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:ملخص

تهدف هذه الدراسة إىل حتليل أحد أهم الكشوف املالية وهو جدول سيولة اخلزينة والذي يعترب من أهم اإلضافات املالية
اليت ميزت منهج املقاربة املالية يف النظام احملاسيب املالي فهو ميثل قائمة مالية أساسية ومكملة لكل من امليزانية وحساب
 ويسمح بتقديم معلومات حماسبية دقيقة ومفصلة حول التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة ألنشطة املؤسسة املختلفة،النتائج
. مع إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية،) والتمويل، االستثمار،(التشغيل
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها اعتبار املعلومات الواردة يف جدول سيولة اخلزينة مبثابة مادة أولية وقاعدة انطقا
 ويسمح حتليلها بفهم خمتلف احلاالت اليت،تسمح للمحلل املالي باستخدامها كأداة مسح شامل لتقييم خمتلف جوانب األداء املالي
قد مير بها املركز النقدي للمؤسسة واشتقا العديد من املؤشرات والنسب املالية اليت تساعد يف تقييم جماالت السيولة والرحبية
.والتعرف على مدى كفاءة السياسات املالية للمؤسسة
. النظام احملاسيب املالي، جدول سيولة اخلزينة، األداء املالي:الكلمات املفتاحية
Sommaire
L'objectif de cette étude est d'analyser l'un des états bulletins financiers les plus importants, le
TFT ( Tableau de flux de trésorerie), qui est considéré comme l'un des ajouts financiers les plus importants
qui ont caractérisé l'approche de l'approche financière dans le système de comptabilité financière. Il s'agit
d'une liste financière essentielle et complémentaire pour le bilan et le tableau des résultats. Il permet aussi
de donner des informations comptables précises et détaillées sur les flux monétaires entrant et sortant pour
les diverses activités de l'institution (embauche, investissement et financement), avec la possibilité de
prévoir les flux monétaires futurs.
On peut considérer les informations contenues dans le TFT comme une matière première et un
point une base de départ qui permet à l'analyste financier de l'utiliser comme un outil d'enquête complet
pour évaluer les divers aspects de la performance financière. L' analyse de ses informations permet de
comprendre les différentes situations que la centre monétaire de l'institution peut subir, et de dériver de
nombreux indicateurs et ratios financiers qui aident à évaluer les domaines des flux et la rentabilité et à
identifier l'efficacité des politiques financières de l'institution .
Mots Clès: La performance financièr, Tableau de flux de trésorerie,Système Comptabilité Financière
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مقدمة:

)4102املوجووودة يف املؤسسووات االقتصووادية
واة -األجوول
املاليو(وة قصو
وتقاالت
قياسيةاالخو
وتضوواعف
0991
للفترة
تحليلية
أدى تطووور املعووايا احملاسووبيةدراسة
باحملللني إىل البحث عن أداة للكشف عن هذه االختقاالت ومعاجلتها مما أدى إىل ظهوور قائموة تودفقات اخلزينوة،
ويعود ظهورها وجناحها إىل إمكانية استخدامها كأداة فعالة يف التشخي

الدقي للمركز النقدي للمؤسسة من

خقال حتليل مالي أكثر عمقا يهدف لتقيويم األداء املوالي للمؤسسوة االقتصوادية مون خوقال فهوم مكونوات وتغواات
عنصر اخلزينة.
 -1إشكالية الدراسة:

توصف قائمة التدفقات النقدية كونها أداة حتليلية خاصة إىل جانب األدوات األخرى للتحليل املالي ،فهي من
أهم القووائم املاليوة الويت تسواعد مسوتخدميها يف التعورف علوى األوضوا املاليوة للوحودة االقتصوادية مون خوقال تووفا
معلومات ال تظهر يف أي من قائمة الدخل وقائمة املركز املالي ،لذا تعترب هذه القائمة مبثابة صلة الوصل بني هاتني
القائمتني.
من هنا ترب ز إشكالية البحث واليت ميكن صياتتها كما يلي:
ما مدى مساهمة جدول سيولة اخلزينة يف تطوير أساليب تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية؟
لإلجابة على هذا السؤال ميكن حتليل إشكالية البحث إىل األسئلة الفرعية التال:
 -2األسئلة الفرعية:

 ما مدى مساهمة جدول سيولة اخلزينة يف تقييم رحبية املؤسسة؟
 ما مدى مساهمة جدول سيولة اخلزينة يف تقييم مستوى السيولة النقدية للمؤسسة؟
 ما هو دور جدول سيولة اخلزينة يف تقييم جناعة السياسات املالية املطبقة يف املؤسسة؟
 -3الفرضيات:

 يساعد جدول سيولة اخلزينة يف حتديد نسب الرحبية املناسبة لقياس مستوى األداء التشغيلي واملوالي للمؤسسوة
االقتصادية؛
 تسوومح النسووب املاليووة املشووتقة مووون جوودول سوويولة اخلزينووة بوووالتعرف علووى كفوواءة إدارة السوويولة يف املؤسسوووة
االقتصادية؛
 يسوومح حتليوول املؤشوورات املناسووبة املسووتخرجة موون جوودول سوويولة اخلزينووة بووالتعرف علووى أهووم السياسووات املاليووة
املنتهجة والتأكد من مدى جناعة إدارة املؤسسة يف تطبيقها.
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 -4أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة لتحقي األهداف التالية:
 حتليل املقاربة املالية اليت اعتمدها النظام احملاسيب املالي يف جمال إعداد جدول سيولة اخلزينة؛
 التعوورف علووى القواعوود واملبووادة املعتموودة يف تصوونيف قيمووة ويبيعووة التوودفقات النقديووة موون واىل خزينووة املؤسسووة
لتحديد العناصر األساسية للخزينة وفهم كيفية تشكلها؛
 إبرا ز أهمية جدول سويولة اخلزينوة ودوره كوأداة ماليوة كميوة وعمليوة وقدرتوو علوى توليود املعلوموات احملاسوبية
الدقيقة واملوثوقة واالستفادة منها يف جماالت التسيا املالي احلديث للمؤسسة االقتصادية.
 -5منهجية الدراسة:

موون أجوول معاجلووة إشووكالية الدراسووة وحتصوويل أبعادهووا النظريووة والتطبيقيووة قمنووا باسووتخدام املوونهج الوصووفي
التحليلووي قصوود اإلملووام بكافووة اجلوانووب النظريووة ملوضووو الدراسووة اعتمووادا علووى جمموعووة موون :الكتووب ،الرسووائل
العلمية ،األحبو اث واملقواالت العلميوة ومواقوع االن،نوت ،كموا اسوتخدمنا مونهج دراسوة احلالوة علوى مسوتوى اجلانوب
التطبيقي باعتبار أنو األنسب ملعاجلة وفهم مكونات املوضو وحتقي أهداف البحث.
يف ما خي

اجملال الزمين مت حتديد ف،ة الدراسة خبمس سنوات من سنة  2122إىل تاية سنة  2122واستهدفت

دراسوووة جمموووع صووويدال الصوووناعي إلنتووواز األدويوووة واملسوووتلزمات الصووويدالنية الكوووائن مقووورة االجتمووواعي بووواجلزائر
العاصمة ،ومتثلت مصادر املعلومات يف التقارير املالية السنوية املصاد عليها من يورف جملوس إدارة اجملموع خوقال
ف،ة الدراسة.
أوال :اإلطار النظري للدراسة:
 -1تقديم جدول سيولة اخلزينة:1

يعترب جدول سيولة اخلزينة من أهم القوائم املميزة يف النظام احملاسويب املوالي ،ويعود حجور األسواس يف التحليول
املووالي ،فهووو يسوومح بتوووفا معلومووات مقائمووة لكوول مسووتعملي الكشوووف املاليووة عوون كوول املتحصووقات واملوودفوعات
النقدية للمؤسسة خقال الدورة ،أي حتديود مصوادر النقديوة واسوتخداماتها ومقودار الوتغا يف رصويد النقديوة خوقال
الدورة ،إىل جانب حتديد عناصر االختقاف بني النتيجة الصافية وصايف التدفقات النقدية.
 -2أهداف جدول سيولة اخلزينة:

ن

النظام احملاسويب املوالي علوى أهل ا ودف مون جودول سويولة اخلزينوة هوو إعطواء مسوتعملي الكشووف املاليوة

أساسا لتقييم مدى قدرة الكيواهل علوى توليود األمووال ونظائرهوا وكوذلو املعلوموات بشوأهل اسوتخدام هوذه السويولة
املالية.2
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ويبقاً ملا أقره جملس معايا احملاسبة املالية فإهل املعلومات املقدمة يف جدول سيولة اخلزينة تساعد املستثمرين
التالية:3
اسة قياسية تحليلية للفترة ()4102-0991
والدائنني يف حتقي األهداف در
 قياس قدرة املؤسسة على توليد صايف تدفقات نقدية موجبة ،وحتديد احتياجاتها يف استخدام هذه النقدية؛
 قدرة الوحدة على الوفاء بتعهداتها وقدرتها على سداد إلتزاماتها وحاجاتها للتمويل اخلارجي؛
 حتديد اجلوانب النقدية وتا النقدية لألنشطة االستثمارية والتمويلية خقال املدة احملاسبية؛
بياهل أثر القرارات االستثمارية والتمويلية اليت مت اختاذها خقال الف،ة على التدفقات النقدية.4
 -3املعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف جدول سيولة اخلزينة:

تبنى النظام احملاسيب املالي األسلوب الذي أوصى بو املعيار الدولي السابع ( )IAS7يف تبويب التدفقات
النقدية ،إذ جيب تقديم املوجودات النقدية احلاصلة أثناء السنة املالية حسب منشئها (مصدرها).5
 -2-3التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:6

تشمل األنشطة الرئيسية املولدة إليرادات املؤسسة واليت تعتمد عليها بشكل فاعل يف ممارسة نشايها،
باإلضافة إىل األنشطة األخرى اليت ال تصنف ضمن األنشطة االستثمارية أو التمويلية.7
تعترب  زيادة التدفقات النقدية الداخلة عن اخلارجة يف هذا النشاط مؤشرا جيداً ومهماً لتقييم أداء واستمرارية
الوحدة ،8كما يعترب مؤشرا هاما لبياهل مدى قدرة املنشأة على توليد تدفقات نقدية من عملياتها الرئيسية تكفي
لسداد قروضها واحملافظة على قدرتها التشغيلية وتو زيع أرباح نقدية على املساهمني ومتويل استثمارات جديدة دوهل
اللجوء إىل مصادر متويل خارجية.9
 -2-3التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

حسب النظام احملاسيب املالي تتضمن التدفقات املالية اليت تولدها أنشطة االستثمار عمليات سحب وحتصيل
األموال عن اقتناء وبيع أصول يويلة األجل.10
يشا صايف التدف النقدي السالب من أنشطة االستثمار إىل  زيادة التدفقات النقدية اخلارجة عن الداخلة
ويعرب عن ارتفا يف األصول الثابتة و زيادة الطاقة اإلنتاجية أو  زيادة خمزوهل املنافع املستقبلية ،مما يعكس مؤشرا
جيداً للنمو والتوسع للوحدة االقتصادية يف املستقبل ،11بينما صايف التدف املوجب يشا إىل أهل الشركة تلجأ إىل
تسييل أصو ا الثابتة واستثماراتها املالية وما حيملو ذلو من احتماالت االنكماش وختفيض الطاقة االنتاجية وهو
ما ميثل احتماالت اخنفاض صايف الدخل يف املستقبل.12
 -3-3التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:13

حسب النظام احملاسيب املالي تتضمن التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل واليت تكوهل نتيجتها تغيا حجم
وبنية األموال اخلاصة أو القروض.14
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ويتمثل مصدر هذه التدفقات يف النشايات اليت ينتج عنها تغاات يف حجم ومكونات ملكية رأس املال
وعمليات االق،اض اليت تقوم بها املنشاة ،وكذلو تسديد القروض ،15وهي األنشطة املتعلقة بتغا مصادر التمويل
الداخلية (حقو امللكية) ومصادر التمويل اخلارجية (االلتزامات).16
يوفر اإلفصاح عن التدفقات النقدية من النشاط التمويلي معلومات ملستخدمي القوائم املالية تسمح م بو:17
 التعرف على مصادر التمويل اليت حصولت عليهوا املؤسسوة خوقال الفو،ة سوواء كواهل بشوكل قوروض أو إصودار
أسوهم أو سووندات وقيمووة كوول موون هوذه املصووادر ،فاسووتخدام القووروض قصوواة األجول علووى سووبيل املثووال لتمويوول
االستثمارات يويلة األجل قد يعرض الشركة لصعوبات مالية؛
 التنبؤ باحتياجات املؤسسة من التدفقات النقدية املستقبلية؛
 التعرف على املبالغ املدفوعة لسداد القروض والسندات وتو زيع األرباح وتاها؛
 التعرف على نسبة التمويل اخلارجي إىل التمويول الوذاتي فالتوسوع يف مصوادر التمويول اخلوارجي عنود حود معوني
ممكن أهل ي،تب عليو حدوث أ زمات مالية للشركة.
 -4مصادر املعلومات الالزمة إلعداد جدول سيولة اخلزينة:

خقافًا لقائمة الدخل وقائمة املركز املالي اللتاهل تعداهل استنادا إىل أساس االستحقا وبالتالي إىل ميزاهل
املراجعة املعدل بعد التسويات اجلردية ،فإهل جدول سيولة اخلزينة يتم إعداده من ثقاثة مصادر هي:18
 -1-4ميزانية مقارنة للسنتني األخريتني:

وذلو لتحديد مقدار التغاات يف األصول وااللتزامات وحقو امللكية بني أول املدة وآخرها.
 -2-4قائمة الدخل للسنة اجلارية:

وذلووو لتحديوود مقوودار صووايف الوودخل و زيووادة النقديووة النالووة عوون األنشووطة التشووغيلية أو مقوودار نقصوواهل النقديووة
املستخدمة يف األنشطة التشغيلية خقال الف،ة.
 -3-4معلومات تفصيلية إضافية أخرى:

ومتثوول بيانووات منتقوواة موون دفوو ،األسووتاذ العووام ،19وتفيوود يف تقووديم بيانووات تفصوويلية إضووافية وذلووو بهوودف حتديوود
كيفية احلصول على النقدية أو كيفية استخدام النقدية خقال الف،ة.
 -5طرق عرض جدول سيولة اخلزينة:

ن

النظام احملاسيب املالي على تقديم تدفقات األموال النالة عن األنشطة العملياتية إما بطريقة مباشرة أو

تا مباشرة ،20علماً أهل املعيار الدولي رقم ( )7املتعل بهذه القائمة قد ترك للوحدات االقتصادية حرية استخدام أي
من الطريقتني ،21واهل كاهل أشار ضمنا إلتبا الطريقة املباشرة ملا ميكن أهل توفره هذه الطريقة من معلومات
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مفيدة عند تقدير التدفقات النقدية املستقبلية ،إضافة إىل إتباعها نفس املنهج يف عرض التدفقات النقدية لألنشطة
اخلارجة
للفترة (النقدية
والتدفقات
الداخلة
).224102
-0991
تحليلية
النقديةقياسية
املختلفة عرب املقارنة بني التدفقاتدراسة
 -2-2الطريقة املباشرة:23

وف هذه الطريقة يتم حتديد اآلثار النقدية لكل بند من بنود قائمة الدخل اليت تعكس األنشطة التشغيلية،
وهذا يستلزم تطبي األساس النقدي بدالً من أساس االستحقا  ،24لذا يطل على هذه الطريقة "بطريقة قائمة
الدخل" حيث يتم التعديل ليشمل كل بنود قائمة الدخل ذات الصلة بالنشاط التشغيلي (املبيعات ،تكلفة املبيعات،
املصاريف التشغيلية) ،25ويتم ذلو من خقال حصر بنود النقدية املقبوضة واملدفوعة لألنشطة التشغيلية وإجياد
الفر بينهما واعتباره صايف التدف النقدي من النشاط التشغيلي وهو بذلو يتجاهل صايف الربح احملاسيب.26
 -2-2الطريقة غري املباشرة:27

يتم مبوجب هذه الطريقة حتديد صايف التدف النقدي من األنشطة التشغيلية عن يري إجراء تعديقات على
صايف الربح املستخرز من قائمة الدخل ألنو معد على أساس االستحقا وليس األساس النقدي.
ثانيا :اإلطار التطبيقي للبحث:
 -1تقديم جممع صيدال:

صيدال شركة ذات أسهم برأمسال قدره  2021101110111دينار جزائري ،حيث  %01من رأمسا ا ملو للدولة
بينما  %21املتبقية مت يرحها للتداول عند انضمام صيدال لبورصة اجلزائر يف  27جويلية .2111
ميكن تلخي

البيات اخلاصة مبجمع صيدال من خقال البطاقة الفنية التالية:
اجلدول رقم ( :)12بطاقة فنية جملمع صيدال

جممع صيدال
اسم املؤسسة
الطري الوالئي رقم  - 22الدار البيضاء  -اجلزائر العاصمة
املقر االجتماعي
شركة مساهمة برأمسال  2021101110111دز و  201110111سهم
رأس املال
 %21من رأس املال أي  201110111سهم
يبيعة الصفقة
أسهم امسية
نو األورا املالية
الشركة العمومية القابضة كيمياء -صيدلة- chimie-pharmacie-
املساهم ذو األتلبية
 201110111سهم بقيمة امسية  221دز وبسعر إصدار  011دز
التعامقات
يرح)%
(01
رقم  10-10بتاريخ 20 :ديسمرب 2110
تأشاة اللجنة
تاريخ الدخول يف البورصة  27جويلية 2111
املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على www.cosob.org :تاريخ االيقا 02127/12/22 :

 -2أهداف جممع صيدال:

يتمثل ا دف االس،اتيجي جملمع صيدال يف تعزيز مكانتو كرائد يف إنتاز األدوية اجلنيسة واملساهمة
بشكل فعال يف تنفيذ السياسة الوينية للدواء املربجمة من يرف الدولة باعتبارها املساهم الرئيسي يف اجملمع،
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إىل جانب ضماهل استققالو املالي واالستدامة يف احلفاظ على توا زنو املالي وضماهل حتسني القدرة التنافسية ملنتجاتو
وتطور موارده البشرية وحتقي األهداف املنوية بو من يرف الدولة باعتبارها املساهم الرئيسي.
 -3حتليل جدول سيولة اخلزينة:

تأتي أهمية حتليل التدفقات النقدية من أهمية القائموة نفسوها ،وذلوو لودورها ا وام يف اختواذ القورارات املاليوة،
كما أهل تقسيم هذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشايات ا يبيعة مش،كة يساعد يف التعرف على العمليات
اليت أثرت على النقد باعتباره أكثر املوجودات سيولة ،وال شو يف أهل للتحق من ذلو أهمية كباة من حيث بياهل
نقوواط القوووة والضووعف يف أداء الوحوودة االقتصووادية ،باإلضووافة إىل املسوواعدة يف التنبووؤ بالتوودفقات النقديووة مسووتقبقاً
وذلو من أجل معاجلة الفائض أو العجز املتوقع واملشاكل والفرص اليت قد تنشأ عنها.
 -1-3صايف التدفقات النقدية احملققة:

يظهر صايف التدفقات النقدية التشغيلية واالستثمارية والتمويلية جملمع صيدال كما يلي:
اجلدول رقم ( :)12صايف التدفقات النقدية جملمع صيدال
البياهل

2011

2012

2013

2014

2015

المتوسط

صايف التدفقات النقدية التشغيلية()A

11243327065

-988976897

962211828

1172347145

756048290

2628991486

4246063457

2427040866

1134025580

1209078339

124866196

841026841.6

صايف التدفقات النقدية التمويلية()C

-281012345

-326289741

-377969120

-420164017

374971547

-356081354

A+B+C

15209110867

1112137242

-549351620

-455823536

256257484

3114466087

صايف التدفقات النقدية
االستثمارية()B

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير التسيا جملمع صيدال ()2122-2122

 -2-3تفسري حاالت صايف التدفقات النقدية:

يتم حتليل احلاالت السابقة للتدفقات النقدية وتفساها كما يلي:
اجلدول رقم ( :)13تفسا صايف التدفقات النقدية جملمع صيدال
صايف التدفقات النقدية من

التشغيليةA

1122

+

+

-

+

1121

-

+

-

+

1122

+

-

-

التمويلية C

االستثمارية B

A+B+C

السنة

صايف تدفقات اخلزينة

األنشطة

-

التفسا املالي

يعترب مؤشرا جيداً ألنو ناتج عن األنشطة التشغيلية.
هذه الوضعية نالة عن تدفقات األنشطة االستثمارية للمجمع وذلو بسوبب اسوتقام مبوالغ
معتربة عن احلص

واألقساط املقبوضة من النتائج املستلمة ملختلف مساهمات اجملمع.

صايف التدفقات السالبة هوو بسوبب التوسوع يف النشواط و زيوادة اإلنفوا االسوتثماري وذلوو
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حبيا زة األصول الثابتة واالستثمارات املختلفة والذي سيكوهل يف صاحل جمموع صويدال يف
املستقبل إذا كانت اجلدوى االقتصادية ذه االستثمووارات ناجحة.

دراسة قياسية تحليلية للفترة ()4102-0991

صايف التدفقات السالبة هو بسوبب التوسوع يف اإلنفوا االسوتثماري وذلوو حبيوا زة تثبيتوات

1122

+

-

-

1122

+

-

-

-

مالية جديدة و زيادة حصة جممع صيدال يف خمتلف الفورو واملسواهمات والوذي سويكوهل
يف صاحل جممع صويدال يف املسوتقبل إذا كانوت اجلودوى االقتصوادية وذه االستثموووارات
ناجحة.

+

يعترب مؤشرا جيداً ألنو ناتج عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير التسيا جملمع صيدال ()2122-2122

 -4-3مؤشرات تقييم الرحبية:

تعرب مؤشرات الرحبية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية عن مدى كفاءة إدارة املؤسسوة يف اختواذ قراراتهوا
التشغيلية واالستثمارية واستغقال مواردها بشكل أمثل لتحقي األرباح وفقا ألساس التدف النقدي.
اجلدول رقم ( :)12مؤشرات تقييم الرحبية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية جملمع صيدال
املؤشر

العقاقة

2011

2012

2013

2014

2015

المتوسط

مؤشر النشاط التشغيلي

 /Aالنتيجة العملياتية

4.28

-0.39

0.33

0.72

0.53

1.09

مؤشر النقدية التشغيلي

 /Aالنتيجة الصافية

5.46

-0.50

0.36

0.79

0.66

1.35

نسبة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية من املبيعات /

من املبيعات إىل املبيعات

املبيعات

0.75

0.79

1011

0.99

0.92

0.89

نسبة التدفقات النقدية من

(  - Aالتو زيعات النقدية لألسهم

النشاط التشغيلي للسهم العادي

املمتا زة)  /عدد األسهم العادية

1124.33

98.89

96.22

117.23

75.60

262.89

0.82

-0.07

0.06

0.07

0.04

0.18

0.41

-0.03

0.03

0.04

0.02

0.09

0.83

-0.07

0.08

0.12

0.08

0.21

16.47

0.87

0.94

1.05

0.98

3.87

نسبة العائد على حقو امللكية
من التدفقات النقدية التشغيلية
نسبة العائد على األصول

 /Aحقو امللكية
 / Aإمجالي األصول

من التدف النقدي التشغيلي
نسبة صايف التدف النقدي

 / Aاملبيعات

التشغيلي إىل املبيعات
نسبة كفاية التدفقات النقدية

التدفقات النقدية التشغيلية /
االحتياجات النقدية األساسية

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير التسيا جملمع صيدال ()2122-2122
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التحليل:
أ -مؤشر النشاط التشغيلي:

يسمح هذا املؤشر مبقارنة صايف تدفقات األنشطة التشغيلية وفقا لألساس النقدي مع نتائج األنشوطة التشوغيلية
وفقا ألساس االستحقا  ،وقد سجل املؤشور رقموا قياسويا يف سونة  ،2122ويف سونة  2122سوجل قيموة سوالبة نظورا
لسلبية صايف التدفقات التشغيلية ،أ ما يف باقي السونوات فقود سوجل تذبوذبا واضوحا نظورا للتبواين احلاصول يف قويم
النتيجة العملياتية والتدفقات التشغيلية جملمع صيدال ،وعموما كلما ارتفعت قيمة هذا املؤشر دل ذلوو علوى جوودة
األرباح التشغيلية احملققة والعكس بالعكس.
ب -مؤشر النقدية التشغيلي:

يعمل هذا املؤشر على قياس النسبة بني التدفقات النقديوة التشوغيلية وبوني النتيجوة الصوافية احملققوة ،أي تأخوذ
بعني االعتبار الفوائد والضرائب املدفوعة على النتائج ،حيث تشا القيمة العالية للمؤشور إىل أداء جيود للمؤسسوة،
وحسووب القوويم املسووتخرجة موون اجلوودول رقووم ( )12فقوود ارتفع وت قيمووة املؤشوور بشووكل خوواص يف سوونة  2122نظوورا
للتدفقات التشغيلية العالية احملققة يف هذه السنة أما سونة  2122فوتعكس التنواقض الواضوح بوني يبيعوة التودفقات
التشووغيلية السوولبية بسووبب مبووالغ التسووديدات الضووخمة للموووردين واملسووتخدمني ( 22127227103دز) وبووني النتيجووة
الصافية ( 2152251122دز) واليت تعكس الربح الصايف على أساس االستحقا مما يدل على الطبيعة تا النقدية
للنتيجة احملققة ،أما سنة  2123و 2120فشهدت ارتفاعا اجيابيا نظرا لزيادة التودف التشوغيلي كموا سوجل املؤشور
تراجعا سنة  2122بسبب اخنفاض التدفقات التشغيلية رتم تراجع النتيجة الصافية احملققة ذه السنة.
ت -نسبة التدفقات النقدية من املبيعات إىل املبيعات:

سجل هذا املؤشر قيما مرتفعة ومتزايودة مون سونة ألخورى ،فموثقا سونة  2120سوجل املؤشور  1011مموا يعوين أهل
 %11من املبيعات مت حتصيلها نقدا ،مما يعكس القدرة والكفواءة العاليوة جملموع صويدال علوى التحصويل النقودي
لقيمة املبيعات.
ث -نسبة التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي للسهم العادي:

سووجل املؤشوور حتقي و رحبيووة نقديووة عاليووة للسووهم الواحوود خووقال سوونة  2122بسووبب ضووخامة التوودفقات النقديووة
التشغيلية للمجمع ،لكن يف السنة املوالية مباشرة شهد هذا املؤشر انتكاسة كباة نظرا لوجود تودف سوليب مون
األنشطة التشغيلية ،بعدها استعاد املؤشر بعضا من قيمتو يف سونة  2123و 2120ليعواود ال،اجوع يف سونة  2122مموا
يدل على التذبذب الواضح يف حركة التدفقات النقدية خلزينة االستغقال.
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ج -نسبة العائد على حقوق امللكية من التدفقات النقدية التشغيلية:

النقديوة التشوغيلية ،وارتفوا هوذه النسوبة
التدفقات
امللكية
قياسيةحقو
النقدي على
)4102
من-0991
للفترة (
تحليلية
يبني هذا املؤشر نسبة العائد دراسة

ميثل مؤشوراً إجيابيواً علوى كفواءة اإلدارة النقديو ة حلقوو املوقاك واملسواهمني ،وقود سوجل املؤشور قيموة جيودة سونة
 ، 2122أما باقي السنوات فشهدت تراجعا حادا بسوبب تراجوع التودفقات التشوغيلية يف مقابول تزايود حقوو امللكيوة
موون سوونة ألخوورى ممووا يعكووس األداء الباهووت لوورتوس األموووال املسووتثمرة والووذي ال يرضووي يموحووات املسوواهمني يف
احلصول على مزيد من األرباح املو زعة.
ح -نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي:

يوضح املؤشر مودى قودرة األصوول علوى توليود تودفقات نقديوة تشوغيلية ،فباسوتثناء سونة  2122والويت سوجل فيهوا
املؤشر قيمة معتربة شهدت السنوات األخرى نسبة منخفضة جدا وتراجع حاد ،فمثقا سنة  2122سجل املؤشر 1012

ممووا يعووين أهل  211دز موون صووايف األصووول تولوود توودفقات نقديووة تشووغيلية  2دز ممووا ميثوول تناقضووا كووباا بووني القوويم
الضخمة واملتزايدة لصوايف أصوول جمموع صويدال يف مقابول تراجوع التودفقات النقديوة التشوغيلية والويت تعتورب أسواس
التدفقات اإلمجالية.
إهل حتقي قويم من خفضوة وذا املؤشور يعوين عودم كفواءة يف اسوتخدام املوجوودات وال يشوجع املسواهمني وال يعتورب
حافزا للمزيد من استثمار أموا م يف جممع صيدال يف املستقبل.
خ -نسبة صايف التدفق النقدي التشغيلي إىل املبيعات:

سجل هذا املؤشر قيمة جيدة سنة  ،2122ونظرا الخنفاض قيمة التدفقات النقدية التشغيلية الصافية فقود شوهد
املؤشر تراجعا كباا يف السنوات األخرى رتم االخنفاض الواضح يف رقوم األعموال احملقو مموا يودل علوى ضوخامة
التدفقات التشغيلية اخلارجة واليت أدت إىل استنزاف معظم التدفقات الواردة من املبيعات.
د -نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

يقيس هذا املؤشر قدرة املؤسسة على تلبية احتياجاتها النقديوة األساسوية ،وتعتورب سونة  2122سونة اسوتثنائية مون
حيث قيمة التدفقات النقدية التشغيلية فقد سوجل املؤشور رقموا قياسويا حيوث بإمكواهل جمموع صويدال تغطيوة هوذه
االحتياجات مبعدل أكثر من  25مرة ،أما باقي السنوات فقد سجلت معدل تغطية ضعيف خاصة سنة  2122حيوث
يستطيع اجملمع تغطية  %07فقط من احتياجاتو األساسية وهذا يعين حتمية اللجوء إىل مصادر نقدية أخرى لتغطية
باقي االحتياجات.
 -5-3مؤشرات تقييم السيولة:

ترتبط قوة أو ضوعف سويولة املؤسسوة مبودى تووفر صوايف التودف النقودي مون األنشوطة التشوغيلية ،ومون أهوم
النسب اليت ميكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم السيولة النسب املوضحة يف اجلدول التالي:
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اجلدول رقم ( :)15مؤشرات تقييم السيولة النقدية جملمع صيدال
العقاقة

املؤشر
نسبة

 / Aالتدفقات النقدية اخلارجة

تغطية

لألنشطة االستثمارية والتمويلية

النقدية

1.95

-0.15

0.19

0.13

0.09

0.44

114.61

-3.25

1.64

0.36

4.29

1.40

-0.15

0.09

0.06

0.33

0.34

10795227439

التشغيلية إىل إمجالي االلتزامات

-1693705490

نسبة التدفقات النقدية من األنشطة

 /Aإمجالي االلتزامات

0.8

-0.06

0.07

0.08

0.05

0.19

562211828

التشغيلية إىل االلتزامات املتداولة

 /Aااللتزامات املتداولة

1.45

-0.11

0.11

0.21

0.11

0.35

-2511580992

نسبة التدفقات النقدية من األنشطة

 /Aفوائد الديوهل

55.85

-4.39

4.35

7.47

5.71

179962483

لتسديد فوائد الديوهل

نسبة التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية

 /Aمدفوعات الدين يويل

إىل مدفوعات الديوهل يويلة األجل

األجل

نسبة إعادة االستثمار

 /Aمش،يات املوجودات يويلة
األجل

املتبقي من تدفقات النشاط التشغيلي

(  –Aتو زيعات األرباح النقدية )

إىل االلتزامات املتداولة

 /االلتزامات املتداولة

التدفقات النقدية احلرة

26.12

-1.57

0.78

0.31

1.18

5.36

1466423054

نسبة املدفوعات القا زمة

2011

2012

2013

2014

2015

المتوسط

 ( –Aالنفقات الرأمسالية+
تو زيعات األرباح )

13.79

23.53

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير التسيا جملمع صيدال ()2122-2122

التحليل:
أ -نسبة تغطية النقدية:

تبني هذه النسبة قدرة املؤسسة على تغطية التدفقات النقديوة اخلارجوة لألنشوطة االسوتثمارية والتمويليوة اعتموادا
على صوايف ال تودفقات النقديوة مون األنشوطة التشوغيلية ،وقود حقو جمموع صويدال نسوبة اسوتثنائية سونة  2122فيموا
سجلت سونة  2122قيموة سولبية ،أموا يف سونة  2123و  2120فشوهدت النسوبة معودال ضوعيفا لتتحسون يف سونة 2122

حمققة نسبة تغطية كاملة مع فائض 0%20
ب -نسبة املدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون:

تبني القيم املستخرجة من اجلدول القدرة العالية جملمع صيدال على تسديد قيمة الفوائد على الوديوهل باالعتمواد
على صايف التدفقات التشغيلية باستثناء سنة  2122واليت متثل نسبة سالبة نظرا للعجز املسجل يف التدفقات
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التشووغيلية ووذه السوونة ،وبالتووالي ال يواجووو جممووع صوويدال أي مشوواكل يف جمووال السوويولة لوودفع الفوائوود املسووتحقة

دراسة قياسية تحليلية للفترة ()4102-0991

للديوهل.

ت -نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إىل االلتزامات املتداولة:

تعترب هذه النسبة ذات أهمية يف حتليل التدفقات النقدية فهي تبني مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماتها
املتداولة ذات األجل القصا باالعتماد على صايف التدفقات التشغيلية ،فباستثناء سنة  ،2122سجلت هذه النسبة
قيم ضعيفة جدا يف سنوات  2122إىل  2122رتم ال،اجع الواضح يف قيمة اخلصوم املتداولة مما يدل على عدم
كفاية التدف النقدي املتولد من األنشطة التشغيلية الداخلية على تسديد هذه االلتزامات وبالتالي حيتم هذا
الوضع على إدارة جممع صيدال االعتماد على مصادر نقدية أخرى لتغطية هذا العجز.
ث -نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إىل إمجالي االلتزامات:

تشا إىل مدى قدرة املؤسسة على الوفاء جبميع الديوهل مون خوقال تودفقاتها التشوغيلية ،وقود سوجل هوذا املؤشور
قيما ضعيفة من سنة ألخرى رتم الثبات النسيب جملمو الديوهل وااللتزامات املالية جملمع صيدال.
وتعترب هذه النسبة أقل أهمية يف املدى القصا ،لذا فهي تستخدم بشكل أكرب من يرف املقرضووهل كوالبنوك
واملؤسسات املالية عند منح القروض للعمقاء.
ج -نسبة التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية إىل مدفوعات الديون طويلة األجل:

تعتمد قيمة هذه النسبة على حجم االستدانة يف االجل الطويل واليت ختتلف من سنة ألخرى حسب مبالغ وتوواريخ
استحقا هذه الديوهل ،ونظرا لتباين قيم التدفقات التشغيلية فقد سجلت هذه النسبة قيما متذبذبة من سنة ألخورى
مع تناق

مستمر يف قيمتها خاصة يف سنة  2120و 2122نظرا الرتفا الديوهل يويلة األجل.

ح -نسبة إعادة االستثمار:

تبني هذه النسبة قدرة املؤسسوة علوى توليود تودفقات تشوغيلية لتمويول النفقوات الرأمساليوة لشوراء األصوول الثابتوة
كمعدات ولهيزات اإلنتاز ،ونظرا لتباين التدفقات التشغيلية للمجمع مون جهوة وتذبوذب قويم النفقوات الرأمساليوة
موون سوونة ألخوورى سووجلت هووذه النسووبة تذبووذبا وتناقضووا واضووحا حيووث ارتفعووت النسووبة مووثقا يف سوونة  2122بسووبب
التودفقات التشووغيلية املرتفعووة بوالتزامن مووع توودني قيموة النفقووات الرأمساليووة (  10111525دز) ،يف حوني توودنت قيمووة
النسووبة يف سوونة  2120نظوورا الرتفووا النفقووات الرأمساليووة ( 3203120237دز) ممووا قوود يعتوورب مؤشوورا علووى الربجمووة
املسبقة للنفقا ت الرأمسالية وعدم وجود خطط مالية تربط بوني التودفقات النقديوة التشوغيلية املتوقعوة وقيموة اإلنفوا
الرأمسالي.
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خ -املتبقي من تدفقات النشاط التشغيلي إىل االلتزامات املتداولة:

تظهر هذه النسبة قدرة املؤسسة على تسوديد ديونهوا قصواة األجول مون صوايف التودفقات التشوغيلية بعود تسوديد
التو زيعات النقدية للمساهمني ،ويتضح من خقال اجلدول رقم ( )15حتقيو نسوبة جيودة يف سونة  2122حيوث يغطوي
صوايف التوودفقات التشووغيلية احملقو بعوود تو زيووع األربوواح كول االلتزامووات املتداولووة موع حتقيو فووائض  ،%01يف حووني
حققت بقية السنوات نسب ضعيفة وتنا زلية من سونة ألخورى مموا يعتورب مؤشورا علوى عودم قودرة جمموع صويدال علوى
توفا النقدية القا زمة من األنشطة التشغيلية الستخدامها يف تسديد الديوهل.
د -التدفقات النقدية احلرة:

هي رصيد التدفقات النقدية التشغيلية املتبقية بعد االستثمار يف األصول الثابتة الضرورية وتو زيعات األرباح على
املساهمني ،وقد سجل هذا املؤشر تذبذبا من سنة ألخرى نظرا لتغا قيمة التدفقات التشغيلية وتذبذب قيمة
النفقات الرأمسالية رتم ثبات حص

األرباح املو زعة يف كل السنوات ،كما سجل املؤشر قيمة سالبة يف سنة

 2122نظرا لسلبية التدفقات التشغيلية ويف سنة  2120بسبب ضخامة قيمة النفقات الرأمسالية.
 -6-3مؤشرات تقييم السياسات املالية:

تبني هذه النسب مدى كفاءة اإلدارة يف جمال إدارة السياسة املالية ،ومن أهمها النسب التالية:
اجلدول رقم ( :)17مؤشرات تقييم السياسات املالية جملمع صيدال
املؤشر

العقاقة

2011

2012

2013

2014

2015

المتوسط

نسبة التو زيعات النقدية

 / Aالتو زيعات النقدية للمساهمني

32.12

2.47

2.41

2.93

1.89

7.38

نسبة الفوائد

املتحصقات النقدية من إيراد الفوائد والتو زيعات املقبوضة /

والتو زيعات املقبوضة

التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

0.39

0.26

0.09

0.02

0.02

0.16

1.13

0.07

0.04

0.03

0.02

0.23

معدل املرونة املالية

صايف التدفقات النقدية من العمليات  /متوسط الديوهل اإلمجالية
التدفقات النقدية الداخلة من القروض يويلة األجل وإصدارات

نسبة اإلنفا الرأمسالي

األسهم والسندات /اإلنفا الرأمسالي احلقيقي

0.52

00

0.14

0.03

0.49

0.24

املصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على تقارير التسيا جملمع صيدال ()2122-2122
التحليل:
أ -نسبة التوزيعات النقدية:

تبني مدى استقرار هذه السياسة اليت تتبعها إدارة املؤسسة يف جمال تو زيع األرباح النقدية اعتموادا علوى تودفقاتها
النقدية من األنشوطة التشوغيلية ،ويقاحوذ تذبوذب هوذه النسوبة وتبواين قيمهوا مون سونة ألخورى نظورا لتذبوذب صوايف
التدفقات التشغيلية ،ورتم أهمية هذا املؤشر والذي يط موئن املسوتثمرين واملسواهمني علوى سياسوة تو زيوع األربواح إال
أنو ال يعكس قيمة التو زيعات الفعلية لألرباح النقدية اليت يقوم بها جممع صيدال يف كل سنة واليت تتميز بالثبوات
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وال توورتبط مطلقووا بقيمووة صووايف التوودفقات النقديووة موون األنشووطة التشووغيلية ممووا يوودل علووى عوودم أهميووة هووذا املؤشور
بالنسبة إلدارة اجملمع.

دراسة قياسية تحليلية للفترة ()4102-0991

ب -نسبة الفوائد والتوزيعات املقبوضة:

تساعد هذه النسبة علوى قيواس األهميوة النسوبية لعوائود االسوتثمارات املاليوة مون التودفقات النقديوة الداخلوة مون
األنشطة التشغيلية جملمع صيدال ،وتبني القيم املسوتخرجة مون اجلودول رقوم ( )17حتقيو قويم عاليوة يف سونة 2122

و 2122بسبب اإليرادات املرتفعوة وذه االسوتثمارات ،إال أهل هوذه النسوبة تراجعوت بشوكل حواد يف السونوات التاليوة
لتسجل  1012يف سنة  2120و  2122أي أهل إيرادات الفوائد والتو زيعات املالية متثل فقط  %2مون جمموو التودفقات
النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية واليت ال ترتقي إىل ضخامة االستثمارات املالية جملمع صيدال والويت تقودر يف
سنة  2122بوو  2211132071دز.
ت -معدل املرونة املالية:

يبني هذا املؤشر قدرة املؤسسة على سداد التزاماتها من صايف التدفقات النقدية ،وتبني قيم هذا املؤشور أنوو يف
سنة  2122فقط متكن جممع صيدال من حتقي نسوبة تغطيوة كاملوة لكول ديونوو اعتموادا علوى صوايف التودفقات
النقدية احملققة ،بينما يف باقي السنوات كانت قيمة هوذه النسوبة ضوعيفة جودا خاصوة يف سونة  2123و 2120حيوث
حققت قيمة سالبة نظرا للعجز النقدي املسجل يف التدفقات النقدية مموا يعتورب مؤشورا علوى توقوع حودوث صوعوبات
مسووتقبلية جملمووع صوويدال يف الوفوواء بالتزاماتووو املاليووة إذا اسووتمرت املووداخيل النقديووة علووى نفووس املنوووال ممووا جيعوول
خيارات التسديد حمدودة يف االعتماد على سيولة اخلزينة املتوفرة أو التنا زل على بعض األصول وخاصة املالية منهوا
أو االعتماد على املصادر اخلارجية لألموال واليت تكوهل يف معظم احلاالت حمدودة وعالية التكلفة.
ث -نسبة اإلنفاق الرأمسالي:

تعكس هذه النسبة مدى إسهام املصادر اخلارجية يف متويل االستثمار يف املوجودات يويلة األجل ،كما توفر
للمستثمرين معلومات مهمة عن كيفية استخدام استثماراتهم من قبل إدارة املؤسسة ومدى جناحها يف سياسة
متويل األصول يويلة األجل من مصادر متويل يويلة األجل.
تبني القيم املستخرجة من اجلدول رقم ( )17أهل نسبة التمويل اخلارجي لقاستثمارات يف حدود النصف خقال
سنة  2122و ،2122بينما حققت باقي السنوات معدل منخفض نظرا الخنفاض قيمة التدفقات التمويلية الداخلة أو
بسبب ضخامة التدفقات االستثمارية اخلارجة كما هو احلال يف سنة .2120
اخلامتة:

باالعتموواد علووى نتووائج الدراسووة ميكوون إثبووات أو نفووي فرضوويات البحووث وموون ثووم اإلجابووة علووى اإلشووكالية
املطروحة ،إىل جانب تقديم بعض التوصيات ا امة املتعلقة مبوضو البحث.
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 -1نتائج الدراسة:

 يعترب جدول سيولة اخلزينة مون أهوم القووائم واإلضوافات املاليوة الويت ميوزت النظوام احملاسويب املوالي فهوي تقودم
معلومووات دقيقووة ومفصوولة حووول التوودفقات النقديووة الداخلووة واخلارجووة ألنشووطة املؤسسووة املختلفووة (التشووغيل،
االستثمار ،والتمويل) ،مع إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية؛
 ميثل جدول سيولة اخلزينة قائمة مالية أساسية ومكملة لكول مون امليزانيوة وحسواب النتوائج ،ويسومح حتليلوها
بفهم خمتلف احلاالت اليت قد مير بها املركز النقدي للمؤسسة واشتقا العديد مون املؤشورات والنسوب املاليوة
الوويت تسوواعد احمللوول املووالي يف تقيوويم جموواالت السوويولة والرحبيووة والتعوورف علووى موودى كفوواءة السياسووات املاليووة
للمؤسسة؛
 يبني حتليل التدفقات النقدية جملمع صيدال ما يلي:
 جممو التدفقات النقدية الداخلة سوجل تراجعوا حوادا خوقال كول السونوات بسوبب تراجوع صوايف املبيعوات
احملققة وتناق

مبالغ التحصيقات من الزبائن؛

 تسجيل تذبذب يف قيمة التدفقات النقدية اخلارجة حيث تشوكل املبوالغ املدفوعوة للمووردين واملسوتخدمني
النسبة األعلى منها؛
 سجل صايف التدفقات النقدية قيما متوسطة والاهات متباينة بوني سونة وأخورى ييلوة فو،ة الدراسوة لعودة
أسباب أهمها تراجع التحصيقات النقدية من الزبائن وارتفا التدفقات اخلارجة لألنشطة االسوتثمارية موع
تسجيل الاه سليب ومتزايد للتدفقات التمويلية من سنة ألخرى مما جيعل الواه صوايف التودفقات النقديوة
جملمع صيدال يف املستقبل مفتوحا على كل االحتماالت؛
 حققت نسب الرحبية قيما متذبذبة ومتيل حنو الضعف مما يعترب مؤشرا على الطبيعة تا النقديوة للنتيجوة
الصافية احملققة على أساس االستحقا ؛
 توودل نسووب السوويولة علووى عوودم كفايووة التوودفقات النقديووة موون األنشووطة التشووغيلية الداخليووة علووى تسووديد
االلتزامات املالية مما يتطلب االعتماد على الرصيد النقدي للخزينة أو احلصول على مصادر نقديوة أخورى
لتغطية هذا العجز؛
 اسووتقرار السياسووة الوويت تتبعهووا إدارة اجملمووع يف جمووال تو زيووع األربوواح النقديووة مووع تسووجيل تذبووذب وعوودم
استقرار فيما خي

السياسات األخرى للمجمع.

 -2اختبار الفرضيات:
* الفرضية األوىل:
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وتتعل مبدى مساهمة جدول سيولة اخلزينة يف تقييم رحبية املؤسسة ،حيوث أمكون التحقو مون صود هوذه
مسوتويات النتوائج الويت حققهوا جمموع
مقارنوة
خقا وا مت
والويت مون
)4102
-0991
للفترة (
الرحبيةتحليلية
مؤشراتقياسية
الفرضية باالعتماد على حتليل دراسة
صيدال بالتدفقات النقدية احلاصلة من خمتلوف األنشوطة التشوغيلية ،االسوتثمارية والتمويليوة بغورض قيواس وحتليول
مستوى األداء التشغيلي واملالي  ،مما مسح بالتعرف على مدى الطبيعوة النقديوة للنتوائج احملققوة واملبنيوة علوى أسواس
التدفقات النقدية قياسا بالنتائج احملاسبية املسجلة على أساس االستحقا وحتديد أهوم االخوتقاالت املاليوة املتعلقوة
برحبية وأداء اجملمع.
* الفرضية الثانية:

واليت تون

علوى حتديود مودى مسواهمة جودول سويولة اخلزينوة يف تقيويم مسوتوى السويولة النقديوة للمؤسسوة،

حيث مت إثبات صحة هذه الفرضية نسبيا من خقال اشتقا وحتليل العديود مون نسوب السويولة والويت مون خقا وا مت
التعرف على خمتلف نقاط القوة والضعف املتعلقة بقدرة جممع صيدال الصناعي على تسديد ديونو والتزاماتو املالية
باالعتموواد علووى التوودفقات النقديووة لألنشووطة املختلفووة ،لووذا وبغوورض تقيوويم موودى كفوواءة اإلدارة يف تسوويا السوويولة
النقدية جملمع صيدال البد من قيواس وحتليول نسوب السويولة األخورى املشوتقة مون قائموة املركوز املوالي والويت تعتورب
ضرورية لتقييم السيولة بشكل متكامل.
* الفرضية الثالثة:

تن

هذه الفرضوية علوى إمكانيوة تقيويم جناعوة السياسوات املاليوة املطبقوة يف املؤسسوة االقتصوادية بنواء علوى

املؤشوورات املسووتخرجة موون جوودول سوويولة اخلزينووة ،وقوود مت التحقو موون صوود هووذه الفرضووية باالعتموواد علووى بعووض
املؤشرات املتعلقة بسياسات جممع صيدال يف ما خي

تو زيعات األرباح ،اإلنفا الرأمسالي ،تغطيوة الوديوهل وتقيويم

جناعة استثمارات اجملمع اعتمادا على التدفقات النقدية احملققة من هذه االستثمارات ،حيث تسمح هذه املؤشورات
بتوفا معلومات هامة ميكن حتليلها ومقارنتها لعدة سنوات لتقييم مدى كفاءة اإلدارة املالية للمجمع يف اختياراتها
وسياساتها املالية املنتهجة.
 -3توصيات الدراسة:

بهوودف  زيووادة فائوودة البحووث واسووتنادا إىل نتووائج الدراسووة النظريووة والتطبيقيووة السووابقة ،ارتأينووا تقووديم بعووض
التوصيات الضرورية اليت ميكن االستفادة منها:
 التأكيد على أهميوة التحليول املوالي كوأداة عمليوة ميكون االسوتفادة منهوا يف كول اجلوانوب املتعلقوة بالتسويا
املالي احلديث للمؤسسة االقتصادية؛
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 حتسووني مسووتوى اإلفصوواح يف جوودول سوويولة اخلزينووة والتفصوويل يف بعووض البنووود ا امووة كاملوودفوعات النقديووة
للمستخدمني ،الضماهل االجتماعي ،الشركاء...اخل؛
 تراجع مستوى التدفقات النقدية السنوية الداخلة جملموع صويدال بوالتزامن موع تزايود األعبواء النقديوة يوؤثر سولبا
على وضعية اخلزينة مما يستدعي وضع خمطط اس،اتيجي ل،شيد النفقات واملصاريف؛
 االحتفاظ مبستوى عال من السيولة يعين وجود سيولة ضخمة تا مستغلة وهذا يفسر سياسة التسيا املتحفظوة
للخزينة واليت تعطي األولوية للوفاء بااللتزامات املالية على حساب  زيوادة الرحبيوة ،ويظهور ذلوو جليوا يف تراجوع
النتائج الصافية السنوية للمجمع ،لذا ينبغي على إدارة جممع صيدال إعادة النظور يف معادلوة السويولة والرحبيوة
واستغقال السيولة اجلامدة من خقال توظيفها واستثمارها لزيادة مستوى الرحبية.
اهلوامش واإلحاالت:
 1يقابل تسمية جدول سيولة اخلزينة يف النظام احملاسيب املالي بكشف التدف النقدي أو قائمة التدفقات النقدية يف املعايا احملاسبية الدولية.
2

اجلمهورية اجلزائرية الدميقرايية الشعبية ،اجلريدة الرمسية ،العدد  ،21بتاريخ  22مارس  ،2111املتضمن للقرار رقم  72احملدد لقواعد التقييم واحملاسبة

وحمتوى الكشوف املالية( ،املادة ،)2 0201 :ص025
3

العطار حممد صربي ،بشادي حممد شوقي ،عيد حنفي  زكي ،احملاسبة املالية ،املكتبة األكادميية ،اجليزة ،مصر ،2117 ،ص .03

4

حممد تيسا الرجيب ،حتليل القوائم املالية ،منشورات جامعة القدس املفتوحة ،القدس ،فلسطني ،الطبعة األوىل ،2110 ،ص .223

 5اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،21مرجع ساب ( ،املادة ،)2 0201 :ص.25
6

يصطلح عليها يف النظام احملاسيب املالي بو" :تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية" ،وهي األنشطة اليت يتولد عنها منتوجات وتاها من

األنشطة تا املرتبطة ال باالستثمار وال بالتمويل.
 7حممد مطر ،مبادة احملاسبة املالية – الدورة احملاسبية ومشاكل االع،اف والقياس واإلفصاح ،دار وائل للنشر ،عماهل ،األردهل ،2117 ،ص .003
 8حممد املربوك أبو  زيد ،التحليل املالي – شركات وأسوا مالية ،دار املريخ للنشر ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية ،2111 ،ص0220
9

مداني بن بلغيث ،أهمية إصقاح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية بالتطبي على حالة اجلزائر ،أيروحة دكتوراه تا منشورة،

جامعة اجلزائر ،2110 ،ص0255

 10اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،21مرجع ساب ( ،املادة ،)2 0201 :ص.25
 11حممد املربوك أبو  زيد ،مرجع ساب  ،ص0222
12

جيب األخذ بعني االعتبار وجود أنشطة مالية قد ال تدخل يف صلب قائمة التدفقات النقدية مثل إصدار أسهم مقابل امتقاك أصول عينية أو استخدام األصول

واملوجودات العينية يف تسديد قروض وحتويل السندات إىل أسهم وتاها ،فهذه األنشطة ال ي،تب عليها تدفقات نقدية داخلة أو خارجة حالية ،إال أهل ا تأثا
على التدفقات النقدية املستقبلية ،لذا تتطلب املبادة احملاسبية املتعارف عليها اإلفصاح عن هذه األنشطة نظرا ألهميتها بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية
وعرضها يف جداول ملحقة بالكشوف املالية كما ن

عليها النظام احملاسيب املالي.

 13يار عبد العال محاد ،حتليل القوائم املالية ألتراض االستثمار ومنح االئتماهل :نظرة حالية ومستقبلية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2112 ،ص 0207
14

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،21مرجع ساب ( ،املادة ،)2 0201 :ص025

 15حممد أبو نصار ،مجعة محيدات ،معايا احملاسبة واإلبقاغ املالي الدولية ،دار وائل ،عماهل ،األردهل ،الطبعة الثانية ،2115 ،ص .210
16

مؤيد راضي خنفر ،تساهل فقاح املطارنة ،حتليل القوائم املالية (مدخل نظري وتطبيقي) ،دار وائل ،عماهل ،األردهل ،2110 ،ص.217

 17حممد عبد العزيز خليفة ،وآخروهل ،شرح معايا احملاسبة املصرية ،مركز فجر للطباعة ،القاهرة ،2111 ،اجلزء األول ،ص .233
 18رضواهل حلوة حناهل ،مدخل النظرية احملاسبية :اإليار الفكري – التطبيقات العملية ،دار وائل ،عماهل ،األردهل ،الطبعة األوىل ،2112 ،ص 0232
 19أي  :الدف ،الكبا وف اصطقاح النظام احملاسيب املالي.
 20اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،21مرجع ساب ( ،املادة ،)3 0201 :ص025
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21

ميكن للمحلل املالي حتليل املركز النقدي للمؤسسة االقتصادية واختيار الطريقة املناسبة لقائمة التدفقات النقدية من بني جمموعة من البدائل بناء على

متطلبات التحليل ووف

تحليليةالدراسة.
باملؤسسة حمل
احمليطة
للفترة ()4102-0991
قياسية
واملاليةاسة
الظروف االقتصادية در

 22مؤيد راضي خنفر ،فقاح تساهل املطارنة ،مرجع ساب  ،ص0211
23

حدد النظام احملاسيب واملالي بالتواف مع املعيار( )IAS7كيفية عرض الطريقة املباشرة وهي الطريقة املرجعية املوصى بها جلدول تدفقات اخلزينة،

وتتضمن:


إظهار العناصر الرئيسية لدخول وخروز النقدية اإلمجالية ( زبائن ،موردين ،ضرائب )...لتحديد التدف النقدي الصايف.



تقريب هذا التدف النقدي الصايف مع النتيجة قبل الضرائب للف،ة املعنية.
أنظر :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،21مرجع ساب ( ،املادة ،)3 0201 :ص.25

24

حممود عبد احلليم اخلقايلو ،التحليل املالي باستخدام البيانات احملاسبية ،دار وائل ،عماهل ،األردهل ،الطبعة اخلامسة ،2121 ،ص.225

 25مؤيد راضي خنفر ،فقاح تساهل املطارنة ،مرجع ساب  ،ص0211
26

عبد الناصر نور ،إبراهيم صيام ،وليد  زكريا اخلداش ،حسام الدين مصطفى ،أصول احملاسبة املالية ،دار املساة للنشر والتو زيع والطباعة ،عماهل،

األردهل ،2121 ،اجلزء الثاني ،ص0270

 27حسب النظام احملاسيب واملالي ترتكز الطريقة تا املباشرة على تصحيح وتسوية النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ باحلسباهل:
 أثار املعامقات دوهل التأثا يف اخلزينة (االهتقاكات ،تغاات الزبائن ،احملزونات ،تغاات املوردين)...؛
 التفاوتات أو التسويات (الضرائب مؤجلة)؛
 التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل(قيمة التنا زل الزائدة أو الناقصة) وهذه التدفقات تقدم كقا على حدا.
أنظر :اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد  ،21مرجع ساب ( ،املادة ،)3 0201 :ص025
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