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 :اھدي ھذا العمل المتواضع 
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 الظروف المساعدة لرؤیتي في أسمى المراتب
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  شكر وتقدیر
 

الحمد  حمدا كثیرا طیبا مباركا كما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم سلطانھ 
والصالة والسالم على اشرف األنبیاء والمرسلین خیر من علمنا أدب الشكر 

وعلى الھ حق قدره ومقداره العظیم وعمل بھ، سیدنا محمد صلى هللا علیھ 
 .وعلى أصحابھ ومن اقتدى بھ

احمد هللا ثانیا على ما مد لي من قوة إلتمام ھذا البحث المتواضع والوصول 
 :إلى ھذه المرتبة من العمل وبعد 

بن عیشي بشیر : أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدیر واالمتنان للدكتور 
نصائحھ القیمة والذي لم یبخل علي  الذي أنار لي الطریق وأسبغ علي

بإرشاداتھ وتوجیھاتھ السدیدة التي كان لھا بلیغ األثر في انجاز ھذا العمل 
وعلى جمیل صبره وعظیم جھده كما أحیي فیھ روح التواضع والمعاملة 

 الجیدة فجزاه هللا عني كل خیر
موقرة كما أتوجھ بالشكر إلى كل أساتذتي الكرام وأعضاء لجنة المناقشة ال
 .الذین قبلوا وتحملوا عناء قراءة وتمحص ومناقشة ھذا العمل 

وأخیرا أسدي عبارات العرفان إلى كل شخص مد لي ید المساعدة النجاز ھذه 
المذكرة من قریب أو بعید وخاصة عمال مؤسسة توزیع وصیانة العتاد 

 الفالحي  بالوادي
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 : الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع دور قائمة التدفقات النقدیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة من خالل دراسة حالة 
د قائمة التدفقات النقدیة التي هي عبارة وهذا من خالل إعدا –الوادي  –لمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي 

عن قائمة تعرض مصادر التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة وتهدف إلى توفیر المعلومات لمستخدمي القوائم 
قائمة ) 07(المالیة حول التغیرات الحاصلة في النقدیة وما یعادلها، وحسب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

تشغیلیة ، استثماریة وتمویلیة، وقد نص هذا المعیار : تصنیفها إلى ثالث أنشطة رئیسیة التدفقات النقدیة یتوجب 
 .على أن یتم إعداد هذه القائمة وفق طریقتین الطریقة المباشرة و الطریقة غیر المباشرة 

م اشتقاق من ویعتبر التحلیل باستخدام النسب المالیة من أقدم األدوات المستعملة في تقییم أداء المؤسسات وقد ت
قائمة التدفقات النقدیة مؤشرات تفید في تقییم الوضعیة المالیة، كما أنها مالئمة أكثر لتحدید نقاط القوة والضعف 

في نشاط المؤسسة، ومن أهم األغراض التي تخدمها قائمة التدفقات النقدیة  قدرتها في تقییم سیولة وربحیة 
اإلدارة ومستخدمي القوائم المالیة، وتعتبر وسیلة للتعرف على درجة  المؤسسة ألنها توفر معلومات مفیدة لكل من

السیولة التي تتمتع بها المؤسسة ومرونتها المالیة ودرجة المخاطر التي تصاحب تدفقاتها، باإلضافة إلى أن تلك 
سة من حیث القائمة تمكن مستخدمیها من الرقابة على أداء المؤسسة وتمتعها بقدرة تنبؤیة عالیة بأداء المؤس

 .التدفقات النقدیة المستقبلیة

وقد توصلت دراسة حالة مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي إلى أنه یمكن الحصول على صافي خزینة 
موجبة بالرغم من خسارة النتیجة المحاسبیة للمؤسسة وكذا العكس یمكن للمؤسسة تحقیق نتیجة ربحیة عالیة مع 

یة وبالتالي ضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدیة لما لها دور أساسي في تقییم انخفاض في قیمة الخزینة الصاف
 .األداء المالي للمؤسسة

التدفقات  ،االستثماریة ، التدفقات النقدیة  قائمة التدفقات النقدیة، التدفقات النقدیة التشغیلیة  :الكلمات المفتاحیة 
 .ء الماليالتمویلیة، األداء المالي، تقییم األداالنقدیة 

 

 

 

 



 

Résumé: 

Ce thème d'étude du rôle des flux de trésorerie dans evaluation de la performance financier de 

l'entreprise  à travers une étude de cas Entreprise de Distribution et de Maintenances de Materiel  

agricol – el oued - et ce à travers la préparation de la déclaration des flux de trésorerie, qui est une 

liste indiquant les sources de rentrées et de sorties et vise à fournir des informations aux utilisateurs 

des états financiers sur les changements dans la trésorerie et équivalents, selon la norme comptable 

internationale n ° (07) Flux de trésorerie doivent être classés en trois activités principales: 

opérationnelle, d'investissement et de financement, et le texte de cette norme à mettre en place cette 

liste selon deux méthodes la méthode directe et méthode indirecte. 

L'analyse en utilisant des ratios financiers des plus anciens outils utilisés pour évaluer la 

performance des institutions ont été établies à partir de la liste des indicateurs de flux de trésorerie 

servent à évaluer la situation financière, il est également plus approprié pour identifier les forces et 

les faiblesses de l'activité de l' entreprise, et les buts les plus importants desservis par la déclaration 

des flux de trésorerie capacité à évaluer liquidité et la rentabilité de l' entreprise, car il fournit des 

informations utiles à la direction et les utilisateurs des états financiers, et est un moyen d'apprendre 

à connaître le degré de liquidité apprécié par l' entreprise et la flexibilité financière et le degré de 

risque que de suivre le flux, en plus de cette liste permet à son contrôle des utilisateurs sur la 

performance de l'organisation et leur jouissance de la capacité de l'organisation prédictive des 

performances de haut en termes de flux de trésorerie futurs. 

Une étude de cas entreprise de Distribution et dE Maintenances de Matériel agricole qui peuvent 

être trouvés sur le trésorerie nette est positive malgré la perte du résultat de la comptabilité de la 

Fondation et de l' entreprise et vice versa peut atteindre le résultat d'une rentabilité élevée avec une 

diminution de la valeur de la nette du Trésor et, par conséquent l'étude a révélé la nécessité de 

préparer une liste de flux de trésorerie en raison de son rôle clé dans l'évaluation de la performance 

financière de l' entreprise 

 

Les mots clé :  liste des flux de trésorerie, les flux de trésorerie d'exploitation, les flux de 

trésorerie d'investessement , les flux de trésorerie financement, la performance financière, 

évaluation la performance financière. 

  
  



  
  

Abstract: 

    This study adresses the role of cash flows statements in evaluating the institution Financial 

performance through a case study of Distribution and Maintenance of Gear Farming institution        

– EL OUED - This is performed through the preparation of cash flow statement. which is a list 

showing the sources of cash inflows and outflows that aims to provide information to users of 

financial statements about the changes in cash and its equivalents. According to International 

Accounting Standard No (07). Cash Flow Statement should be classified into three main activities: 

operational, investment and financing. 

   This standard states that this list should set up according to two methods, the direct method and 

indirect method.  

   The analysis using financial ratios is one of the oldest tools used in evaluating the performance of 

institutions From cash flow statement indicators have been derived to assess the financial situation. 

It Is also more appropriate to identify the strengths and weaknesses in the activity of the facility, the 

Among most important purposes served by the cash flow statement is the ability to assess the 

liquidity and profitability of the institution because it provides useful information to both 

management and users of Financial statements, and It Is a way to get know the degree of liquidity 

enjoyed by the institution, the Financial flexibility and the degree of risks That accompany the its 

flows. 

In addition, That List enables its users control over the institution 's performance and its enjoyment 

of high predictive ability of the performance institution in terms of future cash flows. 

This case study of Distribution and Maintenance of Gear Farming institution that reached it is 

possible to get net positive treasury despite the loss of the institution accounting result and vice 

versa, the institution can achieve high profitability result with a decrease in the value of net 

treasury. Therefore, the study necessitates the need to prepare the cash flow statement due to its key 

role in assessing the financial performance of the institution. 

 

cash flow statement, operating cash flows,   investment cash flows,   financing  : Key words  
cash flows, Financial performances, evaluating Financial performances  
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 مقدمة
 

  أ
 

فرضت تغیرات محیط المؤسسات االقتصادیة في عالمنا المعاصر جملة من التطورات المتسارعة ذات تأثیر 
اسبیة الدولیة عالي على حیاة ونمو المؤسسات واستقرارها، حیث ألزم هذا التغییر في االعتماد على المعاییر المح

بالنسبة للمتعاملین سواء للمؤسسات من خالل معرفة الوضع المالي للمؤسسات التي لها اثر على األداء المالي 
هم جمیعا یهتمون بأداء المؤسسة ... أكانوا زبائن، موردین، مقرضین، مساهمین، منافسین، مستثمرین، مسیرین

  .ومالیة وذلك بغیة الحكم على وظیفتها المالیة المالي وما تعلن عنه في صورة معلومات محاسبیة 
  

وفي ظل االتجاه المتنامي لعولمة معاییر المحاسبة الدولیة، تتفاعل البیئة المحاسبیة الجزائریة مع البیئة 
الوطني المحاسبیة الدولیة لمواكبة المستجدات الحادثة من خالل إجراء إصالحات جذریة على المخطط 

، بجعله نظاما مرنا یستجیب للتحوالت االقتصادیة الراهنة والتغیرات  1976جانفي 01 المحاسبي المعتمد منذ
ویعمل على تحقیق التوافق بین الممارسات المحاسبیة في الجزائر ومتطلبات المعاییر المحاسبیة       الحادثة 

هذا األساس كللت جهود  الدولیة عبر تكییف النظام المحاسبي مع أسس وقواعد معاییر المحاسبة الدولیة، وعلى
، وبدخول هذا النظام 2007اإلصالح من قبل السلطات الجزائریة بتبني نظام محاسبي مالي جدید في نوفمبر 

المعیار (حیز التطبیق فالمؤسسات الجزائریة مطالبة بتقدیم خمسة كشوف مالیة من بینها  قائمة التدفقات النقدیة 
  ).07 السابع المحاسبي الدولي

 
در عن تطبیق هذا النظام قوائم مالیة تتماشى مع معاییر المحاسبة الدولیة و توفر معلومات بخصوص كما یص

المركز المالي للمؤسسة و أدائها و التغیرات الحادثة فیها و هذا ما ینص علیه المعیار المحاسبي الدولي األول 
)IAS1   (اسیة تحتوي القوائم المالیة األسو  الخاص بعرض القوائم المالیة ) قائمة الدخل وقائمة األرباح

على معلومات كمیة ) المحتجزة وقائمة المركز المالي وقائمة التغیر في حقوق الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة
ونوعیة یمكن أن تستخدم في التحلیل المالي واتخاذ القرارات االقتصادیة المناسبة، كما تتضمن هذه القوائم كمًا 

ات المحاسبیة الخاصة بالفترات المالیة السابقة والفترة المالیة الحالیة ، لذلك ال یكفي إعداد هذه كبیرًا من البیان
نما یجب تحلیلها باستخدام األسالیب واألدوات المناسبة لتحویل تلك البیانات إلى معلومات مفیدة عن  القوائم وإ

المنصوص  قائمة التدفقات النقدیة هذه القوائم أداء المنشأة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبلها ، ومن بین
التدفقات النقدیة، فتهدف هذه القائمة إلى  قائمة)  IAS7( ضمن المعیار المحاسبي الدولي السابع  هاعلی

مساعدة مستخدمي القوائم المالیة في وضع قاعدة لتقییم قدرة المؤسسة على تولید السیولة و نظائرها و یوضح 
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، وكذلك استخالص نسب مشتقة منها تفید في تقییم الوضعیة لة المتاحة لدى المؤسسةو خروج السیو  دخول
  .المالیة للمؤسسة

  : التالیةالرئیسیة  اإلشكالیة طرح یمكننا سبق ما ضوء في و
  ؟ للمؤسسة المالي األداء تقییم في النقدیة التدفقات قائمة دور هو ما

  : التالیة الفرعیة األسئلة صیاغة یمكننا اإلشكالیة عن واضحة صورة إعطاء وقصد
  .؟ أهدافها هي وما ما هو مفهوم قائمة التدفقات النقدیة ؟ -  1
  .؟ما أهمیة قائمة التدفقات النقدیة مقارنة مع باقي القوائم المالیة األخرى  -  2
  . ؟ مؤسسةالالنقدیة في تقییم سیولة وربحیة  كیف تساهم قائمة التدفقات - 3

  :قا من األسئلة الفرعیة السابقة یمكننا تحدید الفرضیات التالیةانطال  :الفرضیات 
 توفیق الى تؤدي زمنیة فترة خالل والخارجة الداخلة النقدیة التدفقاتتبین قائمة التدفقات النقدیة هي قائمة  –1

  .الفترة وأخر أول في النقدیة
  .مكن االستغناء عنها قائمة التدفقات النقدیة هي قائمة مكملة للقوائم المالیة وال ی -2
تساهم قائمة التدفقات النقدیة في تقدیم معلومات ذات خصائص نوعیة تفید في تقییم سیولة وربحیة  -3

  .للمؤسسة
  :تتلخص أهداف هذا البحث في ما یلي: أهداف البحث 

لى توفیر قائمة التدفقات النقدیة هي قائمة تعرض مصادر التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة وتهدف إ -1
المعلومات لمستخدمي القوائم المالیة حول التغیرات الحاصلة في النقدیة وما یعادلها للمؤسسة بواسطة جدول 

  . ، استثمار، تمویلتشغیل: التدفقات النقدیة الذي یصنفها بدوره إلى ثالث دورات رئیسیة هي
  :تساعد هذه القائمة المالیة مستخدمیها على تقییم ما یلي  -2
  ة المؤسسة على تولید تدفقات نقدیة موجبة في المستقبل؛قدر  -
 ؛ تفسیر التباعد الزمني بین الربح المحاسبي والربح النقدي -

 تسمح للمستعملین بتقییم األصول الصافیة للمؤسسة ؛ -

 تســاعد فــي تقیـــیم التغیــرات التـــي تحــدث فــي الهیكـــل المــالي بمـــا فــي ذلــك درجـــة الســیولة ومقـــدرتها علــى الوفـــاء -
  .بااللتزامات
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   :أهمیة البحث 
محاولة إضافة مكونات علمیة من الجانب النظري للمعیار المحاسبي الدولي السابع قائمة : األهمیة العلمیة 

 .التدفقات النقدیة في تقییم األداء المالي للمؤسسة

  .ة والربحیة بالنسبة للمؤسساتاإلضافة التي تعطیها قائمة التدفقات النقدیة في تقییم السیول: األهمیة المیدانیة 
إن زیادة اهتمام الباحثین بالمعاییر المحاسبیة الدولیة كان نتیجة للتطور المتزاید للحاجات : حدود البحث 

المتعددة سواء بالنسبة إلى المؤسسة أو بالنسبة إلى األطراف المختلفة المتعاملة معها من جهة ومن جهة أخرى 
  :المعمول بها، لهذا حددنا إطار الدراسة كما یلي إلى نقص األنظمة المحاسبیة 

ترتبط هذه الدراسة بشكل عام بكیفیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة في المؤسسات  :الحدود المكانیة  -1
نظرا  - الوادي  - EDIMAالجزائریة، وكإسقاط على الواقع اخترنا مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي 

 .المنطقة  هذهي وقطع غیاره في ألهمیة العتاد الفالح

اعتمدنا في هذه الدراسة على حدود زمنیة مختلفة فتم التطرق إلى نشأة قائمة التدفقات   :الحدود الزمنیة  -2
وعند القیام بإسقاط الدراسة على حال مؤسسة توزیع ،  ثم األداء المالي وكیفیة تقییمه باستخدام النسبالنقدیة 

لدراسة أداء   2010و 2009فحددنا المجال الزمني سنتي  -الوادي  -  EDIMAوصیانة العتاد الفالحي 
  .المؤسسة 

  :المنهج المستخدم في البحث 
، مـــن اجـــل أهمیـــة قائمـــة التـــدفقات النقدیـــة فـــي تقیـــیم األداء المـــالي للمؤسســـة اتبعنـــا المـــنهج االستكشـــافي لدراســـة 

و لتطبیـق ذلـك اسـتعملنا تقنیـة . وفقـا لمبـدأ االسـتنباط استنتاج مجموعة من الفرضیات تخضع بدورها إلـى االختبـار
  .المقابالت و دراسة الحالة لجمع ما یلزم من بیانات

  :الدراسة صعوبات
 بـــأن تـــذكیرهم مـــن بــالرغم المؤسســـات، بعـــض فــي الحالـــة دراســـة خــالل مـــن األولـــى الوهلــة فـــي اســـتقبالنا عــدم -1

  .بحثنا مشاكل نقاط أهم من كانت إال لیس بحث متطلبات ضمن تدخل هذه دراستنا
 فــي حــدیثا المطبــق SCFالجدیــد والمــالي المحاســبي للنظــام المحاســبة مجــال فــي المختصــین بعــض فهــم عــدم -2

  . الجزائریة المؤسسات
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  :الدراسات السابقة 
  :العربیة بالغة الدراسات : أوال 

 مذكرة )1996  ، الوابل(  دراسة  - 1

"  االستحقاق أرباح إلى بالقیاس مقارنه تحلیلیة دراسة:  النقدیة التدفقات قائمةل المعلوماتي المحتوى"  بعنوان
 في أهمیتها إلى والتعرف النقدیة التدفقات بیانات تحلیل إلى هدفت وقد السعودیة، في الدراسة هذه حصلت
 وخلصت ، النقدیة تالتدفقا بیانات  على تعتمد التي المالیة النسب أهمیة وبیان واالقتراض، االستثمار قرارات
 محتوى قائمة لكل وأن ، الدخل قائمة بجانب نقدیة تدفقات قائمة إعداد تتطلب المشروع استمراریة أن إلى الدراسة
 المتوقعة غیر العوائد وتفسیر والمخاطر االستثمارات تقییم في وذلك القرارات لمتخذي معینة داللة ذا إعالمیاً 
  . لألسهم

  ) 1995( محمود دراسة - 2
  حالة دراسة  "النقدیة التدفقات قوائم معلومات محتوى" بعنوان
 عن الصادر 1987 لعام "النقدیة التدفقات قائمة" )95( رقم المعیار محتوى تحلیل إلى الدراسة هذه هدفت
 وذلك المعیارین هذین بین وقارنت) 95( رقم معیار عن لیبد معیار الدراسة واقترحت المالیة المحاسبة مجلس

 مصر في الدراسة وقامت الدخل، وصافي التشغیلیة النقدیة التدفقات صافي بین العالقة دراسة ریقط عن
 النقدیة التدفقات قائمة إلى العامل المال رأس مفهوم تستخدم التي األموال تدفقات قائمة من التحول إلى وخلصت

 من المستقبلیة النقدیة بالتدفقات التنبؤ على بالمساعدة تتمیز التي المعادلة والنقدیة النقدیة مفهوم تستخدم التي
  .الربحیة ومقاییس السیولة مقاییس من كال خالل

    )2006( الحلبي دراسة - 3
 :السوریة الخاصة الشركات في واالقتراض االستثمار قرارات اتخاذ في النقدیة التدفقات معلومات دور" :بعنوان
 ".تطبیقیة دراسة

 محیط في المهنیة ومواقفهم المعلومات مستخدمي بآراء المتعلقة اإلداریة المالحظات تحدید إلى الدراسة هذه هدفت

 واألنظمة واألمریكیة الدولیة المحاسبة معاییر علیه نصت ما وفق النقدیة التدفقات معلومات دور عن العمل

 استمارة ( 65 ) توزیع موت واالقتراض، االستثمار قرارات التخاذ السوریة الخاصة المنشآت في المطبقة المحاسبیة

 األسالیب الدراسة في واستخدمت اإلستبیانات، عدد من 60% ( العام االستجابة معدل بلغ وقد  إستبیانة

  ).المالئمة اإلحصائیة
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 القوائم على یعتمدون المشاركین من (% 85 ) نسبة أن : أوالً  أهمها، من النتائج بعض إلى الدراسة وخلصت

 التدفقات على یعتمدون المشاركین بعض : ثانیاً  . االستثماریة القرارات من للعدید اتخاذهم في التقلیدیة المالیة

  .المحاسبي التالعب لمنع وذلك فقط محددة حاالت في النقدیة
  :األجنبیة بالغة الدراسات : ثانیا 

  )Zeller and Stanko , 1994 ( دراسة  -1

  " Operating Cash Flow Ratios Measure: A Retail Firm Ability    to Pay"بعنوان 

عــن بقیــة  هــدفت هــذه الدراســة إلــى التأكــد مــن مــا إذا كانــت نســب التــدفقات النقدیــة التشــغیلیة تمثــل اتجاهــا مســتقال
نسـبة ) 34(ولتحقیـق أهـداف الدراسـة قـام الباحثـان بتطبیـق التحلیـل العـاملي علـى . اتجاهات النسب المالیة األخـرى

( نة احتوت على مجموعة من منشآت التجزئة في الوالیات المتحـدة األمریكیـة بلـغ عـددها مالیة استخلصت من عی
وقــــد توصــــل الباحثــــان . علــــى التــــوالي1991و1990و1989و1988شــــركة لألعــــوام )  209و240و 235و  209

ســـبة إلـــى أن نســـب التـــدفقات النقدیـــة تمثـــل اتجاهـــا مختلفـــًا عـــن االتجاهـــات التـــي تقیســـها نســـب االســـتحقاق، وأن ن
  التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل الفوائد والضرائب المدفوعة إلى الفوائد المدفوعة لم ترتبط بأي

اتجاه خالل سنوات الدراسة ، كذلك نسبة التدفقات النقدیة التشغیلیة إلى الدخل التشغیلي لـم تكـن مسـتقرة التصـنیف 
  .خالل السنوات األربع 

  ):  Ward and Foster   1997( دراسة -2 
  "A  Note  on Selecting a  Response  Measure for Financial    "   Distress بعنوان
 المتحــدة الوالیــات فــي  المــالي بالفشــل التنبــؤ فــي المحاســبیة المعلومــات دور علــى التعــرف إلــى الدراســة هــذه هــدفت

 بیانــات مــن مستخلصـة مالیــة ســبن) 6( مـن یتكــون نمــوذج بتطـویر الباحثــان قــام الهـدف هــذا ولتحقیــق.  األمریكیـة
 حجـــم إلــى باإلضــافة النقدیــة التــدفقات قائمــة مــن مستخلصـــة مالیــة نســب)  3( و االســتحقاق، ألســاس وفقــاً  معــدة

 أعلنـت شـركة) 29(و المـالي، الفشـل مـن تعـاني ال شـركة) 253( مـن مكونة عینة على الدراسة جرت وقد. الشركة
 النســـب أن إلـــى الدراســـة وتوصـــلت. 1989و 1988 للعـــامین نهـــادیو  تســـدید عـــن عجـــزت شـــركة) 35(و إفالســـها،

  .الشركة حجم ویلیها المالي بالفشل التنبؤ في األفضل تعتبر االستحقاق ألساس وفقاً  المعدة المالیة
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  ) Jones and Widjaja , 1998 ( دراسة  - 3
  "  The Decision Relevance of Cash Flow Information  "  بعنوان
 اإلقـراض مسـؤولي نظـر وجهـة مـن اسـترالیا فـي النقدیـة التـدفقات قائمـة أهمیـة على التعرف إلى الدراسة ههذ هدفت

 الباحثـان قـام الهـدف هـذا ولتحقیـق) . 1026( رقـم االسـترالي المحاسـبة معیار صدور بعد وذلك المالیین والمحللین
 وقــد.  المــالیین المحللــین مــن) 76( و ضاإلقــرا مســؤولي مــن فــرداً )  83( مــن تتكــون عینــة علــى إســتبانة بتوزیــع
 المحللــین اعتمــاد وأن ، قــراراتهم التخــاذ الطــرفین لكــال هامــة تعتبــر النقدیــة التــدفقات قائمــة أن الدراســة نتــائج بینــت

 المالیــة والمــالءة الســیولة تقیــیم بغــرض وذلــك اإلقــراض مســؤولي اعتمــاد مــن أكبــر كــان القائمــة هــذه علــى المــالیین
  . للشركات

   (Saleem, 2005)  دراسة -3
  : بعنوان

 "An Empirical of the Extent of Compliance  
with the Requirements of IAS 7 by The Jordanian Companies". 

 المنشآت قبل من7 قم ر الدولي المحاسبي للمعیار الحقیقي التطبیق درجة على للتعرف الدراسة هذه هدفت

 العدد وهذا المالي األردن سوق في المدرجة األردنیة المنشآت من منشأة 40 على ةالدراس عینة وشملت األردنیة،

 المنشآت :أوالً  : أهمها من نتائج إلى الدراسة وخلصت .السوق في المدرجة المنشآت من %  22 حوالي یمثل

 بشكل البنود عن تفصح ال ولكنها السنویة، المالیة القوائم من كواحدة النقدیة التدفقات قائمة بإعداد تقوم األردنیة

 وغیرهما ودائنین مستثمرین من المالیة القوائم مستخدمي تزود النقدیة التدفقات قائمة فإن ذلك ورغم وافي،
◌ُ  . النقدیة التدفقات وتوقیت مبالغ حول المفیدة بالمعلومات  المنشآت في النقدیة التدفقات قائمة إعداد یتم :ثانیًا

 على : أهمها من توصیات لعدة الدراسة وتوصلت .التحضیر في لسهولتها المباشرة غیر الطریقة وفق األردنیة

 والبنود المعادلة والنقدیة  والنقدیة والضرائب والتوزیعات الفوائد : التالیة البنود عن بالتفصیل تفصح أن المنشأة

 جزئیاً  تكشف األردنیة المنشآت إنف وفعلیاً  . النقدیة التدفقات قائمة في النقدیة غیر والصفقات اإلضافیة العادیة

 أن األردنیة المنشآت على یجبو  7 رقم الدولي المحاسبي المعیار یتطلبها التي بالدرجة لیس ولكن البنود هذه عن

  .القائمة تشملها التي البنود عن كافي بإفصاح النقدیة التدفقات قائمة بعمل تقوم
 

دراسات ذات أهمیـة إال أننـا نرغـب فـي تنـاول هـذه الدراسـة مـن ورغم أن الدراسات السابقة المطلع علیها تعتبر 
جانب آخر مكمل لهذه الدراسات وهـذا الجانـب متمثـل فـي دور قائمـة التـدفقات النقدیـة فـي تقیـیم األداء المـالي 
للمؤسسة من خـالل السـیولة والربحیـة الـذین یعتبـران عنصـران مهمـان فـي المؤسسـة باإلضـافة إلـى السیاسـات 



 مقدمة
 

  خ
 

لمتبعــة مــن قبــل المؤسســة والمرونــة المالیــة لمواجهــة أي أزمــات طارئــة والتنبــؤ بالتــدفقات النقدیــة المالیــة ا
  .المستقبلیة

  : البحث هیكل
 النظري بالجانب تتعلق منها اثنان فصول ثالثة إلى البحث بتقسیم قمنا المطروحة التساؤالت على لإلجابة
 خصصنا حیث بالوادي، الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسةحالة  دراسة خالله من تناولنا الثالث والفصل
 قائمة ماهیة األول المبحث في تناولنا حیث النقدیة، التدفقات قائمة حول أساسیة مفاهیم إلى األول الفصل

 ثم إعدادها وطرق النقدیة التدفقات قائمة في المعلومات أنواع إلى الثاني المبحث في التطرق ثم النقدیة التدفقات
 .  الثالث المبحث في النقدیة التدفقات بقائمة المتعلقة المشكالت أهم

 في التطرق تم بحیث النقدیة التدفقات قائمة باستخدام وتقییمه المالي األداءب عنوناه فقد الثاني الفصل أما
 وتم األداء تقییم عملیة إلى فخصص الثاني المبحث أما ومجاالته وأنواعه األداء مفهوم إلى األول المبحث
 قائمة دور فیه تناولنا الرابع المبحث أما المالي األداء تقییم حول عامة مفاهیم إلى الثالث المبحث في التطرق

  .المالي األداء تقییم في النقدیة التدفقات
 دراسةالستخدام قائمة التدفقات النقدیة في تقییم االداء المالي للمؤسسة من خالل  فخصص الثالث الفصل أما

 عام تقدیم على احتوى الذي األول المبحث حیث منبالوادي  الفالحي العتاد وصناعة توزیع سةمؤس حالة
 وفقا النتائج لتفسیر ثالث مبحث ثم للمؤسسة المالیة القوائم عرض إلى الثاني المبحث في التطرق تم ثم للمؤسسة
  . الدراسة لفرضیات

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 الفــــصل األول

  حول قائمة التدفقات النقدیة مفاهیم عامة
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  :تمهید 

 ذلك في السبب ویرجع ، إدارتها عن المنشأة ملكیة وانفصال الكبرى المنشآت قیام منذ المالیة بالقوائم االهتمام أبد

 مضللة معلومات تعرض قد أنها كما أدائها في قصور أي لتغطیة لدیها التي المعلومات تستغل قد اإلدارة أن

 أمام المالي مركزها تحسین أو المساهمین على أرباح توزیع عدم أو الضرائب كتقلیل القانونیة غیر أهدافها لتحقیق

 اإلفصاح تنظم أن الدول على واجب كان األسباب لهذه ، غیرهما أو دائنین أو مقرضین من المستهدفة الفئات

 .دولیاً  مقبولة ةمحاسبی معاییر باستخدام المنشآت إلزام طریق عن المحاسبي

قائمة التدفقات "وقد تم إصدار مجموعة من المعاییر المحاسبیة الدولیة منها المعیار المحاسبي الدولي السابع 
 المسیرین لدى مصداقیة لها مفهومةو  وجیدة واضحة نوعیة ذات كاملة، مالیة معلومات تقدم التي" النقدیة

   اآلخرین، و والمساهمین
ت النقدیة إضافة هامة إلى القوائم المالیة اإللزامیة وذلك  بما تحتویه من افصاحات عن وتمثل قائمة التدفقا

األنشطة الرئیسیة للمنشأة المتمثلة في األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة، وبما تقدمه من بیانات شاملة 
بالتزاماتها، ومدى مرونتها المالیة ومقدار عن وضع السیولة النقدیة لدى المنشأة، وتقییم قدرة المنشأة على الوفاء 

 الكیانات متعاملي تهم ما لدیها من نقدیة حرة تمكنها من التوسع وسداد القروض علما بأن هذه الجوانب

القرارات المالیة واالستثماریة  اخذ منحتى یتمكنوا ...المساهمین والمالكین والمستثمرون ذلك في بما االقتصادیة
  .ةالجیدوالتمویلیة 

كما أننا نجد في قائمة التـدفقات النقدیـة مؤشـرات ونسـب مالیـة تـوفر معلومـات ال تظهـر فـي قـائمتي المركـز المـالي 
  . والدخل، والتي تفید في تقییم الوضعیة المالیة للمنشأة

  :وقد تم تقسیم هذا الفصل إلى ثالث مباحث هي 

  .ماهیة قائمة التدفقات النقدیة :المبحث األول 

  .أنواع المعلومات في قائمة التدفقات النقدیة وطرق إعدادها: ثاني المبحث ال

  . النقدیة التدفقاتقائمة ب المتعلقة أهم المشكالت :المبحث الثالث 
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  . ماهیة قائمة التدفقات النقدیة: المبحث األول 
ستحقاق المحاسبي، ظلت المحاسبة لفترة طویلة تعتمد بشكل كامل على القوائم المالیة المعدة وفقا ألساس اال

وذلك بهدف بتوفیر اإلفصاح الكلي عن المركز المالي  ومن أهم هذه القوائم قائمة التغیرات في المركز المالي 
التي وجهت لها كثیر من االنتقادات ، من هنا كان االعتراف بأهمیة استخدام األساس النقدي في المحاسبة 

صدار المعاییر المحاسبیة الدولیة التي تلزم باستخدامه من خالل  إلعداد جزء هام من معلومات المحاسبة وإ
ظهور قائمة التدفقات النقدیة، من هنا فقد صوبنا لب اهتمامنا في هذا المبحث على نشأة ومفهوم قائمة التدفقات 

  .قائمةهذه الالنقدیة ، وكذلك أهداف وأهمیة 
  : النقدیة  نشأة قائمة التدفقات  :المطلب االول 

 الستینیات عقد منذ بها التفكیر بدأ فقد الحالي بشكلها تخرج أن قبل عدیدة بمراحل النقدیة التدفقات قائمة مرت لقد

 في البدایة وقد كانت وتدعمها، األخرى المالیة القوائم أغراض تكمل مالیة قائمة إلى للوصول اللحظة هذه وحتى

  AICPA األمریكي القانونیین لمحاسبینمجمع ا إشراف تحت 1961 عام في Mason أصدرها التي الدراسة
 القائمة هذه تخضع بحیث " النقدي التدفق وتحلیل األموال قائمة" بعنوان قائمة بإصدار الدراسة أوصت حیث

، ثم أصدر مجلس مبادئ المحاسبة المنبثق من مجمع المحاسبین القانونیین األمریكي الرأي 1مهني مدقق لفحص
تزام بالمعاییر المحاسبیة المهنیة في إعدادها واإلفصاح عن المعلومات التي فأوصى باالل 1963عام  3رقم 

وبضرورة عرضها ضمن " مصادر األموال واستخداماتها"تعرضها ، كما أوصى بتعدیل تسمیتها إلى قائمة 
المعلومات اإلضافیة أو المكملة الصادرة عن الشركة ، ولكن دون أن تخضع بالضرورة لمصادقة مدقق 

  .2اتالحساب
الحظ المجلس أن الهیئات المنظمة أصبحت تطالب بإعداد قوائم األموال ، وأن عدد من  1971ومع حلول سنة 

الشركات یقوم باإلفصاح بصورة تطوعیة عن هذه القوائم في تقاریرها السنویة ، ونتیجة لذالك قام بإصدار رأیه 
ائمة األموال ، هي معلومات أساسیة الذي نص على أن المعلومات التي تحتوي علیها عادة ق 19رقم 

  لمستخدمي القوائم المالیة ، وطالب بضرورة عرضها في كل مرة تعد فیها المیزانیة وقائمة الدخل 
  ) مفهوم كل الموارد المالیة ( نه طالب بضرورة إعدادها تماشیا مع المفهوم الشامل لألموال أإضافة إلى 

                                                
1  الجامعیة، الدار:  اإلسكندریة ،)المحاسبي واإلفصاح والتقییم القیاس( المتوسطة المالیة المحاسبة هالل، اهللا عبد المكارم، أبو صفيو  الصبان، سمیر 

.281 ص ، 2000  
2AICPA,APB OPINON N 3,THE STATEMENT OF SOURCES AND APPLICATION OF FUNDS, 1963, 
P16.   
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  .  1الماليوأعطاها عنوان قائمة التغیر في المركز 
  :  2وتابع المجلس لیحدد شكل القائمة كما یلي

إن القائمة یمكن إعدادها بكیفیة تعبر عن المركز المالي من خالل المفهوم النقدي، أو مفهوم النقدیة  - 1
واألصول المؤقتة ، أو مفهوم األصول السریعة أو مفهوم رأس المال العامل ، ما دامت تستعمل المفهوم 

وتعطي الصورة األكثر فائدة عن األنشطة التمویلیة ) مفهوم كل الموارد المالیة (الشامل لألموال 
  واالستثماریة للوحدة ؛

یجب أن تفصح القائمة في كل حالة عن صافي التغیر في النقدیة، أو التغیر في النقدیة واالستثمارات  - 2
 سب شكل العرض ؛المؤقتة أو التغیر في األصول السریعة أو التغیر في رأس المال العامل ح

یجب أن تفصح القائمة عن النفقات على األصول طویلة األجل وصافي المتحصالت من بیع األصول  - 3
صدارات أسهم  صدارات الدین وسداده وإ طویلة األجل، وتحویل الدیون طویلة األجل إلى أسهم عادیة، وإ

  .رأس المال أو إعادة شرائها، والتوزیعات

 "المالي المركز في التغیرات قائمة" هو للقائمة جدید اسم باستخدام المالیة بةالمحاس معاییر مجلس أوصى وقد

 .م 1987 إلى م 1972 سنة من استخدم الذي االسم وهو

 العامل المال رأس في التغیر تعرض القائمة هذه كانتمن القرن الماضي  والسبعینات الستینات فترة خالل و
 بصورة تغیرت قد المالي التقریر عملیة بیئة كانت الثمانینات بدایة مع ولكن النقدي، للتدفق مناسبا تقریبا باعتباره

 بأن المالیین المدیرین معهد أوصى م 1981 سنة وفي ضخمة، بمبالغ لالقتراض الشركات اتجاه مع جذریة

 المالي، المركز في التغیرات قائمة إعداد في العامل المال رأس منهج من بدال النقدي المنهج الشركات تستخدم

 یدرج أن بشدة المالیة المحاسبة معاییر مجلس أید م 1984 سنة المالیة المحاسبة مفاهیم في  05 رقم قائمته وفي

 المحاسبیة للوحدة النقدیة المتحصالت تعكس التي " النقدیة التدفقات قائمة " األساسیة المالیة القوائم ضمن

   األساسیة، االستخدامات إلى مصنفة لها یةالنقد والمدفوعات األساسیة مصادرها إلى مصنفة
 " النقدیة التدفقات قائمة" بعنوان 95 رقم المعیار المالیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر م 1987 نوفمبر وفي

  .3م 1988 جویلیة 15 بعد المنتهیة المالیة السنوات عن السنویة المالیة القوائم على تطبیقه بدأ الذي

                                                
 ،2006 المریخ، دار: الریاض فال، محمد ولد إبراهیم كاجیجي، احمد علي خالد تعریب المحاسبة، نظریة كاثي، اكج كالرك، ملرتل شرویدر، ریتشارد 1

 .  283 -282ص -ص

 . 283ص السابق، المرجع نفس2   
 .1224ص ،2005 المریخ، دار: الریاض حجاج، احمد تعریب الثاني، الجزء المتوسطة، المحاسبة ویجانت، جیري كیسو، دوناك 3
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ومع  ، النقدیة التدفقات قائمة بشأن7 رقم المعیار  IASC الدولیة المحاسبة جنة معاییرل أصدرت 1992 عام وفي
   األموال واستخداماتها، مصادر قائمة إعداد عن المالیة المنشآت توقفت المالیة للقوائم التاریخیة التطورات هذه

 قائمة إعداد في البعض استمرار مع أساسیة بصورة النقدیة التدفقات قائمة إعداد إلى توجهوا ذلك عن وعوضاً 

  1.المالي المركز في التغیرات
  :  مفهوم قائمة التدفقات النقدیة  :المطلب الثاني 

  :هناك عدة تعاریف لقائمة التدفقات النقدیة من أهمها  :تعریف قائمة التدفقات النقدیة  : الفرع االول 
ة تعرض مصادر التدفقات الداخلة واستخدامات التدفقات قائمة التدفقات النقدیة عبارة عن قائم" :التعریف األول 

الخارجة للوحدة االقتصادیة خالل فترة زمنیة محددة، هذه القائمة تظهر فقط الحالة المالیة في األجل القصیر 
وتقدم ملخص للتدفقات النقدیة التشغیل واالستثمار والتمویل بصورة تؤدي إلى توفیقها مع التغیر في النقدیة 

  .2"دیة المعادلة خالل الفترةوالنق
قائمة تعرض المتحصالت النقدیة : كما یمكن أن تعرف قائمة التدفقات النقدیة بأنها :التعریف الثاني 

أنشطة : وصافي التغیر في النقدیة من ثالثة أنشطة رئیسیة هي ) المدفوعات(والمدفوعات النقدیة ) المقبوضات(
مویل لمنشأة اقتصادیة خالل فترة زمنیة محددة بصورة تؤدي إلى توفیق التشغیل ،أنشطة االستثمار وأنشطة الت

  .3"النقدیة في أول الفترة وأخر الفترة
هي جدول تدفقات الخزینة هو تلك األداة الدقیقة المستخدمة للحكم على فعالیة تسییر الموارد " :التعریف الثالث 

الذي یعد المعیار األكثر موضوعیة في الحكم على  المالیة واستخداماتها ،وذلك اعتمادا على عنصر الخزینة
تتخذ على ضوئها مجموعة ) اإلدارة العلیا(ویعتبر كجدول قیادة في ید القمة اإلستراتیجیة  .تسییر مالیة المؤسسة

هو لوحة قیادة أمام قمة "؛ أو 4"من القرارات الهامة كتغییر النشاط أو توسیعه أو االنسحاب منه أو النمو وغیرها
إلدارة المالیة، بحیث تتخذ على ضوئها القرارات الهامة واإلستراتیجیة كتغییر النشاط أو توسیعه، أو االنسحاب ا

  . 5"منه أو النمو أو غیرها

                                                
 في العاملة الوطنیة المصارف على تطبیقیة دراسة، )7(رقم الدولي المحاسبي للمعیار وفقاً  األسهم وعوائد النقدیة التدفقات بین العالقةعطا درغام، سوزان  1

 .42، ص 2008، الجامعة اإلسالمیة بغزة، مذكرة ماجستیر، فلسطین
 
2 Paramasivan C. & Subramanian:''  Financial Management'', New Age International (P) Ltd .,Publishers, 

2009. p19. 
 .17 ص  ،1998 والتوزیع، والنشر للطباعة مصر نهضة العملي، والتطبیق الفكري اإلطار:  النقدیة التدفقات قوائم عباس، محمد حجازي 3
 .204ص ،2006 األردن، عمان، التوزیع، و للنشر وائل دار ولى،األ الطبعة تطبیقات، و دروس: المالي التسییر قریشي، یوسف ساسي، بن إلیاس 4
 .204ص السابق، المرجع نفس 5
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یمكن اعتباره أداة تحلیل متمیزة وهامة تتجاوز نقائص التحلیل الذمي، وتقوم على منظور "  :التعریف الرابع 
  .1"اإلستراتیجیة للمؤسسة ولنتائجها المستقبلیةوتبحث عن الخیارات  دینامیكي

على ما هو إال تصویر لمجموع المعامالت النقدیة الداخلة و " یعرف كشف التدفق النقدي :التعریف الخامس  
  .2"مجموع المعامالت النقدیة الخارجة

واستخدامات ) لداخلة التدفقات ا( هي قائمة تقدم نوعیة من المعلومات عن مصادر األموال : التعریف السادس 
خالل الفترة التي تعد عنها القوائم المالیة للمنشأة، هذه المعلومات التي ) التدفقات الخارجة ( األموال الخارجة 

تقدمها القائمة تتصف باالعتمادیة والموضوعیة المناسبة، مما یزید من فاعلیتها في الكشف عن بعض األمور 
  .3ستثمار والتمویل على سیولة المنشأة في األجل القصیرالهامة عن اثر أنشطة التشغیل واال

قائمة التدفقات النقدیة تبین المتحصالت النقدیة والمدفوعات  : "وبالتالي یمكن أن نتوصل إلى تعریف شامل 
یة النقدیة وصافي التغیر في النقدیة الناتج من األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة للمنشأة خالل فترة زمن

  ". معینة في صیغة تتضمن تسویة لألرصدة النقدیة أول وأخر الفترة
  :هدف ونطاق معیار قائمة التدفقات النقدیة  : الفرع الثاني 

الهدف من معیار التدفقات النقدیة هو توفیر معلومات مهمة لمستخدمي القوائم المالیة عن  :هدف المعیار  /أ 
  .4ة لمنشأة ما خالل فترة مالیةالمدفوعات النقدیة والمقبوضات النقدی

یركز هذا المعیار على كیفیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة ، فقد أصبحت جمیع المنشآت  :نطاق المعیار  /ب
، ویهتم مستخدمو 5اآلن مطالبة بتقدیم قائمة التدفقات النقدیة كأحد التقاریر المالیة اإللزامیة عن الفترة المحاسبیة

منشأة ما على الكیفیة التي تعتمد علیها المنشأة في تولید واستخدام النقدیة وما في حكمها وذلك القوائم المالیة ل
بغض النظر على طبیعة أنشطة المنشأة وبصرف النظر عما إذا كانت النقدیة یمكن أن ینظر إلیها كمنتج 

اسا لنفس األسباب مهما كان للمنشأة أم ال ، كما هو الحال في المؤسسات المالیة وتحتاج المنشآت المالیة أس
التباین في أنشطتها الرئیسیة الخاصة بإنتاج اإلیراد وتحتاج المنشآت المالیة للقیام بعملیاتها ولسداد التزاماتها 

عرض قائمة  المنشآتولتوفیر عائد االستثمار في تلك المنشآت ومن ثم فإن هذا المعیار یتطلب من جمیع 
  .6التدفق النقدي

                                                
1J.BARRAEU et J.DELHAYE, Gestion financière, 9eme édition, paris : Dunod, 2001, P240.  

 .276 ص ،2004 عمان، الوراق، مؤسسة المتقدمة، المالیة اإلدارة: الزبیدي محمود حمزة/ 2 
، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة )دراسة تطبیقیة(عمر عبد الحمید محمد العلیمي، قائمة التدفقات النقدیة كأداة في التنبؤ بالفشل المالي للبنوك التجاریة  3

 .26، ص 2010والمصرفیة، رسالة ماجستیر، القاهرة، 
4 r consentedernie . lawww.fasb.com : 06/06/2011. 
 .222ص  ،2006 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار االئتمان، ومنح االستثمار ألغراض المالیة القوائم تحلیل حماد، العال عبد طارق 5
6 .www.esaaegypt.com dernier consente la:06/06/2011. 
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  :مفهوم النقدیة وما في حكمها  :  المطلب الثالث
یقصد بالنقدیة عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة كال من النقدیة بالخزینة والنقدیة بالبنوك والودائع الجاریة، 

ویقصد بما في حكم النقدیة االستثمارات قصیرة األجل ذات السیولة العالیة، ویكون من السهل تحویلها إلى نقدیة 
ة وتكاد تكون خالیة من المخاطر بسبب قرب موعد استحقاقها مثل أذون الخزانة، وال تعتبر خالل فترة قصیر 

  . 1األوراق المالیة الحكومیة واألوراق المالیة التي یزید أجلها عن ثالثة شهور من ضمن ما في حكم النقدیة
ي حوزة المنشأة أو األرصدة فهي تعني النقدیة الموجودة ف(وتكون النقدیة وما في حكمها غیر مقیدة بالنقدیة 

المصرفیة التي یتحدد استخدامها فورا بواسطة اإلدارة، أو الودائع تحت الطلب واالستثمارات قصیرة األجل والتي 
فإنها شهور أو اقل، أما استثمارات الملكیة  3یكون تاریخ استحقاقها في تاریخ الحصول علیها بواسطة المنشأة  

دیة ، وذلك ما لم تتفق مع التعریف المبین أعاله للمستحقات قصیرة األجل ذات ال توصف بأنها في حكم النق
شهور أو اقل من التاریخ  3شهور أو اقل، أما األسهم الممتازة القابلة السترداد إذا كانت مطلوبة خالل  3ال

یة، ومع ذلك ففي كثیر المحدد الستردادها فإنها تعتبر مستوفیة للمعاییر أعاله حیث أنها في جوهرها معادلة للنقد
  :2من المرات تقابلنا ظروف مثل هذه 

  :قروض البنك  : الفرع االول 
تعتبر عادة ضمن أنشطة التمویل، ومع هذا ففي البالد یلعب السحب على المكشوف من البنوك جزءا ال یتجزأ 

حكم النقدیة إذا توافرت  وهكذا فإن السحب على المكشوف یدخل في مكونات ما في من إدارة النقدیة في المنشأة،
  :الشروط التالیة 

 یسدد السحب على المكشوف من البنك عند الطلب؛  -

أي السحب على المكشوف یتقلب ما بین (رصید البنك غالبا ما یتذبذب ما بین الموجب والسالب  -
 ).الموجب والسالب والعكس 

  :الشیكات مؤجلة التاریخ  :الفرع الثاني 
ا في صفقات األعمال في بعض البلدان، في ظل هذه األوضاع یصر البائعون عادة تستخدم هذه الشیكات كثیر 

لدعم االئتمان الممنوح منهم من المسار ) مؤرخة في تاریخ الحق(على الحصول على شیكات مؤجلة التاریخ 
على أساس حق الرجوع على (العادي لألعمال، وحینئذ تعرض البنوك خصم هذه الشیكات مؤجلة التاریخ 

البائعین قد  وذلك إذا كان الحساب الدائن للطرف الخاصم قویا، ومن ثم فإن) سحب والمطالبة بدفع القیمة ال
                                                

 .248ص ،2000 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار ،)والتحلیل والعرض اإلعداد أسس(  المالیة التقاریر ،حماد العال عبد طارق 1
 .513-511ص  – ص ،2006 اإلسكندریة، ، الجامعیة الدار ،01 ج المحاسبیة المعاییر موسوعة حماد، العال عبد طارق 2
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الشیكات ینهون العملیة بتحصیل مستحقاتهم قبل تاریخ االستحقاق، وفي هذه الظروف حیث یستخدم البائعون 
ه یمكن القول تماما بأن الشیكات المؤجلة فإن كمكون متكامل الستراتیجیاتهم في إدارة النقدیة ، مؤجلة التاریخ

ومع هذا إذا لم یكن مؤكدا في تاریخ المیزانیة العمومیة ما ) أي في حكم النقدیة (یجب اعتبارها معادلة للنقدیة 
  :ه یمكن اعتبار هذه الحالة حتى على األقل كما یلي فإنإذا كانت الشیكات المؤجلة سوف تخصم 

ها تعتبر في حكم النقدیة فإنستحق خالل ثالث شهور بعد تاریخ المیزانیة العمومیة إذا كانت الشیكات المؤجلة ت
ها تمنع من استخدامها على أنها في حكم فإنشهور  3بینما تلك الشیكات ذات االستحقاق األصلي أطول من (

صدارها ولن سیطرة علیها فور إلیس عنده  -مع هذا  -والعمیل الذي أصدر هذه الشیكات المؤجلة ) النقدیة 
الشیكات  ففي القوائم المالیة للمدین فإن –وهكذا  –یكون قادرا على استخدامها كجزء ال یتجزأ من إدارته للنقدیة 

  .المؤجلة تعتبر فقط حسابات دفع ولیست عملیات نقدیة حتى تاریخ االستحقاق
لمبالغ المودعة لدى البنك المركزي الودائع النظامیة في البنوك تلك ایقصد :الودائع النظامیة  :الفرع الثالث 

ألغراض االلتزام بالنظام، وتكون غالبا داخلة في نفس المیزانیة العمومیة تحت عنوان النقدیة، وهناك اختالف في 
الرأي بل هناك جدل وتناقض في بعض البالد لمعالجة هذه الودائع، وهو یتضح تماما من فحص القوائم المالیة 

عولجت فإذا واصل تشغیلي،  أوكانت هذه الودائع یجب اعتبارها في حكم النقدیة بة لما إذا المنشورة للبنوك بالنس
فإن التغیر في القیمة سیتم عرضه تحت قسم أنشطة التشغیل في قائمة التدفقات النقدیة، وبالتالي كأصل تشغیلي 

والذي   7المعیار الدولي رقم  ال یمكن تضمین هذا البند ضمن النقدیة في المیزانیة العمومیة وبالنسبة لملحق
یصور كیفیة التطبیق بالنسبة لقائمة التدفقات النقدیة للمؤسسات المالیة فإنه لم یتضمن الودائع النظامیة مع 

ونخلص من هذا إلى أنه یوجد قلیل من المنطق لتدعیم ) أي في حكم النقدیة (البنك المركزي كمعادلة للنقدیة 
النظامیة لدى ففي الواقع فإن الودائع ) أو في حكم النقدیة  (هذا البند معادل للنقدیة  وجهة النظر البدیلة باعتبار

وفي الواقع یكون األكثر احتماال أنها تزید بمرور الوقت أكثر مما ( البنك المركزي مستمرة سواء كثیرا أو قلیال 
ك یكون من األنسب عدم اعتبارها في ومع افتراض استمراریة نشاط المؤسسة المالیة المعدة للتقاریر لذل) تنقص 

  .حكم النقدیة في الممارسة العادیة
  :أهداف قائمة التدفقات النقدیة  :المطلب الرابع 

إن الهدف الرئیسي من إعداد قائمة التدفقات النقدیة هو تزوید المستخدمین وأصحاب الصلة بالمعلومات المتعلقة 
ل فترة زمنیة معینة والحصول غلى المعلومات المتعلقة باألنشطة بالمقبوضات والمدفوعات النقدیة للمنشأة خال

للین ح، وتقدم إجابة عن أسئلة المستثمرین والدائنین والم 1التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة على أساس نقدي

                                                
 .196ص ،2006  عمان، المسیرة، دار األولى، الطبعة وتطبیقي، نظري مدخل :المالیة القوائم تحلیل المطارنة، فالح غسان خنفر، راضي مؤید 1
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صید النقدیة المالیین عن مصادر النقدیة وأوجه استخدامات المنشأة لهذه النقدیة المتاحة لدیها وتبین التغیر في ر 
، كما یمكن لهؤالء المستخدمین ومن خالل قائمة التدفقات النقدیة تحقیق األهداف 1خالل الفترة وكیفیة تفسیره

  :2التالیة ما یلي
  التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ؛ -1
م سوف تزدهر أما إذا ن أعمالهإفإذا قام المدیرون باتخاذ قرارات استثماریة جیدة ، ف: تقییم قرارات اإلدارة  -2

  ن المنشآت التي یدیرونها سوف تعاني وتقدم قائمة التدفقات إقاموا باتخاذ  قرارات استثماریة غیر جیدة، ف
النقدیة معلومات عن االستثمارات في الشركة وهو ما یوفر معلومات للمستثمرین والدائنین عن التدفقات النقدیة 

  من أجل تقییم قرارات اإلدارة ؛
ویهتم  ید مدى قدرة المنشأة على سداد توزیعات األرباح للمساهمین وسداد الفوائد وأصل الدین للدائنین ،تحد-3

المساهمون بالحصول غلى توزیعات أرباح على استثماراتهم كما یهتم الدائنون بالحصول على الفوائد وأصل 
لمساعدة للمستثمرین والدائنین في التنبؤ بمدى الدین في المواعید المحددة لذالك ، وتقدم قائمة التدفقات النقدیة ا

  قدرة المنشأة على تنفیذ هذه االلتزامات ؛
ن إتبین قائمة التدفقات النقدیة العالقة بین صافي الدخل و التغیر في النقدیة المتاحة لدى المنشأة ، وعادة ف-4

حدوث زیادة في النقدیة والعكس  النقدیة وصافي الدخل یتحركان معا، فالمستوى المرتفع من الدخل یقود إلى
ن رصید النقدیة یمكن أن ینخفض مع تحقیق المنشأة ألرباح مرتفعة وكذلك یمكن أن یزید إبالعكس ومع ذلك ف

  .مستوى النقدیة مع تحقیق المنشأة ألرباح منخفضة 
  :استخدامات قائمة التدفقات النقدیة : المطلب الخامس 

 :3  الخارجیة للمؤسسة والجهات الداخلیة الجهات كل قبل من منها واالنتفاع دیةالنق التدفقات قائمة استخدام یمكن

 :اإلدارة  استخدامات  :الفرع االول 

 بیع أو رأسمالیة إصدار أسهم مثل اإلدارة   اتخذتها التي القرارات عن مهمة معلومات النقدیة التدفقات قائمة توفر

 إال األخرى المالیة القوائم بواسطة علیها الحصول یمكن ال لتيا المعلومات من وغیرها األجل، طویلة سندات

 االحتیاجات جمیع لتمویل التشغیلیة األنشطة من النقدي التدفق كفایة مدى تظهر القائمة إن . بسیط بشكل

 ما فإذا وبالعكس سندات، أو أسهم بإصدار األجل طویل الخارجي االقتراض من بدال داخلیا المخططة الرأسمالیة

                                                
1  Stice,  Earl  K.  &  James,  Stice  &  Michele,  Diamond :  ''Financial Accounting  ; Reporting  and     

Analysis'', South-Western College Pub; 6 edition.  December.2001 p156. 
 .178 -177ص – ص ، سابق مرجع االئتمان، ومنح االستثمار ألغراض المالیة القوائم تحلیل حماد، العال عبد طارق 2
      ،2005  عمان، للنشر، وائل دار الثانیة، الطبعة القرارات، صناعة مدخل: المالي التحلیل نور، الناصر عبد إسماعیل، إسماعیل محمد، شاكر منیر 3

 .  146-145 ص - ص
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 وباستخدام العجز، هذا مثل حدوث أسباب لتحدید القائمة تستخدم قد اإلدارة فإن النقدیة، في عجزا القائمة ظهرتأ

 .بالنقدیة لالحتفاظ األرباح تخفیض حول عامة ضوابط أو مؤشرات وضع اإلدارة النقدي، تستطیع التدفق قائمة

 :والدائنین  المستثمرین استخدامات :الفرع الثاني

 :  ما یلي تحدید في الجهات بقیة و الدائنین و المستثمرین النقدي التدفق ئمةقا تساعد

 ؛ صافیة ایجابیة نقدیة تدفقات تولید على المؤسسة قابلیة - 

 ؛ الجاریة التزاماتها مواجهة على المؤسسة قابلیة  -

 ؛ للمساهمین األرباح حصص دفع على المؤسسة قابلیة - 

 ؛ الخارجي لللتموی المؤسسة حاجة مدى  -

 ؛ المرافقة النقدیة المدفوعات و النقدیة المستلمات و الدخل صافي بین االختالف أسباب - 

  .الفترة خالل للمؤسسة المالي المركز على التمویلیة و االستثماریة و التشغیلیة األنشطة أثار  -
  :قائمة التدفقات النقدیة أهمیة  : المطلب السادس 

 : 1حیث  المالیة القوائم مستخدمي قبل من النقدیة التدفقات قائمة معلومات لىع االعتماد أهمیة تظهر

 السیولة درجة على للتعرف وسیلة وتعتبر المالیة، القوائم ومستخدمي اإلدارة من لكل مفیدة معلومات توفر - 1

 تلك أن لىإ باإلضافة ، تدفقاتها تصاحب التي المخاطر ودرجة المالیة ومرونتها المؤسسة بها تتمتع التي

 بأداء عالیة تنبؤیة بقدرة تمتعها إلى باإلضافة المؤسسة أداء على الرقابة من مستخدمیها تمكن القائمة

 والسیولة ؛ الربحیة حیث من المؤسسة

 أي میعادها یحین عندما تعهداتها مواجهة على المؤسسة قدرة مدى تقییم في المالیة القوائم محللي تساعد - 2

 على ومقدرتها السیولة درجة ذلك في بما للمؤسسة المالي الهیكل في تحدث التي اتالتغیر  تقیم في تساعد

 دیونها ؛ استرداد

 حیث حكمها في وما النقدیة تولید على المؤسسة مقدرة مدى تقیم في مفیدة النقدي التدفق معلومات تعتبر - 3

 النقدیة تحقق التدفقات تأكد ومدى وتوقیت لقیمة كمؤشر النقدي للتدفق التاریخیة المعلومات تستخدم

  المستقبلیة ؛

 التدفقات قائمةن تزید من القدرة على مقارنة التقاریر المتعلقة باألداء التشغیلي لمختلف المنشآت وذلك إل - 4

  تستبعد تأثیر استخدام المعالجات المحاسبیة المختلفة لنفس العملیات واألحداث؛ النقدیة

                                                
 .117ص ،1999 للطباعة، فجر مركز ،القاهرة، األول الجزء المصریة، المحاسبة معاییر شرح وآخرون، خلیفة العزیز عبد محمد 1
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قة للتدفقات النقدیة المستقبلیة وتفحص العالقة ما بین الربحیة وتفید في التحقق من دقة التقییمات الساب
  ؛1وصافي التدفق النقدي

 المنشأة استطاعت إذا المثال سبیل على طرق بعدة القرار متخذ على تؤثر النقدیة التدفقات تقدم معلومات  - 5

 قیمة من أكثر بأهمیة المنشأة سیقیم المستثمر فإن استخداماتها من أكثر أموال تجلب أن المنتظمة

 ؛ ومعداتها مجوداتها

 الخارجیة ؛ دیونها لدفع كافیة نقدیة المنشأة لدى هل لمعرفة الدائنین مساعدة - 6

 الوفاء على المنشأة قدرة مدى لتقییم المالیة القوائم ومستخدمي واإلداریین والدائنین المستثمرین مساعدة  - 7

 .2المتوقعة غیر بالتزاماتها

نقدیة مستعملي القوائم المالیة من معرفة الطریقة التي تسیر بها المؤسسة وتستعمل وتمكن قائمة التدفقات ال
، فقائمة التدفقات النقدیة تسمح للمستعملین )من المعیار السابع  03الفقرة (نقدیتها والعناصر المعادلة للنقدیة 

  .3لى الوفاءبتقییم األصول الصافیة للمؤسسة ، وهیكلها المالي بما فیها النقدیة وقدرتها ع
  

  .أنواع المعلومات في قائمة التدفقات النقدیة وطرق إعدادها: المبحث الثاني 

إن المعلومات في قائمة التدفقات النقدیة تم تصنیفها إلى ثالث أنشطة رئیسیة وهي أنشطة تشغیلیة، استثماریة، 
قائمة وهي الطریقة المباشرة والطریقة وتمویلیة، والتي سنتناولها في هذا المبحث باإلضافة إلى طرق إعداد هذه ال

  .غیر المباشرة

  :تبویب قائمة التدفقات النقدیة   : المطلب االول 

 التي المعلومات تصنیف أو تبویب یتوجب "النقدیة التدفقات قائمة" 7 رقم الدولي المحاسبي المعیار حسب
 داخلة تدفقات ، التدفقات من نوعین ىعل منها نشاط كل یتألف ةرئیسی أنشطة ثـالث في القائمـة هذه تعرضها
  : هي األبواب وهذه خارجة، وأخرى

                                                
 الطبعة الثاني، الكتاب ،)المالي والعرض اإلفصاح في إضافیة ومواضیع االستثمارات، الملكیة، حقوق االلتزامات،( المتوسطة، المحاسبة الفداغ، فداغ 1

 .616ص ،2004 عمان، والتوزیع، للنشر الوراق دار األولى،
2 Larson kermit. Fundamentals accounting principles.Irwin.14 edition.1996.p608. 

3 Catherine Maillet, Anne Le Manh: NORMES COMPTAPLES INTERNATIONALES IAS / IFRS, Edition 
BERTI . 2006. p22. 
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  :هناك عدة تعاریف نذكر منها ما یلي : التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   :الفرع االول 

 ة ، باإلضافة إلىأهي تلك األنشطة الرئیسیة المنتجة لإلیراد بالمنش" یقصد بأنشطة التشغیل :التعریف األول 
  .1"األنشطة األخرى التي ال تمثل أنشطة استثمار أو تمویل

 العملیات وكافة السلع وشراء بیع من الرئیسیة للمنشأة العملیات من الناتجة النقدیة التدفقات هي" :التعریف الثاني 

  .2"للمشروع التشغیلیة الدورة تمثل التي العادیة

طات التي تدخل في تحدید صافي الدخل، وهذه التدفقات مرتبطة هي التدفقات المتعلقة بالنشا" :التعریف الثالث  
النقدیة المحصلة من الزبائن و النقدیة : مباشرة بتحقیق الدخل، ومثال على هذا النوع من التدفقات النقدیة 

 .3"المدفوعة للموظفین

تاجیة المولدة للمدخل والتي فالتدفقات النقدیة التي تنشأ من أنشطة التشغیل تتمثل بصفة رئیسیة في األنشطة اإلن 
  : 4تنتج بصفة عامة من المعامالت واألحداث المحددة لنتیجة العام من ربح أو خسارة ومن أمثلة ذلك

 المقبوضات النقدیة من بیع البضائع أو تقدیم الخدمات ؛ - 1

 المقبوضات النقدیة من اإلتاوات واألتعاب والعموالت واإلیرادات األخرى ؛ - 2

 نتیجة إقراض الغیر؛ فوائد دائنة محصلة - 3

 متحصالت نقدیة من دعاوى قضائیة ؛ - 4

مدفوعات نقدیة للعاملین أو النیابة عنهم مثل األجور والمزایا النقدیة والعینیة وغیرها؛ المقبوضات   - 5
لى منشأة التأمین عن األقساط والمطالبات واالشتراكات السنویة والمزایا  والمدفوعات النقدیة من وإ

  األخرى ؛

                                                
 .812 ص ،2000 الریاض، ، الثاني الجزء العامة، اإلدارة معهد ، اإلداري الحاسب تطبیقات مع اإلداریة المحاسبة ، زامل محمد أحمد 1
 .146 ص ،1999 الجامعیة، الدار ،اإلسكندریة،)تطبیقي نظري مدخل( المتوسطة المحاسبة هالل، اهللا عبد ، الدهراوي الدین كمال 2
3 Short, Daniel and Welsch, Glenn, "Fundamentals of Financial Accounting", Texas: Irwin, 6 

edition , 1990. p23. 
 .283 ص ،2005 الجامعیة، الدار: اإلسكندریة ، البورصة في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل ، لطفي احمد السید أمین 4
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وعات النقدیة أو استرداد ضرائب الدخل ، إال إذا أمكن تحدید أنهما مرتبطان بأنشطة التمویل المدف -6
الضریبة المسددة على األرباح الرأسمالیة المتعلقة ببیع األصل الثابت (واالستثمار على وجه الخصوص 

 ) .تعتبر ضمن التدفقات النقدیة الخاصة بالنشاط االستثماري

 تدفقاتها تبویب تصنیف أو فیتم فیها المتاجرة أو التعامل ألغراض وقروض وسندات سهمبأ المؤسسة تحتفظ قد *

 التدفقات فإن بیعه، وبالمثل إعادة لغرض اقتناؤه یتم الذي المخزون مثل مثلها تشغیل أنشطة أنها على النقدیة

 بالنشاط تتعلق أنها حیث تشغیل أنشطة على أنها عادة تبویبها یتم المالیة المؤسسات تمنحها التي والقروض النقدیة

 التشغیل أنشطة من نقدیة تدفقات بمثابة العمالء من الدفعات المقدمة وتعتبر هذا للدخل، الرئیسي المولد اإلنتاجي

 األصول بیع وخسائر أرباح التشغیلي بالنشاط المتعلقة النقدیة التدفقات من التمویل ، ویستثنى أنشطة من ولیس

  1.االستثماري النشاط تخص نقدیة تدفقات باعتبارها حیث تعالج الثابتة

  أهمیة تحلیل التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة:   

یفید قیاس التدفقات النقدیة من التشغیل في التعرف على مدى قدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیة ذاتیا 
مكانیة إعادة تدویرها في النشاط أو استخدامها في التوسع في   . 2األصول الرأسمالیة وإ

 سداد على قدرتها وبیان للشركة المالیة السیاسات في تقییم التشغیلي النشاط من النقدي التدفق بیانات وتساعد

 المؤسسة ممارسة نتیجة المتولد النقدیة حجم بیان وكذا التشغیلیة للمؤسسة، القدرة على والمحافظة القروض

من  فإن التشغیلیة، األنشطة من النقدي التدفق لصافي وللوصول األسهم، ىعل وسداد التوزیعات األساسي لنشاطها
 الصفقات آثار استبعاد طریق عن ذلك ویتم النقدي األساس على والمصروفات اإلیرادات عن التقریر الضروري

 للتدفقات تقلالمس اإلفصاح ، كما یعتبر النقدیة في تخفیض أو زیادة عنها ال ینتج التي الدخل قائمة تتضمنها التي

 تمكین في مفیدا التشغیل طاقة على للمحافظة النقدیة المطلوبة والتدفقات التشغیل طاقة في زیادة یمثل الذي النقدیة

   التشغیلیة طاقتها صیانة مجال في كاف بشكل تستثمر المؤسسة إذا كانت ما تحدید من المالیة القوائم مستخدمو
  .3ال أم

                                                
 .97ص ، 2006 للطباعة، رامي أبو ، 13 فقرة المعیار نص ، المصریة المحاسبة معاییر القانونیین، للمحاسبین المصریة الجمعیة 1
 .255ص سابق، مرجع ،)والتحلیل والعرض اإلعداد أسس( المالیة التقاریر حماد، العال عبد طارق 2
 .1232ص ، سابق مرجع ،ویجانت وجیري ، كیسو دونالد 3
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 أسهمها لحملة النقدیة على تولید المنشأة قدرة توضح ألنها التشغیلیة النشاطات من قدیةالن التدفقات أهمیة ترجع و

 التشغیلیة النشاطات من الداخلة التدفقات النقدیة صافي كان وكلما المستقبلي، االستثمار إمكانیات أو و دائنیها

  .1وربحیتها المنشأة سیولة جودة على ذلك دل موجباً 

  :هناك عدة تعاریف منها : ات النقدیة من األنشطة االستثماریة التدفق:  الفرع الثاني

  األجل  طویلة األصول واستبعاد المتعلقة باقتناءهي تلك األنشطة  "االستثمارة بأنشط یقصد :التعریف األول 

  .2"النقدیة حكم في تدخل ال األخرى واالستثمارات

بیعها، شراء االستثمارات المالیة وغیرها من هي تمثل شراء األصول طویلة األجل و " :التعریف الثاني 
  . 3"االستثمارات التي ال تدخل في البنود كنقد  مكافئ

هي عبارة عن األنشطة المتعلقة بالحصول على أو التخلص من الموجودات طویلة األجل " :التعریف الثالث 
  ،4"ضافة إلى االستثمارات األخرى التي ال تعتبر ضمن النقدیة المعادلةباإل

 بإصدار وهكذا عنها، واالستغناء األجل طویلة المتعلقة باالستثمارات بالتدفقات یتأثر االستثماري فالنشاط

  :5ذلك ومن أمثلة األجل طویلة القروض وتحصیل

 هذه وتتضمن طویلة األجل، أخرى أصول و ملموسة غیر وأصول ثابتة أصول القتناء النقدیة المدفوعات -1

الذاتیة  بالموارد تم إنشاءها التي الثابتة األصول وتكالیف المرسملة التطویر كالیفبت یتعلق ما المدفوعات
 ؛) المشغوالت الداخلیة (

  األجل؛ األخرى طویلة واألصول الملموسة غیر واألصول الثابتة األصول بیع من النقدیة المقبوضات -2

                                                
، 2العدد ،36 ،المجلد العامة اإلدارة مجلة االستحقاق، ألرباح إلى بالقیاس مقارنة تحلیلیة راسةد النقدیة التدفقات لقائمة اإلعالمي المحتوى وابل، الوابل 1

 .42ص ،1996
 .812 ص ، سابق مرجع ، زامل محمد احمد 2
 األردن، عمان، للنشر، وائل دار الثانیة، الطبعة والعملیة، النظریة الجوانب -الدولیة المالي واإلبالغ المحاسبة معاییر حمیدات، جمعة نصار، أبو محمد 3

 .104 ص
4 Alexander, David and Archer, Simon, "International Accounting Standard", Harcount 2001  . .p705. 
            .286-285ص – ص ، سابق مرجع البورصة، في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل ، لطفي احمد السید أمین 5
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 بخالف(الشركات المشتركة في لحصصوا أخرى؛ مؤسسة في سندات أو أسهم القتناء النقدیة المدفوعات -3

  المتاجرة أو التعامل ألغراض یحتفظ بها التي تلك أو النقدیة حكم في تعتبر التي المالیة األوراق بشأن المدفوعات

  ؛) فیها 

 بخالف وذلك الشركات المشتركة في والحصص أخرى بمنشآت سندات أو أسهم بیع من النقدیة المقبوضات -4

 أو التعامل ألغراض بها یحتفظ وتلك التي النقدیة بنود حكم في تعتبر والتي السندات تلك عن المقبوضات أیضا

 المتاجرة؛

 عن الممنوحة النقدیة والقروض الدفعات بخالف وذلك أخرى ألطراف الممنوحة والقروض النقدیة المدفوعات  -5

  التشغیل؛ عن الناتجة التدفقات ضمن تبوب والتي المالیة المؤسسات طریق

 النقدیة بخالف التدفقات أخرى، وذلك الممنوحة ألطراف والقروض النقدیة تحصیل من النقدیة المقبوضات-6

  أنشطة التشغیل؛  ضمن تبوب والتي المالیة المؤسسات طریق عن الممنوحة والقروض

 العقود هذه تكنلم  ما مقایضة وعقود اختیاریة وعقود مستقبلیة وعقود آجلة عقود لشراء النقدیة المدفوعات - 7

  تمویلیة؛ أنها أنشطة على تبوب التي المقبوضات فیها،أو المتاجرة أو التعامل ألغراض بها محتفظ

 العقود هذه لم تكن ما مقایضة اختیاریة وعقود وعقود مستقبلیة وعقود آجلة عقود من النقدیة المقبوضات -8

 .تمویلیة على أنشطة تبوب التي المقبوضات أو فیها المتاجرة أو التعامل ألغراض بها محتفظ

 لاللتزام التدفقات النقدیة تبویب بنفس معین التزام مخاطر بتغطیة الخاصة النقدیة التدفقات تبویب مراعاة مع هذا

  .مخاطره تغطیة یتم الذي

 أهمیة تحلیل التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة:  

 النمو واالنكماش المستقبلیة فصافي الحتماالت كمؤشر :االستثمار ن أنشطةم النقدیة تستخدم التدفقات

 األرباح في واحتماالت زیادة مستقبلیة نمو إلى احتماالت یشیر أنشطة االستثمار من السالب النقدي التدفق

 من بموجال النقدي التدفق ألنه یعبر عن زیادة في األصول الثابتة، وعلى العكس من ذلك فإن صافي

إلى أن الشركة تلجأ إلى تسییل أصولها الثابتة واستثماراتها المالیة وما یحمله ذلك  ریشی أنشطة االستثمار
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من احتماالت االنكماش وتخفیض الطاقة اإلنتاجیة وهو ما یمثل احتماالت انخفاض صافي الدخل في 
 .1المستقبل

 لهم حیث یوفر المالیة لقوائما لمستخدمي هامة االستثمار أنشطة من الناشئة النقدیة التدفقات عن اإلفصاح ویعتبر

 2: عن معلومات

 في استثمارات مالیة أو أوراق شكل في كانت سواء األجل طویلة االستثمارات على المنشأة أنفقته ما قیمة - 

 المستقبل ؛ في األرباح زیادة احتماالت یعطي مما تابعة شركات

 الطاقة التوسع في أو قائمة أصول أو الستبدال جدیدة ثابتة أصول بشراء المتعلق االستثماري اإلنفاق قیمة - 

 المستقبل ؛  في نمو الحتماالت مؤشر یعطي مما المتاحة اإلنتاجیة

 مقابل في النقدیة المحصلة و األخرى األجل طویلة االستثمارات وكذا منها التخلص تم التي الثابتة األصول - 

  .رباح مستقبالاأل انخفاض أو االنكماش الحتماالت مؤشر یعطي مما ذلك

  :هناك عدة تعاریف نذكر منها ما یلي : التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة    :الفرع الثالث 

رأس  ملكیة وعناصر حجم في تغیر إلى تؤدي هي النشاطات التي" التمویلیة باألنشطة یقصد :التعریف األول 
  3  ."سدید القروضالتي تقوم بها المنشأة ، وكذلك ت وعملیات االقتراض المال

هي التدفقات النقدیة المرتبطة مباشرة بتمویل المنشأة الذاتي ومثال ذلك التمویل عن طریق " :التعریف الثاني 
  .4"إصدار أسهم جدیدة أو االقتراض من المصارف

مویل هي التدفقات النقدیة الناتجة من النشاط التمویلي المتعلق بالحصول على موارد الت" :التعریف الثالث 
  . 5"أسهم إصدار أو قروض من لألصول سواء

 أسهم إصدارات من خالل الملكیة حقوق زیادة في إما تتمثل ذلك النشاط مصادر أن یتضح ما سبق ضوء وفي

 المساهمین إلى النقدیة المدفوعات فتتمثل في االستخدامات أما األجل، طویلة قروض على بالحصول أو جدیدة

                                                
 .187 ص سابق، مرجع االئتمان، ومنح االستثمار ألغراض المالیة القوائم تحلیل ، حماد العال عبد طارق 1
 .284 ص ، سابق مرجع البورصة، في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل ، لطفي احمد السید أمین 2
 .104ص ، سابق مرجع ، حمیدات جمعة ، نصار أبو محمد 3
4 Short, Daniel and Welsch, Glenn, op cit ,p  24. 
 .146ص سابق، مرجع هالل، اهللا عبد ، الدهراوي الدین كمال 5
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على تلك  وكأمثلة.والدائنین المشروع مالك مع بالمعامالت النشاط هذا یرتبط أخر ىبمعن القروض، قیمة وسداد
 :  1التدفقات النقدیة الناشئة من أنشطة التمویل ما یلي

 األخرى ؛ الملكیة صكوك أو األسهم إصدار من الناشئة النقدیة المقبوضات  - 1

 نشأة ؛الم أسهم واسترداد القتناء للمالك النقدیة المدفوعات  - 2

 والسلفیات الرهونات و  الدفع والسندات وأوراق والقروض المدیونیة صكوك إصدار من النقدیة المقبوضات  -  3

  األجل ؛                                                                    قصیرة األخرى

                               المقترضة ؛                         للمبالغ النقدي السداد  -4 

بعقود التأجیر التمویلي ؛                                                                                                      المتعلق القائم االلتزام لتخفیض المستأجر یدفعها التي النقدیة المدفوعات  -5
  .ألرباح ا توزیعات سداد -  6

  وعلى الرغم من أن القروض الممنوحة للغیر ، واالستثمارات في الشركات األخرى ، تصنف على أنها أنشطة 

  نه نشاط تمویلي ، أما المتحصالت من التوزیعات والفوائد أاستثماریة فإن سداد المبالغ المقترضة یصنف على 

  . 2لیةوالمدفوعات النقدیة في شكل توزیعات فتصنف كعملیات تشغی

 التمویلي النشاط من النقدیة التدفقات أهمیة :  

تستخدم التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل كمؤشر لمدى توفر أو استخدام النقدیة من خالل األسهم والسندات 
 . 3ومدى قیام الشركة بإجراء توزیعات أرباح على المساهمین والقروض،

 المالیة القوائم لمستخدمي معلومات توفر أنها من النشاط بهذا المتعلقة النقدیة التدفقات عن اإلفصاح أهمیة تتبع و

 :  4التالیة باألمور تتعلق

                                                
 .287-286 ص -ص ، سابق مرجع البورصة، في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل ، لطفي احمد السید أمین 1
 .294ص سابق، مرجع كاثي، جاك ك،كالر  مارتل ، شرویدر ریتشارد 2
 .187ص سابق، مرجع االئتمان، ومنح االستثمار ألغراض المالیة القوائم تحلیل ، حماد العال عبد طارق 3
 .287ص ، سابق مرجع البورصة، في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل ، لطفي احمد السید أمین 4
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 إصدار أو شكل قروض كانت في سواء الفترة خالل المنشأة علیها حصلت التي التمویل مصادر على التعرف - 1

 ن تمویل إفالمثال  سبیل على ،قصیرة األجل القروض المصادر باستخدام هذه من كل وقیمة سندات أو أسهم

  مالیة ؛ لصعوبات الشركة یعرض قد األجل طویلة االستثمارات

  المستقبلیة ؛                                         النقدیة التدفقات من المنشأة باحتیاجات التنبؤ  -2

  .وغیرها األرباح وتوزیعات  والسندات القروض لسداد المدفوعة المبالغ على التعرف -  3

  :والجدول التالي یوضح العملیات التي تدخل في التدفقات النقدیة في مختلف األنشطة 

  .عناصر األنشطة المكونة لقائمة التدفقات النقدیة ): 01(جدول رقم                  

  
  التدفقات نوع

 

 المشروع أنشطة  

 التمویلیة االستثماریة التشغیلیة

  
  
  

  النقدیة التدفقات
  اخلةالد

  
 

  
 بیع من المتحصالت

  الخدمة؛ تأدیة أو البضاعة
 

 .والتوزیعات الفوائد إیرادات

 

  
 تحصیل من المتحصالت

 وبیع للغیر القروض
 الدیون في االستثمارات

  ؛)واألسهم السندات( والملكیة
 اآلالت بیع من المتحصالت

 .األخرى الثابتة واألصول

  
 إصدار من المتحصالت

  ؛ األسهم
 إصدار نم المتحصالت

 على والحصول السندات
  .األجل طویلة القروض
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   النقدیة التدفقات

  الخارجة
 

  
 للدائنین النقدیة المدفوعات

 والمهمات المواد لشراء(
  ؛)السلعي والمخزون

 أجور( للعاملین تسدید
  ،الضرائب،)ومرتبات
 المصروفات الفوائد،

  . األخرى التشغیلیة
 

  
  ؛ للغیر الممنوحة القروض

 في االستثمارات ءشرا
 لشركات والسندات األسهم
 .أخرى

  
  ؛ التوزیعات سداد
 أسهم( األسهم شراء إعادة

  ؛)الخزانة
  القروض( الدیون سداد

 ).والسندات األجل طویلة

اإلسكندریة، الدار  مدخل نظري تطبیقي، :كمال الدین الدهراوي، عبد اهللا هالل، المحاسبة المتوسطة: المصدر
  .147ص ،1999الجامعیة،

  .مصادر وخطوات إعداد قائمة التدفقات النقدیة  :المطلب الثاني 

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة فإن األمر یتطلب عدة مصادر وهي قائمة المركز المالي المقارنة وقائمة 
الدخل ومعلومات إضافیة تستخلص من دفتر األستاذ، أما خطوات إعدادها متمثلة في ثالث خطوات وهي 

حدید التغیر في النقد، وتحدید صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة باإلضافة إلى تحدید صافي ت
  . التدفقات النقدیة من النشاطات االستثماریة والتمویلیة 

  :النقدیة التدفقات قائمة مصادر إعداد:  الفرع االول 

 :  1من النقدیة تالتدفقا قائمة بصفة عامة تستمد البیانات الالزمة إلعداد

هذه القائمة توفر التغیرات في مبالغ األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة ما : قائمة المركز المالي المقارنة  –أ 
  ؛ بین بدایة الفترة ونهایتها

 هذه القائمة توفر التدفقات النقدیة المتوفرة أو المستخدمة في العملیات خالل الفترة ؛: قائمة الدخل للفترة -ب

وهي معلومات یتم استخالصها من دفتر األستاذ العام للتعرف على تفصیالت أخرى  : إضافیة معلومات -ج
  . تخص النقد المتوفر أو المستخدم خالل الفترة

                                                
 .622ص ، بقسا مرجع الفداغ، فداغ 1
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 المیزانیة أن هو واحدة دخل وقائمة )بدایة المدة ونهایة المدة( لمیزانیتین من قوائم المركز المالي الحاجة وسبب

 بنود في الحاصلة التغیرات على التعرف من القائمة معد یمكن ال وهذا لحظة معینة، في شأةللمن صورة تمثل

 فیعود واحدة دخل بقائمة االكتفاء سبب أما لنهایتها، أخرى ومیزانیة الفترة لبدایة میزانیة له إذا توفرت إال المیزانیة

  . 1تشملها التي للفترة سجالً  وتمثل تراكمي أساس على تعد الدخل قائمة لكون

  :خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدیة   :الفرع الثاني 

  :    2إن تحضیر قائمة التدفقات النقدیة من مصادر المعلومات أعاله یتضمن خطوات ثالث

 تحدید التغیر في النقد ؛ - 1

 تضمن هذه الخطوة لیست سهلة التحدید ألنها ت: تحدید صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة  - 2

  تحلیل قائمة الدخل للسنة الحالیة إضافة إلى قائمة المركز المالي المقارنة والمعلومات اإلضافیة  - 3
  األخرى ؛

إن ما تبقى من التغیرات في قائمة : تحدید صافي التدفقات النقدیة من النشاطات االستثماریة والتمویلیة  - 4
  .النقد المركز المالي ینبغي تحلیله من أجل تحدید تأثیره على 

إن التغیر في النقد یتم تحدیده عن طریق الفرق بین رصید النقدیة في أول الفترة : تحدید التغیر في النقد   1
  ؛ 3وأخرها باستخدام بیانات المیزانیة العامة

تشیر معاییر المحاسبة عموما على أن هناك : تحدید صافي التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة   2
  .الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة : لتوصل إلى التدفقات المرتبطة بأنشطة التشغیل هما طریقتین ل

  : الطریقة المباشرة   : أوال

جمالي المدفوعات النقدیة  بمقتضى هذه الطریقة یتم اإلفصاح عن األنواع الرئیسیة إلجمالي المقبوضات النقدیة وإ
جمالي المدفوعات یمثل صافي المتولدة عن التشغیل ،  وغنى عن البی ان أن الفرق بین إجمالي المقبوضات وإ

  .4التدفق النقدي من التشغیل خالل الفترة موضع القیاس

                                                
 .329ص ، 2000 عمان، ،2بعةطال للنشر، المستقبل دار ، المالي والتحلیل اإلدارة في مقدمة مفلح، عقل 1
 .622ص السابق، المرجع نفس الفداغ، فداغ 2
3 Kieso  Donald  and  Weygandt  Jerry  and  Warfield  Terry, Intermediate Accounting", Johan Wiley and  

sons,  10 edition 2001،p 1314. 
 .821ص ، سابق مرجع ، زامل محمد احمد 4
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 : 1خالل من إما اإلفصاح ویتم

 .بالمنشأة الخاصة المحاسبیة السجالت -1

 :ل بالنسبة الدخل بقائمة األخرى والبنود المبیعات وتكلفة المبیعات تعدیل طریق عن-2

 .التشغیل ودائنو مدینو وحسابات المخزون في الفترة أثناء حدثت التي التغیرات- 

  .اإلهالك مصروفات مثل األخرى النقدیة غیر البنود -

التمویل ، فتلك الطریقة  أو االستثمار ألنشطة النقدیة بالتدفقات متعلق النقدي أثرها یكون التي األخرى البنود -
  بنود قائمة الدخل على أساس االستحقاق إلى األساس النقدي ،  تؤدي إلى تعدیل كل بند من

  :والشكل التالي یبین التحویل من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي 

  .التحویل من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي ): 01(الشكل رقم         

  إلى اإلیرادات تعدیل                                           إیرادات           
                                                                                               نقدیة متحصالت                                                              

                                                                  

  تدفقات نقدیة من                                                  صافي الدخل                           
  انشطة التشغیل                                                                                          

  

  تحویل المصروفات الى                  مصروفات                             
  مدفوعات نقدیة                                                            

  

  أساس االستحقاق المحاسبي                                          األساس النقدي         

 الجامعیة الدار: اإلسكندریة) والتحلیل والعرض إلعدادا أسس( المالیة التقاریر حماد، العال عبد طارق:  المصدر
  .259: ص ،2000 ،

                                                
 .289ص سابق، مرجع ، البورصة في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل لطفي، احمد السید أمین 1
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والشكل السابق یوضح أن قائمة الدخل المعدة وفق أساس االستحقاق یتم فیها إضافة جمیع اإلیرادات سواء كانت 
نقدیة  هذه اإلیرادات نقدیة أم ال، كما یتم طرح جمیع المصروفات منها سواء كانت مصروفات نقدیة أم غیر

كاإلهالك وغیره من المصروفات غیر النقدیة، أما عند استخدام قائمة التدفقات النقدیة فیتم فیها حصر جمیع 
العملیات النقدیة فقط سواء من إیرادات نقدیة أو من مصروفات نقدیة ویتم حساب الفرق بینهما إلیجاد صافي 

  .1التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة

                 :دول یوضح كیفیة عرض صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة باستخدام الطریقة المباشرة كما یلي وفیما یلي ج

  . )الطریقة المباشرة( صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة):  02(جدول رقم   

  :التشغیل أنشطة من النقدیة التدفقات
  العمالء من نقدیة متحصالت

  الدخل قائمة من بیعاتم
    : یخصم
  )العام بدایة في العمالء رصید - العام نهایة في العمالء رصید( العمالء رقم في الزیادة

  
  الموردین إلى نقدیة مدفوعات
  آجلة مشتریات

  : یخصم
 أول في الموردین رصید -  الفترة أخر في الموردین رصید( الموردین رقم في الزیادة
  )الفترة

  المدفوعة خرىاأل المصروفات
  )إهالك بدون(التشغیل مصروف

   مقدمة تشغیل مصروفات+ 
  مستحقة تشغیل مصروفات –

  محصلة أخرى إیرادات
  )دائنة وفوائد مالیة أوراق إیرادات(أخرى إیرادات

   مقدمة إیرادات+ 
   مستحقة إیرادات –
 

  
  
  
  

      ××  
  
  
  

    ××  
    ××  
  
  
  ××  
  ××  
 )××(  
  
  ××  
  ××  
 )××( 

  
  
  ××  
  
  
 )××(  
  
  ××  
  
  
 )××( 

  
  
  
  
  
  
 ×××  
  
  
  
  
 ×××  
  
  
  
 ×××  
  
  
  
 ××× 

                                                
 .199ص ، یةالجامع الدار شمس، عین ، المالیة األوراق بورصة إلى المستثمر دلیل حماد، العال عبد طارق 1
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   التشغیل أنشطة من النقدیة التدفقات صافي

 

    
××× 

أمین السید احمد لطفي، التحلیل المالي ألغراض تقییم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة، الدار : المصدر 
  . 291، ص2005الجامعیة،

    : یقة المباشرة ممیزات وعیوب الطر   

  : ممیزات الطریقة المباشرة / أ 

أنها توضح بالتفصیل المتحصالت والمدفوعات النقدیة التشغیلیة ، وبالتالي :  1المیزة األساسیة للطریقة المباشرة
فهي تعتبر أكثر انسجاما مع الغرض من إعداد قائمة التدفقات النقدیة المتمثل في توفیر معلومات عن 

لنقدیة و المدفوعات النقدیة خالل الفترة المعینة ،وتفضل المعاییر األمریكیة الصادرة عن مجلس المتحصالت ا
معاییر المحاسبة المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة الطریقة المباشرة ألنها تفصح عن كل مصدر من 

ت عن المصادر األساسیة كما أن توفیر معلوما.  2مصادر النقدیة وكیفیة إنفاقه في األنشطة التشغیلیة
  : 3للمتحصالت النقدیة و االستخدامات األساسیة للمدفوعات النقدیة یساعد أكثر على تقدیر

 قدرة الشركة على تجمیع نقدیة من أنشطتها التشغیلیة كافیة للوفاء بالتزاماتها في األجل القصیر -

 قدرة الشركة على إعادة االستثمار في عملیاتها التشغیلیة -

  .لمالكلرباح نقدیة أ شركة على دفع توزیعاتقدرة ال -

  :عیوب الطریقة المباشرة/ ب 

یعد العائق األساسي للطریقة المباشرة هو أنها ال تفصح عن البنود المنفصلة للتدفقات النقدیة الداخلة والخارجة 
،كما أنها 4غیلیةمن النشاطات التشغیلیة وبدال من ذلك فهي تفصح فقط عن النقدیة المحصلة من النشاطات التش

                                                
 الحدیث، الجامعي المكتب: اإلسكندریة المتوسطة، المالیة المحاسبة هالل، العظیم عبد اهللا عبد المالك، عبد احمد علي، حسین احمد الصبان، سمیر محمد 1

 .340 ص ،2006
 .462ص السابق، المرجع نفس ،01 ج المحاسبیة المعاییر موسوعة حماد، العال عبد طارق 2
 .340 ص السابق، المرجع نفس هالل، العظیم عبد اهللا عبد المالك، عبد احمد علي، حسین احمد الصبان، سمیر محمد 3
4 Larson, Kermit, "Fundamentals Accounting Principles",  Irwin, 14 edition . 1996, p 610. 
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تحتاج لجهد إضافي إلعداد التدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة األمر الذي قد یكون سببا لعدم اعتبار هذه 
  .1الطریقة مألوفة

تعتبر هذه الطریقة األوسع استخداما في إعداد قائمة التدفقات النقدیة، وبمقتضى : الطریقة غیر المباشرة / ثانیا 
  ، وبناءا علیه 2م إعداد قائمة التدفقات النقدیة من خالل تعدیل صافي الربح أو الخسارةهذه الطریقة یت

  :3یتم تعدیل صافي ربح أو خسارة الفترة باألمور التالیة 

 التغیرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون وحسابات مدینو ودائنو االستغالل؛ -

رائب المؤجلة وخسائر وأرباح العمالت األجنبیة البنود غیر النقدیة مثل اإلهالك والمخصصات والض -
 غیر المحققة وأرباح الشركات غیر الموزعة وحقوق األهلیة؛

 .جمیع البنود األخرى التي یكون أثرها النقدي متعلق بالتدفقات النقدیة ألنشطة االستثمار أو التمویل -

ة التشغیل على مرحلتین على النحو ویمكن تلخیص الطریقة غیر المباشرة لحساب التدفقات النقدیة من أنشط
  : 4التالي

  :وهي تتعلق بتعدیل صافي الربح أو الخسائر على النحو التالي  :المرحلة األولى 

البنود ذات الطبیعة غیر النقدیة مثل اإلهالك والمخصصات والضرائب المرحلة وخسائر وأرباح العمالت  -1
زعة، حیث ال تعتبر تلك البنود تدفقات نقدیة ألنها ال تتطلب األجنبیة غیر المحققة وأرباح الشركات غیر المو 

  .تدفقات نقدیة داخلة أو خارجة

المقبوضات والمدفوعات الناتجة عن أنشطة االستثمار أو التمویل مثل الفوائد التمویلیة، حیث أنها تخص  -2
ح أو خسارة بیع استثمارات مالیة النشاط التمویلي ولیس التشغیلي، وكذلك أرباح أو خسارة بیع أصول ثابتة وأربا

ألنها تخص النشاط االستثماري وذلك حتى ال یحدث ازدواج في حساب التدفقات النقدیة ، وتكون محصلة 
  .المرحلة األولى هي الوصول لصافي الربح قبل التغیرات في رأس المال العامل

                                                
 .162ص ،01 ج  المحاسبة معاییر موسوعة ، حماد العال عبد طارق 1
 .826ص ، سابق مرجع ، ملزا محمد احمد 2
 مصر توزیع، نشر طبع الجامعیة الدار اإلداریة، المحاسبة التكالیف محاسبة المالیة المحاسبة في دراسات محمد، ربه عبد محمود محمد عطیة، أحمد هشام 3
 .84ص ،2000،
 .293ص سابق، ،مرجع لبورصةا في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل لطفي، احمد السید أمین 4
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م التوصل إلیه في المرحلة السابقة وهي تتعلق بتعدیل صافي الربح أو الخسارة الذي ت :المرحلة الثانیة 
بالتسویات المتعلقة برأس المال العامل بخالف النقدیة، أي بالتغیرات بین أرصدة األصول والخصوم في أول 

المدة وأخر المدة، أي أن التدفقات الناتجة من أنشطة التشغیل یتم التوصل إلیها بموجب الطریقة غیر المباشرة 
  :دول التالي على النحو الذي یوضحه الج

  )الطریقة غیر المباشرة( صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة): 03(جدول رقم       

  : التشغیل أنشطة من النقدیة التدفقات
  الضرائب قبل الربح صافي

  : باالتي تسویته یتم
  الثابتة األصول اهالكات+ 
  ملموسة غیر أصول اهالكات+ 
   تمویلیة فوائد+ 
  األجل طویلة االستثمارات من الموزعة غیر األرباح في كةالشر  حصة-
  

   العامل المال رأس في التغیرات قبل التشغیل أرباح صافي
   المتداولة األصول في النقص+ 
  المتداولة األصول في الزیادة+ 
   االلتزامات في الزیادة+ 
  االلتزامات في النقص-
 

  
  
  

   ××  
   ××  
   ××  
  )××(  
  
  
  ××  
  ××  
  ××  
 )××( 

  
  
  
  
  
  
  
 ××××  
  
  
  
  
  

×× 

 ××××  التشغیل أنشطة من الناتجة النقدیة صافي

أمین السید احمد لطفي، التحلیل المالي ألغراض تقییم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة، الدار : المصدر 
  .294ص 2005الجامعیة،

  :ممیزات وعیوب الطریقة غیر المباشرة  •

  :ر المباشرةممیزات الطریقة غی/ أ  
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األساسیة لها أنها تركز على الفرق بین صافي الدخل وصافي التدخل النقدي من النشاطات التشغیلیة  ةإن المزی
،كما أنها 1وتستخدم في ذلك العالقات ما بین قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في تحضیر التدفقات النقدیة

ى الربط بین صافي الدخل المحاسبي وبین التدفقات النقدیة تجعل مستخدم المعلومات المحاسبیة أكثر قدرة عل
التشغیلیة ألن عملیة الحساب تبدأ برقم صافي الدخل المحاسبي وبذلك یكون مستخدم المعلومات المحاسبیة في 
وضع أفضل لتقدیر الربحیة باإلضافة إلى أن تطبیق الطریقة غیر المباشرة سیكون اقل تكلفة ألن كل البیانات 

  .2وبة للتسویات متاحة حالیا في السجالت المحاسبیةالمطل

  :عیوب الطریقة غیر المباشرة / ب 

یعد العائق األساسي للطریقة غیر المباشرة هو أنها ال تفصح عن تفاصیل التدفقات النقدیة من أنشطة  -1
عات للموردین فهي ال توضح المتحصالت من العمالء والمتحصالت من اإلیرادات األخرى والمدفو  ،التشغیل 

  ؛3وللعمال والمدفوعات مقابل الفوائد والضرائب

  .4الصعوبة التي قد تواجه المستخدمین في فهم كیفیة الوصول إلى التدفقات النقدیة من العملیات -2 

  :والجدول التالي یبین أوجه االختالف بین الطریقتین المباشرة وغیر المباشرة كما یلي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .658:ص سابق، مرجع الفداغ، فداغ 1
 .341-340:ص -ص سابق، رجعم هالل، العظیم عبد اهللا عبد المالك، عبد احمد علي، حسین احمد الصبان، سمیر محمد 2
 .192:  ص سابق، مرجع ، االئتمان ومنح االستثمار ألغراض المالیة القوائم تحلیل ، حماد العال عبد طارق 3
 .154: ص سابق، مرجع هالل، اهللا عبد ، الدهراوي الدین كمال 4
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  . ة المباشرة والطریقة غیر المباشرةاالختالف بین الطریق أوجه): 04(جدول رقم 

  
 االختالف أوجه

  
 المباشرة الطریقة

  
 المباشرة غیر الطریقة

  
 یتم التي المعلومات) 1(

  : عنها اإلفصاح
 

  
 الرئیسیة األقسام عن التقریر یتم

  النقدیة للتدفقات
 

  
 المعدة البیانات بین العالقة توضیح یتم

) الدخل صافي( قاقاالستح أساس على
 نقدي أساس على المعدة والبیانات

 )التشغیل من النقدیة التدفقات(

  
  الهدف) 2(
 

   
 للتدفقات األساسیة المصادر إبراز

 وكذلك التشغیل من الداخلة النقدیة
 األساسیة استخدامها أوجه

  
 والتدفقات الدخل صافي بین العالقة إبراز

  التشغیل من النقدیة
 

  
   لبیاناتا معالجة) 3(
 

  
 اإلیرادات من الرئیسیة األقسام تحویل

 وذلك نقدیة تدفقات إلى والمصروفات
 رئیسي إیراد أو مصروف كل بأخذ
 في بالتغیرات ومعالجته حدة على

 المتداولة الخصوم أو األصول
  .به المرتبطة

 

  
 نقدیة تدفقات إلى الدخل صافي تحویل
 غیر المصروفات الحسبان في باألخذ
 بأنشطة المتعلقة والخسائر األرباحو  النقدیة

 في التغیرات وكذلك والتمویل االستثمار
 .المتداولة والخصوم المتداولة األصول

  

طارق عبد العال حماد ، تحلیل القوائم المالیة ألغراض االستثمار ومنح االئتمان، الدار الجامعیة، : المصدر
  .200: ، ص  2006اإلسكندریة، 

  :قتین بالشكل التالي كما یمكن إیضاح الطری
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  .الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة ) :02(الشكل رقم            

  الطریقة غیر المباشرة                                                                الطریقة المباشرة

  

  

                                                                   

                                                                     

  

  

                                  

تساوي                                                                                                                  تساوي            

  

  

  

  

  

، الدار الجامعیة، )أسس اإلعداد والعرض والتحلیل( التقاریر المالیة : طارق عبد العال حماد : المصدر 
  .261:،ص  2000اإلسكندریة، 

صافي والشكل السابق یبین أوجه االختالف بین الطریقة المباشرة وغیر المباشرة واالختالف یكمن فقط في تحدید 
  .التشغیلیة التدفقات النقدیة من النشاطات

الدخل صافي         والفوائد العمالء من النقدیة المتحصالت 
األخرى التشغیل نشطةوأ والتوزیعات  

 والعمالة للموردین النقدیة المدفوعات
األخرى التشغیل وأنشطة والفوائد  

اإلھالك مثل نقدیة غیر مصروفات  

 ببنود المتعلقة الخسائر أو األرباح
والتمویل االستثمار أنشطة  

  رأس لبنود النقدیة غیر التعدیالت
العامل المال        

التشغیل أنشطة من النقدیة فقاتالتد  

االستثمار أنشطة من النقدیة التدفقات  

التمویل أنشطة من النقدیة التدفقات  

النقدیة في التغیر  
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یتم عرض التدفقات النقدیة من : تحدید صافي التدفقات النقدیة من النشاطات االستثماریة والتمویلیة   3
أنشطة االستثمار والتمویل عن طریق اإلفصاح عن إجمالي المقبوضات والمدفوعات للبنود الرئیسیة بطریقة 

  :ودون إجراء مقاصة بینهما، ویوضح ذلك الجدول التالي منفصلة أي بإجمالي قیمتها 

  . صافي التدفقات النقدیة من النشاطات االستثماریة والتمویلیة ):05(جدول رقم 

  : االستثمار أنشطة من النقدیة التدفقات
  الداخلة التدفقات

  ثابتة أصول بیع من متحصالت
  استثمارات بیع من متحصالت
  للغیر المقدمة األجل ویلةط القروض تحصیل من متحصالت

  
  الخارجة التدفقات
   ثابتة أصول لشراء مدفوعات
  استثمارات لشراء مدفوعات
  للغیر مقدمة األجل طویلة لقروض مدفوعات

  
  االستثماري النشاط من النقدیة التدفقات صافي

  : التمویل أنشطة من النقدیة التدفقات
  الداخلة التدفقات

  وضقر  أو سندات إصدار من متحصالت
  الغیر من األجل طویلة لفترة أسهم إصدار من متحصالت

  
  الخارجة التدفقات

   أرباح توزیعات سداد
  األجل طویلة دیون سداد

  
 التمویلي النشاط من النقدیة التدفقات صافي

  
  

   ××  
   ××  
   ××  
    
  

   ××  
   ××  
   ××  
  
  
  
  
    

   ××  
    ××  
  
  ××  
  ×× 

  
  
  
  
  
  ××  
  
  
  
  
  )×× (  
  ×××  
  
  
  
    
   
 ××  
   
  
 )××(  
 ××× 

أمین السید احمد لطفي، التحلیل المالي ألغراض تقییم ومراجعة األداء واالستثمار في البورصة، الدار : المصدر 
  .295: ، ص2005الجامعیة،
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  النقدیة التدفقاتقائمة ب المتعلقة أهم المشكالت: المبحث الثالث 

 هذه تبویب العادة في ویتم السابقة، النشاطات من موقعها بشأن الجدل تثیر النقدیة التدفقات عناصر بعض هناك

 تعتبرها حین في تشغیلیة نشاطات أنها على منشأة في تبویبها یتم أن فیمكن المنشأة عمل طبیعة حسب العناصر

  :هي العناصر وهكذا، وهذه تمویلیة نشاطات أخرى منشأة
 :ة والبنود غیر العادیة وضرائب الدخل األجنبی بالعملة النقدیة التدفقات : المطلب االول 

  :األجنبیة  التدفقات النقدیة بالعملة : الفرع االول 
 :  1بخصوص التدفقات النقدیة بالعملة األجنبیة ما یلي) 7(یتطلب المعیار رقم 

 التي شأةالمن عملة باستخدام األجنبیة بالعملة تتم التي العملیات من تنشأ التي النقدیة التدفقات تسجل أن یجب

 السائد الصرف سعر باستخدام المنشأة عملة إلى األجنبیة العملة مبلغ بتحویل وذلك المالیة، بیاناتها بموجبها تنشر

ویجب ترجمة التدفقات النقدیة من الشركة التابعة . النقدي التدفق تاریخ في األجنبیة والعملة التقریر عملة بین
  .ریر والعملة األجنبیة بتواریخ التدفقات النقدیةاألجنبیة حسب سعر الصرف بین عملة التق

 تدفقات األجنبیة العملة صرف معدالت في التغیرات عن تنشأ والتي المحققة غیر والخسائر األرباح تعتبر كما ال

 مطابقة بهدف النقدیة التدفقات قائمة في األجنبیة العملة صرف سعر في التغیرات آثار عن التقریر یتم ولكن نقدیة

  .ونهایتها  أول الفترة بین یعادلها وما النقدیة صدةأر 
 :العادیة  غیر البنود : الفرع الثاني 

 المنشأة ممارسه عن ناتجة غیر عرضیة مصروفات تنفق قد أو إیرادات المالیة الفترة خالل المنشأة تحقق قد

 مثل العادیة غیر البنود یهاعل یطلق لذا باالنتظام المصروفات أو اإلیرادات هذه تتصف وال العادي لنشاطها

   .2أصابتها قد مفاجئة أحداث نتیجة تتكبدها أو المنشأة علیها تحصل التي التعویضات
ویجب اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدیة المتعلقة ببنود غیر عادیة ، ویتم التبویب حسب نشأة هذه 

فصاح المستقل عن هذه البنود مستخدمي القوائم البنود إلى أنشطة تشغیل أو استثمار أو تمویل، ویساعد اإل
المالیة على تفهم طبیعتها وآثارها على التدفقات النقدیة الحالیة والمستقبلیة للمنشاة ، وتكمل هذه االفصاحات ما 

 والتغیرات األساسیة الفترة واألخطاء أو خسارة ربح صافي "بعنوان  الثامن الدولي هو وارد في المعیار المحاسبي
  " 3المحاسبیة السیاسات في

                                                
 .108ص سابق، مرجع حمیدات، جمعة نصار، أبو محمد 1
 ،2000 الجامعیة، الدار: اإلسكندریة المصریة، المحاسبة ومعاییر الدولیة المحاسبة لمعاییر وفقا المحاسبي والتقویم القیاس المالیة المحاسبة احمد، نور 2

 .787ص
 .532ص ، سابق مرجع ،01 ج المحاسبة، معاییر موسوعة حماد، العال عبد طارق 3
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 :الدخل  ضرائب  :الفرع الثالث 

 أنها على تبویبها ینبغي كما منفصل، بشكل الدخل على بالضرائب المرتبطة النقدیة التدفقات عن اإلفصاح ینبغي

 االستثمار أو التمویل بأنشطة مباشرة ربطها الممكن من یكن لم ما التشغیلیة النشاطات عن ناتجة نقدیة تدفقات

  . 1الخصوص وجه على
 :الفوائد وأرباح األسهم وتوزیعات األرباح  : المطلب الثاني 

اإلفصاح بشكل منفصل عن كافة التدفقات النقدیة المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وأرباح  7یتطلب المعیار رقم 
أو استثماریة أو  األسهم ویجب أن یصنف كل منها بأسلوب ثابت من فترة ألخرى ، على أنها نشاطات تشغیلیة

  .تمویلیة 
  : 2تصنیف بعض البنود كنشاط استثماري أو تمویلي أو تشغیلي عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة

  :یسمح المعیار ببدیلین للتصنیف شریطة الثبات في  المعالجة  :الفائدة المدفوعة  : الفرع االول 
 الربح أو الخسارة وكمعالجة بدیلة یمكن تصنیفها كنشاط تشغیلي ألنها تدخل في تحدید صافي -

 .یمكن تصنیفها كنشاط تمویلي باعتبارها تكالیف للحصول على الموارد -

ویتم اإلفصاح عن المبلغ الكلي للفائدة المدفوعة خالل الفترة في بیان التدفقات النقدیة سواء اعترف بالفائدة 
لمسموح بها بموجب المعیار المحاسبي الدولي كمصروف في بیان الدخل أو تم رسملتها حسب المعالجة البدیلة ا

  .تكالیف االقتراض 23
یسمح المعیار ببدیلین للتصنیف شریطة : الفائدة المقبوضة وتوزیعات األرباح المقبوضة  : الفرع الثاني 

  :الثبات في المعالجة 
 دیلة ؛یمكن تصنیفها كنشاط تشغیلي ألنها تدخل في تحدید صافي الربح أو الخسارة وكمعالجة ب -

 .یمكن تصنیفها كنشاط استثماري باعتبارها عوائد استثمارات -

  :یسمح المعیار ببدیلین للتصنیف شریطة الثبات في المعالجة  :توزیعات األرباح المدفوعة  : الفرع الثالث 
 یمكن تصنیفها كنشاط تمویلي ألنها تعتبر تكلفة للحصول على الموارد ،  -

                                                
 .787 ص سابق، مرجع احمد، نور 1
 .110 -109ص -ص سابق، مرجع حمیدات، جمعة نصار، أبو محمد 2
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حد مكونات التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة من اجل مساعدة كمعالجة بدیلة یمكن تصنیفها كأ -
مستخدمي القوائم المالیة على تحدید مقدرة المنشاة على دفع أرباح األسهم من خالل التدفقات النقدیة 

 .التشغیلیة

تخلص االستثمار في شركات تابعة وزمیلة ومشتركة وشراء شركات تابعة ووحدات أخرى وال :المطلب الثالث 
  : منها

  :االستثمار في شركات تابعة وزمیلة ومشتركة  :الفرع االول 

في حالة استخدام طریقة حقوق الملكیة أو التكلفة للمحاسبة عن االستثمار في شركات تابعة أو زمیلة، فإنه یجب 
دث بینه وبین الشركة على المستثمر أن یقتصر عند التقریر بقائمة التدفقات النقدیة على التدفقات النقدیة التي تح

  .  المستثمر فیها ، ومن أمثلة ذلك أرباح األسهم النقدیة والدفعات المقدمة 

أنظر المعیار المحاسبي الدولي (أما إذا كانت المنشأة تستخدم في اإلفصاح عن حصتها في مشروع مشترك 
تستخدم طریقة البیانات  التي) التقریر المالي عن الحصص من المشروعات المشتركة( الحادي و الثالثون 

الموحدة المتناسبة، فإن علیها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدیة الموحدة عن نصیبها في التدفقات النقدیة 
ذا كانت المنشأة تستخدم طریقة حقوق الملكیة للمحاسبة عن حصتها  في مشروع مشترك، . الخاصة بالمشروع  وإ

ت النقدیة عن تلك التدفقات النقدیة الناشئة بسبب االستثمار في فإنه یجب علیها أن تفصح بقائمة التدفقا
  .1المشروع المشترك، وكذلك التوزیعات أو أیة مدفوعات أو متحصالت تتم بینها وبین المشروع المشترك 

  :شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها  :الفرع الثاني 

أو  عن المجموع الكلي للتدفقات النقدیة الناشئة عن شراء  احاإلفص) 07(یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم 
بیع الشركات التابعة وغیرها من منشات األعمال األخرى، وذلك بشكل منفصل وكجزء من أنشطة االستثمار كما 

  : 2ألزم المعیار االفصاحات التالیة لكل عملیات الشراء أو البیع للشركات التابعة والوحدات األخرى

  ة االجمالیة الشراء أو البیع ؛القیم - أ 

  الجزء المدفوع بالنقد أو ما یعادله من قیمة الشراء او البیع  ؛ -ب 

                                                
1 www.infotechaccountants.com  . la dernier consente :10/09/2011. 
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  مبلغ النقدیة وما في حكمها في الشركات التابعة أو وحدة األعمال التي تم شرائها أو بیعها؛  - جـ 

أو منشات األعمال االخرى التي مبلغ االصول والخصوم بخالف النقدیة وما في حكمها في الشركة التابعة  - د 
  .تم شرائها أو بیعها، وملخصه حسب كل  مجموعة رئیسیة

ویعتبر اإلفصاح عن األثر النقدي لشراء أو التخلص من الشركات التابعة ووحدات األعمال األخرى في بند 
ا أو التخلص مستقل باإلضافة إلى اإلفصاح في جزء خاص عن مقادیر الموجودات والمطلوبات التي تم شرائه

ویجب استبعاد آثار التدفقات النقدیة . منها مفیدا في التمییز بین التدفقات التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة
الناتجة عن التخلص من تلك االستثمارات من التدفقات التي نتجت عن حیازتها ، كما یتم اإلفصاح بقائمة 

و المحصلة لشراء أو التخلص من إحدى الشركات التابعة أو التدفقات النقدیة عن مجموع المبالغ المدفوعة أ
  .1وحدات األعمال األخرى وذلك بعد خصم أیة مبالغ نقدیة أو نقدیة معادلة تم الحصول علیها أو دفعها

 .غیر النقدیة والمعامالت والمقایضات الخیارات و اآلجلة و المستقبلیة العقود عن التقریر: المطلب الرابع 

 :المقایضات  وعقود الخیارات وعقود اآلجلة والعقود المستقبلیة العقود عن التقریر : ل الفرع االو

سوف ) المستقبلیة واآلجلة والخیارات والمقایضات ( أن عقود المشتقات) 7(رقم  الدولي المحاسبي المعیار یشترط
 :عدا  فیما استثماریة كأنشطة تصنف عادة 

 التشغیل؛ أنشطة ضمن أنها على تصنف ثم ومن واالتجار، التعامل غراضأل معقودة العقود هذه تكون عندما -1

 عنها التقریر یتم ولذلك أنشطة تمویل أنها على العقود لهذه المنشأة بواسطة والمقبوضات المدفوعات تتم عندما -2

 .2الوصف لهذا وفقاً 

 :غیر النقدیة  المعامالت  :الفرع الثاني

بأنشطة االستثمار والتمویل وال تتطلب استخدام النقدیة وما في  هناك بعض المعامالت التي تتعلق
، یتعین استبعاد هذه المعامالت عند إعداد وعرض قائمة التدفق النقدي على ) معامالت غیر نقدیة(حكمها 

لى أي ال یكون لها تأثیر مباشر ع(اعتبار أن هذه المعامالت ال تمثل أو تتطلب تدفقات نقدیة في الفترة الجاریة 
  :  3ومن أمثلة المعامالت غیر النقدیة ما یلي) النقدیة في الوقت الحالي

 شراء األصول إما بتحمیل االلتزامات المتعلقة بها مباشرة أو عن طریق التأجیر التمویلي -

                                                
1 www.infotechaccountants.com  . la dernier consente :10/09/2011.  
 .531ص سابق، مرجع ،01 ج المحاسبة معاییر موسوعة حماد، العال عبد طارق 2
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 شراء مؤسسة عن طریق إصدار حقوق الملكیة؛ -

 .تحویل الدین إلى حقوق الملكیة -

من األصول والخصوم في آن واحد أو التي تنتج عن التحوالت داخل  مثل هذه المعامالت التي تأثر على كل
داخل الخصوم أو األصول ال تعتبر (الخصوم أو األصول ال تعتبر تدفقات نقدیة، نظرا الن هذه المعامالت

تمثل أنشطة استثماریة أو تمویلیة، هدف قائمة التدفق النقدي هو إعطاء فكرة عن مكونات كل من ) تدفقات
نشاطین، لذا اوجب المعیار اإلفصاح عن تلك المعامالت المتممة للقوائم المالیة أو في شكل جداول هذین ال

إضافیة بالطریقة التي توفر جمیع المعلومات المتعلقة بالمعامالت غیر النقدیة المرتبطة بكل من أنشطة 
  .االستثمار والتمویل

  :النقدیة  افصاحات بواسطة معیار قائمة التدفقات: المطلب الخامس 

هناك بعض المعلومات اإلضافیة قد تكون مرتبطة بمستخدمي القوائم المالیة لتوفیر نظرة صائبة عن السیولة 
  -قائمة التدفقات النقدیة  - )7(والقدرة على السداد للمنشأة، ولذلك یضع المعیار المحاسبي الدولي رقم 

  : 1افصاحات أخرى مطلوبة أو في بعض الحاالت یكون موصى بها

  :افصاحات مطلوبة  :الفرع االول 

مقدار أرصدة النقدیة وما في حكمها الهامة التي تحتفظ بها المنشأة وغیر متاحة بواسطة المجموعة، مع تعلیق 
  .اإلدارة علیها

وجود شركة تابعة تعمل في دولة أجنبیة وتوجد رقابة أو قیود قانونیة على تحویل العمالت األجنبیة : ومثال ذلك 
  .الخارج إلى

  :یشجع المعیار على تقدیم االفصاحات التالیة : االفصاحات الموصى بها : الفرع الثاني 

 تسهیالت القروض الممنوحة مشیرا إلى القیود على استخدامها إن وجدت ؛ -

في حالة االستثمار في مشروعات مشتركة والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام طریقة التوحید التناسبي،  -
لي المبلغ للتدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل سوف یتم إظهار الجزء فإن إجما

 الذي یخص االستثمار في المشروع المشترك معه؛

                                                
 .535-534ص -ص سابق، مرجع ،01 ج المحاسبة معاییر موسوعة حماد، العال عبد طارق 1
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یتم إظهار المبلغ اإلجمالي للتدفقات النقدیة الراجعة إلى الزیادة في الطاقة التشغیلیة بشكل منفصل عن  -
 فاظ على الطاقة التشغیلیة ؛تلك التدفقات النقدیة الالزمة للح

 .مقدار التدفقات النقدیة المنفصلة من خالل القطاعات الصناعیة أو الجغرافیة -

 باالفصاحات الموضحة أعاله رغم صعوبة تقدیمها، فهي ) 7(ویوصي المعیار المحاسبي الدولي رقم  -

ف علیها في الوالیات فریدة في نوعها حیث أنها غیر مطلوبة حتى في ظل المبادئ المحاسبیة المتعار  -
  .المتحدة، ورقم ذلك فهي مفیدة في تمكین مستخدمي القوائم المالیة من فهم أفضل الوضع المالي للمنشأة

  :قائمة التدفقات النقدیة لمنشأة غیر مالیة : المطلب السادس 

  .یهدف هذا الملحق بصفة أساسیة إلى توضیح كیفیة تطبیق المعیار وللمساعدة على فهم معانیه 

عرض البیانات "وطبقا للمعیار الدولي األول . یوضح هذا المثال المبالغ المتعلق بالفترة الحالیة فقط  -1
  .فإنه في التطبیق العملي یجب مراعاة عرض األرقام المقارنة للسنة السابقة أیضا"  المالیة

یفیة إعداد قائمة تم عرض المعلومات المتعلقة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لتوضیح ك -2
التدفقات النقدیة في ظل الطریقة المباشرة والطریقة غیر المباشرة، ویجب مالحظة أن طریقة عرض كل 
من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في المثال آالتي ال تتفق مع مقتضیات المعاییر المحاسبیة 

  .الدولیة

  .قائمة التدفقات النقدیةالمعلومات التالیة تعتبر أیضا مناسبة ألغراض إعداد  -3

  وتقدر القیمة العادلة للموجودات التي تم . وحدة نقدیة 590م شراء كافة أسهم الشركة التابعة نظیر
 : 1الحصول علیها والمطلوبات التي تم االلتزام بها كما یلي 

، ون100، الدائنون ون650، الموجودات الثابتة ون40 ، النقدیة ون100، المدینون ون100المخزون 
  .ون200دیون طویلة األجل 

  250نقدا، كما تم الحصول على قروض نقدیة طویلة األجل بمبلغ  250تم إصدار أسهم نظیر مبلغ 
  .وحدة نقدیة

  كما تم دفع فوائد مقدارها . وحدة نقدیة منها خالل الفترة الحالیة 170تم دفع  400مصروف الفوائد
  .وحدة نقدیة تخص الفترة السابقة 100

  وحدة نقدیة 1200 زیع أرباح نقدیة مقدارهاتم تو.  
                                                

1  20/10/2011. www.kantakji.com.  la dernier consente 
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   وحدة نقدیة 400وحدة نقدیة و  1000الضرائب المستحقة في بدایة ونهایة الفترة كانت على التوالي .
وتبلغ الضرائب . وحدة نقدیة 200وتم خالل الفترة عمل مخصص للضرائب الخاصة بالفترة بمقدار 

  .حدة نقدیةو  100المحجوزة عن توزیعات أرباح مستلمة 

   وحدة نقدیة منها  1250قامت المجموعة خالل الفترة بالحصول على موجودات ثابتة بتكلفة قدرها
  .نقدا 350وحدة نقدیة عن طریق عقود إیجار تمویلیة،  وتم دفع الباقي وقدره  900

   وحدة نقدیة  60وحدة نقدیة ومجمع االستهالك الخاص بها  80تم بیع موجودات ثابتة تكلفتها التاریخیة
  .وحدة نقدیة 20بمبلغ 

  وحدة نقدیة  100تضمن فوائد مستحقة قدرها  2 -19رصید حساب المدینین في نهایة الفترة.  

  وحدة نقدیة: المبالغ :                             N/31/12في  قائمة الدخل ) :06(جدول رقم     

 المبالغ         البیان                 

  مبیعاتال إیراد
 المباعة البضاعة تكلفة

         30650  
       )26000( 

 4650           الربح مجمل

  اإلهالك
داریة تسویقیة مصروفات  وإ

          450         
          910 

   1360          التشغیل صافي مجموع

  التشغیل ربح صافي
  استثمارات إیرادات
  الزالزل أضرار تسویة عن تأمین

 العملة فروق سارةخ

         3290   
          500  

           180   
           )40( 

  والضرائب الفوائد قبل الربح صافي
 الفوائد

         3930  
          )400( 

  الضرائب في الربح صافي
 الضرائب

         3530  
         )300( 

 3230          الربح صافي

امل، المحاسبة اإلداریة مع تطبیقات بالحاسب اآللي، الریاض، معهد اإلدارة العامة، احمد محمد ز : المصدر 
  .818، ص2000، 2الجزء 
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  .وحدة نقدیة: المبالغ   : N/31/12قائمة المركز المالي المقارنة  ) :07(جدول رقم      

   الخصوم   األصول

 1500 1250 المال رأس 2500 2500 األجل قصیرة استثمارات

 3410 1380 محتجزة أرباح 3830 1910 بالتكلفة ثابتة لأصو 

 4910 2630 مساهمین حقوق إجمالي 1450 1060 اإلهالك

 2400 1040 األجل طویلة دیون 2380 850 الثابتة األصول صافي

 250 1890 الموردون 1000 1950 المخزون

 230 100 مستحقة فوائد 1900 1200 العمالء

 400 1000 دخل ضرائب 410 160 حكمها في وما النقدیة

 8190 6660 الخصوم إجمالي 8190 6660 األصول إجمالي

احمد محمد زامل، المحاسبة اإلداریة مع تطبیقات بالحاسب اآللي، الریاض، معهد اإلدارة العامة، : المصدر 
  .819، ص2000، 2الجزء 

  .وحدة نقدیة: المبالغ :      N/31/12 قائمة التدفقات النقدیة طبقا للطریقة المباشرة) : 08(جدول رقم 

 المبالغ    البیان          

  التشغیل نشاطات من النقدیة التدفقات
  العمالء من نقدیة  مقبوضات
  للموردین نقدیة مدفوعات
داریة بیعیه مصروفات مدفوعات   وإ

  مدفوعة فوائد
  مدفوعة دخل ضرائب
  التشغیل من المتولدة النقدیة

 ) زالزل أضرار متحصالت( عادیة غیر مقبوضات

  
   30150  

 )26690(  
  )910(  
  )270     (      
  )900(  
  1380   
   180        

        1560    التشغیل من المتولدة النقدیة صافي
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  االستثمار نشاطات من النقدیة التدفقات
  آالت بیع نقدیة مقبوضات
  استثمار إیرادات من مقبوضات
  ابتةث أصول لشراء مدفوعات
 تابعة شركة لشراء مدفوعات

  
    20   
   400  
  )350(  
  )550( 

 )480(    االستثماري النشاط من النقدیة التدفقات صافي

  التمویل نشاطات من النقدیة التدفقات
  أسهم إصدار من نقدیة مقبوضات
  األجل طویل اقتراض من مقبوضات
  التمویلي التأجیر التزامات مقابل مدفوعات
 مدفوعة توزیعات

  
   250  

    250  
    )90(  

  )1200( 

 )790(    التمویلي النشاط من النقدیة التدفقات صافي

  290     النقدیة في الزیادة صافي

 120     الفترة أول حكمها في وما النقدیة رصید

 410     الفترة أخر حكمها في وما النقدیة رصید

داریة مع تطبیقات بالحاسب اآللي، الریاض، معهد اإلدارة العامة، احمد محمد زامل، المحاسبة اإل: المصدر 
  .844-833ص   -، ص2000، 2الجزء 

  .وحدة نقدیة: المبالغ :     N/31/12 قائمة التدفقات النقدیة طبقا للطریقة غیر المباشرة) :09(جدول رقم 

 المبالغ     البیان                    

  التشغیل نشاطات من النقدیة التدفقات
  والضرائب الفوائد قبل الربح صافي

  اإلهالك
  العملة تحویل خسارة

  استثماریة إیرادات
 الفوائد مصروف

  
   3350  

     450   
      40   

    )500(  
     400  
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  العامل المال رأس تغیرات قبل التشغیل عن متولدة نقدیة
  المدینین رصید في التغیر
  المخزون في التغیر
  دائنینال في التغیر
  مدفوعة فوائد

  مدفوعة ضرائب
  التشغیل من المتولدة النقدیة

 ) زالزل أضرار متحصالت( عادیة غیر مقبوضات

    3740  
     )500(  

1050  
)1740(  
)270(  
)900(  

1380  
180 

        1560    التشغیل من المتولدة النقدیة صافي

  االستثمار نشاطات من النقدیة التدفقات
  آالت بیع نقدیة مقبوضات
  استثمار إیرادات من مقبوضات
  ثابتة أصول لشراء مدفوعات
 تابعة شركة لشراء مدفوعات

  
    20   
   400  
  )350(  
  )550( 

 )480(    االستثماري النشاط من النقدیة التدفقات صافي

  التمویل نشاطات من النقدیة التدفقات
  أسهم إصدار من نقدیة مقبوضات
  األجل یلطو  اقتراض من مقبوضات
  التمویلي التأجیر التزامات مقابل مدفوعات
 مدفوعة توزیعات

  
   250  

    250  
    )90(  

  )1200( 

 )790(    التمویلي النشاط من النقدیة التدفقات صافي

  290     النقدیة في الزیادة صافي

 120     الفترة أول حكمها في وما النقدیة رصید

 410     الفترة أخر حكمها في وما النقدیة رصید

احمد محمد زامل، المحاسبة اإلداریة مع تطبیقات بالحاسب اآللي، الریاض، معهد اإلدارة العامة، : المصدر 
  .837-835ص  -، ص 2000، 2الجزء 
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  :خالصة الفصل األول 

تعطي هذه القائمة  تعتبر قائمة التدفقات النقدیة من أهم القوائم المالیة بالنسبة لمستخدمي القوائم المالیة حیث
معلومات مختلفة في مضمونها وداللتها عن تلك التي تعطیها قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، فمعلومات 
التدفقات النقدیة تساعد مستخدمي القوائم المالیة على تقدیر إمكانیة تحقیق المنشأة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 

للمستثمر والمقرض الذي یهتم بتحقیق التدفقات النقدیة أكثر من الربحیة  وهذا الموضوع یعتبر في غایة األهمیة
في األجل القصیر وكذلك اإلدارة التي تولي هذه التدفقات عنایة خاصة من أجل أن تحدد مدى حاجتها إلى 

  . التمویل الخارجي 

لمنشأة على تولید تدفقات نقدیة وتبرز أهمیة التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة في الداللة على مدى قدرة ا
داخلة كافیة لتغطیة التدفقات النقدیة الخارجة الالزمة للتشغیل، وكلما كان صافي التدفقات النقدیة موجبا دل ذلك 

  .سیولة المنشأة وربحیتهاأهمیة على 

نمو المنشأة أو وتبرز أهمیة التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة في كونها تقدم مؤشرا عن درجة توسع و 
  .ن ذلك یعد مؤشرا جید على التوسع والنموإدرجة انحصارها وانكماشها ، فكلما زادت هذه التدفقات ف

كما تأتي أهمیة التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة في كونها تعطي مستخدمي القوائم المالیة صورة كاملة  
لكیة أو التمویل باالقتراض باعتبار أن هناك حدا أقصى عن سیاسات المنشأة في تمویل عملیاتها من حقوق الم

  .للتمویل باالقتراض، والذي إذا تجاوزته المنشأة فغالبا ما تواجه عدة مشاكل من بینها اإلعسار المالي

  

  

  

  

  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 الفصــــــل الثاني

األداء المالي وتقییمه باستخدام قائمة 
  التدفقات النقدیة
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  : تمهید
 تزاید إلى أدت والتي واالجتماعیة االقتصادیة والمتغیرات العوامل في التطورات من العدید الحدیث العصر یشهد
 عن اإلفصاح ولغرض المالي، األداء تقییم عملیة في الحیوي العصب تشكل التي المحاسبیة المعلومات أهمیة
  . المالي بالتحلیل الیوم یعرف ما ظهور من البد كان المالیة القوائم في  الموجودة المعلومات قیمة

 على للحصول ما مؤسسة من المتاحة المالیة للبیانات منظمة معالجة عملیة عن عبارة هو الذي المالي التحلیلو 
 في وكذلك والحاضر، الماضي في للمؤسسات المالي األداء وتقییم القرار اتخاذ عملیة في تستعمل معلومات
 مثل تحقیق ویتطلب المستقبل في الوضع علیه سیكون ما وتوقع) تشغیلیة أو مالیة( موجودة مشكلة أیة تشخیص

 أدائها تقییم عملیة یناسب وبما مختصر بشكل وتقدیمها المالیة للبیانات وتصحیح جمع بعملیة القیام الغایة هذه
 الحلول ووضع ضعفال ومواطن وتعزیزها، القوة مواطن على التعرف إلى یهدف التقییم نإف وبالتالي المالي،
 أداء تقییم في استخداما الوسائل أكثر من المالیة النسب باستخدام المالي التحلیل ویعتبر لها، الالزمة

  المؤسسات،
  : التالیة المباحث إلى الفصل هذا في التطرق تم وقد

  .ومجاالته وأنواعه األداء مفهوم:  األول المبحث
  .اءاألد تقییم عملیة ماهیة : الثاني المبحث
  . مفاهیم عامة حول تقییم األداء المالي : الثالث المبحث
  . دور قائمة التدفقات النقدیة في تقییم األداء المالي : الرابع المبحث
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  ومجاالته وأنواعه األداء مفهوم:  األول المبحث
 هذا في التطرق سیتم حیثب جوانبه، بجمیع لإلحاطة ضروریا مطلبا یعد نظریة بدراسة المؤسسة أداء تناول إن

  .األداء في المؤثرة العوامل وكذلك وأنواعه األداء مفهوم إلى المبحث
  : األداء مفهوم   :المطلب االول 

یعد األداء مفهوما جوهریا وهاما بالنسبة لمنظمات األعمال بشكل عام، وهو یمثل القاسم المشترك الهتمام علماء 
شمولیة وعنصر محوري لجمیع فروع وحقول المعرفة اإلداریة بما فیها اإلدارة ویكاد أن یكون الظاهرة ال. اإلدارة

اإلستراتیجیة، فضال عن كونه البعد األكثر أهمیة لمختلف منظمات األعمال والذي یتمحور حوله وجود المنظمة من 
إلى إجماع أو اتفاق حول وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي تتناول األداء، إال أنه لم یتم التوصل . عدمه

وعلى الرغم من تعدد واتساع األبعاد والمنطلقات البحثیة ضمن موضوع األداء، واستمرار المنظمات . مفهوم محدد له
باالهتمام والتركیز على مختلف جوانبه، یبقى األداء مجاال خصبا للبحث والدراسة الرتباطه الوثیق بمختلف المتغیرات 

ء أكانت الداخلیة أم الخارجیة منها، وتشعب وتنوع تلك المتغیرات وتأثیرها المتبادل معه، فاألداء والعوامل البیئیة، سوا
مفهوم واسع، ومحتویاته متجددة بتجدد وتغیر وتطور أي من مكونات المنظمة على اختالف أنواعها، وال تزال اإلدارات 

الما أن تلك المنظمات موجودة، إضافة إلى أن العلیا في منظمات األعمال مستمرة في التفكیر بموضوع األداء ط
االنشغال بمناقشة األداء بوصفه مصطلحا فنیا، وبمناقشة المستویات التي یحلل عندها والقواعد األساسیة لقیاسه مازال 

  .مستمرا
والتي إن االختالف حول مفهوم األداء ینبع من اختالف المعاییر والمقاییس التي تعتمد في دراسة األداء وقیاسه 

أن هذا االختالف یعود لتنوع األهداف واالتجاهات في دراسة HOFER یستخدمها المدراء والمنظمات، ویرى 
األداء، وعلى الرغم من هذا االختالف، فإن اغلب الباحثین یعبرون عن األداء من خالل النجاح الذي تحققه 

  :، وهناك عدة تعاریف منها 1المنظمة في تحقیق أهدافها
التي  تعنى  PERFORMAREإن  أصل كلمة  أداء ینحدر إلى اللغة الالتینیة أین توجد كلمة " :األول التعریف 

التي تعني انجاز   PERFORMANC وبعدها اشتقت اللغة اإلنجلیزیة منها لفظة. إعطاء كلیة الشكل لشيء ما
  . 2"العمل أو الكیفیة التي یبلغ بها التنظیم أهدافه

                                                
 األردن، عمان، ،01 الطبعة للنشر، وائل دار - متكامل منهجي منظور -اإلستراتیجیة رةاإلدا إدریس، صبحي محمد وائل الغالبي، منصور محسن طاهر 1

 .477-476 ص -ص ،2007
2 Abdellatif  Khemakhem, la dynamique  du  contrôle de gestion, Dunod , 2 ed, Paris, 1976,P. 310. 
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حاولة تحقیق المؤسسة األهداف المنتظرة مع تخفیض الموارد المستخدمة لتحقیق تلك هو م" :التعریف الثاني 
  وهي الوصول إلى األهداف المرجوة، والنجاعة وهي تخفیض الموارد : األهداف ویشتمل مفهومي الفعالیة 

 .1"المستخدمة 

، وحسب 2"إلى تحقیقها  المخرجات أو األهداف التي یسعى النظام" یقصد باألداء أیضا  :التعریف الثالث 
bourguignon  3ن مفهوم األداء یتخذ احد المعانيإف :  

  فهو یؤدي إلى الوصول إلى نتائج ؛: نشاط  -
  فهو نتیجة نشاط كونه یعتمد على تقییم النتائج التي تحققها المؤسسة ؛: أداء  -
  . یمكن أن یعبر األداء عن المردودیة والنتائج المالیة -

  :أنواع األداء   :المطلب الثاني 
إن تصنیف األداء كغیره من التصنیفات المتعلقة بالظواهر االقتصادیة، یطرح إشكالیة اختیار المعیار الدقیق والعملي 

في الوقت ذاته الذي یمكن االعتماد علیه لتحدید مختلف األنواع، وبما أن األداء من حیث المفهوم یرتبط إلى حد 
المعاییر المعتمدة في تصنیف هذه األخیرة واستعمالها في تصنیف األداء كمعاییر  بعید باألهداف فإنه یمكن نقل

  .الشمولیة والطبیعة
  : 4فحسب معیار الشمولیة الذي قسم األهداف على كلیة وجزئیة یمكن تقسیم األداء إلى

  :األداء الكلي   :الفرع االول 
ظائف للمؤسسة  تحقیقها، وال یمكن نسب انجازها التي ساهمت جمیع العناصر والو  باإلنجازاتوهو الذي یتجسد 

إلى أي عنصر دون مساهمة باقي العناصر، وفي إطار هذا النوع من األداء یمكن الحدیث عن مدى وكیفیات 
  ...بلوغ المؤسسة أهدافها الشاملة كاالستمراریة، الشمولیة، األرباح، النمو 

  :األداء الجزئي  : الفرع الثاني 
على مستوى األنظمة الفرعیة للمؤسسة وینقسم بدوره إلى عدة أنواع تختلف باختالف المعیار  وهو الذي یتحقق 

أداء وظیفة المالیة، أداء : المعتمد لتقسیم عناصر المؤسسة، حیث یمكن أن ینقسم حسب المعیار الوظیفي إلى 
  .قفراد، أداء وظیفة التموین ، أداء وظیفة اإلنتاج، أداء وظیفة التسویوظیفة األ

                                                
1Claude ALAZARD et salime SEPARI, contrôle de gestion, Dunod édition, France, 1998, P 11. 

 . 03ص ، 1998 ، مصر ، للطباعة األشقاء اإلخوة مطبعة العربیة النهضة دار ، األداء تقییم ، محمد توفیق المحسن عبد 2
3 A.BOURGUIGNON ,peut ou finir la performance , revue française de comptabilité , N°269 ,1995, P61. 
 .90-89 ص -ص ،2001 نوفمبر ،1العدد بسكرة، جامعة اإلنسانیة، العلوم مجلة - وتقییم مفهوم -والفعالیة الكفاءة بین األداء ودة،مزه الملیك عبد 4
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ونشیر إلى أن األداء الكلي للمؤسسة في الحقیقة هو نتیجة تفاعل أداءات أنظمتها الفرعیة كما یؤكد ذلك احد 
  .الباحثین الذي یرى أن دراسة األداء الشامل للمؤسسة یفرض أیضا دراسة األداء على مستوى مختلف وظائفها

ن إ نه یمكن  و فإالخ، ...تماعیة، تقنیة، سیاسیةأما حسب معیار الطبیعة الذي یقسم األهداف إلى اقتصادیة، اج
وفي اإلشارة إلى ...كان ذلك من باب المقابلة المنطقیة، تصنیف األداء إلى اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، تقني

هذا التصنیف یقول احد الباحثین  ال یمكن للمؤسسة أن تحسن صورتها باالعتماد على األداء االقتصادي أو 
بل إن األداء االجتماعي له وزنه الثقیل على صورة المؤسسة في الخارج، إذا بناء على هذه التكنولوجي فحسب، 

المقابلة بین طبیعة األهداف وأنواع األداء یمكن القول بأن األهداف االقتصادیة تدل على وجود األداء 
ي تحققها من وراء تعظیم االقتصادي، الذي یعتبر تحقیقه المهمة األساسیة للمؤسسة، والذي یتجسد بالفوائض الت

نواتجها وتدنیة مستویات استخدام مواردها، أما األهداف االجتماعیة وان كانت في الحقیق تمثل قیودا مفروضة 
والخارجي، فیعبر سعي المؤسسة إلى بلوغها على ) أفرادها(على المؤسسة یلزمها بها كل من مجتمعها الداخلي 

كونها أهدافا أم قیودا، فان تحقیقها یجب أن یكون بالتزامن مع  األداء االجتماعي لها، وبغض النظر عن
وبذلك یتالزم األداء االقتصادي واالجتماعي، " االجتماع مشروط باالقتصاد " األهداف االقتصادیة الن 

  .والمؤسسة الناجحة هي التي تعرف كیفیة الوصول إلى تحقیق اكبر مستوى من النوعین معا

تصادي واالجتماعي یمكن الحدیث عن األداء التقني أو الثقافي أو السیاسي للمؤسسة، و إلى جانب األداء االق
وذلك عندما تسطر لنفسها أهدافا من هذا القبیل كان ترغب في السیطرة على مجال تكنولوجي معین، أو تسعى 

جدیدة، أو ربما  إلى تكوین ثقافة خاصة بها أو التأثیر على السلوك الثقافي لمحیطها بخلق أنماط استهالكیة
تمویل الحمالت االنتخابیة من اجل ( تحاول التأثیر على النظام السیاسي القائم الستصدار امتیازات لصالحها 

كما هو الشأن بالنسبة للشركات المتعددة الجنسیات خاصة العاملة ) إیصال أشخاص معنیین إلى مراكز القرار
  . منها في بلدان العالم الثالث

 : األداء مجاالت : المطلب الثالث

 لدرجات ووفقا نشاطها، وطبیعة أعمالها الختالف تبعا األعمال منظمات في األداء مجاالت وتختلف تتنوع      
 تلك وحتى أولویة، یمثل خاللها من األهداف تحقیق أن تعتقد التي المجاالت تلك على التركیز في إدارتها

 لقیاس منطلقات بلورة إلى الناجحة المنظمات تسعى الرئیسیة، األهداف مجاالت عن أهمیة تقل التي المجاالت
  .شامل بشكل المنظمة في األداء مستوى یعكس متكامل عمل إطار إلى للوصول أدائها
  : هي المیادین وهذه
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  :  المالي األداء میدان: الفرع االول 
 التي لالتجاهات وتحدید اآلن االقتصادیة الوحدة لوضع وصف وهو المالي بالجانب المتعلق المیدان وهو   

   ،1والمطلوبات والموجودات واإلیرادات المبیعات دراسة خالل من الوضع هذا إلى للوصول استخدمتها
 عملیة في تستخدم أساسیة كمؤشرات استخدامها یمكن المالي األداء مؤشرات أن  Harrison & John  ویعتقد
 مستوى تحدید في استخدامها للمدراء یمكن مهمة، إستراتیجیة ریعتب المالي فاألداء للمنظمة، الداخلي التحلیل
 افیم المالي األداء أهمیة على الكاتبان ویؤكد داخلیة قوة نقاط من یؤشره ما عن فضال المنظمة، في الكلي األداء
 في ستجابةاال على قدرة أكثر تكون العالي، المالي األداء ذات المنظمة أن إذ الخارجیة، البیئیة بالعوامل یتعلق

 والحقوق، المصالح أصحاب من أقل لضغط تتعرض أنها كما الجدیدة، البیئیة والتهدیدات الفرص مع تعاملها
 & Waddok المنطق هذا ویدعم. المتردي المالي األداء من تعاني والتي المنظمات من بغیرها مقارنة

Graves  المختلفة، االستثمار فرص القتناص الالزمة الیةالم الموارد للمنظمة یتیح المالي األداء أن یعتبران إذ 
 والمؤشرات النسب لقیاسه وتستخدم ،2أهدافهم وتحقیق والحقوق المصالح أصحاب احتیاجات تلبیة على ویساعد
 عن فضالً  وضعفها قوتها نقاط معرفة االقتصادیة للوحدة تتیح التي النسب من وغیرها والربحیة كالسیولة المالیة
  .3 المنافسة االقتصادیة بالوحدات مقارنة السوقي موقعها معرفة

  : والعملیاتي المالي األداء میدان: الفرع الثاني 
 المؤشرات إلى فباإلضافة المنظمات، في األعمال ألداء الوسطى الحلقة والعملیاتي المالي األداء میدان یمثل

 نوعیة جدیدة، منتجات تقدیم السوقیة، لحصةكا األداء في تشغیلیة ومؤشرات مقاییس على االعتماد یجري المالیة
 Macmenamin ویرى المقاییس، من وغیرها اإلنتاجیة، التسویقیة، العملیة فاعلیة المقدمة، الخدمة ، المنتوج

 یجب لذا المنظمة، حول األبعاد متكاملة غیر رؤیة یعطي األداء تقییم في فقط المالیة النسب على االعتماد أن
 التوجه، هذا وضمن. المنظمة في فعال قیاس نظام لبناء مالیة غیر أداء بمقاییس القیاس في باألسلو  هذا تعزیز
 التوازن لخلق میل أكثر سیكون فإنه للمنظمة، والشامل الكلي باألداء المدیر اهتم ما إذا بأنه  Ellsworth یعتقد
 المؤشرات على االعتماد نأ Venkatraman & Ramanujam ویرى ،والمالیة العملیاتیة االهتمامات بین

   اإلستراتیجیة اإلداریة البحوث أغلب في یستخدم الذي لألداء میدان یعد العملیاتیة، المؤشرات جانب إلى المالیة

                                                
 .234، ص 2000الحسیني فالح حسن ، الدوري مؤید عبد الرحمن، إدارة البنوك، دار وائل، عمان، األردن،  1
 .481 ص سابق، مرجع إدریس، صبحي محمد وائل الغالبي، منصور محسن طاهر 2
3 Katraman , ven , N.& Ramanujan ,V .”Measurement  of   Business performance in strategy reseach :A 

comparsion of Apperoaches ”Academy of management Review,vol.11,No.4,1986. p804. 
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  .1الحدیثة
  :  التنظیمیة الفاعلیة میدان   :الفرع الثالث 

 من كل أسس طیاته في یدخل والذي األعمال ألداء واألشمل األوسع المفهوم التنظیمیة الفاعلیة میدان یمثل
 المیدان هذا على االعتماد المناسب من أنه Cameron & Whetten ویرى. والعملیاتي المالي األداء

 اإلدارة بحوث مجال في وخاصة اإلداریة، المجاالت مختلف في األداء دراسة عند ومقاییسه بمفاهیمه
 األطراف وحاجات التنظیمیة لألهداف المتشابكة الطبیعة تتطلبه لما نظرا المنظمة ونظریة اإلستراتیجیة

 ویجد المنظمة، في المصالح أصحاب أهداف التنظیمیة الفاعلیة میدان یغطي إذ اهتمام، من بها المرتبطة
 قیاس في الفاعلیة مدخل استخدام Chakravarthy ویؤید األطراف، مختلف ألهداف المناسبة القیاسات

 وقیاس وبحث دراسة إال هو ما اإلستراتیجي األداء بأن ویعتقد منه، جياإلستراتی الجانب وبخاصة األداء
  .2المنظمة لفاعلیة

  : األداء في المؤثرة العوامل: المطلب الرابع 
 یكون األخر والبعض المؤسسة داخل منها البعض یكون قد ، المؤسسة أداء في المؤثرة العوامل من العدید هناك

 .خارجها

  : األداء في المؤثرة الداخلیة العوامل: الفرع االول 

 على تؤثر والتي الداخلیة المؤسسة عناصر تفاعل عن الناتجة المتغیرات مختلف في الداخلیة العوامل تتمثل
 آثارها من التقلیل أو االیجابیة آثارها بزیادة تسمح تغیرات فیها ویحدث فیها یتحكم أن للمسیر ویمكن أدائها،

 تأثیرها درجة حیث من التفاوت بینها، فیما التداخل حصرها، صعوبة وبالتالي بكثرتها العوامل هذه تتمیز السلبیة،
  :3هما رئیسیتین  مجموعتین في تجمیعها تم لذلك ونتیجة . فیها والتحكم

  : التقنیة العوامل/ أ 
 ؛ التكنولوجیا نوع -

  ؛ العمال بعدد مقارنة اآلالت على االعتماد نسبة -
 واآلالت؛ التجهیزات الورشات، المخازن، حیث من للمؤسسة تصمیمهاو  للمؤسسة الجغرافي الموقع -

 ؛ الغالف ، شكله المنتوج، نوعیة -

                                                
 .484-483ص -ص سابق، جعمر  إدریس، صبحي محمد وائل الغالبي، منصور محسن طاهر 1
 . 484 ص سابق، مرجع،  إدریس صبحي محمد وائل الغالبي، منصور محسن طاهر 2
 المتمیز األداء حول الثاني الدولي الملتقى فعالیتها، وزیادة المنظمات أداء تقییم في التسییر مراقبة أدوات بین التكامل أهمیة یحیاوي، نعیمة بریش، السعید 3

 . 298 ص ،2011نوفمبر 23 -22 ورقلة، الثانیة، الطبعة ، اتوالحكوم للمنظمات
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 المستهلكین؛ رغبات مع المؤسسة منتجات توافق مدى -

 المؤسسة؛ في والتخزین اإلنتاج طاقتي بین التناسب -

 اإلنتاج؛ عملیة في المستعملة المواد نوعیة -

 : البشریة العوامل  / ب 

  والجنس؛ السن حیث من البشریة ةالتركیب -
 والتكنولوجیا یشغلونها التي والمناصب العمال مؤهالت بین التوافق ومدى المؤسسة أفراد تأهیل مستوى -

 ؛ المستخدمة

 والحوافز؛ المكافآت أنظمة -

 ؛ واإلدارة العمال بین  العالقة -

 . المعلومات نوعیة -

 أهم أن بینت الدراسات أن غیر وضبطه، تحدیده یمكن وال جدا واسعا لألداء المفسرة العوامل مجال ویبقى
 ). مواردها(  محیطها قبل نفسها المؤسسة من تأتي المرتفع األداء تحقق التي العوامل

  : األداء في المؤثرة الخارجیة  العوامل: الفرع الثاني 

 : منها األداء على تؤثر خارجیة هناك عدة عوامل

  : العوامل االقتصادیة / أ 

االقتصادي الذي تتواجد فیه المؤسسة، الظرف االقتصادي كاألزمات ل في مجموعة العوامل كالنظام تتمث  
، قد یتیح عناصر إیجابیة للمؤسسة فالظرف االقتصادي… االقتصادیة وتدهور األسعار، ارتفاع الطلب الخارجي

  .1كذلك األسواق والمنافسین. كحالة تلك التي یرتكز نشاطها على التصدیر وتستفید من ارتفاع الطلب الخارجي

  :العوامل االجتماعیة / ب 

بالعالقات بین مختلف مجموعات  ، تتمثل في العناصر الخارجیة المرتبطة بتغیرات سلوك المستهلكین   
، من التعریف یتبین أن العوامل االجتماعیة "المجتمع وبالتأثیر الذي تمارسه تلك  العناصر على المؤسسات

لعامل البشري، ومن هذه العوامل نذكر النمو الدیمغرافي، فئات العمر، األقسام االجتماعیة، شدیدة  الصلة با

                                                
1 Gilles Bressy , Christian Konkuyt ,Economie d’entreprise. Edition Sirey ,Paris,1990,P.16. 
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ودراسة العوامل  االجتماعیة تقدم معلومات مفیدة للوظیفة التجاریة داخل المؤسسة كإرسال منتوج جدید 
  .1واستهداف حصة من السوق

قرار السیاسي واألمني للدولة،  السیاسة الخارجیة، انتشار من بین هذه العوامل االست: العوامل السیاسیة والقانونیة
  .2األحزاب السیاسیة، المنظومة القانونیة، أحكام وقرارات المحاكم

من بینها المعارف العلمیة، البحث العلمي، واإلبداعات التكنولوجیة، تداول براءات  :العوامل التكنولوجیة   / جـ 
 محیطها بعوامل المؤسسة تربط التي الدالة متغیرات ضمن األهمیة بالغ راعنص العوامل هذه تمثل... االختراع 

 تحدید التكالیف، حجم تضخیم أو تخفیض في بعید حد إلى تساهم تستخدمها التي التكنولوجیة نوعیة ألن ذلك
 وعلیه األداء، مستویات تعظیم أو تدنیة في كله یساهم مما المعلومات معالجة كیفیة تحدید المنتجات، نوعیة
 للصناعة بالنسبة سواء أثارها وتحدید وتقییمها، بها، والتنبؤ التكنولوجیة التطورات متابعة المؤسسة على یجب
 بل المتابعة في ینحصر ال دورها إن بل مستقبلها، على تؤثر التي األخرى الصناعات إلى أو إلیها تنتمي التي

 اإلبداع إلى سباقة تكون أن أجل من لها الداخلي ىالمستو  على والتنمیة التطویر بحوث تشجیع إلى یتعدى
  .3تسییریة أو تقنیة كانت سواء أنشطتها لمختلف الدائم التحسین وبالتالي واالختراع

  
  األداء تقییم عملیة ماهیة : الثاني المبحث
 خالل من علیه یزالترك النامیة الدول وبدأت ، ذلك المتقدمة الدول أدركت فقد لألداء الكبرى األهمیة من انطالقا
 العملیة هذه وأقسام وأهداف األداء تقییم بعملیة متعلقة مفاهیم توضیحب المبحث هذا في وسنقوم ، تقییمه عملیة

  .التقییم عملیة صعوبات إلى باإلضافة
  

 : األداء تقییم عملیة مفهوم: المطلب االول 

 أوال یقاس أن یجب تقییمه عند شيء أي ألن ، المؤسسة في التقییم مرحلة القیاس عملیة تسبق أن البدیهي من
 .التقییم مرحلة تأتي ثم

 : األداء قیاس :الفرع االول 

  وغیاب القیاس یدفع المسرین  إلى التخمین  واستخدام . تحدید كمیة أو طاقة عنصر معین" القیاس هو  

                                                
1Pierre Bergeron, la Gestion Moderne: Théorie et Cas. Gaétan Morin éditeur, Québec,1993, P.38, 
 .93ص سابق، مرجع زهودة،م الملیك عبد 2
 .93ص السابق، المرجع نفس 3
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تحدید مقدار نتائج  المؤسسة،  قیاس األداء هو إذن ، 1"الطرق التجریبیة التي قد تكون أو ال تكون ذات داللة
القیاس، : وتعد عملیة قیاس األداء المرحلة األول من عملیة  الرقابة المتمثلة في ثالث مراحل أساسیة هي 

  .المقارنة، تصحیح االنحراف

 :2 التالیة النقاط في األداء قیاس  أهمیة إیجاز ویمكن

 .اإلدارة إلى العمل برنامج أداء حول التقاریر لرفع معینة آلیة یوفر القیاس إن :التقریر -
 .التصحیحیة القرارات اتخاذ في تساهم القیاس نتائج إن :القرارات اتخاذ -

 تطبیق في لالستمرار المنظمة وضع من تحسن قرارات اتخاذ على تعمل القیاس نتائج إن : الخطط تنفیذ -

 .المرسومة والخطط إستراتیجیتها

 الخارجیة العالقات وكذلك ، العاملین بین الداخلیة العالقات اقعو  یحسن األداء قیاس إن : األداء تطویر -

 .العمالء مع

 : األداء تقییم تعریف : الفرع الثاني 

 هذه أن إال المقاییس، من عدد على اعتماداً  تتحقق التي ، الرقابیة العملیة مراحل احد األداء تقییم یمثل    
 وان لتخصصها، وفقا محددة نشاط أو وظیفة منها عةمجمو  كل تقیس أن یمكن بحیث  متعددة، المقاییس
 فان ثانیة ناحیة  ومن ، األخرى الجوانب دون األداء من جانب تقویم إلى یؤدي أخرى دون مجموعة استخدام
 ونسبة الدخل إجمالي بنسبة تقاس الربحیة إن ذلك، مثال متعددة األداء من محددا جانیا تخص التي المقاییس

 السیولة ونسبة التداول بنسبة تقاس والسیولة االستثمار على والعائد الملكیة على العائد نسبةو  التشغیلي الدخل
  الخ.. السریعة

  :هو الذي أوال التقییم مفهوم معرفة یجب األداء تقییم تعریف إلى التطرق قبل ولكن
 المتاحة الموارد أن نم والتأكد األعمال سیر كیفیة معرفة بقصد أعلى سلطة قبل من ومراجعة إشراف عملیة" 

 یكون، أن یجب بما كائن هو ما بین المقارنة عملیة هو" أو ،3"الموضوعة للخطة وفقا تستخدم المنظمة داخل
  . 4"كان میدان أي في كائن هو وما یكون أن یجب ما بین الموجود الفرق على حكم ووضع

                                                
1George R. Terry, Stéphan. G Franclin , les principes  du  management. Ed  economic , 8 ed Paris ,1985, p 

493. 
2 Frost, Bob, Measuring performance, Measurement  International , Dallas, USA, 2000, p- p 14-16. 
 .18 ص ،2008، عمان، 01فارس رشید البیاتي، محاسبة األداء في المؤسسات الخدمیة، دار آیلة للنشر والتوزیع، الطبعة  3
4 PETIT,  BELANGER ,  BEN  ABOU,  FOUCHER,  BERGERON,  Gestion  Stratégique  etrationnelle des 

Ressources Humaines ; Editeur GAETEN MORIN, 1993, P- P 705-706. 



 األداء المالي وتقییمه باستخدام قائمة التدفقات النقدیةالثاني                                         الفصل 
 

56 
 

 وفاعلیة دقة مدى لتقییم المعاییر استخدام مالتقیی ویتضمن ما، لغرض حكم إصدار"  بأنه التقییم موناهان وعرف
  .1"األشیاء

 تنصب باعتبارها المراقبة، عملیة من جزء أو مرحلة أنها على الباحثین من كثیر فینظر األداء تقییم عملیة أما
 لماذا أما ؟یتحقق أن یجب مما تحقق ماذا على اإلجابة اجل من وتمارس المؤسسة في المحققة االنجازات على

 عملیة في یدخل وال الرقابة مراحل من أخرى مرحلة هي علیه فاإلجابة ؟ یتحقق أن یجب كان الذي تحققی لم
 حكم إصدار ثم المرجعیة المؤشرات مع الفعلیة النتائج مقارنة عند تتوقف األخیرة هذه أن أي األداء، تقییم إطار
 دراسة أیضا تتضمن ذاتها حد في داءاأل تقییم عملیة إلى باإلضافة فهي الرقابة أما مؤسسة أداء بشأن

 تقییم"   أن یرى من هناك الشأن هذا وفي اتخاذها، الواجب التدابیر وكذا أسبابها لتحدید وجدت إن االنحرافات
 إلى یصل لكي التنظیم داخل األنشطة توجیه عملیة هي الرقابة كانت فإذا الرقابة، عملیة من جزء هو األداء
  . 2"الرقابیة المعلومات ومؤشرات دالالت استقراء هو اءاألد تقییم فإن محدد هدف
  : معناه إلیضاح منها مجموعة على االقتصار وسنحاول، األداء لتقییم تعاریف عدة وهناك
 أرید التي لألعمال مطابقة معینة مدة نهایة في انجازها تم التي العملیات أن من للتحقق وسیلة هو" األداء تقییم

 العالقة ذات الجهات إعطاء لغرض المعتمدة والمبادئ الصادرة والتعلیمات المحددة البرامجو  الخطط وفق إنجازها
 والعملیة العلمیة المقترحات تقدیم لغرض أسبابها تشخیص مع واالختناقات االنحرافات عن الواضحة الصورة

  .3"تالفیها ثم ومن لمعالجتها
 بمؤشرات الفعلي األداء مقارنة في التقییم عملیة جوهر ویكمن الرقابیة العملیة في رئیسیة خطوة یمثل" هو أو

 ذلك یلي ثم. عنها) البشریة( اإلداریة المسؤولیة وتحدید وتبریرها االنحرافات، على والوقوف مقدما محددة
  .4"ذلك أمكن كلما التصحیحیة الخطوات

 مادیة كانت سواء المختلفة طاتالنشا تنفیذ مستوى على للتعرف بالسعي یتمثل" األداء تقییم أن یرى من وهناك
 خالل من الموارد تلك استخدام كفاءة ورفع االختناقات إلزالة والفعالة المطلوبة الخطوات إلى وصوالً  بشریة أم

 االنحرافات تعالج التي المقترحات ووضع الفاعلیة من اكبر بدرجة األهداف وتحقیق والضیاع الهدر تقلیص
  .5"أكثر واقتصاد وفاعلیة كفاءة تحقیق نحو األداء توجیه سبیل في واإلسراف

                                                
1  consenteLa dernier . www.upu.edu.samajalathumanitiesvol  :05/11/2011.  

 
 .95 ص سابق، مرجع مزهودة، الملیك عبد 2
 .65 ص. 2002،  7یرة في الموصل، مجلة تنمیة الرافدین، العدد كنعان عبد الغفور حسن، تقییم األداء الصناعي بالتطبیق على معمل السكر والخم 3
 .635 ص ،1969 بیروت، العربیة، النهضة دار والخدمات، األعمال قطاع في االقتصادي األداء تقییم موسى، محمد أحمد 4
ستراتیجیة العملیات وأثرها في األداء، أطروحة دكت 5  .07ص ،1997وراه ، جامعة بغداد ، العقیدي إبراهیم جهاد، تحلیل واقع وأبعاد وإ
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 الجوانب إظهار أي( وضعفه الشيء قوة جوانب واستخالص إظهار بها نعني األداء تقییم عملیة أن كما
 تقییم عملیة إلى فینظر فعال، حققته ما مع لتحقیقه المؤسسة تهدف كان ما بمقارنة وذلك) له والسلبیة االیجابیة

 المنافع وحساب الموارد استخدام وكیفیة للوحدة المرسومة األهداف تحقیق مدى معرفة: " أنها على المؤسسة أداء
  .1"نفسها الوحدة على ذلك وآثار والتكالیف

 واألهداف الخطط ومراجعة تحلیل عن عبارة هي" األداء تقییم عملیة بأن القول یمكن السابقة التعاریف من
 ومن األهداف، تحقیق إلى تؤدي بحیث كفاءة وأعلى استغالل أحسن دیةوالما والبشریة المالیة الموارد واستخدام

  ".المستقبل في االنحرافات هذه تكرار وعدم موفقة قرارات اتخاذ لنا لیتسنى الناشئة االنحرافات استخراج ثم
  : یلي ما نستنج أن ویمكن
 ؛ مستمرة یةعمل هي التقییم عملیة أن أي دوریة، بصفة تتم عملیة هي األداء تقییم عملیة -

 محددة؛ أهداف ضوء على مبنیة تكون أن یجب التقییم عملیة -

 في المنشأة في العاملین جمیع یشمل األداء تقییم أن أي والشمولیة، بالعمومیة تمتاز األداء تقییم عملیة -
  .األداء تقییم وعدالة بنزاهة المنشأة في من جمیع تشعر التقییم فشمولیة اإلداریة، المستویات كافة
  : األداء تقییم أهمیة  : الفرع الثالث 

 االستثمار قرارات من كل ظل في الربحیة ومستوى السیولة توفر من التأكد في األداء تقییم أهمیة تنصب 
 الحالیة القیمة لتعظیم السعي إطار في األرباح مقســوم إلى باإلضافة مخاطر، من یصاحبهما وما والتمویل
 المؤسسة سیولة على والــمــحافظة للمؤسسة الحالیة القیمة زیادة هي المالیة اإلدارة أهداف أن باعتبار ؛ للمنشأة

 تقییم أهمیة وتمكن. 2)الربحیة(  االستثمار على المناسب العائد وتحقیق والتصفیة، اإلفالس خطر من لحمایتها
  : 3یلي فیما األداء

  ؛ اإلشراف إلى حاجة أكثر تكون التي المسؤولیة مراكز إلى العلیا اإلدارة التوجیه على یساعد -
 وكذلك وتنمیتها الناجحة العناصر إبراز یتم حیث ، المستقبل في المؤسسة في البشریة الطاقة ترشید على یقوم -

  ؛ عنها االستغناء األمر یتطلب التي المنتجة غیر العناصر
 التي المجاالت نحو نشاطاتهم توجیه خالل من األهداف تحقق التي القرارات اتخاذ على األقسام مدراء مساعدة-

  ؛ والحكم للقیاس تخضع

                                                
 .189ص ،1999 األردن، للنشر، حامد دار ،01 الطبعة المشروعات، تقییم في مدخل اهللا، عبد جاسم عقیل 1
 .26، ص 2000كراجة عبد الحمید وآخرون، اإلدارة والتحلیل المالي أسس ومفاهیم وتطبیقات، دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان  2
 .79-78 ص - ص ،1994 مصر، ، األداء، وتقییم اإلداریة المراجعة فراج، عطیة ثناء ، مودمح حامد منصور 3
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 مع هذا. وواقعیة موضوعیة نتائج تتحقق أن یمكن حتى التقییم عملیة تتم أن یجب االعتبارات هذه ضوء وعلى
  : هي هامة، نقطة على التأكید ضرورة

 التجاریة النواحي على تمدتع والتي المؤسسات في األداء كفاءة أسس تحدید في تعتمد التي المحاوالت أن
 بمعیار تضحي قد صناعیة مؤسسة أن هو والسبب ونجاحها، المؤسسة كفاءة على للحكم كافیة غیر والمحاسبیة،

  .الطویل المدى في تحققها أخرى العتبارات القصیر المدى في التجاریة الربحیة
 للحكم جیدا مؤشرا تعد التجاریة، النواحي على والمعتمدة اإلنتاجیة المؤسسات في األداء تقییم عملیة بأن علما
 وخاصة المالیة الربحیة معاییر على االقتصادیة المعاییر وتطغي لوحدها نظرها وجهة من المؤسسة نجاح على
 .1الدولة تمتلكها التي المؤسسات في

  : األداء تقییم عملیة أهداف: المطلب الثاني 
 بالدراسات یرتبط نظریا هدفا جوانبها إحدى في تأخذ لتيا أهمیتها خالل من التقییم عملیة أهداف تأتي

 مكتملة غیر تبقى االقتصاد و اإلدارة ونظریات أبحاث بأن القول ویمكن ، عموما والرقابیة واإلداریة االقتصادیة
  . بأخرى أو بصورة األداء كفاءة تقییم موضوع بحث دون
 التقییمیة العملیة لطبیعة نسبة آخر عن ما لهدف بتقتر  قد كثیرة أهدافا األداء لتقییم أن یتبین ذلك من

 األهداف نإف ذلك ومع ، خدمیا أو إنتاجیا للتقییم الخاضع المشروع:  یكون كأن ، وطریقته التنفیذ ومستلزمات
  :  2یلي ما منها كفاءتها تقاس التي األنشطة أوجه لمختلف مشتركة تبقى العامة
   لتلك طبقا تم قیاسها أن من التأكد لغرض األهداف من  تداءاب االقتصادیة الوحدة على التعرف یتم -1

 ؛ األهداف

 ؛ الداخلي نظامها أو تأسیسها قانون في لها المحدد هدفها تحقیق نحو تسیر المنشأة أن من التأكد -2

 بمختلف ذلك ویساعد لتكرارها منعا التصمیمیة اإلجراءات واقتراح أسبابها ومعرفة االنحرافات اكتشاف -3
 المدراء یركز إذ ، باالستثناء اإلدارة مبدأ طریق عن الرقابیة الوظیفة ممارسة على اإلداریة یاتالمستو 
  األخرى لمهامهم یتفرعون الوقت نفس وفي المكتشفة االنحرافات على

 ؛ المستقبلیة الخطط إعداد في اإلدارة ترشید -4

 جید بشكل لمتاحةا لمواردها المنشاة استخدام كیفیة متابعة طریق عن اإلخفاق ترشید -5

  لجهودهم موضوعي تقییم لوجود اإلبداع على العاملین تحفیز -6

                                                
1 Rebert  Houdayer, évaluation financière des projets, 2eme édition, économica édition, France, 1999, P 32. 
 .20 -19ص  –فارس رشید البیاتي، مرجع سابق، ص / د 2
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 وبین الواحدة الوزارة في المؤسسات وبین الواحدة المؤسسة ضمن المنشات أداء بین المقارنة إجراء -7
  القطاع بین ثم القطاع في الوزارات

 تكرم فهي العاملین لتقییم نظاما العلیا دارةاإل تتبع حینما األقسام مدراء أو التنفیذیین المدراء على الرقابة -8
  لها مرفوعا دوریة تقاریر شكل على ذلك نتائج وتقدیم منتظمة بصورة العاملین بمراقبة التنفیذیین المدراء

 العاملین كفاءة إغفال من یقلل التحیز عن البعید الموضوعي التقییم الن المجدین إلنصاف عادلة وسیلة -9
 ضجیج دون نیعملو  الذین المجدین

 وقدراتهم العاملین على وانعكاساته ذلك أثار معرفة و والتدریب االختبار سیاسات تقییم-10

 ما ومنها رقابي هو ما منها ، األغراض متعددة اتجاهات التقییم ألهداف أن أعاله، ورد ما وفق على یالحظ
  . الیةالم و البشریة الموارد استخدام كفاءة في أو للمستقبل للتخطیط یتعلق

 یتعلق ما ومنها ، بالتقییم القائمین بإعداد یتعلق ما منها عدیدة بمراحل تمر التقییمیة األهداف تحقیق إن
 معینة منشاة أداء كفاءة مدى لقیاس متكاملة عملیة تكون ،إذ ذاته التقییم نوع على ذلك یتوقف ، التقییم بموضوع

 معین نشاط أو معین قسم كفاءته مدى قیاس على فقط قتصرةم التقییم عملیة تكون قد أو ، أهدافها تحقیق في
 و المعلومات و البیانات بجمیع لعالقته األهداف واضح التكلیف یكون أن األمر في ،والمهم  المنشأة تلك من

 الرأسیة العالقات و المسؤولیة مراكز تحدید في وعالقته ، األعمال و الخطوط ومتابعة الحقائق على التحري
  .بطبیعتها وماال ووقتا جهدا تكلف أمور وهذه المراكز تلك بین ةواألفقی

 : أقسام وخطوات عملیة تقییم األداء  :المطلب الثالث 

  :أقسام عملیة تقییم األداء  : الفرع االول 
تعتبر عملیة تقییم األداء في المؤسسة عملیة شاملة للنشاطات الموجودة داخل المؤسسة، فیمكن قیاس كفاءة  

  :1ام الموارد المتاحة على مستوى كل قسم من أقسام المؤسسة وعلیه یمكن تحدید أنواع تقییم األداء التالیة استخد
ویتمثل هذا النوع من تقییم األداء في التحقق من مدى الوصول إلى األهداف : تقییم األداء المخطط / أ 

اسات الموضوعة مع المؤثرات الفعلیة المخططة، وذلك عن طریق مقارنة المؤثرات الواردة في المخطط والسی
وهذا وفق فترات زمنیة دوریة، فیمكن أن تكون شهریة أو فصلیة أو سنویة وربما تكون لفترات متوسطة المدى 

من ثالثة إلى خمس سنوات، وهذا هدف إظهار مدى التطور الحاصل في األداء الفعلي ألنشطة المؤسسة 
یضاح االنحرافات واألخطاء التي حدثت في عملیة التنفیذ مع تفسیر المسببات والمعالجات الالزمة لها، إال أنه  وإ

  یجدر اإلشارة إلى ضرورة مراعاة الظروف التي أحیطت بتنفیذ الخطة والتي لها تأثیر على نتائج المؤسسة ؛
                                                

 .43 ص ،2007 عمان، والتوزیع، للنشر المناهج دار المالیة، النسب باستخدام األداء یمتقو  الكرفي، مجید 1
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ا والبشریة، وهذا یقصد بتقییم األداء الفعلي تقییم كافة الموارد المتاحة المادیة منه: تقییم األداء الفعلي  / ب 
بمقارنة األرقام الفعلیة ببعضها البعض ألجل التعریف على االختالالت التي تحدث وقیاس درجة ومستوى األداء 

في توظیف هذه الموارد في العملیة اإلنتاجیة، وهذا طبعا یتطلب تحلیل المؤشرات الفعلیة للسنة المالیة المعنیة 
ل السنة، وعلى ضوء ما تكشفه المعاییر والنسب التحلیلیة المعتمدة في ودراسة تطوراتها عبر فارات محددة خال

المؤسسة یتم مقارنة هذه المؤثرات مع األرقام الفعلیة للسنوات السابقة في نفس المؤسسة، إضافة إلى مقارنتها مع 
  من نتائج خالل السنة المالیة المعنیة والسنوات السابقة أیضا؛... ما حققته 

ویقصد به مقارنة النتائج الفعلیة مع القیم المعیاریة، ویأخذ هذا نوعین ) : القیاس(تقییم األداء المعیاري   / جـ
من المقارنة حیث یمكن أن یتم عن طریق مقارنة النتائج التي حققتها المؤسسة لمختلف نشاطاتها كاإلنتاج 

قد وضعت لتكون مقیاسا للحكم ما إذا كانت  والمبیعات و األرباح والقیمة المضافة مع نتائج معیاریة كانت
النتائج الفعلیة مرضیة أم ال، حیث توضع األرقام المعیاریة على اعتبار مجموعة من الشروط منها اإلمكانیات 

والقدرات اإلنتاجیة للمؤسسة، أو عن طریق مقارنة النسب والمعدالت الفعلیة مع النسب والمعدالت المعیاریة 
  ؛)القیاسیة(

حیث یتطرق هذا النوع من التقییم إلى كل جوانب النشاط في المؤسسة  ) :الشامل(تقییم األداء العام  / د 
باستخدام جمیع المؤثرات المخططة والفعلیة والمعیاریة في عملیة القیاس والتقییم، والتمییز بین أهمیة نشاط وآخر 

رجحیة الذي تراه اإلدارة العلیا باستخدام هذه وهذا بإعطاء أوزان ألنشطة المؤسسة كل وزن یشیر إلى مستوى اال
  .االرجحیات ومؤثرات النتائج المخططة والفعلیة والمعیاریة یتم التوصل إلى درجة التقییم الشامل للمؤسسة

  :خطوات تقییم األداء  : الفرع الثاني 
  : 1توجد عدة خطوات لتقییم األداء وهي

عالنها على كافة ا/ أ    :ألفراد الذین یتأثرون بهارسم سیاسة التقییم وإ
  یجب أن تبلغ السیاسة جمیع من یعنیهم األمر سواء القائمین بالتقییم أو الذین یخضعون لتقییم أدائهم من خالل 

  معرفة الهدف من السیاسة والطرق بالنسبة لتولى وفهم طریقة التقییم والغرض الذي ستستخدم من اجله بالنسبة
  .للثانیة  

  :ة التي تتبع في التقییم اختیار الطریق/ ب 
   .یتوقف اختیار الطریقة في الشخص الذي سیتولى إعداد تقریر التقییم ، واألفراد الذین توضع التقاریر عن أداءهم

                                                
 .139 - 137 ص -ص ، لبنان ، والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة ، التنظیمي األداء وكفاءة البشریة الموارد إدارة ، بربر كامل 1
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ومن الطرق المتبعة ترتیب التقدیرات الموضوعة عن مختلف الصفات بطریقة عكسیة ، تقییم لجمیع األشخاص 
  .عن كل صفة على حدى 

حتى یكون هناك نجاح في استخدام تقاریر األداء البد أن یكون األفراد ملمین بالهدف *: المقومینتدریب   /جـ 
  .والعیوب التي تكتنفها من إعداد تلك التقاریر وطریقة استخدامها ومزایاها

  :تحلیل السیاسة وتحلیل النتائج / د 
بالنسبة ألیة مجموعة من األفراد في ظرف  البد أن یحدد الوقت الذي یتم فیه وضع التقییم بحیث تنتهي العملیة

  .محدود 
ومن هذه الخطوات یمكن التوصل إلى أن تقییم األداء هو الحلقة المغذیة لمختلف مراحل تقییم أداء وسیاسات 

  .1الموارد البشریة 
  المجاالت العامة ومقومات عملیة تقییم األداء : المطلب الرابع 

  :قییم األداء المجاالت العامة لت: الفرع االول 
  :2توجد ثالثة مجاالت أساسیة لتقییم األداء وهي 

  :مراقبة الخطة ومتابعة تنفیذها  / أ 
بعد وضع الخطة من طرف المؤسسة یستلزم األمر متابعة ما تم تحقیقه من أهداف وفقا للمواعید المحددة ، أي 

ذ األهداف خالل فترات زمنیة متقاربة لتدارك أي مقارنة النتائج الفعلیة باألهداف المخططة ، والبد من مراقبة تنفی
  .اختالل في الوقت المناسب 

  :تقییم نتائج األعمال بالنسبة لما كان مستهدفا منها / ب 
ویعني تقییم النتائج المترتبة على التنفیذ للتأكد من التطورات والتأثرات االقتصادیة التي حدثت نتیجة تنفیذ الخطة 

  .منها وكذا اكتشاف نقاط الضعف ومواجهتها في حدود ما هو مستهدف 
  
  

  :الرقابة عل كفایة األفراد  / جـ 

                                                
 .األشخاص الذین یقومون بعملیة التقییمهم * 

 . 328 ص ، 2003 ، السعودیة العربیة ، الریاض ، المریخ دار ، البشریة الموارد إدارة ، جاري ردیسل 1
  .76 ص ، سابق مرجع ، فراج عطیة ثناء ، محمود حامد منصور 2
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وهي تعني التأكد من قیام المؤسسة  بمختلف أوجه نشاطها وتنفیذ أهدافها بأعلى درجة من الكفایة والرقابة على 
ارد المتاحة ، ومن خالل كفایة األداء لها أهمیة بالغة في المؤسسة نظرا لضرورة تحقیق االستخدام األمثل للمو 

  :والشكل التالي یوضح المجاالت األساسیة لتقییم األداء . الشكل التالي سنوضح مجاالت تقییم األداء 
  مجاالت عملیة تقییم األداء:  ) 03 (شكل رقم ال

  
  
  

 نتائج تقییم                              كفایة على الرقابة
  األعمال
  األفراد
  

 تنفیذها ومتابعة الخطة مراقبة

  
  .76 : ص ،1994 مصر، ، األداء، وتقییم اإلداریة المراجعة فراج، عطیة ثناء ، محمود حامد منصور

حتى یتمكن المسیر من تحقیق األهداف المرجوة من عملیة تقییم : مقومات عملیة تقییم األداء   : الفرع الثاني 
  : 1المقومات نلخصها في النقاط التالیةاألداء، البد أن تتوافر لهذه العملیة مجموعة من 

الشمول بما یغطي كافة أداء المؤسسة، ویعطي في نفس الوقت انطباعا ورؤیة واضحة عن موقف  -
 المؤسسة محل التقییم من كافة جوانب األداء؛

االرتباط بنشاط المؤسسة محل التقییم وأهدافها، مع ضرورة تعرف القائمین والعاملین بهذه المؤسسة على  -
 المؤشرات واألهداف المرجوة بما یكفل توفیر الرغبة في تقبل نتائجها؛

أن یعكس النواحي الكیفیة في األداء بجانب النواحي الكمیة ، كما یجب أن یعكس الترابط بین الوظائف  -
 اإلداریة المختلفة بالمؤسسة؛

وضیح المسارات السلیمة أن یتمكن الوصول إلى نتائج ایجابیة والى تحسین األداء ، ورفع الكفاءة، بت -
 األداء فیما بعد، وأن ال تقتصر على أوجه الخلل واالنحرافات فقط؛

                                                
 ،1998 لبنان، بیروت، والنشر، للطباعة الوسام دار المالیة، والمؤسسات المصارف في األداء وتقییم والرقابة المحاسبة نظم السیسي، حسن الدین صالح 1

 .244 ص
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التكامل مع أنواع الرقابة األخرى، مع مراعاة السهولة والسلطة، وارتكازه على عدد قلیل من النماذج  -
 والمؤشرات التفصیلیة؛

منها، یقیم على أساسه أداء  من المفضل اختیار معیار أو مؤشر رئیسي واحد أو عدد محدود جدا -
اإلدارة، ویكون قادرا على استیعاب كفاءة أداء المؤسسات من كافة جوانبها بما یمكن من قیاس كفاءتها 

 الكلیة؛

االستمرار في تطبیق النظام المفتوح لتقییم األداء، بمعنى عدم االقتصار على مدة زمنیة، بل یجب أن  -
في فترات قصیرة ، لمواجهة االنحرافات قبل استفحال آثارها في  یقسم هذا النظام بالدوریة واالنتظام

 الجهات غیر المرغوبة وتوجیهها نحو خطوط السیر المرسومة؛

توافر نظام واضح ومستقر للحوافز المادیة ، مع ضرورة مراعاة االرتباط بین حجم الحوافز والمعیار أو المؤشر 
  .على زیادة اإلنتاجیة واالستخدام الكفء للموارد المتاحة األساسي للتقییم بما یمكن من تشجیع العاملین

 :صعوبات عملیة تقییم األداء   :المطلب الخامس 

إذا كانت عملیة تقییم األداء على المستوى النظري قد حظیت بشيء من االتفاق بین الباحثین والمنظرین، وتبدو 
الرقابة، یقوم المسیرون من خاللها بقیاس  وحسب ما سبق سهلة نوعا ما باعتبارها مرحلة من مراحل عملیة

انجازات المؤسسة كفاءة وفعالیة، فإنها على المستوى التطبیقي طرحت والزالت تطرح إشكالیات معقدة بالرغم من 
كثرة الدراسات والبحوث التي تهتم بالموضوع، وذلك لكون انجازات المؤسسة هي نتائج تفاعل العدید من العوامل 

لمتجانسة فیما بینها من جهة وصعوبة تكمیم الكثیر منها من جهة أخرى، وتبریرا لصعوبة قیاس والظواهر غیر ا
،مما 1" األداء مفهوم مجرد اجتماعیا مكون في أذهان باحثي ومنظري التنظیمات: "األداء یقول احد الباحثین

علق األمر بقیاسه أو جعل إسقاطه على واقع المؤسسات وتحویله إلى مفهوم ملموس أمرا صعبا خاصة إذا ت
ونشیر هنا إلى أن قیاس األداء تعرض لنفس إشكالیة قیاس اإلنتاجیة من حیث قصره على الموارد . تكمیمه

البشریة فقط أو تعمیمه على باقي عوامل اإلنتاج اإلشكالیة التي نتجت أصال عن مفهوم األداء في حد ذاته، 
مؤسسة أم یخص مواردها البشریة فقط، وحسب الباحثین وذلك من حیث اعتبار مصطلح األداء یشمل كامل ال

الذین یحصرونه في المورد البشري فقط، فإن عملیة تقییم األداء ال تعدو إال أن تكون قیاسا النجازات عنصر 
  .العمل فقط دون باقي العناصر

  مفاهیم عامة حول تقییم األداء المالي:  المبحث الثالث 

                                                
 .98 ص سابق، مرجع مزهودة، الملیك عبد 1
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لي في المؤسسة إلى مدى نجاح المؤسسة في تحقیق أهدافها المالیة وذلك من تهدف عملیة تقییم األداء الما
خالل االستغالل األمثل للموارد واإلمكانیات المتاحة لها، سنتطرق في هذا المبحث إلى مفاهیم عامة حول األداء 

  .المالي وتقییمه، واألركان األساسیة لعملیة تقییم األداء المالي والعوامل المؤثرة فیه
  :ماهیة عملیة تقییم األداء المالي  :مطلب االول ال

  :تعریف األداء المالي : الفرع االول 
جدیر بالذكر أن الوظیفة المالیة تبحث عن أساس منهجي سلیم لتقویم استخدام األموال بفاعلیة وبأعلى كفاءة في 

  خالل معلومات مالئمة وطریقة المؤسسة ، كي یتسنى تحقیق األهداف المالیة المنشودة في األجل الطویل ، من 
  .تحلیل عملیة في بناء المؤشرات 

ویعرف بمدى تحقیق القدرة اإلیرادیة في المؤسسة ، حیث إن األولى تعني قدرة المؤسسة على تولید إیرادات سواء 
ض من من أنشطتها الجاریة أو الرأسمالیة أو االستثنائیة ، بینما تعني الثانیة قدرة المؤسسة على تحقیق فائ

أنشطتها الموضحة سابقا من اجل مكافئة عوامل اإلنتاج وفقا للنظریة الحدیثة والبعض یعرفه بمدى تمتع وتحقیق 
أو بتعبیر أخر مدى قدرة المؤسسة على ) ظاهرة اإلفالس(المؤسسة لهامش أمان یزیل عنها العسر المالي

  . 1التصدي للمخاطر والصعاب المالیة
  : 2بتسلیط الضوء على العوامل التالیة وأیضا یعرف األداء المالي

  العوامل المؤثرة في المردودیة المالیة؛ -
  أثر السیاسات المالیة المتبناة من طرف المسیرین على مردودیة األموال الخاصة ؛ -
  مدى مساهمة معدل نمو المؤسسة في إنجاح السیاسة المالیة وتحقیق فوائض من األرباح ؛ -
  شاط للمصاریف العامة ؛مدى تغطیة مستوى الن -

تشخیص الصحة المالیة للمؤسسة لمعرفة مدى قدرها على إنشاء قیمة ومجابهة " وعلیه فإن األداء المالي هو
المستقبل من خالل االعتماد على المیزانیات ، جدول حسابات النتائج والجداول الملحقة ولكن ال جدوى من ذلك 

صناعي الذي تنتمي إلیه المؤسسة النشطة في الدراسة ، وعلى هذا إذا لم یؤخذ الظرف االقتصادي والقطاع ال
كما أن األداء .3"األساس فإن تشخیص األداء یتم بمعاینة المردودیة االقتصادیة للمؤسسة ومعدل نمو األرباح

                                                
 مقدمة أطروحة ، المالیة المحاكاة باستعمال المبكر لإلنذار نموذج إرسال نحو:  االقتصادیة المؤسسات في المالي األداء وتقییم قیاس ، الغني عبد دادن 1

 . 36 ص ، 2007 ، الجزائر جامعة ، االقتصادیة العلوم في الدكتوراه شهادة لنیل
2 Serge evraert , analyse et diagnostic financiers , méthodes et cas , crolles , paris ; 1992 , p33.  
  . 36ص ، سابق مرجع الغني، عبد دادن 3
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ل المالي یتجسد في قدرتها على تحقیق التوازن المالي وتوفیر السیولة الالزمة لتسدید ما علیها، وتحقیق معد
  .1مردودیة جید وتكالیف منخفضة

  :تعریف عملیة تقییم األداء المالي   : الفرع الثاني 
تقدیم حكما له قیمة على إدارة الموارد الطبیعیة والمادیة والمالیة " عملیة تقییم األداء المالي للمؤسسة تعني

ء المالي للمؤسسة تقدیم حكما ذو ، ویعني تقییم األدا2"المتاحة للمؤسسة وذلك لخدمة رغبات أطرافها المختلفة
إدارة المؤسسة ومدى إشباع منافع ورغبات أطرافها  ( قیمة حول إدارة الموارد الطبیعیة والمادیة والمالیة المتحدة

، أي تقییم األداء المالي هو قیاس النتائج المحققة أو المنتظرة على ضوء معاییر محددة سلفا لتحدید  )المختلفة 
ومن مدى تحقیق األهداف لمعرفة مستوى الفعالیة، وتحدید األهمیة النسبیة بین النتائج والموارد ما یمكن قیاسه 

  . المستخدمة مما یسمح بالحكم على درجة الكفاءة
وبمعنى أخر یعتبر تقییم األداء المالي للمؤسسة قیاسا للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معاییر محددة سلفا، 

ئل طرق القیاس للتعریف الوحید لتحدید ما یمكن قیاسه ومن ثم فهي تكشف عن أهمیتها تقدم إجراءات ووسا
  : 3لإلدارة وذلك لألسباب التالیة

  تحدید مستوى تحقیق األهداف من خالل قیاس ومقارنة النتائج مما یسمح بالحكم على الفعالیة ؛ -
  .یسمح بالحكم على الكفاءة تحدید األهمیة النسبیة بین النتائج والموارد المستخدمة مما  -

حیث أن الفعالیة تقوم على تحقیق أهداف المؤسسة وفقا للموارد المتاحة ، فحین أن الكفاءة تقوم على االستخدام 
  .األمثل للموارد المتاحة مما یساعد على الوصول إلى أهداف المؤسسة 

رنته مع مثیله للمنافسین الرئیسین ، في تكون كل دراسة مالیة بهدف تقییم أداء المؤسسة وتطوره خالل وقت مقا
الواقع تقاس الفعالیة بدءا من الفروق المنسوبة إلى معیار مرجعي أو متفق علیه ، إذا هي تعتمد لحد كبیر على 

تكوین إجراءات الرقابة الدقیقة والدائمة والمنهجیة حتى یمكن اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المالئمة وكما هو 
  .4، وتعتمد الفعالیة على استخدام رقابة شدیدة محددة وسریعة على المیزانیة  الحال ألي مؤسسة

  
  

                                                
1 Marcel La flame , Le management: approche  systémique . gaetan  Morin éditeur, 3 ed CANADA, 1981,   P 

356. 
 والحكومات، للمنظمات المتمیز األداء حول الدولي العلمي المؤتمر المالیة، المحاكاة منظور من المالي األداء األمین، محمد ،كماسي الغني عبد دادن 2

 .304 ص ،2005، ورقلة جامعة
 . 38ص ، 2000 ، السعودیة العربیة المملكة الریاض، للنشر، المریخ دار ،)هنةالرا والتحدیات( األعمال لمنظمات المالي ،األداء جمعة فرحات السعید 3
 . 40ص سابق، ،مرجع جمعة فرحات السعید 4
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  :  والجهات المستفیدة منه أهمیة عملیة تقییم األداء المالي: المطلب الثاني 
  : أهمیة عملیة تقییم األداء المالي   :الفرع االول 

تحقیق فوائض ایجابیة من األرباح في سبیل یبرز دور المؤسسة في المجتمع حول االستخدام األمثل للسیولة ل
تشكیل الثورة ومن ثم تعظیم القیمة السوقیة ، والتي بدورها تعمل على تعظیم عائد حملة األسهم إن كانت 

  المؤسسة مدرجة في البورصة بطبیعة الحال ، وال یتأتى ذلك إال من خالل تحقیق أقصى اإلیرادات بأقل
  .1مخاطرة 

قتصادیة بصفة عامة إلى تحقیق الربح، لذا فتقییم األداء المالي یعتبر أداء رئیسیة الزمة وتهدف المؤسسات اال
لإلجراء الرقابي في المؤسسة ، فهو یظهر عن طریق تصحیح وتعدیل اإلستراتجیة والخطة الموضوعیة وترشید 

ى المصادر التمویلیة استخدامات الموارد المتاحة ، وهذا یساهم في بقاءها في بیئة تنافسیة وهي ترتكز عل
  .2واالستثماریة لها

  : 3ویتوقف أداء المؤسسات االقتصادیة على توضیح ما یلي
  أیجب النظر إلى األداء المستقبلي كمعیار وحید للحكم ؟ -
  هل یمكن التنبؤ باألداء المستقبلي ؟ إذا كان بنعم أیمكن التوقع على أساس دراسة میدانیة ؟ -

قدرة التمویل، نسبة التغطیة وتحقیق هامش األمان، : لتقییم األداء المالي فیما یلي تتمثل الجوانب الرئیسیة 
  .4التوظیف الكفء لألموال 

  :الجهات المستفیدة من تقییم األداء المالي  : الفرع الثاني 
  :5هناك العدید من الجهات المستفیدة من تقییم  األداء المالي وهي 

المدیرون بمقارنة أداءهم خالل السنوات الماضیة مع أهداف الربحیة والسوق من الطبیعي أن یرغب : اإلدارة  1
المختارة ومع أداء منافسیهم، فاإلدارة تقوم بتحدید أهداف المؤسسة من خالل الحصة السوقیة والنمو في قیمة 

لمستوى اإلداري المبیعات أو الوحدات والعائد على االستثمار، ویهتم بهذه المعلومات بشكل كبیر المدراء ضمن ا
  األعلى حیث یملكون مصادر عدیدة للحصول على هذه المعلومات بشكل خاص من تقاریر المؤسسة المالیة

  )المیزانیة العامة وحساب األرباح والخسائر(السنویة  
                                                

 . 353ص ، 1999 ، مصر ، والتوزیع للنشر الجامعیة الدار ، المال أسواق ، قرباقس رسمیة 1
 . 41ص ، سابق مرجع ، جمعة فرحات السعید 2
 . 42ص ، السابق المرجع نفس 3
 . 376 ص سابق، مرجع ، قرباقس رسمیة 4
                   ، 2005،عمان ، للنشر وائل دار ،)معاصر واستراتیجي كمي مدخل( البنوك إدارة الدوري، الرحمان عبد مؤید الحسیني، حسن فالح 5

 .240-239 ص -ص
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  :وهم یقسمون إلى ثالث فئات :  حملة األسهم العادیة 2
ألمد وهم یتطلعون إلى تعظیم اإلیراد الحالي وتوزیعه حملة األسهم الذین یمتلكون وجهة نظر قصیرة ا: أوال 

  علیهم؛
حملة األسهم الذین یمتلكون وجهة نظر طویلة األمد وهم یهتمون باحتجاز الربح لتحقیق النمو المستقبلي : ثانیا 

  في اإلیرادات وتعظیم رأس المال ؛
قدرة المؤسسة على تحقیق األرباح، العوائد حملة األسهم الذین یمتلكون وجهة نظر مستقبلیة وهم یختبرون : ثالثا 

  .والمخاطر للبدائل االستثماریة
وهم یتطلعون إلى استقرار األرباح بمستوى معین بحیث یوفر تغطیة مالئمة لمقسوم : حملة األسهم الممتازة  3 

  .األرباح
توى األرباح الحالیة مثل األفراد، المصارف أو المؤسسات المالیة الذین یركزون على مس :حملة السندات  4

  .والمستقبلیة، مقسوم األرباح، اقتراض المؤسسة وتقییمها للموجودات لتغطیة دیونهم
وهم یتحققون من التغیرات الرئیسیة التي تطرأ على ممتلكات المؤسسة أي  :مانحي االئتمان والمصرفیون  5

  .مطالبهم على المؤسسة أنهم یتأكدون من مدى كفایة الموجودات المتاحة في توفیر الضمانات ل
وهؤالء جمیعا ینصب اهتمامهم  :المحللون المالیون، االستثماریون، المضاربون في سوق بورصة األسهم 6

  .على مقارنة تقییم أسهم المؤسسة بموجب كشف المركز المالي مع تقییمها في سوق األوراق المالیة
داریین وحملة األسهم وبین ما یتقاضاه أعضاء النقابة وهم یقارنون بین اتجاهات أرباح اإل :اتحادات التجارة  7

  .من أجور
  :األركان األساسیة لعملیة تقییم األداء المالي : المطلب الثالث 

 1:اآلتیة األساسیة األركان على عموما ترتكز األداء تقییم عملیة بأن القول یمكن

 ) :المعاییر(مسبقا  محددة أهداف وجود  :الفرع االول 

 أو خطة صورة في تكون وقد مسبقًا، محددة أهداف توجد حیث إال توجد ال األداء تقییم عملیة أن كدالمؤ  من

 وضوابط، قواعد من تتضمنه وما الموازنة ربط وقوانین المالیة فاللوائح حاكم، قرار أو نمط أو معیار أو سیاسة

 .األداء تقییم عملیة أساسها على یتم قاً مسب محددة أهداف المعیاریة، األداء ومعدالت النمطیة التكالیف وكذلك

 النظم توفره ما على باالعتماد عادةً  الفعلي األداء تقدیر أو قیاس یتم:الفعلي  األداء قیاس :الفرع الثاني 

 مع األعمال، بهذه للقیام مدربین عاملین توفر ویجب ومعلومات، بیانات من اإلحصائیة المحاسبیة واألسالیب

                                                
 .80-79ص -ص. 2010ماجستیر، جامعة حلب سوریا،  أمارة محمد یحي عاصي، تقییم األداء المالي للمصارف اإلسالمیة، مذكرة 1
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 الخاصة القرارات واتخاذ ،أو التقدیر القیاس نتائج عرض لسرعة مناسبًا، ذلك كان متى مستحدثةال اآلالت استخدام

  .بها
 :بالمعاییر الفعلي األداء مقارنة :الفرع الثالث 

 التنبؤ من اإلدارة ولتمكین ، أم السلبیة اإلیجابیة أكانت سواء االنحرافات لتحدید بالمعاییر المحقق األداء مقارنة یتم

 تحول التي الالزمة اإلجراءات اتخاذ أجل من وقوعها قبل األخطاء مجابهة على قادرة وجعلها المستقبلیة، تائجبالن

ن الهامة، االنحرافات على الرقابة تركز أن ویجب ، وقوعها دون  واإلحصاء المحاسبة على مدربة صفوف وجود وإ

 .الموضوعة واألهداف المحققة جالنتائ بین المقارنة وتسهیل االنحرافات، كشف سرعة إلى یؤدي

 :االنحرافات  لتصحیح المناسبة القرارات اتخاذ :الفرع الرابع 

 وقیاس مسبقاً  المحددة األهداف عن المتاحة والمعلومات البیانات على یتوقف ما انحراف لتصحیح القرار اتخاذ إن

 یساعدان أسبابه وبیان االنحراف تحلیل فإن لذلك .المخطط بالهدف المحقق األداء ذلك ومقارنة الفعلي، األداء

 نوع بوضوح ومحدداً  ، المناسب الوقت في یكون أن یجب الذي المناسب القرار واتخاذ الموقف تقدیر على

 .بالقرار المحیطة الظروف جمیع االعتبار في آخذاً  المطلوب، التصحیح

 الموضوعة لألهداف اإلداریة الوحدات یقتحق مدى على للتعرف تهدف األداء تقییم عملیة بأن القول یمكن وبذلك

 الجید للتخطیط والضروریة الالزمة والبیانات المعلومات المختصة األجهزة لدى تتوافر بواسطتها أنه كما لها،

  .مستقبالً 
  :ویمكن توضیح مراحل عملیة تقییم األداء بالشكل التالي 

  .     ألداءمراحل عملیة تقییم ا) :   04(شكل رقم ال                 
  
  
  
  
  
  

  
  .بناءا على المعلومات السابقة من إعداد الباحث: المصدر 

  

 معاییر تحدید
 األداء

 األداء قیاس
 الفعلي

قرارات اتخاذ  
تصحیحیة    

 یطابق األداء ھل
؟المعاییر       ال 

 نعم

 توقف
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 :العوامل المؤثرة على األداء المالي للمؤسسة : المطلب الرابع 

تواجه المؤسسة خالل قیامها بنشاطها عدة مشاكل وصعوبات قد تعرقلها في أداء وظائفها ، مما یدفع بالمسیرین 
بحث عن مصادر هذه المشاكل وتحلیلها واتخاذ القرارات التصحیحیة بشأنها، وهذا ما تهدف إلیه عملیة إلى ال

تقییم األداء المالي للمؤسسة حیث تعمل على تشخیص الوضعیة المالیة للمؤسسة لمعرفة أهم المشاكل والبحث 
  : 1لى األداء المالي للمؤسسة نجدعن أسبابها ومحاولة اقتراح قرارات تصحیحیة، ومن أهم العوامل المؤثرة ع

 :العوامل الداخلیة المؤثرة على األداء المالي للمؤسسة  : الفرع االول 

هي تلك العوامل التي تؤثر على أداء المؤسسة والتي یمكن للمؤسسة التحكم فیها والسیطرة علیها بالشكل الذي 
  :مل نجد یساعد على تعظیم العائد وتقلیل التكالیف ومن أهم هذه العوا

 الرقابة على التكالیف؛ -

 الرقابة على كفاءة استخدام الموارد المالیة المتاحة؛ -

 .الرقابة على تكلفة الحصول على األموال -

باإلضافة إلى تأثیر مؤشرات خاصة بالرقابة حیث تهدف إلى رقابة اتجاه المصروفات خالل الفترات المالیة 
  :سسة ومحاولة ترشیدها وتصحیحها، ومن أهم هذه المؤشرات نجد المختلفة وتحلیل مدى أهمیتها النسبیة للمؤ 

 :نسبة الفوائد المدفوعة لألصول المنتجة -

  100)*إجمالي األصول المنتجة +إجمالي الفوائد: (وتحسب كما یلي 
  :حیث 

هذه وتبرز  .االستثمارات في األوراق المالیة والسندات الحكومیة+إجمالي القروض  =إجمالي األصول المنتجة 
 .النسبة قدرة المؤسسة على رقابة سلوك هذه الفوائد المدفوعة وقدرتها على زیادة األصول المنتجة

 :نسبة الفوائد المدفوعة على الودائع -

  100)*إجمالي ودائع العمالء والمستحق للمصاریف +إجمالي الفوائد المدفوعة :  (تحسب كما یلي 
مدفوعة إلى جملة األموال التي تحصلت علیها المؤسسة من مصادر حیث توضح هذه النسبة أهمیة هذه الفوائد ال

  .ویعتبر نقص هذه النسبة على ربحیة المؤسسة) الودائع من العمالء والمستحقات(الخارجیة 
  
  

                                                
 مذكرة ،ONIMAXوالتصدیر لالستیراد الوطنیة الشركة حالة دراسة :الموریتانیة المؤسسة أداء تقییم في المالي التحلیل دور الجلیل، عبد ولد الشیخ 1

 .84ص ،2008 الجزائر، جامعة ماجستیر،
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  : العوامل الخارجیة المؤثرة على األداء المالي للمؤسسة :الفرع الثاني 
تؤثر على أدائها المالي حیث ال یمكن إلدارة  تواجه المؤسسة مجموعة من التغیرات الخارجیة التي

نما یمكنها توقع النتائج المستقبلیة لهذه التغیرات ، محاولة إعداد خطط  المؤسسة السیطرة علیها ، وإ
  :لمواجهتها والتقلیل من تأثیراتها وتشمل هذه العوامل 

  التغیرات العلمیة و التكنولوجیة المؤثرة على  نوعیة الخدمات؛* 
  انین والتعلیمات التي تطبق على المؤسسات ومنافسة المؤسسات من طرف الدولة وقوانین السوق؛القو * 

  .السیاسات المالیة واالقتصادیة للدولة *         
  

  دور قائمة التدفقات النقدیة في تقییم األداء المالي : المبحث الرابع 
مة الدخل وقائمة المركز المالي أداة هامة ومفیدة تنبثق أهمیة قائمة التدفقات النقدیة من كونها تشكل مع قائ

لغایات  التحلیل المالي في المساعدة في تقییم أداء المنشأة الماضي والتنبؤ بما یتوقع أن یكون علیه األداء في 
المستقبل، وبالتالي یمكن أن نشتق من قائمة التدفقات النقدیة مؤشرات ونسب مالیة توفر معلومات ال تظهر في 

تي المركز المالي والدخل، بمعنى انه من خالل البیانات والمعلومات التي تتضمنها قائمة التدفقات النقدیة قائم
یتم اشتقاق مجموعة من النسب المالیة التي تستخدم أساسا في تقییم السیولة والربحیة بدرجة عالیة وتستخدم في 

  .جة اقلتقییم السیاسات المالیة والمرونة والتدفق النقدي الحر بدر 
  :دور قائمة التدفقات النقدیة في تقییم السیولة  :المطلب االول 

  :مفهوم وأهمیة تقییم السیولة  :الفرع االول 
قدرة المنشأة على توفیر المبالغ النقدیة الكافیة ألغراض معینة كما تشیر إلى مدى سهولة تحویل "یقصد بالسیولة 

 حتى نقدیة إلى أصولها تحویل على المنشأة قدرة" هي أو ،1"تااللتزاما سداد قرب ومدى نقدیة األصول إلى
  .2"استحقاقها عند المتداولة التزاماتها سداد من تتمكن

 كافیة نقدیة لدیها التي السیولة ذات فالمنشأة للمنشأة، المالیة الحالة تقییم في أهمیة ذو السیولة وتقییم قیاس إن
 المنشأة لدى التي النقدیة وكفایة مالءمة مدى بدراسة االهتمام یتم لةالسیو  تقییم وعند المستحقة، دیونها لسداد
 األنشطة من نقدیة وتدفقات التمویلیة األنشطة من نقدیة تدفقات إلى للمنشأة النقدیة التدفقات وتقسیم دیونها، لدفع

                                                
 الدار -للمعلومات كنظام للمحاسبة والعملي الفكري اإلطار-المتوسطة المحاسبة كامل، محمد احمد جمعة، إبراهیم إسماعیل الصبان، سمیر محمد 1

 .206 ص  ،2002 اإلسكندریة، الجامعیة،
2Schroeder ,R.G.; Clark, M.W.; Cathay, J.M .Accounting Theory  and  Analysis,  Text  Cases  and  
Readings. New  Jersey: Wiley,2001, p156.    
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 كانت فإذا السیولة، فرتوا عدم أو لتوافر أفضل مقیاسا یوفر التشغیلیة األنشطة من نقدیة تدفقات و االستثماریة
 ال المنشأة فإن التشغیلیة األنشطة من المتوفرة النقدیة مصادر على تزید المنشأة على التي االلتزامات أو الدیون
 فإن أخرى ناحیة من الخارجي، التمویل إلى االلتجاء أو تحوزه الذي المالي االستثمار تسییل إال أمامها یكون

 الدیون تخفیض أو الفائض هذا استثمار من المنشأة یمكن التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات من الفائض
  .1التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي بوفرة مباشرة ترتبط للمنشأة السیولة قوة فإن ثم ومن

  :  السیولة مقاییس :الفرع الثاني 
  ،2المتداولة األصول مجموعة باستخدام الجاریة اتهابالتزام الوفاء على المنشأة مقدرة تقیس التي النسب تلك وهي
               : یلي ما األغراض لهذه المستخدمة النسب أهم ومن

    التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                        
 الدین تغطیة نسبة     = 

  . والتمویلیة االستثماریة لألنشطة الخارجة النقدیة التدفقات                                             
 بالمطلوبات للوفاء التشغیلیة األنشطة من نقدیة تدفقات تولید على الشركة قدرة إلى النسبة هذه وتشیر

 من النقدیة التدفقات كفایة على ذلك دل النسبة هذه ارتفعت وكلما ، الضروریة والتمویلیة االستثماریة
  .3االحتیاجات بهذه للوفاء التشغیلیة نشطةاأل

  التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                                  
 الدیون فوائد لتسدید الالزمة المدفوعات نسبة =  

   الدیون فوائد                                                                             
 قد بمشاكل وینبئ سیئ مؤشر النسبة هذه وانخفاض الدیون، فوائد تسدید على الشركة قدرة إلى النسبة هذه وتشیر

  .4للدیون المستحقة الفوائد لدفع الالزمة السیولة مجال في الشركة تواجهها
 الدفع وأوراق األجل طویلة للدیون الحالي االستحقاق إلى التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات نسبة 

     : یلي كما وتحسب  : األجل قصیرة

                                                
 .44-43 ص  – ص القاهرة، جامعة ،39العدد والتأمین، واإلدارة المحاسبة مجلة ، النقدیة التدفقات قائمة في المعلومات محتوى عراقي، العراقي 1
 .51 ص ،2005 ة،اإلسكندری الجامعیة، الدار ،)األعمال لمشروعات المالي التحلیل( المالیة اإلدارة مصطفى، فرید نهال الحناوى، صالح محمد 2
3 Fried lob, G.T., and Schneider, L.L.F. Essentials of Financial  Analysis. New  Jersey: Wiley, 

2003,  p99.                                                          
 
 ،2006 عمان، للنشر، وائل دار. الثانیة الطبعة العملیة، واالستخدامات اتواألدو  األسالیب: واالئتماني المالي التحلیل في الحدیثة االتجاهات ، محمد مطر 4

 .164ص
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   التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                         
                        =  

  .األجل یرةقص  الدفع وأوراق الدیون+    األجل طویلة الدین استحقاقات                               
 والدیون األجل طویلة الدیون باستحقاقات المتمثلة بالتزاماتها الوفاء على الشركة قدرة إلى النسبة هذه تشیر    

 مشكالت من تعاني وال جید للمنشأة السیولة وضع أن یعني النسبة هذه ارتفاع إن .األجل قصیرة الدفع وأوراق
  . 1بها تتعلق

  : الربحیة تقییم في النقدیة لتدفقاتا قائمة دور :المطلب الثاني 
  : الربحیة تقییم وأهمیة مفهوم :الفرع االول 

 فیها تتخذ التي الكفاءة مدى عن وتعبر ، اإلدارة تتخذها التي السیاسات لمختلف محصلة" هي الشركة ربحیة إن
 هذا زاد وكلما النقدیة، بالتدفقات األرباح ارتباط مدى إلى تشیر" أوهي ،2" واالستثماریة التشغیلیة قراراتها  الشركة

 النقدیة بالتدفقات الدخل صافي بمقارنة األرباح تقدیر ویمكن األرباح ارتفاع على دلیال ذلك كان كلما اإلرتباط
. والمقرضین واإلدارة المستثمرین اهتمام مجال الربحیة نسب وتمثل. 3"للمنشأة التشغیلیة األنشطة من المتولدة

 سیاساتها نجاح من التحقق تستطیع واإلدارة إلیها، أموالهم لتوجیه المربحة الفرص إلى ونیتطلع فالمستثمرون
 التزاماتها دفع على وقادرة أرباح تحقق منشآت إلى أموالهم إقراض عند باألمان یشعرون والمقرضون التشغیلیة،

  . 4ونهادی وفوائد
  : الربحیة مقاییس :الفرع الثاني 

دارة السیولة لعناصر المتبادل ثیرالتأ إلى النسب هذه تشیر دارة) المالي الرفع( القروض وإ  قیاس( األصول وإ
 مواردها استغالل في المنشأة كفاءة الربحیة نسب وتقیس ،5النهایة في المنشأة تحققها التي األرباح على) الكفاءة
 تحدیده یتم الذي الدخل صافي بین التمییز بواسطتها یمكن معلومات تقدم وهي األرباح، لتحقیق أمثل بشكل

 األساس هذا وعلى النقدي، األساس بموجب تحدیده یتم الذي النقدي التدفق وصافي االستحقاق أساس بموجب
 والعكس مرتفعاً  نقدیاً  تدفقاً  حققت أنها بالضرورة یعني ال الدخل صافي من مرتفع لرقم المنشأة تحقیق فإن

                                                
1 Gibson, C.H. Financial  Reporting  and  Analysis. New  York: Thomson, south-western, 2001,p364. 
 .162مطر محمد، مرجع سابق، ص 2
 .206-205 ص -ص سابق، مرجع مل،كا محمد احمد جمعة، إبراهیم إسماعیل الصبان، سمیر محمد 3
4 Needles, B.E., and Powers, M. Financial Accounting, 8th Ed. New  York: Hought Mifflin 

Company, 2004, p614.  
 .77ص ،2004 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار ،)القرارات اتخاذ مدخل( المالیة اإلدارة مصطفى، فرید نهال الحناوى، صالح محمد 5
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 كلما العام خالل المنشأة تحققه  الذي الموجب التشغیلي قديالن التدفق صافي ارتفع كلما حین في بالعكس،
  .1بالعكس والعكس المنشأة أرباح ارتفعت

  :  هي المنشأة أرباح لتقییم النقدیة التدفقات قائمة من اشتقاقها یمكن التي النسب أهم ومن 
  

   التشغیلیة األنشطة من النقدیة اتالتدفق                                                                     
 التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات كفایة نسبة =  

  األساسیة النقدیة االحتیاجات                                                                          
  : 2یلي ما األساسیة النقدیة االحتیاجات وتمثل
 التشغیلیة؛ لألنشطة الخارجة النقدیة التدفقات -

 العام؛ خالل المستحقة واألقساط الفوائد في المتمثلة الدیون أعباء مدفوعات -

 اإلنتاجیة؛ الطاقة على للحفاظ الالزمة الرأسمالیة النفقات -

 .المساهمین على النقدیة األرباح توزیعات لتسدید الالزمة المدفوعات -

  .منها توفره وما تیاجاتاالح هذه تلبیة على القدرة مدى النسبة هذه وتقیس
   التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                         

 التشغیلیة النقدیة مؤشر    =  
   الربح صافي                                                          

  .3تشغیلي نقدي تدفق ولیدت على المنشأة أرباح قدرة مدى النسبة هذه وتوضح    
  التشغیلیة النقدیة التدفقات صافي                                                        

 التشغیلیة النقدیة التدفقات نسبة =  
  المبیعات                                                                   

  
 النسبة لهذه عال مؤشر على والحصول للمنشأة، الواردة النقدیة للتدفقات أساسي مصدر النقدیة المبیعات حیث
  .4زبائنها من النقدیة تحصیل في المنشأة قبل من المتبعة االئتمان سیاسة كفاءة یبین

                                                
 .162 ص سابق، مرجع محمد، مطر 1
 عمان، للنشر، وائل دار ،2بعةطال واإلفصاح، والعرض القیاس مجاالت في المحاسبیة المهنیة للممارسات النظري التأصیل السویطي، موسى مطر، محمد 2

 .268 ص ،2008 األردن،
 .163 ص سابق، مرجع نور، الناصر عبد إسماعیل، إسماعیل محمد، شاكر منیر 3
 .218 ص سابق، مرجع المطارنة، فالح غسان خنفر، راضي یدمؤ  4
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   التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                                      

 التشغیلي النشاط)  دلیل( مؤشر =  
  . والضریبة الفوائد قبل  التشغیلیة األنشطة من الدخل صافي                                                

  .  1بالعكس والعكس المنشأة أرباح ارتفاع على ذلك دل النسبة هذه ارتفعت كلما
  
  التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                                              
 التشغیلي النقدي التدفق من الموجودات على العائد نسبة =  

  . الموجودات إجمالي                                                                                   
  . 2تشغیلیة نقدیة فقاتتد تولید على الشركة أصول قدرة مدى النسبة هذه توضح  
  

   : المالیة السیاسات تقییم في النقدیة التدفقات قائمة دور :المطلب الثاني 
 من لعدد ومقارنتها المناسبة، المؤشرات بواسطة تحلیلها طریق عن یمكن معلومات النقدیة التدفقات قائمة توفر

  .ةالمالی السیاسات مجال في اإلدارة كفاءة مدى على التعرف السنوات
  : یلي ما النسب هذه بین من  : المالیة السیاسات تقییم مقاییس   
  

  التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                            
 النقدیة التوزیعات نسبة =  

   ساهمینللم النقدیة التوزیعات                                                        
  

  خالل من النقدیة األرباح توزیع مجال في الشركة إدارة تتبعها التي السیاسة عن معلومات النسبة هذه توفر
 المنشأة قدرة إلى یشیر النسبة هذه ارتفاع إن ، السیاسة هذه استقرار ومدى التشغیلیة األنشطة من النقدیة تدفقاتها

  . 3خارجیة تمویل مصادر إلى الحاجة دون األرباح توزیعات تسدید على
  

   المقبوضة والتوزیعات الفوائد إیراد من المتحققة النقدیة المتحصالت                       
                                                

1 Fried lob, G.T., and Schneider, L.L.F, op cit, p89. 
 .268 ص سابق، مرجع السویطي، موسى مطر، محمد 2
3 Gibson, C.H, op cit, p367.                                



 األداء المالي وتقییمه باستخدام قائمة التدفقات النقدیةالثاني                                         الفصل 
 

75 
 

 = المقبوضة والتوزیعات الفوائد نسبة

  . التشغیلیة األنشطة من الداخلة النقدیة التدفقات                                          
  

.1المالیة األوراق في أو القروض في سواء االستثمارات لعوائد النسبیة األهمیة قیاس لىع النسبة هذه تساعد
    
   الرأسمالي اإلنفاق                                         
 الرأسمالي اإلنفاق نسبة    =  

  األجل طویلة وقروض وسندات أسهم إصدار من الداخلة النقدیة التدفقات                                  
  

 انخفاض أن كما الثابتة، األصول تمویل في األجل الطویلة التمویل مصادر مساهمة مدى عن النسبة هذه تعبر
 النسبة هذه تعد ولذلك المالیة، االستثمارات وزیادة المخزون في االستثمار زیادة نتیجة یكون قد النسبة هذه قیمة

  .اإلدارة قبل من أموالهم استخدام كیفیة عن والمقرضین للمستثمرین هاما مؤشر
  

  : الحرة النقدیة والتدفقات المالیة المرونة تقییم في النقدیة التدفقات قائمة دور :المطلب الرابع 
 على وقدرتها المالي، التعثر فترات في أوضاعها تعدیل على المنشأة قدرة هي:  المالیة المرونة :الفرع االول 

 بعض من التخلص أو تمویل على الحصول خالل من وذلك المتوقعة رغی والفرص االحتیاجات مواجهة
 على الشركة قدرة هي أو ،2للمنشأة الداخلة النقدیة التدفقات لزیادة عملیاتها تعدیل أو نقدا التشغیلیة غیر األصول
 بسرعة ابةواالستج الجدیدة االستثماریة الفرص من واالستفادة التغیرات مع للتكیف المالیة مواردها استخدام
  : هي المالیة المرونة تقییم ونسبة. 3األزمات لحاالت

  
   العملیات من النقدیة التدفقات صافي                                                      

  الدیون لتغطیة النقدي المعدل =  
  .جمالیةاإل الدیون متوسط                                                          

  

                                                
 .165ص سابق، مرجع مطر، محمد 1
 .206ص سابق، مرجع كامل، محمد احمد جمعة، إبراهیم إسماعیل ن،الصبا سمیر محمد 2
 .285ص سابق، مرجع كاثي، جاك كالرك، مارتل شرویدر، ریتشارد 3
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 تصفیة إلى الحاجة دون العملیات من النقدیة التدفقات صافي من التزاماتها سداد على الشركة قدرة المعدل ویبین
  . 1العملیات في المستخدمة األصول من أیا بیع أو

  : الحرة النقدیة التدفقات :الفرع الثاني 
 باالستثمار الشركة قیام بعد الدیون وأصحاب  سهماأل حملة على توزیعها یتم التي المتبقیة النقدیة التدفقات هي
 التدفقات وتوفر ، التشغیلیة األنشطة استمراریة على للمحافظة العامل المال ورأس الضروریة الثابتة األصول في

  .2 المالیة مرونتها وزیادة داخلیاً  النمو على المنشأة قدرة عن معلومات المالیین للمحللین الحرة النقدیة
 التوزیعات+ الرأسمالي اإلنفاق(  – العملیات من التدفقات صافي=   الحرة نقدیةال صافي . (  

 الخزانة، أسهم شراء الدیون، سداد جدیدة، استثمارات على لإلنفاق القابلة النقدیة مقدار تمثل الحرة النقدیة صافي
 االلتزامات سداد على الشركة قدرةو  للشركة المالیة المرونة مستوى یوضح المقیاس وهذا السیولة، درجة زیادة أو

 كذلك ویبین الرأسمالي، إنفاقها بمستوى االحتفاظ على الشركة وقدرة خارجیة تمویل مصادر إلى الرجوع دون
 اإلضافة أو الخزانة أسهم شراء الدیون، سداد اإلضافیة، االستثمارات في استخدامها یمكن التي النقدیة مقدار

  .3للسیولة
  .النقدیة التدفقات قائمة من المشتقة النسب كل بینی التالي والجدول

  
  
  
  
  
  

  .النقدیة التدفقات مقاییس) : 10( رقم جدول                    
 النقدیة التدفقات قائمة من المشتقة النسب المقاییس

  
  السیولة مقاییس

 

 الدین تغطیة نسبة 

 الدیون فوائد لتسدید الالزمة المدفوعات نسبة 

 للدیون الحالي االستحقاق إلى التشغیلیة األنشطة من النقدیة تالتدفقا نسبة

                                                
 . 173: ص سابق، مرجع هالل، اهللا عبد الدهراوي، الدین كمال 1

2 Bergevin , P.M. Financial Statement Analysis: An  Integrated Approach. New Jersey: Prentice 

Hall, Inc,2002, p230.                                                                                    
 .184-183 ص – ص سابق، مرجع هالل، اهللا عبد الدهراوي، الدین كمال 3
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 األجل قصیرة الدفع وأوراق األجل طویلة

  
 الربحیة مقاییس

  التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات كفایة نسبة
    التشغیلیة النقدیة مؤشر
  التشغیلیة النقدیة التدفقات نسبة

  التشغیلي النشاط)  دلیل( مؤشر
 التشغیلي النقدي التدفق من الموجودات على ائدالع نسبة

  
 السیاسات تقییم مقاییس

  النقدیة التوزیعات نسبة
  المقبوضة والتوزیعات الفوائد نسبة
 الرأسمالي اإلنفاق نسبة

 الدیون لتغطیة النقدي المعدل المالیة المرونة

 الحرة النقدیة صافي الحرة النقدیة التدفقات

  
درغام، العالقة بین التدفقات النقدیة وعوائد األسهم وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم سوزان عطا :  المصدر

، دراسة تطبیقیة على المصارف الوطنیة العاملة في فلسطین، الجامعة االسالمیة بغزة، مذكرة ماجستیر، 07
  . 59، ص2008

  
  : یلي ما إلى اإلشارة یجب سبق ما كل ضوء في

 الحكم مجاالت في وخاصة النقدیة التدفقات تحلیل أسالیب من مهما أسلوبا ةالنقدی التدفقات نسب أن -
 ؛ المنشات واستمراریة السیولة على

 التقلیدیة؛ النسب عن بدیال النقدیة التدفقات نسب تعتبر ال -

 النسب هذه مقارنة النقدیة التدفقات نسب استخدام عند یجب أهمیة أكثر ومؤشرات نتائج على للحصول -
  .إلیه تنتمي الذي القطاع بنسب أو متتالیة سابقة ألعوام ىأخر  بنسب
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  : الثاني الفصل خالصة
 تقییم عملیة في المالیة اإلدارة  علیها تعتمد التي الوسائل من یعتبر المالیة النسب باستخدام المالي التحلیل نإ

 ضافةإ تقدم التي النقدیة التدفقات ائمةق المالي التحلیل في المستعملة األدوات بین ومن ،للمؤسسة المالي األداء
 لىإ النقدیة التدفقات قائمة تبویب أن كما ، والدخل المالي المركز قائمتي جانب لىإ المالیة القوائم مستخدمي لىإ

 نشاط كل من الناتجة النقدیة التدفقات صافي على التعرف المالیة القوائم لمستخدمي یتیحرئیسیة  أنشطة ثالثة
 من النقدیة التدفقات أن یعتقدون المالیة القوائم مستخدمي من الكثیر وأن خاصة مستقلة، ورةبص حدى على

  . األهم هي التشغیلیة األنشطة
 على االعتماد من أفضل النقدیة والتدفقات الدخل قائمتي من المشتقة المالیة المؤشرات على االعتماد نكما أ
 قائمة من المشتقة المالیة النسب وأن. المالي األداء تقییم بعملیة األمر یتعلق عندما خاصة وحدها، الدخل قائمة

 السیاسات وتقییم الربحیة، تقییم في تساعد وكذلك المالیة، والمرونة السیولة تقییم في تساعد النقدیة التدفقات
 األداء تقییم في عالف دور لها النقدیة التدفقات قائمة من المشتقة المالیة المؤشرات أن نالحظ سبق مماو  ، المالیة
  .للمؤسسة المالي
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 الفصــــل الثـــــالث
استخدام نسب قائمة التدفقات النقدیة في تقییم 

 االداء المالي 
 دراسة حالة مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي

-الوادي –  
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  : تمهید

  للمؤسسة، المالي األداء تقییم في النقدیة التدفقات ةقائم دور إلى النظریة السابقة الفصول في تطرقنا أن بعد

 )EDIMMA( الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسة حالة إلى التطبیقي الفصل هذا في بالدراسة سنتطرق
  :، من خالل ثالث مباحث هي بالوادي

  )EDIMMA( الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسة تقدیم:  األول المبحث

   )EDIMMA( لمؤسسة المالیة للقوائم المعلوماتي محتوىال:  الثاني المبحث

   منها المشتقة والنسب النقدیة التدفقات قائمة:  الثالث المبحث
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  : )EDIMMA( الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسة تقدیم:  األول المبحث

 إلى بالتطرق ذلكو  )EDIMMA(  الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسة تشخیص المبحث هذا في نحاول
  .للمؤسسة التنظیمي الهیكل إلى باإلضافة ونشاطها المؤسسة ونشأة تعریف

  : )EDIMMA( مؤسسةال ونشأة تعریف: المطلب االول 

 تجاري طابع ذات عمومیة اقتصادیة مؤسسة هي )EDIMMA(  الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسة إن
 وتعتبر بالمنطقة، الفالحي القطاع لصالح الفالحي العتاد وتوزیع وبیع شراء بعملیات تقوم أنها حیث وخدماتي

 المجاورة بالمناطق الفالحي للقطاع وجبارة متعددة خدمات من تقدمه لما نظرا الوالیة في المؤسسات أهم من
 عقط وكذا... والمحركات المائیة والمضخات كالجرارات الفالحیة المعدات بمختلف بتزویدهم تقوم بحیث للمنطقة
 ، عامال 22 من وتتكون الفالحي، والعتاد للسیارات تقنیة ومراقبة بتصلیح المؤسسة وتقوم أنواعها بمختلف الغیار
  .دج4000000.00 ب النشاط بدایة أثناء مالها رأس وقدر

 حیث ،1985 أفریل 15 في كامل بشكل نشاطها ممارسة في وبدأت 1985 فیفري19 في المؤسسة أنشأت
 المنطقة هذه به تمتاز لما بقمار مقرها وكان) ONAMA( الفالحي للعتاد القومي الدیوانب قتالو  ذلك في سمیت

 الوالیة، خارج إلى سنوات عبر نشاطها امتد وقد األخرى المناطق باقي عن الفالحي النشاط ممارسة كثرة من
  في ذلك وكان بكوینین الصناعیة المنطقة إلى قمار بلدیة من المؤسسة انتقلت المؤسسات استقاللیة وبظهور

 اكتسبت حیث )EDIMMA(  الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسة اسم المؤسسة على واطلق1987 جانفي 01
 المؤسسة تقوم بحیث خدماتیة فهي الثانیة أما الغیار وقطع الفالحي العتاد بیع وهي تجاریة األولى صبغتین
  . الفالحیة المقطورات أنواع جمیع بتصلیح

 إلى عمومیة مؤسسة من المؤسسة بتحویل المتعلق 1996 ماي 25 بتاریخ 96/501 رقم الوزاري القرار وبموجب
 للمیكانیك العمومیة القابضة للشركة تابعة المؤسسة وأصبحت السوق، اقتصاد إلى تخضع اقتصادیة مؤسسة
 هذا عن ونجم ،المجاورة للمناطق ةالفالحی واللوازم للعتاد البیع خدمات یقدم جامعة بدائرة فرع وللمؤسسة بالجزائر

  .الوادي ببلدیة بتكسبت الصناعیة المنطقة إلى بكوینین الصناعیة المنطقة من المؤسسة مقر نقل القرار

  

                                                
 ENTREPRISE DE DISTRIBUTION ET DE MAINTENANCE DE MATERIEL AGRICOLE . 
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 تابعة المؤسسة أصبحت حیث تسییر المساهمات شركات وأنشأت القابضة الشركات حلت 2001 سنة وفي
  . عنابة بوالیة مقرها الكائن الشرقي والجنوب للشرق المساهمات تسییر لشركة

  .للسیارات التقنیة المراقبة وحدة وهي المؤسسة إلى جدیدة وحدة أدخلت 2003 أفریل 31 وفي

 تابعة مؤخرا المؤسسة لتصبح الشرقي، والجنوب للشرق المساهمات تسییر شركة حلت 2004 جانفي 12 في و
  .العاصمة بالجزائر األم المؤسسة مقر ویوجد )EGE( الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسات تسیر مؤسسة إلى

 إعادة اجل من عامة جمعیة عقد تم 2007 جانفي 01 وفيوللمؤسسة فرع یؤدي نشاطها ببلدیة جامعة الوادي 
  .دج 28800000.00 لیصبح المؤسسة مال رأس تقییم

  : )EDIMMA( مؤسسة نشاط : المطلب الثاني 

 أخرى جهة ومن جهة من تجاریا نشاطا بالوادي )EDIMMA(  الفالحي العتاد وصیانة توزیع مؤسسة نشاط یعد
 للبیع فبالنسبة الغیار وقطع الفالحیة آالت بیع على اعتمادها في فیكمن التجاري النشاط أما ، خدماتیا نشاط
 دالعتا المؤسسة فتشتري الزبائن لطلبیات تبعا وذلك الالزمة الكمیات بتحدید فیكون المؤسسة به تقوم الذي

 لهذا الصانعة المؤسسة من المیاه ضخ ومحركات والمقطورات العربات من وتوابعها مثال كالجرارات المطلوب
 التقنیة المراقبة وحدة على اعتمادها خالل من الخدماتي النشاط أما ، بالطلب البیع طریقة المؤسسة وتتبع العتاد،

  . الوادي والیة مستوى على المجال هذا في األولى المؤسسة وتعد للسیارات

  : )EDIMMA( مؤسسة التنظیمي الهیكل: المطلب الثالث 

 العتاد وصیانة توزیع مؤسسة في الموجودة المصالح مختلف على التعریف الدراسة هذه خالل من سنحاول
  .لمؤسسةل التنظیمي الهیكل یوضح التالي والشكل )EDIMMA(  الفالحي
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  :  )EDIMMA(سةلمؤس التنظیمي الهیكل) 5(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  من إعداد الطالب باالعتماد على المعلومات المتحصل علیها من مدیریة الموارد البشریة:  المصدر

  

العامة اجلمعــية  

اإلدارة ــسجملـ  

ــدير ـــ ــ  املـ

ــة األمانة العامـ  

التجارية املصلـحة واملالـية اإلدارة مصلحة  التقنــية املصلحة   

 وضبط خرط
وضبط   

يكانيكامل  

املراقبة وحدة  

زينـخت بيـع  

جامعة فرع  

ةـاحملاسب  اإلدارة 

 تسییر الصندوق
 المستخدمین

عـبي الصندوق زينـخت   
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  : یلي كماللمؤسسة  التنظیمي الهیكل شرح یمكن

 یقوم مكتب تنتخب اجتماعها وعند فیها المساهمین من وتتكون بالمؤسسة ئةهی أعلى وهي:  العامة الجمعیة - 1
 لمحضر المرافقة الحضور ورقة صحة على المكتب هذا ویشهد العام واألمین المدیر من مكونة أشغالها بتسییر

  : ومهامه العامة الجمعیة مداوالت

 ؛ المؤسسة إدارة مجلس تعیین -

 ؛ المناقشة بعد سنة لكل يواألدب المالي التقریرین على تصادق -

 .التغییر مقترحات مناقشة -

 إلى أربعة من المجلس ویجتمع المؤسسة مصالح شتى من أعضاء ستة من المجلس یتكون:  اإلدارة مجلس - 2
 ستة كل وینتخب ناجحة تسییریة بنظرة وللخروج للمؤسسة الداخلي التسییر في للنظر وذلك السنة في مرات ستة

  .سنوات

  : هي ومهامه اإلدارة مجلس طرف من یعین: للمؤسسة العام المدیر - 3

 ؛ الحسن السیر على اإلشراف -

 ؛ اإلداریة التسییر حسابات متابعة -

 ؛ للمؤسسة االجتماعي التسییر هیاكل تمس التي والصعوبات المشاكل جمیع معرفة -

  . الجدیدة والبرامج المشاریع كافة ودراسة بحث -

  : في مهامها تتمثل:  العامة األمانة - 4

 ؛ البرید متابعة -

 ؛ العام المدیر مواعید كل تسجیل -

  . المصالح ومختلف للمدیر المعلومات كل تقدیم -
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 متعلق مشكل وأي المستخدمین رواتب إعداد إلیها تسند اإلدارة:  إلى تنقسم:  والمالیة اإلدارة مصلحة - 5
  بالعمال،

  : یلي بما فتقوم المحاسبة مصلحة أما

 واتیر؛الف وتحصیل تسدید -

 ؛ البنك لدى المؤسسة حسابات مراقبة -

 . بالمیزانیة المتعلقة األمور كل على اإلشراف -

 هي أنها كما ، الغیار وقطع فالحي عتاد من السلع مختلف شراء عن المسؤولة هي:  التجاریة المصلحة - 6
  .جامعة لفرع والتمویل والتحویل البیع عملیات ىعل المشرفة وهي ، للزبائن وبیعها السلع بتخزین تقوم التي

  : یلي بما وتقوم المؤسسة في الصیانة عملیة على المشرفة وهي:  التقنیة المصلحة - 7

  .المؤسسة وخارج داخل العاطل العتاد وكل والشاحنات السیارات وتصلیح صیانة فیها وتتم:  المیكانیك ورشة

 لهذه الزبون طلب بعد إال ذلك یتم وال الوجود النادرة الغیار قطع بعض صناعة تتم:  والضبط الخرط ورشة
  .له وصنعها القطعة

  .الفالحي والعتاد السیارات كل وصیانة مراقبة:  للسیارات التقنیة المراقبة وحدة

  : )EDIMMA( لمؤسسة المالیة للقوائم المعلوماتي المحتوى:  الثاني المبحث

لها، ولذلك سنقوم في هذا المبحث بعرض القوائم  لدراسة األداء المالي ألي مؤسسة یجب معرفة القوائم المالیة
  .الوادي )EDIMMA(المالیة لمؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي 

   : )EDIMMA( لمؤسسة المالیة القوائم عرض : المطلب االول 

 ینمیزانیت األقل على تتطلب الدولیة المحاسبیة المعاییر حسب النقدیة التدفقات قائمة إلعداد دراسة أي إن
 رصید تغیر وكذلك ونهایتها المدة بدایة في العمالء رصید تغیر إلى بالنظر وهذا مختلفتین لسنتین محاسبیتین
 النقدیة التدفقات قائمة إعداد أن كما مثال، كالنقدیة المؤسسة في هامة أخرى أرصدة إلى باإلضافة المخزون

القوائم المالیة للمؤسسة والتي تمت  عرض سیتم وبذلك ، الدخل قائمة من المعلومات على الحصول یتطلب
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 2009 سنةل )EDIMMA( لمؤسسة الختامیة المیزانیة ترجمتها إلى اللغة العربیة وهذا من خالل عرض
 رقم الملحق عل باالعتماد 2009 لسنة النتائج حسابات وكذلك جدول ،)2(و) 1( رقم الملحق على باالعتماد

 وكذلك )5(و) 4( رقم الملحق على باالعتماد 2010 لسنة  )EDIMMA( لمؤسسة الختامیة والمیزانیة. )3(
  .)6( رقم الملحق عل باالعتماد 2010 لسنة النتائج حسابات جدول
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  دج: الوحدة                            2009/12/31في  )EDIMMA( أصول مؤسسة) : 11(جدول رقم 

 2009                                       مالحظة  األصول
  صافي             مؤونات واهتالكات  إجمالي     

  أصول غیر جاریة
  فارق االقتناء

  تثبیتات معنویة
  تثبیتات عینیة

  األراضي
  المباني 

  تثبیتات عینیة أخرى
  تثبیتات ممنوح امتیازها
  تثبیتات یجري انجازها

  تثبیتات مالیة
  مساهمات أخرى

  سندات أخرى مثبتة
  ض وأصول مالیة أخرى غیر جاریةقرو 

  ضرائب مؤجلة على األصل

    
  
  
  

26240000.00 
19542846.32 

373210039.84 
 
 
 
 
  
 

1500000.00 
 
 

1996941.67  
996985.75  

  
  
  
  

11929761.94  
31110960.90 

  
 
  
  
  

  
  
  
 
 

26240000.00 
7613084.38 
6099138.94 

  
 
 
 
 

1500000.00 
 
 

1996941.67  
996985.75 

 44446150.74 43040722.84 87486873.58    ل غیر الجاریةمجموع األصو

  أصول جاریة
  مخزونات ومنتجات قید التنفیذ

  حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
  الزبائن 

  المدینون اآلخرون
  الضرائب وما شابهها

  حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
  الموجودات وما شابهها

  الجاریةاألموال الموظفة واألصول المالیة 
  الخزینة

    
5951203.48 

  
27572271.88 

6154888.46 
5000.00  

  
  
  
  

5571470.75  

  
1278176.38 

 
 

2254374.14  
 

 

 

 
4673027.10 

 
 

25317897.74 
6154888.46 

5000.00  
 
 
 
  
  

5571470.75 

 41722284.05 3532550.52 45254834.57    مجموع األصول الجاریة

 86168434.79 46573273.36 132741708.20    المجموع العام لألصول

  )1(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم : المصدر 
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  دج: الوحدة                           2009/12/31 في )EDIMMA(خصوم مؤسسة ) : 12(جدول رقم 

  )2(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم : المصدر 

  

  

  

                    2009  مالحظة  الخصوم     

  رؤوس األموال الخاصة
  رأس مال تم إصداره

  رأس مال غیر مستعان به
  احتیاطات مدمجة -عالوات واحتیاطات 
  فوارق إعادة التقییم

  فارق المعادلة
  )1(نتیجة صافیة حصة المجمع/نتیجة صافیة

  ترحیل من جدید/رؤوس أموال خاصة أخرى

    
  

28800000.00  
  
  

4113453.68 
 
 
 

-5371912.14                 
-9667920.57                 

      )1(حصة الشركة المدمجة 

      )1(حصة ذوي األقلیة 

                 17873620.97    )1(المجموع 

  غیر الجاریةالخصوم 
  قروض ودیون مالیة

  )مؤجلة ومرصود لها (ضرائب 
  دیون أخرى غیر جاریة

  مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

    
  
  
  
  
  

18979780.50                 

                18979780.50    )2(مجموع الخصوم غیر الجاریة 

  الخصوم الجاریة 
  موردون وحسابات ملحقة

  ضرائب
  دیون أخرى
  یةخزینة سلب

    
  

44777768.67               
95395.51               

 
4441869.14                

              49315033.32    )3(مجموع الخصوم الجاریة 

                 86168434.79    المجموع العام للخصوم



استخدام نسب قائمة التدفقات النقدیة في تقییم االداء المالي                        الفصل الثالث            
 -الوادي – دراسة حالة مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي                                           

89 
 

  دج: الوحدة    2009/12/31 -  1/1/2009من )EDIMMA(حسابات النتائج لمؤسسة ) : 13(جدول رقم 

 2009  مالحظة    الحسابات

  رقم األعمال
  تغیر مخزونات المنتجات المصنعة وقید التصنیع

  اإلنتاج المثبت
  ت االستغاللإعانا

  64438264.43  
 
 

  
458984.63 

 64897249.06    إنتاج السنة المالیة

  المشتریات المستهلكة
  الخدمات الخارجیة واالستهالكات األخرى

  استهالك السنة المالیة

  -51542217.72 

-2306450.05  

-53848667.77 

 11048581.29    القیمة المضافة لالستغالل

 9027676.46-    أعباء المستخدمین

 1300720.39-    الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة

 720184.44    الفائض اإلجمالي عن االستغالل

  المنتجات العملیاتیة األخرى
  األعباء العملیاتیة األخرى

  المخصصات لالهتالكات والمؤونات
  استئناف عن خسائر القیمة والمؤونات

  1293436.78 

-4534501.23 

-2790363.39 

         5311243.40-    جة العملیاتیةالنتی

  المنتوجات المالیة
  األعباء المالیة

    
  

-60668.74           
            60668.74-    النتیجة المالیة

           5311243.40-    النتیجة العادیة قبل الضرائب

  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة
  ائج العادیةحول النت) تغیرات(الضرائب المؤجلة 

    

  مجموع منتجات األنشطة العادیة
  مجموع أعباء األنشطة العادیة

  66190685.84 
  

-71562597.98 
  5311243.40-    النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة

      المنتوجات -العناصر غیر العادیة 

      األعباء -العناصر غیر العادیة 

      النتیجة غیر العادیة

  5311243.40-    نة المالیةالنتیجة الصافیة للس
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  )3(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم : المصدر 

  دج: الوحدة                            2010/12/31في  )EDIMMA( أصول مؤسسة) : 14(جدول رقم 

          2009 2010                                       مالحظة  األصول
  صافي      مؤونات واهتالكات  إجمالي       صافي        

  أصول غیر جاریة
  فارق االقتناء

  تثبیتات معنویة
  تثبیتات عینیة

  األراضي
  المباني 

  تثبیتات عینیة أخرى
  تثبیتات ممنوح امتیازها
  تثبیتات یجري انجازها

  تثبیتات مالیة
  مساهمات أخرى

  سندات أخرى مثبتة
  قروض وأصول مالیة أخرى غیر جاریة

  مؤجلة على األصلضرائب 

    
  
  

79000.00 
 
  

26240000.00 
19542846.32 
37321039.84 

 
 
 
  
 

1500000.00 
 
  
  
  

931493.75  

  
  
  

3950.00 
 
 
  

12898505.04  
32863457.91 

  
 
  
  
  

  
  
  

75050.00 
 
 

26240000.00 
6644341.28 

4457581.936 
 
 
 
  
 

1500000.00 
 
  
  
  

931493.75 

  
  
  
  
  
  

26240000.00 
7613084.38 
6099138.94 

 
 
 
  
 

1500000.00 
  
  
 

1996941.67  
996985.75 

 44446150.74 39848466.96 45765912.95 85614379.91    مجموع األصول غیر الجاریة

  أصول جاریة
  مخزونات ومنتجات قید التنفیذ

  حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
  الزبائن 

  المدینون اآلخرون
  الضرائب وما شابهها

  خدامات مماثلةحسابات دائنة أخرى واست
  الموجودات وما شابهها

  األموال الموظفة واألصول المالیة الجاریة
  الخزینة

    
  

6372341.85 
  
  

26368619.44 
6433985.79  

13734.99  
  
  
  
  
  

6621948.24  

  
  

1278176.38 
 
 

2254374.14 

 
 

5094165.47 
 
 

24114245.30 
6433985.79 

13734.99 
 
 
 
  
  

6621948.24 

  
  

4673027.10 
 
 

25317897.74 
6154888.46 

5000.00  
  
  
  
  
  

5571470.75 

 41722284.05 42278079.79 3532550.52 45810630.31    مجموع األصول الجاریة

 86168434.79 82126546.75 49298463.47 131425010.22    المجموع العام لألصول

  )4(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم : المصدر 
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  دج: الوحدة                    2010/12/31في  )EDIMMA( خصوم مؤسسة) : 15(جدول رقم 

  )5(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم : المصدر 

  

  

  

          2009                 2010  ةمالحظ  الخصوم     

  رؤوس األموال الخاصة
  رأس مال تم إصداره

  رأس مال غیر مستعان به
  احتیاطات مدمجة -عالوات واحتیاطات 
  فوارق إعادة التقییم

  فارق المعادلة
  )1(نتیجة صافیة حصة المجمع/نتیجة صافیة

  ترحیل من جدید/رؤوس أموال خاصة أخرى

    
  

28800000.00   
               

  
4113453.68   

 
 
 

-6193696.83   
-14843356.71   

  
  

28800000.00  
  
  

4113453.68 
 
 
 

-5371912.14      
-9667920.57      

        )1(حصة الشركة المدمجة 
        )1(حصة ذوي األقلیة 

    17873620.97   11876400.14    )1(المجموع 

  الخصوم غیر الجاریة
  قروض ودیون مالیة

  )مؤجلة ومرصود لها (رائب ض
  دیون أخرى غیر جاریة

  مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

    
  
  
  
  
  

18717812.50   

  
  
  
  
  
  

18979780.50    

     18979780.50    18717812.50    )2(مجموع الخصوم غیر الجاریة 

  الخصوم الجاریة 
  موردون وحسابات ملحقة

  ضرائب
  دیون أخرى
  خزینة سلبیة

    
  

44721998.19   
397854.32    

 
6412481.60   

  
  

44777768.67    
95395.51     

 
4441869.14    

   49315033.32   51532334.11    )3(مجموع الخصوم الجاریة 

   86168434.79   82126546.75    المجموع العام للخصوم
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  دج: الوحدة     2010/12/31- 1/1/2010من  )EDIMMA(حسابات النتائج لمؤسسة ) : 16(جدول رقم 

       2009        2010  مالحظة  الحسابات

  رقم األعمال
  تغیر مخزونات المنتجات المصنعة وقید التصنیع

  اإلنتاج المثبت
  عانات االستغاللإ

  16992155.17 64438264.43 
 
 
 

  
458984.63 

 64897249.06    16992155.17    إنتاج السنة المالیة

  المشتریات المستهلكة
  الخدمات الخارجیة واالستهالكات األخرى

  استهالك السنة المالیة

  -5731778.87   
 

-2448621.69  
-8180400.56 

-51542217.72 
 

-2306450.05  
-53848667.77 

 11048581.29 8811754.61    القیمة المضافة لالستغالل

 9027676.46- 10656066.86-    أعباء المستخدمین

 1300720.39-   356935.36-    الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة

 720184.44  2201247.61-    الفائض اإلجمالي عن االستغالل

  المنتجات العملیاتیة األخرى
  ملیاتیة األخرىاألعباء الع

  المخصصات لالهتالكات والمؤونات
  استئناف عن خسائر القیمة والمؤونات

  1939329.79      
  

-3206588.90 
-2725190.11 

 
 

1293436.78  
 

-4534501.23 
-2790363.39 

 5311243.40- 6193696.83-    النتیجة العملیاتیة

  المنتوجات المالیة
  األعباء المالیة

      
  

-60668.74 
  60668.74-      تیجة المالیةالن

  5311243.40-  6193696.83-    النتیجة العادیة قبل الضرائب

  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادیة
  حول النتائج العادیة) تغیرات(الضرائب المؤجلة 

      

  مجموع منتجات األنشطة العادیة
  مجموع أعباء األنشطة العادیة

  18931484.96 
  

-25125181.79 

66190685.84 
  

-71562597.98 
  5311243.40-  6193696.83-    النتیجة الصافیة لألنشطة العادیة

        المنتوجات -العناصر غیر العادیة 

        األعباء -العناصر غیر العادیة 

        النتیجة غیر العادیة

  5311243.40-  6193696.83-    النتیجة الصافیة للسنة المالیة
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  )6(باالعتماد على الملحق رقم  من إعداد الطالب: المصدر 

  :)EDIMMA(التقریر حول وضعیة مؤسسة  : المطلب الثاني 

  :األصول  : الفرع االول 

فإننا نالحظ انخفاض  2010و 2009بالوادي لسنتي  )EDIMMA(من خالل االطالع على أصول مؤسسة  
                 2010في سنة  وأصبحت تقدر دج44446150.74 تقدر ب  2009في استثماراتها حیث كانت سنة 

ذلك یدل على أن المؤسسة لیس لدیها سیاسة جیدة متبعة في مجال استثماراتها، األمر دج  39848466.96ب 
بحیث كان یقدر  %10.35الذي صاحبه في إجمالي األصول الذي عرف هو األخر انخفاضا بنسبة 

بالرغم من ارتفاع قیمة الحقوق بنسبة   2010سنةدج  82126546.79إلى  2009سنة دج   86168434.79
1.33 .%  

  :الخصوم : الفرع الثاني 

نالحظ انخفاض في رؤوس األموال وهذا ناتج عن تراكم  )EDIMMA(من خالل فحص خصوم مؤسسة 
مع  2010سنة  دج 6193696.83إلى دج  5371912.14تقدر ب  2009الخسائر بحیث كانت في  سنة 

من خالل الدیون األخرى باإلضافة إلى زیادة الضرائب والتي كانت تقدر ب  موردونزیادة دیون المؤسسة تجاه ال
  .مرات مما كانت علیه سابقا 4 دج أي بنسبة زیادة 397854.32 إلى  دج95395.51  

لقد نص المعیار المحاسبي الدولي األول على   : )EDIMMA(لمؤسسة  الدخل قائمة إعداد : المطلب الثالث 
 : 1ة الدخل على ما یليأن تتضمن قائم

 ؛ اإلیرادات  -
 ؛ المالیة المصاریف  -
 ؛ الملكیة طریقة استخدام حالة في التابعة الشركات في الخسائر أو األرباح حصة -
 المكاسب مبلغ )2( و المتوقفة، للعملیات الضریبة قبل والخسائر األرباح )1( إجمالي یتضمن وحید مبلغ -

 : وكذلك ، المتوقفة للعملیات المكونة )الفروع( الفرع أو األصول على زلالتنا عن الناتجة والخسائر
 ؛ الضرائب -

                                                
داریة، جامعة عق  1  .20-19ص   –، ص 2007، جوان 1، العدد بسكرة اري مصطفى، مجلة أبحاث اقتصادیة وإ
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 . الخسارة أو الربح -

   :المالیة الدورة خسائر أو ألرباح توزیع أنها على الدخل قائمة في الموالیة البنود على كذلك اإلفصاح یجب
  ؛ الملكیة حقوق في األقلیة لحقوق المخصصة والخسائر األرباح -

 ؛ الشركة في المالك لصالح المخصصة والخسائر األرباح -

 .المؤسسة أنشطة نتائج )عادل بشكل( حقیقة تعكس بأنها یعتقد عندما أخرى معلومات إضافة یمكن
 .استثنائیة بنودا اعتباره یمكن ما المالحظات في أو الدخل قائمة متن على یظهر أن یمكن ال
 نسبیة أهمیة لذلك كان إذا الهوامش في أو الدخل، قائمة متن على إما العناصر بعض عن اإلفصاح یجب 

   :مثل
   ؛ المباني األراضي، قیمة تخفیض أو بیعه قیمة صافي إلى المخزون تكلفة تخفیض  -
 لنفس كذلك )تقییمها إعادة عند الثابتة ( األصول تعلیة تخضع العكس حالة في .بیعها قیمة إلى التجهیزات-

 ؛  اإلجراءات
   ؛ المؤسسة أنشطة هیكلة إلعادة المخصصة لمؤوناتا -
  ؛ والتجهیزات المباني األراضي، عن التنازل أو التخلي  -
   ؛ المالیة األوراق في االستثمارات عن التنازل -  

 ؛ المتوقفة العملیات
  . النزاعات تسویة
 أو)  االهتالكات األجور، یفمصار  األولیة، المواد( طبیعتها على اعتمادا إما المصاریف تصنیف یتم أن یجب

 الدخل، قائمة إعداد وظیفة على المؤسسة اعتمدت إذا حین ) اإلداریة، البیع، مصاریف( وظیفتها على اعتمادا
 المصاریف تلك طبیعة حول إضافیة معلومات عن اإلفصاح یتوجب فإنه التصنیف في المصاریف الملحقات أو
  ).المناجم معنویة، مادیة،( األصول اهتالك طبیعة تفصیل األقل على –

  : )EDIMMA(والجدول التالي یبین قائمة الدخل لمؤسسة 
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دج                         : الوحدة              2010/12/31في  )EDIMMA(قائمة الدخل لمؤسسة  ) 17(جدول رقم 

البیان                   2009 2010  

 المبیعات
المبیعات تكلفة    

64438264.43 
53848667.77- 

16992155.17 
8180400.56- 

1 
 

الربح مجمل  10589596.66 8811754.61  

أخرى تشغیل إیرادات  
  تسویقیة مصروفات

إداریة مصروفات  
أخرى تشغیل مصروفات  

 

1752421.41 
 

4534501.23- 
9027676.46- 
2790363.39- 

1939329.79 
   

3206588.9- 
10656066.86- 
2725190.11- 

2 
 

 
3 

التشغیل ربح صافي  4010523.01- 5836761.47-  

تمویلیة مصاریف  60668.74- - 
 

 

الضرائب في الربح صافي  
 الضرائب

4071191.75- 
1300720.39- 

5836761.47-    
356935.36- 

 

 

الربح صافي  5371912.14- 6193696.83-  

  )6(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم : المصدر 

  : الدخل بقائمة المتعلقة اإلیضاحات

  للمؤسسة؛ النتائج حسابات جدول من مباشرة وتأخذ:  المبیعات –1

 ؛ المالیة المنتوجات وهي:  أخرى تشغیل إیرادات –2

  :ویبینها الجدول التالي . المصاریف –3
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                          دج:  الوحدة):                     EDIMMA(المالیة لمؤسسة  المصروفات) : 18(جدول رقم  

 2010 2009  البیان

  تسویقیة مصروفات

إداریة مصروفات  
أخرى تشغیل مصروفات  

 

 
4534501.23 
9027676.46 
2790363.39 

 
3206588.9 

10656066.86 
2725190.11 

 16587845.87 16352541.08 المجموع

  )6(من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم : المصدر 

   منها المشتقة والنسب النقدیة التدفقات قائمة:  الثالث مبحثال

 هما القائمة هذه لعرض النقدیة التدفقات قائمة السابع الدولي المحاسبي المعیار في مقبولتان طریقتان یوجد
 وعرض احتساب طریقة في یكمن الطریقتین هاتین بین واالختالف المباشرة، غیر والطریقة المباشرة الطریقة

 فهو والتمویلیة االستثماریة األنشطة من النقدیة التدفقات عرض أما التشغیلیة، األنشطة من النقدیة تدفقاتال
  .1الطریقتین كلتا في متشابه

 إلى باإلضافة الدخل، وقائمة المیزانیة في المتوفرة المعلومات على استنادا النقدیة التدفقات قائمة إعداد ویتم
 01/01/2010:  بین الفترة خالل الحسابات بحركة والخاصة لمؤسسةا دفاتر من تستخرج معطیات

  : وهي 31/12/2010و

 .دج  9969051.69= المستخدمین مصاریف -

 .دج54925.33 = مدفوعة مالیة ومصاریف فوائد -

 .دج 162475.00=  ثابتة أصول شراء -

 .دج1996941.67 =  تنازل عن تثبیتات مالیة -

 .دج58425.00 =  مقبوضات من إصدار أسهم  -

 

                                                
.107محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، مرجع سابق، ص   1  
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  دج 2590306.97= إیرادات االستثمار  -

  : المباشرة الطریقةب )EDIMMA( لمؤسسة النقدیة التدفقات قائمة إعداد: المطلب االول 

 من المتحصالت مثل التشغیلیة العملیات من النقدیة على للحصول المباشرة المصادر لبیان تستخدم الطریقة هذه
 على النقدي الصرف أوجه وكذلك والفوائد، التوزیعات من المحصلة یةالنقد وكذلك البضاعة بیع من العمالء
. 1المختلفة التشغیلیة المصروفات وسداد المشتراة البضاعة مقابل للموردین السداد مثل للشركة التشغیلیة األنشطة

 لوصولل التمویل عملیات من النقدي التدفق وصافي االستثمار عملیات من النقدي التدفق صافي یضاف بعدها
 قائمة یبین التالي والجدول. 2السنة بدایة في النقدیة رصید إلى یضاف ثم السنة، خالل النقدي التدفق صافي إلى

  :المباشرة للطریقة وفقا) EDIMMA(لمؤسسة النقدیة التدفقات

  ) .EDIMMA(لمؤسسة)  المباشرة الطریقة(  النقدیة التدفقات قائمة )19( رقم جدول           

  دج:  الوحدة                                                     31/12/2010 في          

البیان            2010 مالحظة 

التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات  
العمالء من نقدیة مقبوضات  
والمستخدمین للموردین نقدیة مدفوعات  

 
1 
2 
 

 
18195807.61 
18626361.1 - 

 
التشغیل من متولدة نقدیة  

 
3 

 
430553.49-  

 
المدفوعة الفوائد  

مدفوعة دخل ضرائب  
العادیة غیر العناصر قبل  نقدیة تدفقات  

) زالزل أضرار متحصالت( عادیة غیر مقبوضات  

 
 
 

 
54925.33  - 
356935.36 - 

 
842414.18- 

- 

)أ( التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي   -842414.18 

                                                
 .149كمال الدین الدهراوي، عبد اهللا هالل، مرجع سابق، ص 1
 .147منیر شاكر محمد، إسماعیل إسماعیل، عبد الناصر نور، مرجع سابق، ص 2
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االستثمار أنشطة من نقدیةال التدفقات  
ثابتة أصول شراء  

آالت بیع مقبوضات  
مالیة تثبیتات اقتناء عن المسحوبات  
مالیة تثبیتات عن التنازل عملیة عن التحصیالت  

مقبوضة الفوائد  
مقبوضة توزیعات  

  
162475.00- 

    
   

 
1996941.67 

 
 

)ب(االستثمار أنشطة من النقدیة التدفقات صافي   1834466.67 

التمویل أنشطة من النقدیة التدفقات  

  أسهم إصدار من مقبوضات
األجل طویل اقتراض من مقبوضات  
التمویلي التأجیر التزامات من مدفوعات  
مدفوعة توزیعات  

  
    

58425.00 
  

)جـ(التمویل أنشطة من النقدیة التدفقات صافي   58425.00 

)جـ+ب+أ( الفترة في النقدیة تغیرات   1050477.49 

الفترة أول حكمها في وما النقدیة رصید   5571470.75 

الفترة أخر حكمها في وما النقدیة رصید   6621948.24 

  المؤسسة وثائق على باالعتماد الطالب إعداد من : المصدر

  ) :  المباشرة الطریقة( النقدیة التدفقات بقائمة المتعلقة اإلیضاحات

  : العمالء من النقدیة المقبوضات – 1

 رصید في حدث الذي التغیر االعتبار في نأخذ أن الضروري من العمالء من النقدیة المتحصالت لتحدید
 المتحصالت من اكبر العام خالل تمت التي اآلجلة المبیعات قیمة أن تعني فالزیادة العام، مدار على المدینین

 یتم لم ولكن اإلیرادات في زیادة علیه ترتب قد التشغیلي النشاط فإن أخرى وبعبارة الفترة، نفس خالل المدینین من
 یتم الحالة هذه في الفترة خالل النقدیة المقبوضات في الزیادة مقدار إلى وللوصول اإلیرادات، تلك كل تحصیل

 إلى المدینین رصید في النقص إضافة یتم وبالعكس. المبیعات إیراد إجمالي من المدینین رصید في الزیادة طرح
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 من النقدیة المقبوضات ألن نظرا العمالء من النقدیة المقبوضات في الزیادة إلى وللوصول المبیعات إیراد إجمالي
  .1المبیعات إیراد عن تزید الحالة هذه في العمالء

  : یلي كما تحسب العمالء من النقدیة المقبوضات  فإن السابقة البیانات باستخدام أنه أي 

  دج: ء               الوحدة العمال من النقدیة المقبوضات) 20(جدول رقم 

 المبالغ الوسطیة المبالغ البیان

 16992155.17  الدخل قائمة من المبیعات

 +1203652.44  العمالء قیمة في النقص یضاف

  31/12/2010 في العمالء رصید
 01/01/2010 في العمالء رصید

24114245.30  
25317897.74 

 

 18195807.61  العمالء من نقدیة مقبوضات

  ) .6) (4) (1(من إعداد الطالب باالعتماد على المالحق : المصدر 

  : للموردین النقدیة المدفوعات –2

 عن ذلك ویتم العام خالل المشتریات قیمة تحدید البدایة في یجب الموردین، إلى النقدیة المدفوعات إلى للوصول
 أن تعني المدة نهایة في المخزون رصید فزیادة ، المخزون في بالتغیر المباعة البضاعة تكلفة تعدیل طریق

 البضاعة تكلفة على المخزون في الزیادة تضاف لهذا. المباعة البضاعة تكلفة من أكبر العام خالل المشتریات
 تحدید المشتریات قیمة تحدید ویلي .صحیح والعكس العام، خالل تمت التي المشتریات رقم إلى للوصول المباعة

 رصید فزیادة الدائنین، رصید في النقص أو بالزیادة المشتریات قیمة تعدیل طریق عن الموردین إلى المدفوعات
 یتم لهذا. الموردین إلى التسدیدات مقدار عن تزید العام خالل تمت التي اآلجلة المشتریات أن تعني الدائنین
 حالة في یتم والعكس الموردین لىإ النقدیة المدفوعات إلى للوصول الزیادة هذه بمقدار المشتریات رقم تخفیض
  : یلي كما للموردین النقدیة المدفوعات وتحسب. 2الدائنین رصید في النقص

 الدائنین رصید في النقص+  المخزون في النقص – المخزون في الزیادة+  المباعة البضاعة تكلفة قیمة تمثل
  . الدفع وأوراق الدائنین رصید في الزیادة – الدفع وأوراق

                                                
.823-822ص –أحمد محمد زامل، مرجع سابق، ص   1  

 .824-823ص  –، مرجع سابق، ص   2
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 5094165.47       31/12/2010 في المخزون رصید:  المخزون رصید في ادةالزی 

 -  4673027.10       31/12/2009 في المخزون رصید           

  =421138.37                         المخزون رصید في الزیادة        

 44721998.19      31/12/2010 في الدائنین رصید:  الدائنین رصید في النقص      

  -   44777768.67            2009/ 31/12 في الدائنین رصید                                     

  =    -        55770.48                 الدائنین رصید في النقص       

  دج 8180400.56 المبیعات تكلفة وجدت الدخل قائمة خالل ومن

 55770.48+   421138.37+  8180400.56=  للموردین النقدیة المدفوعات       

  دج  8657309.41=           

  دج 9969051.69= للمستخدمین النقدیة المدفوعات أما

  دج 18626361.1= 9969051.69+  8657309.41=  والمستخدمین للموردین النقدیة المدفوعات

     والمستخدمین للموردین نقدیة مدفوعات  -  العمالء من نقدیة مقبوضات=  التشغیل من متولدة نقدیة -3 

                                =18195807.61      - 18626361.1 

  دج  -430553.49    =  

.تستخرج مباشرة من قائمة الدخل: ضرائب دخل مدفوعة  - 4  

 بموجب : المباشرة غیر الطریقةب )EDIMMA( لمؤسسة النقدیة التدفقات قائمة إعداد :المطلب الثاني 
الطریقة غیر المباشرة وكما ورد بمعیار المحاسبة الدولي السابع قائمة التدفقات النقدیة، یتم الوصول إلى صافي 
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التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة من خالل استخدام صافي الربح قبل الفوائد والضرائب الظاهر بقائمة 
  : 1حقاق إلى األساس النقديالدخل وتعدیله بالبنود التالیة لتحویله من أساس االست

إضافة قیمة اهتالك األصول غیر المتداولة وقیمة إطفاء األصول غیر الملموسة وأیة نفقات ال تحتاج  -
حیث أن هذه البنود تظهر ضمن المصاریف بقائمة الدخل مما یؤدي إلى تخفیض : إلى نقدیة مدفوعة 

ة وبالتالي یتوجب إضافتها لتعدیل الربح صافي الربح رغم أنها ال تمثل أو تحتاج إلى تدفقات نقدی
 .المحاسبي المعد على أساس االستحقاق إلى ربح نقدي

عند بیع : المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التخلص من األصول غیر المتداولة أو االستثمارات المالیة  -
قد ینتج عن العملیة المنشأة ألصول ثابتة مثل السیارات واآلالت أو االستثمارات في األسهم والسندات ف

مكاسب أو خسائر تظهر ضمن قائمة الدخل،إال أن قیمة هذه المكاسب أو الخسائر ال تعد من األنشطة 
التشغیلیة بل تعتبر أنشطة استثماریة ، لذا یتم إلغاء اثر هذه البنود من صافي الربح وذلك إلظهارها 

 .ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

إن الزیادة في األصول المتداولة یمثل تدفقات نقدیة تشغیلیة سالبة : األصول المتداولة  التغیر في -
وبالتالي یجب طرحها من صافي الربح في حین یمثل النقص في األصول المتداولة تدفقات نقدیة 

 .تشغیلیة موجبة یجب إضافتها

ادة في المطلوبات المتداولة یمثل بعكس األصول المتداولة فإن الزی: التغیر في المطلوبات المتداولة  -
تدفقات نقدیة تشغیلیة موجبة وبالتالي یجب إضافتها إلى صافي الربح في حین یمثل النقص في 

 .المطلوبات المتداولة تدفقات نقدیة تشغیلیة سالبة یتوجب طرحها

 .النقدیة المدفوعة كمصروف فائدة -

یوضح البنود التي یتم تعدیلها من األنشطة  والجدول التالي .النقدیة المدفوعة كضرائب على الدخل -
 :التشغیلیة

 

 

                                                
  .114- 113ص –محمد أبو نصار، جمعة حمیدات، مرجع سابق، ص  1
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 .البنود التي یتم تعدیلها ضمن األنشطة التشغیلیة ) 21(جدول رقم               

 والضرائب الفوائد قبل الربح صافي  التعدیل

 االهتالك مصروف یضاف

 اإلطفاء مصروف یضاف

 متداولة رغی األصول قیمة في والتدني البیع خسائر یضاف

 المتداولة غیر األصول بیع مكاسب یطرح

 مقدما المدفوعة المصاریف المدینة، الذمم المخزون،(  المتداولة األصول في النقص یضاف
( 

 ) مقدما المدفوعة المصاریف المدینة، الذمم المخزون،(  المتداولة األصول في الزیادة یطرح

 ) الدفع مستحقة المصاریف الدائنة، ذممال(  المتداولة المطلوبات في النقص یطرح

 ) الدفع مستحقة المصاریف الدائنة، الذمم(  المتداولة المطلوبات في الزیادة یضاف

 فائدة كمصروف المدفوعة النقدیة یطرح

 الدخل على كضرائب المدفوعة النقدیة یطرح

 التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي /

الجوانب النظریة  –نصار، جمعة حمیدات، معاییر المحاسبة واإلبالغ المالیة الدولیة محمد أبو : المصدر 
  .115، ص 2009، دار وائل للنشر، عمان، 02الطبعة –والعلمیة 
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  :)EDIMMA(لمؤسسة  المباشرة غیر للطریقة وفقا النقدیة التدفقات قائمة یوضحوالجدول التالي 

  ) :EDIMMA(لمؤسسة)  المباشرة غیر الطریقة(  النقدیة تدفقاتال قائمة )22( رقم جدول     

  دج:  الوحدة.                                                         31/12/2010 في       

البیان            2010 مالحظة 

التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات  
 غیر ودوالبن الضرائب قبل) الخسارة أو( الربح صافي
  العادیة

: ب تسویته یتم  
الملموسة وغیر الثابتة األصول إهتالك  
العملة تحویل خسارة  

االستثمار إیرادات  
المدینة الفوائد  

 
1 
 
 
2 

 
6193696.83- 

 
 
 

2725190.11 
- 
 

2590306.97 
54925.33     - 

 

 
العامل مال رأس في التغیرات قبل التشغیل ربح  

  
933125.08- 

 
اآلخرون والمدینون العمالء درصی في النقص  
المخزون في الزیادة  
الدائنون حسابات في النقص  
مدفوعة دخل ضرائب  

 
العادیة غیر العناصر قبل  نقدیة تدفقات  

)    زالزل أضرار متحصالت( عادیة غیر مقبوضات
    

 
3 
 
 

 
924555.11 
421138.37- 

 
55770.48- 

356935.36- 
 

842414.18-  
- 

)أ( التشغیلیة األنشطة من قدیةالن التدفقات صافي   -842414.18 
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االستثمار أنشطة من النقدیة التدفقات  
ثابتة أصول شراء  

آالت بیع مقبوضات  
مالیة تثبیتات اقتناء عن المسحوبات  
مالیة تثبیتات عن التنازل عملیة عن التحصیالت  

مقبوضة الفوائد  
مقبوضة توزیعات  

  
162475.00- 

- 
- 

1996941.67 
 
- 
- 

)ب(االستثمار أنشطة من النقدیة التدفقات فيصا   1834466.67 

التمویل أنشطة من النقدیة التدفقات  

أسهم إصدار من مقبوضات  
األجل طویل اقتراض من مقبوضات  
التمویلي التأجیر التزامات من مدفوعات  
مدفوعة توزیعات  

  
- 

58425.00 
- 
- 

)جـ( التمویل أنشطة من النقدیة التدفقات صافي   58425.00 

)جـ+ب+أ( الفترة في النقدیة تغیرات   1050477.49 

الفترة أول حكمها في وما النقدیة رصید   5571470.75 

الفترة أخر حكمها في وما النقدیة رصید   6621948.24 

  .المؤسسة وثائق على باالعتماد الطالب إعداد من:  المصدر

  ) :  المباشرة غیر طریقةال( النقدیة التدفقات بقائمة المتعلقة اإلیضاحات

 قبل الضرائب والبنود غیر العادیة تمثل صافي نتیجة السنة المالیة ؛) أو الخسارة(صافي الربح  - 1

 : إهالك األصول الثابتة وغیر الملموسة - 2

واالهتالك  2010دج وتمثل الفرق بین االهتالك المتراكم لسنة  2721240.11=إهالك األصول الثابتة 
  2009المتراكم لسنة 

ألن اهتالك 2010دج تمثل اهتالك األصول المعنویة لسنة 3950.00 = اهتالك األصول غیر الملموسة 
  .ال یوجد  2009االصول غیر الملموسة لسنة 

  دج 2725190.11 =3950.00+ 2721240.11=  إهالك األصول الثابتة وغیر الملموسة



استخدام نسب قائمة التدفقات النقدیة في تقییم االداء المالي                        الفصل الثالث            
 -الوادي – دراسة حالة مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي                                           

105 
 

 :النقص في رصید العمالء والمدینون اآلخرون  - 3

       30548231.09=  31/12/2010رصید العمالء والمدینون في                         

  -    31472786.2=       01/01/2010رصید العمالء والمدینون في                      

  =   924555.11-                       =       النقص في رصید العمالء والمدینون اآلخرون

    

  ) :EDIMMA(مؤسسة أداء تقییم في المستخدمة النقدیة التدفقات قائمة سبن :المطلب الثالث 

 المختلفة، المنشآت في األداء وتقییم النقدي التدفقات تحلیل أسالیب من مهما أسلوبا النقدیة التدفقات نسب تشكل
 الدخل بقوائم ةالمرتبط التقلیدیة المالیة بالنسب مقارنة بطیئا كان واستخدامها النسب هذه تطور أن ویالحظ
 المنشآت ومطالبة أساسیة، قائمة النقدیة التدفقات قائمة اعتبار في التأخیر إلى ذلك یعود حیث المالي والوضع
لزامها  قائمة أهمیة من أهمیتها النقدیة التدفقات نسب وتكتسب األخرى، القوائم جانب إلى القائمة هذه بإصدار وإ
 علیها االعتماد یمكن التي المعلومات وهي النقدي التدفق عن علوماتم القائمة هذه تضم حیث النقدي التدفق
 الحكم بمجاالت یتعلق فیما وخاصة التقلیدیة المالیة القوائم تتضمنها التي الساكنة المعلومات من أفضل بشكل
  .1المنشآت واستمراریة سیولة على

  : السیولة تقییم نسب : الفرع االول 

    التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                        

 الدین تغطیة نسبة     = 

  . والتمویلیة االستثماریة لألنشطة الخارجة النقدیة التدفقات                                             

                                        -842414.18  

 5.18=                               =   الدین تغطیة نسبة- % 

             162475.00  
                                                

 .213مؤید راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص   1
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 بالمطلوبات للوفاء التشغیلیة األنشطة من نقدیة تدفقات تولید علىالمؤسسة  قدرة عدم إلى النسبة هذه وتشیر
 األنشطة نم النقدیة التدفقات كفایة على ذلك دل سالبة النسبة هذه أن وبما ، الضروریة والتمویلیة االستثماریة

  .االحتیاجات بهذه للوفاء التشغیلیة

التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                                       

 الدیون فوائد لتسدید الالزمة المدفوعات نسبة =  

   الدیون فوائد                                                                        

  

                                                  -842414.18  

 15.33=                               = الدیون فوائد لتسدید الالزمة المدفوعات نسبة- %  

 54925.33                          

 الفوائد لدفع الالزمة السیولة مجال في مشاكل تواجه المؤسسة ألن سیئ مؤشر فهذا سالبة النسبة هذه إن
  .للدیون المستحقة

  

 الدفع وأوراق األجل طویلة للدیون الحالي االستحقاق إلى التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات نسبة 
   : یلي كما وتحسب  : األجل قصیرة

   التشغیلیة ةاألنشط من النقدیة التدفقات صافي                                         

                        =  

  .األجل قصیرة  الدفع وأوراق الدیون+    األجل طویلة الدین استحقاقات                               
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  =األجل قصیرة  الدفع وأوراق الدیون+    األجل طویلة الدین استحقاقات

  دج   6412481.60= 6412481.60+  0     

                             -842414.18  

                        =                          =0.13- % 

                             6412481.60  

 األجل طویلة الدیون باستحقاقات المتمثلة بالتزاماتها الوفاء على المؤسسة قدرة عدم إلى النسبة هذه تشیر    
 من ویعاني سيء للمؤسسة السیولة وضع أن یعني  فهذا سالبة أنها وبما األجل قصیرة الدفع وأوراق والدیون

  .بها تتعلق مشكالت

  : الربحیة  تقییم نسب : الفرع الثاني 

   التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات                                                                     

 التشغیلیة األنشطة من لنقدیةا التدفقات كفایة نسبة =  

  األساسیة النقدیة االحتیاجات                                                                         

  : یلي ما األساسیة النقدیة االحتیاجات وتمثل

 18626361.1=                                 التشغیلیة لألنشطة الخارجة النقدیة التدفقات -

 +    54925.33= العام خالل المستحقة واألقساط الفوائد في المتمثلة الدیون أعباء مدفوعات -

 +        0=                              اإلنتاجیة الطاقة على للحفاظ الالزمة الرأسمالیة النفقات -

 +        0            =      المساهمین على النقدیة األرباح توزیعات لتسدید الالزمة المدفوعات -

  18681286.43=                            األساسیة النقدیة االحتیاجات                           
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                                                                 -842414.18  

 0.04=               =          التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات كفایة نسبة- %  

                                                                18681286.43 

 االحتیاجات من % 4 نجد وهنا منها توفره وما النقدیة االحتیاجات هذه تلبیة على القدرة مدى النسبة هذه وتبین
  .ةالتشغیلی النقدیة بالتدفقات مغطاة غیر األساسیة النقدیة

   التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                         

 التشغیلیة النقدیة مؤشر    =  

   الربح صافي                                                          

  .خسارة حالة في النتیجة ألن بالمؤسسة موجودة غیر النسبة هذه

  التشغیلیة النقدیة التدفقات صافي                                                        

 التشغیلیة النقدیة التدفقات نسبة =  

  المبیعات                                                                   

                                                         -842414.18  

 0.05=                           =  التشغیلیة النقدیة التدفقات نسبة- %  

                                                        16992155.17  

 على یجب سالبة النسبة هذه أن وبما للمؤسسة، الواردة النقدیة للتدفقات أساسي مصدر النقدیة المبیعات حیث
  .زبائنها من النقدیة تحصیل في المتبعة االئتمان ةسیاس تغییر المؤسسة

   التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                                      

 التشغیلي النشاط)  دلیل( مؤشر =  

  . والضریبة الفوائد قبل  التشغیلیة األنشطة من الدخل صافي                                               
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        -842414.18  

 0.13=                      = التشغیلي النشاط)  دلیل( مؤشر- %  

                                              6086564.5  

  التشغیل مصاریف – الربح مجمل=  الدخل صافي

  المباعة البضاعة تكلفة – المبیعات إیراد=  الربح مجمل

 دج 8811754.61= 8180400.56 - 16992155.17= الربح ملمج

  دج 6086564.5= 2725190.11 -  8811754.61=  الدخل صافي

  .المؤسسة نتیجة عن تعتبر فهي سالبة أنها وبما المؤسسة  أرباح ارتفاع على ذلك یدل النسبة هذه ارتفاع إن

  التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                                             

 التشغیلي النقدي التدفق من الموجودات على العائد نسبة =  

  . الموجودات إجمالي                                                                                   

                                           -842414.18  

 0.01=                     = التشغیلي النقدي التدفق من الموجودات على العائد نسبة-  %  

                                                                    82126546.75  

   تشغیلیة نقدیة تدفقات تولید على المؤسسة أصول قدرة مدى النسبة هذه توضح 

  

  : یلي ما النسب هذه بین من  : المالیة السیاسات تقییم سبن  :الفرع الثالث 

  التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي                                            

 النقدیة التوزیعات نسبة =  
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   للمساهمین النقدیة التوزیعات                                                        

  خالل من النقدیة األرباح توزیع مجال في المؤسسة إدارة تتبعها التي السیاسة عن معلومات النسبة هذه رتوف
 األرباح(  للمساهمین النقدیة التوزیعات وبما ، السیاسة هذه استقرار ومدى التشغیلیة األنشطة من النقدیة تدفقاتها

  . خارجیة مصادر إلى بحاجة لیست فإنها الصفر تساوي)  

   المقبوضة والتوزیعات الفوائد إیراد من المتحققة النقدیة المتحصالت                                   

 المقبوضة والتوزیعات الفوائد نسبة = 

  . التشغیلیة األنشطة من الداخلة النقدیة التدفقات                                                     

1996941.67                                                              

 0.10=                          = المقبوضة والتوزیعات الفوائد نسبة % 

                                                     18195807.61                                                               
 المالیة األوراق خالل من االستثمارات لعوائد النسبیة األهمیة  على تدل وهي10 %  ب موجبة سبةالن هذه

    .القروض خالل من النسبة هذه زیادة المؤسسة على یجب وبالتالي

   الرأسمالي اإلنفاق                                         

 الرأسمالي اإلنفاق نسبة    =  

  األجل طویلة وقروض وسندات أسهم إصدار من الداخلة النقدیة التدفقات                                 

                                     162475.00  

 2.78=                          =  الرأسمالي اإلنفاق نسبة %  

                                     58425.00             

 النسبة وهذه الثابتة، األصول تمویل في األجل الطویلة التمویل مصادر مساهمة مدى عن النسبة هذه تعبر
 كیفیة عن والمقرضین للمستثمرین هاما مؤشر النسبة هذه تعد ولذلك ، المخزون في االستثمار زیادة نتیجة

  .اإلدارة قبل من أموالهم استخدام
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  :  المالیة المرونة :الفرع الرابع 

   العملیات من النقدیة التدفقات صافي                                                      

  الدیون لتغطیة النقدي المعدل =  

  .اإلجمالیة الدیون متوسط                                                          

6621948.24                                            

  0.13=                         = الدیون لتغطیة ديالنق المعدل  %  

50423683.72                                                          

  2)/ المدة نهایة الدیون إجمالي+  المدة بدایة الدیون إجمالي=(  اإلجمالیة الدیون متوسط

 دج 50423683.72= 2)/51532334.11+49315033.32=(  اإلجمالیة الدیون متوسط

 جدا ضعیفة وهي  العملیات من النقدیة التدفقات صافي من التزاماتها سداد على المؤسسة قدرة المعدل ویبین
 معرضة فهي وبالتالي العملیات، في المستخدمة األصول من جزء بیع أو بتصفیة تقوم أن المؤسسة وعلى

  .استحقاقها عند بالتزاماتها الوفاء في لصعوبة

  : الحرة النقدیة التدفقات  :الخامس الفرع 

 التوزیعات+ الرأسمالي اإلنفاق(  – العملیات من التدفقات صافي=   الحرة النقدیة صافي . ( 

 دج 6459473.24 )=162475.00+0( – 6621948.24=  

 المقیاس وهذا الدیون، سداد جدیدة، استثمارات على لإلنفاق القابلة النقدیة مقدار تمثل الحرة النقدیة صافي
 تمویل مصادر إلى الرجوع دون االلتزامات سداد على المؤسسة وقدرة المؤسسة المالیة المرونة مستوى یوضح
 استخدامها یمكن التي النقدیة مقدار كذلك ویبین الرأسمالي، إنفاقها بمستوى االحتفاظ علىتها قدر كذلك و  خارجیة

  .اإلضافیة االستثمارات في
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  : الثالث الفصل خالصة

 من المشتقة المالیة النسب باستخدام الدراسة محل للمؤسسة المالي األداء وتحلیل بتشخیص قیامنا خالل من
 خزینة تحقیق من تمكنت قدتوزیع وصیانة العتاد الفالحي   مؤسسة بأن القول یمكن النقدیة التدفقات قائمة

 المؤسسة فإن هذا رغم لكن ، المؤسسة لهذه النقدیة التدفقات قائمة خالل من تأكیده تم ما وهذا موجبة، صافیة
  : في والمتمثلة هذه دراستنا خالل من إلیها التوصل تم التي االختالالت بعض من تعاني تبقى

 على سلبا اثر ما وهو الخارجیة النقدیة التدفقات من اقل التشغیلیة األنشطة من الداخلة النقدیة التدفقات -
 على ویتوجب النقدیة، اثر ما وهو%  -80.19  بنسبة سالبا جعله بحیث للمؤسسة الرئیسي النشاط

 الخارجة النقدیة التدفقات تنویع إلى باإلضافة والعمال للموردین النقدیة المدفوعات تخفیض المؤسسة
 .العمالء من التحصیل طریقة وتغییر

 النقدیة تاالحتیاجا من%  4 نسبة حتى تغطي لم سالبة التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات -
 األساسیة

  . التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات في كبیر نقص یعتبر وهذا

 تقییم نسب تحلیل خالل من مالحظته تم ما وهذا األخیرة، السنة خالل المؤسسة أداء في تراجع هناك -
 تاالهتالكا تراكم مع خاصة استثماراتها بتجدید تقم لم المؤسسة أن على یدل ما وهذا السیولة

 .لها المخصصة

 عن تنازلت المؤسسة ألن%  174.63 بنسبة جیدة فهي االستثماریة األنشطة من النقدیة للتدفقات بالنسبة أما
 النقدیة التدفقات أما قلیلة، بنسبة إال ثابتة أصول بشراء تقم لم المقابل وفي كبیرة بقیمة استثماریة مالیة تثبیتات

  .المؤسسة لحجم مقبولة نسبة تعتبر وهي%   5.56 نسبة تمثل التمویلیة األنشطة من
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 القرارات واتخاذ المؤسسة نشاط مراقبة خالله من یمكن والذي ضروریا، أمرا المؤسسة أداء تقییم یعتبر
 تقییم في المستخدمة األدوات أهم احد هذا بحثنا في اخترنا ولقد المحددة، األهداف لتحقیق الالزمة التصحیحیة

التي تبین المقبوضات والمدفوعات  النقدیة التدفقات قائمة وهي أال المالي الجانب تخص والتي المؤسسة أداء
النقدیة وصافي التغیر في النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة للمنشأة خالل الفترة المالیة 

نقدیة أول المدة  وآخر المدة ، ویتم إعداد هذه القائمة وفق األساس النقدي عن من خالل المقارنة بین رصید ال
طریق تقسیم التدفقات النقدیة إلى تدفقات نقدیة داخلة وتدفقات نقدیة خارجة ضمن ثالثة أنشطة رئیسیة هي 

على  المؤسسةلنقدیة قدرة ولذا تبین قائمة التدفقات ا. األنشطة التشغیلیة واألنشطة االستثماریة واألنشطة التمویلیة
إدارة التدفقات النقدیة ، فإذا كان رصید النقدیة في آخر المدة عاٍل وأكبر من االلتزامات المتداولة بكثیر ربما 

وعلى العكس من ذلك . یشیر ذلك إلى قصور في إدارة النقدیة وعدم استغالل النقد في استثمارات قصیرة األجل
. المؤسسةمن التزاماتها المتداولة فهذا یشیر ربما إلى تدني مستوى سیولة  إذا كان هذا الرصید أقل بكثیر

وللتغلب على جزء من نقاط الضعف التي تعاني منها كل من المیزانیة وقائمة الدخل، فقد أصبح إعداد قائمة 
فجوات التالیة التدفق النقدي أمرًا ضروریًا عند نشر البیانات المالیة للمؤسسة، حیث یمكن لهذه القائمة سد ال

: الموجودة في القوائم المالیة األخرى  
 ؛ الك واإلطفاء على رقم صافي التدفق النقديتأثر المصروفات غیر النقدیة كااله تغیر -

بیان العملیات النقدیـة لمختلـف النشـاطات التـي حـدثت داخـل المؤسسـة خـالل الفتـرة المالیـة ولـیس فقـط األرصـدة  -
  ؛ ما تظهره المیزانیة أو نتائج األعمال الدفتریة التي تظهرها قائمة الدخلالدفتریة لهذه النشاطات ك

إظهار صافي التغیر في النقد في بدایة ونهایة الفترة ، وتوزیع بنود التدفقات النقدیة على أنشطة ذات طبیعة  -
إظهاره إذا  ، األمر الذي یصعب مؤسسةللمترابطة تساعد في توضیح بعض األمور المهمة عن الوضع المالي 

فمثال تظهر المیزانیة رصید الذمم المدینة كما تظهر . ما تم النظر إلى المیزانیة  وقائمة الدخل كل على حدة 
قائمة الدخل المبیعات، سواء اآلجلة منها أو النقدیة، في حین تقوم قائمة التدفق النقدي بإظهار بند المبیعات 

ها عند ربط قیمة المبیعات الظاهرة في قائمة الدخل مع التغیر في اإلجمالیة وكذلك النقد الفعلي المقبوض من
  . المدینین في المیزانیة

مما  –عنه  الذي ال یمكن التخلي –كل من المیزانیة وقائمة الدخل یتم إعدادهما في ظل مبدأ االستحقاق  كما أن
سسة مهم أیضا من اجل تحدیث یجعلهما یعبران عن الوضعیة المالیة ال غیر، غیر أن الوضعیة النقدیة للمؤ 

استثماراتها  مما حول االهتمام إلى قائمة التدفقات النقدیة وأصبح اهتمام مستخدمي القوائم المالیة لیس فقط 
  مقابلة التكالیف مع اإلیرادات بل تعداه إلى مقابلة التدفقات النقدیة الداخلة مع الخارجة، مما أعطى بعدا 
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ظهر أهمیة االعتماد على قائمة التدفقات النقدیة حیث توفر معلومات لمستخدمي أخر للقوائم المالیة، وهنا ت
القوائم المالیة على درجة السیولة والربحیة التي تعتمدها المؤسسة ومرونتها المالیة ودرجة المخاطرة التي 

النقدیة وما في تصاحب تدفقاتها ومدى قدرتها على مواجهة تعهداتها عندما یحین معادها، وقدرتها على تولید 
حكمها كما أن المؤشر الحقیقي للربح لیس الربح المتولد من قائمة الدخل إذ قد تحقق المؤسسة أرباحا ومع ذلك 

  .یكون لدیها تدفقات نقدیة سالبة وهذا یؤدي بالمؤسسة لمواجهة أزمات مالیة تؤثر على التزاماتها النقدیة

دراسة النظریة على مؤسسة توزیع وصیانة العتاد الفالحي خالل من خالل إسقاط ال : نتائج الدراسة التطبیقیة
  :توصلنا إلى استنتاج مجموعة من المالحظات، والمتمثلة في ما یلي  2010و 2009الفترة الممتدة بین سنتي 

لم تستطع المؤسسة تحقیق التوازن المالي خالل فترة الدراسة، وهذا یعني أن المؤسسة غیر قادرة على  -
 ماراتها عن طریق مواردها الثابتة ؛تمویل استث

وخاصة نسبة تغطیة الدین  -من خالل حساب نسب تقییم السیولة تبین أن المؤسسة مثقلة بالدیون  -
 للوفاء التشغیلیة األنشطة من نقدیة تدفقات تولیدعلى وهي غیر قادرة  -%  -5.18والتي تساوي 

 الدیون فوائد لتسدید الالزمة المدفوعات نسبةافة إلى ، باإلضالضروریة والتمویلیة االستثماریة بالمطلوبات
  ؛ للدیون المستحقة الفوائد لدفع الالزمة السیولة مجال في مشاكلوهي تبین   % -15.33والتي تمثل 

من خالل حساب نسب تقییم الربحیة تبین أن المؤسسة مثقلة بالخسائر وهذا راجع إلى إعادة تقییم رأس  -
 من النقدیة التدفقات كفایة نسبة، ومن جهة أخرى كما تبینه  2008ي سنة المال بزیادته من جهة ف

 األساسیة النقدیة االحتیاجات من %   4وتدل على أن % -0.04والتي تساوي إلى  التشغیلیة األنشطة
من قبل المؤسسة  المتبعة االئتمان سیاسة تغییرإلى ، باإلضافة التشغیلیة النقدیة بالتدفقات مغطاة غیر
   .، وكذا تمدید آجال الدفع للموردین زبائنها من النقدیة تحصیل في

أما بالنسبة للسیاسات المالیة المتبعة من قبل المؤسسة فهي متوسطة كما تبینه نسب هذه السیاسات مثل  -
؛ ویجب على %  2.78=  الرأسمالي اإلنفاقونسبة  % 0.10=  المقبوضة والتوزیعات الفوائد نسبة

 كیفیة عن والمقرضین للمستثمرین هاما مؤشرألنها  ه النسب من خالل القروضالمؤسسة زیادة هذ
 .اإلدارة قبل من أموالهم استخدام

وبالرغم من كل هذه االختالالت والنقائص إال أن المؤسسة استطاعت تحقیق صافي خزینة موجبة بحیث 
  . 2010دج في سنة 6621948.24دج إلى 5571470.75  ب  2009كان یقدر في سنة 
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  : یلي ما إلى وتوصلنا المطروحة الفرضیات نتائج على وقفنا لقد : الفرضیات واختبار نتائج

ما مفهوم قائمة التدفقات النقدیة التي هي عبارة عن قائمة تعرض مصادر التدفقات  : األولى للفرضیة بالنسبة
لمالیة حول التغیرات الحاصلة في النقدیة الداخلة والخارجة وتهدف إلى توفیر المعلومات لمستخدمي القوائم ا

  .النقدیة وما یعادلها

 القوائم في لنقص لیس أهمیة قائمة التدفقات النقدیة مقارنة مع باقي القوائم األخرى : الثانیة للفرضیة بالنسبة
نما األخرى نقدیة ألن قائمة التدفقات النقدیة تعتبر قائمة مكملة لقائمة الدخل وذلك بإفصاحها عن التدفقات ال وإ

المتولدة عن العملیات التشغیلیة للمنشأة، كما تعتبر مكملة للمیزانیة وذلك بإفصاحها عن عملیات التدفقات النقدیة 
  .التي تؤدي إلى تغییر في األصول وااللتزامات وحقوق الملكیة 

 معلومات ألنها توفر مؤسسةالالنقدیة في تقییم سیولة وربحیة  مساهمة قائمة التدفقات : الثالثة للفرضیة بالنسبة

 المؤسسة بها تتمتع التي السیولة درجة على للتعرف وسیلة وتعتبر المالیة، القوائم ومستخدمي اإلدارة من لكل مفیدة

 من مستخدمیها تمكن القائمة تلك أن إلى باإلضافة ، تدفقاتها تصاحب التي المخاطر ودرجة المالیة ومرونتها

  .والسیولة  الربحیة حیث من المؤسسة بأداء عالیة تنبؤیة بقدرة تمتعها إلى افةباإلض المؤسسة أداء على الرقابة
  

  :وأخیرا توصلنا إلى بعض النتائج نلخصها فیما یلي 
أن قائمة التدفقات النقدیة وبدون القوائم المالیة األخرى لیست كافیة لتقدیم المعلومات الالزمة للمستثمرین  -

بمعنى أن قائمة التدفقات النقدیة لیست بدیال عن القوائم المالیة  والدائنین والمستخدمین اآلخرین ،
 األخرى ؛

 أن قائمة التدفقات النقدیة ال تكون مفیدة بمعزل عن القوائم المالیة األخرى ؛ -

 أن قائمة التدفقات النقدیة لیست عرضة لتحریف األداء مقارنة بقائمة الدخل ؛   -

ات هامة حول قدرة المشروع على سداد التزاماته وسداد التوزیعات أن قائمة التدفقات النقدیة تقدم معلوم -
 ؛ والفوائد

أن قائمة التدفقات النقدیة تقدم معلومات تساهم في تقییم سیولة وربحیة المؤسسة باإلضافة إلى  -
 .السیاسات المتبعة قصد اتخاذ قرارات مناسبة مستقبال
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لموضوع جانبا مهما في المؤسسة من خالل النسب المالیة لقد تناولنا من خالل دراستنا لهذا ا :أفاق البحث 
المشتقة من قائمة التدفقات النقدیة ودورها في تقییم الوضعیة المالیة للمؤسسة سواء من سیولة أو ربحیة أو 

 سیاسات مالیة متبعة، غیر أننا لم نتناول جانبا أخر مهما بعد عملیة التقییم وهو دور قائمة التدفقات النقدیة في
 .اتخاذ القرارات االستثماریة
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:المصادر والمراجع   
  : العربیة باللغة المراجع: أوال

  : الكتب 1

 ، البورصة في واالستثمار األداء ومراجعة تقییم ألغراض المالي التحلیل ، لطفي احمد السید أمین - 1
،2005 الجامعیة، الدار: اإلسكندریة  

 رامي أبو ، 13 فقرة المعیار نص ، المصریة المحاسبة معاییر القانونیین، للمحاسبین المصریة الجمعیة - 2
  . 2006 للطباعة،

 ، الثاني الجزء العامة، اإلدارة معهد ، اإلداري الحاسب تطبیقات مع اإلداریة المحاسبة ، زامل محمد أحمد - 3
  .2000 الریاض،

 بیروت، العربیة، النهضة دار والخدمات، األعمال قطاع في االقتصادي األداء تقییم موسى، محمد أحمد - 4
1969 . 

.2000الحسیني فالح حسن ، الدوري مؤید عبد الرحمن، إدارة البنوك، دار وائل، عمان، األردن،   - 5  

 الریاض، نشر،لل المریخ دار ،)الراهنة والتحدیات( األعمال لمنظمات المالي ،األداء جمعة فرحات السعید - 6
 . 2000 ، السعودیة العربیة المملكة

 و للنشر وائل دار األولى، الطبعة تطبیقات، و دروس: المالي التسییر قریشي، یوسف ساسي، بن إلیاس - 7
  .2006 األردن، عمان، التوزیع،

  .2004 عمان، الوراق، مؤسسة المتقدمة، المالیة اإلدارة: الزبیدي محمود حمزة - 8
 للطباعة مصر نهضة العملي، والتطبیق الفكري اإلطار:  النقدیة التدفقات قوائم عباس، مدمح حجازي - 9

  .1998 والتوزیع، والنشر
 دار: الریاض حجاج، احمد تعریب الثاني، الجزء المتوسطة، المحاسبة ویجانت، جیري كیسو، دوناك -10

  .2005 المریخ،
  . 2003 ، السعودیة العربیة ، الریاض ، لمریخا دار ، البشریة الموارد إدارة ، جاري دیسلر -11
 . 1999 ، مصر ، والتوزیع للنشر الجامعیة الدار ، المال أسواق ، قرباقس رسمیة -12

 ابراهیم كاجیجي، احمد علي خالد تعریب المحاسبة، نظریة كاثي، جاك كالرك، مارتل شرویدر، ریتشارد -13
  2006 المریخ، دار الریاض، فال، محمد ولد
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 واإلفصاح والتقییم القیاس( المتوسطة المالیة المحاسبة هالل، اهللا عبد المكارم، أبو وصفي الصبان، سمیر -14
 . 2000 الجامعیة، الدار ، اإلسكندریة ،)المحاسبي

 دار المالیة، والمؤسسات المصارف في األداء وتقییم والرقابة المحاسبة نظم السیسي، حسن الدین صالح -15
  .1998 لبنان، بیروت، والنشر، اعةللطب الوسام

 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار ،)والتحلیل والعرض اإلعداد أسس(  المالیة التقاریر حماد، العال عبد طارق - 16 
2000.  

 الجامعیة، الدار االئتمان، ومنح االستثمار ألغراض المالیة القوائم تحلیل حماد، العال عبد طارق -  17
 .2006 اإلسكندریة،

.2006 اإلسكندریة، ، الجامعیة الدار ،01 ج المحاسبیة المعاییر موسوعة حماد، العال عبد طارق -18  

. الجامعیة الدار شمس، عین ، المالیة األوراق بورصة إلى المستثمر دلیل حماد، العال عبد طارق -19  

 -متكامل منهجي منظور - اإلستراتیجیة اإلدارة إدریس، صبحي محمد وائل الغالبي، منصور محسن طاهر -20
 .2007 األردن، عمان، ،01 الطبعة للنشر، وائل دار

 .2000 عمان، ،2ط للنشر، المستقبل دار ، المالي والتحلیل اإلدارة في مقدمة مفلح، عقل - 21

 ، مصر ، للطباعة األشقاء اإلخوة مطبعة العربیة النهضة دار ، األداء تقییم ، محمد توفیق المحسن عبد -22
1998 . 

  .1999 األردن، للنشر، حامد دار ،01 الطبعة المشروعات، تقییم في مدخل اهللا، عبد جاسم عقیل -23
 في إضافیة ومواضیع االستثمارات، الملكیة، حقوق االلتزامات،( المتوسطة، المحاسبة الفداغ، فداغ -24

  .2004 عمان، والتوزیع، رللنش الوراق دار األولى، الطبعة الثاني، الكتاب ،)المالي والعرض اإلفصاح
، عمان، 01فارس رشید البیاتي، محاسبة األداء في المؤسسات الخدمیة، دار آیلة للنشر والتوزیع، الطبعة  -25

2008.   
 دار ،)معاصر واستراتیجي كمي مدخل( البنوك إدارة الدوري، الرحمان عبد مؤید الحسیني، حسن فالح -26
  . 2005 عمان، ، للنشر  وائل

 الدار ،اإلسكندریة،)تطبیقي نظري مدخل( المتوسطة المحاسبة هالل، اهللا عبد ، الدهراوي الدین مالك -27
  .1999 الجامعیة،
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كراجة عبد الحمید وآخرون، اإلدارة والتحلیل المالي أسس ومفاهیم وتطبیقات، دار صفاء للنشر والتوزیع  -28
.2000،عمان   

 ، والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة ، التنظیمي األداء وكفاءة البشریة الموارد إدارة ، بربر كامل -29
 .لبنان

 المالیة المحاسبة هالل، العظیم عبد اهللا عبد المالك، عبد احمد علي، حسین احمد الصبان، سمیر محمد -30
 .2006 الحدیث، الجامعي المكتب: اإلسكندریة المتوسطة،

 األولى، الطبعة وتطبیقي، نظري مدخل: المالیة القوائم تحلیل مطارنة،ال فالح غسان خنفر، راضي مؤید -31
  .2006  عمان، المسیرة، دار
 والعملیة، النظریة الجوانب -الدولیة المالي واإلبالغ المحاسبة معاییر حمیدات، جمعة نصار، أبو محمد -32

 .األردن عمان، للنشر، وائل دار الثانیة، الطبعة

 فجر مركز ،القاهرة، األول الجزء المصریة، المحاسبة معاییر شرح وآخرون، خلیفة العزیز عبد محمد -33
،1999 للطباعة،  

.1994 مصر، ، األداء، وتقییم اإلداریة المراجعة فراج، عطیة ثناء ، محمود حامد منصور -34  

  .2007 عمان، والتوزیع، للنشر المناهج دار المالیة، النسب باستخدام األداء تقویم الكرفي، مجید -35

 الجامعیة، الدار ،)القرارات اتخاذ مدخل( المالیة اإلدارة مصطفى، فرید نهال الحناوى، صالح محمد -36
 .2004 اإلسكندریة،

 القیاس مجاالت في المحاسبیة المهنیة للممارسات النظري التأصیل السویطي، موسى مطر، محمد -37
 .2008 األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،2ط واإلفصاح، والعرض

 الفكري اإلطار-المتوسطة المحاسبة كامل، محمد احمد جمعة، إبراهیم إسماعیل الصبان، سمیر محمد -38
 .،2002 اإلسكندریة، الجامعیة، الدار - للمعلومات كنظام للمحاسبة والعملي

 الدار ،)األعمال لمشروعات المالي التحلیل( المالیة اإلدارة مصطفى، فرید نهال الحناوى، صالح محمد -39
 2005 اإلسكندریة، الجامعیة،

 العملیة، واالستخدامات واألدوات األسالیب: واالئتماني المالي التحلیل في الحدیثة االتجاهات ، مطر محمد -40
  .2006 عمان، للنشر، وائل دار. الثانیة الطبعة
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 الطبعة القرارات، صناعة مدخل: ليالما التحلیل نور، الناصر عبد إسماعیل، إسماعیل محمد، شاكر منیر -41
  .2005  عمان، للنشر، وائل دار الثانیة،

 المحاسبة ومعاییر الدولیة المحاسبة لمعاییر وفقا المحاسبي والتقویم القیاس المالیة المحاسبة احمد، نور -42
.2000 الجامعیة، الدار: اإلسكندریة المصریة،  

 المحاسبة التكالیف محاسبة المالیة المحاسبة في دراسات حمد،م ربه عبد محمود محمد عطیة، أحمد هشام -43
  .2000الجامعیة، الدار اإلداریة،

  
  : واألطروحات المذكرات 2

 الشركة حالة دراسة :الموریتانیة المؤسسة أداء تقییم في المالي التحلیل دور الجلیل، عبد ولد الشیخ - 44
  .2008 الجزائر، جامعة یر،ماجست مذكرة ،ONIMAXوالتصدیر لالستیراد الوطنیة

 سوریا، حلب جامعة ماجستیر، مذكرة اإلسالمیة، للمصارف المالي األداء تقییم عاصي، یحي محمد أمارة -45
2010 . 

 لإلنذار نموذج إرسال نحو:  االقتصادیة المؤسسات في المالي األداء وتقییم قیاس ، الغني عبد دادن -46
 الجزائر جامعة ، االقتصادیة العلوم في الدكتوراه شهادة لنیل مقدمة أطروحة ، المالیة المحاكاة باستعمال المبكر

، 2007 . 

ستراتیجیة العملیات وأثرها في األداء، أطروحة دكتوراه ، جامعة  -47 عقیدي إبراهیم جهاد، تحلیل واقع وأبعاد وإ ال
  .1997بغداد، 

ة كأداة في التنبؤ بالفشل المالي للبنوك التجاریة عمر عبد الحمید محمد العلیمي، قائمة التدفقات النقدی - 48
  .2010، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، رسالة ماجستیر، القاهرة، )دراسة تطبیقیة(

، )7(رقم الدولي المحاسبي للمعیار وفقاً  األسهم وعوائد النقدیة التدفقات بین العالقةعطا درغام، سوزان  -49
 .2008فلسطین، الجامعة اإلسالمیة بغزة، مذكرة ماجستیر،  في العاملة الوطنیة المصارف على تطبیقیة دراسة

  : المجالت  1-3

 بسكرة، جامعة اإلنسانیة، العلوم مجلة -وتقییم مفهوم - والفعالیة الكفاءة بین األداء مزهودة، الملیك عبد -50
  .2001 نوفمبر ،1العدد
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 ،39العدد والتأمین، واإلدارة المحاسبة مجلة ، النقدیة التدفقات قائمة في اتالمعلوم محتوى عراقي، العراقي -51
  .القاهرة جامعة

داریة، اقتصادیة أبحاث مصطفى، عقاري -52   .2007 جوان ،1 العدد ، باتنة جامعة وإ
لة كنعان عبد الغفور حسن، تقییم األداء الصناعي بالتطبیق على معمل السكر والخمیرة في الموصل، مج -53

 .2002،  7تنمیة الرافدین، العدد 

 في المحاسبي المعلومات نظام لتطویر الرئیسیة المداخل أحد النقدي التدفق ،قائمة الجاموس مصطفى -54
  .1999 ،01العدد ،01 المجلد دمشق، جامعة مجلة سوریة،

 ألرباح إلى بالقیاس ةمقارن تحلیلیة دراسة النقدیة التدفقات لقائمة اإلعالمي المحتوى وابل، الوابل -55
  .1996، 2 العدد ،36 ،المجلد العامة اإلدارة مجلة االستحقاق،

  
  : الملتقیات

 الدولي العلمي المؤتمر المالیة، المحاكاة منظور من المالي األداء األمین، محمد ،كماسي الغني عبد دادن -56
  .2005، ورقلة جامعة والحكومات، للمنظمات المتمیز األداء حول

 وزیادة المنظمات أداء تقییم في التسییر مراقبة أدوات بین التكامل أهمیة یحیاوي، نعیمة بریش، السعید -57
 23 -22 ورقلة، الثانیة، الطبعة ، والحكومات للمنظمات المتمیز األداء حول الثاني الدولي الملتقى فعالیتها،
  .2011نوفمبر
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