املسجع هفظه ،ؾ ؾ .020-021
 .17املسجع هفظه ،ؾ.022
 .18خمِس ي ػُدت ،مسجع طابم ،ؾ .002
* .ملابلت شخطيت مع مىظف في كظم املاليت.
 .19شغُب ملُىت ،بىػىلير مُلىد ،مسجع طابم ،ؾ.022
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