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 اإلهـــــــــــداء

 :اهدي هذا العمل المتواضع 

إلى الوالدٌن الكرٌمٌن حفظهما هللا الذٌن لم ٌدخرا جهدا فً توفٌر               

 الظروف المساعدة لرؤٌتً فً أسمى المراتب
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 إلى إخوتً وأخواتً كل واحد باسمه

 وتحٌة شكر إلى كل من أحبهم وأحبونً

 والى بلد العزة والكرامة الجزائر الحبٌبة
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شكر وتقدير 
 

الحمد هلل حمدا كثٌرا طٌبا مباركا كما ٌنبغً لجالل وجهه وعظٌم سلطانه 
والصالة والسالم على اشرف األنبٌاء والمرسلٌن خٌر من علمنا أدب الشكر 
وعمل به، سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وعلى اله حق قدره ومقداره العظٌم 

 .وعلى أصحابه ومن اقتدى به

احمد هللا ثانٌا على ما مد لً من قوة إلتمام هذا البحث المتواضع والوصول 
 :إلى هذه المرتبة من العمل وبعد 

بن عٌشً بشٌر : أتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدٌر واالمتنان للدكتور 
الذي أنار لً الطرٌق وأسبغ علً نصائحه القٌمة والذي لم ٌبخل علً 

بإرشاداته وتوجٌهاته السدٌدة التً كان لها بلٌغ األثر فً انجاز هذا العمل 
وعلى جمٌل صبره وعظٌم جهده كما أحًٌ فٌه روح التواضع والمعاملة 

 الجٌدة فجزاه هللا عنً كل خٌر

كما أتوجه بالشكر إلى كل أساتذتً الكرام وأعضاء لجنة المناقشة الموقرة 
 .الذٌن قبلوا وتحملوا عناء قراءة وتمحص ومناقشة هذا العمل 

وأخٌرا أسدي عبارات العرفان إلى كل شخص مد لً ٌد المساعدة النجاز هذه 
المذكرة من قرٌب أو بعٌد وخاصة عمال مؤسسة توزٌع وصٌانة العتاد 

 الفالحً  بالوادي

                                                           
 حمزة                                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :الممخص

تناكلت ىذه الدراسة مكضكع دكر قائمة التدفقات النقدية في تقييـ األداء المالي لممؤسسة مف خالؿ دراسة حالة 
كىذا مف خالؿ إعداد قائمة التدفقات النقدية التي ىي عبارة – الكادم – لمؤسسة تكزيع كصيانة العتاد الفالحي 

عف قائمة تعرض مصادر التدفقات النقدية الداخمة كالخارجة كتيدؼ إلى تكفير المعمكمات لمستخدمي القكائـ 
قائمة  (07)المالية حكؿ التغيرات الحاصمة في النقدية كما يعادليا، كحسب المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

تشغيمية ، استثمارية كتمكيمية، كقد نص ىذا المعيار : التدفقات النقدية يتكجب تصنيفيا إلى ثالث أنشطة رئيسية 
 .عمى أف يتـ إعداد ىذه القائمة كفؽ طريقتيف الطريقة المباشرة ك الطريقة غير المباشرة 

كيعتبر التحميؿ باستخداـ النسب المالية مف أقدـ األدكات المستعممة في تقييـ أداء المؤسسات كقد تـ اشتقاؽ مف 
قائمة التدفقات النقدية مؤشرات تفيد في تقييـ الكضعية المالية، كما أنيا مالئمة أكثر لتحديد نقاط القكة كالضعؼ 

في نشاط المؤسسة، كمف أىـ األغراض التي تخدميا قائمة التدفقات النقدية  قدرتيا في تقييـ سيكلة كربحية 
المؤسسة ألنيا تكفر معمكمات مفيدة لكؿ مف اإلدارة كمستخدمي القكائـ المالية، كتعتبر كسيمة لمتعرؼ عمى درجة 
السيكلة التي تتمتع بيا المؤسسة كمركنتيا المالية كدرجة المخاطر التي تصاحب تدفقاتيا، باإلضافة إلى أف تمؾ 

القائمة تمكف مستخدمييا مف الرقابة عمى أداء المؤسسة كتمتعيا بقدرة تنبؤية عالية بأداء المؤسسة مف حيث 
 .التدفقات النقدية المستقبمية

كقد تكصمت دراسة حالة مؤسسة تكزيع كصيانة العتاد الفالحي إلى أنو يمكف الحصكؿ عمى صافي خزينة 
مكجبة بالرغـ مف خسارة النتيجة المحاسبية لممؤسسة ككذا العكس يمكف لممؤسسة تحقيؽ نتيجة ربحية عالية مع 
انخفاض في قيمة الخزينة الصافية كبالتالي ضركرة إعداد قائمة التدفقات النقدية لما ليا دكر أساسي في تقييـ 

 .األداء المالي لممؤسسة

، التدفقات االستثمارية  ، التدفقات النقدية قائمة التدفقات النقدية، التدفقات النقدية التشغيمية  :الكممات المفتاحية 
 .التمكيمية، األداء المالي، تقييـ األداء الماليالنقدية 

 

 

 

 

 



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. 

 

Key words   : cash flow statement, operating cash flows,   investment cash flows,   financing 

cash flows, Financial performances, evaluating Financial performances  
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فرضت تغيرات محيط المؤسسات االقتصادية في عالمنا المعاصر جممة مف التطكرات المتسارعة ذات تأثير 
عالي عمى حياة كنمك المؤسسات كاستقرارىا، حيث ألـز ىذا التغيير في االعتماد عمى المعايير المحاسبية الدكلية 

بالنسبة لممتعامميف سكاء لممؤسسات مف خالؿ معرفة الكضع المالي لممؤسسات التي ليا اثر عمى األداء المالي 
ىـ جميعا ييتمكف بأداء المؤسسة ... أكانكا زبائف، مكرديف، مقرضيف، مساىميف، منافسيف، مستثمريف، مسيريف

. المالي كما تعمف عنو في صكرة معمكمات محاسبية كمالية كذلؾ بغية الحكـ عمى كظيفتيا المالية 
 

كفي ظؿ االتجاه المتنامي لعكلمة معايير المحاسبة الدكلية، تتفاعؿ البيئة المحاسبية الجزائرية مع البيئة 
الكطني المحاسبية الدكلية لمكاكبة المستجدات الحادثة مف خالؿ إجراء إصالحات جذرية عمى المخطط 

، بجعمو نظاما مرنا يستجيب لمتحكالت االقتصادية الراىنة كالتغيرات  1976 جانفي01المحاسبي المعتمد منذ 
كيعمؿ عمى تحقيؽ التكافؽ بيف الممارسات المحاسبية في الجزائر كمتطمبات المعايير المحاسبية       الحادثة 

الدكلية عبر تكييؼ النظاـ المحاسبي مع أسس كقكاعد معايير المحاسبة الدكلية، كعمى ىذا األساس كممت جيكد 
، كبدخكؿ ىذا النظاـ 2007اإلصالح مف قبؿ السمطات الجزائرية بتبني نظاـ محاسبي مالي جديد في نكفمبر 

المعيار )حيز التطبيؽ فالمؤسسات الجزائرية مطالبة بتقديـ خمسة كشكؼ مالية مف بينيا  قائمة التدفقات النقدية 
(. 07  السابعالمحاسبي الدكلي

 

كما يصدر عف تطبيؽ ىذا النظاـ قكائـ مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدكلية ك تكفر معمكمات بخصكص 
المركز المالي لممؤسسة ك أدائيا ك التغيرات الحادثة فييا ك ىذا ما ينص عميو المعيار المحاسبي الدكلي األكؿ 

(IAS1  ) قائمة الدخؿ كقائمة األرباح  )تحتكم القكائـ المالية األساسية  كالخاص بعرض القكائـ المالية
عمى معمكمات كمية  (المحتجزة كقائمة المركز المالي كقائمة التغير في حقكؽ الممكية كقائمة التدفقات النقدية

كنكعية يمكف أف تستخدـ في التحميؿ المالي كاتخاذ القرارات االقتصادية المناسبة، كما تتضمف ىذه القكائـ كمان 
كبيران مف البيانات المحاسبية الخاصة بالفترات المالية السابقة كالفترة المالية الحالية ، لذلؾ ال يكفي إعداد ىذه 
نما يجب تحميميا باستخداـ األساليب كاألدكات المناسبة لتحكيؿ تمؾ البيانات إلى معمكمات مفيدة عف  القكائـ كا 

 المنصكص قائمة التدفقات النقدية أداء المنشأة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبميا ، كمف بيف ىذه القكائـ
 التدفقات النقدية، فتيدؼ ىذه القائمة إلى قائمة ( IAS7 ) ضمف المعيار المحاسبي الدكلي السابع ىاعمي

مساعدة مستخدمي القكائـ المالية في كضع قاعدة لتقييـ قدرة المؤسسة عمى تكليد السيكلة ك نظائرىا ك يكضح 



 مقدمة

 

 ب 

 

، ككذلؾ استخالص نسب مشتقة منيا تفيد في تقييـ الكضعية ك خركج السيكلة المتاحة لدل المؤسسة دخكؿ
 .المالية لممؤسسة

  :التاليةالرئيسية  اإلشكالية طرح يمكننا سبؽ ما ضكء في و
 ؟ لممؤسسة المالي األداء تقييم في النقدية التدفقات قائمة دور ىو ما

 : التالية الفرعية األسئمة صياغة يمكننا اإلشكالية عف كاضحة صكرة إعطاء كقصد
. ؟ أىدافيا ىي كما ما ىك مفيـك قائمة التدفقات النقدية ؟ - 1
 .؟ما أىمية قائمة التدفقات النقدية مقارنة مع باقي القكائـ المالية األخرل -  2
 . ؟ مؤسسةاؿالنقدية في تقييـ سيكلة كربحية  كيؼ تساىـ قائمة التدفقات - 3

: انطالقا مف األسئمة الفرعية السابقة يمكننا تحديد الفرضيات التالية  :الفرضيات 
 تكفيؽ الى تؤدم زمنية فترة خالؿ كالخارجة الداخمة النقدية التدفقاتتبيف قائمة التدفقات النقدية ىي قائمة – 1

. الفترة كأخر أكؿ في النقدية
. قائمة التدفقات النقدية ىي قائمة مكممة لمقكائـ المالية كال يمكف االستغناء عنيا - 2
تساىـ قائمة التدفقات النقدية في تقديـ معمكمات ذات خصائص نكعية تفيد في تقييـ سيكلة كربحية - 3

. لممؤسسة
 :تتمخص أىداؼ ىذا البحث في ما يمي: أىداف البحث 

قائمة التدفقات النقدية ىي قائمة تعرض مصادر التدفقات النقدية الداخمة كالخارجة كتيدؼ إلى تكفير - 1
المعمكمات لمستخدمي القكائـ المالية حكؿ التغيرات الحاصمة في النقدية كما يعادليا لممؤسسة بكاسطة جدكؿ 

.  ، استثمار، تمكيؿتشغيؿ: التدفقات النقدية الذم يصنفيا بدكره إلى ثالث دكرات رئيسية ىي
: تساعد ىذه القائمة المالية مستخدمييا عمى تقييـ ما يمي - 2
قدرة المؤسسة عمى تكليد تدفقات نقدية مكجبة في المستقبؿ؛ - 
  ؛تفسير التباعد الزمني بيف الربح المحاسبي كالربح النقدم- 

 تسمح لممستعمميف بتقييـ األصكؿ الصافية لممؤسسة ؛- 

تساعد في تقييـ التغيرات التي تحدث في الييكؿ المالي بما في ذلؾ درجة السيكلة كمقدرتيا عمى الكفاء - 
. بااللتزامات
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  :أىمية البحث 
محاكلة إضافة مككنات عممية مف الجانب النظرم لممعيار المحاسبي الدكلي السابع قائمة : األىمية العممية 

 .التدفقات النقدية في تقييـ األداء المالي لممؤسسة

. اإلضافة التي تعطييا قائمة التدفقات النقدية في تقييـ السيكلة كالربحية بالنسبة لممؤسسات: األىمية الميدانية 
إف زيادة اىتماـ الباحثيف بالمعايير المحاسبية الدكلية كاف نتيجة لمتطكر المتزايد لمحاجات : حدود البحث 

المتعددة سكاء بالنسبة إلى المؤسسة أك بالنسبة إلى األطراؼ المختمفة المتعاممة معيا مف جية كمف جية أخرل 
 :إلى نقص األنظمة المحاسبية المعمكؿ بيا، ليذا حددنا إطار الدراسة كما يمي 

ترتبط ىذه الدراسة بشكؿ عاـ بكيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية في المؤسسات  :الحدود المكانية - 1
نظرا - الكادم  - EDIMAالجزائرية، ككإسقاط عمى الكاقع اخترنا مؤسسة تكزيع كصيانة العتاد الفالحي 

 . المنطقة ىذهألىمية العتاد الفالحي كقطع غياره في 

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى حدكد زمنية مختمفة فتـ التطرؽ إلى نشأة قائمة التدفقات   :الحدود الزمنية - 2
كعند القياـ بإسقاط الدراسة عمى حاؿ مؤسسة تكزيع  ، ثـ األداء المالي ككيفية تقييمو باستخداـ النسبالنقدية 

  لدراسة أداء 2010 ك2009فحددنا المجاؿ الزمني سنتي - الكادم  - EDIMAكصيانة العتاد الفالحي 
 .المؤسسة 

 :المنيج المستخدم في البحث 
، مف اجؿ أىمية قائمة التدفقات النقدية في تقييـ األداء المالي لممؤسسة اتبعنا المنيج االستكشافي لدراسة 

ك لتطبيؽ ذلؾ استعممنا تقنية . استنتاج مجمكعة مف الفرضيات تخضع بدكرىا إلى االختبار كفقا لمبدأ االستنباط
 .المقابالت ك دراسة الحالة لجمع ما يمـز مف بيانات

: الدراسة صعوبات
 بأف تذكيرىـ مف بالرغـ المؤسسات، بعض في الحالة دراسة خالؿ مف األكلى الكىمة في استقبالنا عدـ- 1

. بحثنا مشاكؿ نقاط أىـ مف كانت إال ليس بحث متطمبات ضمف تدخؿ ىذه دراستنا
 في حديثا المطبؽ SCFالجديد كالمالي المحاسبي لمنظاـ المحاسبة مجاؿ في المختصيف بعض فيـ عدـ- 2

 . الجزائرية المؤسسات
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: الدراسات السابقة 
: العربية بالغة الدراسات : أوال 

  مذكرة(1996  ، الوابل ) دراسة -  1

 " االستحقاق أرباح إلى بالقياس مقارنو تحميمية دراسة : النقدية التدفقات لقائمة المعموماتي المحتوى " بعنوان
 في أىميتيا إلى كالتعرؼ النقدية التدفقات بيانات تحميؿ إلى ىدفت كقد السعكدية، في الدراسة ىذه حصمت
 كخمصت ، النقدية التدفقات بيانات  عمى تعتمد التي المالية النسب أىمية كبياف كاالقتراض، االستثمار قرارات
 محتكل قائمة لكؿ كأف ، الدخؿ قائمة بجانب نقدية تدفقات قائمة إعداد تتطمب المشركع استمرارية أف إلى الدراسة
 المتكقعة غير العكائد كتفسير كالمخاطر االستثمارات تقييـ في كذلؾ القرارات لمتخذم معينة داللة ذا إعالميان 
  .لألسيـ

(  1995 )محمود دراسة- 2
 حالة دراسة  "النقدية التدفقات قوائم معمومات محتوى" بعنوان
 عف الصادر 1987 لعاـ "النقدية التدفقات قائمة" (95 )رقـ المعيار محتكل تحميؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 كذلؾ المعياريف ىذيف بيف كقارنت( 95 )رقـ معيار عف ؿمبد معيار الدراسة كاقترحت المالية المحاسبة مجمس
 مصر في الدراسة كقامت الدخؿ، كصافي التشغيمية النقدية التدفقات صافي بيف العالقة دراسة طريؽ عف

 النقدية التدفقات قائمة إلى العامؿ الماؿ رأس مفيكـ تستخدـ التي األمكاؿ تدفقات قائمة مف التحكؿ إلى كخمصت
 مف المستقبمية النقدية بالتدفقات التنبؤ عمى بالمساعدة تتميز التي المعادلة كالنقدية النقدية مفيكـ تستخدـ التي
. الربحية كمقاييس السيكلة مقاييس مف كال خالؿ

   (2006) الحمبي دراسة- 3
 :السورية الخاصة الشركات في واالقتراض االستثمار قرارات اتخاذ في النقدية التدفقات معمومات دور" :بعنوان
 ".تطبيقية دراسة

 محيط في المينية كمكاقفيـ المعمكمات مستخدمي بآراء المتعمقة اإلدارية المالحظات تحديد إلى الدراسة ىذه ىدفت

 كاألنظمة كاألمريكية الدكلية المحاسبة معايير عميو نصت ما كفؽ النقدية التدفقات معمكمات دكر عف العمؿ

 استمارة ( 65 ) تكزيع كتـ كاالقتراض، االستثمار قرارات التخاذ السكرية الخاصة المنشآت في المطبقة المحاسبية

 األساليب الدراسة في كاستخدمت اإلستبيانات، عدد مف 60%  )العاـ االستجابة معدؿ بمغ كقد  إستبيانة

 (.المالئمة اإلحصائية
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 القكائـ عمى يعتمدكف المشاركيف مف (% 85 ) نسبة أف : أكالن  أىميا، مف النتائج بعض إلى الدراسة كخمصت

 التدفقات عمى يعتمدكف المشاركيف بعض : ثانيان  . االستثمارية القرارات مف لمعديد اتخاذىـ في التقميدية المالية

 .المحاسبي التالعب لمنع كذلؾ فقط محددة حاالت في النقدية
 :األجنبية بالغة الدراسات : ثانيا 

 (Zeller and Stanko , 1994  )دراسة - 1

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

عف بقية  ىدفت ىذه الدراسة إلى التأكد مف ما إذا كانت نسب التدفقات النقدية التشغيمية تمثؿ اتجاىا مستقال
نسبة  (34)كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بتطبيؽ التحميؿ العاممي عمى . اتجاىات النسب المالية األخرل

 )مالية استخمصت مف عينة احتكت عمى مجمكعة مف منشآت التجزئة في الكاليات المتحدة األمريكية بمغ عددىا 
كقد تكصؿ الباحثاف . عمى التكالي1991ك1990ك1989ك1988شركة لألعكاـ  ( 209ك240 ك235 ك 209

إلى أف نسب التدفقات النقدية تمثؿ اتجاىا مختمفان عف االتجاىات التي تقيسيا نسب االستحقاؽ، كأف نسبة 
 التدفقات النقدية التشغيمية قبؿ الفكائد كالضرائب المدفكعة إلى الفكائد المدفكعة لـ ترتبط بأم

اتجاه خالؿ سنكات الدراسة ، كذلؾ نسبة التدفقات النقدية التشغيمية إلى الدخؿ التشغيمي لـ تكف مستقرة التصنيؼ 
 .خالؿ السنكات األربع 

 (:  Ward and Foster   1997) دراسة- 2 
" A  Note  on Selecting a  Response  Measure for Financial    "   Distress بعنوان
 المتحدة الكاليات في  المالي بالفشؿ التنبؤ في المحاسبية المعمكمات دكر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 بيانات مف مستخمصة مالية نسب( 6 )مف يتككف نمكذج بتطكير الباحثاف قاـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ . األمريكية
 حجـ إلى باإلضافة النقدية التدفقات قائمة مف مستخمصة مالية نسب ( 3 )ك االستحقاؽ، ألساس كفقان  معدة

 أعمنت شركة( 29)ك المالي، الفشؿ مف تعاني ال شركة( 253 )مف مككنة عينة عمى الدراسة جرت كقد. الشركة
 النسب أف إلى الدراسة كتكصمت. 1989ك 1988 لمعاميف ديكنيا تسديد عف عجزت شركة( 35)ك إفالسيا،
 .الشركة حجـ كيمييا المالي بالفشؿ التنبؤ في األفضؿ تعتبر االستحقاؽ ألساس كفقان  المعدة المالية
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 ( Jones and Widjaja , 1998 ) دراسة -  3
 "  The Decision Relevance of Cash Flow Information  "  بعنوان
 اإلقراض مسؤكلي نظر كجية مف استراليا في النقدية التدفقات قائمة أىمية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 الباحثاف قاـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ( . 1026 )رقـ االسترالي المحاسبة معيار صدكر بعد كذلؾ المالييف كالمحمميف
 كقد . المالييف المحمميف مف( 76 )ك اإلقراض مسؤكلي مف فردان (  83 )مف تتككف عينة عمى إستبانة بتكزيع
 المحمميف اعتماد كأف ، قراراتيـ التخاذ الطرفيف لكال ىامة تعتبر النقدية التدفقات قائمة أف الدراسة نتائج بينت

 المالية كالمالءة السيكلة تقييـ بغرض كذلؾ اإلقراض مسؤكلي اعتماد مف أكبر كاف القائمة ىذه عمى المالييف
 . لمشركات

  (Saleem, 2005)  دراسة- 3
 : بعنوان

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

 المنشآت قبؿ مف7 قـ ر الدكلي المحاسبي لممعيار الحقيقي التطبيؽ درجة عمى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت

 العدد كىذا المالي األردف سكؽ في المدرجة األردنية المنشآت مف منشأة 40 عمى الدراسة عينة كشممت األردنية،

 المنشآت :أكالن  : أىميا مف نتائج إلى الدراسة كخمصت .السكؽ في المدرجة المنشآت مف %  22 حكالي يمثؿ

 بشكؿ البنكد عف تفصح ال كلكنيا السنكية، المالية القكائـ مف ككاحدة النقدية التدفقات قائمة بإعداد تقكـ األردنية

 كغيرىما كدائنيف مستثمريف مف المالية القكائـ مستخدمي تزكد النقدية التدفقات قائمة فإف ذلؾ كرغـ كافي،
 المنشآت في النقدية التدفقات قائمة إعداد يتـ :ثانيان ُ  . النقدية التدفقات كتكقيت مبالغ حكؿ المفيدة بالمعمكمات

 عمى : أىميا مف تكصيات لعدة الدراسة كتكصمت .التحضير في لسيكلتيا المباشرة غير الطريقة كفؽ األردنية

 كالبنكد المعادلة كالنقدية  كالنقدية كالضرائب كالتكزيعات الفكائد : التالية البنكد عف بالتفصيؿ تفصح أف المنشأة

 جزئيان  تكشؼ األردنية المنشآت فإف كفعميان  . النقدية التدفقات قائمة في النقدية غير كالصفقات اإلضافية العادية

 أف األردنية المنشآت عمى يجبك 7 رقـ الدكلي المحاسبي المعيار يتطمبيا التي بالدرجة ليس كلكف البنكد ىذه عف

 .القائمة تشمميا التي البنكد عف كافي بإفصاح النقدية التدفقات قائمة بعمؿ تقكـ
 

ورغم أن الدراسات السابقة المطمع عمييا تعتبر دراسات ذات أىمية إال أننا نرغب في تناول ىذه الدراسة من 
جانب آخر مكمل ليذه الدراسات وىذا الجانب متمثل في دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي 
لممؤسسة من خالل السيولة والربحية الذين يعتبران عنصران ميمان في المؤسسة باإلضافة إلى السياسات 
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المالية المتبعة من قبل المؤسسة والمرونة المالية لمواجية أي أزمات طارئة والتنبؤ بالتدفقات النقدية 
 .المستقبمية

 : البحث ىيكل
 النظرم بالجانب تتعمؽ منيا اثناف فصكؿ ثالثة إلى البحث بتقسيـ قمنا المطركحة التساؤالت عمى لإلجابة
 خصصنا حيث بالكادم، الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسةحالة  دراسة خاللو مف تناكلنا الثالث كالفصؿ
 قائمة ماىية األكؿ المبحث في تناكلنا حيث النقدية، التدفقات قائمة حكؿ أساسية مفاىيـ إلى األكؿ الفصؿ
 ثـ إعدادىا كطرؽ النقدية التدفقات قائمة في المعمكمات أنكاع إلى الثاني المبحث في التطرؽ ثـ النقدية التدفقات

  . الثالث المبحث في النقدية التدفقات بقائمة المتعمقة المشكالت أىـ

 في التطرؽ تـ بحيث النقدية التدفقات قائمة باستخداـ كتقييمو المالي األداءب عنكناه فقد الثاني الفصؿ أما
 كتـ األداء تقييـ عممية إلى فخصص الثاني المبحث أما كمجاالتو كأنكاعو األداء مفيكـ إلى األكؿ المبحث
 قائمة دكر فيو تناكلنا الرابع المبحث أما المالي األداء تقييـ حكؿ عامة مفاىيـ إلى الثالث المبحث في التطرؽ
. المالي األداء تقييـ في النقدية التدفقات

 دراسةالستخداـ قائمة التدفقات النقدية في تقييـ االداء المالي لممؤسسة مف خالؿ  فخصص الثالث الفصؿ أما
 عاـ تقديـ عمى احتكل الذم األكؿ المبحث حيث مفبالكادم  الفالحي العتاد كصناعة تكزيع مؤسسة حالة

 كفقا النتائج لتفسير ثالث مبحث ثـ لممؤسسة المالية القكائـ عرض إلى الثاني المبحث في التطرؽ تـ ثـ لممؤسسة
 . الدراسة لفرضيات
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: تمييد 

 ذلؾ في السبب كيرجع ، إدارتيا عف المنشأة ممكية كانفصاؿ الكبرل المنشآت قياـ منذ المالية بالقكائـ االىتماـ أبد

 مضممة معمكمات تعرض قد أنيا كما أدائيا في قصكر أم لتغطية لدييا التي المعمكمات تستغؿ قد اإلدارة أف

 أماـ المالي مركزىا تحسيف أك المساىميف عمى أرباح تكزيع عدـ أك الضرائب كتقميؿ القانكنية غير أىدافيا لتحقيؽ

 اإلفصاح تنظـ أف الدكؿ عمى كاجب كاف األسباب ليذه ، غيرىما أك دائنيف أك مقرضيف مف المستيدفة الفئات

 .دكليان  مقبكلة محاسبية معايير باستخداـ المنشآت إلزاـ طريؽ عف المحاسبي

قائمة التدفقات "كقد تـ إصدار مجمكعة مف المعايير المحاسبية الدكلية منيا المعيار المحاسبي الدكلي السابع 
 المسيريف لدل مصداقية ليا مفيكمةك كجيدة كاضحة نكعية ذات كاممة، مالية معمكمات تقدـ التي" النقدية

  اآلخريف، ك كالمساىميف
كتمثؿ قائمة التدفقات النقدية إضافة ىامة إلى القكائـ المالية اإللزامية كذلؾ  بما تحتكيو مف افصاحات عف 

األنشطة الرئيسية لممنشأة المتمثمة في األنشطة التشغيمية كاالستثمارية كالتمكيمية، كبما تقدمو مف بيانات شاممة 
عف كضع السيكلة النقدية لدل المنشأة، كتقييـ قدرة المنشأة عمى الكفاء بالتزاماتيا، كمدل مركنتيا المالية كمقدار 

 الكيانات متعاممي  تيـما لدييا مف نقدية حرة تمكنيا مف التكسع كسداد القركض عمما بأف ىذه الجكانب

 القرارات المالية كاالستثمارية اخذ مفحتى يتمكنكا ...المساىميف كالمالكيف كالمستثمركف ذلؾ في بما االقتصادية
. الجيدةكالتمكيمية 

كما أننا نجد في قائمة التدفقات النقدية مؤشرات كنسب مالية تكفر معمكمات ال تظير في قائمتي المركز المالي 
 . كالدخؿ، كالتي تفيد في تقييـ الكضعية المالية لممنشأة

: كقد تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث ىي 

 . ماىية قائمة التدفقات النقدية:المبحث األكؿ 

 .أنكاع المعمكمات في قائمة التدفقات النقدية كطرؽ إعدادىا: المبحث الثاني 

 . النقدية التدفقاتقائمة ب المتعمقة  أىـ المشكالت:المبحث الثالث 
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.  ماىية قائمة التدفقات النقدية: المبحث األول 
ظمت المحاسبة لفترة طكيمة تعتمد بشكؿ كامؿ عمى القكائـ المالية المعدة كفقا ألساس االستحقاؽ المحاسبي، 

كذلؾ بيدؼ بتكفير اإلفصاح الكمي عف المركز المالي  كمف أىـ ىذه القكائـ قائمة التغيرات في المركز المالي 
التي كجيت ليا كثير مف االنتقادات ، مف ىنا كاف االعتراؼ بأىمية استخداـ األساس النقدم في المحاسبة 
صدار المعايير المحاسبية الدكلية التي تمـز باستخدامو مف خالؿ  إلعداد جزء ىاـ مف معمكمات المحاسبة كا 

ظيكر قائمة التدفقات النقدية، مف ىنا فقد صكبنا لب اىتمامنا في ىذا المبحث عمى نشأة كمفيـك قائمة التدفقات 
. قائمةىذه اؿالنقدية ، ككذلؾ أىداؼ كأىمية 

:  النقدية    نشأة قائمة التدفقات:المطمب االول 
 الستينيات عقد منذ بيا التفكير بدأ فقد الحالي بشكميا تخرج أف قبؿ عديدة بمراحؿ النقدية التدفقات قائمة مرت لقد

 في البداية كقد كانت كتدعميا، األخرل المالية القكائـ أغراض تكمؿ مالية قائمة إلى لمكصكؿ المحظة ىذه كحتى

  AICPA األمريكي القانكنييف مجمع المحاسبيف إشراؼ تحت 1961 عاـ  فيMason أصدرىا التي الدراسة
 القائمة ىذه تخضع بحيث " النقدم التدفؽ كتحميؿ األمكاؿ قائمة" بعنكاف قائمة بإصدار الدراسة أكصت حيث

، ثـ أصدر مجمس مبادئ المحاسبة المنبثؽ مف مجمع المحاسبيف القانكنييف األمريكي الرأم 1ميني مدقؽ لفحص
 فأكصى بااللتزاـ بالمعايير المحاسبية المينية في إعدادىا كاإلفصاح عف المعمكمات التي 1963 عاـ 3رقـ 

كبضركرة عرضيا ضمف " مصادر األمكاؿ كاستخداماتيا"تعرضيا ، كما أكصى بتعديؿ تسميتيا إلى قائمة 
المعمكمات اإلضافية أك المكممة الصادرة عف الشركة ، كلكف دكف أف تخضع بالضركرة لمصادقة مدقؽ 

. 2الحسابات
 الحظ المجمس أف الييئات المنظمة أصبحت تطالب بإعداد قكائـ األمكاؿ ، كأف عدد مف 1971كمع حمكؿ سنة 

الشركات يقـك باإلفصاح بصكرة تطكعية عف ىذه القكائـ في تقاريرىا السنكية ، كنتيجة لذالؾ قاـ بإصدار رأيو 
 الذم نص عمى أف المعمكمات التي تحتكم عمييا عادة قائمة األمكاؿ ، ىي معمكمات أساسية 19رقـ 

لمستخدمي القكائـ المالية ، كطالب بضركرة عرضيا في كؿ مرة تعد فييا الميزانية كقائمة الدخؿ  
  (مفيـك كؿ المكارد المالية  )نو طالب بضركرة إعدادىا تماشيا مع المفيـك الشامؿ لألمكاؿ أإضافة إلى 

                                                 
1

، أبك كصفي الصباف، سمير   الجامعية، الدار : اإلسكندرية ،(المحاسبي كاإلفصاح كالتقييـ القياس )المتكسطة المالية المحاسبة ىالؿ، اهلل عبد المكاـر
.281 ص ، 2000  

2
AICPA,APB OPINON N 3,THE STATEMENT OF SOURCES AND APPLICATION OF FUNDS, 1963, 

P16.   
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 .  1كأعطاىا عنكاف قائمة التغير في المركز المالي
 :  2كتابع المجمس ليحدد شكؿ القائمة كما يمي

إف القائمة يمكف إعدادىا بكيفية تعبر عف المركز المالي مف خالؿ المفيـك النقدم، أك مفيـك النقدية  -1
كاألصكؿ المؤقتة ، أك مفيـك األصكؿ السريعة أك مفيـك رأس الماؿ العامؿ ، ما دامت تستعمؿ المفيـك 

كتعطي الصكرة األكثر فائدة عف األنشطة التمكيمية  (مفيـك كؿ المكارد المالية )الشامؿ لألمكاؿ 
كاالستثمارية لمكحدة ؛ 

يجب أف تفصح القائمة في كؿ حالة عف صافي التغير في النقدية، أك التغير في النقدية كاالستثمارات  -2
 المؤقتة أك التغير في األصكؿ السريعة أك التغير في رأس الماؿ العامؿ حسب شكؿ العرض ؛

يجب أف تفصح القائمة عف النفقات عمى األصكؿ طكيمة األجؿ كصافي المتحصالت مف بيع األصكؿ  -3
صدارات أسيـ  صدارات الديف كسداده كا  طكيمة األجؿ، كتحكيؿ الديكف طكيمة األجؿ إلى أسيـ عادية، كا 

. رأس الماؿ أك إعادة شرائيا، كالتكزيعات

 "المالي المركز في التغيرات قائمة" ىك لمقائمة جديد اسـ باستخداـ المالية المحاسبة معايير مجمس أكصى كقد

 .ـ 1987 إلى ـ 1972 سنة مف استخدـ الذم االسـ كىك

 العامؿ الماؿ رأس في التغير تعرض القائمة ىذه كانتمف القرف الماضي  كالسبعينات الستينات فترة خالؿ ك
 بصكرة تغيرت قد المالي التقرير عممية بيئة كانت الثمانينات بداية مع كلكف النقدم، لمتدفؽ مناسبا تقريبا باعتباره

 بأف المالييف المديريف معيد أكصى ـ 1981 سنة كفي ضخمة، بمبالغ لالقتراض الشركات اتجاه مع جذرية

 المالي، المركز في التغيرات قائمة إعداد في العامؿ الماؿ رأس منيج مف بدال النقدم المنيج الشركات تستخدـ

 يدرج أف بشدة المالية المحاسبة معايير مجمس أيد ـ 1984 سنة المالية المحاسبة مفاىيـ في  05 رقـ قائمتو كفي

 المحاسبية لمكحدة النقدية المتحصالت تعكس التي " النقدية التدفقات قائمة " األساسية المالية القكائـ ضمف

  األساسية، االستخدامات إلى مصنفة ليا النقدية كالمدفكعات األساسية مصادرىا إلى مصنفة
 " النقدية التدفقات قائمة" بعنكاف 95 رقـ المعيار المالية المحاسبة معايير مجمس أصدر ـ 1987 نكفمبر كفي

. 3ـ 1988 جكيمية 15 بعد المنتيية المالية السنكات عف السنكية المالية القكائـ عمى تطبيقو بدأ الذم

                                                 
1

 ،2006 المريخ، دار: الرياض فاؿ، محمد كلد إبراىيـ كاجيجي، احمد عمي خالد تعريب المحاسبة، نظرية كاثي، جاؾ كالرؾ، ممرتؿ شركيدر، ريتشارد 
   .283- 282ص- ص

   
 . 283ص السابؽ، المرجع نفس2
 .1224ص ،2005 المريخ، دار: الرياض حجاج، احمد تعريب الثاني، الجزء المتكسطة، المحاسبة كيجانت، جيرم كيسك، دكناؾ 3



 الفصل األول                                                       مفاىيم عامة حول قائمة التدفقات النقدية

10 

 

 
كمع  ، النقدية التدفقات قائمة بشأف7 رقـ المعيار  IASC الدكلية المحاسبة لجنة معايير أصدرت 1992 عاـ كفي
  األمكاؿ كاستخداماتيا، مصادر قائمة إعداد عف المالية المنشآت تكقفت المالية لمقكائـ التاريخية التطكرات ىذه

 قائمة إعداد في البعض استمرار مع أساسية بصكرة النقدية التدفقات قائمة إعداد إلى تكجيكا ذلؾ عف كعكضان 

 1.المالي المركز في التغيرات
 :    مفيوم قائمة التدفقات النقدية:المطمب الثاني 
 : ىناؾ عدة تعاريؼ لقائمة التدفقات النقدية مف أىميا : تعريف قائمة التدفقات النقدية : الفرع االول 

قائمة التدفقات النقدية عبارة عف قائمة تعرض مصادر التدفقات الداخمة كاستخدامات التدفقات  ":التعريف األول 
الخارجة لمكحدة االقتصادية خالؿ فترة زمنية محددة، ىذه القائمة تظير فقط الحالة المالية في األجؿ القصير 
كتقدـ ممخص لمتدفقات النقدية التشغيؿ كاالستثمار كالتمكيؿ بصكرة تؤدم إلى تكفيقيا مع التغير في النقدية 

. 2"كالنقدية المعادلة خالؿ الفترة
قائمة تعرض المتحصالت النقدية :  كما يمكف أف تعرؼ قائمة التدفقات النقدية بأنيا:التعريف الثاني 

أنشطة : كصافي التغير في النقدية مف ثالثة أنشطة رئيسية ىي  (المدفكعات)كالمدفكعات النقدية  (المقبكضات)
التشغيؿ ،أنشطة االستثمار كأنشطة التمكيؿ لمنشأة اقتصادية خالؿ فترة زمنية محددة بصكرة تؤدم إلى تكفيؽ 

. 3"النقدية في أكؿ الفترة كأخر الفترة
ىي جدكؿ تدفقات الخزينة ىك تمؾ األداة الدقيقة المستخدمة لمحكـ عمى فعالية تسيير المكارد  ":التعريف الثالث 

المالية كاستخداماتيا ،كذلؾ اعتمادا عمى عنصر الخزينة الذم يعد المعيار األكثر مكضكعية في الحكـ عمى 
تتخذ عمى ضكئيا مجمكعة  (اإلدارة العميا)كيعتبر كجدكؿ قيادة في يد القمة اإلستراتيجية  .تسيير مالية المؤسسة

ىك لكحة قيادة أماـ قمة "؛ أك 4"مف القرارات اليامة كتغيير النشاط أك تكسيعو أك االنسحاب منو أك النمك كغيرىا
اإلدارة المالية، بحيث تتخذ عمى ضكئيا القرارات اليامة كاإلستراتيجية كتغيير النشاط أك تكسيعو، أك االنسحاب 

.  5"منو أك النمك أك غيرىا

                                                 
1

 في العاممة الكطنية المصارؼ عمى تطبيقية دراسة، (7)رقـ الدكلي المحاسبي لممعيار كفقان  األسيـ كعكائد النقدية التدفقات بيف العالقةعطا درغاـ، سوزان  

 .42، ص 2008فمسطيف، الجامعة اإلسالمية بغزة، مذكرة ماجستير، 

 
2

 Paramasivan C. & Subramanian:''  Financial Management'', New Age International (P) Ltd .,Publishers, 

2009. p19. 
 .17 ص  ،1998 كالتكزيع، كالنشر لمطباعة مصر نيضة العممي، كالتطبيؽ الفكرم اإلطار : النقدية التدفقات قكائـ عباس، محمد حجازم 3
 .204ص ،2006 األردف، عماف، التكزيع، ك لمنشر كائؿ دار األكلى، الطبعة تطبيقات، ك دركس: المالي التسيير قريشي، يكسؼ ساسي، بف إلياس 4
 .204ص السابؽ، المرجع نفس 5
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يمكف اعتباره أداة تحميؿ متميزة كىامة تتجاكز نقائص التحميؿ الذمي، كتقكـ عمى منظكر  " :التعريف الرابع 
. 1"كتبحث عف الخيارات اإلستراتيجية لممؤسسة كلنتائجيا المستقبمية ديناميكي

عمى ما ىك إال تصكير لمجمكع المعامالت النقدية الداخمة ك "  يعرؼ كشؼ التدفؽ النقدم:التعريف الخامس  
. 2"مجمكع المعامالت النقدية الخارجة

كاستخدامات  (التدفقات الداخمة  )ىي قائمة تقدـ نكعية مف المعمكمات عف مصادر األمكاؿ : التعريف السادس 
خالؿ الفترة التي تعد عنيا القكائـ المالية لممنشأة، ىذه المعمكمات التي  (التدفقات الخارجة  )األمكاؿ الخارجة 

تقدميا القائمة تتصؼ باالعتمادية كالمكضكعية المناسبة، مما يزيد مف فاعميتيا في الكشؼ عف بعض األمكر 
 .3اليامة عف اثر أنشطة التشغيؿ كاالستثمار كالتمكيؿ عمى سيكلة المنشأة في األجؿ القصير

قائمة التدفقات النقدية تبيف المتحصالت النقدية كالمدفكعات  : "كبالتالي يمكف أف نتكصؿ إلى تعريؼ شامؿ 
النقدية كصافي التغير في النقدية الناتج مف األنشطة التشغيمية كاالستثمارية كالتمكيمية لممنشأة خالؿ فترة زمنية 

".  معينة في صيغة تتضمف تسكية لألرصدة النقدية أكؿ كأخر الفترة
:   ىدف ونطاق معيار قائمة التدفقات النقدية: الفرع الثاني 

 اليدؼ مف معيار التدفقات النقدية ىك تكفير معمكمات ميمة لمستخدمي القكائـ المالية عف : ىدف المعيار /أ 
. 4المدفكعات النقدية كالمقبكضات النقدية لمنشأة ما خالؿ فترة مالية

 يركز ىذا المعيار عمى كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فقد أصبحت جميع المنشآت : نطاق المعيار /ب
، كييتـ مستخدمك 5اآلف مطالبة بتقديـ قائمة التدفقات النقدية كأحد التقارير المالية اإللزامية عف الفترة المحاسبية

القكائـ المالية لمنشأة ما عمى الكيفية التي تعتمد عمييا المنشأة في تكليد كاستخداـ النقدية كما في حكميا كذلؾ 
بغض النظر عمى طبيعة أنشطة المنشأة كبصرؼ النظر عما إذا كانت النقدية يمكف أف ينظر إلييا كمنتج 

لممنشأة أـ ال ، كما ىك الحاؿ في المؤسسات المالية كتحتاج المنشآت المالية أساسا لنفس األسباب ميما كاف 
التبايف في أنشطتيا الرئيسية الخاصة بإنتاج اإليراد كتحتاج المنشآت المالية لمقياـ بعممياتيا كلسداد التزاماتيا 

 عرض قائمة المنشآتكلتكفير عائد االستثمار في تمؾ المنشآت كمف ثـ فإف ىذا المعيار يتطمب مف جميع 
. 6التدفؽ النقدم

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

 .276 ص ،2004 عماف، الكراؽ، مؤسسة المتقدمة، المالية اإلدارة: الزبيدم محمكد حمزة/ 2 
3

، األكاديمية العربية لمعمـك المالية (دراسة تطبيقية)عمر عبد الحميد محمد العميمي، قائمة التدفقات النقدية كأداة في التنبؤ بالفشؿ المالي لمبنكؾ التجارية  
 .26، ص 2010كالمصرفية، رسالة ماجستير، القاىرة، 

4 www.fasb.com. la dernier consente :06/06/2011.  
 .222ص  ،2006 اإلسكندرية، الجامعية، الدار االئتماف، كمنح االستثمار ألغراض المالية القكائـ تحميؿ حماد، العاؿ عبد طارؽ 5
6 www.esaaegypt.com. la dernier consente:06/06/2011. 

http://www.fasb.com/
http://www.fasb.com/
http://www.fasb.com/
http://www.esaaegypt.com/
http://www.esaaegypt.com/
http://www.esaaegypt.com/
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:  مفيوم النقدية وما في حكميا : المطمب الثالث 
يقصد بالنقدية عند إعداد قائمة التدفقات النقدية كال مف النقدية بالخزينة كالنقدية بالبنكؾ كالكدائع الجارية، 

كيقصد بما في حكـ النقدية االستثمارات قصيرة األجؿ ذات السيكلة العالية، كيككف مف السيؿ تحكيميا إلى نقدية 
خالؿ فترة قصيرة كتكاد تككف خالية مف المخاطر بسبب قرب مكعد استحقاقيا مثؿ أذكف الخزانة، كال تعتبر 

 . 1األكراؽ المالية الحككمية كاألكراؽ المالية التي يزيد أجميا عف ثالثة شيكر مف ضمف ما في حكـ النقدية
فيي تعني النقدية المكجكدة في حكزة المنشأة أك األرصدة )كتككف النقدية كما في حكميا غير مقيدة بالنقدية 

المصرفية التي يتحدد استخداميا فكرا بكاسطة اإلدارة، أك الكدائع تحت الطمب كاالستثمارات قصيرة األجؿ كالتي 
فإنيا  شيكر أك اقؿ، أما استثمارات الممكية 3يككف تاريخ استحقاقيا في تاريخ الحصكؿ عمييا بكاسطة المنشأة  

ال تكصؼ بأنيا في حكـ النقدية ، كذلؾ ما لـ تتفؽ مع التعريؼ المبيف أعاله لممستحقات قصيرة األجؿ ذات 
شيكر أك اقؿ مف التاريخ  3 شيكر أك اقؿ، أما األسيـ الممتازة القابمة السترداد إذا كانت مطمكبة خالؿ 3اؿ

المحدد الستردادىا فإنيا تعتبر مستكفية لممعايير أعاله حيث أنيا في جكىرىا معادلة لمنقدية، كمع ذلؾ ففي كثير 
 :2مف المرات تقابمنا ظركؼ مثؿ ىذه 

:  قروض البنك : الفرع االول 
تعتبر عادة ضمف أنشطة التمكيؿ، كمع ىذا ففي البالد يمعب السحب عمى المكشكؼ مف البنكؾ جزءا ال يتجزأ 

كىكذا فإف السحب عمى المكشكؼ يدخؿ في مككنات ما في حكـ النقدية إذا تكافرت  مف إدارة النقدية في المنشأة،
: الشركط التالية 

  يسدد السحب عمى المكشكؼ مف البنؾ عند الطمب؛ -

أم السحب عمى المكشكؼ يتقمب ما بيف )رصيد البنؾ غالبا ما يتذبذب ما بيف المكجب كالسالب  -
 .(المكجب كالسالب كالعكس 

:  الشيكات مؤجمة التاريخ :الفرع الثاني 
تستخدـ ىذه الشيكات كثيرا في صفقات األعماؿ في بعض البمداف، في ظؿ ىذه األكضاع يصر البائعكف عادة 

لدعـ االئتماف الممنكح منيـ مف المسار  (مؤرخة في تاريخ الحؽ)عمى الحصكؿ عمى شيكات مؤجمة التاريخ 
عمى أساس حؽ الرجكع عمى )العادم لألعماؿ، كحينئذ تعرض البنكؾ خصـ ىذه الشيكات مؤجمة التاريخ 

 البائعيف قد كذلؾ إذا كاف الحساب الدائف لمطرؼ الخاصـ قكيا، كمف ثـ فإف (السحب كالمطالبة بدفع القيمة 
                                                 

 .248ص ،2000 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،(كالتحميؿ كالعرض اإلعداد أسس ) المالية التقارير حماد، العاؿ عبد طارؽ 1
2

 .513-511ص  – ص ،2006 اإلسكندرية، ، الجامعية الدار ،01 ج المحاسبية المعايير مكسكعة حماد، العاؿ عبد طارؽ 
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الشيكات ينيكف العممية بتحصيؿ مستحقاتيـ قبؿ تاريخ االستحقاؽ، كفي ىذه الظركؼ حيث يستخدـ البائعكف 
ق يمكف القكؿ تماما بأف الشيكات المؤجمة  فإف كمككف متكامؿ الستراتيجياتيـ في إدارة النقدية ،مؤجمة التاريخ

كمع ىذا إذا لـ يكف مؤكدا في تاريخ الميزانية العمكمية ما  (أم في حكـ النقدية )يجب اعتبارىا معادلة لمنقدية 
: ق يمكف اعتبار ىذه الحالة حتى عمى األقؿ كما يمي فإفإذا كانت الشيكات المؤجمة سكؼ تخصـ 

ىا تعتبر في حكـ النقدية فإفإذا كانت الشيكات المؤجمة تستحؽ خالؿ ثالث شيكر بعد تاريخ الميزانية العمكمية 
ىا تمنع مف استخداميا عمى أنيا في حكـ فإف شيكر 3بينما تمؾ الشيكات ذات االستحقاؽ األصمي أطكؿ مف )

سيطرة عمييا فكر إصدارىا كلف ليس عنده - مع ىذا - كالعميؿ الذم أصدر ىذه الشيكات المؤجمة  (النقدية 
 الشيكات ففي القكائـ المالية لممديف فإف– كىكذا – يككف قادرا عمى استخداميا كجزء ال يتجزأ مف إدارتو لمنقدية 

. المؤجمة تعتبر فقط حسابات دفع كليست عمميات نقدية حتى تاريخ االستحقاؽ
الكدائع النظامية في البنكؾ تمؾ المبالغ المكدعة لدل البنؾ المركزم يقصد : الودائع النظامية :الفرع الثالث 

ألغراض االلتزاـ بالنظاـ، كتككف غالبا داخمة في نفس الميزانية العمكمية تحت عنكاف النقدية، كىناؾ اختالؼ في 
الرأم بؿ ىناؾ جدؿ كتناقض في بعض البالد لمعالجة ىذه الكدائع، كىك يتضح تماما مف فحص القكائـ المالية 

عكلجت فإذا  كاصؿ تشغيمي، أككانت ىذه الكدائع يجب اعتبارىا في حكـ النقدية المنشكرة لمبنكؾ بالنسبة لما إذا 
فإف التغير في القيمة سيتـ عرضو تحت قسـ أنشطة التشغيؿ في قائمة التدفقات النقدية، كبالتالي كأصؿ تشغيمي 

كالذم   7ال يمكف تضميف ىذا البند ضمف النقدية في الميزانية العمكمية كبالنسبة لممحؽ المعيار الدكلي رقـ 
يصكر كيفية التطبيؽ بالنسبة لقائمة التدفقات النقدية لممؤسسات المالية فإنو لـ يتضمف الكدائع النظامية مع 

كنخمص مف ىذا إلى أنو يكجد قميؿ مف المنطؽ لتدعيـ  (أم في حكـ النقدية )البنؾ المركزم كمعادلة لمنقدية 
النظامية لدل ففي الكاقع فإف الكدائع  (أك في حكـ النقدية  )كجية النظر البديمة باعتبار ىذا البند معادؿ لمنقدية 

كفي الكاقع يككف األكثر احتماال أنيا تزيد بمركر الكقت أكثر مما  )البنؾ المركزم مستمرة سكاء كثيرا أك قميال 
كمع افتراض استمرارية نشاط المؤسسة المالية المعدة لمتقارير لذلؾ يككف مف األنسب عدـ اعتبارىا في  (تنقص 

 .حكـ النقدية في الممارسة العادية
 : أىداف قائمة التدفقات النقدية :المطمب الرابع 

إف اليدؼ الرئيسي مف إعداد قائمة التدفقات النقدية ىك تزكيد المستخدميف كأصحاب الصمة بالمعمكمات المتعمقة 
بالمقبكضات كالمدفكعات النقدية لممنشأة خالؿ فترة زمنية معينة كالحصكؿ غمى المعمكمات المتعمقة باألنشطة 

لميف ح ، كتقدـ إجابة عف أسئمة المستثمريف كالدائنيف كالـ1التشغيمية كاالستثمارية كالتمكيمية عمى أساس نقدم

                                                 
 .196ص ،2006  عماف، المسيرة، دار األكلى، الطبعة كتطبيقي، نظرم مدخؿ: المالية القكائـ تحميؿ المطارنة، فالح غساف خنفر، راضي مؤيد 1
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المالييف عف مصادر النقدية كأكجو استخدامات المنشأة ليذه النقدية المتاحة لدييا كتبيف التغير في رصيد النقدية 
، كما يمكف ليؤالء المستخدميف كمف خالؿ قائمة التدفقات النقدية تحقيؽ األىداؼ 1خالؿ الفترة ككيفية تفسيره

: 2التالية ما يمي
التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية ؛ - 1
ف أعماليـ سكؼ تزدىر أما إذا إفإذا قاـ المديركف باتخاذ قرارات استثمارية جيدة ، ؼ: تقييـ قرارات اإلدارة - 2

ف المنشآت التي يديركنيا سكؼ تعاني كتقدـ قائمة التدفقات  إقامكا باتخاذ  قرارات استثمارية غير جيدة، ؼ
النقدية معمكمات عف االستثمارات في الشركة كىك ما يكفر معمكمات لممستثمريف كالدائنيف عف التدفقات النقدية 

مف أجؿ تقييـ قرارات اإلدارة ؛ 
كييتـ  تحديد مدل قدرة المنشأة عمى سداد تكزيعات األرباح لممساىميف كسداد الفكائد كأصؿ الديف لمدائنيف ،-3

المساىمكف بالحصكؿ غمى تكزيعات أرباح عمى استثماراتيـ كما ييتـ الدائنكف بالحصكؿ عمى الفكائد كأصؿ 
الديف في المكاعيد المحددة لذالؾ ، كتقدـ قائمة التدفقات النقدية المساعدة لممستثمريف كالدائنيف في التنبؤ بمدل 

قدرة المنشأة عمى تنفيذ ىذه االلتزامات ؛ 
ف إتبيف قائمة التدفقات النقدية العالقة بيف صافي الدخؿ ك التغير في النقدية المتاحة لدل المنشأة ، كعادة ؼ-4

النقدية كصافي الدخؿ يتحركاف معا، فالمستكل المرتفع مف الدخؿ يقكد إلى حدكث زيادة في النقدية كالعكس 
ف رصيد النقدية يمكف أف ينخفض مع تحقيؽ المنشأة ألرباح مرتفعة ككذلؾ يمكف أف يزيد إبالعكس كمع ذلؾ ؼ

. مستكل النقدية مع تحقيؽ المنشأة ألرباح منخفضة 
: استخدامات قائمة التدفقات النقدية : المطمب الخامس 

 :3   الخارجيةلممؤسسة كالجيات الداخمية الجيات كؿ قبؿ مف منيا كاالنتفاع النقدية التدفقات قائمة استخداـ يمكف

 :اإلدارة  استخدامات  :الفرع االول 

 بيع أك رأسمالية إصدار أسيـ مثؿ   اإلدارة اتخذتيا التي القرارات عف ميمة معمكمات النقدية التدفقات قائمة تكفر

 إال األخرل المالية القكائـ بكاسطة عمييا الحصكؿ يمكف ال التي المعمكمات مف كغيرىا األجؿ، طكيمة سندات

 االحتياجات جميع لتمكيؿ التشغيمية األنشطة مف النقدم التدفؽ كفاية مدل تظير القائمة إف . بسيط بشكؿ

 ما فإذا كبالعكس سندات، أك أسيـ بإصدار األجؿ طكيؿ الخارجي االقتراض مف بدال داخميا المخططة الرأسمالية

                                                 
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 ، سابؽ مرجع االئتماف، كمنح االستثمار ألغراض المالية القكائـ تحميؿ حماد، العاؿ عبد طارؽ 2
      ،2005  عماف، لمنشر، كائؿ دار الثانية، الطبعة القرارات، صناعة مدخؿ: المالي التحميؿ نكر، الناصر عبد إسماعيؿ، إسماعيؿ محمد، شاكر منير 3

 .  146-145 ص - ص
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 كباستخداـ العجز، ىذا مثؿ حدكث أسباب لتحديد القائمة تستخدـ قد اإلدارة فإف النقدية، في عجزا القائمة أظيرت

 .بالنقدية لالحتفاظ األرباح تخفيض حكؿ عامة ضكابط أك مؤشرات كضع اإلدارة النقدم، تستطيع التدفؽ قائمة

 :والدائنين  المستثمرين استخدامات :الفرع الثاني

 :  ما يمي تحديد في الجيات بقية ك الدائنيف ك المستثمريف النقدم التدفؽ قائمة تساعد

 ؛ صافية ايجابية نقدية تدفقات تكليد عمى المؤسسة قابمية - 

 ؛ الجارية التزاماتيا مكاجية عمى المؤسسة قابمية  -

 ؛ لممساىميف األرباح حصص دفع عمى المؤسسة قابمية - 

 ؛ الخارجي لمتمكيؿ المؤسسة حاجة مدل  -

 ؛ المرافقة النقدية المدفكعات ك النقدية المستممات ك الدخؿ صافي بيف االختالؼ أسباب - 

 .الفترة خالؿ لممؤسسة المالي المركز عمى التمكيمية ك االستثمارية ك التشغيمية األنشطة أثار  -
: قائمة التدفقات النقدية  أىمية : المطمب السادس 

  :1 حيث المالية القكائـ مستخدمي قبؿ مف النقدية التدفقات  قائمةمعمكمات عمى االعتماد أىمية تظير

 السيكلة درجة عمى لمتعرؼ كسيمة كتعتبر المالية، القكائـ كمستخدمي اإلدارة مف لكؿ مفيدة معمكمات تكفر -1

 تمؾ أف إلى باإلضافة ، تدفقاتيا تصاحب التي المخاطر كدرجة المالية كمركنتيا المؤسسة بيا تتمتع التي

 بأداء عالية تنبؤية بقدرة تمتعيا إلى باإلضافة المؤسسة أداء عمى الرقابة مف مستخدمييا تمكف القائمة

 كالسيكلة ؛ الربحية حيث مف المؤسسة

 أم ميعادىا يحيف عندما تعيداتيا مكاجية عمى المؤسسة قدرة مدل تقييـ في المالية القكائـ محممي تساعد -2

 عمى كمقدرتيا السيكلة درجة ذلؾ في بما لممؤسسة المالي الييكؿ في تحدث التي التغيرات تقيـ في تساعد

 ديكنيا ؛ استرداد

 حيث حكميا في كما النقدية تكليد عمى المؤسسة مقدرة مدل تقيـ في مفيدة النقدم التدفؽ معمكمات تعتبر -3

 النقدية تحقؽ التدفقات تأكد كمدل كتكقيت لقيمة كمؤشر النقدم لمتدفؽ التاريخية المعمكمات تستخدـ

المستقبمية ؛ 

 التدفقات قائمةتزيد مف القدرة عمى مقارنة التقارير المتعمقة باألداء التشغيمي لمختمؼ المنشآت كذلؾ إلف  -4

 تستبعد تأثير استخداـ المعالجات المحاسبية المختمفة لنفس العمميات كاألحداث؛ النقدية

                                                 
 .117ص ،1999 لمطباعة، فجر مركز ،القاىرة، األكؿ الجزء المصرية، المحاسبة معايير شرح كآخركف، خميفة العزيز عبد محمد 1
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كتفيد في التحقؽ مف دقة التقييمات السابقة لمتدفقات النقدية المستقبمية كتفحص العالقة ما بيف الربحية 
؛ 1كصافي التدفؽ النقدم

 المنشأة استطاعت إذا المثاؿ سبيؿ عمى طرؽ بعدة القرار متخذ عمى تؤثر النقدية التدفقات  تقدـ معمكمات -5

 قيمة مف أكثر بأىمية المنشأة سيقيـ المستثمر فإف استخداماتيا مف أكثر أمكاؿ تجمب أف المنتظمة

 ؛ كمعداتيا مجكداتيا

 الخارجية ؛ ديكنيا لدفع كافية نقدية المنشأة لدل ىؿ لمعرفة الدائنيف مساعدة -6

 الكفاء عمى المنشأة قدرة مدل لتقييـ المالية القكائـ كمستخدمي كاإلدارييف كالدائنيف المستثمريف  مساعدة -7

 .2المتكقعة غير بالتزاماتيا

كتمكف قائمة التدفقات النقدية مستعممي القكائـ المالية مف معرفة الطريقة التي تسير بيا المؤسسة كتستعمؿ 
، فقائمة التدفقات النقدية تسمح لممستعمميف ( مف المعيار السابع 03الفقرة )نقديتيا كالعناصر المعادلة لمنقدية 

. 3بتقييـ األصكؿ الصافية لممؤسسة ، كىيكميا المالي بما فييا النقدية كقدرتيا عمى الكفاء
 

 .أنواع المعمومات في قائمة التدفقات النقدية وطرق إعدادىا: المبحث الثاني 

إف المعمكمات في قائمة التدفقات النقدية تـ تصنيفيا إلى ثالث أنشطة رئيسية كىي أنشطة تشغيمية، استثمارية، 
كتمكيمية، كالتي سنتناكليا في ىذا المبحث باإلضافة إلى طرؽ إعداد ىذه القائمة كىي الطريقة المباشرة كالطريقة 

. غير المباشرة

:   تبويب قائمة التدفقات النقدية : المطمب االول 

 التي المعمكمات تصنيؼ أك تبكيب يتكجب "النقدية التدفقات قائمة" 7 رقـ الدكلي المحاسبي المعيار حسب
 داخمة تدفقات ، التدفقات مف نكعيف عمى منيا نشاط كؿ يتألؼ ةرئيسي أنشطة ثػالث في القائمػة ىذه تعرضيا
 : ىي األبكاب كىذه خارجة، كأخرل

                                                 
 الطبعة الثاني، الكتاب ،(المالي كالعرض اإلفصاح في إضافية كمكاضيع االستثمارات، الممكية، حقكؽ االلتزامات،) المتكسطة، المحاسبة الفداغ، فداغ 1

 .616ص ،2004 عماف، كالتكزيع، لمنشر الكراؽ دار األكلى،
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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 :ىناؾ عدة تعاريؼ نذكر منيا ما يمي :   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية :الفرع االول 

ة ، باإلضافة إلى أىي تمؾ األنشطة الرئيسية المنتجة لإليراد بالمنش"  يقصد بأنشطة التشغيؿ:التعريف األول 
. 1"األنشطة األخرل التي ال تمثؿ أنشطة استثمار أك تمكيؿ

 العمميات ككافة السمع كشراء بيع مف الرئيسية لممنشأة العمميات مف الناتجة النقدية التدفقات ىي ":التعريف الثاني 

. 2"لممشركع التشغيمية الدكرة تمثؿ التي العادية

ىي التدفقات المتعمقة بالنشاطات التي تدخؿ في تحديد صافي الدخؿ، كىذه التدفقات مرتبطة " :التعريف الثالث  
النقدية المحصمة مف الزبائف ك النقدية : مباشرة بتحقيؽ الدخؿ، كمثاؿ عمى ىذا النكع مف التدفقات النقدية 

 .3"المدفكعة لممكظفيف

 فالتدفقات النقدية التي تنشأ مف أنشطة التشغيؿ تتمثؿ بصفة رئيسية في األنشطة اإلنتاجية المكلدة لممدخؿ كالتي 
 : 4تنتج بصفة عامة مف المعامالت كاألحداث المحددة لنتيجة العاـ مف ربح أك خسارة كمف أمثمة ذلؾ

 المقبكضات النقدية مف بيع البضائع أك تقديـ الخدمات ؛ -1

 المقبكضات النقدية مف اإلتاكات كاألتعاب كالعمكالت كاإليرادات األخرل ؛ -2

 فكائد دائنة محصمة نتيجة إقراض الغير؛ -3

 متحصالت نقدية مف دعاكل قضائية ؛ -4

 مدفكعات نقدية لمعامميف أك النيابة عنيـ مثؿ األجكر كالمزايا النقدية كالعينية كغيرىا؛ المقبكضات  -5
لى منشأة التأميف عف األقساط كالمطالبات كاالشتراكات السنكية كالمزايا  كالمدفكعات النقدية مف كا 

األخرل ؛ 

                                                 
 .812 ص ،2000 الرياض، ، الثاني الجزء العامة، اإلدارة معيد ، اإلدارم الحاسب تطبيقات مع اإلدارية المحاسبة ، زامؿ محمد أحمد 1
 .146 ص ،1999 الجامعية، الدار ،اإلسكندرية،(تطبيقي نظرم مدخؿ )المتكسطة المحاسبة ىالؿ، اهلل عبد ، الدىراكم الديف كماؿ 2
3

 Short, Daniel and Welsch, Glenn, "Fundamentals of Financial Accounting", Texas: Irwin, 6 

edition , 1990. p23. 
 .283 ص ،2005 الجامعية، الدار: اإلسكندرية ، البكرصة في كاالستثمار األداء كمراجعة تقييـ ألغراض المالي التحميؿ ، لطفي احمد السيد أميف 4
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المدفكعات النقدية أك استرداد ضرائب الدخؿ ، إال إذا أمكف تحديد أنيما مرتبطاف بأنشطة التمكيؿ - 6
الضريبة المسددة عمى األرباح الرأسمالية المتعمقة ببيع األصؿ الثابت )كاالستثمار عمى كجو الخصكص 

  .(تعتبر ضمف التدفقات النقدية الخاصة بالنشاط االستثمارم

 تدفقاتيا تبكيب تصنيؼ أك فيتـ فييا المتاجرة أك التعامؿ ألغراض كقركض كسندات بأسيـ المؤسسة تحتفظ  قد*

 التدفقات فإف بيعو، كبالمثؿ إعادة لغرض اقتناؤه يتـ الذم المخزكف مثؿ مثميا تشغيؿ أنشطة أنيا عمى النقدية

 بالنشاط تتعمؽ أنيا حيث تشغيؿ أنشطة عمى أنيا عادة تبكيبيا يتـ المالية المؤسسات تمنحيا التي كالقركض النقدية

 التشغيؿ أنشطة مف نقدية تدفقات بمثابة العمالء مف الدفعات المقدمة كتعتبر ىذا لمدخؿ، الرئيسي المكلد اإلنتاجي

 األصكؿ بيع كخسائر أرباح التشغيمي بالنشاط المتعمقة النقدية التدفقات مف التمكيؿ ، كيستثنى أنشطة مف كليس

 1.االستثمارم النشاط تخص نقدية تدفقات باعتبارىا حيث تعالج الثابتة

  أىمية تحميل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية:  

يفيد قياس التدفقات النقدية مف التشغيؿ في التعرؼ عمى مدل قدرة المنشأة عمى تكليد تدفقات نقدية ذاتيا 
مكانية إعادة تدكيرىا في النشاط أك استخداميا في التكسع في األصكؿ الرأسمالية  . 2كا 

 سداد عمى قدرتيا كبياف لمشركة المالية السياسات في تقييـ التشغيمي النشاط مف النقدم التدفؽ بيانات كتساعد

 المؤسسة ممارسة نتيجة المتكلد النقدية حجـ بياف ككذا التشغيمية لممؤسسة، القدرة عمى كالمحافظة القركض

مف  فإف التشغيمية، األنشطة مف النقدم التدفؽ لصافي كلمكصكؿ األسيـ، عمى كسداد التكزيعات األساسي لنشاطيا
 الصفقات آثار استبعاد طريؽ عف ذلؾ كيتـ النقدم األساس عمى كالمصركفات اإليرادات عف التقرير الضركرم

 لمتدفقات المستقؿ اإلفصاح ، كما يعتبر النقدية في تخفيض أك زيادة عنيا ال ينتج التي الدخؿ قائمة تتضمنيا التي

 تمكيف في مفيدا التشغيؿ طاقة عمى لممحافظة النقدية المطمكبة كالتدفقات التشغيؿ طاقة في زيادة يمثؿ الذم النقدية

   التشغيمية طاقتيا صيانة مجاؿ في كاؼ بشكؿ تستثمر المؤسسة إذا كانت ما تحديد مف المالية القكائـ مستخدمك
 .3ال أـ

                                                 
 .97ص ، 2006 لمطباعة، رامي أبك ، 13 فقرة المعيار نص ، المصرية المحاسبة معايير القانكنييف، لممحاسبيف المصرية الجمعية 1
 .255ص سابؽ، مرجع ،(كالتحميؿ كالعرض اإلعداد أسس )المالية التقارير حماد، العاؿ عبد طارؽ 2
 .1232ص ، سابؽ مرجع ،كيجانت كجيرم ، كيسك دكنالد 3
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 أسيميا لحممة النقدية عمى تكليد المنشأة قدرة تكضح ألنيا التشغيمية النشاطات مف النقدية التدفقات أىمية ترجع ك

 التشغيمية النشاطات مف الداخمة التدفقات النقدية صافي كاف ككمما المستقبمي، االستثمار إمكانيات أك ك دائنييا

. 1كربحيتيا المنشأة سيكلة جكدة عمى ذلؾ دؿ مكجبان 

 :ىناؾ عدة تعاريؼ منيا : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :  الفرع الثاني

األجؿ   طكيمة األصكؿ كاستبعاد المتعمقة باقتناءىي تمؾ األنشطة  "االستثمارة بأنشط  يقصد:التعريف األول 

. 2"النقدية حكـ في تدخؿ ال األخرل كاالستثمارات

ىي تمثؿ شراء األصكؿ طكيمة األجؿ كبيعيا، شراء االستثمارات المالية كغيرىا مف  ":التعريف الثاني 
 . 3"االستثمارات التي ال تدخؿ في البنكد كنقد  مكافئ

ىي عبارة عف األنشطة المتعمقة بالحصكؿ عمى أك التخمص مف المكجكدات طكيمة األجؿ  ":التعريؼ الثالث 
 ،4"باإلضافة إلى االستثمارات األخرل التي ال تعتبر ضمف النقدية المعادلة

 بإصدار كىكذا عنيا، كاالستغناء األجؿ طكيمة المتعمقة باالستثمارات بالتدفقات يتأثر االستثمارم فالنشاط

 :5ذلؾ كمف أمثمة األجؿ طكيمة القركض كتحصيؿ

 ىذه كتتضمف طكيمة األجؿ، أخرل أصكؿ ك مممكسة غير كأصكؿ ثابتة أصكؿ القتناء النقدية المدفكعات -1

الذاتية  بالمكارد تـ إنشاءىا التي الثابتة األصكؿ كتكاليؼ المرسممة التطكير بتكاليؼ يتعمؽ ما المدفكعات
 ؛ (المشغكالت الداخمية )

  األجؿ؛ األخرل طكيمة كاألصكؿ المممكسة غير كاألصكؿ الثابتة األصكؿ بيع مف النقدية المقبكضات- 2

                                                 
، 2العدد ،36 ،المجمد العامة اإلدارة مجمة االستحقاؽ، ألرباح إلى بالقياس مقارنة تحميمية دراسة النقدية التدفقات لقائمة اإلعالمي المحتكل كابؿ، الكابؿ 1

 .42ص ،1996
 .812 ص ، سابؽ مرجع ، زامؿ محمد احمد 2
 األردف، عماف، لمنشر، كائؿ دار الثانية، الطبعة كالعممية، النظرية الجكانب- الدكلية المالي كاإلبالغ المحاسبة معايير حميدات، جمعة نصار، أبك محمد 3

 .104 ص
4

 Alexander, David and Archer, Simon, "International Accounting Standard", Harcount 2001  . .p705. 
            .286-285ص – ص ، سابؽ مرجع البكرصة، في كاالستثمار األداء كمراجعة تقييـ ألغراض المالي التحميؿ ، لطفي احمد السيد أميف 5
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 بخالؼ)الشركات المشتركة في كالحصص أخرل؛ مؤسسة في سندات أك أسيـ القتناء النقدية المدفكعات -3

  المتاجرة أك التعامؿ ألغراض يحتفظ بيا التي تمؾ أك النقدية حكـ في تعتبر التي المالية األكراؽ بشأف المدفكعات

؛  (فييا 

 بخالؼ كذلؾ الشركات المشتركة في كالحصص أخرل بمنشآت سندات أك أسيـ بيع مف النقدية المقبكضات- 4

 أك التعامؿ ألغراض بيا يحتفظ كتمؾ التي النقدية بنكد حكـ في تعتبر كالتي السندات تمؾ عف المقبكضات أيضا

 المتاجرة؛

 عف الممنكحة النقدية كالقركض الدفعات بخالؼ كذلؾ أخرل ألطراؼ الممنكحة كالقركض النقدية المدفكعات - 5

التشغيؿ؛  عف الناتجة التدفقات ضمف تبكب كالتي المالية المؤسسات طريؽ

 النقدية بخالؼ التدفقات أخرل، كذلؾ الممنكحة ألطراؼ كالقركض النقدية تحصيؿ مف النقدية المقبكضات-6

أنشطة التشغيؿ؛   ضمف تبكب كالتي المالية المؤسسات طريؽ عف الممنكحة كالقركض

 العقكد ىذه لـ تكف ما مقايضة كعقكد اختيارية كعقكد مستقبمية كعقكد آجمة عقكد لشراء النقدية المدفكعات  -7

تمكيمية؛  أنيا أنشطة عمى تبكب التي المقبكضات فييا،أك المتاجرة أك التعامؿ ألغراض بيا محتفظ

 العقكد ىذه لـ تكف ما مقايضة اختيارية كعقكد كعقكد مستقبمية كعقكد آجمة عقكد مف النقدية المقبكضات- 8

 .تمكيمية عمى أنشطة تبكب التي المقبكضات أك فييا المتاجرة أك التعامؿ ألغراض بيا محتفظ

 لاللتزاـ التدفقات النقدية تبكيب بنفس معيف التزاـ مخاطر بتغطية الخاصة النقدية التدفقات تبكيب مراعاة مع ىذا

 .مخاطره تغطية يتـ الذم

 أىمية تحميل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:  

 النمك كاالنكماش المستقبمية فصافي الحتماالت كمؤشر: االستثمار ف أنشطةـ النقدية تستخدـ التدفقات

 األرباح في كاحتماالت زيادة مستقبمية نمك إلى احتماالت يشير أنشطة االستثمار مف السالب النقدم التدفؽ

 مف بمكجاؿ النقدم التدفؽ ألنو يعبر عف زيادة في األصكؿ الثابتة، كعمى العكس مف ذلؾ فإف صافي

إلى أف الشركة تمجأ إلى تسييؿ أصكليا الثابتة كاستثماراتيا المالية كما يحممو ذلؾ  يشير أنشطة االستثمار
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مف احتماالت االنكماش كتخفيض الطاقة اإلنتاجية كىك ما يمثؿ احتماالت انخفاض صافي الدخؿ في 
 .1المستقبؿ

 ليـ حيث يكفر المالية القكائـ لمستخدمي ىامة االستثمار أنشطة مف الناشئة النقدية التدفقات عف اإلفصاح كيعتبر

 2: عف معمكمات

 في استثمارات مالية أك أكراؽ شكؿ في كانت سكاء األجؿ طكيمة االستثمارات عمى  المنشأةأنفقتو ما قيمة - 

 المستقبؿ ؛ في األرباح زيادة احتماالت يعطي مما تابعة شركات

 الطاقة التكسع في أك قائمة أصكؿ أك الستبداؿ جديدة ثابتة أصكؿ بشراء المتعمؽ االستثمارم اإلنفاؽ قيمة - 

 المستقبؿ ؛  في نمك الحتماالت مؤشر يعطي مما المتاحة اإلنتاجية

 مقابؿ في النقدية المحصمة ك األخرل األجؿ طكيمة االستثمارات ككذا منيا التخمص تـ التي الثابتة األصكؿ - 

 .األرباح مستقبال انخفاض أك االنكماش الحتماالت مؤشر يعطي مما ذلؾ

 :ىناؾ عدة تعاريؼ نذكر منيا ما يمي :   التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية  :الفرع الثالث 

 رأس ممكية كعناصر حجـ في تغير إلى تؤدم ىي النشاطات التي" التمكيمية باألنشطة  يقصد:التعريف األول 
 3  ."التي تقـك بيا المنشأة ، ككذلؾ تسديد القركض كعمميات االقتراض الماؿ

ىي التدفقات النقدية المرتبطة مباشرة بتمكيؿ المنشأة الذاتي كمثاؿ ذلؾ التمكيؿ عف طريؽ  ":التعريف الثاني 
. 4"إصدار أسيـ جديدة أك االقتراض مف المصارؼ

ىي التدفقات النقدية الناتجة مف النشاط التمكيمي المتعمؽ بالحصكؿ عمى مكارد التمكيؿ  ":التعريف الثالث 
 . 5"أسيـ إصدار أك قركض مف لألصكؿ سكاء

 أسيـ إصدارات مف خالؿ الممكية حقكؽ زيادة في إما تتمثؿ ذلؾ النشاط مصادر أف يتضح ما سبؽ ضكء كفي

 المساىميف إلى النقدية المدفكعات فتتمثؿ في االستخدامات أما األجؿ، طكيمة قركض عمى بالحصكؿ أك جديدة

                                                 
 .187 ص سابؽ، مرجع االئتماف، كمنح االستثمار ألغراض المالية القكائـ تحميؿ ، حماد العاؿ عبد طارؽ 1
 .284 ص ، سابؽ مرجع البكرصة، في كاالستثمار األداء كمراجعة تقييـ ألغراض المالي التحميؿ ، لطفي احمد السيد أميف 2
 .104ص ، سابؽ مرجع ، حميدات جمعة ، نصار أبك محمد 3
4

 Short, Daniel and Welsch, Glenn, op cit ,p  24. 
 .146ص سابؽ، مرجع ىالؿ، اهلل عبد ، الدىراكم الديف كماؿ 5
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عمى تمؾ  ككأمثمة.كالدائنيف المشركع مالؾ مع بالمعامالت النشاط ىذا يرتبط أخر بمعنى القركض، قيمة كسداد
  : 1التدفقات النقدية الناشئة مف أنشطة التمكيؿ ما يمي

 األخرل ؛ الممكية صككؾ أك األسيـ إصدار مف الناشئة النقدية المقبكضات  - 1

 المنشأة ؛ أسيـ كاسترداد القتناء لممالؾ النقدية المدفكعات  - 2

 كالسمفيات الرىكنات ك  الدفع كالسندات كأكراؽ كالقركض المديكنية صككؾ إصدار مف النقدية المقبكضات  -  3

 األجؿ ؛                                                                    قصيرة األخرل

المقترضة ؛                                                      لممبالغ النقدم السداد-  4 

بعقكد التأجير التمكيمي ؛                                                                                                               المتعمؽ القائـ االلتزاـ لتخفيض المستأجر يدفعيا التي النقدية المدفكعات  -5
. األرباح  تكزيعات سداد   -6

كعمى الرغـ مف أف القركض الممنكحة لمغير ، كاالستثمارات في الشركات األخرل ، تصنؼ عمى أنيا أنشطة  

نو نشاط تمكيمي ، أما المتحصالت مف التكزيعات كالفكائد  أاستثمارية فإف سداد المبالغ المقترضة يصنؼ عمى 

.  2كالمدفكعات النقدية في شكؿ تكزيعات فتصنؼ كعمميات تشغيمية

 التمويمي النشاط من النقدية التدفقات أىمية  :

تستخدـ التدفقات النقدية مف أنشطة التمكيؿ كمؤشر لمدل تكفر أك استخداـ النقدية مف خالؿ األسيـ كالسندات 
  .3كمدل قياـ الشركة بإجراء تكزيعات أرباح عمى المساىميف كالقركض،

 المالية القكائـ لمستخدمي معمكمات تكفر أنيا مف النشاط بيذا المتعمقة النقدية التدفقات عف اإلفصاح أىمية تتبع و

  : 4التالية باألمكر تتعمؽ

                                                 
 .287-286 ص- ص ، سابؽ مرجع البكرصة، في كاالستثمار األداء كمراجعة تقييـ ألغراض المالي التحميؿ ، لطفي احمد السيد أميف 1
 .294ص سابؽ، مرجع كاثي، جاؾ كالرؾ، مارتؿ ، شركيدر ريتشارد 2
 .187ص سابؽ، مرجع االئتماف، كمنح االستثمار ألغراض المالية القكائـ تحميؿ ، حماد العاؿ عبد طارؽ 3
 .287ص ، سابؽ مرجع البكرصة، في كاالستثمار األداء كمراجعة تقييـ ألغراض المالي التحميؿ ، لطفي احمد السيد أميف 4
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 إصدار أك شكؿ قركض كانت في سكاء الفترة خالؿ المنشأة عمييا حصمت التي التمكيؿ مصادر عمى التعرؼ - 1

 ف تمكيؿ إؼالمثاؿ  سبيؿ عمى ،قصيرة األجؿ القركض المصادر باستخداـ ىذه مف كؿ كقيمة سندات أك أسيـ

مالية ؛  لصعكبات الشركة يعرض قد األجؿ طكيمة االستثمارات

المستقبمية ؛                                          النقدية التدفقات مف المنشأة باحتياجات التنبؤ - 2

 .كغيرىا األرباح كتكزيعات  كالسندات القركض لسداد المدفكعة المبالغ عمى التعرؼ -  3

: كالجدكؿ التالي يكضح العمميات التي تدخؿ في التدفقات النقدية في مختمؼ األنشطة 

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

 
 التدفقات نوع

 

 المشروع  أنشطة

 التمويمية االستثمارية التشغيمية

 
 
 

 النقدية التدفقات
 الداخمة
 

 

 
 بيع مف المتحصالت

 الخدمة؛ تأدية أك البضاعة
 

 .كالتكزيعات الفكائد إيرادات

 

 
 تحصيؿ مف المتحصالت

 كبيع لمغير القركض
 الديكف في االستثمارات

 ؛(كاألسيـ السندات )كالممكية
 اآلالت بيع مف المتحصالت

 .األخرل الثابتة كاألصكؿ

 
 إصدار مف المتحصالت

 ؛ األسيـ
 إصدار مف المتحصالت

 عمى كالحصكؿ السندات
. األجؿ طكيمة القركض

 
 

 



 الفصل األول                                                       مفاىيم عامة حول قائمة التدفقات النقدية

24 

 

 
   النقدية التدفقات

 الخارجة
 

 
 لمدائنيف النقدية المدفكعات

 كالميمات المكاد لشراء)
 ؛(السمعي كالمخزكف

 أجكر )لمعامميف تسديد
 ،الضرائب،(كمرتبات
 المصركفات الفكائد،

 . األخرل التشغيمية
 

 
 ؛ لمغير الممنكحة القركض

 في االستثمارات شراء
 لشركات كالسندات األسيـ
 .أخرل

 
 ؛ التكزيعات سداد
 أسيـ )األسيـ شراء إعادة
 ؛(الخزانة
 القركض )الديكف سداد
 (.كالسندات األجؿ طكيمة

اإلسكندرية، الدار  مدخؿ نظرم تطبيقي، :كماؿ الديف الدىراكم، عبد اهلل ىالؿ، المحاسبة المتكسطة: المصدر
. 147ص ،1999الجامعية،

 . مصادر وخطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية :المطمب الثاني 

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإف األمر يتطمب عدة مصادر كىي قائمة المركز المالي المقارنة كقائمة 
الدخؿ كمعمكمات إضافية تستخمص مف دفتر األستاذ، أما خطكات إعدادىا متمثمة في ثالث خطكات كىي 
تحديد التغير في النقد، كتحديد صافي التدفقات النقدية مف النشاطات التشغيمية باإلضافة إلى تحديد صافي 

.  التدفقات النقدية مف النشاطات االستثمارية كالتمكيمية 

 :النقدية التدفقات قائمة مصادر إعداد:  الفرع االول 

   :1مف النقدية التدفقات قائمة بصفة عامة تستمد البيانات الالزمة إلعداد

ىذه القائمة تكفر التغيرات في مبالغ األصكؿ كااللتزامات كحقكؽ الممكية ما : قائمة المركز المالي المقارنة – أ 
؛  بيف بداية الفترة كنيايتيا

 ىذه القائمة تكفر التدفقات النقدية المتكفرة أك المستخدمة في العمميات خالؿ الفترة ؛: قائمة الدخؿ لمفترة -ب

كىي معمكمات يتـ استخالصيا مف دفتر األستاذ العاـ لمتعرؼ عمى تفصيالت أخرل  : إضافية معمكمات -ج
.  تخص النقد المتكفر أك المستخدـ خالؿ الفترة

                                                 
 .622ص ، سابؽ مرجع الفداغ، فداغ 1
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 الميزانية أف ىك كاحدة دخؿ كقائمة (بداية المدة كنياية المدة )لميزانيتيف مف قكائـ المركز المالي الحاجة كسبب

 بنكد في الحاصمة التغيرات عمى التعرؼ مف القائمة معد يمكف ال كىذا لحظة معينة، في لممنشأة صكرة تمثؿ

 فيعكد كاحدة دخؿ بقائمة االكتفاء سبب أما لنيايتيا، أخرل كميزانية الفترة لبداية ميزانية لو إذا تكفرت إال الميزانية

.  1تشمميا التي لمفترة سجالن  كتمثؿ تراكمي أساس عمى تعد الدخؿ قائمة لككف

:   خطوات إعداد قائمة التدفقات النقدية :الفرع الثاني 

 :    2إف تحضير قائمة التدفقات النقدية مف مصادر المعمكمات أعاله يتضمف خطكات ثالث

 تحديد التغير في النقد ؛ -1

 ىذه الخطكة ليست سيمة التحديد ألنيا تتضمف : تحديد صافي التدفقات النقدية مف النشاطات التشغيمية  -2

  تحميؿ قائمة الدخؿ لمسنة الحالية إضافة إلى قائمة المركز المالي المقارنة كالمعمكمات اإلضافية  -3
األخرل ؛ 

إف ما تبقى مف التغيرات في قائمة : تحديد صافي التدفقات النقدية مف النشاطات االستثمارية كالتمكيمية  -4
. المركز المالي ينبغي تحميمو مف أجؿ تحديد تأثيره عمى النقد 

إف التغير في النقد يتـ تحديده عف طريؽ الفرؽ بيف رصيد النقدية في أكؿ الفترة : تحديد التغير في النقد   1
 ؛ 3كأخرىا باستخداـ بيانات الميزانية العامة

تشير معايير المحاسبة عمكما عمى أف ىناؾ :  تحديد صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيمية  2
. الطريقة المباشرة كالطريقة غير المباشرة : طريقتيف لمتكصؿ إلى التدفقات المرتبطة بأنشطة التشغيؿ ىما 

:    الطريقة المباشرة : أوال

جمالي المدفكعات النقدية  بمقتضى ىذه الطريقة يتـ اإلفصاح عف األنكاع الرئيسية إلجمالي المقبكضات النقدية كا 
جمالي المدفكعات يمثؿ صافي  المتكلدة عف التشغيؿ ،  كغنى عف البياف أف الفرؽ بيف إجمالي المقبكضات كا 

. 4التدفؽ النقدم مف التشغيؿ خالؿ الفترة مكضع القياس

                                                 
 .329ص ، 2000 عماف، ،2بعةطاؿ لمنشر، المستقبؿ دار ، المالي كالتحميؿ اإلدارة في مقدمة مفمح، عقؿ 1
 .622ص السابؽ، 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 ، سابؽ مرجع ، زامؿ محمد احمد 4



 الفصل األول                                                       مفاىيم عامة حول قائمة التدفقات النقدية

26 

 

 : 1خالؿ مف إما اإلفصاح كيتـ

 .بالمنشأة الخاصة المحاسبية السجالت- 1

 :ؿ بالنسبة الدخؿ بقائمة األخرل كالبنكد المبيعات كتكمفة المبيعات تعديؿ طريؽ عف-2

 .التشغيؿ كدائنك مدينك كحسابات المخزكف في الفترة أثناء حدثت التي التغيرات- 

 .اإلىالؾ مصركفات مثؿ األخرل النقدية غير البنكد -

التمكيؿ ، فتمؾ الطريقة  أك االستثمار ألنشطة النقدية بالتدفقات متعمؽ النقدم أثرىا يككف التي األخرل البنكد- 
 تؤدم إلى تعديؿ كؿ بند مف بنكد قائمة الدخؿ عمى أساس االستحقاؽ إلى األساس النقدم ، 

: كالشكؿ التالي يبيف التحكيؿ مف أساس االستحقاؽ إلى األساس النقدم 

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

 إلى اإليرادات تعديل                                           إيرادات           
                                                                                                نقدية متحصالت                                                              

                                                                 

                                                   تدفقات نقدية من                          صافي الدخل 
                                                                                           انشطة التشغيل

 

       مصروفات                                         تحويل المصروفات الى
                                                             مدفوعات نقدية

 

          أساس االستحقاق المحاسبي                                          األساس النقدي

 الجامعية الدار: اإلسكندرية( كالتحميؿ كالعرض اإلعداد أسس )المالية التقارير حماد، العاؿ عبد طارؽ : المصدر
. 259: ص ،2000 ،

                                                 
 .289ص سابؽ، مرجع ، البكرصة في كاالستثمار األداء كمراجعة تقييـ ألغراض المالي التحميؿ لطفي، احمد السيد أميف 1
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كالشكؿ السابؽ يكضح أف قائمة الدخؿ المعدة كفؽ أساس االستحقاؽ يتـ فييا إضافة جميع اإليرادات سكاء كانت 
ىذه اإليرادات نقدية أـ ال، كما يتـ طرح جميع المصركفات منيا سكاء كانت مصركفات نقدية أـ غير نقدية 
كاإلىالؾ كغيره مف المصركفات غير النقدية، أما عند استخداـ قائمة التدفقات النقدية فيتـ فييا حصر جميع 
العمميات النقدية فقط سكاء مف إيرادات نقدية أك مف مصركفات نقدية كيتـ حساب الفرؽ بينيما إليجاد صافي 

. 1التدفقات النقدية مف النشاطات التشغيمية

                :كفيما يمي جدكؿ يكضح كيفية عرض صافي التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية باستخداـ الطريقة المباشرة كما يمي 

  .(الطريقة المباشرة) صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية:  (02)جدول رقم   

: التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات
 العمالء مف نقدية متحصالت

 الدخؿ قائمة مف مبيعات
 :  يخصـ
( العاـ بداية في العمالء رصيد - العاـ نياية في العمالء رصيد )العمالء رقـ في الزيادة

 
 المكرديف إلى نقدية مدفكعات
 آجمة مشتريات
 : يخصـ
 أكؿ في المكرديف رصيد - الفترة أخر في المكرديف رصيد )المكرديف رقـ في الزيادة
( الفترة

 المدفكعة األخرل المصركفات
( إىالؾ بدكف)التشغيؿ مصركؼ

  مقدمة تشغيؿ مصركفات+ 
 مستحقة تشغيؿ مصركفات– 

 محصمة أخرل إيرادات
( دائنة كفكائد مالية أكراؽ إيرادات)أخرل إيرادات

  مقدمة إيرادات+ 
  مستحقة إيرادات– 
 

 
 
 
 

      ×× 
 
 
 

××     
    ×× 
 
 

××   
××   

 )××( 
 

××   
××   

 )××( 

 
 

 ××  
 
 
  )××(
 

 ××  
 
 
 )××( 

 
 
 
 
 
 

 ××× 
 
 
 
 

 ××× 
 
 
 

 ××× 
 
 
 

×××  

                                                 
 .199ص ، الجامعية الدار شمس، عيف ، المالية األكراؽ بكرصة إلى المستثمر دليؿ حماد، العاؿ عبد طارؽ 1
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  التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات صافي

 

   
××× 

أميف السيد احمد لطفي، التحميؿ المالي ألغراض تقييـ كمراجعة األداء كاالستثمار في البكرصة، الدار : المصدر 
.  291، ص2005الجامعية،

  : مميزات وعيوب الطريقة المباشرة  

:  مميزات الطريقة المباشرة / أ 

أنيا تكضح بالتفصيؿ المتحصالت كالمدفكعات النقدية التشغيمية ، كبالتالي  : 1الميزة األساسية لمطريقة المباشرة
فيي تعتبر أكثر انسجاما مع الغرض مف إعداد قائمة التدفقات النقدية المتمثؿ في تكفير معمكمات عف 

المتحصالت النقدية ك المدفكعات النقدية خالؿ الفترة المعينة ،كتفضؿ المعايير األمريكية الصادرة عف مجمس 
معايير المحاسبة المالية في الكاليات المتحدة األمريكية الطريقة المباشرة ألنيا تفصح عف كؿ مصدر مف 

كما أف تكفير معمكمات عف المصادر األساسية .  2مصادر النقدية ككيفية إنفاقو في األنشطة التشغيمية
 : 3لممتحصالت النقدية ك االستخدامات األساسية لممدفكعات النقدية يساعد أكثر عمى تقدير

 قدرة الشركة عمى تجميع نقدية مف أنشطتيا التشغيمية كافية لمكفاء بالتزاماتيا في األجؿ القصير -

 قدرة الشركة عمى إعادة االستثمار في عممياتيا التشغيمية -

. لمالؾؿرباح نقدية  أقدرة الشركة عمى دفع تكزيعات -

: عيوب الطريقة المباشرة/ ب 

يعد العائؽ األساسي لمطريقة المباشرة ىك أنيا ال تفصح عف البنكد المنفصمة لمتدفقات النقدية الداخمة كالخارجة 
،كما أنيا 4مف النشاطات التشغيمية كبدال مف ذلؾ فيي تفصح فقط عف النقدية المحصمة مف النشاطات التشغيمية

                                                 
 الحديث، الجامعي المكتب: اإلسكندرية المتكسطة، المالية المحاسبة ىالؿ، العظيـ عبد اهلل عبد المالؾ، عبد احمد عمي، حسيف احمد الصباف، سمير محمد 1

 .340 ص ،2006
 .462ص السابؽ، المرجع نفس ،01 ج المحاسبية المعايير مكسكعة حماد، العاؿ عبد طارؽ 2
 .340 ص السابؽ، المرجع نفس ىالؿ، العظيـ عبد اهلل عبد المالؾ، عبد احمد عمي، حسيف احمد الصباف، سمير محمد 3
4

 Larson, Kermit, "Fundamentals Accounting Principles",  Irwin, 14 edition . 1996, p 610. 
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تحتاج لجيد إضافي إلعداد التدفقات النقدية مف النشاطات التشغيمية األمر الذم قد يككف سببا لعدـ اعتبار ىذه 
. 1الطريقة مألكفة

تعتبر ىذه الطريقة األكسع استخداما في إعداد قائمة التدفقات النقدية، كبمقتضى : الطريقة غير المباشرة / ثانيا 
، كبناءا عميو  2ىذه الطريقة يتـ إعداد قائمة التدفقات النقدية مف خالؿ تعديؿ صافي الربح أك الخسارة

 :3يتـ تعديؿ صافي ربح أك خسارة الفترة باألمكر التالية 

 التغيرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزكف كحسابات مدينك كدائنك االستغالؿ؛ -

البنكد غير النقدية مثؿ اإلىالؾ كالمخصصات كالضرائب المؤجمة كخسائر كأرباح العمالت األجنبية  -
 غير المحققة كأرباح الشركات غير المكزعة كحقكؽ األىمية؛

 .جميع البنكد األخرل التي يككف أثرىا النقدم متعمؽ بالتدفقات النقدية ألنشطة االستثمار أك التمكيؿ -

كيمكف تمخيص الطريقة غير المباشرة لحساب التدفقات النقدية مف أنشطة التشغيؿ عمى مرحمتيف عمى النحك 
 : 4التالي

:  كىي تتعمؽ بتعديؿ صافي الربح أك الخسائر عمى النحك التالي :المرحمة األولى 

البنكد ذات الطبيعة غير النقدية مثؿ اإلىالؾ كالمخصصات كالضرائب المرحمة كخسائر كأرباح العمالت - 1
األجنبية غير المحققة كأرباح الشركات غير المكزعة، حيث ال تعتبر تمؾ البنكد تدفقات نقدية ألنيا ال تتطمب 

. تدفقات نقدية داخمة أك خارجة

المقبكضات كالمدفكعات الناتجة عف أنشطة االستثمار أك التمكيؿ مثؿ الفكائد التمكيمية، حيث أنيا تخص - 2
النشاط التمكيمي كليس التشغيمي، ككذلؾ أرباح أك خسارة بيع أصكؿ ثابتة كأرباح أك خسارة بيع استثمارات مالية 

ألنيا تخص النشاط االستثمارم كذلؾ حتى ال يحدث ازدكاج في حساب التدفقات النقدية ، كتككف محصمة 
. المرحمة األكلى ىي الكصكؿ لصافي الربح قبؿ التغيرات في رأس الماؿ العامؿ

                                                 
 .162ص ،01 ج  المحاسبة معايير مكسكعة ، حماد العاؿ عبد طارؽ 1
 .826ص ، سابؽ مرجع ، زامؿ محمد احمد 2
 مصر تكزيع، نشر طبع الجامعية الدار اإلدارية، المحاسبة التكاليؼ محاسبة المالية المحاسبة في دراسات محمد، ربو عبد محمكد محمد عطية، أحمد ىشاـ 3
 .84ص ،2000،
 .293ص سابؽ، ،مرجع البكرصة في كاالستثمار األداء كمراجعة تقييـ ألغراض المالي التحميؿ لطفي، احمد السيد أميف 4
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 كىي تتعمؽ بتعديؿ صافي الربح أك الخسارة الذم تـ التكصؿ إليو في المرحمة السابقة :المرحمة الثانية 
بالتسكيات المتعمقة برأس الماؿ العامؿ بخالؼ النقدية، أم بالتغيرات بيف أرصدة األصكؿ كالخصـك في أكؿ 

المدة كأخر المدة، أم أف التدفقات الناتجة مف أنشطة التشغيؿ يتـ التكصؿ إلييا بمكجب الطريقة غير المباشرة 
: عمى النحك الذم يكضحو الجدكؿ التالي 

 (الطريقة غير المباشرة )صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية: (03)      جدول رقم 

 : التشغيؿ أنشطة مف النقدية التدفقات
 الضرائب قبؿ الربح صافي

 : باالتي تسكيتو يتـ
 الثابتة األصكؿ اىالكات+ 
 مممكسة غير أصكؿ اىالكات+ 
  تمكيمية فكائد+ 
 األجؿ طكيمة االستثمارات مف المكزعة غير األرباح في الشركة حصة-
 

  العامؿ الماؿ رأس في التغيرات قبؿ التشغيؿ أرباح صافي
  المتداكلة األصكؿ في النقص+ 
 المتداكلة األصكؿ في الزيادة+ 
  االلتزامات في الزيادة+ 
 االلتزامات في النقص-

 

 
 
 

 ××   
 ××   
 ××   
 )××(  

 
 

 ××  
 ××  
 ××  
)××(  

 
 
 
 
 
 
 

 ×××× 
 
 
 
 
 

×× 

 ××××  التشغيؿ أنشطة مف الناتجة النقدية صافي

أميف السيد احمد لطفي، التحميؿ المالي ألغراض تقييـ كمراجعة األداء كاالستثمار في البكرصة، الدار : المصدر 
. 294ص 2005الجامعية،

: مميزات وعيوب الطريقة غير المباشرة  •

: مميزات الطريقة غير المباشرة/  أ 
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 األساسية ليا أنيا تركز عمى الفرؽ بيف صافي الدخؿ كصافي التدخؿ النقدم مف النشاطات التشغيمية ةإف المزم
،كما أنيا 1كتستخدـ في ذلؾ العالقات ما بيف قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي في تحضير التدفقات النقدية

تجعؿ مستخدـ المعمكمات المحاسبية أكثر قدرة عمى الربط بيف صافي الدخؿ المحاسبي كبيف التدفقات النقدية 
التشغيمية ألف عممية الحساب تبدأ برقـ صافي الدخؿ المحاسبي كبذلؾ يككف مستخدـ المعمكمات المحاسبية في 
كضع أفضؿ لتقدير الربحية باإلضافة إلى أف تطبيؽ الطريقة غير المباشرة سيككف اقؿ تكمفة ألف كؿ البيانات 

. 2المطمكبة لمتسكيات متاحة حاليا في السجالت المحاسبية

: عيوب الطريقة غير المباشرة / ب 

يعد العائؽ األساسي لمطريقة غير المباشرة ىك أنيا ال تفصح عف تفاصيؿ التدفقات النقدية مف أنشطة - 1
 فيي ال تكضح المتحصالت مف العمالء كالمتحصالت مف اإليرادات األخرل كالمدفكعات لممكرديف ،التشغيؿ 

؛ 3كلمعماؿ كالمدفكعات مقابؿ الفكائد كالضرائب

 .4الصعكبة التي قد تكاجو المستخدميف في فيـ كيفية الكصكؿ إلى التدفقات النقدية مف العمميات- 2 

: كالجدكؿ التالي يبيف أكجو االختالؼ بيف الطريقتيف المباشرة كغير المباشرة كما يمي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .658:ص سابؽ، مرجع الفداغ، فداغ 1
 .341-340:ص- ص سابؽ، رجعـ ىالؿ، العظيـ عبد اهلل عبد المالؾ، عبد احمد عمي، حسيف احمد الصباف، سمير محمد 2
 .192 : ص سابؽ، مرجع ، االئتماف كمنح االستثمار ألغراض المالية القكائـ تحميؿ ، حماد العاؿ عبد طارؽ 3
 .154: ص سابؽ، مرجع ىالؿ، اهلل عبد ، الدىراكم الديف كماؿ 4
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 . ة المباشرة والطريقة غير المباشرةأوجو االختالف بين الطريق: (04)جدول رقم 

 
 االختالؼ أكجو

 
 المباشرة الطريقة

 
 المباشرة غير الطريقة

 
 يتـ التي المعمكمات( 1)

 : عنيا اإلفصاح
 

 
 الرئيسية األقساـ عف التقرير يتـ

 النقدية لمتدفقات
 

 
 المعدة البيانات بيف العالقة تكضيح يتـ

( الدخؿ صافي )االستحقاؽ أساس عمى
 نقدم أساس عمى المعدة كالبيانات

 (التشغيؿ مف النقدية التدفقات)

 
 اليدؼ( 2)

 

  
 لمتدفقات األساسية المصادر إبراز

 ككذلؾ التشغيؿ مف الداخمة النقدية
 األساسية استخداميا أكجو

 
 كالتدفقات الدخؿ صافي بيف العالقة إبراز

 التشغيؿ مف النقدية
 

 
  البيانات معالجة( 3)

 

 
 اإليرادات مف الرئيسية األقساـ تحكيؿ

 كذلؾ نقدية تدفقات إلى كالمصركفات
 رئيسي إيراد أك مصركؼ كؿ بأخذ
 في بالتغيرات كمعالجتو حدة عمى

 المتداكلة الخصكـ أك األصكؿ
. بو المرتبطة

 

 
 نقدية تدفقات إلى الدخؿ صافي تحكيؿ
 غير المصركفات الحسباف في باألخذ
 بأنشطة المتعمقة كالخسائر كاألرباح النقدية

 في التغيرات ككذلؾ كالتمكيؿ االستثمار
 .المتداكلة كالخصكـ المتداكلة األصكؿ

 

طارؽ عبد العاؿ حماد ، تحميؿ القكائـ المالية ألغراض االستثمار كمنح االئتماف، الدار الجامعية، : المصدر
. 200:  ، ص 2006اإلسكندرية، 

: كما يمكف إيضاح الطريقتيف بالشكؿ التالي 
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. الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة  :(02)الشكل رقم            

 الطريقة غير المباشرة                                                                الطريقة المباشرة

 

 

                                                                  

                                                                    

 

 

                                

تساكم                                                                                                                                                   تساكم 

 

 

 

 

 

، الدار الجامعية، (أسس اإلعداد كالعرض كالتحميؿ )التقارير المالية : طارؽ عبد العاؿ حماد : المصدر 
. 261: ،ص 2000اإلسكندرية، 

صافي كالشكؿ السابؽ يبيف أكجو االختالؼ بيف الطريقة المباشرة كغير المباشرة كاالختالؼ يكمف فقط في تحديد 
 . التشغيميةالتدفقات النقدية مف النشاطات

الذخل صافي         والفوائذ العمالء مه الىقذية المتحصالت 

األخرى التشغيل وأوشطة والتوزيعات  

 والعمالة للمورديه الىقذية المذفوعات

األخرى التشغيل وأوشطة والفوائذ  

اإلهالك مثل وقذية غير مصروفات  

 ببىود المتعلقة الخسائر أو األرباح

والتمويل االستثمار أوشطة  

  رأس لبىود الىقذية غير التعذيالت

العامل المال        

التشغيل أوشطة مه الىقذية التذفقات  

االستثمار أوشطة مه الىقذية التذفقات  

التمويل أوشطة مه الىقذية التذفقات  

الىقذية في التغير  
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يتـ عرض التدفقات النقدية مف :  تحديد صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية والتمويمية  3
أنشطة االستثمار كالتمكيؿ عف طريؽ اإلفصاح عف إجمالي المقبكضات كالمدفكعات لمبنكد الرئيسية بطريقة 

 :منفصمة أم بإجمالي قيمتيا كدكف إجراء مقاصة بينيما، كيكضح ذلؾ الجدكؿ التالي 

.  صافي التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية والتمويمية :(05)جدول رقم 

 : االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات
 الداخمة التدفقات

 ثابتة أصكؿ بيع مف متحصالت
 استثمارات بيع مف متحصالت
 لمغير المقدمة األجؿ طكيمة القركض تحصيؿ مف متحصالت

 
 الخارجة التدفقات
  ثابتة أصكؿ لشراء مدفكعات
 استثمارات لشراء مدفكعات
 لمغير مقدمة األجؿ طكيمة لقركض مدفكعات

 
 االستثماري النشاط من النقدية التدفقات صافي

 : التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
 الداخمة التدفقات

 قركض أك سندات إصدار مف متحصالت
 الغير مف األجؿ طكيمة لفترة أسيـ إصدار مف متحصالت

 
 الخارجة التدفقات

  أرباح تكزيعات سداد
 األجؿ طكيمة ديكف سداد

 
 التمويمي النشاط من النقدية التدفقات صافي

 
 

 ××   
 ××   

    ××
   
 

 ××   
 ××   
 ××   

 
 
 
 

   
 ××   

    ×× 
 

 ××  
  ×× 

 
 
 
 
 

 ××  
 
 
 
 
    )××(

 ×××  
 
 
 

   
  

 ×× 
  
 
  )××(

×××  

أميف السيد احمد لطفي، التحميؿ المالي ألغراض تقييـ كمراجعة األداء كاالستثمار في البكرصة، الدار : المصدر 
. 295: ، ص2005الجامعية،
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النقدية  التدفقاتقائمة ب المتعمقة أىم المشكالت: المبحث الثالث 

 ىذه تبكيب العادة في كيتـ السابقة، النشاطات مف مكقعيا بشأف الجدؿ تثير النقدية التدفقات عناصر بعض ىناؾ

 تعتبرىا حيف في تشغيمية نشاطات أنيا عمى منشأة في تبكيبيا يتـ أف فيمكف المنشأة عمؿ طبيعة حسب العناصر

 :ىي العناصر كىكذا، كىذه تمكيمية نشاطات أخرل منشأة
 :األجنبية والبنود غير العادية وضرائب الدخل  بالعممة النقدية التدفقات : المطمب االول 

: األجنبية   التدفقات النقدية بالعممة: الفرع االول 
  : 1بخصكص التدفقات النقدية بالعممة األجنبية ما يمي (7)يتطمب المعيار رقـ 

 التي المنشأة عممة باستخداـ األجنبية بالعممة تتـ التي العمميات مف تنشأ التي النقدية التدفقات تسجؿ أف يجب

 السائد الصرؼ سعر باستخداـ المنشأة عممة إلى األجنبية العممة مبمغ بتحكيؿ كذلؾ المالية، بياناتيا بمكجبيا تنشر

كيجب ترجمة التدفقات النقدية مف الشركة التابعة  .النقدم التدفؽ تاريخ في األجنبية كالعممة التقرير عممة بيف
. األجنبية حسب سعر الصرؼ بيف عممة التقرير كالعممة األجنبية بتكاريخ التدفقات النقدية

 تدفقات األجنبية العممة صرؼ معدالت في التغيرات عف تنشأ كالتي المحققة غير كالخسائر األرباح تعتبر كما ال

 مطابقة بيدؼ النقدية التدفقات قائمة في األجنبية العممة صرؼ سعر في التغيرات آثار عف التقرير يتـ كلكف نقدية

. كنيايتيا  أكؿ الفترة بيف يعادليا كما النقدية أرصدة
 :العادية  غير  البنود: الفرع الثاني 

 المنشأة ممارسو عف ناتجة غير عرضية مصركفات تنفؽ قد أك إيرادات المالية الفترة خالؿ المنشأة تحقؽ قد

 مثؿ العادية غير البنكد عمييا يطمؽ لذا باالنتظاـ المصركفات أك اإليرادات ىذه تتصؼ كال العادم لنشاطيا

  .2أصابتيا قد مفاجئة أحداث نتيجة تتكبدىا أك المنشأة عمييا تحصؿ التي التعكيضات
كيجب اإلفصاح بشكؿ منفصؿ عف التدفقات النقدية المتعمقة ببنكد غير عادية ، كيتـ التبكيب حسب نشأة ىذه 
البنكد إلى أنشطة تشغيؿ أك استثمار أك تمكيؿ، كيساعد اإلفصاح المستقؿ عف ىذه البنكد مستخدمي القكائـ 

المالية عمى تفيـ طبيعتيا كآثارىا عمى التدفقات النقدية الحالية كالمستقبمية لممنشاة ، كتكمؿ ىذه االفصاحات ما 
 كالتغيرات األساسية الفترة كاألخطاء أك خسارة ربح صافي " بعنكاف الثامف الدكلي ىك كارد في المعيار المحاسبي

 " 3المحاسبية في السياسات
                                                 

 .108ص سابؽ، مرجع حميدات، جمعة نصار، أبك محمد 1
 ،2000 الجامعية، الدار: اإلسكندرية المصرية، المحاسبة كمعايير الدكلية المحاسبة لمعايير كفقا المحاسبي كالتقكيـ القياس المالية المحاسبة احمد، نكر 2

 .787ص
 .532ص ، سابؽ مرجع ،01 ج المحاسبة، معايير مكسكعة حماد، العاؿ عبد طارؽ 3
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 :الدخل  ضرائب  :الفرع الثالث 

 أنيا عمى تبكيبيا ينبغي كما منفصؿ، بشكؿ الدخؿ عمى بالضرائب المرتبطة النقدية التدفقات عف اإلفصاح ينبغي

 االستثمار أك التمكيؿ بأنشطة مباشرة ربطيا الممكف مف يكف لـ ما التشغيمية النشاطات عف ناتجة نقدية تدفقات

.  1الخصكص كجو عمى
 : الفوائد وأرباح األسيم وتوزيعات األرباح : المطمب الثاني 

 اإلفصاح بشكؿ منفصؿ عف كافة التدفقات النقدية المقبكضة كالمدفكعة مف الفكائد كأرباح 7يتطمب المعيار رقـ 
األسيـ كيجب أف يصنؼ كؿ منيا بأسمكب ثابت مف فترة ألخرل ، عمى أنيا نشاطات تشغيمية أك استثمارية أك 

. تمكيمية 
 : 2تصنيؼ بعض البنكد كنشاط استثمارم أك تمكيمي أك تشغيمي عند إعداد قائمة التدفقات النقدية

:  يسمح المعيار ببديميف لمتصنيؼ شريطة الثبات في  المعالجة : الفائدة المدفوعة : الفرع االول 
 يمكف تصنيفيا كنشاط تشغيمي ألنيا تدخؿ في تحديد صافي الربح أك الخسارة ككمعالجة بديمة -

 .يمكف تصنيفيا كنشاط تمكيمي باعتبارىا تكاليؼ لمحصكؿ عمى المكارد -

كيتـ اإلفصاح عف المبمغ الكمي لمفائدة المدفكعة خالؿ الفترة في بياف التدفقات النقدية سكاء اعترؼ بالفائدة 
كمصركؼ في بياف الدخؿ أك تـ رسممتيا حسب المعالجة البديمة المسمكح بيا بمكجب المعيار المحاسبي الدكلي 

.  تكاليؼ االقتراض23
يسمح المعيار ببديميف لمتصنيؼ شريطة :  الفائدة المقبوضة وتوزيعات األرباح المقبوضة : الفرع الثاني 

: الثبات في المعالجة 
 يمكف تصنيفيا كنشاط تشغيمي ألنيا تدخؿ في تحديد صافي الربح أك الخسارة ككمعالجة بديمة ؛ -

 .يمكف تصنيفيا كنشاط استثمارم باعتبارىا عكائد استثمارات -

: يسمح المعيار ببديميف لمتصنيؼ شريطة الثبات في المعالجة  : توزيعات األرباح المدفوعة : الفرع الثالث 
 يمكف تصنيفيا كنشاط تمكيمي ألنيا تعتبر تكمفة لمحصكؿ عمى المكارد ،  -

                                                 
 .787 ص سابؽ، مرجع احمد، نكر 1
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كمعالجة بديمة يمكف تصنيفيا كأحد مككنات التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية مف اجؿ مساعدة  -
مستخدمي القكائـ المالية عمى تحديد مقدرة المنشاة عمى دفع أرباح األسيـ مف خالؿ التدفقات النقدية 

 .التشغيمية

 االستثمار في شركات تابعة وزميمة ومشتركة وشراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخمص :المطمب الثالث 
:  منيا

:  االستثمار في شركات تابعة وزميمة ومشتركة :الفرع االول 

في حالة استخداـ طريقة حقكؽ الممكية أك التكمفة لممحاسبة عف االستثمار في شركات تابعة أك زميمة، فإنو يجب 
عمى المستثمر أف يقتصر عند التقرير بقائمة التدفقات النقدية عمى التدفقات النقدية التي تحدث بينو كبيف الشركة 

.   المستثمر فييا ، كمف أمثمة ذلؾ أرباح األسيـ النقدية كالدفعات المقدمة 

أنظر المعيار المحاسبي الدكلي )أما إذا كانت المنشأة تستخدـ في اإلفصاح عف حصتيا في مشركع مشترؾ 
التي تستخدـ طريقة البيانات  (التقرير المالي عف الحصص مف المشركعات المشتركة )الحادم ك الثالثكف 

المكحدة المتناسبة، فإف عمييا أف تفصح بقائمة التدفقات النقدية المكحدة عف نصيبيا في التدفقات النقدية 
ذا كانت المنشأة تستخدـ طريقة حقكؽ الممكية لممحاسبة عف حصتيا  في مشركع مشترؾ، . الخاصة بالمشركع  كا 

فإنو يجب عمييا أف تفصح بقائمة التدفقات النقدية عف تمؾ التدفقات النقدية الناشئة بسبب االستثمار في 
. 1المشركع المشترؾ، ككذلؾ التكزيعات أك أية مدفكعات أك متحصالت تتـ بينيا كبيف المشركع المشترؾ 

:  شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخمص منيا :الفرع الثاني 

أك   عف المجمكع الكمي لمتدفقات النقدية الناشئة عف شراء اإلفصاح( 07)يتطمب المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 
بيع الشركات التابعة كغيرىا مف منشات األعماؿ األخرل، كذلؾ بشكؿ منفصؿ ككجزء مف أنشطة االستثمار كما 

 : 2ألـز المعيار االفصاحات التالية لكؿ عمميات الشراء أك البيع لمشركات التابعة كالكحدات األخرل

القيمة االجمالية الشراء أك البيع ؛ - أ 

الجزء المدفكع بالنقد أك ما يعادلو مف قيمة الشراء اك البيع  ؛ - ب 

                                                 
1
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مبمغ النقدية كما في حكميا في الشركات التابعة أك كحدة األعماؿ التي تـ شرائيا أك بيعيا؛  - جػ 

مبمغ االصكؿ كالخصكـ بخالؼ النقدية كما في حكميا في الشركة التابعة أك منشات األعماؿ االخرل التي - د 
. تـ شرائيا أك بيعيا، كممخصو حسب كؿ  مجمكعة رئيسية

كيعتبر اإلفصاح عف األثر النقدم لشراء أك التخمص مف الشركات التابعة ككحدات األعماؿ األخرل في بند 
مستقؿ باإلضافة إلى اإلفصاح في جزء خاص عف مقادير المكجكدات كالمطمكبات التي تـ شرائيا أك التخمص 

كيجب استبعاد آثار التدفقات النقدية . منيا مفيدا في التمييز بيف التدفقات التشغيمية كاالستثمارية كالتمكيمية
الناتجة عف التخمص مف تمؾ االستثمارات مف التدفقات التي نتجت عف حيازتيا ، كما يتـ اإلفصاح بقائمة 
التدفقات النقدية عف مجمكع المبالغ المدفكعة أك المحصمة لشراء أك التخمص مف إحدل الشركات التابعة أك 

 .1كحدات األعماؿ األخرل كذلؾ بعد خصـ أية مبالغ نقدية أك نقدية معادلة تـ الحصكؿ عمييا أك دفعيا

 . غير النقدية والمعامالتوالمقايضات الخيارات و اآلجمة و المستقبمية العقود عن التقرير: المطمب الرابع 

 :المقايضات  وعقود الخيارات وعقود اآلجمة والعقود المستقبمية العقود عن  التقرير: الفرع االول 

سكؼ  (المستقبمية كاآلجمة كالخيارات كالمقايضات ) أف عقكد المشتقات (7)رقـ  الدكلي المحاسبي المعيار يشترط
 :عدا  فيما استثمارية كأنشطة تصنؼ عادة 

 التشغيؿ؛ أنشطة ضمف أنيا عمى تصنؼ ثـ كمف كاالتجار، التعامؿ ألغراض معقكدة العقكد ىذه تككف عندما -1

 عنيا التقرير يتـ كلذلؾ أنشطة تمكيؿ أنيا عمى العقكد ليذه المنشأة بكاسطة كالمقبكضات المدفكعات تتـ عندما -2

 .2الكصؼ ليذا كفقان 

 : غير النقدية المعامالت  :الفرع الثاني

ىناؾ بعض المعامالت التي تتعمؽ بأنشطة االستثمار كالتمكيؿ كال تتطمب استخداـ النقدية كما في 
، يتعيف استبعاد ىذه المعامالت عند إعداد كعرض قائمة التدفؽ النقدم عمى  (معامالت غير نقدية)حكميا 

أم ال يككف ليا تأثير مباشر عمى )اعتبار أف ىذه المعامالت ال تمثؿ أك تتطمب تدفقات نقدية في الفترة الجارية 
 :  3كمف أمثمة المعامالت غير النقدية ما يمي (النقدية في الكقت الحالي

 شراء األصكؿ إما بتحميؿ االلتزامات المتعمقة بيا مباشرة أك عف طريؽ التأجير التمكيمي -
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 شراء مؤسسة عف طريؽ إصدار حقكؽ الممكية؛ -

 .تحكيؿ الديف إلى حقكؽ الممكية -

مثؿ ىذه المعامالت التي تأثر عمى كؿ مف األصكؿ كالخصـك في آف كاحد أك التي تنتج عف التحكالت داخؿ 
داخؿ الخصـك أك األصكؿ ال تعتبر )الخصـك أك األصكؿ ال تعتبر تدفقات نقدية، نظرا الف ىذه المعامالت

تمثؿ أنشطة استثمارية أك تمكيمية، ىدؼ قائمة التدفؽ النقدم ىك إعطاء فكرة عف مككنات كؿ مف  (تدفقات
ىذيف النشاطيف، لذا اكجب المعيار اإلفصاح عف تمؾ المعامالت المتممة لمقكائـ المالية أك في شكؿ جداكؿ 

إضافية بالطريقة التي تكفر جميع المعمكمات المتعمقة بالمعامالت غير النقدية المرتبطة بكؿ مف أنشطة 
. االستثمار كالتمكيؿ

: افصاحات بواسطة معيار قائمة التدفقات النقدية : المطمب الخامس 

ىناؾ بعض المعمكمات اإلضافية قد تككف مرتبطة بمستخدمي القكائـ المالية لتكفير نظرة صائبة عف السيكلة 
-  قائمة التدفقات النقدية - (7)كالقدرة عمى السداد لممنشأة، كلذلؾ يضع المعيار المحاسبي الدكلي رقـ 

 : 1افصاحات أخرل مطمكبة أك في بعض الحاالت يككف مكصى بيا

:  افصاحات مطموبة :الفرع االول 

مقدار أرصدة النقدية كما في حكميا اليامة التي تحتفظ بيا المنشأة كغير متاحة بكاسطة المجمكعة، مع تعميؽ 
. اإلدارة عمييا

كجكد شركة تابعة تعمؿ في دكلة أجنبية كتكجد رقابة أك قيكد قانكنية عمى تحكيؿ العمالت األجنبية : كمثاؿ ذلؾ 
. إلى الخارج

 :يشجع المعيار عمى تقديـ االفصاحات التالية : االفصاحات الموصى بيا : الفرع الثاني 

 تسييالت القركض الممنكحة مشيرا إلى القيكد عمى استخداميا إف كجدت ؛ -

في حالة االستثمار في مشركعات مشتركة كالتي تتـ المحاسبة عنيا باستخداـ طريقة التكحيد التناسبي،  -
فإف إجمالي المبمغ لمتدفقات النقدية مف أنشطة التشغيؿ كاالستثمار كالتمكيؿ سكؼ يتـ إظيار الجزء 

 الذم يخص االستثمار في المشركع المشترؾ معو؛
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يتـ إظيار المبمغ اإلجمالي لمتدفقات النقدية الراجعة إلى الزيادة في الطاقة التشغيمية بشكؿ منفصؿ عف  -
 تمؾ التدفقات النقدية الالزمة لمحفاظ عمى الطاقة التشغيمية ؛

 .مقدار التدفقات النقدية المنفصمة مف خالؿ القطاعات الصناعية أك الجغرافية -

 باالفصاحات المكضحة أعاله رغـ صعكبة تقديميا، فيي  (7)كيكصي المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  -

فريدة في نكعيا حيث أنيا غير مطمكبة حتى في ظؿ المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا في الكاليات  -
. المتحدة، كرقـ ذلؾ فيي مفيدة في تمكيف مستخدمي القكائـ المالية مف فيـ أفضؿ الكضع المالي لممنشأة

: قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية : المطمب السادس 

. ييدؼ ىذا الممحؽ بصفة أساسية إلى تكضيح كيفية تطبيؽ المعيار كلممساعدة عمى فيـ معانيو 

عرض البيانات "كطبقا لممعيار الدكلي األكؿ . يكضح ىذا المثاؿ المبالغ المتعمؽ بالفترة الحالية فقط  -1
. فإنو في التطبيؽ العممي يجب مراعاة عرض األرقاـ المقارنة لمسنة السابقة أيضا"  المالية

تـ عرض المعمكمات المتعمقة بكؿ مف قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي لتكضيح كيفية إعداد قائمة  -2
التدفقات النقدية في ظؿ الطريقة المباشرة كالطريقة غير المباشرة، كيجب مالحظة أف طريقة عرض كؿ 

مف قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي في المثاؿ آالتي ال تتفؽ مع مقتضيات المعايير المحاسبية 
. الدكلية

. المعمكمات التالية تعتبر أيضا مناسبة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية -3

  كتقدر القيمة العادلة لممكجكدات التي تـ .  كحدة نقدية590ـ شراء كافة أسيـ الشركة التابعة نظير
  :1الحصكؿ عمييا كالمطمكبات التي تـ االلتزاـ بيا كما يمي 

، كف100، الدائنكف كف650، المكجكدات الثابتة كف40 ، النقدية كف100، المدينكف كف100المخزكف 
. كف200ديكف طكيمة األجؿ 

  250 نقدا، كما تـ الحصكؿ عمى قركض نقدية طكيمة األجؿ بمبمغ 250تـ إصدار أسيـ نظير مبمغ 
. كحدة نقدية

  كما تـ دفع فكائد مقدارىا .  كحدة نقدية منيا خالؿ الفترة الحالية170 تـ دفع 400مصركؼ الفكائد
.  كحدة نقدية تخص الفترة السابقة100

 كحدة نقدية1200 تـ تكزيع أرباح نقدية مقدارىا  .
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  كحدة نقدية400 كحدة نقدية ك 1000 الضرائب المستحقة في بداية كنياية الفترة كانت عمى التكالي  .
كتبمغ الضرائب .  كحدة نقدية200كتـ خالؿ الفترة عمؿ مخصص لمضرائب الخاصة بالفترة بمقدار 

.  كحدة نقدية100المحجكزة عف تكزيعات أرباح مستممة 

  كحدة نقدية منيا 1250 قامت المجمكعة خالؿ الفترة بالحصكؿ عمى مكجكدات ثابتة بتكمفة قدرىا 
.  نقدا350 كحدة نقدية عف طريؽ عقكد إيجار تمكيمية،  كتـ دفع الباقي كقدره 900

  كحدة نقدية 60 كحدة نقدية كمجمع االستيالؾ الخاص بيا 80 تـ بيع مكجكدات ثابتة تكمفتيا التاريخية 
.  كحدة نقدية20بمبمغ 

  كحدة نقدية 100 تضمف فكائد مستحقة قدرىا 2- 19رصيد حساب المدينيف في نياية الفترة  .

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

 المبالغ         البيان                 

 المبيعات إيراد
 المباعة البضاعة تكمفة

         30650 
(       26000) 

 4650           الربح مجمؿ

 اإلىالؾ
دارية تسكيقية مصركفات  كا 

          450        
          910 

   1360          التشغيؿ صافي مجمكع

 التشغيؿ ربح صافي
 استثمارات إيرادات
 الزالزؿ أضرار تسكية عف تأميف
 العممة فركؽ خسارة

         3290  
          500 
           180  
(           40) 

 كالضرائب الفكائد قبؿ الربح صافي
 الفكائد

         3930 
(          400) 

 الضرائب في الربح صافي
 الضرائب

         3530 
(         300) 

 3230          الربح صافي

احمد محمد زامؿ، المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي، الرياض، معيد اإلدارة العامة، : المصدر 
. 818، ص2000، 2الجزء 
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 .وحدة نقدية: المبالغ  : N/31/12 قائمة المركز المالي المقارنة ( :07)جدول رقم     

   الخصوم   األصول

 1500 1250 الماؿ رأس 2500 2500 األجؿ قصيرة استثمارات

 3410 1380 محتجزة أرباح 3830 1910 بالتكمفة ثابتة أصكؿ

 4910 2630 مساىميف حقكؽ إجمالي 1450 1060 اإلىالؾ

 2400 1040 األجؿ طكيمة ديكف 2380 850 الثابتة األصكؿ صافي

 250 1890 المكردكف 1000 1950 المخزكف

 230 100 مستحقة فكائد 1900 1200 العمالء

 400 1000 دخؿ ضرائب 410 160 حكميا في كما النقدية

 8190 6660 الخصوم إجمالي 8190 6660 األصول إجمالي

احمد محمد زامؿ، المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي، الرياض، معيد اإلدارة العامة، : المصدر 
 .819، ص2000، 2الجزء 

. وحدة نقدية: المبالغ :      N/31/12 قائمة التدفقات النقدية طبقا لمطريقة المباشرة( : 08)جدول رقم 

 المبالغ    البيان          

 التشغيل نشاطات من النقدية التدفقات
 العمالء مف نقدية  مقبكضات
 لممكرديف نقدية مدفكعات
دارية بيعيو مصركفات مدفكعات  كا 

 مدفكعة فكائد
 مدفكعة دخؿ ضرائب
 التشغيؿ مف المتكلدة النقدية

  (زالزؿ أضرار متحصالت )عادية غير مقبكضات

 
   30150 
( 26690 )
(  910 )
(  270     )       
(  900 )
  1380  
   180        

         1560    التشغيل من المتولدة النقدية صافي
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 االستثمار نشاطات من النقدية التدفقات
 آالت بيع نقدية مقبكضات
 استثمار إيرادات مف مقبكضات
 ثابتة أصكؿ لشراء مدفكعات
 تابعة شركة لشراء مدفكعات

 
    20  
   400 
(  350 )
(  550) 

 (480   ) االستثماري النشاط من النقدية التدفقات صافي

 التمويل نشاطات من النقدية التدفقات
 أسيـ إصدار مف نقدية مقبكضات
 األجؿ طكيؿ اقتراض مف مقبكضات
 التمكيمي التأجير التزامات مقابؿ مدفكعات
 مدفكعة تكزيعات

 
   250 
    250 
(    90 )
(  1200) 

 (790   ) التمويمي النشاط من النقدية التدفقات صافي

  290     النقدية في الزيادة صافي

 120     الفترة أول حكميا في وما النقدية رصيد

 410     الفترة أخر حكميا في وما النقدية رصيد

احمد محمد زامؿ، المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي، الرياض، معيد اإلدارة العامة، : المصدر 
 .844-833ص  - ، ص2000، 2الجزء 

. وحدة نقدية: المبالغ  :    N/31/12 قائمة التدفقات النقدية طبقا لمطريقة غير المباشرة( :09)جدول رقم 

 المبالغ     البيان                    

 التشغيل نشاطات من النقدية التدفقات
 كالضرائب الفكائد قبؿ الربح صافي
 اإلىالؾ
 العممة تحكيؿ خسارة
 استثمارية إيرادات

 الفكائد مصركؼ

 
   3350 

     450  
      40  
(    500 )
     400  
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 العامل المال رأس تغيرات قبل التشغيل عن متولدة نقدية
 المدينيف رصيد في التغير
 المخزكف في التغير
 الدائنيف في التغير
 مدفكعة فكائد

 مدفكعة ضرائب
 التشغيؿ مف المتكلدة النقدية

  (زالزؿ أضرار متحصالت )عادية غير مقبكضات

    3740 
(     500 )

1050 
(1740 )
(270 )
(900 )

1380 
180 

         1560    التشغيل من المتولدة النقدية صافي

 االستثمار نشاطات من النقدية التدفقات
 آالت بيع نقدية مقبكضات
 استثمار إيرادات مف مقبكضات
 ثابتة أصكؿ لشراء مدفكعات
 تابعة شركة لشراء مدفكعات

 
    20  
   400 
(  350 )
(  550) 

 (480   ) االستثماري النشاط من النقدية التدفقات صافي

 التمويل نشاطات من النقدية التدفقات
 أسيـ إصدار مف نقدية مقبكضات
 األجؿ طكيؿ اقتراض مف مقبكضات
 التمكيمي التأجير التزامات مقابؿ مدفكعات
 مدفكعة تكزيعات

 
   250 
    250 
(    90 )
(  1200) 

 (790   ) التمويمي النشاط من النقدية التدفقات صافي

  290     النقدية في الزيادة صافي

 120     الفترة أول حكميا في وما النقدية رصيد

 410     الفترة أخر حكميا في وما النقدية رصيد

احمد محمد زامؿ، المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي، الرياض، معيد اإلدارة العامة، : المصدر 
 .837-835ص - ، ص 2000، 2الجزء 
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: خالصة الفصل األول 

تعتبر قائمة التدفقات النقدية مف أىـ القكائـ المالية بالنسبة لمستخدمي القكائـ المالية حيث تعطي ىذه القائمة 
معمكمات مختمفة في مضمكنيا كداللتيا عف تمؾ التي تعطييا قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي، فمعمكمات 
التدفقات النقدية تساعد مستخدمي القكائـ المالية عمى تقدير إمكانية تحقيؽ المنشأة لمتدفقات النقدية المستقبمية 

كىذا المكضكع يعتبر في غاية األىمية لممستثمر كالمقرض الذم ييتـ بتحقيؽ التدفقات النقدية أكثر مف الربحية 
في األجؿ القصير ككذلؾ اإلدارة التي تكلي ىذه التدفقات عناية خاصة مف أجؿ أف تحدد مدل حاجتيا إلى 

.  التمكيؿ الخارجي 

كتبرز أىمية التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية في الداللة عمى مدل قدرة المنشأة عمى تكليد تدفقات نقدية 
داخمة كافية لتغطية التدفقات النقدية الخارجة الالزمة لمتشغيؿ، ككمما كاف صافي التدفقات النقدية مكجبا دؿ ذلؾ 

. سيكلة المنشأة كربحيتياأىمية عمى 

كتبرز أىمية التدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية في ككنيا تقدـ مؤشرا عف درجة تكسع كنمك المنشأة أك 
. ف ذلؾ يعد مؤشرا جيد عمى التكسع كالنمكإدرجة انحصارىا كانكماشيا ، فكمما زادت ىذه التدفقات ؼ

 كما تأتي أىمية التدفقات النقدية مف األنشطة التمكيمية في ككنيا تعطي مستخدمي القكائـ المالية صكرة كاممة 
عف سياسات المنشأة في تمكيؿ عممياتيا مف حقكؽ الممكية أك التمكيؿ باالقتراض باعتبار أف ىناؾ حدا أقصى 

 .لمتمكيؿ باالقتراض، كالذم إذا تجاكزتو المنشأة فغالبا ما تكاجو عدة مشاكؿ مف بينيا اإلعسار المالي

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الفصــــــل الثاني

األداء المالي وتقييمو باستخدام قائمة 
 التدفقات النقدية
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 : تمييد
 تزايد إلى أدت كالتي كاالجتماعية االقتصادية كالمتغيرات العكامؿ في التطكرات مف العديد الحديث العصر يشيد
 عف اإلفصاح كلغرض المالي، األداء تقييـ عممية في الحيكم العصب تشكؿ التي المحاسبية المعمكمات أىمية
 . المالي بالتحميؿ اليكـ يعرؼ ما ظيكر مف البد كاف المالية القكائـ في  المكجكدة المعمكمات قيمة
 عمى لمحصكؿ ما مؤسسة مف المتاحة المالية لمبيانات منظمة معالجة عممية عف عبارة ىك الذم المالي التحميؿك

 في ككذلؾ كالحاضر، الماضي في لممؤسسات المالي األداء كتقييـ القرار اتخاذ عممية في تستعمؿ معمكمات
 مثؿ تحقيؽ كيتطمب المستقبؿ في الكضع عميو سيككف ما كتكقع( تشغيمية أك مالية )مكجكدة مشكمة أية تشخيص

 أدائيا تقييـ عممية يناسب كبما مختصر بشكؿ كتقديميا المالية لمبيانات كتصحيح جمع بعممية القياـ الغاية ىذه
 الحمكؿ ككضع الضعؼ كمكاطف كتعزيزىا، القكة مكاطف عمى التعرؼ إلى ييدؼ التقييـ فإؼ كبالتالي المالي،
 أداء تقييـ في استخداما الكسائؿ أكثر مف المالية النسب باستخداـ المالي التحميؿ كيعتبر ليا، الالزمة

 المؤسسات،
 : التالية المباحث إلى الفصؿ ىذا في التطرؽ تـ كقد

. كمجاالتو كأنكاعو األداء مفيكـ : األكؿ المبحث
. األداء تقييـ عممية ماىية  :الثاني المبحث
 . مفاىيـ عامة حكؿ تقييـ األداء المالي  :الثالث المبحث
 . دكر قائمة التدفقات النقدية في تقييـ األداء المالي  :الرابع المبحث
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 ومجاالتو وأنواعو األداء مفيوم : األول المبحث
 ىذا في التطرؽ سيتـ بحيث جكانبو، بجميع لإلحاطة ضركريا مطمبا يعد نظرية بدراسة المؤسسة أداء تناكؿ إف

. األداء في المؤثرة العكامؿ ككذلؾ كأنكاعو األداء مفيكـ إلى المبحث
 : األداء مفيوم   :المطمب االول 

يعد األداء مفيكما جكىريا كىاما بالنسبة لمنظمات األعماؿ بشكؿ عاـ، كىك يمثؿ القاسـ المشترؾ الىتماـ عمماء 
كيكاد أف يككف الظاىرة الشمكلية كعنصر محكرم لجميع فركع كحقكؿ المعرفة اإلدارية بما فييا اإلدارة . اإلدارة

اإلستراتيجية، فضال عف ككنو البعد األكثر أىمية لمختمؼ منظمات األعماؿ كالذم يتمحكر حكلو كجكد المنظمة مف 
كعمى الرغـ مف كثرة البحكث كالدراسات التي تتناكؿ األداء، إال أنو لـ يتـ التكصؿ إلى إجماع أك اتفاؽ حكؿ . عدمو

كعمى الرغـ مف تعدد كاتساع األبعاد كالمنطمقات البحثية ضمف مكضكع األداء، كاستمرار المنظمات . مفيـك محدد لو
باالىتماـ كالتركيز عمى مختمؼ جكانبو، يبقى األداء مجاال خصبا لمبحث كالدراسة الرتباطو الكثيؽ بمختمؼ المتغيرات 
كالعكامؿ البيئية، سكاء أكانت الداخمية أـ الخارجية منيا، كتشعب كتنكع تمؾ المتغيرات كتأثيرىا المتبادؿ معو، فاألداء 

مفيـك كاسع، كمحتكياتو متجددة بتجدد كتغير كتطكر أم مف مككنات المنظمة عمى اختالؼ أنكاعيا، كال تزاؿ اإلدارات 
العميا في منظمات األعماؿ مستمرة في التفكير بمكضكع األداء طالما أف تمؾ المنظمات مكجكدة، إضافة إلى أف 

االنشغاؿ بمناقشة األداء بكصفو مصطمحا فنيا، كبمناقشة المستكيات التي يحمؿ عندىا كالقكاعد األساسية لقياسو مازاؿ 
. مستمرا

إف االختالؼ حكؿ مفيـك األداء ينبع مف اختالؼ المعايير كالمقاييس التي تعتمد في دراسة األداء كقياسو كالتي 
أف ىذا االختالؼ يعكد لتنكع األىداؼ كاالتجاىات في دراسة HOFER يستخدميا المدراء كالمنظمات، كيرل 

األداء، كعمى الرغـ مف ىذا االختالؼ، فإف اغمب الباحثيف يعبركف عف األداء مف خالؿ النجاح الذم تحققو 
 :، كىناؾ عدة تعاريؼ منيا 1المنظمة في تحقيؽ أىدافيا

 التي  تعنى PERFORMAREإف  أصؿ كممة  أداء ينحدر إلى المغة الالتينية أيف تكجد كممة  ":التعريف األول 
التي تعني انجاز   PERFORMANC كبعدىا اشتقت المغة اإلنجميزية منيا لفظة. إعطاء كمية الشكؿ لشيء ما

 . 2"العمؿ أك الكيفية التي يبمغ بيا التنظيـ أىدافو

                                                 
 األردف، عماف، ،01 الطبعة لمنشر، كائؿ دار- متكامؿ منيجي منظكر- اإلستراتيجية اإلدارة إدريس، صبحي محمد كائؿ الغالبي، منصكر محسف طاىر 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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ىك محاكلة تحقيؽ المؤسسة األىداؼ المنتظرة مع تخفيض المكارد المستخدمة لتحقيؽ تمؾ  ":التعريف الثاني 
  كىي الكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة، كالنجاعة كىي تخفيض المكارد : األىداؼ كيشتمؿ مفيكمي الفعالية 

 .1"المستخدمة 

، كحسب 2"المخرجات أك األىداؼ التي يسعى النظاـ إلى تحقيقيا "  يقصد باألداء أيضا :التعريف الثالث 
bourguignon 3ف مفيـك األداء يتخذ احد المعانيإ ؼ : 

فيك يؤدم إلى الكصكؿ إلى نتائج ؛ : نشاط - 
فيك نتيجة نشاط ككنو يعتمد عمى تقييـ النتائج التي تحققيا المؤسسة ؛ : أداء - 
 . يمكف أف يعبر األداء عف المردكدية كالنتائج المالية- 

:   أنواع األداء :المطمب الثاني 
إف تصنيؼ األداء كغيره مف التصنيفات المتعمقة بالظكاىر االقتصادية، يطرح إشكالية اختيار المعيار الدقيؽ كالعممي 

في الكقت ذاتو الذم يمكف االعتماد عميو لتحديد مختمؼ األنكاع، كبما أف األداء مف حيث المفيكـ يرتبط إلى حد 
بعيد باألىداؼ فإنو يمكف نقؿ المعايير المعتمدة في تصنيؼ ىذه األخيرة كاستعماليا في تصنيؼ األداء كمعايير 

. الشمكلية كالطبيعة
 : 4فحسب معيار الشمكلية الذم قسـ األىداؼ عمى كمية كجزئية يمكف تقسيـ األداء إلى

:   األداء الكمي :الفرع االول 
 التي ساىمت جميع العناصر كالكظائؼ لممؤسسة  تحقيقيا، كال يمكف نسب انجازىا باإلنجازاتكىك الذم يتجسد 

إلى أم عنصر دكف مساىمة باقي العناصر، كفي إطار ىذا النكع مف األداء يمكف الحديث عف مدل ككيفيات 
... بمكغ المؤسسة أىدافيا الشاممة كاالستمرارية، الشمكلية، األرباح، النمك 

:  األداء الجزئي : الفرع الثاني 
 كىك الذم يتحقؽ عمى مستكل األنظمة الفرعية لممؤسسة كينقسـ بدكره إلى عدة أنكاع تختمؼ باختالؼ المعيار 

أداء كظيفة المالية، أداء : المعتمد لتقسيـ عناصر المؤسسة، حيث يمكف أف ينقسـ حسب المعيار الكظيفي إلى 
. كظيفة األفراد، أداء كظيفة التمكيف ، أداء كظيفة اإلنتاج، أداء كظيفة التسكيؽ

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

  .03ص ، 1998 ، مصر ، لمطباعة األشقاء اإلخكة مطبعة العربية النيضة دار ، األداء تقييـ ، محمد تكفيؽ المحسف عبد 2
3

 A.BOURGUIGNON ,peut ou finir la performance , revue française de comptabilité , N°269 ,1995, P61. 
 .90-89 ص- ص ،2001 نكفمبر ،1العدد بسكرة، جامعة اإلنسانية، العمـك مجمة- كتقييـ مفيـك- كالفعالية الكفاءة بيف األداء مزىكدة، المميؾ عبد 4
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كنشير إلى أف األداء الكمي لممؤسسة في الحقيقة ىك نتيجة تفاعؿ أداءات أنظمتيا الفرعية كما يؤكد ذلؾ احد 
. الباحثيف الذم يرل أف دراسة األداء الشامؿ لممؤسسة يفرض أيضا دراسة األداء عمى مستكل مختمؼ كظائفيا

ف إنو يمكف  كفإالخ، ...أما حسب معيار الطبيعة الذم يقسـ األىداؼ إلى اقتصادية، اجتماعية، تقنية، سياسية
كفي اإلشارة إلى ...كاف ذلؾ مف باب المقابمة المنطقية، تصنيؼ األداء إلى اقتصادم، اجتماعي، سياسي، تقني

ىذا التصنيؼ يقكؿ احد الباحثيف  ال يمكف لممؤسسة أف تحسف صكرتيا باالعتماد عمى األداء االقتصادم أك 
التكنكلكجي فحسب، بؿ إف األداء االجتماعي لو كزنو الثقيؿ عمى صكرة المؤسسة في الخارج، إذا بناء عمى ىذه 

المقابمة بيف طبيعة األىداؼ كأنكاع األداء يمكف القكؿ بأف األىداؼ االقتصادية تدؿ عمى كجكد األداء 
االقتصادم، الذم يعتبر تحقيقو الميمة األساسية لممؤسسة، كالذم يتجسد بالفكائض التي تحققيا مف كراء تعظيـ 
نكاتجيا كتدنية مستكيات استخداـ مكاردىا، أما األىداؼ االجتماعية كاف كانت في الحقيؽ تمثؿ قيكدا مفركضة 

كالخارجي، فيعبر سعي المؤسسة إلى بمكغيا عمى  (أفرادىا)عمى المؤسسة يمزميا بيا كؿ مف مجتمعيا الداخمي 
األداء االجتماعي ليا، كبغض النظر عف ككنيا أىدافا أـ قيكدا، فاف تحقيقيا يجب أف يككف بالتزامف مع 

كبذلؾ يتالـز األداء االقتصادم كاالجتماعي، " االجتماع مشركط باالقتصاد " األىداؼ االقتصادية الف 
. كالمؤسسة الناجحة ىي التي تعرؼ كيفية الكصكؿ إلى تحقيؽ اكبر مستكل مف النكعيف معا

ك إلى جانب األداء االقتصادم كاالجتماعي يمكف الحديث عف األداء التقني أك الثقافي أك السياسي لممؤسسة، 
كذلؾ عندما تسطر لنفسيا أىدافا مف ىذا القبيؿ كاف ترغب في السيطرة عمى مجاؿ تكنكلكجي معيف، أك تسعى 

إلى تككيف ثقافة خاصة بيا أك التأثير عمى السمكؾ الثقافي لمحيطيا بخمؽ أنماط استيالكية جديدة، أك ربما 
تمكيؿ الحمالت االنتخابية مف اجؿ  )تحاكؿ التأثير عمى النظاـ السياسي القائـ الستصدار امتيازات لصالحيا 

كما ىك الشأف بالنسبة لمشركات المتعددة الجنسيات خاصة العاممة  (إيصاؿ أشخاص معنييف إلى مراكز القرار
.  منيا في بمداف العالـ الثالث

  :األداء مجاالت :المطمب الثالث 

 لدرجات ككفقا نشاطيا، كطبيعة أعماليا الختالؼ تبعا األعماؿ منظمات في األداء مجاالت كتختمؼ تتنكع      
 تمؾ كحتى أكلكية، يمثؿ خالليا مف األىداؼ تحقيؽ أف تعتقد التي المجاالت تمؾ عمى التركيز في إدارتيا

 لقياس منطمقات بمكرة إلى الناجحة المنظمات تسعى الرئيسية، األىداؼ مجاالت عف أىمية تقؿ التي المجاالت
. شامؿ بشكؿ المنظمة في األداء مستكل يعكس متكامؿ عمؿ إطار إلى لمكصكؿ أدائيا
 : ىي المياديف كىذه
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 :  المالي األداء ميدان: الفرع االول 
 التي لالتجاىات كتحديد اآلف االقتصادية الكحدة لكضع كصؼ كىك المالي بالجانب المتعمؽ الميداف كىك   

  ،1كالمطمكبات كالمكجكدات كاإليرادات المبيعات دراسة خالؿ مف الكضع ىذا إلى لمكصكؿ استخدمتيا
 عممية في تستخدـ أساسية كمؤشرات استخداميا يمكف المالي األداء مؤشرات أف  Harrison & John  كيعتقد
 مستكل تحديد في استخداميا لممدراء يمكف ميمة، إستراتيجية يعتبر المالي فاألداء لممنظمة، الداخمي التحميؿ
 افيـ المالي األداء أىمية عمى الكاتباف كيؤكد داخمية قكة نقاط مف يؤشره ما عف فضال المنظمة، في الكمي األداء
 في االستجابة عمى قدرة أكثر تككف العالي، المالي األداء ذات المنظمة أف إذ الخارجية، البيئية بالعكامؿ يتعمؽ
 كالحقكؽ، المصالح أصحاب مف أقؿ لضغط تتعرض أنيا كما الجديدة، البيئية كالتيديدات الفرص مع تعامميا
 & Waddok المنطؽ ىذا كيدعـ. المتردم المالي األداء مف تعاني كالتي المنظمات مف بغيرىا مقارنة

Graves  المختمفة، االستثمار فرص القتناص الالزمة المالية المكارد لممنظمة يتيح المالي األداء أف يعتبراف إذ 
 كالمؤشرات النسب لقياسو كتستخدـ ،2أىدافيـ كتحقيؽ كالحقكؽ المصالح أصحاب احتياجات تمبية عمى كيساعد
 عف فضالن  كضعفيا قكتيا نقاط معرفة االقتصادية لمكحدة تتيح التي النسب مف كغيرىا كالربحية كالسيكلة المالية
 .3 المنافسة االقتصادية بالكحدات مقارنة السكقي مكقعيا معرفة

 : والعممياتي المالي األداء ميدان: الفرع الثاني 
 المؤشرات إلى فباإلضافة المنظمات، في األعماؿ ألداء الكسطى الحمقة كالعممياتي المالي األداء ميداف يمثؿ
 نكعية جديدة، منتجات تقديـ السكقية، كالحصة األداء في تشغيمية كمؤشرات مقاييس عمى االعتماد يجرم المالية
 Macmenamin كيرل المقاييس، مف كغيرىا اإلنتاجية، التسكيقية، العممية فاعمية المقدمة، الخدمة ، المنتكج

 يجب لذا المنظمة، حكؿ األبعاد متكاممة غير رؤية يعطي األداء تقييـ في فقط المالية النسب عمى االعتماد أف
 التكجو، ىذا كضمف. المنظمة في فعاؿ قياس نظاـ لبناء مالية غير أداء بمقاييس القياس في األسمكب ىذا تعزيز
 التكازف لخمؽ ميؿ أكثر سيككف فإنو لممنظمة، كالشامؿ الكمي باألداء المدير اىتـ ما إذا بأنو  Ellsworth يعتقد
 المؤشرات عمى االعتماد أف Venkatraman & Ramanujam كيرل ،كالمالية العممياتية االىتمامات بيف

  اإلستراتيجية اإلدارية البحكث أغمب في يستخدـ الذم لألداء ميداف يعد العممياتية، المؤشرات جانب إلى المالية

                                                 
 .234، ص 2000الحسيني فالح حسف ، الدكرم مؤيد عبد الرحمف، إدارة البنكؾ، دار كائؿ، عماف، األردف،  1
 .481 ص سابؽ، مرجع إدريس، صبحي محمد كائؿ الغالبي، منصكر محسف طاىر 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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. 1الحديثة
:   التنظيمية الفاعمية ميدان   :الفرع الثالث 

 مف كؿ أسس طياتو في يدخؿ كالذم األعماؿ ألداء كاألشمؿ األكسع المفيكـ التنظيمية الفاعمية ميداف يمثؿ
 الميداف ىذا عمى االعتماد المناسب مف أنو Cameron & Whetten كيرل. كالعممياتي المالي األداء

 اإلدارة بحكث مجاؿ في كخاصة اإلدارية، المجاالت مختمؼ في األداء دراسة عند كمقاييسو بمفاىيمو
 األطراؼ كحاجات التنظيمية لألىداؼ المتشابكة الطبيعة تتطمبو لما نظرا المنظمة كنظرية اإلستراتيجية

 كيجد المنظمة، في المصالح أصحاب أىداؼ التنظيمية الفاعمية ميداف يغطي إذ اىتماـ، مف بيا المرتبطة
 قياس في الفاعمية مدخؿ استخداـ Chakravarthy كيؤيد األطراؼ، مختمؼ ألىداؼ المناسبة القياسات
 كقياس كبحث دراسة إال ىك ما اإلستراتيجي األداء بأف كيعتقد منو، اإلستراتيجي الجانب كبخاصة األداء
. 2المنظمة لفاعمية

 : األداء في المؤثرة العوامل: المطمب الرابع 
 يككف األخر كالبعض المؤسسة داخؿ منيا البعض يككف قد ، المؤسسة أداء في المؤثرة العكامؿ مف العديد ىناؾ

 .خارجيا

   :األداء في المؤثرة الداخمية العوامل: الفرع االول 

 عمى تؤثر كالتي الداخمية المؤسسة عناصر تفاعؿ عف الناتجة المتغيرات مختمؼ في الداخمية العكامؿ تتمثؿ
 آثارىا مف التقميؿ أك االيجابية آثارىا بزيادة تسمح تغيرات فييا كيحدث فييا يتحكـ أف لممسير كيمكف أدائيا،
 تأثيرىا درجة حيث مف التفاكت بينيا، فيما التداخؿ حصرىا، صعكبة كبالتالي بكثرتيا العكامؿ ىذه تتميز السمبية،
: 3ىما رئيسيتيف  مجمكعتيف في تجميعيا تـ لذلؾ كنتيجة  .فييا كالتحكـ

 : التقنية العوامل/ أ 
 ؛ التكنكلكجيا نكع -

 ؛ العماؿ بعدد مقارنة اآلالت عمى االعتماد نسبة -
 كاآلالت؛ التجييزات الكرشات، المخازف، حيث مف لممؤسسة كتصميميا لممؤسسة الجغرافي المكقع -

 ؛ الغالؼ ، شكمو المنتكج، نكعية -

                                                 
 .484-483ص- ص سابؽ، مرجع إدريس، صبحي محمد كائؿ الغالبي، منصكر محسف طاىر 1
 . 484 ص سابؽ، مرجع،  إدريس صبحي محمد كائؿ الغالبي، منصكر محسف طاىر 2
 المتميز األداء حكؿ الثاني الدكلي الممتقى فعاليتيا، كزيادة المنظمات أداء تقييـ في التسيير مراقبة أدكات بيف التكامؿ أىمية يحياكم، نعيمة بريش، السعيد 3

  .298 ص ،2011نكفمبر 23- 22 كرقمة، الثانية، الطبعة ، كالحككمات لممنظمات
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 المستيمكيف؛ رغبات مع المؤسسة منتجات تكافؽ مدل -

 المؤسسة؛ في كالتخزيف اإلنتاج طاقتي بيف التناسب -

 اإلنتاج؛ عممية في المستعممة المكاد نكعية -

  :البشرية العوامل  / ب 

 كالجنس؛ السف حيث مف البشرية التركيبة -
 كالتكنكلكجيا يشغمكنيا التي كالمناصب العماؿ مؤىالت بيف التكافؽ كمدل المؤسسة أفراد تأىيؿ مستكل -

 ؛ المستخدمة

 كالحكافز؛ المكافآت أنظمة -

 ؛ كاإلدارة العماؿ بيف  العالقة -

 . المعمكمات نكعية -

 أىـ أف بينت الدراسات أف غير كضبطو، تحديده يمكف كال جدا كاسعا لألداء المفسرة العكامؿ مجاؿ كيبقى
  (.مكاردىا ) محيطيا قبؿ نفسيا المؤسسة مف تأتي المرتفع األداء تحقؽ التي العكامؿ

 : األداء في المؤثرة الخارجية  العوامل: الفرع الثاني 

  :منيا األداء عمى تؤثر خارجية ىناؾ عدة عكامؿ

 :  العوامل االقتصادية/ أ 

االقتصادم الذم تتكاجد فيو المؤسسة، الظرؼ االقتصادم كاألزمات  تتمثؿ في مجمكعة العكامؿ كالنظاـ 
,  قد يتيح عناصر إيجابية لممؤسسةفالظرؼ االقتصادم… االقتصادية كتدىكر األسعار، ارتفاع الطمب الخارجي

. 1كذلؾ األسكاؽ كالمنافسيف. كحالة تمؾ التي يرتكز نشاطيا عمى التصدير كتستفيد مف ارتفاع الطمب الخارجي

: العوامل االجتماعية / ب 

بالعالقات بيف مختمؼ مجمكعات  ,   تتمثؿ في العناصر الخارجية المرتبطة بتغيرات سمكؾ المستيمكيف
، مف التعريؼ يتبيف أف العكامؿ االجتماعية "المجتمع كبالتأثير الذم تمارسو تمؾ  العناصر عمى المؤسسات

شديدة  الصمة بالعامؿ البشرم، كمف ىذه العكامؿ نذكر النمك الديمغرافي، فئات العمر، األقساـ االجتماعية، 

                                                 
1 Gilles Bressy , Christian Konkuyt ,Economie d’entreprise. Edition Sirey ,Paris,1990,P.16. 
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كدراسة العكامؿ  االجتماعية تقدـ معمكمات مفيدة لمكظيفة التجارية داخؿ المؤسسة كإرساؿ منتكج جديد 
. 1كاستيداؼ حصة مف السكؽ

مف بيف ىذه العكامؿ االستقرار السياسي كاألمني لمدكلة،  السياسة الخارجية، انتشار : العكامؿ السياسية كالقانكنية
. 2األحزاب السياسية، المنظكمة القانكنية، أحكاـ كقرارات المحاكـ

 مف بينيا المعارؼ العممية، البحث العممي، كاإلبداعات التكنكلكجية، تداكؿ براءات :  العوامل التكنولوجية / جـ 
 محيطيا بعكامؿ المؤسسة تربط التي الدالة متغيرات ضمف األىمية بالغ عنصرا العكامؿ ىذه تمثؿ... االختراع 

 تحديد التكاليؼ، حجـ تضخيـ أك تخفيض في بعيد حد إلى تساىـ تستخدميا التي التكنكلكجية نكعية ألف ذلؾ
 كعميو األداء، مستكيات تعظيـ أك تدنية في كمو يساىـ مما المعمكمات معالجة كيفية تحديد المنتجات، نكعية
 لمصناعة بالنسبة سكاء أثارىا كتحديد كتقييميا، بيا، كالتنبؤ التكنكلكجية التطكرات متابعة المؤسسة عمى يجب
 بؿ المتابعة في ينحصر ال دكرىا إف بؿ مستقبميا، عمى تؤثر التي األخرل الصناعات إلى أك إلييا تنتمي التي

 اإلبداع إلى سباقة تككف أف أجؿ مف ليا الداخمي المستكل عمى كالتنمية التطكير بحكث تشجيع إلى يتعدل
. 3تسييرية أك تقنية كانت سكاء أنشطتيا لمختمؼ الدائـ التحسيف كبالتالي كاالختراع

 
 األداء تقييم عممية ماىية  :الثاني المبحث
 خالؿ مف عميو التركيز النامية الدكؿ كبدأت ، ذلؾ المتقدمة الدكؿ أدركت فقد لألداء الكبرل األىمية مف انطالقا
 العممية ىذه كأقساـ كأىداؼ األداء تقييـ بعممية متعمقة مفاىيـ تكضيحب المبحث ىذا في كسنقكـ ، تقييمو عممية

. التقييـ عممية صعكبات إلى باإلضافة
 

 : األداء تقييم عممية مفيوم: المطمب االول 

 أكال يقاس أف يجب تقييمو عند شيء أم ألف ، المؤسسة في التقييـ مرحمة القياس عممية تسبؽ أف البدييي مف
 .التقييـ مرحمة تأتي ثـ

  :األداء قياس :الفرع االول 

كغياب القياس يدفع المسريف  إلى التخميف  كاستخداـ  . تحديد كمية أك طاقة عنصر معيف" القياس ىك  

                                                 
1

Pierre Bergeron, la Gestion Moderne: Théorie et Cas. Gaétan Morin éditeur, Québec,1993, P.38, 
 .93ص سابؽ، مرجع مزىكدة، المميؾ عبد 2
 .93ص السابؽ، المرجع نفس 3
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تحديد مقدار نتائج  المؤسسة،  قياس األداء ىك إذف  ،1"الطرؽ التجريبية التي قد تككف أك ال تككف ذات داللة
القياس، : كتعد عممية قياس األداء المرحمة األكؿ مف عممية  الرقابة المتمثمة في ثالث مراحؿ أساسية ىي 

. المقارنة، تصحيح االنحراؼ

 :2 التالية النقاط في األداء قياس  أىمية إيجاز كيمكف

 .اإلدارة إلى العمؿ برنامج أداء حكؿ التقارير لرفع معينة آلية يكفر القياس إف :التقرير -
 .التصحيحية القرارات اتخاذ في تساىـ القياس نتائج إف :القرارات اتخاذ -

 تطبيؽ في لالستمرار المنظمة كضع مف تحسف قرارات اتخاذ عمى تعمؿ القياس نتائج إف : الخطط تنفيذ -

 .المرسكمة كالخطط إستراتيجيتيا

 الخارجية العالقات ككذلؾ ، العامميف بيف الداخمية العالقات كاقع يحسف األداء قياس إف : األداء تطوير -

 .العمالء مع

  :األداء تقييم تعريف : الفرع الثاني 

 ىذه أف إال المقاييس، مف عدد عمى اعتمادان  تتحقؽ التي ، الرقابية العممية مراحؿ احد األداء تقييـ يمثؿ    
 كاف لتخصصيا، كفقا محددة نشاط أك كظيفة منيا مجمكعة كؿ تقيس أف يمكف بحيث  متعددة، المقاييس
 فاف ثانية ناحية  كمف ، األخرل الجكانب دكف األداء مف جانب تقكيـ إلى يؤدم أخرل دكف مجمكعة استخداـ
 كنسبة الدخؿ إجمالي بنسبة تقاس الربحية إف ذلؾ، مثاؿ متعددة األداء مف محددا جانيا تخص التي المقاييس
 السيكلة كنسبة التداكؿ بنسبة تقاس كالسيكلة االستثمار عمى كالعائد الممكية عمى العائد كنسبة التشغيمي الدخؿ

 الخ ..السريعة
: ىك الذم أكال التقييـ مفيكـ معرفة يجب األداء تقييـ تعريؼ إلى التطرؽ قبؿ كلكف

 المتاحة المكارد أف مف كالتأكد األعماؿ سير كيفية معرفة بقصد أعمى سمطة قبؿ مف كمراجعة إشراؼ عممية" 
 يككف، أف يجب بما كائف ىك ما بيف المقارنة عممية ىك "أك ،3"المكضكعة لمخطة كفقا تستخدـ المنظمة داخؿ
.  4"كاف ميداف أم في كائف ىك كما يككف أف يجب ما بيف المكجكد الفرؽ عمى حكـ ككضع

                                                 
1

George 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، عماف، 01فارس رشيد البياتي، محاسبة األداء في المؤسسات الخدمية، دار آيمة لمنشر كالتكزيع، الطبعة  3
4

 PETIT,  BELANGER ,  BEN  ABOU,  FOUCHER,  BERGERON,  Gestion  Stratégique  etrationnelle des 

Ressources Humaines ; Editeur GAETEN MORIN, 1993, P- P 705-706. 
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 كفاعمية دقة مدل لتقييـ المعايير استخداـ التقييـ كيتضمف ما، لغرض حكـ إصدار " بأنو التقييـ مكناىاف كعرؼ
. 1"األشياء

 تنصب باعتبارىا المراقبة، عممية مف جزء أك مرحمة أنيا عمى الباحثيف مف كثير فينظر األداء تقييـ عممية أما
 لماذا أما ؟يتحقؽ أف يجب مما تحقؽ ماذا عمى اإلجابة اجؿ مف كتمارس المؤسسة في المحققة االنجازات عمى
 عممية في يدخؿ كال الرقابة مراحؿ مف أخرل مرحمة ىي عميو فاإلجابة ؟ يتحقؽ أف يجب كاف الذم يتحقؽ لـ

 حكـ إصدار ثـ المرجعية المؤشرات مع الفعمية النتائج مقارنة عند تتكقؼ األخيرة ىذه أف أم األداء، تقييـ إطار
 دراسة أيضا تتضمف ذاتيا حد في األداء تقييـ عممية إلى باإلضافة فيي الرقابة أما مؤسسة أداء بشأف

 تقييـ  " أف يرل مف ىناؾ الشأف ىذا كفي اتخاذىا، الكاجب التدابير ككذا أسبابيا لتحديد كجدت إف االنحرافات
 إلى يصؿ لكي التنظيـ داخؿ األنشطة تكجيو عممية ىي الرقابة كانت فإذا الرقابة، عممية مف جزء ىك األداء
.  2"الرقابية المعمكمات كمؤشرات دالالت استقراء ىك األداء تقييـ فإف محدد ىدؼ
 : معناه إليضاح منيا مجمكعة عمى االقتصار كسنحاكؿ, األداء لتقييـ تعاريؼ عدة كىناؾ
 أريد التي لألعماؿ مطابقة معينة مدة نياية في انجازىا تـ التي العمميات أف مف لمتحقؽ كسيمة ىك "األداء تقييـ

 العالقة ذات الجيات إعطاء لغرض المعتمدة كالمبادئ الصادرة كالتعميمات المحددة كالبرامج الخطط كفؽ إنجازىا
 كالعممية العممية المقترحات تقديـ لغرض أسبابيا تشخيص مع كاالختناقات االنحرافات عف الكاضحة الصكرة

. 3"تالفييا ثـ كمف لمعالجتيا
 بمؤشرات الفعمي األداء مقارنة في التقييـ عممية جكىر كيكمف الرقابية العممية في رئيسية خطكة يمثؿ" ىك أك

 ذلؾ يمي ثـ. عنيا( البشرية )اإلدارية المسؤكلية كتحديد كتبريرىا االنحرافات، عمى كالكقكؼ مقدما محددة
. 4"ذلؾ أمكف كمما التصحيحية الخطكات
 مادية كانت سكاء المختمفة النشاطات تنفيذ مستكل عمى لمتعرؼ بالسعي يتمثؿ "األداء تقييـ أف يرل مف كىناؾ

 خالؿ مف المكارد تمؾ استخداـ كفاءة كرفع االختناقات إلزالة كالفعالة المطمكبة الخطكات إلى كصكالن  بشرية أـ
 االنحرافات تعالج التي المقترحات ككضع الفاعمية مف اكبر بدرجة األىداؼ كتحقيؽ كالضياع اليدر تقميص

. 5"أكثر كاقتصاد كفاعمية كفاءة تحقيؽ نحك األداء تكجيو سبيؿ في كاإلسراؼ

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

 
 .95 ص سابؽ، مرجع مزىكدة، المميؾ عبد 2
 .65 ص. 2002 ، 7كنعاف عبد الغفكر حسف، تقييـ األداء الصناعي بالتطبيؽ عمى معمؿ السكر كالخميرة في المكصؿ، مجمة تنمية الرافديف، العدد  3
 .635 ص ،1969 بيركت، العربية، النيضة دار كالخدمات، األعماؿ قطاع في االقتصادم األداء تقييـ مكسى، محمد أحمد 4
ستراتيجية العمميات كأثرىا في األداء، أطركحة دكتكراه ، جامعة بغداد ،  5  .07ص ،1997العقيدم إبراىيـ جياد، تحميؿ كاقع كأبعاد كا 

http://www.upu.edu.samajalathumanitiesvol/
http://www.upu.edu.samajalathumanitiesvol/
http://www.upu.edu.samajalathumanitiesvol/
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 الجكانب إظيار أم )كضعفو الشيء قكة جكانب كاستخالص إظيار بيا نعني األداء تقييـ عممية أف كما
 تقييـ عممية إلى فينظر فعال، حققتو ما مع لتحقيقو المؤسسة تيدؼ كاف ما بمقارنة كذلؾ( لو كالسمبية االيجابية

 المنافع كحساب المكارد استخداـ ككيفية لمكحدة المرسكمة األىداؼ تحقيؽ مدل معرفة : "أنيا عمى المؤسسة أداء
. 1"نفسيا الكحدة عمى ذلؾ كآثار كالتكاليؼ

 كاألىداؼ الخطط كمراجعة تحميؿ عف عبارة ىي "األداء تقييـ عممية بأف القكؿ يمكف السابقة التعاريؼ مف
 كمف األىداؼ، تحقيؽ إلى تؤدم بحيث كفاءة كأعمى استغالؿ أحسف كالمادية كالبشرية المالية المكارد كاستخداـ

". المستقبؿ في االنحرافات ىذه تكرار كعدـ مكفقة قرارات اتخاذ لنا ليتسنى الناشئة االنحرافات استخراج ثـ
 : يمي ما نستنج أف كيمكف
 ؛ مستمرة عممية ىي التقييـ عممية أف أم دكرية، بصفة تتـ عممية ىي األداء تقييـ عممية -

 محددة؛ أىداؼ ضكء عمى مبنية تككف أف يجب التقييـ عممية -

 في المنشأة في العامميف جميع يشمؿ األداء تقييـ أف أم كالشمكلية، بالعمكمية تمتاز األداء تقييـ عممية -
. األداء تقييـ كعدالة بنزاىة المنشأة في مف جميع تشعر التقييـ فشمكلية اإلدارية، المستكيات كافة
  :األداء تقييم أىمية  : الفرع الثالث 

 االستثمار قرارات مف كؿ ظؿ في الربحية كمستكل السيكلة تكفر مف التأكد في األداء تقييـ أىمية تنصب 
 الحالية القيمة لتعظيـ السعي إطار في األرباح مقسػػكـ إلى باإلضافة مخاطر، مف يصاحبيما كما كالتمكيؿ
 المؤسسة سيكلة عمى كالػػمػػحافظة لممؤسسة الحالية القيمة زيادة ىي المالية اإلدارة أىداؼ أف باعتبار ؛ لممنشأة
 تقييـ أىمية كتمكف. 2(الربحية ) االستثمار عمى المناسب العائد كتحقيؽ كالتصفية، اإلفالس خطر مف لحمايتيا
 : 3يمي فيما األداء
 ؛ اإلشراؼ إلى حاجة أكثر تككف التي المسؤكلية مراكز إلى العميا اإلدارة التكجيو عمى يساعد- 
 ككذلؾ كتنميتيا الناجحة العناصر إبراز يتـ حيث ، المستقبؿ في المؤسسة في البشرية الطاقة ترشيد عمى يقكـ- 

 ؛ عنيا االستغناء األمر يتطمب التي المنتجة غير العناصر
 التي المجاالت نحك نشاطاتيـ تكجيو خالؿ مف األىداؼ تحقؽ التي القرارات اتخاذ عمى األقساـ مدراء مساعدة-

 ؛ كالحكـ لمقياس تخضع

                                                 
 .189ص ،1999 األردف، لمنشر، حامد دار ،01 الطبعة المشركعات، تقييـ في مدخؿ اهلل، عبد جاسـ عقيؿ 1
 .26، ص 2000كراجة عبد الحميد كآخركف، اإلدارة كالتحميؿ المالي أسس كمفاىيـ كتطبيقات، دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف  2
 .79-78 ص - ص ،1994 مصر، ، األداء، كتقييـ اإلدارية المراجعة فراج، عطية ثناء ، محمكد حامد منصكر 3



 األداء المالي وتقييمو باستخدام قائمة التدفقات النقديةالفصل الثاني                                         

 

58 

 

 مع ىذا. ككاقعية مكضكعية نتائج تتحقؽ أف يمكف حتى التقييـ عممية تتـ أف يجب االعتبارات ىذه ضكء كعمى
 : ىي ىامة، نقطة عمى التأكيد ضركرة

 التجارية النكاحي عمى تعتمد كالتي المؤسسات في األداء كفاءة أسس تحديد في تعتمد التي المحاكالت أف
 بمعيار تضحي قد صناعية مؤسسة أف ىك كالسبب كنجاحيا، المؤسسة كفاءة عمى لمحكـ كافية غير كالمحاسبية،

. الطكيؿ المدل في تحققيا أخرل العتبارات القصير المدل في التجارية الربحية
 لمحكـ جيدا مؤشرا تعد التجارية، النكاحي عمى كالمعتمدة اإلنتاجية المؤسسات في األداء تقييـ عممية بأف عمما
 كخاصة المالية الربحية معايير عمى االقتصادية المعايير كتطغي لكحدىا نظرىا كجية مف المؤسسة نجاح عمى
 .1الدكلة تمتمكيا التي المؤسسات في

:  األداء تقييم عممية أىداف: المطمب الثاني 
 بالدراسات يرتبط نظريا ىدفا جكانبيا إحدل في تأخذ التي أىميتيا خالؿ مف التقييـ عممية أىداؼ تأتي

 مكتممة غير تبقى االقتصاد ك اإلدارة كنظريات أبحاث بأف القكؿ كيمكف ، عمكما كالرقابية كاإلدارية االقتصادية
 . بأخرل أك بصكرة األداء كفاءة تقييـ مكضكع بحث دكف
 التقييمية العممية لطبيعة نسبة آخر عف ما ليدؼ تقترب قد كثيرة أىدافا األداء لتقييـ أف يتبيف ذلؾ مف

 األىداؼ فإؼ ذلؾ كمع ، خدميا أك إنتاجيا لمتقييـ الخاضع المشركع : يككف كأف ، كطريقتو التنفيذ كمستمزمات
 :  2يمي ما منيا كفاءتيا تقاس التي األنشطة أكجو لمختمؼ مشتركة تبقى العامة
   لتمؾ طبقا تـ قياسيا أف مف التأكد لغرض األىداؼ مف  ابتداء االقتصادية الكحدة عمى التعرؼ يتـ -1

 ؛ األىداؼ

 ؛ الداخمي نظاميا أك تأسيسيا قانكف في ليا المحدد ىدفيا تحقيؽ نحك تسير المنشأة أف مف التأكد -2

 بمختمؼ ذلؾ كيساعد لتكرارىا منعا التصميمية اإلجراءات كاقتراح أسبابيا كمعرفة االنحرافات اكتشاؼ -3
 المدراء يركز إذ ، باالستثناء اإلدارة مبدأ طريؽ عف الرقابية الكظيفة ممارسة عمى اإلدارية المستكيات

  األخرل لمياميـ يتفرعكف الكقت نفس كفي المكتشفة االنحرافات عمى

 ؛ المستقبمية الخطط إعداد في اإلدارة ترشيد -4

 جيد بشكؿ المتاحة لمكاردىا المنشاة استخداـ كيفية متابعة طريؽ عف اإلخفاؽ ترشيد -5

  لجيكدىـ مكضكعي تقييـ لكجكد اإلبداع عمى العامميف تحفيز -6

                                                 
1

 Rebert  Houdayer, évaluation financière des projets, 2eme édition, économica édition, France, 1999, P 32. 
2

 .20 -19ص – فارس رشيد البياتي، مرجع سابؽ، ص / د 
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 كبيف الكاحدة الكزارة في المؤسسات كبيف الكاحدة المؤسسة ضمف المنشات أداء بيف المقارنة إجراء -7
  القطاع بيف ثـ القطاع في الكزارات

 تكـر فيي العامميف لتقييـ نظاما العميا اإلدارة تتبع حينما األقساـ مدراء أك التنفيذييف المدراء عمى الرقابة -8
  ليا مرفكعا دكرية تقارير شكؿ عمى ذلؾ نتائج كتقديـ منتظمة بصكرة العامميف بمراقبة التنفيذييف المدراء

 العامميف كفاءة إغفاؿ مف يقمؿ التحيز عف البعيد المكضكعي التقييـ الف المجديف إلنصاؼ عادلة كسيمة -9
 ضجيج دكف يعممكف الذيف المجديف

 كقدراتيـ العامميف عمى كانعكاساتو ذلؾ أثار معرفة ك كالتدريب االختبار سياسات تقييـ-10

 ما كمنيا رقابي ىك ما منيا ، األغراض متعددة اتجاىات التقييـ ألىداؼ أف أعاله، كرد ما كفؽ عمى يالحظ
.  المالية ك البشرية المكارد استخداـ كفاءة في أك لممستقبؿ لمتخطيط يتعمؽ
 يتعمؽ ما كمنيا ، بالتقييـ القائميف بإعداد يتعمؽ ما منيا عديدة بمراحؿ تمر التقييمية األىداؼ تحقيؽ إف

 معينة منشاة أداء كفاءة مدل لقياس متكاممة عممية تككف ،إذ ذاتو التقييـ نكع عمى ذلؾ يتكقؼ ، التقييـ بمكضكع
 معيف نشاط أك معيف قسـ كفاءتو مدل قياس عمى فقط مقتصرة التقييـ عممية تككف قد أك ، أىدافيا تحقيؽ في
 ك المعمكمات ك البيانات بجميع لعالقتو األىداؼ كاضح التكميؼ يككف أف األمر في ،كالميـ  المنشأة تمؾ مف

 الرأسية العالقات ك المسؤكلية مراكز تحديد في كعالقتو ، األعماؿ ك الخطكط كمتابعة الحقائؽ عمى التحرم
 .بطبيعتيا كماال ككقتا جيدا تكمؼ أمكر كىذه المراكز تمؾ بيف كاألفقية

 :  أقسام وخطوات عممية تقييم األداء :المطمب الثالث 

:  أقسام عممية تقييم األداء : الفرع االول 
تعتبر عممية تقييـ األداء في المؤسسة عممية شاممة لمنشاطات المكجكدة داخؿ المؤسسة، فيمكف قياس كفاءة  

 :1استخداـ المكارد المتاحة عمى مستكل كؿ قسـ مف أقساـ المؤسسة كعميو يمكف تحديد أنكاع تقييـ األداء التالية 
كيتمثؿ ىذا النكع مف تقييـ األداء في التحقؽ مف مدل الكصكؿ إلى األىداؼ : تقييم األداء المخطط / أ 

المخططة، كذلؾ عف طريؽ مقارنة المؤثرات الكاردة في المخطط كالسياسات المكضكعة مع المؤثرات الفعمية 
كىذا كفؽ فترات زمنية دكرية، فيمكف أف تككف شيرية أك فصمية أك سنكية كربما تككف لفترات متكسطة المدل 

مف ثالثة إلى خمس سنكات، كىذا ىدؼ إظيار مدل التطكر الحاصؿ في األداء الفعمي ألنشطة المؤسسة 
يضاح االنحرافات كاألخطاء التي حدثت في عممية التنفيذ مع تفسير المسببات كالمعالجات الالزمة ليا، إال أنو  كا 

يجدر اإلشارة إلى ضركرة مراعاة الظركؼ التي أحيطت بتنفيذ الخطة كالتي ليا تأثير عمى نتائج المؤسسة ؛ 
                                                 

1
 .43 ص ،2007 عماف، كالتكزيع، لمنشر المناىج دار المالية، النسب باستخداـ األداء تقكيـ الكرفي، مجيد 
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يقصد بتقييـ األداء الفعمي تقييـ كافة المكارد المتاحة المادية منيا كالبشرية، كىذا :  تقييم األداء الفعمي / ب 
بمقارنة األرقاـ الفعمية ببعضيا البعض ألجؿ التعريؼ عمى االختالالت التي تحدث كقياس درجة كمستكل األداء 
في تكظيؼ ىذه المكارد في العممية اإلنتاجية، كىذا طبعا يتطمب تحميؿ المؤشرات الفعمية لمسنة المالية المعنية 
كدراسة تطكراتيا عبر فارات محددة خالؿ السنة، كعمى ضكء ما تكشفو المعايير كالنسب التحميمية المعتمدة في 

المؤسسة يتـ مقارنة ىذه المؤثرات مع األرقاـ الفعمية لمسنكات السابقة في نفس المؤسسة، إضافة إلى مقارنتيا مع 
مف نتائج خالؿ السنة المالية المعنية كالسنكات السابقة أيضا؛ ... ما حققتو 

كيقصد بو مقارنة النتائج الفعمية مع القيـ المعيارية، كيأخذ ىذا نكعيف  : (القياس)  تقييم األداء المعياري / جـ
مف المقارنة حيث يمكف أف يتـ عف طريؽ مقارنة النتائج التي حققتيا المؤسسة لمختمؼ نشاطاتيا كاإلنتاج 
كالمبيعات ك األرباح كالقيمة المضافة مع نتائج معيارية كانت قد كضعت لتككف مقياسا لمحكـ ما إذا كانت 

النتائج الفعمية مرضية أـ ال، حيث تكضع األرقاـ المعيارية عمى اعتبار مجمكعة مف الشركط منيا اإلمكانيات 
كالقدرات اإلنتاجية لممؤسسة، أك عف طريؽ مقارنة النسب كالمعدالت الفعمية مع النسب كالمعدالت المعيارية 

؛ (القياسية)
 حيث يتطرؽ ىذا النكع مف التقييـ إلى كؿ جكانب النشاط في المؤسسة  :(الشامل) تقييم األداء العام / د 

باستخداـ جميع المؤثرات المخططة كالفعمية كالمعيارية في عممية القياس كالتقييـ، كالتمييز بيف أىمية نشاط كآخر 
كىذا بإعطاء أكزاف ألنشطة المؤسسة كؿ كزف يشير إلى مستكل االرجحية الذم تراه اإلدارة العميا باستخداـ ىذه 

. االرجحيات كمؤثرات النتائج المخططة كالفعمية كالمعيارية يتـ التكصؿ إلى درجة التقييـ الشامؿ لممؤسسة
:  خطوات تقييم األداء : الفرع الثاني 

 : 1تكجد عدة خطكات لتقييـ األداء كىي
عالنيا عمى كافة األفراد الذين يتأثرون بيا/ أ  : رسم سياسة التقييم وا 

يجب أف تبمغ السياسة جميع مف يعنييـ األمر سكاء القائميف بالتقييـ أك الذيف يخضعكف لتقييـ أدائيـ مف خالؿ  
معرفة اليدؼ مف السياسة كالطرؽ بالنسبة لتكلى كفيـ طريقة التقييـ كالغرض الذم ستستخدـ مف اجمو بالنسبة 

.  لمثانية 
: اختيار الطريقة التي تتبع في التقييم / ب 

  .يتكقؼ اختيار الطريقة في الشخص الذم سيتكلى إعداد تقرير التقييـ ، كاألفراد الذيف تكضع التقارير عف أداءىـ

                                                 
 .139- 137 ص- ص ، لبناف ، كالتكزيع كالنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة ، التنظيمي األداء ككفاءة البشرية المكارد إدارة ، بربر كامؿ 1
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كمف الطرؽ المتبعة ترتيب التقديرات المكضكعة عف مختمؼ الصفات بطريقة عكسية ، تقييـ لجميع األشخاص 
 .عف كؿ صفة عمى حدل 

حتى يككف ىناؾ نجاح في استخداـ تقارير األداء البد أف يككف األفراد ممميف باليدؼ *:   تدريب المقومين/جـ 
 .كالعيكب التي تكتنفيا مف إعداد تمؾ التقارير كطريقة استخداميا كمزاياىا

: تحميل السياسة وتحميل النتائج / د 
البد أف يحدد الكقت الذم يتـ فيو كضع التقييـ بحيث تنتيي العممية بالنسبة ألية مجمكعة مف األفراد في ظرؼ 

. محدكد 
كمف ىذه الخطكات يمكف التكصؿ إلى أف تقييـ األداء ىك الحمقة المغذية لمختمؼ مراحؿ تقييـ أداء كسياسات 

. 1المكارد البشرية 
المجاالت العامة ومقومات عممية تقييم األداء  : المطمب الرابع 
: المجاالت العامة لتقييم األداء : الفرع االول 

: 2تكجد ثالثة مجاالت أساسية لتقييـ األداء كىي 
:  مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذىا / أ 

بعد كضع الخطة مف طرؼ المؤسسة يستمـز األمر متابعة ما تـ تحقيقو مف أىداؼ كفقا لممكاعيد المحددة ، أم 
مقارنة النتائج الفعمية باألىداؼ المخططة ، كالبد مف مراقبة تنفيذ األىداؼ خالؿ فترات زمنية متقاربة لتدارؾ أم 

. اختالؿ في الكقت المناسب 
:  تقييم نتائج األعمال بالنسبة لما كان مستيدفا منيا/ ب 

كيعني تقييـ النتائج المترتبة عمى التنفيذ لمتأكد مف التطكرات كالتأثرات االقتصادية التي حدثت نتيجة تنفيذ الخطة 
. في حدكد ما ىك مستيدؼ منيا ككذا اكتشاؼ نقاط الضعؼ كمكاجيتيا 

 
 

:  الرقابة عل كفاية األفراد / جـ 

                                                 

 .األشخاص الذيف يقكمكف بعممية التقييـىـ * 
  .328 ص ، 2003 ، السعكدية العربية ، الرياض ، المريخ دار ، البشرية المكارد إدارة ، جارم ديسمر 1
. 76 ص ، سابؽ مرجع ، فراج عطية ثناء ، محمكد حامد منصكر 2
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كىي تعني التأكد مف قياـ المؤسسة  بمختمؼ أكجو نشاطيا كتنفيذ أىدافيا بأعمى درجة مف الكفاية كالرقابة عمى 
كفاية األداء ليا أىمية بالغة في المؤسسة نظرا لضركرة تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد المتاحة ، كمف خالؿ 

: كالشكؿ التالي يكضح المجاالت األساسية لتقييـ األداء . الشكؿ التالي سنكضح مجاالت تقييـ األداء 
مجاالت عممية تقييم األداء  : ) 03 (شكل رقم ال

 
 
 

 نتائج تقييـ                              كفاية عمى الرقابة
 األعماؿ
 األفراد
 

 تنفيذىا كمتابعة الخطة مراقبة

 
. 76 : ص ،1994 مصر، ، األداء، كتقييـ اإلدارية المراجعة فراج، عطية ثناء ، محمكد حامد منصكر

حتى يتمكف المسير مف تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف عممية تقييـ :   مقومات عممية تقييم األداء : الفرع الثاني 
  :1األداء، البد أف تتكافر ليذه العممية مجمكعة مف المقكمات نمخصيا في النقاط التالية

الشمكؿ بما يغطي كافة أداء المؤسسة، كيعطي في نفس الكقت انطباعا كرؤية كاضحة عف مكقؼ  -
 المؤسسة محؿ التقييـ مف كافة جكانب األداء؛

االرتباط بنشاط المؤسسة محؿ التقييـ كأىدافيا، مع ضركرة تعرؼ القائميف كالعامميف بيذه المؤسسة عمى  -
 المؤشرات كاألىداؼ المرجكة بما يكفؿ تكفير الرغبة في تقبؿ نتائجيا؛

أف يعكس النكاحي الكيفية في األداء بجانب النكاحي الكمية ، كما يجب أف يعكس الترابط بيف الكظائؼ  -
 اإلدارية المختمفة بالمؤسسة؛

أف يتمكف الكصكؿ إلى نتائج ايجابية كالى تحسيف األداء ، كرفع الكفاءة، بتكضيح المسارات السميمة  -
 األداء فيما بعد، كأف ال تقتصر عمى أكجو الخمؿ كاالنحرافات فقط؛

                                                 
 ،1998 لبناف، بيركت، كالنشر، لمطباعة الكساـ دار المالية، كالمؤسسات المصارؼ في األداء كتقييـ كالرقابة المحاسبة نظـ السيسي، حسف الديف صالح 1

 .244 ص
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التكامؿ مع أنكاع الرقابة األخرل، مع مراعاة السيكلة كالسمطة، كارتكازه عمى عدد قميؿ مف النماذج  -
 كالمؤشرات التفصيمية؛

مف المفضؿ اختيار معيار أك مؤشر رئيسي كاحد أك عدد محدكد جدا منيا، يقيـ عمى أساسو أداء  -
اإلدارة، كيككف قادرا عمى استيعاب كفاءة أداء المؤسسات مف كافة جكانبيا بما يمكف مف قياس كفاءتيا 

 الكمية؛

االستمرار في تطبيؽ النظاـ المفتكح لتقييـ األداء، بمعنى عدـ االقتصار عمى مدة زمنية، بؿ يجب أف  -
يقسـ ىذا النظاـ بالدكرية كاالنتظاـ في فترات قصيرة ، لمكاجية االنحرافات قبؿ استفحاؿ آثارىا في 

 الجيات غير المرغكبة كتكجيييا نحك خطكط السير المرسكمة؛

تكافر نظاـ كاضح كمستقر لمحكافز المادية ، مع ضركرة مراعاة االرتباط بيف حجـ الحكافز كالمعيار أك المؤشر 
. األساسي لمتقييـ بما يمكف مف تشجيع العامميف عمى زيادة اإلنتاجية كاالستخداـ الكؼء لممكارد المتاحة

 :  صعوبات عممية تقييم األداء :المطمب الخامس 

إذا كانت عممية تقييـ األداء عمى المستكل النظرم قد حظيت بشيء مف االتفاؽ بيف الباحثيف كالمنظريف، كتبدك 
كحسب ما سبؽ سيمة نكعا ما باعتبارىا مرحمة مف مراحؿ عممية الرقابة، يقـك المسيركف مف خالليا بقياس 

انجازات المؤسسة كفاءة كفعالية، فإنيا عمى المستكل التطبيقي طرحت كالزالت تطرح إشكاليات معقدة بالرغـ مف 
كثرة الدراسات كالبحكث التي تيتـ بالمكضكع، كذلؾ لككف انجازات المؤسسة ىي نتائج تفاعؿ العديد مف العكامؿ 
كالظكاىر غير المتجانسة فيما بينيا مف جية كصعكبة تكميـ الكثير منيا مف جية أخرل، كتبريرا لصعكبة قياس 

،مما 1" األداء مفيكـ مجرد اجتماعيا مككف في أذىاف باحثي كمنظرم التنظيمات: "األداء يقكؿ احد الباحثيف
جعؿ إسقاطو عمى كاقع المؤسسات كتحكيمو إلى مفيـك مممكس أمرا صعبا خاصة إذا تعمؽ األمر بقياسو أك 

كنشير ىنا إلى أف قياس األداء تعرض لنفس إشكالية قياس اإلنتاجية مف حيث قصره عمى المكارد . تكميمو
البشرية فقط أك تعميمو عمى باقي عكامؿ اإلنتاج اإلشكالية التي نتجت أصال عف مفيـك األداء في حد ذاتو، 
كذلؾ مف حيث اعتبار مصطمح األداء يشمؿ كامؿ المؤسسة أـ يخص مكاردىا البشرية فقط، كحسب الباحثيف 
الذيف يحصركنو في المكرد البشرم فقط، فإف عممية تقييـ األداء ال تعدك إال أف تككف قياسا النجازات عنصر 

 .العمؿ فقط دكف باقي العناصر

 مفاىيم عامة حول تقييم األداء المالي:  المبحث الثالث 

                                                 
 .98 ص سابؽ، مرجع مزىكدة، المميؾ عبد 1
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تيدؼ عممية تقييـ األداء المالي في المؤسسة إلى مدل نجاح المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا المالية كذلؾ مف 
خالؿ االستغالؿ األمثؿ لممكارد كاإلمكانيات المتاحة ليا، سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى مفاىيـ عامة حكؿ األداء 

. المالي كتقييمو، كاألركاف األساسية لعممية تقييـ األداء المالي كالعكامؿ المؤثرة فيو
:  ماىية عممية تقييم األداء المالي :المطمب االول 
 : تعريف األداء المالي: الفرع االول 

جدير بالذكر أف الكظيفة المالية تبحث عف أساس منيجي سميـ لتقكيـ استخداـ األمكاؿ بفاعمية كبأعمى كفاءة في 
المؤسسة ، كي يتسنى تحقيؽ األىداؼ المالية المنشكدة في األجؿ الطكيؿ ، مف خالؿ معمكمات مالئمة كطريقة  

. تحميؿ عممية في بناء المؤشرات 
كيعرؼ بمدل تحقيؽ القدرة اإليرادية في المؤسسة ، حيث إف األكلى تعني قدرة المؤسسة عمى تكليد إيرادات سكاء 

مف أنشطتيا الجارية أك الرأسمالية أك االستثنائية ، بينما تعني الثانية قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ فائض مف 
أنشطتيا المكضحة سابقا مف اجؿ مكافئة عكامؿ اإلنتاج كفقا لمنظرية الحديثة كالبعض يعرفو بمدل تمتع كتحقيؽ 

أك بتعبير أخر مدل قدرة المؤسسة عمى  (ظاىرة اإلفالس)المؤسسة ليامش أماف يزيؿ عنيا العسر المالي
 . 1التصدم لممخاطر كالصعاب المالية

 : 2كأيضا يعرؼ األداء المالي بتسميط الضكء عمى العكامؿ التالية
العكامؿ المؤثرة في المردكدية المالية؛ - 
أثر السياسات المالية المتبناة مف طرؼ المسيريف عمى مردكدية األمكاؿ الخاصة ؛ - 
مدل مساىمة معدؿ نمك المؤسسة في إنجاح السياسة المالية كتحقيؽ فكائض مف األرباح ؛ - 
مدل تغطية مستكل النشاط لممصاريؼ العامة ؛ - 

تشخيص الصحة المالية لممؤسسة لمعرفة مدل قدرىا عمى إنشاء قيمة كمجابية " كعميو فإف األداء المالي ىك
المستقبؿ مف خالؿ االعتماد عمى الميزانيات ، جدكؿ حسابات النتائج كالجداكؿ الممحقة كلكف ال جدكل مف ذلؾ 
إذا لـ يؤخذ الظرؼ االقتصادم كالقطاع الصناعي الذم تنتمي إليو المؤسسة النشطة في الدراسة ، كعمى ىذا 

كما أف األداء .3"األساس فإف تشخيص األداء يتـ بمعاينة المردكدية االقتصادية لممؤسسة كمعدؿ نمك األرباح

                                                 
 مقدمة أطركحة ، المالية المحاكاة باستعماؿ المبكر لإلنذار نمكذج إرساؿ نحك : االقتصادية المؤسسات في المالي األداء كتقييـ قياس ، الغني عبد دادف 1

  .36 ص ، 2007 ، الجزائر جامعة ، االقتصادية العمـك في الدكتكراه شيادة لنيؿ
2

 Serge evraert , analyse et diagnostic financiers , méthodes et cas , crolles , paris ; 1992 , p33.  
   .36ص ، سابؽ مرجع الغني، عبد دادف 3
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المالي يتجسد في قدرتيا عمى تحقيؽ التكازف المالي كتكفير السيكلة الالزمة لتسديد ما عمييا، كتحقيؽ معدؿ 
. 1مردكدية جيد كتكاليؼ منخفضة

:   تعريف عممية تقييم األداء المالي : الفرع الثاني 
تقديـ حكما لو قيمة عمى إدارة المكارد الطبيعية كالمادية كالمالية " عممية تقييـ األداء المالي لممؤسسة تعني

، كيعني تقييـ األداء المالي لممؤسسة تقديـ حكما ذك 2"المتاحة لممؤسسة كذلؾ لخدمة رغبات أطرافيا المختمفة
إدارة المؤسسة كمدل إشباع منافع كرغبات أطرافيا  ( قيمة حكؿ إدارة المكارد الطبيعية كالمادية كالمالية المتحدة

 ، أم تقييـ األداء المالي ىك قياس النتائج المحققة أك المنتظرة عمى ضكء معايير محددة سمفا لتحديد )المختمفة 
ما يمكف قياسو كمف مدل تحقيؽ األىداؼ لمعرفة مستكل الفعالية، كتحديد األىمية النسبية بيف النتائج كالمكارد 

 . المستخدمة مما يسمح بالحكـ عمى درجة الكفاءة
كبمعنى أخر يعتبر تقييـ األداء المالي لممؤسسة قياسا لمنتائج المحققة أك المنتظرة في ضكء معايير محددة سمفا، 

تقدـ إجراءات ككسائؿ طرؽ القياس لمتعريؼ الكحيد لتحديد ما يمكف قياسو كمف ثـ فيي تكشؼ عف أىميتيا 
 : 3لإلدارة كذلؾ لألسباب التالية

تحديد مستكل تحقيؽ األىداؼ مف خالؿ قياس كمقارنة النتائج مما يسمح بالحكـ عمى الفعالية ؛ - 
. تحديد األىمية النسبية بيف النتائج كالمكارد المستخدمة مما يسمح بالحكـ عمى الكفاءة - 

حيث أف الفعالية تقـك عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كفقا لممكارد المتاحة ، فحيف أف الكفاءة تقـك عمى االستخداـ 
. األمثؿ لممكارد المتاحة مما يساعد عمى الكصكؿ إلى أىداؼ المؤسسة 

تككف كؿ دراسة مالية بيدؼ تقييـ أداء المؤسسة كتطكره خالؿ كقت مقارنتو مع مثيمو لممنافسيف الرئيسيف ، في 
الكاقع تقاس الفعالية بدءا مف الفركؽ المنسكبة إلى معيار مرجعي أك متفؽ عميو ، إذا ىي تعتمد لحد كبير عمى 

تككيف إجراءات الرقابة الدقيقة كالدائمة كالمنيجية حتى يمكف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة ككما ىك 
. 4الحاؿ ألم مؤسسة ، كتعتمد الفعالية عمى استخداـ رقابة شديدة محددة كسريعة عمى الميزانية 

 
 

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

356. 
 كالحككمات، لممنظمات المتميز األداء حكؿ الدكلي العممي المؤتمر المالية، المحاكاة منظكر مف المالي األداء األميف، محمد ،كماسي الغني عبد دادف 2

 .304 ص ،2005، كرقمة جامعة
  .38ص ، 2000 ، السعكدية العربية المممكة الرياض، لمنشر، المريخ دار ،(الراىنة كالتحديات) األعماؿ لمنظمات المالي ،األداء جمعة فرحات السعيد 3
  .40ص سابؽ، ،مرجع جمعة فرحات السعيد 4
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 :   والجيات المستفيدة منوأىمية عممية تقييم األداء المالي: المطمب الثاني 
:    أىمية عممية تقييم األداء المالي :الفرع االول 

يبرز دكر المؤسسة في المجتمع حكؿ االستخداـ األمثؿ لمسيكلة لتحقيؽ فكائض ايجابية مف األرباح في سبيؿ 
تشكيؿ الثكرة كمف ثـ تعظيـ القيمة السكقية ، كالتي بدكرىا تعمؿ عمى تعظيـ عائد حممة األسيـ إف كانت 
  المؤسسة مدرجة في البكرصة بطبيعة الحاؿ ، كال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ تحقيؽ أقصى اإليرادات بأقؿ

. 1مخاطرة 
كتيدؼ المؤسسات االقتصادية بصفة عامة إلى تحقيؽ الربح، لذا فتقييـ األداء المالي يعتبر أداء رئيسية الزمة 
لإلجراء الرقابي في المؤسسة ، فيك يظير عف طريؽ تصحيح كتعديؿ اإلستراتجية كالخطة المكضكعية كترشيد 

استخدامات المكارد المتاحة ، كىذا يساىـ في بقاءىا في بيئة تنافسية كىي ترتكز عمى المصادر التمكيمية 
. 2كاالستثمارية ليا

 : 3كيتكقؼ أداء المؤسسات االقتصادية عمى تكضيح ما يمي
أيجب النظر إلى األداء المستقبمي كمعيار كحيد لمحكـ ؟ - 
ىؿ يمكف التنبؤ باألداء المستقبمي ؟ إذا كاف بنعـ أيمكف التكقع عمى أساس دراسة ميدانية ؟ - 

قدرة التمكيؿ، نسبة التغطية كتحقيؽ ىامش األماف، : تتمثؿ الجكانب الرئيسية لتقييـ األداء المالي فيما يمي 
. 4التكظيؼ الكؼء لألمكاؿ 

:  الجيات المستفيدة من تقييم األداء المالي : الفرع الثاني 
 :5ىناؾ العديد مف الجيات المستفيدة مف تقييـ  األداء المالي كىي 

مف الطبيعي أف يرغب المديركف بمقارنة أداءىـ خالؿ السنكات الماضية مع أىداؼ الربحية كالسكؽ :  اإلدارة 1
المختارة كمع أداء منافسييـ، فاإلدارة تقـك بتحديد أىداؼ المؤسسة مف خالؿ الحصة السكقية كالنمك في قيمة 

المبيعات أك الكحدات كالعائد عمى االستثمار، كييتـ بيذه المعمكمات بشكؿ كبير المدراء ضمف المستكل اإلدارم 
األعمى حيث يممككف مصادر عديدة لمحصكؿ عمى ىذه المعمكمات بشكؿ خاص مف تقارير المؤسسة المالية 

 (الميزانية العامة كحساب األرباح كالخسائر) السنكية 
                                                 

 . 353ص ، 1999 ، مصر ، كالتكزيع لمنشر الجامعية الدار ، الماؿ أسكاؽ ، قرباقس رسمية 1
  .41ص ، سابؽ مرجع ، جمعة فرحات السعيد 2
  .42ص ، السابؽ المرجع نفس 3
  .376 ص سابؽ، مرجع ، قرباقس رسمية 4
                   ، 2005،عماف ، لمنشر كائؿ دار ،(معاصر كاستراتيجي كمي مدخؿ )البنكؾ إدارة الدكرم، الرحماف عبد مؤيد الحسيني، حسف فالح 5

 .240-239 ص- ص
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: كىـ يقسمكف إلى ثالث فئات  :  حممة األسيم العادية2
حممة األسيـ الذيف يمتمككف كجية نظر قصيرة األمد كىـ يتطمعكف إلى تعظيـ اإليراد الحالي كتكزيعو : أكال 

عمييـ؛ 
حممة األسيـ الذيف يمتمككف كجية نظر طكيمة األمد كىـ ييتمكف باحتجاز الربح لتحقيؽ النمك المستقبمي : ثانيا 

في اإليرادات كتعظيـ رأس الماؿ ؛ 
حممة األسيـ الذيف يمتمككف كجية نظر مستقبمية كىـ يختبركف قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ األرباح، العكائد : ثالثا 

. كالمخاطر لمبدائؿ االستثمارية
كىـ يتطمعكف إلى استقرار األرباح بمستكل معيف بحيث يكفر تغطية مالئمة لمقسـك :  حممة األسيم الممتازة 3 

. األرباح
 مثؿ األفراد، المصارؼ أك المؤسسات المالية الذيف يركزكف عمى مستكل األرباح الحالية : حممة السندات 4

. كالمستقبمية، مقسـك األرباح، اقتراض المؤسسة كتقييميا لممكجكدات لتغطية ديكنيـ
 كىـ يتحققكف مف التغيرات الرئيسية التي تطرأ عمى ممتمكات المؤسسة أم : مانحي االئتمان والمصرفيون 5

. أنيـ يتأكدكف مف مدل كفاية المكجكدات المتاحة في تكفير الضمانات لمطالبيـ عمى المؤسسة 
 كىؤالء جميعا ينصب اىتماميـ : المحممون الماليون، االستثماريون، المضاربون في سوق بورصة األسيم6

. عمى مقارنة تقييـ أسيـ المؤسسة بمكجب كشؼ المركز المالي مع تقييميا في سكؽ األكراؽ المالية
 كىـ يقارنكف بيف اتجاىات أرباح اإلدارييف كحممة األسيـ كبيف ما يتقاضاه أعضاء النقابة : اتحادات التجارة 7

. مف أجكر
: األركان األساسية لعممية تقييم األداء المالي : المطمب الثالث 

 1:اآلتية األساسية األركاف عمى عمكما ترتكز األداء تقييـ عممية بأف القكؿ يمكف

  :(المعايير)مسبقا  محددة أىداف وجود  :الفرع االول 

 أك خطة صكرة في تككف كقد مسبقان، محددة أىداؼ تكجد حيث إال تكجد ال األداء تقييـ عممية أف المؤكد مف

 كضكابط، قكاعد مف تتضمنو كما المكازنة ربط كقكانيف المالية فالمكائح حاكـ، قرار أك نمط أك معيار أك سياسة

 .األداء تقييـ عممية أساسيا عمى يتـ مسبقان  محددة أىداؼ المعيارية، األداء كمعدالت النمطية التكاليؼ ككذلؾ

 النظـ تكفره ما عمى باالعتماد عادةن  الفعمي األداء تقدير أك قياس يتـ:الفعمي  األداء قياس :الفرع الثاني 

 مع األعماؿ، بيذه لمقياـ مدربيف عامميف تكفر كيجب كمعمكمات، بيانات مف اإلحصائية المحاسبية كاألساليب

                                                 
 .80-79ص- ص. 2010أمارة محمد يحي عاصي، تقييـ األداء المالي لممصارؼ اإلسالمية، مذكرة ماجستير، جامعة حمب سكريا،  1
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 الخاصة القرارات كاتخاذ ،أك التقدير القياس نتائج عرض لسرعة مناسبان، ذلؾ كاف متى المستحدثة اآلالت استخداـ

 .بيا
 :بالمعايير الفعمي األداء  مقارنة:الفرع الثالث 

 التنبؤ مف اإلدارة كلتمكيف ، أـ السمبية اإليجابية أكانت سكاء االنحرافات لتحديد بالمعايير المحقؽ األداء مقارنة يتـ

 تحكؿ التي الالزمة اإلجراءات اتخاذ أجؿ مف كقكعيا قبؿ األخطاء مجابية عمى قادرة كجعميا المستقبمية، بالنتائج

ف اليامة، االنحرافات عمى الرقابة تركز أف كيجب ، كقكعيا دكف  كاإلحصاء المحاسبة عمى مدربة صفكؼ كجكد كا 

 .المكضكعة كاألىداؼ المحققة النتائج بيف المقارنة كتسييؿ االنحرافات، كشؼ سرعة إلى يؤدم

 :االنحرافات  لتصحيح المناسبة القرارات  اتخاذ:الفرع الرابع 

 كقياس مسبقان  المحددة األىداؼ عف المتاحة كالمعمكمات البيانات عمى يتكقؼ ما انحراؼ لتصحيح القرار اتخاذ إف

 يساعداف أسبابو كبياف االنحراؼ تحميؿ فإف لذلؾ .المخطط باليدؼ المحقؽ األداء ذلؾ كمقارنة الفعمي، األداء

 نكع بكضكح كمحددان  ، المناسب الكقت في يككف أف يجب الذم المناسب القرار كاتخاذ المكقؼ تقدير عمى

 .بالقرار المحيطة الظركؼ جميع االعتبار في آخذان  المطمكب، التصحيح

 المكضكعة لألىداؼ اإلدارية الكحدات تحقيؽ مدل عمى لمتعرؼ تيدؼ األداء تقييـ عممية بأف القكؿ يمكف كبذلؾ

 الجيد لمتخطيط كالضركرية الالزمة كالبيانات المعمكمات المختصة األجيزة لدل تتكافر بكاسطتيا أنو كما ليا،

 .مستقبالن 
: كيمكف تكضيح مراحؿ عممية تقييـ األداء بالشكؿ التالي 

.      مراحل عممية تقييم األداء :   (04)شكل رقم ال                 
 
 
 
 
 
 

 
.  بناءا عمى المعمكمات السابقةمف إعداد الباحث: المصدر 

 

 معايير تحذيذ

 األداء
 األداء قياس

 الفعلي
قرارات اتخار  

تصحيحية    

 يطابق األداء هل

المعايير؟       
 ال

 وعم

 توقف
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 :العوامل المؤثرة عمى األداء المالي لممؤسسة : المطمب الرابع 

تكاجو المؤسسة خالؿ قياميا بنشاطيا عدة مشاكؿ كصعكبات قد تعرقميا في أداء كظائفيا ، مما يدفع بالمسيريف 
إلى البحث عف مصادر ىذه المشاكؿ كتحميميا كاتخاذ القرارات التصحيحية بشأنيا، كىذا ما تيدؼ إليو عممية 
تقييـ األداء المالي لممؤسسة حيث تعمؿ عمى تشخيص الكضعية المالية لممؤسسة لمعرفة أىـ المشاكؿ كالبحث 

 : 1عف أسبابيا كمحاكلة اقتراح قرارات تصحيحية، كمف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى األداء المالي لممؤسسة نجد
 : العوامل الداخمية المؤثرة عمى األداء المالي لممؤسسة : الفرع االول 

ىي تمؾ العكامؿ التي تؤثر عمى أداء المؤسسة كالتي يمكف لممؤسسة التحكـ فييا كالسيطرة عمييا بالشكؿ الذم 
: يساعد عمى تعظيـ العائد كتقميؿ التكاليؼ كمف أىـ ىذه العكامؿ نجد 

 الرقابة عمى التكاليؼ؛ -

 الرقابة عمى كفاءة استخداـ المكارد المالية المتاحة؛ -

 .الرقابة عمى تكمفة الحصكؿ عمى األمكاؿ -

باإلضافة إلى تأثير مؤشرات خاصة بالرقابة حيث تيدؼ إلى رقابة اتجاه المصركفات خالؿ الفترات المالية 
: المختمفة كتحميؿ مدل أىميتيا النسبية لممؤسسة كمحاكلة ترشيدىا كتصحيحيا، كمف أىـ ىذه المؤشرات نجد 

 :نسبة الفوائد المدفوعة لألصول المنتجة -

 100*(إجمالي األصكؿ المنتجة +إجمالي الفكائد): كتحسب كما يمي 
: حيث 

كتبرز ىذه  .االستثمارات في األكراؽ المالية كالسندات الحككمية+إجمالي القركض  =إجمالي األصكؿ المنتجة 
 .النسبة قدرة المؤسسة عمى رقابة سمكؾ ىذه الفكائد المدفكعة كقدرتيا عمى زيادة األصكؿ المنتجة

 :نسبة الفوائد المدفوعة عمى الودائع -

 100*(إجمالي كدائع العمالء كالمستحؽ لممصاريؼ +إجمالي الفكائد المدفكعة ):  تحسب كما يمي 
حيث تكضح ىذه النسبة أىمية ىذه الفكائد المدفكعة إلى جممة األمكاؿ التي تحصمت عمييا المؤسسة مف مصادر 

 .كيعتبر نقص ىذه النسبة عمى ربحية المؤسسة (الكدائع مف العمالء كالمستحقات)الخارجية 
 
 

                                                 
 مذكرة ،ONIMAXكالتصدير لالستيراد الكطنية الشركة حالة دراسة :المكريتانية المؤسسة أداء تقييـ في المالي التحميؿ دكر الجميؿ، عبد كلد الشيخ 1

 .84ص ،2008 الجزائر، جامعة ماجستير،
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 : العوامل الخارجية المؤثرة عمى األداء المالي لممؤسسة :الفرع الثاني 
تكاجو المؤسسة مجمكعة مف التغيرات الخارجية التي تؤثر عمى أدائيا المالي حيث ال يمكف إلدارة 
نما يمكنيا تكقع النتائج المستقبمية ليذه التغيرات ، محاكلة إعداد خطط  المؤسسة السيطرة عمييا ، كا 

: لمكاجيتيا كالتقميؿ مف تأثيراتيا كتشمؿ ىذه العكامؿ 
التغيرات العممية ك التكنكلكجية المؤثرة عمى  نكعية الخدمات؛ * 
القكانيف كالتعميمات التي تطبؽ عمى المؤسسات كمنافسة المؤسسات مف طرؼ الدكلة كقكانيف السكؽ؛ * 
. السياسات المالية كاالقتصادية لمدكلة *         

 
دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي  : المبحث الرابع 

تنبثؽ أىمية قائمة التدفقات النقدية مف ككنيا تشكؿ مع قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي أداة ىامة كمفيدة 
لغايات  التحميؿ المالي في المساعدة في تقييـ أداء المنشأة الماضي كالتنبؤ بما يتكقع أف يككف عميو األداء في 
المستقبؿ، كبالتالي يمكف أف نشتؽ مف قائمة التدفقات النقدية مؤشرات كنسب مالية تكفر معمكمات ال تظير في 
قائمتي المركز المالي كالدخؿ، بمعنى انو مف خالؿ البيانات كالمعمكمات التي تتضمنيا قائمة التدفقات النقدية 

يتـ اشتقاؽ مجمكعة مف النسب المالية التي تستخدـ أساسا في تقييـ السيكلة كالربحية بدرجة عالية كتستخدـ في 
. تقييـ السياسات المالية كالمركنة كالتدفؽ النقدم الحر بدرجة اقؿ

 :دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة  :المطمب االول 
:  مفيوم وأىمية تقييم السيولة :الفرع االول 

قدرة المنشأة عمى تكفير المبالغ النقدية الكافية ألغراض معينة كما تشير إلى مدل سيكلة تحكيؿ "يقصد بالسيكلة 
 حتى نقدية إلى أصكليا تحكيؿ عمى المنشأة قدرة "ىي أك ،1"االلتزامات سداد قرب كمدل نقدية األصكؿ إلى

. 2"استحقاقيا عند المتداكلة التزاماتيا سداد مف تتمكف
 كافية نقدية لدييا التي السيكلة ذات فالمنشأة لممنشأة، المالية الحالة تقييـ في أىمية ذك السيكلة كتقييـ قياس إف

 المنشأة لدل التي النقدية ككفاية مالءمة مدل بدراسة االىتماـ يتـ السيكلة تقييـ كعند المستحقة، ديكنيا لسداد
 األنشطة مف نقدية كتدفقات التمكيمية األنشطة مف نقدية تدفقات إلى لممنشأة النقدية التدفقات كتقسيـ ديكنيا، لدفع

                                                 
 الدار- لممعمكمات كنظاـ لممحاسبة كالعممي الفكرم اإلطار-المتكسطة المحاسبة كامؿ، محمد احمد جمعة، إبراىيـ إسماعيؿ الصباف، سمير محمد 1

 .206 ص  ،2002 اإلسكندرية، الجامعية،
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 السيكلة، تكافر عدـ أك لتكافر أفضؿ مقياسا يكفر التشغيمية األنشطة مف نقدية تدفقات ك االستثمارية
 ال المنشأة فإف التشغيمية األنشطة مف المتكفرة النقدية مصادر عمى تزيد المنشأة عمى التي االلتزامات أك الديكف
 فإف أخرل ناحية مف الخارجي، التمكيؿ إلى االلتجاء أك تحكزه الذم المالي االستثمار تسييؿ إال أماميا يككف

 الديكف تخفيض أك الفائض ىذا استثمار مف المنشأة يمكف التشغيمية األنشطة مف النقدية التدفقات مف الفائض
. 1التشغيمية األنشطة مف النقدية التدفقات صافي بكفرة مباشرة ترتبط لممنشأة السيكلة قكة فإف ثـ كمف

 :  السيولة مقاييس :الفرع الثاني 
  ،2المتداكلة األصكؿ مجمكعة باستخداـ الجارية بالتزاماتيا الكفاء عمى المنشأة مقدرة تقيس التي النسب تمؾ كىي
               :يمي ما األغراض ليذه المستخدمة النسب أىـ كمف

   التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                        
 الدين تغطية نسبة    = 

 . والتمويمية االستثمارية لألنشطة الخارجة النقدية التدفقات                                             
 بالمطمكبات لمكفاء التشغيمية األنشطة مف نقدية تدفقات تكليد عمى الشركة قدرة إلى النسبة ىذه كتشير

 مف النقدية التدفقات كفاية عمى ذلؾ دؿ النسبة ىذه ارتفعت ككمما ، الضركرية كالتمكيمية االستثمارية
 .3االحتياجات بيذه لمكفاء التشغيمية األنشطة

 التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                                  
 الديون فوائد لتسديد الالزمة المدفوعات نسبة = 

  الديون فوائد                                                                             
 قد بمشاكؿ كينبئ سيئ مؤشر النسبة ىذه كانخفاض الديكف، فكائد تسديد عمى الشركة قدرة إلى النسبة ىذه كتشير
. 4لمديكف المستحقة الفكائد لدفع الالزمة السيكلة مجاؿ في الشركة تكاجييا
 الدفع وأوراق األجل طويمة لمديون الحالي االستحقاق إلى التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة 

  :  يمي كما كتحسب   :األجل قصيرة

                                                 
 .44-43 ص  – ص القاىرة، جامعة ،39العدد كالتأميف، كاإلدارة المحاسبة مجمة ، النقدية التدفقات قائمة في المعمكمات محتكل عراقي، العراقي 1
 .51 ص ،2005 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،(األعماؿ لمشركعات المالي التحميؿ )المالية اإلدارة مصطفى، فريد نياؿ الحناكل، صالح محمد 2
3

 Fried lob, G.T., and Schneider, L.L.F. Essentials of Financial  Analysis. New  Jersey: Wiley, 

2003,  p99.                                                         

 
 ،2006 عماف، لمنشر، كائؿ دار. الثانية الطبعة العممية، كاالستخدامات كاألدكات األساليب: كاالئتماني المالي التحميؿ في الحديثة االتجاىات ، محمد مطر 4

 .164ص
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  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                         
  =                       

. األجل قصيرة  الدفع وأوراق الديون   + األجل طويمة الدين استحقاقات                               
 كالديكف األجؿ طكيمة الديكف باستحقاقات المتمثمة بالتزاماتيا الكفاء عمى الشركة قدرة إلى النسبة ىذه تشير    

 مشكالت مف تعاني كال جيد لممنشأة السيكلة كضع أف يعني النسبة ىذه ارتفاع إف .األجؿ قصيرة الدفع كأكراؽ
.  1بيا تتعمؽ

  :الربحية تقييم في النقدية التدفقات قائمة دور :المطمب الثاني 
 : الربحية تقييم وأىمية مفيوم :الفرع االول 

 فييا تتخذ التي الكفاءة مدل عف كتعبر ، اإلدارة تتخذىا التي السياسات لمختمؼ محصمة" ىي الشركة ربحية إف
 ىذا زاد ككمما النقدية، بالتدفقات األرباح ارتباط مدل إلى تشير" أكىي ،2 "كاالستثمارية التشغيمية قراراتيا  الشركة
 النقدية بالتدفقات الدخؿ صافي بمقارنة األرباح تقدير كيمكف األرباح ارتفاع عمى دليال ذلؾ كاف كمما اإلرتباط
. كالمقرضيف كاإلدارة المستثمريف اىتماـ مجاؿ الربحية نسب كتمثؿ. 3"لممنشأة التشغيمية األنشطة مف المتكلدة

 سياساتيا نجاح مف التحقؽ تستطيع كاإلدارة إلييا، أمكاليـ لتكجيو المربحة الفرص إلى يتطمعكف فالمستثمركف
 التزاماتيا دفع عمى كقادرة أرباح تحقؽ منشآت إلى أمكاليـ إقراض عند باألماف يشعركف كالمقرضكف التشغيمية،

.  4كنيادم كفكائد
 : الربحية مقاييس :الفرع الثاني 

دارة السيكلة لعناصر المتبادؿ التأثير إلى النسب ىذه تشير دارة( المالي الرفع )القركض كا   قياس )األصكؿ كا 
 مكاردىا استغالؿ في المنشأة كفاءة الربحية نسب كتقيس ،5النياية في المنشأة تحققيا التي األرباح عمى( الكفاءة
 تحديده يتـ الذم الدخؿ صافي بيف التمييز بكاسطتيا يمكف معمكمات تقدـ كىي األرباح، لتحقيؽ أمثؿ بشكؿ

 األساس ىذا كعمى النقدم، األساس بمكجب تحديده يتـ الذم النقدم التدفؽ كصافي االستحقاؽ أساس بمكجب
 كالعكس مرتفعان  نقديان  تدفقان  حققت أنيا بالضركرة يعني ال الدخؿ صافي مف مرتفع لرقـ المنشأة تحقيؽ فإف

                                                 
1

 Gibson, C.H. Financial  Reporting  and  Analysis. New  York: Thomson, south-western, 2001,p364. 
 .162مطر محمد، مرجع سابؽ، ص 2
 .206-205 ص- ص سابؽ، مرجع كامؿ، محمد احمد جمعة، إبراىيـ إسماعيؿ الصباف، سمير محمد 3
4

 Needles, B.E., and Powers, M. Financial Accounting, 8
th

 Ed. New  York: Hought Mifflin 

Company, 2004, p614. 
 .77ص ،2004 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،(القرارات اتخاذ مدخؿ )المالية اإلدارة مصطفى، فريد نياؿ الحناكل، صالح محمد 5
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 كمما العاـ خالؿ المنشأة تحققو  الذم المكجب التشغيمي النقدم التدفؽ صافي ارتفع كمما حيف في بالعكس،
. 1بالعكس كالعكس المنشأة أرباح ارتفعت

 :  ىي المنشأة أرباح لتقييـ النقدية التدفقات قائمة مف اشتقاقيا يمكف التي النسب أىـ كمف 
 

  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات                                                                     
 التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات كفاية نسبة = 

 األساسية النقدية االحتياجات                                                                          
 : 2يمي ما األساسية النقدية االحتياجات كتمثؿ

 التشغيمية؛ لألنشطة الخارجة النقدية التدفقات -

 العاـ؛ خالؿ المستحقة كاألقساط الفكائد في المتمثمة الديكف أعباء مدفكعات -

 اإلنتاجية؛ الطاقة عمى لمحفاظ الالزمة الرأسمالية النفقات -

 .المساىميف عمى النقدية األرباح تكزيعات لتسديد الالزمة المدفكعات -

. منيا تكفره كما االحتياجات ىذه تمبية عمى القدرة مدل النسبة ىذه كتقيس
  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                         

 التشغيمية النقدية مؤشر    = 
  الربح صافي                                                          

. 3تشغيمي نقدم تدفؽ تكليد عمى المنشأة أرباح قدرة مدل النسبة ىذه كتكضح    
 التشغيمية النقدية التدفقات صافي                                                        

 التشغيمية النقدية التدفقات نسبة = 
 المبيعات                                                                   

 
 النسبة ليذه عاؿ مؤشر عمى كالحصكؿ لممنشأة، الكاردة النقدية لمتدفقات أساسي مصدر النقدية المبيعات حيث
. 4زبائنيا مف النقدية تحصيؿ في المنشأة قبؿ مف المتبعة االئتماف سياسة كفاءة يبيف

                                                 
 .162 ص سابؽ، مرجع محمد، مطر 1
 عماف، لمنشر، كائؿ دار ،2بعةطاؿ كاإلفصاح، كالعرض القياس مجاالت في المحاسبية المينية لمممارسات النظرم التأصيؿ السكيطي، مكسى مطر، محمد 2

 .268 ص ،2008 األردف،
 .163 ص سابؽ، مرجع نكر، الناصر عبد إسماعيؿ، إسماعيؿ محمد، شاكر منير 3
 .218 ص سابؽ، مرجع المطارنة، فالح غساف خنفر، راضي مؤيد 4
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  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                                      

 التشغيمي النشاط ( دليل )مؤشر  =
 . والضريبة الفوائد قبل  التشغيمية األنشطة من الدخل صافي                                                

  . 1بالعكس كالعكس المنشأة أرباح ارتفاع عمى ذلؾ دؿ النسبة ىذه ارتفعت كمما
 
 التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                                              
 التشغيمي النقدي التدفق من الموجودات عمى العائد نسبة = 

 . الموجودات إجمالي                                                                                   
.  2تشغيمية نقدية تدفقات تكليد عمى الشركة أصكؿ قدرة مدل النسبة ىذه تكضح  
 

   :المالية السياسات تقييم في النقدية التدفقات قائمة دور :المطمب الثاني 
 مف لعدد كمقارنتيا المناسبة، المؤشرات بكاسطة تحميميا طريؽ عف يمكف معمكمات النقدية التدفقات قائمة تكفر

. المالية السياسات مجاؿ في اإلدارة كفاءة مدل عمى التعرؼ السنكات
 : يمي ما النسب ىذه بيف مف   :المالية السياسات تقييـ مقاييس   
 

 التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                            
 النقدية التوزيعات نسبة = 

  لممساىمين النقدية التوزيعات                                                        
 

  خالؿ مف النقدية األرباح تكزيع مجاؿ في الشركة إدارة تتبعيا التي السياسة عف معمكمات النسبة ىذه تكفر
 المنشأة قدرة إلى يشير النسبة ىذه ارتفاع إف ، السياسة ىذه استقرار كمدل التشغيمية األنشطة مف النقدية تدفقاتيا
.  3خارجية تمكيؿ مصادر إلى الحاجة دكف األرباح تكزيعات تسديد عمى

 
  المقبوضة والتوزيعات الفوائد إيراد من المتحققة النقدية المتحصالت                      

                                                 
1

 Fried lob, G.T., and Schneider, L.L.F, op cit, p89. 
 .268 ص سابؽ، مرجع السكيطي، مكسى مطر، محمد 2
3 Gibson, C.H, op cit, p367.                                
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 = المقبوضة والتوزيعات الفوائد نسبة

 . التشغيمية األنشطة من الداخمة النقدية التدفقات                                          
 

.1المالية األكراؽ في أك القركض في سكاء االستثمارات لعكائد النسبية األىمية قياس عمى النسبة ىذه تساعد
  
  الرأسمالي اإلنفاق                                       
 الرأسمالي اإلنفاق نسبة    = 

 األجل طويمة وقروض وسندات أسيم إصدار من الداخمة النقدية التدفقات                                  
 

 انخفاض أف كما الثابتة، األصكؿ تمكيؿ في األجؿ الطكيمة التمكيؿ مصادر مساىمة مدل عف النسبة ىذه تعبر
 النسبة ىذه تعد كلذلؾ المالية، االستثمارات كزيادة المخزكف في االستثمار زيادة نتيجة يككف قد النسبة ىذه قيمة

 .اإلدارة قبؿ مف أمكاليـ استخداـ كيفية عف كالمقرضيف لممستثمريف ىاما مؤشر
 

  :الحرة النقدية والتدفقات المالية المرونة تقييم في النقدية التدفقات قائمة دور :المطمب الرابع 
 عمى كقدرتيا المالي، التعثر فترات في أكضاعيا تعديؿ عمى المنشأة قدرة ىي : المالية المرونة :الفرع االول 

 بعض مف التخمص أك تمكيؿ عمى الحصكؿ خالؿ مف كذلؾ المتكقعة غير كالفرص االحتياجات مكاجية
 عمى الشركة قدرة ىي أك ،2لممنشأة الداخمة النقدية التدفقات لزيادة عممياتيا تعديؿ أك نقدا التشغيمية غير األصكؿ
 بسرعة كاالستجابة الجديدة االستثمارية الفرص مف كاالستفادة التغيرات مع لمتكيؼ المالية مكاردىا استخداـ
  :ىي المالية المركنة تقييـ كنسبة. 3األزمات لحاالت

 
  العمميات من النقدية التدفقات صافي                                                      

  الديون لتغطية النقدي المعدل = 
. اإلجمالية الديون متوسط                                                          

 

                                                 
 .165ص سابؽ، مرجع مطر، محمد 1
 .206ص سابؽ، مرجع كامؿ، محمد احمد جمعة، إبراىيـ إسماعيؿ الصباف، سمير محمد 2
 .285ص سابؽ، مرجع كاثي، جاؾ كالرؾ، مارتؿ شركيدر، ريتشارد 3
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 تصفية إلى الحاجة دكف العمميات مف النقدية التدفقات صافي مف التزاماتيا سداد عمى الشركة قدرة المعدؿ كيبيف
.  1العمميات في المستخدمة األصكؿ مف أيا بيع أك

 : الحرة النقدية التدفقات :الفرع الثاني 
 باالستثمار الشركة قياـ بعد الديكف كأصحاب  األسيـ حممة عمى تكزيعيا يتـ التي المتبقية النقدية التدفقات ىي
 التدفقات كتكفر ، التشغيمية األنشطة استمرارية عمى لممحافظة العامؿ الماؿ كرأس الضركرية الثابتة األصكؿ في

 .2 المالية مركنتيا كزيادة داخميان  النمك عمى المنشأة قدرة عف معمكمات المالييف لممحمميف الحرة النقدية
 ( . التوزيعات+ الرأسمالي اإلنفاق – ) العمميات من التدفقات صافي =  الحرة النقدية صافي 

 الخزانة، أسيـ شراء الديكف، سداد جديدة، استثمارات عمى لإلنفاؽ القابمة النقدية مقدار تمثؿ الحرة النقدية صافي
 االلتزامات سداد عمى الشركة كقدرة لمشركة المالية المركنة مستكل يكضح المقياس كىذا السيكلة، درجة زيادة أك

 كذلؾ كيبيف الرأسمالي، إنفاقيا بمستكل االحتفاظ عمى الشركة كقدرة خارجية تمكيؿ مصادر إلى الرجكع دكف
 اإلضافة أك الخزانة أسيـ شراء الديكف، سداد اإلضافية، االستثمارات في استخداميا يمكف التي النقدية مقدار
 .3لمسيكلة
. النقدية التدفقات قائمة مف المشتقة النسب كؿ يبيف التالي كالجدكؿ

 
 
 
 
 
 

. النقدية التدفقات مقاييس( : 10 )رقم جدول                    
 النقدية التدفقات قائمة مف المشتقة النسب المقاييس

 
 السيكلة مقاييس

 

 الديف تغطية نسبة 

 الديكف فكائد لتسديد الالزمة المدفكعات نسبة 

 لمديكف الحالي االستحقاؽ إلى التشغيمية األنشطة مف النقدية التدفقات نسبة

                                                 
 . 173: ص سابؽ، مرجع ىالؿ، اهلل عبد الدىراكم، الديف كماؿ 1

2
 Bergevin , P.M. Financial Statement Analysis: An  Integrated Approach. New Jersey: Prentice 

Hall, Inc,2002, p230.                                                                                    

 .184-183 ص – ص سابؽ، مرجع ىالؿ، اهلل عبد الدىراكم، الديف كماؿ 3
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 األجؿ قصيرة الدفع كأكراؽ األجؿ طكيمة

 
 الربحية مقاييس

 التشغيمية األنشطة مف النقدية التدفقات كفاية نسبة
   التشغيمية النقدية مؤشر
 التشغيمية النقدية التدفقات نسبة
 التشغيمي النشاط ( دليؿ )مؤشر
 التشغيمي النقدم التدفؽ مف المكجكدات عمى العائد نسبة

 
 السياسات تقييـ مقاييس

 النقدية التكزيعات نسبة
 المقبكضة كالتكزيعات الفكائد نسبة
 الرأسمالي اإلنفاؽ نسبة

 الديكف لتغطية النقدم المعدؿ المالية المركنة

 الحرة النقدية صافي الحرة النقدية التدفقات

 
سكزاف عطا درغاـ، العالقة بيف التدفقات النقدية كعكائد األسيـ كفقا لممعيار المحاسبي الدكلي رقـ  : المصدر

، دراسة تطبيقية عمى المصارؼ الكطنية العاممة في فمسطيف، الجامعة االسالمية بغزة، مذكرة ماجستير، 07
 . 59، ص2008

 
 : يمي ما إلى اإلشارة يجب سبؽ ما كؿ ضكء في

 الحكـ مجاالت في كخاصة النقدية التدفقات تحميؿ أساليب مف ميما أسمكبا النقدية التدفقات نسب أف -
 ؛ المنشات كاستمرارية السيكلة عمى

 التقميدية؛ النسب عف بديال النقدية التدفقات نسب تعتبر ال -

 النسب ىذه مقارنة النقدية التدفقات نسب استخداـ عند يجب أىمية أكثر كمؤشرات نتائج عمى لمحصكؿ -
. إليو تنتمي الذم القطاع بنسب أك متتالية سابقة ألعكاـ أخرل بنسب
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 : الثاني الفصل خالصة
 تقييـ عممية في المالية اإلدارة  عمييا تعتمد التي الكسائؿ مف يعتبر المالية النسب باستخداـ المالي التحميؿ فإ

 ضافةإ تقدـ التي النقدية التدفقات قائمة المالي التحميؿ في المستعممة األدكات بيف كمف ، لممؤسسةالمالي األداء
 لىإ النقدية التدفقات قائمة تبكيب أف كما ، كالدخؿ المالي المركز قائمتي جانب لىإ المالية القكائـ مستخدمي لىإ

 نشاط كؿ مف الناتجة النقدية التدفقات صافي عمى التعرؼ المالية القكائـ لمستخدمي يتيحرئيسية  أنشطة ثالثة
 مف النقدية التدفقات أف يعتقدكف المالية القكائـ مستخدمي مف الكثير كأف خاصة مستقمة، بصكرة حدل عمى

.  األىـ ىي التشغيمية األنشطة
 عمى االعتماد مف أفضؿ النقدية كالتدفقات الدخؿ قائمتي مف المشتقة المالية المؤشرات عمى االعتماد فكما أ
 قائمة مف المشتقة المالية النسب كأف. المالي األداء تقييـ بعممية األمر يتعمؽ عندما خاصة كحدىا، الدخؿ قائمة

 السياسات كتقييـ الربحية، تقييـ في تساعد ككذلؾ المالية، كالمركنة السيكلة تقييـ في تساعد النقدية التدفقات
 األداء تقييـ في فعاؿ دكر ليا النقدية التدفقات قائمة مف المشتقة المالية المؤشرات أف نالحظ سبؽ مماك ، المالية
. لممؤسسة المالي
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 الفصــــل الثـــــالث
استخدام نسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم 

 االداء المالي 
 دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي

-الوادي–   
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 : تمييد

 لممؤسسة، المالي األداء تقييـ في النقدية التدفقات قائمة دكر إلى النظرية السابقة الفصكؿ في تطرقنا أف بعد

 (EDIMMA )الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسة حالة إلى التطبيقي الفصؿ ىذا في بالدراسة سنتطرؽ
 :، مف خالؿ ثالث مباحث ىي بالكادم

( EDIMMA) الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسة تقديـ : األكؿ المبحث

  (EDIMMA) لمؤسسة المالية لمقكائـ المعمكماتي المحتكل : الثاني المبحث

  منيا المشتقة كالنسب النقدية التدفقات قائمة : الثالث المبحث
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  :(EDIMMA )الفالحي العتاد وصيانة توزيع مؤسسة تقديم : األول المبحث

 إلى بالتطرؽ ذلؾك (EDIMMA  )الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسة تشخيص المبحث ىذا في نحاكؿ
. لممؤسسة التنظيمي الييكؿ إلى باإلضافة كنشاطيا المؤسسة كنشأة تعريؼ

 : (EDIMMA) مؤسسةال ونشأة تعريف: المطمب االول 

 تجارم طابع ذات عمكمية اقتصادية مؤسسة ىي (EDIMMA  )الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسة إف
 كتعتبر بالمنطقة، الفالحي القطاع لصالح الفالحي العتاد كتكزيع كبيع شراء بعمميات تقكـ أنيا حيث كخدماتي

 المجاكرة بالمناطؽ الفالحي لمقطاع كجبارة متعددة خدمات مف تقدمو لما نظرا الكالية في المؤسسات أىـ مف
 قطع ككذا ...كالمحركات المائية كالمضخات كالجرارات الفالحية المعدات بمختمؼ بتزكيدىـ تقكـ بحيث لممنطقة
 ، عامال 22 مف كتتككف الفالحي، كالعتاد لمسيارات تقنية كمراقبة بتصميح المؤسسة كتقكـ أنكاعيا بمختمؼ الغيار
. دج4000000.00 ب النشاط بداية أثناء ماليا رأس كقدر

 حيث ،1985 أفريؿ 15 في كامؿ بشكؿ نشاطيا ممارسة في كبدأت 1985 فيفرم19 في المؤسسة أنشأت
 المنطقة ىذه بو تمتاز لما بقمار مقرىا ككاف( ONAMA )الفالحي لمعتاد القكمي الديكافب الكقت ذلؾ في سميت
 الكالية، خارج إلى سنكات عبر نشاطيا امتد كقد األخرل المناطؽ باقي عف الفالحي النشاط ممارسة كثرة مف

  في ذلؾ ككاف بككينيف الصناعية المنطقة إلى قمار بمدية مف المؤسسة انتقمت المؤسسات استقاللية كبظيكر
 اكتسبت حيث (EDIMMA  )الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسة اسـ المؤسسة عمى كاطمؽ1987 جانفي 01

 المؤسسة تقكـ بحيث خدماتية فيي الثانية أما الغيار كقطع الفالحي العتاد بيع كىي تجارية األكلى صبغتيف
 . الفالحية المقطكرات أنكاع جميع بتصميح

 إلى عمكمية مؤسسة مف المؤسسة بتحكيؿ المتعمؽ 1996 مام 25 بتاريخ 96/501 رقـ الكزارم القرار كبمكجب
 لمميكانيؾ العمكمية القابضة لمشركة تابعة المؤسسة كأصبحت السكؽ، اقتصاد إلى تخضع اقتصادية مؤسسة
 ىذا عف كنجـ ،المجاكرة لممناطؽ الفالحية كالمكاـز لمعتاد البيع خدمات يقدـ جامعة بدائرة فرع كلممؤسسة بالجزائر
. الكادم ببمدية بتكسبت الصناعية المنطقة إلى بككينيف الصناعية المنطقة مف المؤسسة مقر نقؿ القرار

 

                                                 
 ENTREPRISE DE DISTRIBUTION ET DE MAINTENANCE DE MATERIEL AGRICOLE . 
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 تابعة المؤسسة أصبحت حيث تسيير المساىمات شركات كأنشأت القابضة الشركات حمت 2001 سنة كفي
.  عنابة بكالية مقرىا الكائف الشرقي كالجنكب لمشرؽ المساىمات تسيير لشركة

. لمسيارات التقنية المراقبة كحدة كىي المؤسسة إلى جديدة كحدة أدخمت 2003 أفريؿ 31 كفي

 تابعة مؤخرا المؤسسة لتصبح الشرقي، كالجنكب لمشرؽ المساىمات تسيير شركة حمت 2004 جانفي 12 في ك
. العاصمة بالجزائر األـ المؤسسة مقر كيكجد (EGE )الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسات تسير مؤسسة إلى

 إعادة اجؿ مف عامة جمعية عقد تـ 2007 جانفي 01 كفيكلممؤسسة فرع يؤدم نشاطيا ببمدية جامعة الكادم 
 . دج28800000.00 ليصبح المؤسسة ماؿ رأس تقييـ

  :(EDIMMA) مؤسسة نشاط : المطمب الثاني 

 أخرل جية كمف جية مف تجاريا نشاطا بالكادم (EDIMMA  )الفالحي العتاد كصيانة تكزيع مؤسسة نشاط يعد
 لمبيع فبالنسبة الغيار كقطع الفالحية آالت بيع عمى اعتمادىا في فيكمف التجارم النشاط أما ، خدماتيا نشاط
 العتاد المؤسسة فتشترم الزبائف لطمبيات تبعا كذلؾ الالزمة الكميات بتحديد فيككف المؤسسة بو تقكـ الذم

 ليذا الصانعة المؤسسة مف المياه ضخ كمحركات كالمقطكرات العربات مف كتكابعيا مثال كالجرارات المطمكب
 التقنية المراقبة كحدة عمى اعتمادىا خالؿ مف الخدماتي النشاط أما ، بالطمب البيع طريقة المؤسسة كتتبع العتاد،

.  الكادم كالية مستكل عمى المجاؿ ىذا في األكلى المؤسسة كتعد لمسيارات

 : (EDIMMA) مؤسسة التنظيمي الييكل: المطمب الثالث 

 العتاد كصيانة تكزيع مؤسسة في المكجكدة المصالح مختمؼ عمى التعريؼ الدراسة ىذه خالؿ مف سنحاكؿ
. لمؤسسةؿ التنظيمي الييكؿ يكضح التالي كالشكؿ (EDIMMA  )الفالحي
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 :  (EDIMMA) لمؤسسةالتنظيمي الييكل( 5)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى المعمكمات المتحصؿ عمييا مف مديرية المكارد البشرية : المصدر

 

العامة اجلمعــية  

اإلدارة جملـــس  

 املــــــــدير

العامـــة األمانة  

التجارية املصلـحة واملالـية اإلدارة مصلحة  التقنــية املصلحة   

 وضبط خرط
وضبط   

 امليكانيك

املراقبة وحدة  

 ختـزين بيـع

جامعة فرع  

 اإلدارة احملاسبـة

 تسيير الصندوق

 المستخذميه

 ختـزين بيـع الصندوق
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 : يمي كمالممؤسسة  التنظيمي الييكؿ شرح يمكف

 يقكـ مكتب تنتخب اجتماعيا كعند فييا المساىميف مف كتتككف بالمؤسسة ىيئة أعمى كىي : العامة الجمعية- 1
 لمحضر المرافقة الحضكر كرقة صحة عمى المكتب ىذا كيشيد العاـ كاألميف المدير مف مككنة أشغاليا بتسيير
  :كميامو العامة الجمعية مداكالت

 ؛ المؤسسة إدارة مجمس تعييف -

 ؛ المناقشة بعد سنة لكؿ كاألدبي المالي التقريريف عمى تصادؽ -

 .التغيير مقترحات مناقشة -

 إلى أربعة مف المجمس كيجتمع المؤسسة مصالح شتى مف أعضاء ستة مف المجمس يتككف : اإلدارة مجمس- 2
 ستة كؿ كينتخب ناجحة تسييرية بنظرة كلمخركج لممؤسسة الداخمي التسيير في لمنظر كذلؾ السنة في مرات ستة

 .سنكات

  :ىي كميامو اإلدارة مجمس طرؼ مف يعيف: لممؤسسة العام المدير- 3

 ؛ الحسف السير عمى اإلشراؼ -

 ؛ اإلدارية التسيير حسابات متابعة -

 ؛ لممؤسسة االجتماعي التسيير ىياكؿ تمس التي كالصعكبات المشاكؿ جميع معرفة -

.  الجديدة كالبرامج المشاريع كافة كدراسة بحث -

  :في مياميا تتمثؿ : العامة األمانة- 4

 ؛ البريد متابعة -

 ؛ العاـ المدير مكاعيد كؿ تسجيؿ -

.  المصالح كمختمؼ لممدير المعمكمات كؿ تقديـ -
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 متعمؽ مشكؿ كأم المستخدميف ركاتب إعداد إلييا تسند اإلدارة : إلى تنقسـ : والمالية اإلدارة مصمحة- 5
 بالعماؿ،

 : يمي بما فتقكـ المحاسبة مصمحة أما

 الفكاتير؛ كتحصيؿ تسديد -

 ؛ البنؾ لدل المؤسسة حسابات مراقبة -

 . بالميزانية المتعمقة األمكر كؿ عمى اإلشراؼ -

 ىي أنيا كما ، الغيار كقطع فالحي عتاد مف السمع مختمؼ شراء عف المسؤكلة ىي : التجارية المصمحة- 6
 .جامعة لفرع كالتمكيؿ كالتحكيؿ البيع عمميات لعؿ المشرفة كىي ، لمزبائف كبيعيا السمع بتخزيف تقكـ التي

  :يمي بما كتقكـ المؤسسة في الصيانة عممية عمى المشرفة كىي : التقنية المصمحة- 7

 .المؤسسة كخارج داخؿ العاطؿ العتاد ككؿ كالشاحنات السيارات كتصميح صيانة فييا كتتـ:  الميكانيؾ كرشة

 ليذه الزبكف طمب بعد إال ذلؾ يتـ كال الكجكد النادرة الغيار قطع بعض صناعة تتـ : كالضبط الخرط ورشة
 .لو كصنعيا القطعة

. الفالحي كالعتاد السيارات كؿ كصيانة مراقبة : لمسيارات التقنية المراقبة كحدة

 : (EDIMMA) لمؤسسة المالية لمقوائم المعموماتي المحتوى : الثاني المبحث

لدراسة األداء المالي ألم مؤسسة يجب معرفة القكائـ المالية ليا، كلذلؾ سنقـك في ىذا المبحث بعرض القكائـ 
 . الكادم(EDIMMA)المالية لمؤسسة تكزيع كصيانة العتاد الفالحي 

   :(EDIMMA) لمؤسسة المالية القوائم عرض : المطمب االول 

 ميزانيتيف األقؿ عمى تتطمب الدكلية المحاسبية المعايير حسب النقدية التدفقات قائمة إلعداد دراسة أم إف
 رصيد تغير ككذلؾ كنيايتيا المدة بداية في العمالء رصيد تغير إلى بالنظر كىذا مختمفتيف لسنتيف محاسبيتيف
 النقدية التدفقات قائمة إعداد أف كما مثال، كالنقدية المؤسسة في ىامة أخرل أرصدة إلى باإلضافة المخزكف
 القكائـ المالية لممؤسسة كالتي تمت عرض سيتـ كبذلؾ ، الدخؿ قائمة مف المعمكمات عمى الحصكؿ يتطمب
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 2009 سنةؿ (EDIMMA) لمؤسسة الختامية الميزانية ترجمتيا إلى المغة العربية كىذا مف خالؿ عرض
 رقـ الممحؽ عؿ باالعتماد 2009 لسنة النتائج حسابات ككذلؾ جدكؿ ،(2)ك (1) رقـ الممحؽ عمى باالعتماد

 ككذلؾ (5)ك (4) رقـ الممحؽ عمى باالعتماد 2010 لسنة  (EDIMMA) لمؤسسة الختامية كالميزانية. (3)
 .(6 )رقـ الممحؽ عؿ باالعتماد 2010 لسنة النتائج حسابات جدكؿ
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 دج:                            الكحدة 2009/12/31 في (EDIMMA) أصول مؤسسة : (11)جدول رقم 

 2009                                      مالحظة األصول

            صافي مؤونات واىتالكات      إجمالي
 أصول غير جارية

 فارؽ االقتناء
 تثبيتات معنكية
 تثبيتات عينية

 األراضي
  المباني

 تثبيتات عينية أخرل
 تثبيتات ممنكح امتيازىا
 تثبيتات يجرم انجازىا

 تثبيتات مالية
 مساىمات أخرل

 سندات أخرل مثبتة
 قركض كأصكؿ مالية أخرل غير جارية

 ضرائب مؤجمة عمى األصؿ

  
 
 
 

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  مجموع األصول غير الجارية

 أصول جارية
 مخزكنات كمنتجات قيد التنفيذ

 حسابات دائنة كاستخدامات مماثمة
 الزبائف 

 المدينكف اآلخركف
 الضرائب كما شابييا

 حسابات دائنة أخرل كاستخدامات مماثمة
 المكجكدات كما شابييا

 األمكاؿ المكظفة كاألصكؿ المالية الجارية
 الخزينة

  
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 الجارية

 86168434.79 46573273.36 132741708.20  المجموع العام لألصول

 (1)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 
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 دج:                           الكحدة 2009/12/31  في(EDIMMA)خصوم مؤسسة  : (12)جدول رقم 

 (2)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 

 

 

 

                    2009 مالحظة الخصوم     

 رؤوس األموال الخاصة
 رأس ماؿ تـ إصداره

 رأس ماؿ غير مستعاف بو
 احتياطات مدمجة- عالكات كاحتياطات 
 فكارؽ إعادة التقييـ

 فارؽ المعادلة
 (1)نتيجة صافية حصة المجمع/نتيجة صافية

 ترحيؿ مف جديد/رؤكس أمكاؿ خاصة أخرل

  

 

28800000.00 

 

 

4113453.68 

 

 

 

-5371912.14                

-9667920.57                

   (1)حصة الشركة المدمجة 

   (1)حصة ذوي األقمية 

                17873620.97  (1)المجموع 

 الخصوم غير الجارية
 قركض كديكف مالية

 (مؤجمة كمرصكد ليا )ضرائب 
 ديكف أخرل غير جارية

 مؤكنات كمنتجات ثابتة مسبقا

  

 

 

 

 

 

18979780.50                

               18979780.50  (2)مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية 
 مكردكف كحسابات ممحقة

 ضرائب
 ديكف أخرل
 خزينة سمبية

  

 

44777768.67               

95395.51               

 

4441869.14               

             49315033.32  (3)مجموع الخصوم الجارية 

                86168434.79  المجموع العام لمخصوم
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 دج:    الوحدة 2009/12/31  - 1/1/2009 من(EDIMMA)حسابات النتائج لمؤسسة  : (13)جدول رقم 

 2009   مالحظة الحسابات

 رقـ األعماؿ
 تغير مخزكنات المنتجات المصنعة كقيد التصنيع

 اإلنتاج المثبت
 إعانات االستغالؿ

 64438264.43 

 

 

 

458984.63 

 64897249.06  إنتاج السنة المالية

 المشتريات المستيمكة
 الخدمات الخارجية كاالستيالكات األخرل

 استيالؾ السنة المالية

 -51542217.72 

-2306450.05 

-53848667.77 

 11048581.29  القيمة المضافة لالستغالل

 9027676.46-  أعباء المستخدميف

 1300720.39-  الضرائب كالرسـك كالمدفكعات المشابية

 720184.44  الفائض اإلجمالي عن االستغالل

 المنتجات العممياتية األخرل
 األعباء العممياتية األخرل

 المخصصات لالىتالكات كالمؤكنات
 استئناؼ عف خسائر القيمة كالمؤكنات

 1293436.78 

-4534501.23 

-2790363.39 

         5311243.40-  النتيجة العممياتية

 المنتكجات المالية
 األعباء المالية

  

 

-60668.74           

           60668.74-  النتيجة المالية

          5311243.40-  النتيجة العادية قبل الضرائب

 الضرائب الكاجب دفعيا عف النتائج العادية
 حكؿ النتائج العادية (تغيرات)الضرائب المؤجمة 

  

 مجمكع منتجات األنشطة العادية
 مجمكع أعباء األنشطة العادية

 66190685.84 

 

-71562597.98 

 5311243.40-  النتيجة الصافية لألنشطة العادية

   المنتكجات- العناصر غير العادية 

   األعباء- العناصر غير العادية 

   النتيجة غير العادية

 5311243.40-  النتيجة الصافية لمسنة المالية
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 (3)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 

 دج:                            الكحدة 2010/12/31 في (EDIMMA) أصول مؤسسة : (14)جدول رقم 

         2009 2010                                      مالحظة األصول

     صافي مؤونات واهتالكات      إجمالي  صافي       
 أصول غير جارية

 فارؽ االقتناء
 تثبيتات معنكية
 تثبيتات عينية

 األراضي
  المباني

 تثبيتات عينية أخرل
 تثبيتات ممنكح امتيازىا
 تثبيتات يجرم انجازىا

 تثبيتات مالية
 مساىمات أخرل

 سندات أخرل مثبتة
 قركض كأصكؿ مالية أخرل غير جارية

 ضرائب مؤجمة عمى األصؿ

  

 

 

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 غير الجارية

 أصول جارية
 مخزكنات كمنتجات قيد التنفيذ

 حسابات دائنة كاستخدامات مماثمة
 الزبائف 

 المدينكف اآلخركف
 الضرائب كما شابييا

 حسابات دائنة أخرل كاستخدامات مماثمة
 المكجكدات كما شابييا

 األمكاؿ المكظفة كاألصكؿ المالية الجارية
 الخزينة

  

 

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 الجارية

 86168434.79 82126546.75 49298463.47 131425010.22  المجموع العام لألصول

 (4)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 
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 دج:                    الكحدة 2010/12/31 في (EDIMMA) خصوم مؤسسة : (15)جدول رقم 

 (5)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 

 

 

 

          2009                 2010 مالحظة الخصوم     

 رؤوس األموال الخاصة
 رأس ماؿ تـ إصداره

 رأس ماؿ غير مستعاف بو
 احتياطات مدمجة- عالكات كاحتياطات 
 فكارؽ إعادة التقييـ

 فارؽ المعادلة
 (1)نتيجة صافية حصة المجمع/نتيجة صافية

 ترحيؿ مف جديد/رؤكس أمكاؿ خاصة أخرل

  

 

28800000.00   

              

 

4113453.68   

 

 

 

-6193696.83   

-14843356.71   

 

 

28800000.00 

 

 

4113453.68 

 

 

 

-5371912.14      

-9667920.57      

    (1)حصة الشركة المدمجة 

    (1)حصة ذوي األقمية 

    17873620.97   11876400.14  (1)المجموع 

 الخصوم غير الجارية
 قركض كديكف مالية

 (مؤجمة كمرصكد ليا )ضرائب 
 ديكف أخرل غير جارية

 مؤكنات كمنتجات ثابتة مسبقا

  

 

 

 

 

 

18717812.50   

 

 

 

 

 

 

18979780.50    

    18979780.50   18717812.50  (2)مجموع الخصوم غير الجارية 

 الخصوم الجارية 
 مكردكف كحسابات ممحقة

 ضرائب
 ديكف أخرل
 خزينة سمبية

  

 

44721998.19   

397854.32    

 

6412481.60   

 

 

44777768.67    

95395.51     

 

4441869.14   

   49315033.32   51532334.11  (3)مجموع الخصوم الجارية 

   86168434.79   82126546.75  المجموع العام لمخصوم
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 دج:     الوحدة 2010/12/31 -1/1/2010 من (EDIMMA)حسابات النتائج لمؤسسة  : (16)جدول رقم 

       2009       2010 مالحظة الحسابات

 رقـ األعماؿ
 تغير مخزكنات المنتجات المصنعة كقيد التصنيع

 اإلنتاج المثبت
 إعانات االستغالؿ

 16992155.17 64438264.43 

 

 

 

 

458984.63 

 64897249.06   16992155.17  إنتاج السنة المالية

 المشتريات المستيمكة
 الخدمات الخارجية كاالستيالكات األخرل

 استيالؾ السنة المالية

 -5731778.87   

 

-2448621.69 

-8180400.56 

-51542217.72 

 

-2306450.05 

-53848667.77 

 11048581.29 8811754.61  القيمة المضافة لالستغالل

 9027676.46- 10656066.86-  أعباء المستخدميف

 1300720.39-   356935.36-  الضرائب كالرسـك كالمدفكعات المشابية

 720184.44  2201247.61-  الفائض اإلجمالي عن االستغالل

 المنتجات العممياتية األخرل
 األعباء العممياتية األخرل

 المخصصات لالىتالكات كالمؤكنات
 استئناؼ عف خسائر القيمة كالمؤكنات

 1939329.79     

 

-3206588.90 

-2725190.11 

 

 

1293436.78 

 

-4534501.23 

-2790363.39 

 5311243.40- 6193696.83-  النتيجة العممياتية

 المنتكجات المالية
 األعباء المالية

   

 

-60668.74 

 60668.74-   النتيجة المالية

 5311243.40- 6193696.83-  النتيجة العادية قبل الضرائب

 الضرائب الكاجب دفعيا عف النتائج العادية
 حكؿ النتائج العادية (تغيرات)الضرائب المؤجمة 

   

 مجمكع منتجات األنشطة العادية
 مجمكع أعباء األنشطة العادية

 18931484.96 

 

-25125181.79 

66190685.84 

 

-71562597.98 

 5311243.40- 6193696.83-  النتيجة الصافية لألنشطة العادية

    المنتكجات- العناصر غير العادية 

    األعباء- العناصر غير العادية 

    النتيجة غير العادية

 5311243.40- 6193696.83-  النتيجة الصافية لمسنة المالية
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 (6)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 

: (EDIMMA) التقرير حول وضعية مؤسسة : المطمب الثاني 

:  األصول : الفرع االول 

فإننا نالحظ انخفاض  2010ك 2009 بالكادم لسنتي (EDIMMA)مف خالؿ االطالع عمى أصكؿ مؤسسة  
                 2010 كأصبحت تقدر في سنة دج44446150.74 تقدر ب  2009في استثماراتيا حيث كانت سنة 

ذلؾ يدؿ عمى أف المؤسسة ليس لدييا سياسة جيدة متبعة في مجاؿ استثماراتيا، األمر دج  39848466.96ب 
 بحيث كاف يقدر %10.35الذم صاحبو في إجمالي األصكؿ الذم عرؼ ىك األخر انخفاضا بنسبة 

بالرغـ مف ارتفاع قيمة الحقكؽ بنسبة   2010سنةدج  82126546.79 إلى 2009سنة دج   86168434.79
1.33 .% 

: الخصوم : الفرع الثاني 

 نالحظ انخفاض في رؤكس األمكاؿ كىذا ناتج عف تراكـ (EDIMMA)مف خالؿ فحص خصـك مؤسسة 
 مع 2010 سنة  دج6193696.83إلى دج  5371912.14 تقدر ب 2009الخسائر بحيث كانت في  سنة 

 مف خالؿ الديكف األخرل باإلضافة إلى زيادة الضرائب كالتي كانت تقدر ب زيادة ديكف المؤسسة تجاه المكردكف
 .مرات مما كانت عميو سابقا 4 دج أم بنسبة زيادة 397854.32  إلى دج95395.51  

 لقد نص المعيار المحاسبي الدكلي األكؿ عمى   :(EDIMMA) لمؤسسة الدخل قائمة إعداد : المطمب الثالث 
  :1أف تتضمف قائمة الدخؿ عمى ما يمي

  ؛اإليرادات-  
  ؛المالية المصاريؼ - 
 ؛ الممكية طريقة استخداـ حالة في التابعة الشركات في الخسائر أك األرباح حصة- 
 المكاسب مبمغ (2) ك المتكقفة، لمعمميات الضريبة قبؿ كالخسائر األرباح (1) إجمالي يتضمف كحيد مبمغ -

  :ككذلؾ ، المتكقفة لمعمميات المككنة (الفركع) الفرع أك األصكؿ عمى التنازؿ عف الناتجة كالخسائر
  ؛الضرائب -

                                                 
1
دارية، جامعة     .20-19ص  – ، ص 2007، جكاف 1، العدد بسكرة عقارم مصطفى، مجمة أبحاث اقتصادية كا 
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  .الخسارة أك الربح -

  :المالية الدكرة خسائر أك ألرباح تكزيع أنيا عمى الدخؿ قائمة في المكالية البنكد عمى كذلؾ اإلفصاح يجب
   ؛الممكية حقكؽ في األقمية لحقكؽ المخصصة كالخسائر األرباح -

  ؛الشركة في المالؾ لصالح المخصصة كالخسائر األرباح -

 .المؤسسة أنشطة نتائج (عادؿ بشكؿ) حقيقة تعكس بأنيا يعتقد عندما أخرل معمكمات إضافة يمكف
 .استثنائية بنكدا اعتباره يمكف ما المالحظات في أك الدخؿ قائمة متف عمى يظير أف يمكف ال
 نسبية أىمية لذلؾ كاف إذا اليكامش في أك الدخؿ، قائمة متف عمى إما العناصر بعض عف اإلفصاح يجب 

  :مثؿ
   ؛المباني األراضي، قيمة تخفيض أك بيعو قيمة صافي إلى المخزكف تكمفة تخفيض-  
 لنفس كذلؾ (تقييميا إعادة عند الثابتة  )األصكؿ تعمية تخضع العكس حالة في .بيعيا قيمة إلى التجييزات-

 ؛  اإلجراءات
   ؛المؤسسة أنشطة ىيكمة إلعادة المخصصة المؤكنات- 
  ؛كالتجييزات المباني األراضي، عف التنازؿ أك التخمي-  
   ؛المالية األكراؽ في االستثمارات عف التنازؿ - 

  ؛المتكقفة العمميات

 . النزاعات تسكية
 أك ( االىتالكات األجكر، مصاريؼ األكلية، المكاد) طبيعتيا عمى اعتمادا إما المصاريؼ تصنيؼ يتـ أف يجب

 الدخؿ، قائمة إعداد كظيفة عمى المؤسسة اعتمدت إذا حيف ( اإلدارية، البيع، مصاريؼ) كظيفتيا عمى اعتمادا
 المصاريؼ تمؾ طبيعة حكؿ إضافية معمكمات عف اإلفصاح يتكجب فإنو التصنيؼ في المصاريؼ الممحقات أك
(. المناجـ معنكية، مادية،) األصكؿ اىتالؾ طبيعة تفصيؿ األقؿ عمى –

 : (EDIMMA)كالجدكؿ التالي يبيف قائمة الدخؿ لمؤسسة 
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دج                          :              الكحدة 2010/12/31 في (EDIMMA) قائمة الدخل لمؤسسة ( 17)جدول رقم 

البيان                   2009 2010  

 المبيعات
المبيعات تكمفة    

64438264.43 
53848667.77- 

16992155.17 
8180400.56- 

1 
 

الربح مجمؿ  10589596.66 8811754.61  

أخرل تشغيؿ إيرادات  
  تسكيقية مصركفات

إدارية مصركفات  
أخرل تشغيؿ مصركفات  

 

1752421.41 
 

4534501.23- 
9027676.46- 
2790363.39- 

1939329.79 
   

3206588.9- 
10656066.86- 
2725190.11- 

2 
 

 
3 

التشغيؿ ربح صافي  4010523.01- 5836761.47-  

تمكيمية مصاريؼ  60668.74- - 
 

 

الضرائب في الربح صافي  
 الضرائب

4071191.75- 
1300720.39- 

5836761.47-    
356935.36- 

 

 

الربح صافي  5371912.14- 6193696.83-  

 (6)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 

 : الدخل بقائمة المتعمقة اإليضاحات

 لممؤسسة؛ النتائج حسابات جدكؿ مف مباشرة كتأخذ : المبيعات– 1

 ؛ المالية المنتكجات كىي : أخرل تشغيؿ إيرادات –2

 :كيبينيا الجدكؿ التالي . المصاريؼ– 3
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                           دج : الوحدة(:                     EDIMMA) المالية لمؤسسة المصروفات( : 18) جدول رقم 

 2010 2009  البياف

  تسكيقية مصركفات

إدارية مصركفات  
أخرل تشغيؿ مصركفات  

 

 
4534501.23 
9027676.46 
2790363.39 

 
3206588.9 

10656066.86 
2725190.11 

 16587845.87 16352541.08 المجمكع

 (6)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الممحؽ رقـ : المصدر 

  منيا المشتقة والنسب النقدية التدفقات قائمة : الثالث المبحث

 ىما القائمة ىذه لعرض النقدية التدفقات قائمة السابع الدكلي المحاسبي المعيار في مقبكلتاف طريقتاف يكجد
 كعرض احتساب طريقة في يكمف الطريقتيف ىاتيف بيف كاالختالؼ المباشرة، غير كالطريقة المباشرة الطريقة
 فيك كالتمكيمية االستثمارية األنشطة مف النقدية التدفقات عرض أما التشغيمية، األنشطة مف النقدية التدفقات
 .1الطريقتيف كمتا في متشابو

 إلى باإلضافة الدخؿ، كقائمة الميزانية في المتكفرة المعمكمات عمى استنادا النقدية التدفقات قائمة إعداد كيتـ
 01/01/2010 : بيف الفترة خالؿ الحسابات بحركة كالخاصة المؤسسة دفاتر مف تستخرج معطيات

 : كىي 31/12/2010ك

 .دج  9969051.69 =المستخدميف مصاريؼ -

 .دج54925.33  =مدفكعة مالية كمصاريؼ فكائد -

 .دج 162475.00 = ثابتة أصكؿ شراء -

 .دج1996941.67  = تنازؿ عف تثبيتات مالية -

 .دج58425.00 =  مقبكضات مف إصدار أسيـ  -

 

                                                 

.107محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سابؽ، ص   1  
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 دج 2590306.97= إيرادات االستثمار  -

 : المباشرة الطريقةب (EDIMMA )لمؤسسة النقدية التدفقات قائمة إعداد: المطمب االول 

 مف المتحصالت مثؿ التشغيمية العمميات مف النقدية عمى لمحصكؿ المباشرة المصادر لبياف تستخدـ الطريقة ىذه
 عمى النقدم الصرؼ أكجو ككذلؾ كالفكائد، التكزيعات مف المحصمة النقدية ككذلؾ البضاعة بيع مف العمالء
. 1المختمفة التشغيمية المصركفات كسداد المشتراة البضاعة مقابؿ لممكرديف السداد مثؿ لمشركة التشغيمية األنشطة
 لمكصكؿ التمكيؿ عمميات مف النقدم التدفؽ كصافي االستثمار عمميات مف النقدم التدفؽ صافي يضاؼ بعدىا
 قائمة يبيف التالي كالجدكؿ. 2السنة بداية في النقدية رصيد إلى يضاؼ ثـ السنة، خالؿ النقدم التدفؽ صافي إلى

: المباشرة لمطريقة كفقا( EDIMMA)لمؤسسة النقدية التدفقات

 ( .EDIMMA)لمؤسسة ( المباشرة الطريقة ) النقدية التدفقات قائمة (19) رقم جدول           

 دج : الوحدة                                                     31/12/2010 في          

البيان            2010 مالحظة 

التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات  
العمالء مف نقدية مقبكضات  
كالمستخدميف لممكرديف نقدية مدفكعات  

 
1 
2 
 

 
18195807.61 

18626361.1- 

 

التشغيؿ مف متكلدة نقدية  

 
3 

 
430553.49-  

 
المدفكعة الفكائد  

مدفكعة دخؿ ضرائب  
العادية غير العناصر قبل  نقدية تدفقات  

  (زالزؿ أضرار متحصالت )عادية غير مقبكضات

 
 
 

 

54925.33  - 
356935.36 - 

 
842414.18- 

- 

(أ )التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي   -842414.18 

                                                 
 .149كماؿ الديف الدىراكم، عبد اهلل ىالؿ، مرجع سابؽ، ص 1
 .147منير شاكر محمد، إسماعيؿ إسماعيؿ، عبد الناصر نكر، مرجع سابؽ، ص 2
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االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات  
ثابتة أصكؿ شراء  

آالت بيع مقبكضات  
مالية تثبيتات اقتناء عف المسحكبات  
مالية تثبيتات عف التنازؿ عممية عف التحصيالت  

مقبكضة الفكائد  
مقبكضة تكزيعات  

  
162475.00- 

    
   

 

1996941.67 

 

 

(ب)االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات صافي   1834466.67 

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات  

 أسيـ إصدار مف مقبكضات
األجؿ طكيؿ اقتراض مف مقبكضات  
التمكيمي التأجير التزامات مف مدفكعات  
مدفكعة تكزيعات  

  
    

58425.00 
  

(جـ)التمويل أنشطة من النقدية التدفقات صافي   58425.00 

(جـ+ب+أ )الفترة في النقدية تغيرات   1050477.49 

الفترة أول حكميا في وما النقدية رصيد   5571470.75 

الفترة أخر حكميا في وما النقدية رصيد   6621948.24 

 المؤسسة كثائؽ عمى باالعتماد الطالب إعداد مف  :المصدر

 ( :  المباشرة الطريقة )النقدية التدفقات بقائمة المتعمقة اإليضاحات

 : العمالء من النقدية المقبوضات – 1

 رصيد في حدث الذم التغير االعتبار في نأخذ أف الضركرم مف العمالء مف النقدية المتحصالت لتحديد
 المتحصالت مف اكبر العاـ خالؿ تمت التي اآلجمة المبيعات قيمة أف تعني فالزيادة العاـ، مدار عمى المدينيف

 يتـ لـ كلكف اإليرادات في زيادة عميو ترتب قد التشغيمي النشاط فإف أخرل كبعبارة الفترة، نفس خالؿ المدينيف مف
 يتـ الحالة ىذه في الفترة خالؿ النقدية المقبكضات في الزيادة مقدار إلى كلمكصكؿ اإليرادات، تمؾ كؿ تحصيؿ

 إلى المدينيف رصيد في النقص إضافة يتـ كبالعكس. المبيعات إيراد إجمالي مف المدينيف رصيد في الزيادة طرح
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 مف النقدية المقبكضات ألف نظرا العمالء مف النقدية المقبكضات في الزيادة إلى كلمكصكؿ المبيعات إيراد إجمالي
. 1المبيعات إيراد عف تزيد الحالة ىذه في العمالء

 : يمي كما تحسب العمالء مف النقدية المقبكضات  فإف السابقة البيانات باستخداـ أنو أم 

 دج: ء               الوحدة العمال من النقدية المقبوضات( 20)جدول رقم 

 المبالغ الوسطية المبالغ البيان

 16992155.17  الدخؿ قائمة مف المبيعات

 +1203652.44  العمالء قيمة في النقص يضاؼ

 31/12/2010 في العمالء رصيد
 01/01/2010 في العمالء رصيد

24114245.30 
25317897.74 

 

 18195807.61  العمالء من نقدية مقبوضات

 ( .6( )4( )1)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى المالحؽ : المصدر 

 : لمموردين النقدية المدفوعات– 2

 عف ذلؾ كيتـ العاـ خالؿ المشتريات قيمة تحديد البداية في يجب المكرديف، إلى النقدية المدفكعات إلى لمكصكؿ
 أف تعني المدة نياية في المخزكف رصيد فزيادة ، المخزكف في بالتغير المباعة البضاعة تكمفة تعديؿ طريؽ

 البضاعة تكمفة عمى المخزكف في الزيادة تضاؼ ليذا. المباعة البضاعة تكمفة مف أكبر العاـ خالؿ المشتريات
 تحديد المشتريات قيمة تحديد كيمي .صحيح كالعكس العاـ، خالؿ تمت التي المشتريات رقـ إلى لمكصكؿ المباعة

 رصيد فزيادة الدائنيف، رصيد في النقص أك بالزيادة المشتريات قيمة تعديؿ طريؽ عف المكرديف إلى المدفكعات
 يتـ ليذا. المكرديف إلى التسديدات مقدار عف تزيد العاـ خالؿ تمت التي اآلجمة المشتريات أف تعني الدائنيف
 حالة في يتـ كالعكس المكرديف إلى النقدية المدفكعات إلى لمكصكؿ الزيادة ىذه بمقدار المشتريات رقـ تخفيض
 : يمي كما لممكرديف النقدية المدفكعات كتحسب. 2الدائنيف رصيد في النقص

 الدائنيف رصيد في النقص + المخزكف في النقص – المخزكف في الزيادة + المباعة البضاعة تكمفة قيمة تمثؿ
.  الدفع كأكراؽ الدائنيف رصيد في الزيادة – الدفع كأكراؽ

                                                 

.823-822ص– أحمد محمد زامؿ، مرجع سابؽ، ص   1  
 .824-823ص – ، مرجع سابؽ، ص   2
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 5094165.47       31/12/2010 في المخزكف رصيد : المخزكف رصيد في الزيادة 

   -4673027.10       31/12/2009 في المخزكف رصيد          

= 421138.37                         المخزكف رصيد في الزيادة       

 44721998.19      31/12/2010 في الدائنيف رصيد : الدائنيف رصيد في النقص      

   - 44777768.67           2009/ 31/12 في الدائنيف رصيد                                     

-   =        55770.48                 الدائنيف رصيد في النقص      

 دج 8180400.56 المبيعات تكمفة كجدت الدخؿ قائمة خالؿ كمف

 55770.48  + 421138.37 + 8180400.56 = لممكرديف النقدية المدفكعات      

 دج  8657309.41         = 

 دج 9969051.69 =لممستخدميف النقدية المدفكعات أما

 دج 18626361.1= 9969051.69 + 8657309.41 = كالمستخدميف لممكرديف النقدية المدفكعات

    كالمستخدميف لممكرديف نقدية مدفكعات -  العمالء مف نقدية مقبكضات = التشغيل من متولدة نقدية- 3 

=                                18195807.61      - 18626361.1 

 دج  -430553.49     =

.تستخرج مباشرة مف قائمة الدخؿ: ضرائب دخؿ مدفكعة - 4  

بمكجب   :المباشرة غير الطريقةب (EDIMMA )لمؤسسة النقدية التدفقات قائمة إعداد :المطمب الثاني 
الطريقة غير المباشرة ككما كرد بمعيار المحاسبة الدكلي السابع قائمة التدفقات النقدية، يتـ الكصكؿ إلى صافي 
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التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية مف خالؿ استخداـ صافي الربح قبؿ الفكائد كالضرائب الظاىر بقائمة 
 : 1الدخؿ كتعديمو بالبنكد التالية لتحكيمو مف أساس االستحقاؽ إلى األساس النقدم

إضافة قيمة اىتالؾ األصكؿ غير المتداكلة كقيمة إطفاء األصكؿ غير المممكسة كأية نفقات ال تحتاج  -
حيث أف ىذه البنكد تظير ضمف المصاريؼ بقائمة الدخؿ مما يؤدم إلى تخفيض : إلى نقدية مدفكعة 

صافي الربح رغـ أنيا ال تمثؿ أك تحتاج إلى تدفقات نقدية كبالتالي يتكجب إضافتيا لتعديؿ الربح 
 .المحاسبي المعد عمى أساس االستحقاؽ إلى ربح نقدم

عند بيع : المكاسب أك الخسائر الناتجة عف التخمص مف األصكؿ غير المتداكلة أك االستثمارات المالية  -
المنشأة ألصكؿ ثابتة مثؿ السيارات كاآلالت أك االستثمارات في األسيـ كالسندات فقد ينتج عف العممية 
مكاسب أك خسائر تظير ضمف قائمة الدخؿ،إال أف قيمة ىذه المكاسب أك الخسائر ال تعد مف األنشطة 

التشغيمية بؿ تعتبر أنشطة استثمارية ، لذا يتـ إلغاء اثر ىذه البنكد مف صافي الربح كذلؾ إلظيارىا 
 .ضمف التدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية

إف الزيادة في األصكؿ المتداكلة يمثؿ تدفقات نقدية تشغيمية سالبة : التغير في األصكؿ المتداكلة  -
كبالتالي يجب طرحيا مف صافي الربح في حيف يمثؿ النقص في األصكؿ المتداكلة تدفقات نقدية 

 .تشغيمية مكجبة يجب إضافتيا

بعكس األصكؿ المتداكلة فإف الزيادة في المطمكبات المتداكلة يمثؿ : التغير في المطمكبات المتداكلة  -
تدفقات نقدية تشغيمية مكجبة كبالتالي يجب إضافتيا إلى صافي الربح في حيف يمثؿ النقص في 

 .المطمكبات المتداكلة تدفقات نقدية تشغيمية سالبة يتكجب طرحيا

 .النقدية المدفكعة كمصركؼ فائدة -

كالجدكؿ التالي يكضح البنكد التي يتـ تعديميا مف األنشطة  .النقدية المدفكعة كضرائب عمى الدخؿ -
 :التشغيمية

 

 

                                                 
1
 .114-113ص– محمد أبك نصار، جمعة حميدات، مرجع سابؽ، ص  



استخدام نسب قائمة التدفقات النقدية في تقييم االداء المالي              الفصل الثالث                      
 -الوادي – دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي                                           

102 

 

 

 . البنود التي يتم تعديميا ضمن األنشطة التشغيمية( 21)              جدول رقم 

 والضرائب الفوائد قبل الربح صافي  التعديل

 االىتالؾ مصركؼ يضاؼ

 اإلطفاء مصركؼ يضاؼ

 متداكلة غير األصكؿ قيمة في كالتدني البيع خسائر يضاؼ

 المتداكلة غير األصكؿ بيع مكاسب يطرح

 مقدما المدفكعة المصاريؼ المدينة، الذمـ المخزكف، ) المتداكلة األصكؿ في النقص يضاؼ
) 

  (مقدما المدفكعة المصاريؼ المدينة، الذمـ المخزكف، ) المتداكلة األصكؿ في الزيادة يطرح

  (الدفع مستحقة المصاريؼ الدائنة، الذمـ ) المتداكلة المطمكبات في النقص يطرح

  (الدفع مستحقة المصاريؼ الدائنة، الذمـ ) المتداكلة المطمكبات في الزيادة يضاؼ

 فائدة كمصركؼ المدفكعة النقدية يطرح

 الدخؿ عمى كضرائب المدفكعة النقدية يطرح

 التشغيمية األنشطة مف النقدية التدفقات صافي /

الجكانب النظرية – محمد أبك نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة كاإلبالغ المالية الدكلية : المصدر 
. 115، ص 2009، دار كائؿ لمنشر، عماف، 02الطبعة– كالعممية 
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: (EDIMMA)لمؤسسة  المباشرة غير لمطريقة كفقا النقدية التدفقات قائمة يكضحكالجدكؿ التالي 

 ( :EDIMMA)لمؤسسة ( المباشرة غير الطريقة ) النقدية التدفقات قائمة (22) رقم جدول     

 دج : الوحدة.                                                         31/12/2010 في       

البيان            2010 مالحظة 

التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات  
 غير كالبنكد الضرائب قبؿ( الخسارة أك )الربح صافي
  العادية

  :ب تسكيتو يتـ
المممكسة كغير الثابتة األصكؿ إىتالؾ  

العممة تحكيؿ خسارة  
االستثمار إيرادات  
المدينة الفكائد  

 
1 
 
 

2 

 
6193696.83- 

 
 
 

2725190.11 
- 
 

2590306.97 

54925.33     - 
 

 
العامؿ ماؿ رأس في التغيرات قبؿ التشغيؿ ربح  

  
933125.08- 

 
اآلخركف كالمدينكف العمالء رصيد في النقص  
المخزكف في الزيادة  
الدائنكف حسابات في النقص  

مدفكعة دخؿ ضرائب  
 

العادية غير العناصر قبل  نقدية تدفقات  
 (   زالزؿ أضرار متحصالت )عادية غير مقبكضات

    

 
3 
 
 

 
924555.11 
421138.37- 

 
55770.48- 

356935.36- 
 

842414.18- 
- 

(أ )التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي   -842414.18 
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االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات  
ثابتة أصكؿ شراء  

آالت بيع مقبكضات  
مالية تثبيتات اقتناء عف المسحكبات  
مالية تثبيتات عف التنازؿ عممية عف التحصيالت  

مقبكضة الفكائد  
مقبكضة تكزيعات  

  
162475.00- 

- 
- 

1996941.67 
 
- 
- 

(ب)االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات صافي   1834466.67 

التمويل أنشطة من النقدية التدفقات  

أسيـ إصدار مف مقبكضات  
األجؿ طكيؿ اقتراض مف مقبكضات  
التمكيمي التأجير التزامات مف مدفكعات  
مدفكعة تكزيعات  

  
- 

58425.00 

- 
- 

(جـ )التمويل أنشطة من النقدية التدفقات صافي   58425.00 

(جـ+ب+أ )الفترة في النقدية تغيرات   1050477.49 

الفترة أول حكميا في وما النقدية رصيد   5571470.75 

الفترة أخر حكميا في وما النقدية رصيد   6621948.24 

. المؤسسة كثائؽ عمى باالعتماد الطالب إعداد مف : المصدر

 ( :  المباشرة غير الطريقة )النقدية التدفقات بقائمة المتعمقة اإليضاحات

 قبؿ الضرائب كالبنكد غير العادية تمثؿ صافي نتيجة السنة المالية ؛ (أك الخسارة)صافي الربح  -1

 : إىالؾ األصكؿ الثابتة كغير المممكسة -2

 كاالىتالؾ 2010 دج كتمثؿ الفرؽ بيف االىتالؾ المتراكـ لسنة 2721240.11=إىالؾ األصكؿ الثابتة 
 2009المتراكـ لسنة 

ألف اىتالؾ 2010دج تمثؿ اىتالؾ األصكؿ المعنكية لسنة 3950.00 = اىتالؾ األصكؿ غير المممكسة 
.  ال يكجد 2009االصكؿ غير المممكسة لسنة 

 دج 2725190.11 =3950.00 +2721240.11 = إىالؾ األصكؿ الثابتة كغير المممكسة
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 :النقص في رصيد العمالء كالمدينكف اآلخركف  -3

      30548231.09 = 31/12/2010رصيد العمالء كالمدينكف في                         

-     31472786.2 =      01/01/2010رصيد العمالء كالمدينكف في                      

    =924555.11-                       =       النقص في رصيد العمالء كالمدينكف اآلخركف

    

 ( :EDIMMA)مؤسسة أداء تقييم في المستخدمة النقدية التدفقات قائمة نسب :المطمب الثالث 

 المختمفة، المنشآت في األداء كتقييـ النقدم التدفقات تحميؿ أساليب مف ميما أسمكبا النقدية التدفقات نسب تشكؿ
 الدخؿ بقكائـ المرتبطة التقميدية المالية بالنسب مقارنة بطيئا كاف كاستخداميا النسب ىذه تطكر أف كيالحظ
 المنشآت كمطالبة أساسية، قائمة النقدية التدفقات قائمة اعتبار في التأخير إلى ذلؾ يعكد حيث المالي كالكضع
لزاميا  قائمة أىمية مف أىميتيا النقدية التدفقات نسب كتكتسب األخرل، القكائـ جانب إلى القائمة ىذه بإصدار كا 
 عمييا االعتماد يمكف التي المعمكمات كىي النقدم التدفؽ عف معمكمات القائمة ىذه تضـ حيث النقدم التدفؽ
 الحكـ بمجاالت يتعمؽ فيما كخاصة التقميدية المالية القكائـ تتضمنيا التي الساكنة المعمكمات مف أفضؿ بشكؿ
. 1المنشآت كاستمرارية سيكلة عمى

 : السيولة تقييم نسب : الفرع االول 

   التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                        

 الدين تغطية نسبة    = 

 . والتمويمية االستثمارية لألنشطة الخارجة النقدية التدفقات                                             

                                        -842414.18 

 5.18                           =  =    الديف تغطية نسبة- % 

            162475.00 
                                                 

1
 .213مؤيد راضي خنفر، غساف فالح المطارنة، مرجع سابؽ، ص   
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 بالمطمكبات لمكفاء التشغيمية األنشطة مف نقدية تدفقات تكليد عمىالمؤسسة  قدرة عدـ إلى النسبة ىذه كتشير
 األنشطة مف النقدية التدفقات كفاية عمى ذلؾ دؿ سالبة النسبة ىذه أف كبما ، الضركرية كالتمكيمية االستثمارية
 .االحتياجات بيذه لمكفاء التشغيمية

التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                                       

 الديون فوائد لتسديد الالزمة المدفوعات نسبة = 

  الديون فوائد                                                                        

 

                                                  -842414.18 

 15.33                              =  =الديون فوائد لتسديد الالزمة المدفوعات نسبة- % 

 54925.33                          

 الفكائد لدفع الالزمة السيكلة مجاؿ في مشاكؿ تكاجو المؤسسة ألف سيئ مؤشر فيذا سالبة النسبة ىذه إف
. لمديكف المستحقة

 

 الدفع وأوراق األجل طويمة لمديون الحالي االستحقاق إلى التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات نسبة 
  : يمي كما كتحسب   :األجل قصيرة

  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                         

  =                       

. األجل قصيرة  الدفع وأوراق الديون   + األجل طويمة الدين استحقاقات                               
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= األجل قصيرة  الدفع وأوراق الديون   + األجل طويمة الدين استحقاقات

  دج  6412481.60 =6412481.60 + 0     

                             -842414.18 

 =                          =                       0.13- % 

                             6412481.60 

 األجؿ طكيمة الديكف باستحقاقات المتمثمة بالتزاماتيا الكفاء عمى المؤسسة قدرة عدـ إلى النسبة ىذه تشير    
 مف كيعاني سيء لممؤسسة السيكلة كضع أف يعني  فيذا سالبة أنيا كبما األجؿ قصيرة الدفع كأكراؽ كالديكف
. بيا تتعمؽ مشكالت

 : الربحية  تقييم نسب : الفرع الثاني 

  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات                                                                     

 التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات كفاية نسبة = 

 األساسية النقدية االحتياجات                                                                         

 : يمي ما األساسية النقدية االحتياجات كتمثؿ

 18626361.1=                                 التشغيمية لألنشطة الخارجة النقدية التدفقات -

 +    54925.33= العاـ خالؿ المستحقة كاألقساط الفكائد في المتمثمة الديكف أعباء مدفكعات -

         +0=                              اإلنتاجية الطاقة عمى لمحفاظ الالزمة الرأسمالية النفقات -

         +0=                  المساىميف عمى النقدية األرباح تكزيعات لتسديد الالزمة المدفكعات -

 18681286.43 =                           األساسية النقدية االحتياجات                           
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                                                                 -842414.18 

 0.04 =                       = التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات كفاية نسبة-  %

                                                                18681286.43 

 االحتياجات مف % 4 نجد كىنا منيا تكفره كما النقدية االحتياجات ىذه تمبية عمى القدرة مدل النسبة ىذه كتبيف
. التشغيمية النقدية بالتدفقات مغطاة غير األساسية النقدية

  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                         

 التشغيمية النقدية مؤشر    = 

  الربح صافي                                                          

. خسارة حالة في النتيجة ألف بالمؤسسة مكجكدة غير النسبة ىذه

 التشغيمية النقدية التدفقات صافي                                                        

 التشغيمية النقدية التدفقات نسبة = 

 المبيعات                                                                   

                                                         -842414.18 

 0.05 =                           = التشغيمية النقدية التدفقات نسبة- % 

                                                        16992155.17 

 عمى يجب سالبة النسبة ىذه أف كبما لممؤسسة، الكاردة النقدية لمتدفقات أساسي مصدر النقدية المبيعات حيث
. زبائنيا مف النقدية تحصيؿ في المتبعة االئتماف سياسة تغيير المؤسسة

  التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                                      

 التشغيمي النشاط ( دليل )مؤشر  =

  .والضريبة الفوائد قبل  التشغيمية األنشطة من الدخل صافي                                               
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       -842414.18 

 0.13=                      = التشغيمي النشاط ( دليؿ )مؤشر- % 

                                              6086564.5 

 التشغيؿ مصاريؼ – الربح مجمؿ = الدخؿ صافي

 المباعة البضاعة تكمفة – المبيعات إيراد = الربح مجمؿ

  دج8811754.61 =8180400.56- 16992155.17 =الربح مجمؿ

  دج6086564.5 =2725190.11 - 8811754.61 = الدخؿ صافي

. المؤسسة نتيجة عف تعتبر فيي سالبة أنيا كبما المؤسسة  أرباح ارتفاع عمى ذلؾ يدؿ النسبة ىذه ارتفاع إف

 التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                                             

 التشغيمي النقدي التدفق من الموجودات عمى العائد نسبة = 

 . الموجودات إجمالي                                                                                   

                                           -842414.18 

 0.01 =                     =التشغيمي النقدم التدفؽ مف المكجكدات عمى العائد نسبة-  % 

                                                                    82126546.75 

  تشغيمية نقدية تدفقات تكليد عمى  المؤسسةأصكؿ قدرة مدل النسبة ىذه تكضح 

 

 : يمي ما النسب ىذه بيف مف   :المالية السياسات تقييم نسب  :الفرع الثالث 

 التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات صافي                                            

 النقدية التوزيعات نسبة = 
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  لممساىمين النقدية التوزيعات                                                        

  خالؿ مف النقدية األرباح تكزيع مجاؿ في المؤسسة إدارة تتبعيا التي السياسة عف معمكمات النسبة ىذه تكفر
 األرباح ) لممساىميف النقدية التكزيعات كبما ، السياسة ىذه استقرار كمدل التشغيمية األنشطة مف النقدية تدفقاتيا

.  خارجية مصادر إلى بحاجة ليست فإنيا الصفر تساكم(  

  المقبوضة والتوزيعات الفوائد إيراد من المتحققة النقدية المتحصالت                                   

 المقبوضة والتوزيعات الفوائد نسبة=  

 . التشغيمية األنشطة من الداخمة النقدية التدفقات                                                     

1996941.67                                                              

 0.10                         =  =المقبكضة كالتكزيعات الفكائد نسبة % 

                                                     18195807.61                                                               
 المالية األكراؽ خالؿ مف االستثمارات لعكائد النسبية األىمية  عمى تدؿ كىي10 %  ب مكجبة النسبة ىذه

  .القركض خالؿ مف النسبة ىذه زيادة المؤسسة عمى يجب كبالتالي

  الرأسمالي اإلنفاق                                       

 الرأسمالي اإلنفاق نسبة    = 

 األجل طويمة وقروض وسندات أسيم إصدار من الداخمة النقدية التدفقات                                 

                                     162475.00 

 2.78 =                          = الرأسمالي اإلنفاؽ نسبة % 

                                     58425.00             

 النسبة كىذه الثابتة، األصكؿ تمكيؿ في األجؿ الطكيمة التمكيؿ مصادر مساىمة مدل عف النسبة ىذه تعبر
 كيفية عف كالمقرضيف لممستثمريف ىاما مؤشر النسبة ىذه تعد كلذلؾ ، المخزكف في االستثمار زيادة نتيجة

 .اإلدارة قبؿ مف أمكاليـ استخداـ
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 :  المالية المرونة :الفرع الرابع 

  العمميات من النقدية التدفقات صافي                                                      

  الديون لتغطية النقدي المعدل = 

. اإلجمالية الديون متوسط                                                          

6621948.24                                            

  0.13 =                         =الديكف لتغطية النقدم المعدؿ   %

50423683.72                                                         

 2 (/المدة نياية الديون إجمالي + المدة بداية الديون إجمالي =) اإلجمالية الديون متوسط

  دج50423683.72= 2(/51532334.11+49315033.32 =) اإلجمالية الديون متوسط

 جدا ضعيفة كىي  العمميات مف النقدية التدفقات صافي مف التزاماتيا سداد عمى المؤسسة قدرة المعدؿ كيبيف
 معرضة فيي كبالتالي العمميات، في المستخدمة األصكؿ مف جزء بيع أك بتصفية تقكـ أف المؤسسة كعمى

. استحقاقيا عند بالتزاماتيا الكفاء في لصعكبة

 : الحرة النقدية التدفقات  :الفرع الخامس 

 ( .التوزيعات+ الرأسمالي اإلنفاق – ) العمميات من التدفقات صافي =  الحرة النقدية صافي  

  دج6459473.24 (=162475.00+0 – )6621948.24 =

 المقياس كىذا الديكف، سداد جديدة، استثمارات عمى لإلنفاؽ القابمة النقدية مقدار تمثؿ الحرة النقدية صافي
 تمكيؿ مصادر إلى الرجكع دكف االلتزامات سداد عمى المؤسسة كقدرة المؤسسة المالية المركنة مستكل يكضح
 استخداميا يمكف التي النقدية مقدار كذلؾ كيبيف الرأسمالي، إنفاقيا بمستكل االحتفاظ عمىتيا قدركذلؾ ك خارجية

. اإلضافية االستثمارات في
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 : الثالث الفصل خالصة

 مف المشتقة المالية النسب باستخداـ الدراسة محؿ لممؤسسة المالي األداء كتحميؿ بتشخيص قيامنا خالؿ مف
 خزينة تحقيؽ مف تمكنت قد تكزيع كصيانة العتاد الفالحي  مؤسسة بأف القكؿ يمكف النقدية التدفقات قائمة
 المؤسسة فإف ىذا رغـ لكف ، المؤسسة ليذه النقدية التدفقات قائمة خالؿ مف تأكيده تـ ما كىذا مكجبة، صافية
 : في كالمتمثمة ىذه دراستنا خالؿ مف إلييا التكصؿ تـ التي االختالالت بعض مف تعاني تبقى

 عمى سمبا اثر ما كىك الخارجية النقدية التدفقات مف اقؿ التشغيمية األنشطة مف الداخمة النقدية التدفقات -
 عمى كيتكجب النقدية، اثر ما كىك%  -80.19  بنسبة سالبا جعمو بحيث لممؤسسة الرئيسي النشاط

 الخارجة النقدية التدفقات تنكيع إلى باإلضافة كالعماؿ لممكرديف النقدية المدفكعات تخفيض المؤسسة
 .العمالء مف التحصيؿ طريقة كتغيير

 النقدية االحتياجات مف%  4 نسبة حتى تغطي لـ سالبة التشغيمية األنشطة مف النقدية التدفقات -
 األساسية

  .التشغيمية األنشطة مف النقدية التدفقات في كبير نقص يعتبر كىذا

 تقييـ نسب تحميؿ خالؿ مف مالحظتو تـ ما كىذا األخيرة، السنة خالؿ المؤسسة أداء في تراجع ىناؾ -
 االىتالكات تراكـ مع خاصة استثماراتيا بتجديد تقـ لـ المؤسسة أف عمى يدؿ ما كىذا السيكلة

 .ليا المخصصة

 عف تنازلت المؤسسة ألف%  174.63 بنسبة جيدة فيي االستثمارية األنشطة مف النقدية لمتدفقات بالنسبة أما
 النقدية التدفقات أما قميمة، بنسبة إال ثابتة أصكؿ بشراء تقـ لـ المقابؿ كفي كبيرة بقيمة استثمارية مالية تثبيتات

. المؤسسة لحجـ مقبكلة نسبة تعتبر كىي%   5.56 نسبة تمثؿ التمكيمية األنشطة مف



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخـاتمـــــــة
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة
 

114 

 

 القرارات كاتخاذ المؤسسة نشاط مراقبة خاللو مف يمكف كالذم ضركريا، أمرا المؤسسة أداء تقييـ يعتبر
 تقييـ في المستخدمة األدكات أىـ احد ىذا بحثنا في اخترنا كلقد المحددة، األىداؼ لتحقيؽ الالزمة التصحيحية

التي تبيف المقبكضات كالمدفكعات  النقدية التدفقات قائمة كىي أال المالي الجانب تخص كالتي المؤسسة أداء
النقدية كصافي التغير في النقد الناتج عف األنشطة التشغيمية كاالستثمارية كالتمكيمية لممنشأة خالؿ الفترة المالية 
مف خالؿ المقارنة بيف رصيد النقدية أكؿ المدة  كآخر المدة ، كيتـ إعداد ىذه القائمة كفؽ األساس النقدم عف 
طريؽ تقسيـ التدفقات النقدية إلى تدفقات نقدية داخمة كتدفقات نقدية خارجة ضمف ثالثة أنشطة رئيسية ىي 

 عمى المؤسسةكلذا تبيف قائمة التدفقات النقدية قدرة . األنشطة التشغيمية كاألنشطة االستثمارية كاألنشطة التمكيمية
إدارة التدفقات النقدية ، فإذا كاف رصيد النقدية في آخر المدة عاٍؿ كأكبر مف االلتزامات المتداكلة بكثير ربما 

كعمى العكس مف ذلؾ . يشير ذلؾ إلى قصكر في إدارة النقدية كعدـ استغالؿ النقد في استثمارات قصيرة األجؿ
. المؤسسةإذا كاف ىذا الرصيد أقؿ بكثير مف التزاماتيا المتداكلة فيذا يشير ربما إلى تدني مستكل سيكلة 

كلمتغمب عمى جزء مف نقاط الضعؼ التي تعاني منيا كؿ مف الميزانية كقائمة الدخؿ، فقد أصبح إعداد قائمة 
التدفؽ النقدم أمران ضركريان عند نشر البيانات المالية لممؤسسة، حيث يمكف ليذه القائمة سد الفجكات التالية 

: المكجكدة في القكائـ المالية األخرل  
  ؛الؾ كاإلطفاء عمى رقـ صافي التدفؽ النقدمت أثر المصركفات غير النقدية كاالهتغير- 

بياف العمميات النقدية لمختمؼ النشاطات التي حدثت داخؿ المؤسسة خالؿ الفترة المالية كليس فقط األرصدة - 
  ؛الدفترية ليذه النشاطات كما تظيره الميزانية أك نتائج األعماؿ الدفترية التي تظيرىا قائمة الدخؿ

إظيار صافي التغير في النقد في بداية كنياية الفترة ، كتكزيع بنكد التدفقات النقدية عمى أنشطة ذات طبيعة - 
 ، األمر الذم يصعب إظياره إذا مؤسسةلؿمترابطة تساعد في تكضيح بعض األمكر الميمة عف الكضع المالي 

فمثال تظير الميزانية رصيد الذمـ المدينة كما تظير . ما تـ النظر إلى الميزانية  كقائمة الدخؿ كؿ عمى حدة 
قائمة الدخؿ المبيعات، سكاء اآلجمة منيا أك النقدية، في حيف تقـك قائمة التدفؽ النقدم بإظيار بند المبيعات 
اإلجمالية ككذلؾ النقد الفعمي المقبكض منيا عند ربط قيمة المبيعات الظاىرة في قائمة الدخؿ مع التغير في 

.  المدينيف في الميزانية

مما – عنو  الذم ال يمكف التخمي–  كؿ مف الميزانية كقائمة الدخؿ يتـ إعدادىما في ظؿ مبدأ االستحقاؽ كما أف
يجعميما يعبراف عف الكضعية المالية ال غير، غير أف الكضعية النقدية لممؤسسة ميـ أيضا مف اجؿ تحديث 
استثماراتيا  مما حكؿ االىتماـ إلى قائمة التدفقات النقدية كأصبح اىتماـ مستخدمي القكائـ المالية ليس فقط 
مقابمة التكاليؼ مع اإليرادات بؿ تعداه إلى مقابمة التدفقات النقدية الداخمة مع الخارجة، مما أعطى بعدا  
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أخر لمقكائـ المالية، كىنا تظير أىمية االعتماد عمى قائمة التدفقات النقدية حيث تكفر معمكمات لمستخدمي 
القكائـ المالية عمى درجة السيكلة كالربحية التي تعتمدىا المؤسسة كمركنتيا المالية كدرجة المخاطرة التي 

تصاحب تدفقاتيا كمدل قدرتيا عمى مكاجية تعيداتيا عندما يحيف معادىا، كقدرتيا عمى تكليد النقدية كما في 
حكميا كما أف المؤشر الحقيقي لمربح ليس الربح المتكلد مف قائمة الدخؿ إذ قد تحقؽ المؤسسة أرباحا كمع ذلؾ 

. يككف لدييا تدفقات نقدية سالبة كىذا يؤدم بالمؤسسة لمكاجية أزمات مالية تؤثر عمى التزاماتيا النقدية

 مف خالؿ إسقاط الدراسة النظرية عمى مؤسسة تكزيع كصيانة العتاد الفالحي خالؿ : نتائج الدراسة التطبيقية
 :تكصمنا إلى استنتاج مجمكعة مف المالحظات، كالمتمثمة في ما يمي  2010ك 2009الفترة الممتدة بيف سنتي 

لـ تستطع المؤسسة تحقيؽ التكازف المالي خالؿ فترة الدراسة، كىذا يعني أف المؤسسة غير قادرة عمى  -
 تمكيؿ استثماراتيا عف طريؽ مكاردىا الثابتة ؛

كخاصة نسبة تغطية الديف - مف خالؿ حساب نسب تقييـ السيكلة تبيف أف المؤسسة مثقمة بالديكف  -
 لمكفاء التشغيمية األنشطة مف نقدية تدفقات تكليدعمى كىي غير قادرة -  % -5.18كالتي تساكم 
 الديكف فكائد لتسديد الالزمة المدفكعات نسبة، باإلضافة إلى الضركرية كالتمكيمية االستثمارية بالمطمكبات
  ؛لمديكف المستحقة الفكائد لدفع الالزمة السيكلة مجاؿ في مشاكؿ كىي تبيف   %-15.33كالتي تمثؿ 

مف خالؿ حساب نسب تقييـ الربحية تبيف أف المؤسسة مثقمة بالخسائر كىذا راجع إلى إعادة تقييـ رأس  -
 مف النقدية التدفقات كفاية نسبة ، كمف جية أخرل كما تبينو 2008الماؿ بزيادتو مف جية في سنة 

 األساسية النقدية االحتياجات مف %   4 كتدؿ عمى أف %-0.04 كالتي تساكم إلى التشغيمية األنشطة
مف قبؿ المؤسسة  المتبعة االئتماف سياسة تغييرإلى ، باإلضافة التشغيمية النقدية بالتدفقات مغطاة غير
  .، ككذا تمديد آجاؿ الدفع لممكرديف زبائنيا مف النقدية تحصيؿ في

أما بالنسبة لمسياسات المالية المتبعة مف قبؿ المؤسسة فيي متكسطة كما تبينو نسب ىذه السياسات مثؿ  -
؛ كيجب عمى %  2.78=  الرأسمالي اإلنفاؽ كنسبة  %0.10=  المقبكضة كالتكزيعات الفكائد نسبة

 كيفية عف كالمقرضيف لممستثمريف ىاما مؤشرألنيا  المؤسسة زيادة ىذه النسب مف خالؿ القركض
 .اإلدارة قبؿ مف أمكاليـ استخداـ

كبالرغـ مف كؿ ىذه االختالالت كالنقائص إال أف المؤسسة استطاعت تحقيؽ صافي خزينة مكجبة بحيث 
 . 2010 دج في سنة6621948.24دج إلى 5571470.75  ب  2009كاف يقدر في سنة 
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 : يمي ما إلى كتكصمنا المطركحة الفرضيات نتائج عمى كقفنا لقد  :الفرضيات واختبار نتائج

 ما مفيـك قائمة التدفقات النقدية التي ىي عبارة عف قائمة تعرض مصادر التدفقات  :األولى لمفرضية بالنسبة
النقدية الداخمة كالخارجة كتيدؼ إلى تكفير المعمكمات لمستخدمي القكائـ المالية حكؿ التغيرات الحاصمة في 

. النقدية كما يعادليا

 القكائـ في لنقص ليس  أىمية قائمة التدفقات النقدية مقارنة مع باقي القكائـ األخرل :الثانية لمفرضية بالنسبة
نما األخرل ألف قائمة التدفقات النقدية تعتبر قائمة مكممة لقائمة الدخؿ كذلؾ بإفصاحيا عف التدفقات النقدية  كا 

المتكلدة عف العمميات التشغيمية لممنشأة، كما تعتبر مكممة لمميزانية كذلؾ بإفصاحيا عف عمميات التدفقات النقدية 
. التي تؤدم إلى تغيير في األصكؿ كااللتزامات كحقكؽ الممكية 

 معمكمات  ألنيا تكفرمؤسسةاؿالنقدية في تقييـ سيكلة كربحية   مساىمة قائمة التدفقات :الثالثة لمفرضية بالنسبة

 المؤسسة بيا تتمتع التي السيكلة درجة عمى لمتعرؼ كسيمة كتعتبر المالية، القكائـ كمستخدمي اإلدارة مف لكؿ مفيدة

 مف مستخدمييا تمكف القائمة تمؾ أف إلى باإلضافة ، تدفقاتيا تصاحب التي المخاطر كدرجة المالية كمركنتيا

. كالسيكلة  الربحية حيث مف المؤسسة بأداء عالية تنبؤية بقدرة تمتعيا إلى باإلضافة المؤسسة أداء عمى الرقابة
 

 :كأخيرا تكصمنا إلى بعض النتائج نمخصيا فيما يمي 
أف قائمة التدفقات النقدية كبدكف القكائـ المالية األخرل ليست كافية لتقديـ المعمكمات الالزمة لممستثمريف  -

كالدائنيف كالمستخدميف اآلخريف ، بمعنى أف قائمة التدفقات النقدية ليست بديال عف القكائـ المالية 
 األخرل ؛

 أف قائمة التدفقات النقدية ال تككف مفيدة بمعزؿ عف القكائـ المالية األخرل ؛ -

  أف قائمة التدفقات النقدية ليست عرضة لتحريؼ األداء مقارنة بقائمة الدخؿ ؛  -

أف قائمة التدفقات النقدية تقدـ معمكمات ىامة حكؿ قدرة المشركع عمى سداد التزاماتو كسداد التكزيعات  -
  ؛كالفكائد

أف قائمة التدفقات النقدية تقدـ معمكمات تساىـ في تقييـ سيكلة كربحية المؤسسة باإلضافة إلى  -
 .السياسات المتبعة قصد اتخاذ قرارات مناسبة مستقبال
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 لقد تناكلنا مف خالؿ دراستنا ليذا المكضكع جانبا ميما في المؤسسة مف خالؿ النسب المالية :أفاق البحث 
المشتقة مف قائمة التدفقات النقدية كدكرىا في تقييـ الكضعية المالية لممؤسسة سكاء مف سيكلة أك ربحية أك 

سياسات مالية متبعة، غير أننا لـ نتناكؿ جانبا أخر ميما بعد عممية التقييـ كىك دكر قائمة التدفقات النقدية في 
 .اتخاذ القرارات االستثمارية
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