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  )للصناعة الصيدالنية في الجزائر بيوفارم شركةدراسة حالة (
 



  
  ".لئن شكرتم ألزيدنكم، وليس ذلك على اهللا بعزيز

التحدث بنعمة اهللا شكر، وتركها كفر، ومن ال يشكر القليل 

  ".ال يشكر الكثير، ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

هللا الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل ووفقنا لما فيه الخير والصالح، والصالة 

  والسالم على أشرف المرسلين

التي لم " فضيلي سمية"يسعدنا أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ألستاذتنا الفاضلة 

 لبحث بأحسن صورةتبخل علينا بتوجيهاتها القيمة ومساعدتها لنا منذ البداية للخروج با

  .فأسأل اهللا تعالى أن يحقق لها الريادة في حياتها وأن يوصلها إلى أسمى وأرقى المعالي

بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة وإلى جميع زمالئنا في الدفعة ونخص 

المذكرة  هوإلى كل من قدم لنا يد العون في انجاز هذ

  

لئن شكرتم ألزيدنكم، وليس ذلك على اهللا بعزيز: "يقول اهللا تعالى

التحدث بنعمة اهللا شكر، وتركها كفر، ومن ال يشكر القليل ": ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

ال يشكر الكثير، ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

هللا الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل ووفقنا لما فيه الخير والصالح، والصالة 

والسالم على أشرف المرسلين

  :أما بعد

يسعدنا أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ألستاذتنا الفاضلة 

تبخل علينا بتوجيهاتها القيمة ومساعدتها لنا منذ البداية للخروج با

فأسأل اهللا تعالى أن يحقق لها الريادة في حياتها وأن يوصلها إلى أسمى وأرقى المعالي

بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة وإلى جميع زمالئنا في الدفعة ونخص 

وإلى كل من قدم لنا يد العون في انجاز هذ" تخصص محاسبة وجباية

  .من قريب أو بعيد سواء

 

 

يقول اهللا تعالى

ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

هللا الذي أعاننا على إنجاز هذا العمل ووفقنا لما فيه الخير والصالح، والصالة  فالحمد

يسعدنا أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ألستاذتنا الفاضلة 

تبخل علينا بتوجيهاتها القيمة ومساعدتها لنا منذ البداية للخروج با

فأسأل اهللا تعالى أن يحقق لها الريادة في حياتها وأن يوصلها إلى أسمى وأرقى المعالي

بالشكر والتقدير إلى لجنة المناقشة وإلى جميع زمالئنا في الدفعة ونخص  مكما نتقد

تخصص محاسبة وجباية"بالذكر 



وال تطيب ...وال تطيب اللحظات إال بذكرك 

 ونصح األمة...وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله إلى من بلغ الرسالة  وأدى األمانة

  سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  ....إلى من أشفقت على عينيا من كثرة القراءة

....  

اسمه بكل افتخار إلى من أحمل .... وال زال 

  ....والدفء األبوي

 لي ما اإلى من أظهرو ...إلى من علموني علم الحياة

  ...إلى الشموع التي تنير لي الطريق

...  

إلى كل من يجمع بين سعادتي ...إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات 

  ...إلى كل من أحب

  ...إكرام 

  
وال تطيب اللحظات إال بذكرك ...وال يطيب النهار إال بطاعتك ... اليطيب الليل إال بشكرك

وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله إلى من بلغ الرسالة  وأدى األمانة

سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم... إلى نبي الرحمة ونور العالمين...

إلى من أشفقت على عينيا من كثرة القراءة....إلى عذبة السجايا ....أميرة قلبي  ىإل....

....هذا أنا أهديك نتاج تلك القراءة

  ....إلى أمي الحبيبة

وال زال ... .إلى من تربع على عرش إعجابي  ....إلى اإلنسان العظيم 

والدفء األبوي.... إلى الرجولة المكتملة....

  ....إلى والدي الحبيب

إلى من علموني علم الحياة...إلى من آثروني على أنفسهم ...إلى قوتي ومالذي بعد اهللا 

إلى الشموع التي تنير لي الطريق...لحياةهو أجمل من ا

...إلى إخوتي وأخواتي حفظهم اهللا

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات ... مالذي وملجئي

  ...وحزني

إلى كل من أحب...إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 

  

اليطيب الليل إال بشكرك إلهي

وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهللا جل جالله إلى من بلغ الرسالة  وأدى األمانة...اآلخرة إال بعفوك 

...

....إلى إنسانة الروح 

إلى اإلنسان العظيم 

إلى قوتي ومالذي بعد اهللا 

مالذي وملجئي اإلى كل من كانو 



       

  أهديهاالحمد والشكر هللا الذي ثبت عزيمتي فهو من وفقني في جني ثمرة نجاحي التي 

 في االستمرار على وشجعني دوما بجانبي

  .العافية و الصحة

  .العافية و الصحة بدوام اهللا حفظها"الغالية

  لها حدود ال ومحبة قوة

  جميع األهل واألقارب واألصدقاء

  كل أساتذة العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وخاصة أساتذة وطلبة محاسبة وجباية معمقة

  ...إلى من أخلص ومد يد العون لي وترك في أعماقي ذكريات جميلة 

  ....هـــــــاجـــــر 

  

الحمد والشكر هللا الذي ثبت عزيمتي فهو من وفقني في جني ثمرة نجاحي التي 

  :إلى

بجانبي وقف من األرض، فوق ثبات بكل أقف كيف

الصحة بدوام اهللا حفظه" وقرالم أبي" النجاح

الغالية أمي" وقوتي سندي ،الجنان قدميها تحت

قوة أكتسب بوجودهم من أعتمد وعليهم أكبر بهم

  أخواتي... إخوتي  

جميع األهل واألقارب واألصدقاء 

كل أساتذة العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وخاصة أساتذة وطلبة محاسبة وجباية معمقة

إلى من أخلص ومد يد العون لي وترك في أعماقي ذكريات جميلة 

  

  

  

الحمد والشكر هللا الذي ثبت عزيمتي فهو من وفقني في جني ثمرة نجاحي التي 

كيف علَّمني من 

تحت الرحمان بسط من

بهم من

كل أساتذة العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وخاصة أساتذة وطلبة محاسبة وجباية معمقة  

إلى من أخلص ومد يد العون لي وترك في أعماقي ذكريات جميلة 
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 مقدمة�عامة



عامة مقدمة  

 ~  أ ~

 :تمهيد 

أدائها  يف تقييملدورها الكبري تقوم خمتلف املؤسسات االقتصادية بإعداد قوائمها املالية يف �اية كل دورة حماسبية، 

من خالل تقييم وضعيتها السابقة واحلالية وكذا التوقعات املستقبلية هلا، حبيث جند أن للمعلومة املالية واحملاسبية دور  املايل

  .لقوائم املالية باستخدام أهم املؤشرات والنسبمن خالل حتليل ايف املؤسسات  اإلسرتاتيجيةأساسي يف اختاذ القرارات 

وعدم التأكد، وذلك من  ةيف عملية التنبؤ وتقدير حالة املخاطر  متخذي القرارة تساهم القوائم املالية يف مساعد

خمتلف القرارات، ومن أبرز هذه القوائم جند قائمة  اختاذعلومات املالئمة اليت تستخدم يف تقدير املى ل العمل علخال

متثل متحصالت  باعتبارهامن أمهية كبرية  ة ملا هلابالفعالة لتقدمي املعلومات املناسالتدفقات النقدية اليت تعترب الوسيلة 

، ومن مث إمكانية متكني متخذ القرار من معرفة قدرة املؤسسة على حتقيق التدفقات يف باملؤسسة خاصةومدفوعات نقدية 

  .املستقبل

  :ومن خالل ما سبق ميكن صياغة اإلشكالية التالية :إشكالية الدراسة 

شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية في قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في  هل تساهم

  ؟الجزائر

  : من أجل معاجلة وحتليل هذه املشكلة وبغية الوصول إىل فهم واضح هلا، مت طرح األسئلة الفرعية التالية

 ؟؛اسرتاتيجيما هي عناصر قائمة التدفقات النقدية واليت هلا بعد  - 

كيف تساهم النسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية يف املؤسسات  - 

  االقتصادية؟

شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية يف املتخذة يف  القرارات اإلسرتاتيجية تقييمقائمة التدفقات النقدية يف هل تساهم  - 

  ؟اجلزائر

شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية يف املستقبلية يف  القرارات اإلسرتاتيجية اختاذقائمة التدفقات النقدية يف هل تساهم  - 

  ؟اجلزائر

  :لإلجابة على التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية مت وضع الفرضيات التالية :فرضيات الدراسة 

  والتمويلية؛عناصر قائمة التدفقات النقدية اليت هلا بعد اسرتاتيجي هي األنشطة االستثمارية  - 

تساهم النسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية من خالل تشخيص الوضعية  - 

  ؛فوالتعرف على أهم نقاط القوة والضع املالية للمؤسسات االقتصادية



عامة مقدمة  

 ~  ب ~

شركة بيوفارم املتخذة يف  القرارات اإلسرتاتيجية تقييميف باالعتماد على النسب املالية قائمة التدفقات النقدية تساهم  - 

  ؛للصناعة الصيدالنية يف اجلزائر

بيوفارم  شركةاملستقبلية يف  القرارات اإلسرتاتيجية اختاذيف باالعتماد على النسب املالية قائمة التدفقات النقدية تساهم  - 

  .للصناعة الصيدالنية يف اجلزائر

تتلخص أمهية الدراسة يف التعرف على أهم اجلوانب النظرية لقائمة التدفقات النقدية ودراستها  :أهمية الدراسة 

وحماولة إظهار األثر الذي تؤديه هذه القائمة يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية ومدى مسامهتها يف تقييم أداء  بشكل أدق

 .، من خالل تقييم القرارات اإلسرتاتيجية املتخذة سابقاضعية املالية للمؤسساتالو 

  :�دف هذه الدراسة إىل :أهداف الدراسة 

  ؛اإلداري القرار اختاذالتعرف على قائمة التدفقات النقدية ومدى مسامهتها يف  - 

قائمة التدفقات النقدية من معلومات مفصلة ودقيقة بيان كيفية اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية املناسبة من خالل ما توفره  - 

  �تم مبختلف األطراف املستفيدة منها؛

التدفقات النقدية قائمة توفري املعلومات ملستخدمي القوائم املالية حول التغريات احلاصلة يف النقدية للمؤسسة بواسطة  - 

  ؛تشغيل، استثمار، متويل: إىل ثالث دورات رئيسية املصنفة

لة حتليل قائمة التدفقات النقدية للمؤسسة حمل الدراسة والوقوف على أهم اجلوانب واملؤشرات اليت متكن من معرفة حماو  - 

  .وضعيتها املالية

املنهج الوصفي  لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وإثبات صحة الفرضيات اعتمدنا يف دراستنا :منهج الدراسة 

وقد استخدما أداة دراسة احلالة يف معاجلتنا للفصل التطبيقي من خالل اسقاط ما ، التحليلي يف عرض املعلومات وحتليلها

 .وحدناه يف اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي

  :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة والتوصل إىل النتائج فإن الدراسة ارتبطت حبدود مكانية وزمنية :حدود الدراسة 

 .متت الدراسة امليدانية على مستوى شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية يف اجلزائر :الحدود المكانية -

 إىل 2015على التقارير املالية السنوية للمؤسسة حمل الدراسة وللفرتة املمتدة من سنة  االعتمادمت  :الحدود الزمنية -

 .سنوات 5أي ملدة  2019

  :الدراسة جمموعة من الصعوبات أمههالقد واجهتنا أثناء إعداد هذه : صعوبات الدراسة 

الذي أدى إىل غلق مجيع  "covid19"بسبب تفشي فريوس امليدانية،  بالدراسة للقيام مؤسسة إجياد يف صعوبة - 

  املؤسسات؛



عامة مقدمة  

 ~  ت ~

بسبب اجلائحة اليت أسرت العامل مت تغيري األسلوب والطريقة اليت كان من املفروض إتباعها من أجل معاجلة موضوعنا  - 

فاضطرنا للبحث عن مؤسسة اقتصادية جزائرية تقوم باإلفصاح عن تقاريرها املالية، وهذا األمر كان صعب جدا، واستمر 

  .البحث إىل غاية توصلنا إىل شركة بيوفارم لألدوية

لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت املطروحة، والختبار الفرضيات ولتحقيق أهداف  :هيكل الدراسة 

اإلطار النظري لقائمة  يتناول الفصل األولاسة، قمنا بتقسيم البحث إىل فصلني فصل نظري وفصل تطبيقي، الدر 

وذلك بتقسيمه إىل ثالث مباحث، املبحث األول بعنوان اإلطار النظري  اإلسرتاتيجيةالتدفقات النقدية يف اختاذ القرارات 

لقائمة التدفقات النقدية تناولنا فيه ماهية قائمة التدفقات النقدية وطرق إعدادها وحتليلها، كما تطرقنا يف املبحث الثاين 

ة اختاذ القرارات اإلدارية والقرارات إىل اإلطار النظري الختاذ القرارات اإلسرتاتيجية من خالل إبراز مفاهيم حول عملي

املبحث ص يصخت مت حني يفيف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية،  اإلسرتاتيجية ومعرفة الدور الذي تلعبه املعلومات احملاسبية

  .الثالث للدراسات السابقة

على واقع شركة  فقد قمنا بدراسة ميدانية كمحاولة إلسقاط اجلانب النظري لفصل الثانيبا ما يتعلقأما في    

تقدمي للشركة حمل الدراسة من خالل التطرق ملفهومها ، حيث تضمن املبحث األول للصناعة الصيدالنية يف اجلزائر بيوفارم

بيوفارم شركة  مت فيه تقدمي قراءة مالية لوضعية فقد املبحث الثاينومنتجا�ا وعرض هيكلها التنظيمي، أما فيما خيص 

 شركة بيوفارم اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية يف قائمة التدفقات النقدية يفألثر دراسة حتليلية و  ،)2019-2015(خالل فرتة 

  .ويف األخري خامتة واليت حتتوي على أهم النتائج والتوصيات؛ وذلك كمبحث ثالث



:الفصل��ول   

قائمة�التدفقات�النقدية�دور��طار�النظري�ل

 ���اتخاذ�القرارات��س��اتيجية
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  :تمهيد

 اختاذتعرف احملاسبة على أ�ا عملية حتديد وقياس وتوصيل املعلومات خلدمة متخذي القرارات واملستفيدين منها يف 

يف  املايل وجدول حسابات النتائجبقائميت املركز الكبري من السنوات كان االهتمام  فالعديدرشيدة،  اقتصاديةقرارات 

لكل املستخدمني هلا لتشخيص وضعية املؤسسة واليت يتم على ضوئها اختاذ قرارات  وإيصاهلااحلصول على املعلومات 

لكن مبرور الوقت ويف ظل التغريات اليت شهدها االقتصاد الوطين مل تعد تلك القوائم مالئمة الختاذ بعض ، مالئمة

القرارات، حيث تزايد االهتمام بقائمة التدفقات النقدية نظرا للمعلومات اليت تبينها، وعليه أصبحت هاته القائمة من 

  .االيت تلتزم املؤسسة بإعداده األساسيةالقوائم املالية 

مؤسسات مجيع التنظيمات و  إدارةيف أمهية كبرية  من هلا  تعترب مبثابة جوهر العمل اإلداري ملا ختاذ القراراإن عملية 

لذلك فهو من املهام  ي لنجاح هاته املؤسسات أو فشلها،عمال، وقد شكل القرار اإلسرتاتيجي املرتكز األساساأل

  .هذه القرارات يف حتديد رؤية مستقبلية لنجاح املؤسسة وبقائها يف السوقدارة العليا للمؤسسة إذ تساعد األساسية لإل

  :وبناء على ذلك سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التالية

  ؛اإلطار النظري لقائمة التدفقات النقدية :المبحث األول

  ؛اإلسرتاتيجيةاإلطار النظري الختاذ القرارات  :المبحث الثاني

  .الدراسات السابقة للموضوع :المبحث الثالث
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 اإلطار النظري لقائمة التدفقات النقدية: المبحث األول

 النقدية منها تأيت اليت املصادر عن تفصح فهي الضرورية، األساسية املالية القوائم من النقدية التدفقات قائمة تعد

 النقدية املتحصالت تفسري خالل من باملؤسسة املتعلقة تراراالق اختاذ من والدائنني املستثمرين متكن حيث إنفاقها وكيفية

ومن خالل هذا املبحث سنتطرق إىل نشأ�ا ومفهومها واستخداما�ا ؛ الفرتة خالل حدثت اليت النقدية واملدفوعات

  .وطرق إعدادها

  ماهية قائمة التدفقات النقدية: المطلب األول

 القوائم املالية اهلامة اليت أصبح على املؤسسة إعدادها على أ�ا جزء التعترب قائمة التدفقات النقدية من بني 

  .يتجزأ من بيانا�ا املالية

  تاريخي لقائمة التدفقات النقديةالتطور ال :أوال

قائمة التدفقات النقدية مل تكن وليدة حلظة معينة، وإمنا هي خالصة جهود ودراسات تتابعت عرب مراحل زمنية 

  1:عليه اآلن وصلت إىل مامتتالية حىت 

حتت إشراف جممع احملاسبني  1961يف عام  MASONوقد كانت البداية بالدراسة اليت أصدرها  :1961في عام  -01

تقارير الته النشرة احملاسبية بضرورة إدراج قائمة األصول املخصصة يف احيث أقرت ه ،AICPAالقانونيني األمريكيني 

  .بأن تشملها تقارير املراجعالسنوية املقدمة للمسامهني 

بتعديل يف اسم القائمة  03الرأي رقم ) APB( أقر جملس املبادئ احملاسبية األمريكية 1963ويف عام  :1963في عام  -02

  .كمعلومات متممة للتقارير املاليةو بأن تعرض القائمة  ) قائمة املوارد واالستخدامات(القدمية إىل 

اليت أوصت بإلزامية إعداد قائمة التغريات يف املركز املايل  )19(صدرت النشرة رقم  1971ويف عام  :1971في عام  -03

وإن كان يشملها تقرير املراجع، إذ أن هذه القائمة كانت تعرض التغري يف رأس املال فها جزءا مكمال للقوائم املالية بوص

قائمة مالية توضح مصادر رأس املال واستخداماته "ى أ�ا العامل باعتباره تقريبا مناسبا للتدفق النقدي وقد مت تعريفها عل

، ولكن اجتاه املؤسسة لالفرتاض بشكل "خالل املدة احملاسبية، كما تفصح هذه القائمة عن أنشطة التمويل واالستثمار

يرين املاليني يف ضخم يف بداية الثمانينات أدى هذا إىل إحداث تغريات جذرية يف بيئة التقرير املايل، لذا أوصى معهد املد

  .س املال العامل يف إعداد القائمةأباستخدام املنهج النقدي بدال عن منهج ر  1981عام 

                                                           
 24جملد جامعة دمشق، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، دراسة تحليلية لمحتوى المعلومات لقائمة التدفقات النقدية، حسني دحدوح، 1

  .205 - 204ص ص  ،2011 العدد الثاين، دمشق،
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والذي مبوجبه  95املعيار  )FASB(أصدر جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية  م1987ويف عام  :1987في عام  -04

  .املركز املايلقائمة التغريات يف مت إحالل قائمة التدفقات النقدية ب

ضرورة إلزام ) IASC(الصادر يف جلنة معايري احملاسبة الدولية  07مت تبين املعيار احملاسيب الدويل رقم  :1992في عام  -05

عرض ) 01(عمال بإعداد قائمة التدفقات النقدية دوريا ضمن جمموعة القوائم املالية، مبوجب املعيار رقم مؤسسة األ

  .يتجزأ من البيانات املالية حيث اعتربت قائمة التدفقات النقدية جزءا ال ،1997البيانات املالية الصادرة سنة 

وميكن متييز ثالث مراحل أساسية هلذا التطور حيث اختذت القائمة يف كل مرحلة منها منوذجا يتناسب مع 

  1:النحو التايل احتياجات املؤسسة ورجال األعمال يف تلك املرحلة وذلك على

الصادر عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  03 تطلبها الرأي رقم: قائمة مصادر األموال واالستخدامات -01

AICPA  1963عام.  

الصادر عن جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية  19تطلبها الرأي رقم : قائمة التغيرات في المركز المالي -02

)FASB ( 1971عام.  

) 07(وكذلك املعيار الدويل  1987عام  )FASB(الصادر عن  25 تطلبها املعيار رقم :قائمة التدفقات النقدية -03

بصورته النهائية واليت أصبح ساري  1992عام  IASCالصادر عن جلنة معايري احملاسبة الدولية " قائمة التدفقات النقدية"

واجلدول التايل يلخص املراحل اليت مرت �ا  ؛1994عام  جويليةءا من األول من ااملفعول بالنسبة للقوائم املالية املعدة ابتد

  :قائمة التدفقات النقدية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مالية ختصص  ،، مذكرة ماسرتتقييم األداء المالي للمؤسسة من خالل قائمة التدفقات النقدية دراسة حالة مؤسسة االسمنت بسور الغزالنخبيت صاحل، 1

  .4 - 3 ص ص ،2018البويرة، أكلي حمند أوحلاج، اسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حمو 
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  ".قائمة التدفقات النقدية" 07 نبذة تاريخية عن المعيار الدولي رقم: 01 الجدول رقم

  البيان  التاريخ

1976  07E: قائمة مصادر استخدامات املوارد املالية  

  صدور املعيار قائمة التغريات يف املركز املايل: IAS7  1997 أكتوبر

  IAS7بداية سريان املعيار   01/01/1979

  IAS7قائمة التدفقات النقدية واليت عدلت املعيار : 36Eمسودة العرض   1992جويلية 

  بعنوان قائمة التدفقات النقدية IAS7صدور املعيار املعدل   1992ديسمرب 

  1997الصادر سنة  IAS7والذي ألغي  1992الصادر سنة  IAS7 بداية تطبيق املعيار  01/01/1995

، 6العدد جملة االقتصاد وا�تمع، ، قائمة التدفقات النقدية 07 الدولي رقمالمعيار المحاسبي ، بوهني فتحية، مرزاقة صاحل: المصدر

  .85ص ،2010 قسنطينة، جامعة عبد احلميد مهري،

  تعريف قائمة التدفقات النقدية : ثانيا

  :توجد عدة تعريفات لقائمة التدفقات النقدية نذكر منها  

ليل اخلاصة بالذمة أداة حتليلية هامة تتجاوز نقائص التح"أ�ا تعرف قائمة التدفقات النقدية على : التعريف األول -01

  1".على منظور ديناميكي، وتبحث عن اخليارات اإلسرتاتيجية املالية وتقوم

     النقدية واملدفوعات )املقبوضات( النقدية املتحصالت تعرض قائمة" بأ�ا أن تعرف ميكن كما: التعريف الثاني -02

 التمويل وأنشطة االستثمار التشغيل، أنشطة أنشطة :رئيسية أنشطة ثالثة من النقدية يف التغري وصايف )املدفوعات(

  2."الفرتة خرآو  الفرتة أول يف توفيق النقدية إىل تؤدي بصورة حمددة زمنية فرتة خالل اقتصادية ؤسسةمل

فعالية تسيري املوارد املالية  تلك األداة الدقيقة املستخدمة للحكم على"تعرف على أ�ا  :التعريف الثالث -03

واستخداما�ا، وذلك اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد املعيار األكثر موضوعية يف احلكم على تسيري مالية املؤسسة 

تتخذ على ضوئها جمموعة من القرارات اهلامة كتغيري ) اإلدارة العليا(ويعترب كجدول قيادة يف يد القمة اإلسرتاتيجية 

  3.و توسيعه أو االنسحاب منه أو النمو وغريهاالنشاط أ

                                                           
يمي للنظام احملاسيب ه، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول اإلطار املفاقراءات مالية للمعيار المحاسبي الدولي السابعبلعور سليمان، علي الطيب،  1

  .1، ص2009 جامعة سعد دحلب، البليدة، ظل املعايري احملاسبية الدولية،املايل يف 
 EDIMMA  دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي – دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسةبن خليفة محزة،  2

  .10، ص2011رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر،  الوادي،
  .10املرجع نفسه، ص 3
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من األنشطة التشغيلية  النقدية وصايف التغيري يف النقدية الناتجواملدفوعات تبني املتحصالت  :التعريف الرابع -04

  1".خالل فرتة زمنية معينة يف صيغة تتضمن تسوية لألرصدة النقدية أول وآخر الفرتة للمؤسسةواالستثمارية والتمويلية 

هو عبارة عن جدول يبني لنا مدفوعات ومتحصالت ملؤسسة ما خالل فرتة زمنية معينة، كما ومن ميكن أن نقول 

توليد األموال يف احلاضر يعترب مكمل للميزانية وجدول حسابات النتائج، يساعد املؤسسة يف تقييم مدى قدر�ا على 

  .أنشطة التشغيلية، أنشطة االستثمارية، أنشطة التمويلية: والتنبؤ باملستقبل، ويشمل ثالثة أنشطة

  أهداف قائمة التدفقات النقدية :ثالثا

 2:قائمة التدفقات النقدية منها لة من األهداف اليت حتققهاهناك مج

 ؛شيد اختاذ القراراترت ئم لاملقرضني وغريهم من مستخدمي القواتوفري املالئمة للمستثمرين و  اهلدف ألي تقرير مايل يف - 

 ؛اليت وقعت خالل الفرتة للمؤسسةتوفري معلومات عن املتحصالت النقدية واملدفوعات النقدية  - 

 ؛لنقدي عن أنشطة املشروع املختلفةألساس التوفري معلومات وفقا  - 

  ؛والدائنني وغريهم يف تقييم مقدرة املشروع على توليد تدفقات نقدية موجبة يف املستقبلمساعدة املستثمرين  - 

رباح واحلصول على متويل األى توزيع علو مساعدة املستثمرين والدائنني يف تقييم مقدرة املشروع على سداد ديونه  - 

 ؛خارجي

) الظاهرة يف قائمة الدخل(بني صايف الدخل مساعدة املستثمرين والدائنني وغريهم يف تقييم أسباب االختالف  - 

 ؛)الظاهرة يف قائمة التدفقات النقدية(والتدفقات النقدية املرتبطة 

  ؛تقييم العمليات االستثمارية والتمويلية - 

 مؤسسة؛نقدية على املركز املايل للالغري النقدية و  - 

هي مصادر  ما :يلي مثل ما  تعترب ذات أمهية كبريةتفيد يف اإلجابة على كثري من أسئلة الدائنني واملستثمرين واليت - 

  .هو مقدار التغري يف النقدية خالل الفرتة؟ ما ؛هي أوجه استخدام النقدية خالل الفرتة؟ ما ؛النقدية؟

  3:لييمة التدفقات النقدية تتجلى فيما فقد أوضح أن أهداف قائ 07 أما املعيار الدويل

الستخدام  لتقييم مقدرة املؤسسة يف احلصول على النقدية وما يعادهلا وتقييم احتياجا�اتزويد مستخدمي القوائم املالية  - 

 ؛هذه التدفقات النقدية

                                                           
  .17، ص1998عمان، األردن، ، دروس وتطبيقات، الطبعة األوىل، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، التسيير الماليإلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  1
  .26 -25، ص ص 2009، كلية التجارة، جامعة املنوفة، القاهرة، التدفقات النقديةالمحاسبة عن حممد علي وهدان وآخرون،  2
  .07ص مرجع سبق ذكره،خبيت صاحل،  3
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ية توفري املعلومات الالزمة عن التغريات التارخيية يف النقدية وما يعادهلا مصنفة حسب األنشطة التشغيلية واالستثمار  - 

 ؛والتمويلية للوحدة االقتصادية

ومقدر�ا على ) املؤسسةلك سيولة مبا يف ذ(ملؤسسة وهيكلها املايل تغريات اليت طرأت على صايف موجودات اتقييم ال - 

 ؛الظروف والفرص املتغريةتأثري يف مبالغ التدفقات النقدية وتوقيتها بغرض التكيف مع ال

ير مناذج لتحديد ومقارنة القيمة احلالية نقدية وما يعادهلا واملساعدة يف تطو الحتديد مقدرة الوحدة االقتصادية يف توليد  - 

  .ة للوحدات االقتصادية املختلفةتدفقات النقدية  املستقبليلل

  طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية: المطلب الثاني

هناك العديد من النماذج إلعداد قائمة التدفقات النقدية صادرة عن هيئات مالية ومجاعات متخصصة وغريهم 

طريقة مباشرة وطريقة غري مباشرة، وقبل احلديث عن هذا البد : اجلزائري أعطى طريقتني لعرض هذه القائمةإال أن املشرع 

  .حتتويه من مكونات لنا من اإلشارة إىل املعلومات والبيانات الالزم توفرها إلعداد هذه القائمة ومعرفة ما

  مكونات قائمة التدفقات النقدية: أوال

واالستثمار والتمويل  إىل أنشطة التشغيلبوبة املفرتة �ا النقدية خالل الرض تدفقاينبغي على كل مؤسسة أن تع

اليت تسمح ملستخدمي القوائم املالية  بالطريقة اليت تكون مالئمة ألعماهلا، حيث يوفر التبويب حسب النشاط املعلومات

وفيما يلي تعريف لكل من األنشطة التشغيلية  ،رصدة النقديةاألبتقدير أثر تلك األنشطة على املركز املايل للمؤسسة و 

  :األنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية

 هي األنشطة الرئيسية املولدة إليرادات املؤسسة وكذلك األنشطة األخرى اليت ال تعترب أنشطة :األنشطة التشغيلية -01

اإليراد الرئيسي  املقام األول عن طريق أنشطة توليدتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل يف و  ؛استثمارية أو متويلية

 للمؤسسة ولذلك فإ�ا تنتج بصفة عامة من املعامالت واألحداث األخرى اليت تدخل يف حتديد صايف الربح أو اخلسارة

  1:وتتضمن التدفقات التالية

) مدينون وأوراق القبض(الء املتحصالت من بيع السلع واخلدمات، أو من حتصيل احلسابات املدينة اخلاصة بالعم - 

وكذلك املتحصالت من عوائد االستثمار يف األوراق املالية أو أي نشاط ال يدخل ضمن النشاط االستثماري أو 

 ؛التمويلي

                                                           
، رسالة ماجيستري يف علوم التسيري، ختصص اإلدارة املالية، جامعة منتوري المالي المحاسبي النظام وفق المالية للقوائم المالي التحليللزعر حممد سامي،  1

   .55، ص2012 - 2011قسنطينة، 
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الدائنة اخلاصة  املدفوعات مقابل تكلفة البضاعة املباعة واخلدمات املقدمة للعمالء وكذلك مقابل سداد احلسابات - 

  .، وكذلك املدفوعات عن فوائد القروض وسداد الضرائب)دفعالدائنون وأوراق (باملوردين 

وهي عبارة عن األنشطة اليت تتعلق باقتناء واستبعاد األصول طويلة األجل واالستثمارات  :األنشطة االستثمارية -02

 1:اليةاألخرى اليت ال تدخل يف حكم النقدية، وتتضمن التدفقات الت

 ؛األجلاملتحصالت واملدفوعات لبيع أو حيازة األصول املادية، غري املادية واألصول األخرى طويلة  - 

 ؛أخرىاملتحصالت واملدفوعات الناجتة عن التنازل أو حيازة أسهم مؤسسات  - 

 .املتحصالت واملدفوعات الناجتة عن القروض املمنوحة ألطراف أخرى - 

عبارة عن األنشطة اليت ينتج عنها تغريات يف حجم ومكونات األموال اخلاصة والقروض  :األنشطة التمويلية -03

 2:اخلاصة باملؤسسة وتتضمن التدفقات التالية

 ؛األخرىاملقبوضات النقدية الناشئة من إصدار األسهم أو صكوك امللكية  - 

 ؛املؤسسةاملدفوعات النقدية للمالك القتناء أو اسرتداد أسهم  - 

والسلفيات األخرى قصرية وطويلة  املقبوضات النقدية من إصدار صكوك املديونية والقروض وأوراق الدفع والسندات - 

 .األجل

منها تبويبا  ومع مراعاة أن املعاملة الواحدة يف بعض احلاالت قد تتضمن تدفقات نقدية متكن من تبويب كل

فائدة القرض فتبوب ئدة القرض ومبلغ القرض األصلي، أما فمثال السداد النقدي لقرض ما يتضمن كل من فا ،خمتلفا

  .نشاط تشغيلي يف حني يتم تبويب القرض األصلي على أنه نشاط متويليعلى أ�ا 

  :ويعرض الشكل التوضيحي التايل التدفقات الداخلة واخلارجة مصنفة على أساس النشاط

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Brunot COLMANT et autres, comptabilité financière normes ias/ifrs. Pearson éducation, Paris France, 2008, p45. 

  .56، ص مرجع سبق ذكره لزعر حممد سامي، 2
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  أساس األنشطة التدفقات الداخلة والخارجة مصنفة على: 01 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، اجلزء األول، دار المحاسبة المتوسطةمد السلطان، حمتعريب أمحد حامد حجاج وسلطان ، دونالد كيسو جريي وجيانت :المصدر

  .249، ص1999 املريخ للنشر، الرياض اململكة العربية السعودية،

  الطريقة المباشرة وفق النظام المحاسبي المالي :ثانيا

يطلق على هذه الطريقة أيضا طريقة حسابات النتائج حيث يتم مبوجبها جتاهل صايف الربح وحتديد كل من 

املتحصالت النقدية واملدفوعات املرتبطة بأنشطة التشغيل، ويكون الفرق بينهما هو صايف التدفقات النقدية املرتبطة بذلك 

 :أنشطة تمويلية

 مالية يف إصدار أوراق -

 .شكل صك ملكية

 .إصدار ديون، سندات -

 

 :أنشطة تمويلية

   .سداد توزيعات -

 .تسديد ديون -

 .املال اسرتداد أسهم رأس -

  :أنشطة تشغيلية

 عندما تتجاوز النفقات

 )املصروفات(النقدية 

ة املتحصالت النقدي

 ).اإليرادات(

 :أنشطة تشغيلية

 عندما تتجاوز املتحصالت

) اإليرادات(النقدية 

 .يةالنقد املدفوعات

  :أنشطة استثمارية

 .بيع عقارات، آالت ومعدات -

 حقوق ملكية يفبيع أوراق مالية لديون و  -

  .مؤسسات أخرى

 .حتصيل الديون املقدمة ملؤسسات أخرى -

 :أنشطة استثمارية

 .ومعدات شراء عقارات، آالت -

اخلاصة  ديون، األموال شراء أوراق مالية، -

  .مؤسسات أخرى يف

 .تقدمي قروض ملؤسسات أخرى -

  

 مجمع النقدية

 تدفقات داخلة تدفقات داخلة

خارجةتدفقات  خارجةتدفقات    
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اسبية اخلاصة باملؤسسة أو عن طريق تعديل املبيعات، تكلفة السجالت احمل: النشاط، ويتم اإلفصاح عنها إما من خالل

  2 :وتتميز هذه الطريقة مبا يلي 1،وكذلك باقي بنود حسابات النتائج املبيعات،

  تقدمي معلومات عن املصادر الفعلية للتدفقات النقدية وكيفية استخدامها خالل فرتة زمنية معينة؛ - 

  يف تقدير مقادير التدفقات النقدية ضمن فرتة معينة؛تقدمي معلومات مباشرة ومفيدة تساعد  - 

  .تعد األرقام املستخرجة مبوجبها موضوعية، األمر الذي ميكننا من تدقيقها بسهولة - 

  :ويأخذ جدول تدفقات اخلزينة وفق الطريقة املباشرة الشكل التايل

  حسب الطريقة المباشرةالنقدية تدفقات الجدول : 02الجدول رقم 

  مالحظة  البيان
  السنة المالية

  ن

  السنة المالية

  1-ن

  :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

  . التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن - 

  .دين و العاملنير املبالغ املدفوعة للمو  - 

  .املدفوعة األخرىالفوائد واملصاريف املالية  - 

  .الضرائب من النتائج املدفوعة - 

      

        .غير العاديةالخزينة قبل العناصر تدفقات أموال 

جيب (تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية 

  ).توضيحها

      

        ).أ(صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل 

  .تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات االستثمار

  تثبيتات مادية أو غري مادية اقتناءاملسحوبات عن 

  التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مادية أو غري مادية 

  تثبيتات مالية  اقتناءاملسحوبات عن 

  التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية

  حتصيلها عن التوظيفات املاليةيتم الفوائد اليت 

  املقبوضة من النتائج واألقساطاحلصص 

      

                                                           
  .58، صمرجع سبق ذكره، حممد ساميلزعر  1
علوم التجارية ، ختصص ، مذكرة ماسرت أكادمييأهمية استخدام قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسات االقتصادية نسرين فرحات، 2

  .55، ص 2016 - 2015 أم البواقي،العريب بن مهيدي، جامعة 
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        )ب(الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمارتدفقات أموال 

  تدفقات الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

  التحصيالت يف أعقاب إصدار أسهم

  احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام �ا

  التحصيالت املتأتية من القروض

  .تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة

      

        ).ج(المتأتية من أنشطة التمويل تدفقات الخزينة 

        تأثري وتغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

        )ج+  ب+  أ(تغير أموال الخزينة للفترة 

  .أموال اخلزينة عند االفتتاح

  .اإلقفالعند  ةأموال اخلزين

  .تأثري تغريات سعر العمالت األجنبية

      

        تغير أموال الخزينة 

        المقارنة مع النتيجة المحاسبية

يحدد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة ، 2008يونيو  26قرار مؤرخ يف ال: المصدر

  .35، ص25/03/2009، الصادر يف 19العدد للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية الحسابات وقواعد سيرها

  1المباشرة وفق النظام المحاسبي الماليالطريقة غير : اثالث

الناتج النهائي (الدخل املستخرج  يتم مبوجب احتساب صايف التدفق النقدي للنشاط التشغيلي عرب تعديل صايف

  .أو صايف الربح أو اخلسارة) الدخللقائمة 

زانية والنتيجة العتماد على جدول امليباتستخرج التدفقات املرتبطة بنشاطات العمليات حسب هذه الطريقة 

 يف الغالب خمصصات(حبيث حيذف من النتيجة الصافية احملاسبية األعباء واإليرادات اليت ال أثر هلا على اخلزينة 

  .لنشاطباأو اليت ال عالقة هلا ) تجاعات االهتالكات واملؤونارت واس

دادها أقل بسهولتها، حيث أن كلفة إعوالبعض يطلق على هذه الطريقة طريقة التسوية، كما متتاز هذه الطريقة   

يف انتشار هذه الطريقة على الرغم من  تسبق من أسباب سامه من كلفة إعداد القائمة بالطريقة املباشرة، لذا فإن كل ما

  .الطريقة املباشرة يف إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباعأن املعايري الدولية قد أوصت 

  :ق الطريقة غري املباشرة الشكل التايلويأخذ جدول تدفقات اخلزينة وف

                                                           
  .58، صمرجع سبق ذكرهنسرين فرحات،  1
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  حسب الطريقة غير المباشرة التدفقات النقديةنموذج لجدول : 03 الجدول رقم

  المالحظة  البيان
  السنة المالية

  ن

  السنة المالية

  1-ن

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التشغيلية

 صايف نتيجة السنة املالية

 :تصحيحات من أجل

 االهتالكات واألرصدة

 تغري الضرائب املؤجلة

 تغري املخزونات

 ت الدائنة األخرىبائن واحلساباتغري الز

 تغري املوردين والديون األخرى

  نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب 

      

        )أ(تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط 

  االستثمارتدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات 

 ت عن اقتناء تثبيتاتبامسحو

 حتصيالت التنازل عن تثبيتات

  ثري تغريات حميط اإلدماج تأ

      

تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات االستثمار 

  )ب(

      

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل

 احلصص املدفوعة للمسامهني زيادة رأس املال النقدي

 )املنقودات(

 إصدار قروض

  تسديد قروض

      

        )ج(تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل 

        )ج + ب + أ( تغير أموال الخزينة خالل الفترة 
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 أموال اخلزينة عند االفتتاح

 أموال اخلزينة عند اإلقفال

   ثري تغريات سعر العمالت األجنبيةتأ

      

        الخزينة تغير أموال

  .35ص مرجع سبق ذكره،، 2009 مارس 25 يف الصادرة 19 العدد ،للجمهورية اجلزائرية الرمسية اجلريدة :المصدر

من أنشطة  إن االختالف بني الطريقة املباشرة والطريقة غري املباشرة يرجع إىل كيفية التعامل مع التدفقات املتأتية

باالستثمار، فالطريقة  والنشاطات األخرى غري املرتبطة ال بالتمويل والادات اإلير أي األنشطة اليت تنتج  ،االستغالل

املوردين وغريها من العناصر املعنية  ئب،رااملباشرة متثل عنصر أساسي يف دخول وخروج السيولة اإلمجالية للزبائن، الض

ا الطريقة غري املباشرة تعتمد على املايل الصايف، بينم التدفقإبراز بتدفقات اخلزينة املرتبطة بنشاطات االستغالل قصد 

فقها تدفق نقدي اهتالكات اليت ير مالت دون التأثري يف اخلزينة كاالاملعا تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية من آثار

  1.تراليس هلا عالقة بأنشطة االستغالل كفائض أو عجز التنازل عن االستثما داخلي أو خارجي أو العناصر اليت

  تحليل قائمة التدفقات النقدية: الثالثالمطلب 

يكتسب حتليل التدفقات النقدية أمهية كبرية يف عامل األعمال وذلك لدورها اهلام يف اختاذ القرارات املالية، إذ   

 كو�ا أداة حتليلية إىل جانب أدوات التحليل املايل، إذ تعترب من أهم القوائم املالية اليتتوصف قائمة التدفقات النقدية  

تساعد مستخدميها يف التعرف على األوضاع املالية للوحدة االقتصادية، فتعد هذه القائمة حلقة وصل بني جدول 

  .حسابات النتائج وامليزانية

  استخدامات قائمة التدفقات النقدية :أوال

  2.ميكن استعمال جدول التدفقات النقدية واالنتفاع به من كل اجلهات الداخلية واخلارجية للمؤسسة

توفر قائمة التدفقات معلومات مهمة عن القرارات اليت اختذ�ا اإلدارة مثل إصدار أسهم أو  :استخدامات اإلدارة -01

، وغريها من املعلومات اليت ال ميكن احلصول عليها بواسطة القوائم املالية األخرى إال بشكل األجلبيع سندات طويلة 

الية املخططة قدي من األنشطة التشغيلية لتمويل مجيع االحتياجات الرأمسنلابسيط، إن القائمة تظهر مدى كفاية التدفق 

أسهم أو سندات، وبالعكس فإذا ما أظهرت القائمة عجزا يف  بإصدار األجلرتاض اخلارجي طويل قداخليا بدال من اال

                                                           
سات حماسبية وجبائية معمقة جامعة قاصدي اختصص در  ،مذكرة ماسرت ،"أهمية جدول تدفقات الخزينة في المؤسسة االقتصادية"فاطمة الزهرة حلرش،  1

  .10ص ،2013ورقلة،  ،مرباح
 يف العلوم التجارية، ختصص إدارة أعمال ماجستري رسالة، استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتهااليمني سعادة،  2

  .86ص ،2009 - 2008 ،باتنة احلاج خلضر،جامعة 
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قدي نقائمة التدفق ال موباستخدايد أسباب حدوث مثل هذا العجز، النقدية، فإن اإلدارة قد تستخدم القائمة لتحد

  .تستطيع اإلدارة وضع مؤشرات أو ضوابط عامة حول ختفيض األرباح لالحتفاظ بالنقدية

   :يلي املستثمرين والدائنني وبقية اجلهات يف حتديد ماهذه القائمة تساعد : استخدامات المستثمرين والدائنين -02

  صافية؛قابلية املؤسسة على توليد تدفقات نقدية إجيابية  - 

  املؤسسة على مواجهة التزاما�ا اجلارية؛ قابلية - 

  املؤسسة على دفع حصص األرباح للمسامهني؛ قابلية - 

  مدى حاجة املؤسسة للتمويل اخلارجي؛ - 

  واملدفوعات النقدية املرافقة؛ النقديةأسباب االختالف بني صايف الدخل واملستلزمات  - 

 .ركز املايل للمؤسسة خالل الفرتةواالستثمارية والتمويلية على املأثار األنشطة التشغيلية  - 

 قائمة التدفقات النقدية مؤشرات: ثانيا

أوجه  ا يف تقييم� االسرتشادتتكون مقاييس قائمة التدفقات النقدية من جمموعة من املؤشرات واليت ميكن 

  .النشاط وترشيد القرارات

أو ضعف سيولة الوحدة االقتصادية مبدى توفر صايف التدفقات النقدية من ترتبط قوة  :مؤشرات جودة السيولة -01

األنشطة التشغيلية، فضال عن أن عرض مصادر استخدامات النقد التشغيلي يوفر مؤشرات تفيد يف اختيار مدى كفاءة 

  1:سياسات التحصيل وكفاءة سياسة الذمم املدينة، ومن أهم املؤشرات املستخدمة ميكن إمجاهلا باآليت

  :وحيسب بالعالقة التالية :مؤشر تغطية النقدية -أ

  ةوالتمويلي االستثماريةالتدفقات النقدية الخارجة لألنشطة /صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية =مؤشر تغطية النقدية

  :ما يلي اخلارجة النقدية التدفقات متثل

 ؛الدفع املستحقة والقروض الديون -

  ؛)الرأمسالية اإلجيار عقود(جيارية اال الدفعات - 

 ؛الثابتة املوجودات شراء يف املدفوعة املبالغ - 

 .األرباح توزيعات - 

                                                           
 بغداد، بغداد ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، جامعةمدى تناغم التحليل المالي على محتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقديةأمال نوري حممد،  1

  .348، ص2013 ،34العدد
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 عن والتمويلية االستثمارية �االتزاما ملواجهة التشغيلية النقدية التدفقات صايف كفاية مدى املؤشر هذا ويعكس

 .كليهما خالل من أو امللكية أدوات بواسطة أو االقرتاض طريق

   :وحيسب بالعالقة التالية: مؤشر التدفقات النقدية الضرورية- ب

  الديون مستحقة األداء ومدفوعات التأجير/ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية = مؤشر التدفقات النقدية الضرورية 

حتياجات البشكل يكفي ملواجهة اويوضح هذا املؤشر مدى قدرة املؤسسة يف إنتاج نقدية من األنشطة الرئيسية 

  .التمويلية الضرورية

  :وحيسب بالعالقة التالية :مؤشر الفوائد المدفوعة -ج

  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية/ فوائد الديون المدفوعة = مؤشر الفوائد المدفوعة 

النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية يف سداد الفوائد املتعلقة بالقروض، إن  استيفاءيعكس هذا املؤشر مدى 

  1.السيولة اكلتعرض املؤسسة ملش احتمالهذا املقياس يؤشر حقيقة  ارتفاع

إذ ميكن بواسطتها التمييز بني صايف الدخل وصايف التدفق النقدي وذلك على أساس أن  :مؤشر جودة الربحية -02

ده مبوجب أساس االستحقاق بينما الثاين يتم مبوجب أساس النقدي، وكلما ارتفع رقم صايف التدفق األول يتم حتدي

ومن أهم ، وبالعكس فعت نوعية أو جودة أرباح املؤسسةالنقدي التشغيلي الذي حتققه املؤسسة خالل العام كلما ارت

 2:املؤشرات اليت ميكن اشتقاقها لقياس جودة األرباح هي

  :وحتسب كالتايل: مؤشر كفاية التدفقات النقدية التشغيلية -أ

  االحتياجات النقدية األساسية/ التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية = مؤشر كفاية التدفقات النقدية التشغيلية 

 :حيث يقصد باالحتياجات األساسية

 ؛اخلارجة لألنشطة التشغيلية التدفقات النقدية - 

 ؛مدفوعات أعباء الديون - 

 .م للمحافظة على الطاقة اإلنتاجيةاإلنفاق الرأمسايل الالز  - 

 .سداد الديون املستحقة خالل العام - 

 .قصرية األجلزمة ملقابلة وتغطية االلتزامات ويوضح هذا املؤشر قدرة املؤسسة على توليد التدفقات النقدية الال

   :يليوحيسب كما  :مؤشر النقدية التشغيلية -ب

                                                           
  .349ص  ،سبق ذكره مرجعأمال نوري حممد،  1
  .350 -349ص ص  املرجع نفسه، 2
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  صافي الدخل/ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية = مؤشر النقدية التشغيلية 

  .يقيس هذا املؤشر مدى مقدرة املؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي صايف

   :وحيسب كما يلي :مؤشر التدفق التشغيلي -ج

  صافي المبيعات/ التشغيلية صافي التدفقات النقدية من األنشطة = مؤشر التدفق التشغيلي 

  .املتبعة من قبل املؤسسة يف حتصيل النقدية من زبائنها االئتمانيوضح مدى كفاءة سياسة 

  :وحيسب كما يلي :مؤشر العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشغيلي -د

إجمالي / من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية  =مؤشر العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشغيلي

  الموجودات

 .على توليد تدفق نقدي تشغيلي االقتصاديةوجودات الوحدة ممدى مقدرة  يوضح

  1:يلي ما المن أهم النسب املستخدمة يف هذا ا�: مؤشرات تقييم سياسات التمويل -03

  :وحتسب كما يلي :نسبة التوزيعات النقدية -أ

  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية/ التوزيعات النقدية للمساهمين = نسبة التوزيعات النقدية 

 واستقرار استمرار توفر هذه النسبة معلومات عن السياسات اليت تتبعها املؤسسة يف جمال التوزيع األرباح ومدى

  .هذه السياسة

  :وحتسب كما يلي :نسبة التوزيعات والفوائد المقبوضة -ب

التدفقات /المقبوضات النقدية المحققة من إيراد الفوائد والتوزيعات النقدية على األسهم = والفوائد المقبوضةنسبة التوزيعات 

  النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

  .سواء يف القروض أو يف األوراق املالية االستثماراتوتقيس هذه النسبة األمهية النسبية لفوائد 

  :وحتسب كما يلي :نسبة اإلنفاق الرأسمالي -ج

التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة /)الزيادة في أصول ثابتة(اإلنفاق الرأسمالي الحقيقي  =نسبة اإلنفاق الرأسمالي

  .األجل وإصدارات األسهم والسندات

األصول  يف حيازةوتقيس هذه النسبة األمهية النسبية ملصادر التمويل اخلارجي يف متويل اإلنفاق الرأمسايل املستثمر 

أمواهلم، كما تعكس مدى جناح  استخداماإلنتاجية وختدم هذه النسبة كل من املستثمرين واملقرضني بتوفري مؤشرات كيفية 

  .ئمة يف متويل األصول طويلة األجل من مصادر متويل طويلة األجلمالاإلدارة يف إتباع سياسة 

                                                           
مذكرة ماسرت أكادميي يف علوم ، -ة بالمسيلةضنمطاحن الح دراسة حالة مؤسسة-أثر قائمة تدفقات الخزينة على القرارات االستثمارية  ميسور ماجدة، 1

  .53، ص2013 - 2014 ،التسيري، ختصص مراقبة التسيري، جامعة املسيلة
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  1:النقدية الحرةنسب التدفقات  -04

  :وحتسب كما يلي :التدفق النقدي الحر معدل صافي -أ

  ).توزيعات األرباح+لية اسمأالنفقات الر /(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية =معدل صافي التدفق النقدي الحر

وهو قيمة التدفق النقدي الذي ميكن للمؤسسة أن توفره ملقابلة أي فرص استثمارية مفاجئة، وهذا املقياس 

 االلتزامات دون اللجوء إىل مصادر متويل خارجية وقدرة املرونة املالية للشركة وقدرة الشركة على سدادمستوى  يوضح

  .املؤسسة على االحتفاظ مبستوى إنفاقها الرأمسايل

  :وحتسب كما يلي :المعدل النقدي لتغطية الديون -ب

  .االلتزاماتمجموع /يةصافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيل =المعدل النقدي لتغطية الديون

  .كلما كانت هذه النسبة عالية كلما كانت الشركة بعيدة عن املصاعب املالية

  اإلطار النظري التخاذ القرارات اإلستراتيجية: المبحث الثاني

تعترب عملية اختاذ القرارات إحدى الركائز األساسية يف العمليات والبحوث اإلدارية املعاصرة وتزداد أمهية اختاذ 

، لذا فإن أساس احلكم غريات املتسارعة، وتزداد التحديات اليت تواجهها من املتاملؤسساتالقرارات مع زيادة تعقد أعمال 

  .لى اختاذ قرارات إدارية وإسرتاتيجية صائبة تقود املؤسسة إىل حتقيق أهدافهاعلى اإلداري بالنجاح هو كفاءته ومقدرته ع

  ماهية عملية اتخاذ القرارات اإلدارية: المطلب األول

كانة مبيعد القرار جوهر العملية اإلدارية ووسيلتها األساسية يف حتقيق األهداف فقد حظيت القرارات اإلدارية 

لإلدارة إذ أ�ا متكن املؤسسة من مواصلة أنشطتها اإلدارية بكفاءة وفعالية، وهذا ما سنتطرق أساسية يف ا�االت املختلفة 

  .طلبإليه يف هذا امل

  مفهوم القرارات اإلدارية وأنواعها: أوال

  :املتعلقة بهفهوم البد من اإلشارة إىل أهم املصطلحات السائدة هذا املقبل حتديد : مفهوم القرارات اإلدارية -01

 2؛يقصد بالقرار لغة قرره وأقره يف مكانه استقر، وقيل فعل يفعل قرارا والقرار هو مستقره ومكانه: عريف القرارت -أ

   3".هو اختيار أحسن البدائل املتاحة بعد تقييم النتائج املرتتبة عن كل بديل وآثرها يف حتقيق األهداف املطلوبة" والقرار

                                                           
، رسالة -812وحدة نفطال تبسة : دراسة حالة–أهمية تحليل قائمة التدفقات النقدية للخزينة في ظل المعايير المحاسبية الدولية طواهرية توفيق،  1

  .77، ص 2016ماجستري يف علوم التسيري، ختصص حماسبة، جامعة أحممد بوقرة بومرداس، 

جامعة ، اسرت أكادميي يف القانون اإلداريم، مذكرة القرارات اإلدارية في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائريوقف تنفيذ بوطبيق نصر الدين،  2

  .20حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، ص
  .160، ص2007 األردن،، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان5 ، الطبعةالقرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق اتخاذنواف كنعان،  3
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أو البديل األفضل الذي يتم اختياره من بني عدة حلول أو تصرفات أو احلل أو التصرف : "بأنه ه اهلمشريويعرف

  1".بدائل متاحة أما متخذ القرار حلل مشكلة معينة

اإلدراك الكامل للبدائل املتاحة وإمكانية املفاضلة بينهما واختيار "تعرف على أ�ا : تعريف عملية اتخاذ القرار -ب

بتوفري مجيع املوارد املالية والبشرية خالل فرتة زمنية حمددة يف ظل معطيات كل من أفضلها لتحقيق أهداف املؤسسة وذلك 

 2".عوامل البيئة الداخلية واخلارجية والعمل على تنفيذه ومتابعته

لقد قامت عدة حماوالت من بعض فقهاء القانون اإلداري لتعريف القرارات اإلدارية، حيث : تعريف القرار اإلداري -ج

كل عمل إداري يقصد تعديل األوضاع القانونية، كما هي قائمة وقت صدوره أو  هو: "دوجي كما يليعرفها ليون 

  3".ستكون يف حلظة مستقبلية معينة

إعالن اإلدارة أن قانوين إزاء األفراد، يصدر عن سلطة إدارية يف صورة تؤدي إىل : "أيضا بأنهويعرف القرار اإلداري 

ف بدوره تعرض لبعض االنتقادات واليت من بينها أنه قد حصر القرارات اإلدارية يف كو�ا ، وهذا التعري"التنفيذ املباشر

وسيلة خطاب بني اإلدارة واألفراد مستبعدا بذلك القرارات املوجهة لإلدارات العمومية، وبذلك يكون قد قلل من دائر�ا 

  4.وحصرها يف نوع معني من القرارات دون األخرى

إفصاح اإلدارة يف الشكل الذي : "القرار بأنه 1945عنها سنة  صادراإلدارية العليا يف اجلزائر حبكم كمة احمل هوعرفت

مىت  معني، سلطة مبقتضى القوانني واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوين من هلا القانون عن إراد�ا امللزمة، مبا دده حي

  5".املصلحة العامةكان ممكنا وجائزا قانونيا وكان الباعث عليه ابتغاء 

مما سبق ميكن تعريف القرار اإلداري بأنه عمل قانوين من جانب واحد يصدر بإرادة أحد السلطات اإلدارية يف 

  .الدولة وحيدث آثار قانونية بإنشاء وضع قانوين جيد أو إلغاء وضع قانوين قائم �دف حتقيق املصلحة العامة

  6 :القرارات اإلدارية طبقا ملعايري متعددة اليت تتمثل يفتصنف : أنواع القرارات اإلدارية -02

  :هي إىل نوعني من القرارات H.Simonصنفها  :برمجتها وإمكانية  المشكلة لطبيعة وفقا -أ

                                                           
  .58، صمرجع سبق ذكره، ميسور ماجدة 1
2
  .73، صسبق ذكرهمرجع ، نواف كنعان 

  .21، صمرجع سبق ذكرهبوطبيق نصر الدين،  3
  .21، صاملرجع نفسه 4
  .507، ص2017، السنة التاسعة، 01جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، العدد تعريف القرار اإلداري وعناصره، حممد طه احلسيين،  5
ـ ختصص يف العلوم االقتصادية، كرة ماسرت أكادمييمذ فعالية استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات بالمؤسسات االقتصادية،  شتاح الذوادي، 6

  .12ص ، 2017- 2016، جامعة حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، اقتصاد كمي
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متكررة تعتمد على اخلربات الشخصية للمدير تتخذ ملواجهة املشكالت ، وهي قرارات روتينية ):معدة(قرارات مبرمجة -

 .ال حتتاج إىل جهد وتفكري طويلاليومية اليت 

فهي جديدة واستثنائية وال تتكرر بصفة دورية منتظمة وبالتايل ال ميكن برجمتها، وهي حتتاج : قرارات غير مبرمجة -

بالقرارات "كافيا لتحديد املشكلة وتقييم البدائل كما تتطلب اإلبداع واالبتكار، وقد مساها جوردون   اجهدا فكريا ووقت

 ".اإلبداعية

تتضمن البيئة اليت يتخذ فيها القرار عدد من املؤثرات اإلنسانية والطبيعية اليت تؤثر يف نوع : وفقا لظروف اتخاذها -ب

  :القرارات املتخذة وميكن تقسيمها إىل

  هذا النوع من القرارات يتخذ يف ظرف التأكد التام؛: القرارات تحت ظرف التأكد -

  هذه القرارات يف ظروف وحاالت حمتملة الوقوع؛ تتخذ: خاطرةالقرارات تحت ظرف الم -

  .يتخذ غالبا من طرف اإلدارة العليا: القرارات في ظروف عدم التأكد -

  :ميكن تصنيف هذا النوع من القرارات إىل :وفقا للنمط القيادي لمتخذها -ج

 مشاركة من أي طرف؛صنع القرار دون هنا ينفرد متخذ القرار ب: قرارات فردية أوتوقراطية -

 .ينشأ عن مثرة جهد ومشاركة مجاعيةفهو القرار الذي  :قرارات جماعية ديمقراطية -

   :وهي  Ansoffهناك ثالث أصناف من القرارات كما قدمها : وفقا ألهميتها -د

وهي تعتمد على منهج التفكري املستقبلي لالختيار بني البدائل، لتحقيق أهداف رئيسية ): حيوية( قرارات إستراتيجية -

 ؛طلب الثاينسيتم التفصيل فيها يف املو أو أهداف بعيدة املدى أو قرارات مصريية، وهي قرارات تتخذها اإلدارة العليا، 

علقة باألمور الفورية والقريبة املدى حلل مشكلة تتخذها اإلدارة الوسطى، وهي القرارات املت ):إدارية( قرارات تكتيكية -

  ؛مؤقتة أو حالة طارئة يغلب عليها طابع اإلحلاح والعجلة

  .تتخذها اإلدارة الدنيا، وهي قرارات روتينية بسيطة تعين بتسيري األعمال اليومية التشغيلية ):تشغيلية( قرارات تنفيذية -

  مراحل عملية اتخاذ القرارات اإلدارية: اثاني

 أكثر أو بديلني بني االختيار: "أ�ا على رارالق اختاذ عملية "Boone & Kurtez" وكريتز بون من كل عرف لقد

 حتقيق يف مسامهة األكثر البديل اختيار، وحتليلها املوجودة البدائل حتديد وتعريفها، املشكلة إدراك: اآلتية اخلطوات بإتباع

  1."وتنفيذها املؤسسة أهداف

                                                           
 1 Boone L.E, & Kurts D.L, Management, 4th ed, New york Mc Graw-Hill, Inc, 1992, p112. 
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 فإ�ا ر،راالق صانعوا به يقوم الذي اجلهد و أمهيتها تباين ورغم تاالقرار  صنع عملية فإن املنطلق هذا خالل فمن

 الدافعة األسباب عن والتحري املشكلة تشخيص بعملية بدء وخطوات، حلرامب مرورها خالل من عفوية غري بصورة تتم

 هذه بني من االختيار عملية إىل للوصول البدائل هذه تقييم مث املتوفرة البدائل أي املمكنة احللول عن البحث مث إليها،

  .متابعته على والعمل فعال عمل إىل راالقر  هذا حتويل مث البدائل

صنع القرار هو دراسة حتديد واختيار البدائل على أساس القيم وتفضيالت صانع القرار، ويعين صنع القرار أن 

ناسب د يفقط حتديد أكرب عدد ممكن من هذه البدائل ولكن اختيار واحهناك خيارات بديلة ويف هذه احلالة ال نريد 

  1.وقيم املؤسسة رغباتبشكل أفضل أهداف، 

ن اختاذ أاختاذ القرار مصطلح إداري ليس مرادفًا لصنع القرار، ويعد كل منهما مرحلة من مراحل القرار، إذ إن 

املعلومات واألفكار حول مشكلة يف امليدان وإجياد عدد من  القرار هو اخلالصة اليت يتوصل إليها صانع القرار بعد مجع

عملية اختاذ القرار هي اختيار احلل األمثل بني جمموعة من القرارات مت صنعها من قبل شخص  البدائل واحللول، حيث إن

  2.خمول بذلك

 اختاذ عملية يف خطوة أول فهي القرار، اختاذ عملية عليه تقوم الذي األساس املرحلة هذه تعترب :المشكلة تحديد -01

 على والقدرة والدراية اخلربة يكتسب أن رارالق متخذ وعلى وحتديدها، احلقيقية باملشكلة التعريف يف تتمثل وهي ،رارالق

 3.دقيقا حتديدا املشكلة حتديد

 مث واإلحصاءات البيانات ومجع البحث يف نبدأ هلا، السليم التحديد و املشكلة على التعرف بعد :ةالمشكل تحليل -02

 ذات احلقائق ينتقي أن القرار متخذ فعلى فراغ معلومايت، أو جهل يف تتخذ ال فالقرارات عميقة، دراسة حتليلها ودراستها

 وحتديد وحجمها طبيعتها وحتديد املشكلة تلك وتصنيف املعلومات، صحة من متاما يتأكد أن وعليه باملشكلة العالقة

 .حللها املطلوبة واملعلومات البيانات

 إىل نتوصل إليها أدت اليت األسباب عن يفصح الذي وحتليلها املشكلة، وحتديد تشخيص مبجرد :لالبدائ تحديد -03

 ليست ذا�ا حدّ  يف االختيار وعملية بينها من لالختيار عديدة بدائل يتطلب الفعال القرار فاختاذ احلل، بدائل حصر

 .والتفكري اإلبداع من قدرا تتطلب فهي السهل باألمر

                                                           
1János Fülöp,Introduction to Decision Making Methods,,Laboratory of Operations Research and Decision Systems 
Computer and Automation Institute, Hungarian Academy of Sciences http://academic.evergreen.edu  .  

اسة مجموعة من المؤسسات در (أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على عملية اتخاذ القرار االستراتيجي في المؤسسة االقتصادية فضيلي مسية،  2

  .68، ص2019-2018، أطروحة دكتوراه علوم، ختصص علوم جتارية، جامعة حممد بوضياف املسيلة، )االقتصادية الجزائرية

.78، ص 2005 - 2004، جامعة اجلزائر، ،ختصص تسيري، رسالة ماجستريدور نظم المعلومات التسويقية في اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةعرباين عمارة،   3 
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 أن فيه ويشرتط القائمة املشكلة حلل رارالق متخذ أمام وسيلة أهم البديل ميثل :الممكنة البدائل تحديد مرحلة -04

  1:يلي مبا يتميز

 آثارها؛ من التقليل أو املشكلة حل على القدرة له تكون أن - 

 ؛املتاحة اإلمكانات و املوارد حدود يف يكون أن - 

 .للتقييم قابل بديل كل يكون أن - 

 بديل حل كل يف املتوقعة والعيوب املزايا إبراز وجب باملشكلة املتعلقة املمكنة البدائل وحتديد حصر عملية بعد

  .واملعلومات البيانات وحداثة صدق مدى على يتوقف أمر البدائل تقييم يف النجاح إناملشكلة؛  حل يف مسامهته ومدى

 فبعد القرار متخذ �ا مير اليت املراحل أصعب و أشق املرحلة هذه متثل :)حل أفضل اختيار(ل البدائ بين االختيار -05

 ويتوقف واألحسن األفضل البديل اختيار مث ومن بينها واالختيار التفضيل بعملية القيام يبقى البدائل تقييم يتم أن

 حالته السليم، التصرف على وقدرته شخصيته وقوة الكفاءة :مثل القرار ملتخذ معينة عناصر توفر على السليم االختيار

 متارس اليت واخلارجية الداخلية الضغوط ومدى بالعمل احمليطة الظروف على أيضا يتوقف كما االختيار، وقت النفسية

  .القرار متخذ على

 أي التنفيذ موضع رراالق بوضع العملية تنتهي للحل، املناسب البديل اختيار إىل التوصل بعد :رارالق تنفيذ مرحلة -06

 يؤمنون وجعلهم للعمل ودفعهم ذلك على وحتفيزهم بالتنفيذ املعنيني إبالغ رراالق متخذ فعلى فعال، عمل إىل بتحويله

 .اختاذه عملية يف مشاركتهم خالل من وذلك رهمراق هو املتخذ رراالق بأن

 جيب مستمر تغري يف جتعله واليترار الق اختاذ بعملية حتيط اليت ترياواملتغ العوامل لتعدد رانظ :رراالق متابعة مرحلة -07

 تنشأ اليت العقبات أو قصور أي على للتعرف األهداف، حتقيق على وقدرته سالمته من للتأكد تنفيذه قبةراوم متابعته

  2.لتنفيذه إضافية ءاتراإج واختاذ قرارال تعديل نستطيع وبالتايل التنفيذ خالل

  

  

  

  

  

                                                           
  .14، صمرجع سبق ذكرهشتاح الذوادي،  1
  .15، صمرجع سبق ذكرهشتاح الذوادي،  2
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  مراحل عملية اتخاذ القرار: 0 2الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبتني: المصدر

  ماهية القرارات اإلستراتيجية: المطلب الثاني

ترتبط بقدرة إدار�ا العليا على تطوير القرارات اإلسرتاتيجية، وذلك وفق مناهج وآليات  املؤسسةإن فاعلية   

  .صحيحة وكفؤة، وعلى اإلدارة أن تتخذ القرارات وفق مراحل معينة

  مفهوم القرارات اإلستراتيجية: أوال

  :اإلسرتاتيجيةقبل تعريف القرار االسرتاتيجي البد من تسليط الضوء يف بادئ األمر على   

تارخييا بدأ تعريف مفهوم اإلسرتاتيجية يف دارسة سبل النجاح يف املعارك مث انتقل فيما بعد إىل ا�ال  :اإلستراتيجية -01

  :إلسرتاتيجية، ومن هذا املنطق تعرف اإلسرتاتيجية على أ�اومل يتفق على حتديد مفهوم شامل لاإلداري، 

 تحديد المشكلة

 حليل المشكلةت

 متابعة القرار

 نفيذ القرارت

 االختيار بين البدائل

 حديد البدائلت
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 أنسوفعرفها : التعريف األول )Ansof( تصور املؤسسة عن العالقة املتوقعة بينها وبني بيئتها حبيث " :أ�ا على

يوضح هذا التصور نوع العمليات اليت جيب القيام �ا على املدى البعيد، واملدى الذي جيب أن تذهب إليه املؤسسة 

 1".الغايات اليت جيب أن حتققها

 2.ة املؤسسة على حساب املنافسني أي هزميتهم يف السوقتعرف أيضا على أ�ا خطة لزيادة حص: التعريف الثاني 

 حتليل الوضع احلايل وتغيريه إذا تطلب املوقف، ويتضمن ذلك فرز املوارد املتاحة لغرض استخدامها  :التعريف الثالث

 3.مبا حيقق األهداف املنتخبة

  .مؤسسة وذلك على املدى الطويلميكن استنتاج أن اإلسرتاتيجية هي إطار يرشد االختبارات اليت حتدد طبيعة     

حظي تعريف القرار االسرتاتيجي باالهتمام الكبري يف الفكر اإلداري، وتباينت املفاهيم  :القرار االستراتيجي -02

  :اخلاصة به بسبب اختالف مداخل دراسته وميكن ذكر بعض التعاريف املختلفة كاآليت

 هذه ومستقبلها، من خالل التأكد بكون  املؤسسةقدرة هو تلك القرارات اليت تؤثر بعمق يف : التعريف األول

 4.متطلبات البيئةتتجاوب مع القرارات 

 القرارات اإلسرتاتيجية تتمثل يف القرارات اليت حتدد مسرية املؤسسة األساسية واجتاهها العام يف ضوء : التعريف الثاني

 5.ملتوقعة واليت قد حتدث يف البيئة احمللية وتشكل يف النهاية األهداف احلقيقية للمؤسسةاملتغريات املتوقعة وغري ا

 هو قرار يتخذ يف مستويات تسيري اإلسرتاتيجية، ويتعلق مبستقبل املؤسسة والبيئة احمليطة �ا، وخيتص : التعريف الثالث

 6.بدراسة املسائل الغامضة واملعقدة وعادة ما يغطي فرتة طويلة األجل

قرارات غري مربجمة، وغري روتينية : "ومن خالل ما سبق جند أنه ميكن تعريف القرارات اإلسرتاتيجية على أ�ا  

ومعقدة، حتدد اجتاه املؤسسة يف األجل الطويل وذات حساسية عالية للمتغريات البيئية، كما يرتتب عليها إعادة ختصيص 

  .أساسية يف املستويات اإلدارية العليااملوارد األساسية للمؤسسة، ويتم اختاذها بصفة 

  

                                                           
  .125، ص2009ا�موعة العربية للتدريب والنشر، مصر، الطبعة األوىل، مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميز، مدحت حممد أبو النصر،  1
  .114، ص2001الدار اجلامعية، اإلسكندرية، األصول واألسس العلمية،  -اإلدارة اإلستراتيجيةحممد أمحد عوض،  2

3Peter drucker , the practice of management, harper § row, new york, 1954, p17. 
رسالة ، -دراسة تطبيقية على مدراء وكالة الغوث في قطاع غزة–دور ممارسة إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية �اين فيصل أبو معمر،  4

  .35ص، 2017القيادة واإلدارة، جامعة األقصى، غزة، ، ختصص ماجستري
5 Mintzberg.M & Quinn. JB, The Strategy process : concepts, context, cases, prentice-hall international, USA, 1996 
p05. 

، اسة حالة مؤسسة مطاحن عمر بن عمردر -في المؤسسة االقتصادية  دور نظم دعم القرار في اتخاذ القرار االستراتيجيأمساء عيساين، مجال جابري،  6

  .42ص، 2013- 2012مذكرة ماسرت أكادميي يف علوم التسيري، جامعة العريب التبسي، تبسه، اجلزائر، 
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  خصائص القرارات اإلستراتيجية: اثاني

تصنع القرارات اإلسرتاتيجية يف ظروف استثنائية نتيجة لتهديدات متوقعة، وفرص بيئية حيتمل ظهورها يف     

  1:اخلصائص فيما يليصائص متيزها عن باقي القرارات األخرى، وتتمثل هذه لك فإن هذه القرارات هلا خماملستقبل، لذ

أو املدير العام ومساعديه، وذلك  ةيتم أخذ القرار يف أعلى املستويات اإلدارية املتمثلة يف جملس اإلدار : المركزية -01

 ومواردها والظروف احمليطة �ا؛ املؤسسةإلملامها بإمكانيات 

 القرارات اإلسرتاتيجية توفر األسس التوجيهية للقرارات األخرى؛ :التوجيه -02

يغطي القرار اإلسرتاتيجي فرتة زمنية طويلة، وقد متتد بعض القرارات اإلسرتاتيجية لتشغيل حياة  :طويلة المدى -03

 بكاملها؛ املؤسسة

 ليس لديه أسبقيات يستعني �ا؛ميتاز القرار اإلسرتاتيجي بالندرة فهو غري عادي و  :الندرة وعدم التكرار -04

 تتطلب عملية اختاذ وتنفيذ القرارات اإلسرتاتيجية كما كبريا من األموال وااللتزام؛ :التكلفة العالية -05

أن تتخذه مسبقا حىت تتمكن من بناء القرارات  املؤسسةيعد القرار اإلسرتاتيجي قرارا حتميا يتوجب على  :الحتمية -06

 األخرى؛ اإلدارية والتشغيلية

على  قياسا بالقرارات التشغيلية أل�ا تتسم بالشمول، وهلذا فهي ليست قرارات تفصيلية وإمنا تركز :قليلة العدد -07

 العديد من النقاط يف قرار اسرتاتيجي واحد؛

تتأثر القرارات اإلسرتاتيجية بالقيم  :المؤسسةتتضمن قيم ومعتقدات الكادر المعرفي والمادي داخل وخارج  -08

 وخارجها؛ املؤسسةواملعتقدات وخاصة بالنسبة ملن ميتلكون القوة املعرفية واملادية داخل 

تشرتك خربات عديدة يف حتليل واستخدام تلك  :تتخذ القرارات اإلستراتيجية في ضوء معلومات غير مؤكدة -09

 .الكيفي فهو عبارة عن جمموعة من اآلراء املعلومات ويغلب على هذه املعلومات الطابع

  أنواع القرارات اإلستراتيجية: اثالث

  2 :تنقسم القرارات اإلسرتاتيجية إىل ثالث أنواع وهي  

وهي القرارات اإلسرتاتيجية اليت ميكن اختاذها  ":تحت ظروف التأكد التقريبي"القرارات اإلستراتيجية الواعدة  -01

حينما تكون التغريات والتطورات اليت ستحدث يف ظروف بيئية حميطة معروفة من حيث اجتاها وخصائصها، ومن أمثلة 

                                                           
، - اء الهياكل المعدنية المصنعةدراسة حالة مؤسسة بن -إدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية مخيلي فريد، نوة وسام، 1

  .69- 68ص ، 2015- 2014مذكرة ماسرت أكادميي يف علوم التسيري، جامعة أم البواقي، اجلزائر، 
مذكرة ماسرت أكادميي يف العلوم  ،-دراسة حالة مؤسسة نفطال- نظم المعلومات المحاسبية ودورها في اتخاذ القرارات اإلستراتيجيةسفيان عبودي،  2

  .62 -  61ص ص  ،2015- 2014التجارية، جامعة أم البواقي، اجلزائر، 
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وعلى ذلك فإن على  ،أو يف عدد اخلرجيني من اجلامعة أو خالفهادة كبرية يف عدد املواليد تلك الظروف توقع زي

همها ذلك أن تقوم بإعداد صياغة القرارات اإلسرتاتيجية بصورة متكنها من مواجهة هذه الظروف حبيث اليت ياملؤسسات 

  .تتمكن من االستفادة من الفرص املتاحة أو التقليل من التهديدات

دوث هي تلك القرارات اليت يتم اختاذها يف حالة توقع ح ":ظروف المخاطرة"القرارات اإلستراتيجية الشرطية  -02

تغريات يف بعض الظروف بدرجة أكرب من حيث االجتاه باملقارنة مع اخلصائص، ويرجع ذلك التوقع بدرجة عالية 

ومثال لذلك فإن املؤسسة قد تتوقع ظهور منتج جديد من مؤسسة لكنها ال  خلصائص التغريات اليت ميكن أن حتدث

  :تستطيع معرفة خصائصه وينقسم هذا النوع على قسمني

 ت اإلسرتاتيجية الشرطية الدفاعية؛القرارا - 

 .القرارات اإلسرتاتيجية الشرطية اهلجومية - 

وهي قرارات تتخذها املؤسسة ملواجهة  ":غير المتوقعةاالستجابة للظروف " القرارات اإلستراتيجية الدفاعية -03

  .فيضانات أو حروب مفاجئةظروف مفاجئة غري متوقعة أو غري معروفة االجتاه واخلصائص مثل حدوث زلزال أو 

قرارات مرتابطة هي قرار االستثمار، قرار ثالثة يتكون هيكل القرارات اإلسرتاتيجية من ومن منظور اإلدارة املالية     

جتميع األموال لالستثمار يف  ثل قرارات االستثمار والتمويل جوهر عمل املؤسسات يفومتُ  رباح،ألرار توزيع االتمويل وق

 أنشطة استثمارية؛ وترتبط عمليات حتليل وختطيط طة التمويلية، وختصيص رأس املال يفرأس املال من األنشاملشاريع ورفع 

وتقييم هذه الفرص ارتباطًا وثيًقا باألهداف اإلسرتاتيجية للشركة، حيث تقع قرارات االستثمار والتمويل على قمة 

فعادة ما يتم فصل وظائف  الستثمار يسبق قرار التمويلوقرار ا التسلسل اهلرمي، وحتتوي على حمتوى اسرتاتيجي مهم،

أنشطة االستثمار والتمويل يف الشركات إذ ال تكون الفرق الوظيفية العاملة يف املقرتحات االستثمارية هي تلك اليت تعمل 

ت، فالقرار بعبارة أخرى أن النشاطني حيدثان يف أقسام خمتلفة، وهذا الفصل هو أيضا يف التوقي على هيكل التمويل،

شركة، والقرار يتعلق فيما إذا كانت هناك فرصة جيدة للشركة يف سياق مجيع الفرص األخرى املتاحة لل) االستثمار(األول 

تعلق بالبحث عن أفضل طريقة للوصول إىل األموال لتنفيذ اقرتاح االستثمار، فيعترب فصل هذه القرارات ي) التمويل(الثاين 

يوضح أدوار ومسؤوليات  سمح بتقييم الفرص على أساس مشرتك،ت يوضح القرار املطلوب،(من األسباب مفيًدا لعدد 

  1).الوحدات الوظيفية املختلفة داخل املؤسسة

  

 

                                                           
  .82 - 81، ص ص مرجع سبق ذكره فضيلي مسية، 1
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  أهمية القرارات اإلستراتيجية: ارابع

  1:تكمن أمهية القرارات اإلسرتاتيجية فيما يلي  

 ؛املؤسسةيعد القرار االسرتاتيجي جوهر العملية اإلدارية ووسيلتها األساسية يف حتقيق أهداف  - 

 من مواصلة أنشطتها اإلدارية بكفاءة وفعالية؛ املؤسسةيساهم يف متكني  - 

االقتصادية والسياسية مما ينعكس على اقتصاديات  جية تأثريا فعاال يف عمل املؤسساتتؤثر القرارات اإلسرتاتي - 

 وسياسات الدولة؛

 املستقبلية، وقدر�ا على االستمرار؛ املؤسسةالقرارات اإلسرتاتيجية تساهم يف أهداف  - 

كما تكمن أمهية القرارات اإلسرتاتيجية يف كو�ا ترتبط بالنشاط الساعي الكتشاف أهداف جديدة أو تعجيل  - 

 ة؛األهداف احلالي

أو  املؤسسة، ويكون تأثريه شامال على الوحدة التنظيمية لكونه يتعلق باندماج ه حيدد الرؤية املستقبلية للمؤسسةكما أن - 

وتكمن أمهيته هنا يف أنه قرار انتقاء ( املؤسسةحتديد حجمها أو مركزها التنافسي، أو املنتجات واخلدمات اليت تقدمها 

 ؛)بشكل أفضل املؤسسةإسرتاتيجية من بني اسرتاتيجيات بديلة تساهم يف بلوغ أهداف 

، و�يئة الفرص التنافسية، باإلضافة إىل دوره اجلوهري يف املؤسسةإن جناح القرارات اإلسرتاتيجية يساهم يف زيادة أرباح  - 

 . رجا�ا اليت تؤثر فيما بعد العاملني فيهاوخم املؤسسةالتأثري على حياة 

  دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية: المطلب الثالث

يتوقف اختاذ القرار االسرتاتيجي، بدرجة كبرية على توافر معلومات كافية متكن املؤسسة من القيام بتلك العملية،   

املناسب، وبالدقة والشكل املناسب، كلما ساعد ذلك على اختاذ قرارات إسرتاتيجية وكلما توافرت املعلومات يف وقتها 

  .أكثر فعالية

ومما الشك فيه أن عملية اختاذ القرار متثل جوهر اإلدارة وتعترب مبثابة احملرك للعملية اإلدارية وبذلك فإن صانع   

أو ) مهيكلة(ملثل هذه القرارات  واليت قد تكون روتينية القرار ال ميكن أن يعتمد على التخمني أو العشوائية عند اختاذه 

وقد تتصف بعض تلك املواقف باملخاطرة وعدم التأكد خصوصا ) شبه مهيكلة(أو شبه روتينية ) غري مهيكلة(غري روتينية 

ا جيعلنا نتساءل يف بيئة األعمال املعاصرة حيث حدة املنافسة والرغبة يف التحسن املستمر من أجل احملافظة على البقاء، مم

  .عن دور نظام املعلومات احملاسيب يف هذه الظروف

                                                           
  .67 - 66، ص ص مرجع سبق ذكرهمخيلي فريد، ، نوة وسام 1
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تلعب املعلومات احملاسبية دورا هاما يف ختفيض حاالت عدم التأكد لدى مستخدمي هذه املعلومات ويف ظل   

وجودة املعلومات ظروف املخاطرة واملنافسة اليت تتميز �ا بيئة األعمال املعاصرة ومن املعروف أنه كلما زادت كمية وقيمة 

يف املوقف القراري كلما أدى ذلك إىل اخنفاض درجة املخاطرة يف اختاذ القرار االسرتاتيجي، ويف إمكانية التأثري يف درجة 

وهذا األمر جيعل من املفيد لإلدارة أن تبحث باستمرار عن أفضل املعلومات  1،تفضيل املخاطرة والعكس صحيح

رصيد املعرفة ملتخذ القرار وتقلل من جوانب املخاطرة املرتبطة باختاذ القرارات، وعليه فإن  احملاسبية، فاملعلومات تزيد من

عملية اختاذ القرارات واملعلومات موضوعان مرتبطان ببعضهما فال ميكن التعرض ألحدمها دون اآلخر، حيث أن عملية 

  2.معلومات اختاذ القرار تعتمد يف كل مراحلها على ما يتوافر لدى متخذ القرار من

وحيصل متخذ القرار على املعلومات الالزمة لقراراته من مصادر خمتلفة، ولكن التقارير املالية تعد أفضل مصادر   

املعلومات والسبب يف ذلك أن هلذه املعلومات الكمية قابلية للتحقق من صحتها، كما أن أحد األهداف الرئيسة للقوائم 

  3.اختاذ القرار املالية هو توفري املعلومات من أجل

نظم املعلومات احملاسبية ميكن أن  تطبيقإىل أن  Farhad Hanifi, and Asgar Taleei, 2015دراسة أشارت نتائج 

يؤدي إىل اختاذ قرارات أفضل من جانب املديرين ككل، وأنظمة الرقابة الداخلية األكثر فاعلية، وتعزيز جودة التقارير 

على تبين االستخدام الفعال لنظام  املؤسساتتشجيع  سيعمل على شركةالاملالية، وتسهيل عمليات املعامالت املالية يف 

 4.املضطرب 21مات احملاسبية من أجل تعزيز وحتسني امليزة التنافسية يف هذا القرن املعلو 

التغيريات مبرور الوقت، ولكن مل  إىل واحملاسبة املاليةاإلسرتاتيجية  القراراتراء حول العالقة بني اآل تعرضتلقد 

 وجهات نظر اإلدارة املختلفة الناشئة عن هناك العديد من التفسريات، حىت اآلنتلك العالقة يتم التوصل إىل إمجاع حول 

مع الرتكيز على  االخرتاق بني املعلومات احملاسبية واختاذ القرارات اإلسرتاتيجية ومع ذلك فإن رأي حول احلاجة املتبادلة

  5.التكاليف والفوائد املرتتبة على أنشطة الشركة اليت يبدو أ�ا سائدة

  

                                                           
دراسة حالة المؤسسة الوطنية -دور نظام المعلومات المحاسبي في اتخاذ القرارات المالية اإلستراتيجية في المؤسسة االقتصادية امز، ر فطيمة الزهرة ق 1

  .133 - 132ص ، 2017- 2016أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أم البواقي، اجلزائر، ، -للمنتجات الكهروكيماوية
  .125 - 124، ص املرجع نفسه 2

املاجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة رسالة دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار الرأسمالي،  �اد إسحاق عبد السالم أبو هويدي، 3

  .38ص، 2011اإلسالمية، غزة، 
4 Farhad Hanifi, and Asgar Taleei, Accounting information system and management’s decision making process,  
Management Science Letters 5, 2015, p693, www.sciencedirect.com, Downloaded on: 13/05/2020, At: 14:55. 
5 Mihaylova, L., Papazov, E, Using accounting information for strategic decision-making in a multi segmented 
company, Copernican Journal of Finance & Accounting, Volume 7(1), 2018, p 240, www.jstor.org, Downloaded on: 
30/08/2020, At: 23:00. 
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  الدراسات السابقة: المبحث الثالث

بغرض استكمال اجلانب النظري للدراسة و�دف ترصني حمتوى الدراسة وفرضياته، مت اإلطالع على اجلهود   

  .السابقة للباحثني يف هذا ا�ال

  المذكرات باللغة العربية: المطلب األول

  :منها جندتناولت عدة جوانب من موضوع البحث، حيث  يتعددت الدراسات السابقة الت

أهمية استخدام قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسات "نسرين فرحات، دراسة  -01

مذكرة ماسرت أكادميي يف العلوم التجارية، ختصص  ،"-أم البواقي-االقتصادية دراسة حالة مؤسسة البناء والعمران 

  .2016-2015حماسبة ومالية، جامعة أم البواقي 

  :هدفت الدراسة إىل    

 على مدى التكامل بني اجلانب النظري والواقع العملي يف تطبيق قائمة التدفقات النقدية؛ الوقوف - 

 حماولة إظهار دور قائمة التدفقات النقدية يف تقييم األداء املايل؛ - 

حماولة الوقوف على تطبيق خمتلف النسب واملؤشرات سواء التقليدية أو نسب قائمة التدفقات النقدية بناء على  - 

 .ؤسسة حمل الدراسةمعطيات امل

 :وقد توصلت الباحثة إىل بعض النتائج

عند سعي الباحثني إلجياد طريقة تعىن بتقييم األداء املايل من املنظور النقدي ظهرت قائمة التدفقات النقدية كقائمة  - 

النسب تقيم كل مالية مثلها كمثل أي قائمة مالية أساسية للمؤسسات االقتصادية ومن خالهلا مت اشتقاق جمموعة من 

من السيولة والرحبية وأكثر ما مييزها من غريها من القوائم املالية هو تقسم التدفقات النقدية إىل أنشطة مع توضيح 

 الداخلة من اخلارجة منها؛

) أي عجز(أو سالبة ) أي فائض(خصوصية نتائج مؤشرات قائمة التدفقات النقدية وكو�ا ميكن أن تكون موجبة  - 

) تشغيلية، استثمارية ومتويلية(إىل الفرق بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة لكل من أنشطتها الثالث ويعود السبب 

  .وهذا ما مييز نتائجها عن غريها من القوائم املالية األخرى

مطاحن  أثر قائمة تدفقات الخزينة على القرارات االستثمارية دراسة حالة مؤسسة"ميسور ماجدة، دراسة  -02

 .2014/2013 مذكرة ماسرت أكادميي يف علوم التسيري، ختصص مراقبة التسيري، جامعة املسيلة ،"ة بالمسيلةضنالح

وقد هدفت هذه الدراسة إىل حماولة إبراز أمهية قائمة تدفقات اخلزينة وأثرها على القرارات االستثمارية انطالقا من     

ومن خالل  ،مركزها املايل وزيادة حصتها منه ميكن للمؤسسة من خالهلا تدعيماعتبارها ناتج النظام احملاسيب املايل اليت 

  :دراسة الباحث مت التوصل إىل النتائج التالية
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إعداد قائمة تدفقات اخلزينة تساعد املؤسسة يف اختاذ القرارات املالية الفعالة لتعديل توقيت ومبالغ التدفقات النقدية  - 

  ؛الظروف الغري متوقعةيب للحاجات و حىت ميكن أن تستج

ال تقوم املؤسسة حمل الدراسة لعملية التحليل لقائمة تدفقات اخلزينة على الرغم من أمهية هذا التحليل ملا يوفره من  - 

مؤشرات كمية ميكن استخدامها لتقييم سياسات املؤسسة يف جماالت االستثمار و التمويل وعمليات التوسع والتطور 

وأيضا لقياس مدى كفاءة املؤسسة يف توظيف مواردها املالية على األنشطة اليت من شأ�ا حتقيق املستقبلي للمؤسسة، 

  .األهداف

أهمية التدفقات النقدية كأساس في صناعة القرارات االستثمارية والتمويلية دراسة " بن الشيخ مسية، دراسة  -03

مذكرة ماسرت أكادميي يف علوم التسيري، ختصص مراقبة ، "TINDALحالة مؤسسة األقمشة واألصنعة الصناعية 

  .2013 -2012التسيري، جامعة املسيلة 

ومن خالل دراسة ؛ وقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التدفقات النقدية ومدى أمهيتها يف صناعة القرار    

  . �تم مبوضوع التدفقات النقديةالباحث توصل إىل أنه يف مؤسسة األنسجة واألقمشة الصناعية تيندال باملسيلة مل

دراسة حالة مؤسسة  - أهمية جدول تدفقات الخزينة في المؤسسات االقتصادية "فاطمة الزهرة حلرش،دراسة  -04

مذكرة ماسرت أكادميي يف العلوم  ،"2012 -2010بوالية غرداية للفترة ما بين   ALFA PIPEاألنابيب الناقلة للغاز 

  .2013 –2012التجارية، ختصص دراسات حماسبية وجبائية معمقة، جامعة ورقلة، 

  :وقد هدفت هذه الدراسة إىل    

 معرفة مدى أمهية جدول تدفقات اخلزينة يف املؤسسة وأثره يف الرفع من سيولتها؛ - 

 النقدية املستقبلية؛أخذ نظرة حول تطلعات املؤسسات اجلزائرية لتدفقا�ا  - 

 .سعي الباحث يف توسيع رصيده الفكري يف جمال التدفقات النقدية - 

  :إىل مجلة من النتائج تتوصل ةمن خالل دراسة الباحث

إن وجود استثمارات عديدة وجيدة جيعل من تدفقات خزينة االستغالل ملؤسسة األنابيب أو أي مؤسسة أخرى  - 

ا بتسديد كافة ديو�ا واستمراريتها يف املستقبل وذلك حسب وضعيتها لكل سنة تدفقات إجيابية ومرتفعة حبيث تسمح هل

 سواء كانت ربح أم خسارة؛

تسيري التدفقات النقدية يف املؤسسة مرتبط بالتقديرات وذلك باعتبار أن املؤسسة تسعى لتسيري الظروف املستقبلية   - 

 وليس السابقة؛
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 األسواق املالية والنقدية دون االنغماس املطلق فيها والذي قد ينجم عنه إدارة التدفقات مرتبط أيضا بدمج املؤسسة يف - 

 .أخطار بإمكا�ا �ديد حياة املؤسسة ككل

  العلمية المقاالت: المطلب الثاني

  :منها جندتناولت عدة جوانب من موضوع البحث، حيث  يتال قاالت العلميةعددت املتلقد 

ظل  دور قائمة التدفقات النقدية في دعم عملية اتخاذ القرار في"شريط صالح الدين، حفاصة أمينة،  دراسة -01

  .2018، جامعة املسيلة، 05 لة الدراسات االقتصادية املعاصرة، العددجم ،"المعيار المحاسبي الدولي السابع

تعدها املؤسسات وهي قائمة التدفقات اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على إحدى أهم القوائم املالية اليت     

ملا هلا من أمهية بالغة، فهي مصدر للمعلومات اخلاصة -IAS7-   النقدية، اليت خصص هلا لوحدها معيارا حماسبيا دوليا

 يعتمد، والتمويلية، اليت تعد وفقا لألساس النقدي، وهي القاعدة األساسية اليت االستثمارية بأنشطة املؤسسة التشغيلية

  .الية لرتشيد قرارا�م ويف دعم عملية اختاذ القرارعليها مستخدمو القوائم امل

حيث توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج واليت كان أمهها أن دور قائمة التدفقات النقدية يربز يف توفري 

 )السيولة(جودة التمويل  معلومات مهمة عن سيولة املؤسسة من خالل النسب املالية املشتقة منها واملعتمدة يف تقييم

جودة الرحبية وإبراز الكفاءة يف سياسات التحصيل، هذه املعلومات هي من العناصر األساسية اليت يعتمد عليها األطراف 

  .ذات الصلة لعملية اختاذ القرارات املختلفة

في تعزيز  07مدى تأثير االلتزام بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم " مكرم مبيض،، أيام ياسنيدراسة  -02

دراسة حاالت المصرف الدولي لتجارة  –أهمية مؤشرات التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية للمصارف 

  .2018جامعة محاة،  ،05 ، العدد01جملة جامعة محاة، ا�لد  ،"–والتموين 

بيان مدى االلتزام بتطبيق متطلبات إعداد قائمة التدفقات النقدية وفق املعيار احملاسيب سعت هذه الدراسة إىل 

الدويل يف املصارف اخلاصة، من خالل دراسة حالة املصرف الدويل للتجارة والتموين يف سوريا، وحتديد مدى اإلفصاح 

تماد على التحليل املايل بالنسب املالية املشتقة من عن تدفقاته النقدية من أنشطته التشغيلية واالستثمارية والتمويلية باالع

  .قائمة التدفق النقدي

توصلت الدراسة إىل عدم التزام املصرف موضوع الدراسة مبتطلبات املعيار املذكور فيما خيص اإلفصاح عن 

ة، وبالتايل عدم اإلفصاح يف حني التزم �ا فيما خيص أنشطته التمويلي ةتدفقاته النقدية من أنشطته التشغيلية واالستثماري

  .الدقيق عن املعلومات
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دراسة حالة البنوك التجارية أثر قائمة التدفقات النقدية على اتخاذ القرارات المالية "أمرية دباش، دراسة  -03

  .2015، جامعة أم البواقي، 4العدد  واملالية االقتصاديةجملة البحوث  ،"بوالية جيجل

هذه الدراسة إىل بيان أثر قائمة التدفقات النقدية على عملية اختاذ القرارات املالية بالبنوك التجارية بوالية  سعت

وحتليلها  جلمع املعلومات االستبيانجيجل، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من سبعة بنوك مستخدمني أسلوب 

  .على اختاذ القرارات املاليةأثر قائمة التدفقات النقدية إىل أن ل، وقد توصلت بواسطة جمموعة من املؤشرات اإلحصائية

أهمية قائمة التدفقات النقدية وتأثيرها على القرار "عالء عبد احلسني الساعدي، اهلام جعفر الشاوي، دراسة  -04

  .2013 ، جامعة البصرة،1، العدد15جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لد ،"االستثماري

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أن قائمة التدفقات النقدية تساعد اإلدارة املالية يف الشركات بتحديد   

احلاجة إىل االقرتاض وتوسيع األنشطة االستثمارية والتمويلية، وحتتوي على معلومات إضافية غري متوفرة بالقوائم املالية 

  .األخرى

 االختالف والشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه : المطلب الثالث

من خالل استعراضنا للدراسات السابقة حول قائمة التدفقات النقدية الحظنا أن قائمة التدفقات النقدية تدخل 

 ضمن املواضيع األساسية يف اإلدارة املالية فهي تفتح اهتمامات متعددة األشكال وهلا أمهية بالغة يف املؤسسات

هي كل دراسة لتكمل ما بدأته سابقتها اليت تطرقت هلذا املوضوع، بداية من ميسور ماجدة لتنتجاءت   ، وقداالقتصادية

  .بدراسة أيام ياسني ومكرم مبيض

  أوجه التشابه: أوال

اتفقت دراستنا احلالية مع الدراسات السابقة من حيث املضمون يف توضيح أمهية ومكانة قائمة التدفقات النقدية 

من هذه القائمة يف تشخيص الوضعية املالية يف املؤسسات االقتصادية وإبراز الدور الذي تلعبه املؤشرات املالية املشتقة 

تبار أن قائمة التدفقات النقدية ليست بديلة وإمنا هي مكملة لبقية للمؤسسات واختاذ القرارات، كما اتفقت على اع

القوائم املالية األخرى وأن أفضل طريقة لعرض هذه القائمة هي الطريقة املباشرة أل�ا تساعد يف حتديد العناصر املكونة 

  .للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة من أنشطتها التشغيلية

الدراسات السابقة يف اعتماد أسلوب دراسة حالة يف حتليل قائمة التدفقات أغلب مع  كما اتفقت الدراسة احلالية

  .، بدل من أسلوب االستبيانالنقدية واختاذ القرارات املالية
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اعتمدت كل من الدراسة احلالية والدراسات السابقة على التحليل املايل الديناميكي لعدة سنوات، حيث ميكن 

ة أكثر وضوحا عن الوضعية املالية للمؤسسة، ومصادر التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة هذا األسلوب من إعطاء صور 

   .لكل نشاط وبذلك مساعدة مستخدميها يف اختاذ القرارات املالية

  أوجه اإلختالف: ثانيا

يف أن هذه الدراسة هي أول دراسة أجريت على شركة بيوفارم يف هذا املوضوع، وبالذات يف حدود علم الطالبتني 

  .العناصرواليت تناولت دور قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية يف املؤسسات االقتصادية جبامعة 

وتقييم  دور قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات املاليةأبرزت الدراسات  يربز االختالف يف كون أن هذه 

مسامهة معلوما�ا  ومدى النقدية التدفقاتدور ، بينما مشلت دراستنا احلالية أداء املؤسسات باالعتماد على النسب

  .املؤسسات االقتصادية اإلسرتاتيجية يفالقرارات   عاختاذ مجييف احملاسبية 

خمتلف املؤشرات والنسب املالية  على القوائم املالية  جبقة يف حتليل القائمة واستخرا اعتمدت الدراسات السا

املوحدة والقوائم املالية املوحدة وذلك ملا توفره من قائمة التدفقات النقدية العادية، يف حني اعتمدت الدراسة احلالية على 

دورها يف التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية اليت  كذامعلومات هامة ومفيدة يف تقدير النفقات النقدية املتوقعة واحلالية  

  .ميكن توفريها لسداد الديون

املعاجلة وجمتمع الدراسة، حيث من حيث طرق ) جمالت(السابقة  تاختلفت دراستنا عن بعض من الدراسا

يف معاجلة املعطيات، يف حني  Excelاعتمدت دراستنا احلالية يف دراسة احلالة على مؤسسة واحدة واستعمال برنامج 

   .spssاعتمدت الدراسات السابقة على جمموعة من املؤسسات وبرنامج 
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  :خالصة الفصل األول

من قائمة التدفقات النقدية وعملية اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية وذلك من خالل هذا الفصل مت التطرق لكل 

حيث توصلنا من خالل هذا الفصل إىل األمهية البالغة اليت تكتسيها قائمة التدفقات النقدية ملا  بعرضهما بشكل مفصل

األخرى، إذ تساعد مستخدمي توفره من معلومات هامة ختتلف يف مضمو�ا وداللتها عن تلك اليت تعطيها القوائم املالية 

هاته القوائم على التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية وكذلك تسهيل عملييت التحليل واالستنتاج اليت تتيح احلصول على 

مؤشرات هامة ملستخدمي القوائم املالية وإعطاء صورة كاملة عن سياسات وقرارات إدارة املؤسسة يف األنشطة التشغيلية 

والتمويلية، وحتديد صايف التدفق النقدي من هذه األنشطة حيث تعترب التدفقات النقدية املتأتية من األنشطة  االستثمارية

  .التشغيلية من أهم التدفقات، ألن هذا دليل على أن للمؤسسة قدرة على توليد تدفقات من أنشطتها الرئيسية

إلدارة واليت تكون بدورها مستمدة من نتائج حتليل إن قوة أداء املؤسسة وجناحها مرتبط بالقرارات اليت تتخذها ا

هذه القائمة، فاختاذ القرار ميثل األنشطة اإلسرتاتيجية يف العمل اإلداري الشامل ويهدف إيل إجياد حلول للمشاكل اليت 

ود كم تعرتض املؤسسة، فالقرار اإلسرتاتيجي لكي يكون ناجحا  وأكثر فعالية البد له أن يعتمد بشكل أساسي على وج

معترب من املعلومات ذات العالقة باملوضوع املعين، واليت جيب أن تكون متنوعة وصحيحة ونوعية يف الوقت املناسب 

  .والشكل املناسب

 منبيوفارم للصناعة الصيدالنية باجلزائر  شركة واقع على إليه توصلنا ما إسقاط املوايل الفصل خالل من وسنحاول

  .امليدانيةالدراسة  خالل

  

  



دراسة�حالة�شركة�: الفصل�الثا�ي

بيوفارم�للصناعة�الصيدالنية����

 ا��زائر
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  تمهيد

 اإلسرتاتيجيةبعد اإلحاطة باجلانب النظري واملتعلق باملفاهيم األساسية لقائمة التدفقات النقدية والقرارات 

وعرضنا لبعض الدراسات السابقة املتعلقة بكال متغريات الدراسة والعالقة بينهما، سنحاول يف هذا الفصل إسقاط 

وذلك بدراسة الفرتة  بيوفارم للصناعة الصيدالنية يف اجلزائر مؤسسةاجلانب النظري على اجلانب العملي متخذين يف ذلك 

  .على قوائم مالية ميكن استخدامها يف التحليل املايلوذلك نظرا لتوفرها ، 2019إىل  2015املمتدة من 

  : وقد قسمنا هذا الفصل إىل املباحث التالية

  تقدمي شركة بيوفارم؛ :المبحث األول

  ؛2019  – 2015قراءة مالية لوضعية شركة بيوفارم خالل الفرتة  :المبحث الثاني

  .حتليل أثر قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية يف شركة بيوفارم :المبحث الثالث
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  تقديم شركة بيوفارم: المبحث األول

إن الشكل اإلسرتاتيجي الذي حتتله األدوية أدى إىل تأسيس صناعة صيدالنية، تأخذ بعني االعتبار حماولة تلبية   

األدوية، وتعترب بيوفارم من أهم املؤسسات اليت تنتج وتسوق األدوية واملواد الصيدالنية يف السوق طلبات ا�تمع من 

  .احمللي، كما أ�ا تعترب من أحد أهم أقطاب الصناعة يف اجلزائر

  التعريف بشركة بيوفارم: المطلب األول

ط يف قطاع صناعة األدوية، ولقد وقع تعد شركة بيوفارم من بني الشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر، واليت تنش  

االختيار على هذه الشركة نظرا ملا تقوم به إدارة الشركة من إفصاح عن خمتلف املعلومات املالية واحملاسبية، واليت من شأ�ا 

  .أن تفيدنا يف دراستنا هذه

حوش حمي : ب من قبل عبد ا�يد كرار، يقع مقرها 1991بيوفارم جمموعة صيدالنية جزائرية تأسست عام   

دج، هلا  5104375000: باجلزائر العاصمة حيث تعد هذه الشركة شركة مسامهة ذات رأس مال قدره الدين، رغاية،

وكذا يف جمموعة من الفروع اليت تنشط يف خمتلف جماالت الصناعة الصيدالنية مبا يف ذلك التصنيع، التوزيع والتموين، 

  1:التايلكيف عدة مراحل كما هو موضح يف التسلسل الزمين املوجز   مت تطوير ا�موعةل املعلومات الصيدلية؛ جما

 العاصمة باجلزائر السمار بوادي الصناعية املنطقة يف الواقعة اإلنتاجية وحد�ابيوفارم  شركة افتتحت ،2005يف عام  - 

 اليت الصيدالنية املستحضرات إلنتاج الدولية للمعايري وفًقا الوحدة هذه تصميم مت ،السنة يف بيع وحدة مليون 50 بطاقة

 مع اتفاقيات مبوجب أو اخلاصة جمموعتها من) معجنات سائلة، جافة،( خمتلفة جرعات أشكال بتصنيعبيوفارم لـ تسمح

  ؛شركائها

 ؛اجلنيسة هاتألدوي ISO 9001 شهادة علىبيوفارم  شركة حصلت ،2008 عام يف - 

 ؛إفريقيا تقرير خالل من إفريقيا يف األدوية شركات بني اخلامسة املرتبةبيوفارم  شركة احتلت، 2012 عام يف - 

 األبيض البحر عاصمة، )dpi( الدوليني التنمية شركاء: دوليني ممولني لثالثة عاصمتهابيوفارم  افتتحت ،2013 مارس يف - 

  ؛deg املسماة األملانية التنمية ووكالة املتوسط

  ؛2008 الصادرة يف ISO 9001 شهادة الثانية للمرة جيدد، 2014يف  - 

 سيفيتال جمموعة استحوذت العام نفس يف ،اجلزائر بورصة تدخل خاصة شركة ثالثبيوفارم  كانت ،2016 مارس يف - 

  اجلزائرية؛ األسهم سوق خالل من بيوفارم يف 5 حصة على

                                                           
1 Groupe biopharrm, notice d’information, p p 24 – 25, www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 18.00 h. 
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 صادر تقرير خالل من شركة، 350 بني من األفريقية السوق يف للنجاح كنموذج ببيوفارم االعرتاف مت ،2017 عام يف - 

  ؛الربيطانية للمنظمة التابعة لندن بورصة جمموعة عن

 جمال ويف ،oze جمموعة مع اجللدية التجميل مستحضرات جمال يف جديدة نطاقاتبيوفارم  أطلقت ،2018 عام يف - 

  ؛nutribio جمموعة مع الغذائية املكمالت

 هذا يقع قسنطينة يف )CRSP( الصيدالنية العلوم أحباث مركز إدارة جملس يف عضًوا ا�موعة أصبحت ،2019 عام يف - 

 والتطوير العلمي البحث برامج تنفيذ عن مسؤول وهو العلمي، والبحث العايل التعليم وزارة إشراف حتت املركز

  .الصيدالنية العلوم جمال يف التكنولوجي

أدوية موجودة يف الصيدليات، عالوة على  10 وتوزيع أكثر من دواء واحد من أصل تشرف بيوفارم عل إنتاج

يهدف التموقع اإلسرتاتيجي اليت تتمتع به بيوفارم يف  1؛دواء حمليا 59دواء وتنتج  500 أكثر من ذلك، توزع الشركة

وعليه ترتكز الرؤية  2؛السوق اجلزائرية إىل استشراف تغريات السوق على مستوى املنطقة من أجل حتقيق النمو

  :اإلسرتاتيجية لبيوفارم على أربع حماور

 حتديد وإنتاج األدوية األساسية لفائدة السوقني اجلزائرية واملغاربية؛ - 

 توفري مجلة من املنتجات التنافسية؛ - 

 تعزيز وتطوير التحالفات اإلسرتاتيجية على املستويني احمللي والدويل؛ - 

  .تتيحها إسرتاتيجية التكامل العمودي اليت تتبنها بيوفارم استغالل كل الفرص اليت - 

بطاقة فنية لشركة بيوفارم: 04جدول رقم ال  

  اسم الشركة  شركة بيوفارم

  رأس المال االجتماعي  .دينار جزائري 000 375 104 5شركة ذات أسهم برأس مال قدره 

  طبيعة العملية  .من رأس ماهلا %20العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة بنسبة 

  طبيعة األسهم  .أسهم عادية

  العملية المنجزة  .للسهم الواحد 1225سهم بقيمة   375 104 5عرض عمومي لبيع 

  تاريخ دخول البورصة   2016أفريل  20

  تاريخ أول تسعيرة في البورصة  2016أفريل  20األربعاء 

  المدة القانونية للشركة  سنة 99

الطالبتني باالعتماد على تقارير الشركةمن إعداد : المصدر  

                                                           
1 Groupe biopharrm, notice d’information, op cit, p8. 
2 Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2015, p 8, www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 18.00 h. 
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  )Biopharm(منتجات شركة بيوفارم : المطلب الثاني

من االحتياجات   %45عرفت صناعة األدوية تطورا كبريا يف السنوات األخرية، حيث أصبحت تغطي أكثر من

  .يا وحيوية أكرب لإلنتاج والتصديرشركة بيوفارم ببورصة اجلزائر دفعا إضاف التحاقيف السابق، إذ أدى  %12الوطنية مقابل 

وخمترب السيطرة على  ،جمهزة خطوط لإلنتاج 10مليون وحدة سنويا عرب  55تنتج شركة بيوفارم اليوم حوايل 

، خط واحد خمصص )األحجام الصغرية والكبرية(أي خطني لنماذج السوائل  املنتجات النهائية ونصف تشطيب،

، وخط )أكياس، بودرة، حبوب وأجهزة لوحيه(  للكرميات واجلال، خطان حتاميل، أربعة خطوط من األشكال اجلافة

نوع من األدوية تغطي  130يشمل نطاق اإلنتاج للشركة أكثر من فصول عالجية،  18كما لديها أكثر من لعصا حزمة،  

يف خلق وظائف جديدة  2005الصيدالين منذ إطالق منتجاته سنة  هاخمترب يساهم  ، حيث1الفئات الرئيسية العالجية

املبتكرة واحلد من التبعية اخلارجية لبالدنا يف قطاع صناعي معقد  اجلنيسةذات قيمة مضافة عالية، وتطوير األدوية 

ار الشركة هو االلتزام املستدام للجودة، وبالتايل جودة االستثمار يف املوارد البشرية وتدريب ومتطلب، فمنذ البداية كان خي

ومراقبة جودة كل دواء بشكل مستمر، يف مجيع مراحل تصنيعه  )BPF(دائم لفرقها فيما يتعلق مبمارسات التصنيع اجليدة 

 )15(رب مخسة عشر ايق طوير ينتج أداؤه صياغة ماوعلى مجيع مكوناته، يوجد يف قلب أنشطة املصنع خمترب للبحث والت

  2.منتجا عاما جديدا كل عام وإطالق تصنيعه

منتجا بأشكال جرعات خمتلفة وفئات عالجية من جمموعتها اخلاصة  67قامت الشركة بتصنيع  2015يف سنة 

يف اجلدول   مليون وحدة بيع بأشكال جافة وسائلة وعجينة موزعة  33.6ومن تلك املنتجة ألطراف ثالثة، حيث أنتجت 

   3:كالتايل

  وحدات البيع بالماليين )2015 - 2014(توزيع منتجات شركة بيوفارم حسب الشكل للفترة : 05الجدول رقم 

 galéniques  2014  2015أشكال 

  11,4  10,3  جاف

  6,9  8,3  السوائل

  15,3  13,3  معجنات

  33,6  31,9  المجاميع

من إعداد الطالبتني باالعتماد على تقارير الشركة: المصدر  

                                                           
1 Groupe biopharrm, rapport annuel 2019, p 27, www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 18.00 h. 
2 Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2017, p 17, www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 18.00 h. 
3 Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2015, op cit, p p 10- 11. 
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يف عام  33,6إىل  2014مليون وحدة سنة  31,9

منذ عام ) موريتانيا، مايل والنيجر(حوايل مخسة عشر من منتجا�ا إىل السوق اإلفريقية 

  ؛)ANSM(من قبل الوكالة الوطنية لسالمة األدوية 

مبعاجلة ارتفاع بالتعاون مع بيوفارم عن أول إنتاج هلما لدواء خاص 

أطلقت مليون وحدة سنويا  45 حيث توصلت إىل إنتاج حوايل

عالج العصبية عتمد على األنسولني متمثلة يف عالج مرض السكري الغري م

مضادات، أمراض اجلهاز اهلضمي، التمثيل الغذائي، جمموعة نرتيبو من 

  3؛اخل....اجللدية التجميلية

منتج جديد قيد التحقق حاليا  28 من عالمتها التجارية، باإلضافة إىل تصنيع

  2021.4و 2020لفئات عالجية خمتلفة، حيث سيتم تسويق هذه املنتجات اجلديدة خالل عامي 

  شركة بيوفارم

  
www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 18 

1 Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2016
18.00 h. 
2 Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2017
3Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2018
4Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2019
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31,9، حيث ارتفعت من %8سجلت كمية الوحدات املباعة زيادة بنسبة 

حوايل مخسة عشر من منتجا�ا إىل السوق اإلفريقية  بتصدير

من قبل الوكالة الوطنية لسالمة األدوية  2015مت اعتماد منتجا�ا يف مارس 

بالتعاون مع بيوفارم عن أول إنتاج هلما لدواء خاص " بوهنجر أجنلهامي"أعلنت شركة 

  1منتج جديد من فئات خمتلفة ؛ )13( باإلضافة إىل ثالثة عشر

حيث توصلت إىل إنتاج حوايلخطوط لإلنتاج  9كانت الشركة تعتمد على 

متمثلة يف عالج مرض السكري الغري م )10( عشر منتجات

  2اخل؛.....القلق، مشاكل يف النوم، آالم يف املعدة وعدم الراحة

مضادات، أمراض اجلهاز اهلضمي، التمثيل الغذائي، جمموعة نرتيبو من  :منتج متثلت يف 22أطلقت 

اجللدية التجميلية  OZEعالجات التجميل، جمموعة B12 املكمالت الغذائية، خمدر، فيتامني

من عالمتها التجارية، باإلضافة إىل تصنيع منتج 11أطلقت بيوفارم 

لفئات عالجية خمتلفة، حيث سيتم تسويق هذه املنتجات اجلديدة خالل عامي 

شركة بيوفارمبعض منتجات  :30 الشكل رقم

.consulté le 15/08/2020, a 18.00 h ,: الموقع االلكتروني للشركة

                                         
rapport annuel de gestion 2016, pp12-13, www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 

rapport annuel de gestion 2017, op cit, p18. 
annuel de gestion 2018, p25, www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 18

rapport annuel de gestion 2019, op cit, p p 28 - 29. 

.........الفصل الثاني

سجلت كمية الوحدات املباعة زيادة بنسبة  - 

  ؛2015

بتصدير بيوفارمشركة تقوم  - 

مت اعتماد منتجا�ا يف مارس ، 2011

أعلنت شركة  2016سنة يف  - 

باإلضافة إىل ثالثة عشر ضغط الدم

كانت الشركة تعتمد على   2017سنة  - 

عشر منتجات يف نفس السنة بيوفارم

القلق، مشاكل يف النوم، آالم يف املعدة وعدم الراحةو 

أطلقت  2018ويف سنة  - 

املكمالت الغذائية، خمدر، فيتامني

أطلقت بيوفارم  2019يف سنة  - 

لفئات عالجية خمتلفة، حيث سيتم تسويق هذه املنتجات اجلديدة خالل عامي 

الموقع االلكتروني للشركة :المصدر

                                                          
, consulté le 15/08/2020, a 

, consulté le 15/08/2020, a 18.00 h. 

http://www.biopharmdz.com/
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 بيوفارم والشركات التابعة ةالهيكل التنظيمي لشرك: لب الثالثالمط

التطورات الراهنة املستمرة يف سوق من أجل التكيف مع احمليط الذي تنشط فيه شركة بيوفارم، والتجاوب مع   

التزان والتناسق بني خمتلف فروعه، إذ األدوية، قامت الشركة بوضع خمطط يتناسب مع هذه املتطلبات حيث يتصف با

 األم الشركة طورته الذي الصناعي النشاط إىل باإلضافة ،تابعة شركات )5( مخسة على اليوم تسيطرأصبحت 

BIOPHARM SPA، باجلملة والتوزيع االسترياد أنشطة ا�موعة تطور )BIOPHARM DISTRIBUTION( والتوزيع 

 والرتويج )BIOPHARM LOGISTIC( األدوية لصناعة اللوجستية واخلدمات ،)BIOPURE( الصيدليات على

 غري PROFAM شركة يف أيًضا BIOPHARM جمموعة تتحكم ،)Human Health Information( الطبية واملعلومات

  .تقريًبا %100 بنسبة التابعة الشركات مجيع يف التحكم يتم؛ نشطة

 :والشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي للمجموعة  
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  بيوفارم الهيكل التنظيمي لشركة :40 ل رقمالشك

  

  إنتاج األدوية

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  شركةتقارير المن إعداد الطالبتني باالعتماد على  :المصدر

 

 . من رأس مال شركة بيوفارم لالستثمار %30متتلك شركة بيوفارم : مشاركات أخرى -

 

  

  

  

  

 مجمع بيوفارم

 

PROFAM BIOPHAM 

logistic 

Human 

health 

Information 

BIOPURE BIOPHAM 

distribution 

 الشراكة الصناعية

 

 

إدارة اخلدمات 

لصناعة اللوجستية 

 األدوية

الرتويج للمنتجات 

 الصيدالنية

توزيع وبيع 

املنتجات 

الصيدالنية 

 باجلملة

شراء وتوزيع 

املستحضرات 

 الصيدالنية

 إنتاج األدوية

97.43% 98.91% 99.81% 98.52% 99.91% 
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  2019  – 2015مالية لوضعية شركة بيوفارم خالل الفترة  ةقراء: المبحث الثاني

تعترب شركة بيوفارم إحدى الشركات الرائدة يف قطاع األدوية يف اجلزائر، حيث كانت أول شركة حتصل على 

منتجات شهادة ملمارسة التصنيع اجليدة من الوكالة الوطنية لسالمة األدوية واملنتجات الصحية، تثبت هذه الشهادة أن 

  .اجليدة تتوافق مع املعايري األوروبية للممارسة التصنيع بيوفارم

  مكانة شركة بيوفارم في سوق األدوية الجزائرية: المطلب األول

على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير �ا االقتصاد اجلزائري يف السنوات األخرية، إال أن سوق 

 من احتياجات 50% يزال مستقرا نسبيا، وحبسب وزير الصحة، فإن اإلنتاج الصيدالين يغطي أكثر من األدوية الوطين ال

  .2019السكان لألدوية يف عام 

القدرات اإلنتاجية املؤكدة، العديد : تعمد الدولة للحفاظ على أساسيات قوية واليت تتمثل فيما يلي وهلذه الغاية،

الطبقات من من املشاريع االستثمارية قيد التنفيذ والبنية التحتية للرعاية الصحية احلديثة واليت ميكن الوصول إليها جلميع 

يضعف، مدفوعا بنظام سداد شديد التعقيد، وموارد بشرية عالية اجلودة وشركات عالية  ال Soinsالسكان، طلب على 

خل، تفسر كل هذه العناصر ا...ا إىل دخول األسواق اخلارجية األداء واليت بعد أن أثبتت جدار�ا داخليا، تطمح تدرجيي

ة بنسب IQVIA أي مشروع: بشكل متزايد، والذي سيستمر خالل السنوات القادمةاالجتاه احلايل حنو النمو القوي 

  .2023حبلول عام  8,3%

مليار دوالر أمريكي يف عام  3,13، منو طفيفا من IQVIAوقد شهدت سوق األدوية اجلزائرية، وفقا لبيانات 

ويرجع هذا النمو الطفيف بشكل أساسي  ،%4,8مبعدل منو سنوي قدره  2019دوالر أمريكي يف عام 3,30 إىل  2018

، ومع ذلك جيب أن يتعاىف سوق 2019إىل التأخريات املرتبطة بالسياق االقتصادي الغري مستقر الذي شهدته بالدنا عام 

  1.مليار دوالر أمريكي3,7 ، أي 2022حبلول عام   %8,2األدوية اجلزائرية ليصل إىل معدل منو سنوي قدره 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 Groupe biopharrm, rapport annuel de gestion 2019, op cit, p p 14-15. 
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  مليار دوالر 2018-2021

 
Source: Groupe biopharrm, rapport annuel 2019

حقق النظام الصحي اجلزائري تقدما كبري خالل العقود الثالثة األوىل، حيث تسعى مؤسسات الصحة العامة إىل 

من   %100و %80تقدمي رعاية جمانية جلميع املواطنني، ويتم تغطية مجيع السكان تقريبا بالتأمني الصحي الذي يسدد 

تكاليف الرعاية الصحية ألصحاب األمراض املزمنة، هذه التغطية الواسعة هي نتيجة اإلنفاق العام الضخم الذي ميثل 

ملنظمة ، وفقا 2016يف عام %67,7 اإلنفاق الصحي الذي سجل نسبة 

دوالر  358 مليون دوالر أمريكي إىل 66,5 

ومع ذلك، أدى الوضع االقتصادي الصعب الذي مير به االقتصاد الوطين يف السنوات األخرية إىل 

وتوفري مجلة من املنتجات من االستفادة من فرص لنمو سوقها 

وتطوير قدر�ا  ة تسمح هلا بتحقيق تنمية مستدامة

  .على العديد من االستثمارات

3,13

13%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2018
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2018السوق الصيدالنية الجزائرية للفترة : 50 الشكل رقم

, rapport annuel 2019, p 15, www.biopharmdz.com, consulté le 15/08/2020, a 

18.00 h. 

حقق النظام الصحي اجلزائري تقدما كبري خالل العقود الثالثة األوىل، حيث تسعى مؤسسات الصحة العامة إىل 

تقدمي رعاية جمانية جلميع املواطنني، ويتم تغطية مجيع السكان تقريبا بالتأمني الصحي الذي يسدد 

تكاليف الرعاية الصحية ألصحاب األمراض املزمنة، هذه التغطية الواسعة هي نتيجة اإلنفاق العام الضخم الذي ميثل 

اإلنفاق الصحي الذي سجل نسبة و  )WHO(وفقا لبيانات منظمة الصحة العاملية 

 من 2001 لصحية سنةالصحة العاملية فقد ارتفع نصيب الفرد من النفقات ا

ومع ذلك، أدى الوضع االقتصادي الصعب الذي مير به االقتصاد الوطين يف السنوات األخرية إىل 

 .اخنفاض طفيف يف تكاليف الرعاية الصحية

من االستفادة من فرص لنمو سوقها حققت شركة بيوفارم مكانة هامة ومالئمة متكنها 

ة تسمح هلا بتحقيق تنمية مستدامةالتنافسية، حيث حتصلت خالل السنوات السابقة  على مكاسب معترب 

على العديد من االستثماراتتجات يف اجلزائر يف ظل احتوائها 

3,3
3,5

3,7

4,80% 6,10%

2019 2020p 2021

إمجايل السوق %النمو السنوي

.........الفصل الثاني

الشكل رقم

, consulté le 15/08/2020, a 

حقق النظام الصحي اجلزائري تقدما كبري خالل العقود الثالثة األوىل، حيث تسعى مؤسسات الصحة العامة إىل 

تقدمي رعاية جمانية جلميع املواطنني، ويتم تغطية مجيع السكان تقريبا بالتأمني الصحي الذي يسدد 

تكاليف الرعاية الصحية ألصحاب األمراض املزمنة، هذه التغطية الواسعة هي نتيجة اإلنفاق العام الضخم الذي ميثل 

وفقا لبيانات منظمة الصحة العاملية 

الصحة العاملية فقد ارتفع نصيب الفرد من النفقات ا

ومع ذلك، أدى الوضع االقتصادي الصعب الذي مير به االقتصاد الوطين يف السنوات األخرية إىل ، 2014 أمريكي يف عام

اخنفاض طفيف يف تكاليف الرعاية الصحية

حققت شركة بيوفارم مكانة هامة ومالئمة متكنها 

التنافسية، حيث حتصلت خالل السنوات السابقة  على مكاسب معترب 

تجات يف اجلزائر يف ظل احتوائها اإلنتاجية ورفع عدد املن

 

  

 

8,20%

2021p

http://www.biopharmdz.com/
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  2019خالل سنة 

حتسني نوعية وجودة منتجا�ا وذلك من أجل 

  .2019كة لسنة ر لشاملمثلة ل

الذي كان  2018، مقارنة بعام 2019مليار دينار يف عام 

 .ناتج عن زيادة حجم األعمال يف أنشطة اإلنتاج والتوزيع

)بالمليار دينار جزائري

  
2019  

، أي 2018مليار دينار سنة  8,8مقابل  ،2019

 .تزامنا مع زيادة حجم املبيعات واألداء اجليد لتكاليف التشغيل وتكاليف التسيري
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خالل سنة  األرقام األساسية لشركة بيوفارم: الثانيالمطلب 

وذلك من أجل خالل الفرتات األخرية تطورا كبريا يف نشاطها  شركة بيوفارم

املمثلة لسنحاول معرفة أهم األرقام األساسية يف هذا اجلزء و 

مليار دينار يف عام  67,83%بلغ رقم األعمال  :التطور في رقم األعمال

ناتج عن زيادة حجم األعمال يف أنشطة اإلنتاج والتوزيع ،7,6% أي منو بنسبة

بالمليار دينار جزائري(تطور رقم أعمال الشركة : 06 الشكل رقم  

2019التقرير السنوي لسنة  :المصدر

2019مليار دينار سنة  %9,4بلغ الربح التشغيلي  :تطور الربح التشغيلي

تزامنا مع زيادة حجم املبيعات واألداء اجليد لتكاليف التشغيل وتكاليف التسيري

.........الفصل الثاني

شركة بيوفارمتشهد   

و ، وخلق ميزة تنافسية هلا

التطور في رقم األعمال - 01

أي منو بنسبة 63,05%يبلغ 

 

تطور الربح التشغيلي -02

تزامنا مع زيادة حجم املبيعات واألداء اجليد لتكاليف التشغيل وتكاليف التسيري 6,4%زيادة 



 دراسة شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية في الجزائر

)بالمليار دينار جزائري

2019  

  .2018دينار يف  293,2مقابل  2019دينار يف 

  )دينار جزائري(تطور صافي ربح السهم للشركة 

  
2019  
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بالمليار دينار جزائري(تطور الربح التشغيلي للشركة : 07 الشكل رقم

2019التقرير السنوي لسنة  :المصدر

دينار يف 296,1 بلغ صايف ربح سهم ا�موعة  :تطور صافي ربح السهم

تطور صافي ربح السهم للشركة : 08 الشكل رقم

2019التقرير السنوي لسنة  :المصدر

.........الفصل الثاني

الشكل رقم

 

تطور صافي ربح السهم -03
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موظف يف �اية  2400سجل إمجايل القوى العاملة للمجموعة أكثر من 

 626وعدد املوظفني من النساء ، %74موظف، أي ما يعادل 

موظف، وموظفي  500، موزعني على خمتلف نشاطات الشركة، حيث بلغ عدد موظفي اإلنتاج 

 31موظف يف  260موظف، وموظفي الرتويج 

  عدد عمال الشركة

  
2019  
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سجل إمجايل القوى العاملة للمجموعة أكثر من  :2019ديسمبر  31عدد العمال إلى غاية 

موظف، أي ما يعادل  1779حيث بلغ عدد املوظفني من الرجال 

، موزعني على خمتلف نشاطات الشركة، حيث بلغ عدد موظفي اإلنتاج 

موظف، وموظفي الرتويج  1064، وموظفي اخلدمات اللوجستية 491موظف، والتصنيف 

عدد عمال الشركة: 09 الشكل رقم

2019التقرير السنوي لسنة  :المصدر

  

  

  

  

  

.........الفصل الثاني

عدد العمال إلى غاية  -04

حيث بلغ عدد املوظفني من الرجال ، 2019عام 

، موزعني على خمتلف نشاطات الشركة، حيث بلغ عدد موظفي اإلنتاج 26موظفة، أي بنسبة 

موظف، والتصنيف  93التوزيع 

  .2019ديسمرب 
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 2019 - 2015تحليل الوضعية المالية لشركة بيوفارم خالل الفترة : المطلب الثالث

تعترب امليزانية من القوائم املالية األساسية كو�ا توضح الوضعية املالية للمؤسسات، إذ ينب حتليلها مدى كفاية 

  .فرتات مستقبليةاملؤسسة يف أداء وظيفتها وأسباب جناحها وفشلها والتنبؤ بنتائج أعماهلا خالل 

املالية املوحدة لشركة  حتليل امليزانية يعتمد على حتليل كل من األصول واخلصوم وفيما يلي سيتم عرض امليزانية

  .2019 - 2015خالل الفرتة بيوفارم 

 جمليون د  الوحدة 2019 – 2015لشركة بيوفارم للفترة بيانات المالية الموحدة يمثل ال:  06الجدول رقم

  2019  2018  2017  2016  2015  الحصيلة

  8961  6600  4461  4273  4087  األصول الثابتة

 738 57  786 48  932 43  982 35  34109  اريةاألصول اجل

  737 37  069 33  111 28 298 23 776 16  رأس املال

  4154  546  538  709  969  الغري جاريةاخلصوم 

  809 24  772 21  944 19  248 16  975 17  جلاريةاخلصوم ا

  700 66  387 55  593 48  255 40  196 38  الميزانيةإجمالي 

 من إعداد الطالبتني باالعتماد على امليزانيات املالية للشركة: المصدر

 2019 – 2015منحنى بياني يوضح تطور األصول لشركة بيوفارم للفترة :  10الشكل رقم

  

 Excelوبرنامج  6من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر
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 :يلي نالحظ ما من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول أعاله واملنحىن البياين

 2015األصول الثابتة لسنيت  تطور حيث قدرت نسبة 2019- 2015عرفت أصول شركة بيوفارم منو طفيفا للفرتة 

وهذا راجع  2017سنة  %10يف حني اخنفضت هذه النسبة إىل  2019سنة  %2، لرتتفع مبعدل منو %11بنسبة  2016و

الخنفاض كل من التثبيتات املادية والغري مادية؛ بينما األصول اجلارية سجلت نسب منخفضة خالل السنتني األخريتني 

  .2017يف سنة  %90يف حني وصلت إىل  %87حيث قدرت بنسبة  2019وخاصة سنة 

  2019 - 2015منحنى بياني لتطور الخصوم في شركة بيوفارم للفترة : 11 الشكل رقم

  
  excelوبرنامج  6من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

  :يلي نالحظ ما )11(شكل من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول أعاله وال

ماعدا سنة  2018يف سنة  %60إىل  %50بنسبة  2015سجلت ارتفاعا معتربا من سنة  :رؤوس األموال الخاصة - 

 ؛2019وهذا راجع لألوضاع االقتصادية الغري مستقرة اليت شهد�ا البالد يف عام  %3اليت شهدت اخنفاضا مبعدل  2019

لتنخفض أكثر  %3بنسبة  2015شهدت تذبذب خالل الفرتة حيث سجلت اخنفاض سنة   :الخصوم الغير جارية - 

راجع لظهور القروض وهذا  %6 إىل 2019بينما ارتفعت هذه النسبة سنة  %1و %2بنسبة  2018و 2017سنيت 

 ؛رية واخنفاض يف الضرائب املختلفةاالستثما

حبيث مثلث نسبة هذه األخرية من خالل مالحظتنا للمنحى نرى ارتفاع مستمر للخصوم اجلارية  :الخصوم الجارية - 

باإلضافة إىل سنوات الدراسة وبالتايل فإن قيمتها أكرب من قيمة األموال اخلاصة خالل أكثر من نصف إمجايل اخلصوم 

، وهذا ليس مبؤشر جيد ودليل على وجود التزامات جارية أكرب من أصوهلا )خصوم غري جارية(الديون طويلة األجل 
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 %37إىل  2015سنة  %47 قيمتها خالل فرتة الدراسة منيف خنفاض اال حيث عرفت اخلصوم اجلارية حالة من اجلارية

  .2019سنة 

  تحليل أثر قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في شركة بيوفارم: المبحث الثالث

واملتمثلة يف التدفقات الناجتة عن األنشطة الثالثة، ميكننا من معرفة مدى قدرة قائمة التدفقات النقدية إن حتليل 

اختاذ القرارات وخلق تدفقات نقدية مستقبلية، وذلك من خالل استخراج العديد من املؤشرات والنسب  علىاملؤسسة 

البد من توضيح تطور صايف التدفقات النقدية املتأتية من كل قائمة التدفقات النقدية جل حتليل أنه من أاملالية، إال 

  .هذا املبحث بداية نشاط، وهذا ما سنعرضه يف

  2019 – 2015تطور قائمة التدفقات النقدية لشركة بيوفارم خالل الفترة : المطلب األول

من أجل توضيح التطور احلاصل على مستوى قائمة التدفقات النقدية املتمثلة يف تدفقات اخلزينة الناجتة عن 

  :قمنا بإعداد اجلدول اآليت 2019 – 2015األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية للفرتة املمتدة 

  )الوحدة مليون دج(  2019 – 2015تطور قائمة التدفقات النقدية لشركة بيوفارم خالل الفترة : 70الجدول رقم 

 البيان 2015 2016 2017 2018 2019

3064 3640 1655 3592 3406 
التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة 

 )أ( التشغيلية

)2510( )2253( )665( )569( )625( 
 التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة

 )ب( االستثمارية

337 )2953( )2153( )1660( )143( 
التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة 

 )ج( التمويلية

890 )1566( )1162( 1362 2637 
 تغير أموال الخزينة خالل الفترة

 )ج+ب+أ(

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على تقارير الشركة :المصدر
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إلعطاء صورة أكثر وضوحا على التطور احلاصل على مستوى قائمة التدفقات النقدية املتأتية من األنشطة 

  :قمنا برتمجة معطيات اجلدول يف الشكل البياين التايل

-  2015ات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية لشركة بيوفارم خالل الفترة 

  

 Excelوبرنامج  7من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم 

 فرتةالنقدية التشغيلية موجبة خالل  التدفقات

 2015لكن يف حالة تذبذب، حيث كان رصيد تدفقات أموال اخلزينة من األنشطة التشغيلية يف 

ليصبح رصيد النقدية  2017، مث ينخفض بعدها اخنفاضا كبريا سنة 

صل إىل لي 2019نخفض سنة يمث ، موجب 

قمنا برتمجة  2019 – 2015من أجل توضيح تطور التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة االستثمارية للفرتة 
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إلعطاء صورة أكثر وضوحا على التطور احلاصل على مستوى قائمة التدفقات النقدية املتأتية من األنشطة 

قمنا برتمجة معطيات اجلدول يف الشكل البياين التايل 2019 –

ات النقدية المتأتية من األنشطة التشغيلية لشركة بيوفارم خالل الفترة يمثل تطور التدفق

2019  

من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

التدفقاتصايف والشكل البياين أعاله أن  7نالحظ من خالل اجلدول رقم 

لكن يف حالة تذبذب، حيث كان رصيد تدفقات أموال اخلزينة من األنشطة التشغيلية يف 

، مث ينخفض بعدها اخنفاضا كبريا سنة 3592إىل  2016لريتفع هذا الرصيد يف 

  تدفقوهو أكرب 2018سنة  3640وبعدها يرتفع بنسبة كبرية تقدر ب 

من أجل توضيح تطور التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة االستثمارية للفرتة 

  :معطيات اجلدول إىل الشكل البياين التايل

2016 2017 2018 2019

صافي التدفقات النقدية التشغيلية

.........الفصل الثاني

إلعطاء صورة أكثر وضوحا على التطور احلاصل على مستوى قائمة التدفقات النقدية املتأتية من األنشطة 

– 2015التشغيلية للفرتة 

يمثل تطور التدفق :12الشكل رقم 

نالحظ من خالل اجلدول رقم 

لكن يف حالة تذبذب، حيث كان رصيد تدفقات أموال اخلزينة من األنشطة التشغيلية يف  2019-2015 الدراسة

لريتفع هذا الرصيد يف  3406 ـيقدر ب

وبعدها يرتفع بنسبة كبرية تقدر ب  1655

3064.  

من أجل توضيح تطور التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة االستثمارية للفرتة 

معطيات اجلدول إىل الشكل البياين التايل

  

  

  

  

2019



 دراسة شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية في الجزائر

 2015لشركة بيوفارم خالل الفترة  االستثمارية

  

 Excel وبرنامج 7من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية صايف 

وهذا ما يعرب عنه بأن خزينة االستثمار لشركة بيوفارم يف حالة عجز 

، وأعلى تدفق حتقق سنة )2510(قدر ب  

التنازل عن يربر هذا العجز بـأن الشركة تقوم حبيازة استثمارات عينية ومعنوية، بدون 

قمنا برتمجة  2019 – 2015من أجل توضيح تطور التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التمويلية للفرتة 
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االستثماريةية المتأتية من األنشطة ات النقديمثل تطور التدفق

– 2019  

من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

صايف والشكل البياين أعاله أن  7نالحظ من خالل اجلدول رقم 

وهذا ما يعرب عنه بأن خزينة االستثمار لشركة بيوفارم يف حالة عجز  2019إىل  2015سالبة خالل الفرتة املمتدة من 

 2019حيث أن أقل تدفق نقدي ناتج من األنشطة االستثمارية كان سنة 

يربر هذا العجز بـأن الشركة تقوم حبيازة استثمارات عينية ومعنوية، بدون قد ، و )

  .استثمارات عينية ومعنوية أخرى

من أجل توضيح تطور التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التمويلية للفرتة 

  :معطيات اجلدول إىل الشكل البياين التايل

2016 2017 2018 2019

صافي التدفقات النقدية االستثمارية

.........الفصل الثاني

يمثل تطور التدفق :13الشكل رقم 

 

نالحظ من خالل اجلدول رقم 

سالبة خالل الفرتة املمتدة من 

حيث أن أقل تدفق نقدي ناتج من األنشطة االستثمارية كان سنة 

)569(قدر ب  2016

استثمارات عينية ومعنوية أخرى

من أجل توضيح تطور التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة التمويلية للفرتة 

معطيات اجلدول إىل الشكل البياين التايل

  

  

  

  

  

  

2019
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 – 2015لشركة بيوفارم خالل الفترة  ية المتأتية من األنشطة التمويلية

  
  Excelوبرنامج  7من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم 

التدفقات النقدية املتأتية من األنشطة صايف 

ويسجل رصيد موجب بقيمة  2019لريتفع يف عام 

  :قمنا برتمجة معطيات اجلدول كالتايل 2019

  2019 – 2015تطور التغير في الخزينة اإلجمالية لشركة بيوفارم خالل الفترة 

  
  Excelوبرنامج  7من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم 
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ية المتأتية من األنشطة التمويليةات النقديمثل تطور التدفق

2019  

من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

صايف والشكل البياين أعاله أن  7نالحظ من خالل اجلدول رقم 

لريتفع يف عام  2018 إىل 2015التمويلية كانت سالبة خالل األربع سنوات من 

2019 – 2015من أجل توضيح التطور احلاصل على اخلزينة اإلمجالية للفرتة 

تطور التغير في الخزينة اإلجمالية لشركة بيوفارم خالل الفترة  :15الشكل رقم 

من إعداد الطالبتني باالعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

2016 2017 2018 2019

صافي التدفقات النقدية التمويلية

2016 2017 2018

الخزينة اإلجمالية

.........الفصل الثاني

يمثل تطور التدفق :14الشكل رقم 

نالحظ من خالل اجلدول رقم   

التمويلية كانت سالبة خالل األربع سنوات من 

337.  

من أجل توضيح التطور احلاصل على اخلزينة اإلمجالية للفرتة   

الشكل رقم 

2019

2019
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والشكل البياين أعاله أن التغري يف تدفقات اخلزينة كان موجب خالل السنتني  7نالحظ من خالل اجلدول رقم   

صايف ، سببه حتقيق فائض معترب من 1362و 2637، حيث حققت فائض يف اخلزينة اإلمجالية على التوايل 2016و 2015

التدفق لألنشطة التشغيلية، وذلك ما مكن املؤسسة من تغطية العجز الناتج عن صايف التدفقات النقدية املتأتية من 

  .األنشطة االستثمارية وصايف التدفقات النقدية املتأتية من األنشطة التمويلية وحتقيق فائض يف اخلزينة اإلمجالية

سبب هذا العجز  )1566(و )1162(على التوايل بقيمة  2018و 2017ني مث عرفت اخلزينة اإلمجالية عجز يف السنت  

هو أن صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بالرغم من أنه حقق فائضا لكنه غري قادر على تغطية العجز 

احلاصل يف صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية، إضافة إىل ذلك شهدت التدفقات املستمر 

وكان سبب االخنفاض هو اخنفاض التحصيالت املقبوضة  2016و 2015اخنفاضا مقارنة بالسنتني  2017التشغيلية سنة 

 2017 ،2016، 2015تفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات شهدت التدفقات التشغيلية ار  2018من الزبائن، أما بالنسبة لسنة 

  .إال أن هذا االرتفاع مل يغطي العجز احلاصل يف التدفقات االستثمارية والتمويلية

، حبيث متكنت املؤسسة من تغطية العجز يف صايف 890حققت اخلزينة اإلمجالية فائض بقيمة  2019ويف سنة   

الستثمارية بواسطة ما حققته من صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية املتأتية من األنشطة ا

  .والتمويلية، لتتمكن بذلك من حتقيق فائض يف اخلزينة اإلمجالية

  )2019-2015(التدفقات النقدية لشركة بيوفارم خالل الفترة  بقائمةالنسب المالية المتعلقة : المطلب الثاني

من قائمة التدفقات النقدية أمهية كبرية يف تقييم األداء املايل للمؤسسة، فلكل نسبة  حتتل النسب املالية املشتقة

  .نسب تقييم سياسات املالية والتعليق عليهالسيولة والرحبية و معينة داللة كبرية ودور هام، وعليه سيتم حساب نسب ا

أهم وسنلخص أهم نسب جودة السيولة من خالل اجلدول املوايل الذي يوضح : جودة السيولةنسب حساب  -01

  .ييم تغطية النقدية لشركة بيوفارمالنسب املالية املستخدمة يف تق
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  الوحدة مليون دج  )2019- 2015(جودة السيولة لشركة بيوفارم للفترة  نسبيمثل حساب :  08رقم الجدول

  2019  2018  2017  2016  2015  البيان

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةايف ص
)1(  

3406  3592  1655  3640  3064  

إمجايل التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة 

  )2(التمويلية واالستثمارية 
00  )1404(  )2711(  (4370)  (5560)  

  )0,55(  )0,83( (0,61)  (2,56)  -  ½نسبة تغطية النقدية 

  3064  3640  1655  3592  3406  )1(األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من ايف ص

  963 28  318 22  482 20  957  16 944 18  )2( الديون مستحقة األداء ومدفوعات التأجري

  0,11  0,16  0,08  0,21  0,18  ½نسبة التدفقات النقدية الضرورية

  00  00  00  00  00  )1(فوائد الديون املدفوعة 

صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
)2(  

3406  3592  1655  3640  3064  

  00  00  00  00  00  ½نسبة الفائدة المدفوعة 

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على القوائم املالية لشركة بيوفارم: المصدر

  :من خالل اجلدول توصلنا إىل النتائج التالية

 2016من خالل حساب نسبة تغطية النقدية نالحظ بأن هناك اخنفاض كبري بالنسبة للسنتني  :نسبة تغطية النقدية 

ميثل مرتني  2016على التوايل، وهذا يدل أن العجز احملقق خالل دورة االستغالل لسنة ) 83, 0(و (2,56)بنسبة  2018و

) 0,55(و) 0,61(ـ قدرة نسبة التغطية ب 2019و 2017التدفق احلاصل يف دوريت االستثمار والتمويل، أما بالنسبة لسنيت 

خالل فرتة الدراسة وهذا ما يدل ضعف وعدم  ) 1(على التوايل، أي أن املؤسسة حققت نسبة تغطية أقل من الواحد 

  .كفاية التدفقات النقدية التشغيلية على تغطية التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية والتمويلية

  من خالل حساب النقدية الضرورية نالحظ بأن نسبة تغطية الديون طويلة األجل  :النقدية الضروريةنسبة التدفقات

وهذا يدل على عدم كفاية أموال اخلزينة املتأتية من ) 1(من األنشطة التشغيلية خالل سنوات الدراسة أقل من الواحد 

تأتية من األنشطة التشغيلية غري كافية، وهذا راجع لزيادة األنشطة التشغيلية يف تغطية ديون املؤسسة، وبالتايل السيولة امل

 .التحصيالت النقدية املتأتية من القروض والتدفقات النقدية التشغيلية املوجهة أغلبها لألنشطة االستثمارية

 الدراسة مبا أن شركة بيوفارم مل تقم بدفع الفوائد واملصاريف املالية األخرى خالل سنوات  :نسبة الفائدة المدفوعة

  .فإنه ال ميكن حساب نسبة الفائدة املدفوعة

من خالل اجلدول املوايل الذي يوضح أهم  وسنلخص أهم نسب جودة الرحبية :نسب جودة الربحيةحساب  -02

  .ملستخدمة يف تقييم جودة رحبية شركة بيوفارم ملدة مخسة سنواتالنسب املالية ا
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  الوحدة مليون دج )2019- 2015(لشركة بيوفارم خالل الفترة جودة الربحية حساب نسب : 09الجدول رقم 

  2019  2018  2017  2016  2015  البيان

التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة 

  )1(التشغيلية 
3406  3592  1655  3640  3064  

  700 66  387 55  593 48  255 40 196 38  )2(االحتياجات النقدية األساسية 

  0,046  0,065  0,034  0,089  0,089  ½مؤشر كفاية التدفقات النقدية التشغيلية 

صايف التدفقات النقدية من األنشطة 

  )3( التشغيلية
3406  3592  1655  3640  3064  

  7604  7525  6499  5552  4454  )4( صايف الدخل

  0,40  0,48  0,25  0,065  0,76  ¾مؤشر النقدية التشغيلية 

 838 67 055 63 568 58 376 56 043 51  )5(صايف املبيعات 

  0,045  0,057  0,028  0,064  0,066  3/5مؤشر التدفق التشغيلي 

 700 66 387 55 593 48 255 40 196 38  )6(إمجايل األصول 

مؤشر العائد على الموجودات من التدفق 

  3/6 النقدي التشغيلي
0,086  0,089  0,034  0,065  0,045  

  الطالبتني باالعتماد على القوائم املالية لشركة بيوفارممن إعداد : المصدر

  :من خالل اجلدول توصلنا إىل النتائج التالية

 كما سبق الذكر تشري هذه النسبة إىل قدرة التدفقات النقية الداخلة من : فاية التدفقات النقدية التشغيليةمؤشر ك

األنشطة التشغيلية على تغطية االحتياجات النقدية األساسية، فمن خالل اجلدول يتضح أن املؤسسة خالل سنوات 

أن حجم وهذا يدل على  0,089ب  2016و 2015الدراسة سجلت نسبة أقل من الواحد، حيث قدرة هذه النسبة سنيت 

على التوايل وهذا ما 0,46 و0,34 لتقدر بنسبة  2019و 2017االحتياجات يثقل املؤسسة، واخنفضت هذه النسبة سنيت 

 .يفسر عدم قدرة املؤسسة على تغطية احتياجا�ا النقدية من خالل توليد نقدية تشغيلية كافية لذلك

 كان مرتفع مقارنة   2015من خالل اجلدول نالحظ أن مؤشر النقدية التشغيلية لسنة : مؤشر النقدية التشغيلية

، غري أن هذه النسبة تبقى ضعيفة 2019سنة 0,40 لتنخفض إىل  0,76بالسنوات األخرية، حيث قدرة هذه النسبة ب 

ي مبعىن أخر عدم قدرة األرباح جدا وتدل على فشل املؤسسة يف دعم أرباحها املتحققة عرب تدفقا�ا النقدية التشغيلية، أ

  .احملققة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية
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 عرفت نسبة التدفق التشغيلي اخنفاض خالل سنوات الدراسة حيث قدرة هذه النسبة سنة  :مؤشر التدفق التشغيلي

زايد دون وهذا راجع لتحقيق املؤسسة رقم أعمال مت 0,028ب  2017، يف حني سجلت أقل نسبة سنة 0,066ب  2015

أن يصاحب هذا زيادة يف التحصيالت النقدية، وارتفعت نسبة التدفق يف السنتني األخريتني، غري أن هذه النسب تشري 

  .إىل ضعف واضح يف السياسة االئتمانية للمؤسسة كو�ا تعاين من ضعف يف حتصيل نقديتها من زبائنها

  من خالل النتائج املتحصل عليها من اجلدول أعاله : جودات من التدفق النقدي التشغيليمؤشر العائد على المو

، إال أن هذه النسبة تبقى ضعيفة 2019سنة   %0,045إىل 2015سنة %0,089 نالحظ اخنفاض كبري يف نسبة العائد من 

تتبعها وتظهر عجز لدى املؤسسة وضعفها يف توليد تدفقات نقدية من خالل أصوهلا، وهذا راجع للسياسة االئتمانية اليت 

املؤسسة مع العمالء كو�ا ضعيفة، نظرا لطول مدة حتصيل املستحقات من الزبائن، وهذا ما أثر على جودة رحبية املؤسسة 

  .بالرغم من سياستها االستثمارية وارتفاع رقم أعماهلا

من خالل اجلدول املوايل الذي  وسنلخص أهم نسب سياسات التمويل :نسب تقييم سياسات التمويلحساب  -03

  .ملستخدمة يف تقييم سياسات التمويل لشركة بيوفارميوضح أهم النسب املالية ا

  الوحدة مليون دج )2019-2015(خالل  تقييم سياسات التمويل في شركة بيوفارم حساب نسب :10رقم  الجدول

  2019  2018  2017  2016  2015  البيان

  2936  2553  1685  1404  00  )1( التوزيعات النقدية للمسامهني

التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة  .ص
)2(  

3406  3592  1655  3640  3064  

  0,96  0,70  1,01  0,39  00  ½نسبة التوزيعات النقدية 

املقبوضات النقدية من إيرادات الفوائد 

  )1(والتوزيعات 
00  00  00  00  00  

التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة 

  )2(التشغيلية 
3406  3592  1655  3640  3064  

  00  00  00  00  00  ½نسبة التوزيعات والفوائد المقبوضة 

  2624  1692  743  515  00  )1(اإلنفاق الرأمسايل احلقيقي 

التدفقات النقدية الداخلة من القروض 

  (2) وإصدارات األسهم
00  00  300  00  3400  

  0,77  -  2,48  -  -  ½ اإلنفاق الرأسمالي ةنسب

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على القوائم املالية لشركة بيوفارم :المصدر

  :من خالل اجلدول توصلنا إىل النتائج التالية



 دراسة شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية في الجزائر..............................................الفصل الثاني

~ 60 ~ 

 توفر هذه النسبة معلومات عن السياسات اليت تتبعها املؤسسة يف جمال توزيع األرباح ومدى : نسبة التوزيعات النقدية

استمرار واستقرار هذه السياسة، فمن خالل اجلدول نالحظ ارتفاع ملحوظ يف نسبة التوزيعات النقدية خاصة يف سنة 

ا جيعل املؤسسة غري قادرة على ، وهذا م0,039اليت سجلت نسبة  2016مقارنة بسنة  1,01حيث قدرة بنسبة  2017

 .تغطية باقي التزاما�ا وبالتايل وقوعها يف أزمة سيولة مالية

 ا أن شركة بيوفارم مل تقم بتحصيل نقدية من إيرادات الفوائد والتوزيعات مب :نسبة التوزيعات والفوائد المقبوضة

 .خالل سنوات الدراسة فإنه ال ميكن حساب نسبة الفائدة املدفوعة

  وتعترب هاتني  )0,77(و  )2,48(بنسبة  2019و 2017الرأمسايل لسنيت ققدرت قيمة اإلنفا :اإلنفاق الرأسمالينسب

النسبتني ضعيفتني جذا وتدالن على عدم مالئمة السياسة التمويلية للقروض طويلة األجل من مصادر متويلية طويلة 

األجل ويعود ذلك إىل عدم متتع املؤسسة باالستقرار يف السيولة مما جعلها توجه جزء من القروض إىل دورة االستغالل 

  .اليت حققتها املؤسسة من تغطية نفقا�ا االستثماريةوكذلك عجز صايف التدفقات النقدية 

من خالل اجلدول املوايل  وسنلخص أهم نسب التدفقات النقدية احلرة :النقدية الحرةالتدفقات نسب حساب  -04

  .ملستخدمة يف بيوفارمالذي يوضح أهم النسب املالية ا

  الوحدة مليون دج )2019-2015(خالل  بيوفارمفي شركة الحرة  التدفقات النقدية حساب نسب :11رقم  الجدول

  2019  2018  2017  2016  2015  البيان

صايف التدفقات النقدية من 

  )1( األنشطة التشغيلية
3406  3592  1655  3640  3064  

توزيعات +لية امسأالنفقات الر 

  )2( األرباح
00  1919  2428  4245  5560  

معدل صافي التدفق النقدي 

  2/1 الحر
00  )1,87(  )0,68(  )0,86(  )0,55(  

صايف النقد املتوفر من األنشطة 

  )1( التشغيلية
3406  3592  1655  3640  3064  

  700 66  387 55  593 48  255 40 196 38  )2( االلتزاماتجمموع 

 المعدل النقدي لتغطية الديون
2/1  

0,089  0,089  0,034  0,065  0,046  

  من إعداد الطالبتني باالعتماد على القوائم املالية لشركة بيوفارم :المصدر

  :من خالل اجلدول توصلنا إىل النتائج التالية
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تقيس هذه النسبة مدى املرونة املالية وقدرة املؤسسة على سداد التوزيعات دون 

اللجوء إىل مصادر خارجية، فمن خالل اجلدول نالحظ بأن نسبة التدفق النقدي احلر سالبة طيلة سنوات الدراسة ويف 

ويدل هذا االخنفاض على عدم   )0,55( بنسبة

يف تغطية نفقا�ا الرأمسالية وتوزيعات األرباح مبواردها النقدية املتاحة من أنشطتها التشغيلية مما دفعها للجوء 

 .2019ملصادر أخرى للتمويل ويعود سبب ذلك إىل ارتفاع النفقات الرأمسالية خاصة يف سنة 

يتضح أن املؤسسة خالل سنوات الدراسة سجلت 

وهذا يدل على أن حجم االحتياجات  0,089

عدم  على التوايل وهذا ما يفسر0,46 و0,34 

  .قدرة املؤسسة على تغطية احتياجا�ا النقدية من خالل توليد نقدية تشغيلية كافية لذلك

 اختبار فرضيات الدراسة

 هذا النمون مصادر ، حيث أالستمرار مبعدل منو مستدام خالل السنوات القليلة القادمة

التشغيلية  ولكن أيًضا مصادر ترشيد تكاليفها

ا حنو البلدان األفريقية، كما الشركة توسيع أفق أسواقه

؛ ومن خالل االطالع على سوق األدوية العاملي يالحظ التوزيع غري 

املتساوي يف دول العامل خصوصا يف أفريقيا لذا فتوجه الشركة حنو السوق اإلفريقية سوف يفتح أمام الشركة الكثري من 

  سوق األدوية العالمي

  
  

دراسة شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية في الجزائر..............................................

~ 61 ~ 

تقيس هذه النسبة مدى املرونة املالية وقدرة املؤسسة على سداد التوزيعات دون  :معدل صافي التدفق النقدي الحر

اللجوء إىل مصادر خارجية، فمن خالل اجلدول نالحظ بأن نسبة التدفق النقدي احلر سالبة طيلة سنوات الدراسة ويف 

بنسبة 2019 لتصيح سنة  )1,87(بنسبة  2016حالة تذبذب،حيث قدرت سنة 

يف تغطية نفقا�ا الرأمسالية وتوزيعات األرباح مبواردها النقدية املتاحة من أنشطتها التشغيلية مما دفعها للجوء 

ملصادر أخرى للتمويل ويعود سبب ذلك إىل ارتفاع النفقات الرأمسالية خاصة يف سنة 

يتضح أن املؤسسة خالل سنوات الدراسة سجلت  )11(رقم  من خالل اجلدول :المعدل النقدي لتغطية الديون

0,089ب  2016و 2015نسبة أقل من الواحد، حيث قدرة هذه النسبة سنيت 

0,34لتقدر بنسبة  2019و 2017يثقل املؤسسة، واخنفضت هذه النسبة سنيت 

قدرة املؤسسة على تغطية احتياجا�ا النقدية من خالل توليد نقدية تشغيلية كافية لذلك

اختبار فرضيات الدراسة: المطلب الثالث

الستمرار مبعدل منو مستدام خالل السنوات القليلة القادمةختطط شركة بيوفارم ا

ولكن أيًضا مصادر ترشيد تكاليفها مصادر الطلب القوي للسوق اجلزائري وإمكانات التنمية اليت يوفرها،

الشركة توسيع أفق أسواقهتوقع الشركة؛ كما تطبقه على مستوى تمن خالل التخصص الذي 

؛ ومن خالل االطالع على سوق األدوية العاملي يالحظ التوزيع غري عتزم احلصول على موطئ قدم يف السوق األوروبية

املتساوي يف دول العامل خصوصا يف أفريقيا لذا فتوجه الشركة حنو السوق اإلفريقية سوف يفتح أمام الشركة الكثري من 

  

سوق األدوية العالمي :16 الشكل رقم

  2019التقرير السنوي لسنة  :المصدر

.........الفصل الثاني

 معدل صافي التدفق النقدي الحر

اللجوء إىل مصادر خارجية، فمن خالل اجلدول نالحظ بأن نسبة التدفق النقدي احلر سالبة طيلة سنوات الدراسة ويف 

حالة تذبذب،حيث قدرت سنة 

يف تغطية نفقا�ا الرأمسالية وتوزيعات األرباح مبواردها النقدية املتاحة من أنشطتها التشغيلية مما دفعها للجوء قدرة املؤسسة 

ملصادر أخرى للتمويل ويعود سبب ذلك إىل ارتفاع النفقات الرأمسالية خاصة يف سنة 

 المعدل النقدي لتغطية الديون

نسبة أقل من الواحد، حيث قدرة هذه النسبة سنيت 

يثقل املؤسسة، واخنفضت هذه النسبة سنيت 

قدرة املؤسسة على تغطية احتياجا�ا النقدية من خالل توليد نقدية تشغيلية كافية لذلك

ختطط شركة بيوفارم ا

مصادر الطلب القوي للسوق اجلزائري وإمكانات التنمية اليت يوفرها، :هي

من خالل التخصص الذي 

عتزم احلصول على موطئ قدم يف السوق األوروبيةت

املتساوي يف دول العامل خصوصا يف أفريقيا لذا فتوجه الشركة حنو السوق اإلفريقية سوف يفتح أمام الشركة الكثري من 

  .االستثمارات املستقبلية
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على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير �ا االقتصاد اجلزائري يف السنوات األخرية، إال أن سوق 

من احتياجات  %50األدوية الوطين ال يزال مستقًرا نسبًيا، وحبسب وزارة الصحة فإن إنتاج األدوية يغطي أكثر من 

، وعليه فالسوق اجلزائرية تسمح للشركة بوضع اسرتاتيجيات توسعية �دف إىل رفع احلصة 2019السكان الدوائية يف عام 

  .السوقية هلا يف السنوات القادمة

من خالل االطالع على اسرتاتيجيات شركة بيوفارم يالحظ أ�ا تضع اسرتاتيجيات توسعية للسنوات القادمة   

والسوق اإلفريقي والولوج للسوق األوريب، خصوصا وأن للشركة نقاط �دف من خالهلا إىل التوسع يف السوق اجلزائري 

  :قوة تساعدها يف حتقيق اسرتاتيجيا�ا وأمهها

يف خمترب البحث والتطوير ا على تصنيع وتسويق األدوية اجلنيسة املعدة واملصممة وقدر� يف الشركةجودة مرافق اإلنتاج  - 

ا من قبل خمتربات دولية كبرية مبوجب ترخيص أو عقود تعاقد من ملوكلة إليهالعديد من املنتجات ا ا، فضًال عناخلاص �

  ؛الباطن

الوكالة الوطنية الفرنسية ( الصادرة عن GMP من خالل شهادة 2015باجلودة الذي مت تكريسه يف عام  التزام الشركة - 

  ؛)ANSM لسالمة األدوية واملنتجات الصحية

ديناميكية االبتكار العلمي والتقدم التكنولوجي الذي يقود املشهد الصيدالين على  علىبشكل خاص  هناك اهتمام - 

  ؛نطاق عاملي

ا مع شركات األدوية الكربى واليت تساعدنا على تقدمي حلول عالجية تغطي راكات العديدة واملثمرة اليت لديهلشا - 

  .معظم األمراض

الحظنا أن الشركة  2019- 2015دراسة وحتليل قائمة التدفقات النقدية لشركة بيوفارم خالل الفرتة  ومن خالل  

  :تعد هذه القائمة وفق الطريقة غري املباشرة، وقد خرجنا جبملة من النتائج من حتليل هذه القائمة

إن قائمة التدفقات النقدية   :بقاقائمة التدفقات النقدية في تقييم القرارات اإلستراتيجية المتخذة سا مساهمة -01

كغريها من القوائم املالية حيث أ�ا تقدم معلومات مالية تارخيية ميكن استخدامها ألغراض تقييم القرارات املتخذة 

السابقة، ولكون هذه القائمة تربز األنشطة االستثمارية والتمويلية فهي توضح بصفة خاصة واقع تنفيذ قرارات إسرتاتيجية 

؛ ومن خالل الطالع على تقارير شركة بيوفارم الحظنا أ�ا اختذت خالل فرتة الدراسة ثالث قرارات بقاوضعت سا

  :اسرتاتيجية، تنوعت من قرار شراكة إىل قرارين توسعيني، وهذه القرارات اإلسرتاتيجية كالتايل

إنتاج دواء  الذي نتج عنه" بوهنجر أجنلهامي"هو عبارة عن شراكة مع شركة  :2016القرار االستراتيجي في سنة  

 ؛ منتج جديد من فئات خمتلفة )13(باإلضافة إىل ثالثة عشر  خاص مبعاجلة ارتفاع ضغط الدم
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متمثلة يف عالج مرض  )10(السنة عشر منتجات  هذهأطلقت بيوفارم يف  :2017سنة جي في يالقرار االسترات 

 ؛اخل.....السكري الغري معتمد على األنسولني عالج العصبية والقلق، مشاكل يف النوم، آالم يف املعدة وعدم الراحة

مضادات، أمراض اجلهاز اهلضمي، التمثيل : منتج متثلت يف 22أطلقت  :2018سنة القرار االستراتيجي في  

اجللدية   OZEعالجات التجميل، جمموعة B12 الغذائي، جمموعة نرتيبو من املكمالت الغذائية، خمدر، فيتامني

  اخل؛....التجميلية

الث السابقة من ومن خالل النسب املالية احملسوبة يف املطلب السابق ميكن تقييم القرارات اإلسرتاتيجية الث    

  :، كما يلي2019وسنة  2015مع كل من سنة  2018-2016خالل مقارنة فرتة 

أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة  من خالل نسب السيولة ميكن أن نقول :التقييم وفق نسب جودة السيولة 

من األنشطة التشغيلية غري كافية، وهذا يف تغطية ديون املؤسسة، وبالتايل السيولة املتأتية غري كافية إىل حد ما  التشغيلية

 راجع لزيادة التحصيالت النقدية املتأتية من القروض والتدفقات النقدية التشغيلية املوجهة أغلبها لألنشطة االستثمارية

 .اخلاصة بالقرارات اإلسرتاتيجية الثالث السابقة

على غري قادرة املؤسسة  من أهم ما تقدمه نسب الرحبية من معلومات هو أن :الربحيةالتقييم وفق نسب جودة  

توليد نقدية تشغيلية كافية لذلك، كما أن أرباح املؤسسة غري كافية لتغطية النفقات  تغطية احتياجا�ا النقدية من خالل

 .االستثمارية املتتالية

علومات عن السياسات اليت تتبعها املؤسسة يف جمال هذه النسب متوفر  :تقييم سياسات التمويلالتقييم وفق نسب  

نالحظ ارتفاع ملحوظ يف نسبة التوزيعات  النتائجتوزيع األرباح ومدى استمرار واستقرار هذه السياسة، فمن خالل 

سيولة  تايل وقوعها يف أزمة، وهذا ما جيعل املؤسسة غري قادرة على تغطية باقي التزاما�ا وبال2017النقدية خاصة يف سنة 

مالية؛ كما أن املؤسسة تقوم بعدة أنشطة استثمارية واليت تتطلب االحتفاظ بنسبة أكرب من األرباح لتغطية متطلبات هذه 

 .القرارات اإلسرتاتيجية التوسعية

تدفق نقدي  ميكن للمؤسسة أن توفرال قيمة الذي  نالحظ أن املؤسسة: التقييم وفق نسب التدفقات النقدية الحرة 

   .ملقابلة أي فرص استثمارية مفاجئة

من الواضح أن شركة بيوفارم  :المستقبليةالقرارات اإلستراتيجية  اتخاذقائمة التدفقات النقدية في  مساهمة -02

، لذا جندها شركة طموحة تريد أن تتوسع يف استثمارا�ا يف املستقبل سواء على مستوى السوق احمللي أو السوق الدويل

، ومن بني القرارات اإلسرتاتيجية املستقبلية )السنوات األخرية(تتخذ قرارات إسرتاتيجية توسعية خصوصا يف فرتة الدراسة 

بصفة عامة، ومن خالل  إنتاج األدوية األساسية لفائدة السوقني اجلزائرية واملغاربيةاليت تعتزم املؤسسة تنفيذها هو زيادة 
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ية ومعلومات قوائم التدفقات النقدية للشركة ميكن أن خنرج جبملة من املالحظات اليت جيب أن تأخذها قراءة النسب املال

  :املؤسسة يف عني االعتبار عند تنفيذ قراراها االسرتاتيجي املستقبلي

ط املؤسسة حتقق صايف تدفقات نقدية إجيايب وهذا يدل على مستوى جيد من سريورة النشا 2019-2015خالل فرتة  - 

  التشغيلي للشركة لكنه غري كايف ليغطي األنشطة االستثمارية والتمويلية وخصوصا االستثمارية؛

ولكنها خالل هذه ، 2018-2016تقوم الشركة بالتوسع يف النشاط االستثماري واإلنتاجي بصفة مستمرة خالل الفرتة  - 

بالنسبة هلذه االستثمارية على تأثريها السليب على أرباح  االستثمارات ال تويل أمهية كبرية لتأثري التدفقات النقدية اخلارجة

  الشركة على املدى املتوسط؛

إن النسب احملسوبة يف املطلب السابق تقدم معلومة مفادها أن الوضعية املالية للمؤسسة غري مستقرة خالل فرتة  - 

  الدراسة؛

جناحه تكرس  مدىإن االستمرار يف اختاذ قرارات استثمارية متتالية بدون إعطاء كل قرار فرتة تسمح بأن تظهر  - 

  استمرارية النتائج السلبية للمؤسسة؛

تظهر النسب املالية السابقة أن املؤسسة تضحي بالربح على املدى القصري لتحقيق أرباح على املدى الطويل من خالل  - 

 .ماراتزيادة االستث
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  خاتمة الفصل الثاني

وذلك  ،2019 – 2015بعد إجراء الدراسة التطبيقية على شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية خالل الفرتة  

 باالعتماد على القوائم املالية املتمثلة يف امليزانيات وجدول حسابات النتائج وقائمة التدفقات النقدية خلمس سنوات

قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجي يف شركة بيوفارم قمنا حبساب النسب املالية وبغرض معرفة دور 

  .املشتقة من قائمة التدفقات النقدية واليت هلا داللة عن عمليات اختاذ القرارات يف املؤسسة حمل الدراسة

  :ولقد خلصت الدراسة إىل  

الذي يعترب قائمة مهمة إىل جانب  قائمة التدفقات النقديةعلى جدول  اعتمدت شركة بيوفارم يف دراسة تدفقا�ا - 

  القوائم املالية، حيث تقوم بإعدادها وعرضها وبواسطتها يتم إظهار حركة النقدية،

أنه ميكن اختاذ جمموعة من  توصلنا إىللشركة بيوفارم  قائمة التدفقات النقديةمن خالل التحليل املايل ملؤشرات ونسب  - 

القرارات ملعاجلة الوضعية املالية للمؤسسة وذلك عن طريق حتليل نسب كل من جودة الرحبية واليت كانت تظهر تطور 

عدم قدر�ا على متويل نشاطها مبواردها الداخلية انطالقا من النتائج السلبية احملققة من نسب خطري للمؤسسة، وكذا 

  ية؛الالرحبية والسياسة امل

أن املؤسسة خالل سنوات الدراسة شهدت صايف تدفقات نقدية سالبة يف األنشطة االستثمارية، وذلك بسبب التوسع  - 

يف النشاط االستثماري بالرغم من قيام املؤسسة بالتنازل عن بعض االستثمارات لكنها ال تكفي لسداد التدفقات اخلارجة 

 االستثمارية؛

وات الدراسة تدفقات نقدية موجبة من أنشطتها التشغيلية ولقد انعكس ذلك باإلجياب أن املؤسسة حققت طيلة سن - 

  .التمويلية واالستثماريةاألنشطة على العجز الذي تشهده 



 ا��اتمة
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تناول هذا البحث دور وأمهية قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية وذلك بإجراء دراسة تطبيقية 

قائمة ذات أمهية كبرية وذلك العتبارها خمرجات هذه التعد حيث على شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية يف اجلزائر، 

الية وحماسبية تفيد يف اختاذ القرارات وخاصة القرارات مطلوبة الستفاء حاجات أصحاب املصلحة، وتقدميها ملعلومات م

الضوء على األنشطة الرئيسية اليت تؤثر على التدفقات  إللقائهاالقرارات اإلسرتاتيجية، إضافة  أهماملالية اليت تعترب من 

 ، كما تناول هذا البحث حتليل ألهم املؤشرات اخلاصة بقائمة د النقدي للمشروععلى الرصيتأثريها وبالتايل ، النقدية

كما أن هذه القائمة تقوم على األساس   ،حيث مينح حتليلها نظرة دقيقة للمؤسسة حول أدائها املايلالتدفقات النقدية 

التشغيلية وكذا معرفة قدر�ا على سسة معرفة قدر�ا على توليد التدفقات النقدية من أنشطتها ؤ النقدي الذي يتيح للم

خيص املبكر لوضعيتها املالية ، تتمكن املؤسسة بذلك من التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية من أجل التشالتزاما�اتغطية 

   .واختاذ القرارات املناسبة

ممكنة ملواضيع ، كما فتحت هذه الدراسة آفاق ل هذه الدراسة إىل نتائج واقرتاحاتتوصلنا من خالوقد 

  .ودراسات سابقة

 :من خالل الدراسة اليت أجريناها توصلنا إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي :نتائج الدراسة 

مالية تتميز عن باقي القوائم املالية األخرى ملا توفره من معلومات مالية مهمة،  قائمة تعترب قائمة التدفقات النقدية - 

 ى األساس النقدي وهي قائمة غري معرضة للتحريف مقارنة جبدول حسابات النتائج؛وذلك العتمادها عل

تساهم قائمة التدفقات النقدية يف حتديد أنشطة املؤسسة من خالل التدفقات النقدية الصادرة والواردة، إذ تبني قدرة  - 

 املؤسسة على سداد ديو�ا؛

املعلومات احملاسبية اليت تساعد خمتلف األطراف ذات العالقة سواء تساهم قائمة التدفقات النقدية يف اإلفصاح عن  - 

  الداخلية أو اخلارجية يف ترشيد قرارا�م اإلسرتاتيجية؛

وهذا ما يثب صحة  عناصر قائمة التدفقات النقدية اليت هلا بعد اسرتاتيجي هي األنشطة االستثمارية والتمويلية؛ - 

 ؛الفرضية األولى

صل عليها من حتليل قائمة التدفقات النقدية اخلاصة باملؤسسة يف الوصول إىل معلومات مفيدة تفيد النتائج املتح - 

  كبري يف حتقيق األهداف املسطرة؛  ومالئمة واليت ميكن استخدامها بطريقة فعالة يف اختاذ القرارات، واليت هلا دور

القرارات اإلسرتاتيجية من خالل تشخيص الوضعية تساهم النسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ  - 

 ؛الثانيةوهذا ما يثب صحة الفرضية املالية للمؤسسات االقتصادية والتعرف على أهم نقاط القوة والضعف؛ 

 االستثماري؛بيوفارم هو النشاط  املال يف شركة بيوفارمضعف الالنشاط املسؤول عن  - 
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توصلنا إىل أن من خالل ما أظهرته القوائم املالية والنسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية لشركة بيوفارم  - 

خالل فرتة الدراسة، ويكمن السبب الرئيسي يف هذا العجز يف االرتفاع الكبري  )عدم توازن(خلل مايل املؤسسة تعاين من 

  االئتمانية اليت تنتهجها املؤسسة؛سياسة ضعف الإىل وكذلك  االستثماريةللنفقات 

شركة بيوفارم شركة طموحة تريد أن تتوسع يف استثمارا�ا يف املستقبل سواء على مستوى السوق احمللي أو السوق  - 

  الدويل؛

ميكن تقييم القرارات اإلسرتاتيجية املتخذة  2019-2015من خالل النسب املالية احملسوبة لشركة بيوفارم خالل الفرتة  - 

كما أن أرباح املؤسسة غري كافية لتغطية النفقات   السيولة املتأتية من األنشطة التشغيلية غري كافية،فيها واليت نتح عنها أن 

يف ى النسب املالية باالعتماد علقائمة التدفقات النقدية تساهم : ؛ وهذا ما يثبت أن الفرضية القائلةاالستثمارية املتتالية

الفرضية الثالثة بأ�ا صحيحة، أي أن  شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية يف اجلزائراملتخذة يف  القرارات اإلسرتاتيجية تقييم

  ؛صحيحة

تظهر النسب املالية اخلاصة بقائمة التدفقات النقدية لشركة بيوفارم أن املؤسسة تضحي بالربح على املدى القصري  - 

  أرباح على املدى الطويل من خالل زيادة االستثمارات؛لتحقيق 

، ولكنها خالل 2018-2016تقوم شركة بيوفارم بالتوسع يف النشاط االستثماري واإلنتاجي بصفة مستمرة خالل الفرتة  - 

ريها السليب على هذه االستثمارات ال تويل أمهية كبرية لتأثري التدفقات النقدية اخلارجة بالنسبة هلذه االستثمارية على تأث

  أرباح الشركة على املدى املتوسط؛

شركة بيوفارم مستمرة يف اختاذ قرارات إسرتاتيجية توسعية بدافع استغالل احتياجات سوق الدواء اجلزائري واملغاريب  - 

قدية االستثمارية وهذا األمر يظهر من خالل املعلومات املالية اليت تقدمها قائمة التدفقات النقدية اليت تظهر التدفقات الن

اخلارجية املتزايدة؛ وهنا جيب أن تتنبه الشركة ملا تقدمه هذه القائمة من معلومات سوف تساعدها يف اختاذ قرارا�ا 

باالعتماد على النسب املالية قائمة التدفقات النقدية تساهم : اإلسرتاتيجية املستقبلية ؛ وهذا ما يثبت أن الفرضية القائلة

الفرضية بأ�ا صحيحة؛ أي أن  شركة بيوفارم للصناعة الصيدالنية يف اجلزائراملستقبلية يف  ات اإلسرتاتيجيةالقرار  اختاذيف 

 .صحيحة الرابعة

  :يف �اية هذه الدراسة ارتأينا تقدمي جمموعة من االقرتاحات كما يلي :االقتراحات 

دورها ملتخذي القرارات واجلهات املستعملة للقوائم إعطاء قائمة التدفقات النقدية االهتمام والدراسة الالزمة إلبراز  - 

  املالية، كو�ا توفر معلومات مالية وحماسبية خالية من التضليل؛
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ضرورة استخدام النسب املالية يف حتليل جودة سيولة اخلزينة أل�ا توفر درجة عالية من الثقة يف القرارات اليت تتخذها  - 

 اإلدارة واملستخدمني؛

عليها يف إعداد قائمة التدفقات النقدية ألن تلك املعلومات هلا أمهية كبرية  االعتمادإعطاء أمهية للمعلومات اليت يتم  - 

 يف عملية التحليل املايل للمؤسسة باستعمال النسب؛

ر قصد عرض دورات تكوينية وتدريبية للمحاسبني لتزويدهم باجلانب التحليلي، من أجل التعرف أكثر والتعمق أكث - 

 رفع مستوى األداء املهين؛

 وضع إسرتاتيجية مالية حمكمة من خالل تغطية نفقا�ا االستثمارية من أجل االستغناء عن القروض طويلة األجل؛ - 

مراعاة اجلانب التمويلي أكثر من خالل فتح الزيادة يف رأس املال وكذا إصدار األسهم  حمل الدراسة على املؤسسة - 

 .يادة التدفقات التمويلية الداخلة للمؤسسة ملواجهة التدفقات النقدية اخلارجية االستثماريةوالسندات من أجل ز 

ميكن اإلحاطة به  ال اإلسرتاتيجيةإن التعرض ملوضوع دور قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات  :آفاق الدراسة 

وخطوة أوىل لدراسة قادمة، وقد قمنا باقرتاح بعض من خالل دراسة واحدة، ومنه فإن هذه الدراسة تعترب مسامهة بسيطة 

 :املواضيع اليت من املمكن أن تثري هذا املوضوع مستقبال، نذكر أمهها فيما يلي

  استخدام أساليب التحليل املايل احلديثة على قائمة التدفقات النقدية؛ - 

  ؛)نفس النشاط دراسة مقارنة بني مؤسسات من(التشخيص املايل لقائمة التدفقات النقدية  - 
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  :الملخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية يف املؤسسة االقتصادية 

الصيدالنية يف اجلزائر، وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي بإتباع أسلوب دراسة احلالة  من خالل دراسة حالة شركة بيوفارم

  .2019-2015من خالل االطالع وحتليل التقارير املالية لشركة بيوفارم خالل الفرتة 

ملتخذة وكذا يف اختاذ وقد خلصت الدراسة إىل أن قائمة التدفقات النقدية تساهم يف كل من تقييم القرارات اإلسرتاتيجية ا

  .القرارات اإلسرتاتيجية املستقبلية لشركة بيوفارم وهذا من خالل حتليل قائمة التدفقات النقدية من خالل النسب املالية املختلفة

 .قائمة التدفقات النقدية، القرارات اإلسرتاتيجية، التحليل املايل، النسب املالية :الكلمات المفتاحية

 

Abstract : 

This study aimed to identify the role of the cash flow statement in making strategic 
decisions in the economic company through a case study of the Biopharm pharmaceutical 
company in Algeria. The descriptive analytical approach was used by following the case 
study method by examining and analyzing the financial reports of Biopharm during the period 
2015-2019. 

The study concluded that the statement of cash flows contributes to both the 
evaluation of the strategic decisions taken, as well as in making future strategic decisions for 
Biopharm, by analyzing the list of cash flows through different financial ratios. 

Key words: cash flow statement, strategic decisions, financial analysis, financial ratios. 

 


