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 الملخص

 والخاص 07 المعيار المحاسبي رقم 1976في مارس  صدرت لجنة المعايير المحاسبية الدوليةأ
تم ، كما أن جدول التمويل قد معيار في البداية صعوبة كبيرة في التطبيقوقد لقي هذا ال بجدول التمويل

متطلبات بناء جدول المعيار المحاسبي السابع يتناول  بجدول تدفقات الخزينة و1990ته سنة تغيير تسمي
تدفقات الخزينة الذي يعرض قائمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من وإلى خزينة المؤسسة تبعا 

 دورة االستغالل، االستثمار والتمويل خالل دورة محاسبية محددة  والتي تشمل،للدورات الرئيسية لنشاطها
 .ة، وهذا كله يساعد المؤسسة على تسيير المخاطر والتحكم الجيد في السيولة الماليةعادة تكون سن

 – التحليل المالي –جدول تدفقات الخزينة - المعيار المحاسبي الدولي السابع  :الكلمات الدالة
 . التشخيص المالي

Résumé 

Le comité international des normes comptables a émis en mars 1976 la 

norme comptable n° 07 concernant le tableau de financement. Cette norme a eu 

beaucoup de difficultés pour son application notamment au début. Puis en 1990, 

son intitulé a été changé pour « tableau des flux de trésorerie ». 

La norme comptable reprend exhaustivement tous les flux entrants et 

sortants de la trésorerie et ce pendant les cycles d'exploitation, d'investissement 

et de financement de l’année comptable. Cette norme permet à l’entreprise une 

meilleure gestion des risques et le contrôle des liquidités. 

Abstract : 

The International Accounting Standards Committee issued in March 1976 

Accounting Standard No. 07 on the cash flow statement. This standard has had 

many difficulties in its application especially at the beginning. Then in 1990, its 

title was changed to « cash flow».  

The accounting standard adopts exhaustively all the inflows and outflows 

of cash and that during the operating cycles, investment and financing of the 

accounting year. This standard allows the company better risk management and 

cash control. 
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 :تمهيد
بعد  لقد تعرضنا يف اجلانب النظري إىل الطرق واألساليب ادلستخدمة يف التشخيص ادلايل، وذلك

حيظى باىتمام  أن تعرفنا على ماىيتو وأمهيتو يف ادلؤسسات االقتصادية، وباعتبار أن التشخيص ادلايل
اجلميع لكشفو للوضعية ادلالية للمؤسسة وحتديد نقاط القوة ومكامن الضعف، وبالتايل جيعل مسريي 

 يف اختاذ القرارات باستنادىم إىل نتائج ادلتحصل عليها، كفوئنيباجلوانب ادلالية  ىذه ادلؤسسات ملمني
بعض  أن نطبق  من خالذلاذلكالنظرية على أرض الواقع و  الدراسةإسقاطوسنحاول يف ىذا الفصل 

 . GL2/Zسونطراك وبالتحديد يف مركبىذه األدوات وادلؤشرات اليت تطرقنا إليها سابقا على مؤسسة 
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 "سوناطراك"لمحة تاريخية حول مؤسسة : المبحث األول
 بعد أن استقلت اجلزائر أصبح اذلدف الوحيد واألساسي ىو البحث عن إنشاء قاعدة اقتصادية

 ن التحرر من التبعية اليت خلفها ادلستعمر وأن تسيطر اجلزائر على اقتصادىاملذلك كان البد  متينة،
األمثل  وتوجيهو خلدماهتا وخصوصا الصناعات الثقيلة واليت كان أمهها صناعة احملروقات على الوجـو

 .خلدمة أىداف التنمية االقتصادية للبالد
 نشأة وأهداف مؤسسة سونطراك: المطلب األول

 نشأة مؤسسة سونطراك: أوال
 عترب سوناطراك من أول ادلؤسسات اليت أنشأهتا اجلزائر بعد االستقالل حيث كان البد مـنت

أن  اسًتجاع السيادة الكاملة على احملروقات، لذا كان البد عليها أن تتزود بأداة اقتصادية وعملية قـادرة
مرت ىذه  حتل زلل الشركات األجنبية يف ميدان استغالل االحتياطات البًتولية والغازية يف بالدنـا، وقـد

 :ادلرحلة بعدة مراحل ىي
 : المرحلة األولى .1

 كانت حتت ،1963ديسـمرب 31 ادلؤرخ فـي 491-63 أنشأت شركة سوناطراك مبرسوم رئاسي رقم 
 كان اختيارا نابعا وصاية وزارة الطاقة والصناعة البًتوكيماوية، والنشاط الذي أحيطت بو ىـذه ادلؤسسـة

 ادلنشئ مل يعهد ذلا مبهمة من اإلدارة يف جعل سوناطراك اإلدارة ادلميزة لصناعة احملروقات، ولكن ادلرسوم
 أوكلت ذلا ىي تسيري خط فقد كانت ادلهمة التـي. النقل والتسويق اليت كانت حتت السيطرة األجنبية

 أرزيو والذي يعترب أول إصلاز أنابيب البًتول والذي يربط بني مركز التخزين وحوض احلمراء ومينـاء
 805يصل طوذلا حوايل  100%ذلا  صناعي حققتو اجلزائر وسوناطراك طبعا وأول قناة لنقل البًتول ملك

 .كلم
ادلرسوم  وسعت صالحياهتا لتشمل كافة نشاطات قطاع احملروقـات بفضـل 1966وابتدءا من سنة 

 :ويف ىذا اإلطار كانت تقوم مبا يلي 1966 سبتمرب 22الصادر يف 66-296 رقم 
 تنفيذ كافة العمليات ادلتعلقة بالتنقيب واالستثمار الصناعي والتجاري حلقول احملروقات -

 .وادلواد ادلشتقة منها إىل جانب استغالذلا
 .معاجلة ودتويل احملروقات -
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 إنشاء وامتالك منشآت ومصانع ادلعاجلة الصناعية للمحروقات والسـيما تسـويق وتشجيع  -
بعني االعتبار  الصناعة البًتوكيماوية وادلواد ادلشتقة، سواء داخل الوطن أو خارجو، آخـذين

 .االلتزامات اليت حبيازة بعض الشركات األجنبية
 مرحلة التأميم: المرحلة الثانية .2

حىت  عرفت سوناطراك تطورا ىائال يف كافة ميادين ىذا القطاع بدءا من التنقيب عن احملروقـات
أمهية سوناطراك  عملية تسويقها مرورا بالبحث واإلنتاج، النقل والتصفية البًتوكيماوية والتمويـل، غيـر أن

على  وسوناطراك تعمل ومنذ ذلك التاريخ 1971.فيفري 24 مل تتأكد ومل تتغري إال بتأميم احملروقات يف 
القطاع،  التكنولوجيا اخلاصة هبذا تعزيز عملية االسًتجاع الكامل للثروات البًتولية والغازية والـتحكم فـي

 .ةلتسد احلاجات الطاقوية احمللي
ووسائل  وإىل يومنا ىذا عرفت سوناطراك نشاطات مكثفة يف البحث والتنقيـب وتطـوير أجهـزة

 .االستغالل يف اإلنتاج والنقل والتسويق وبناء ادلصانع لتكرير اخلام والتمييع وادلعاجلة
البًتول  على األقل من فوائد الشركات األجنبيـة مـن 51%بعد التأميمات أصبحت دتلك وتتلقى 

 إىل أكرب درجة والغاز، وبالتايل أصبحت قادرة على القيام مبهمتها يف الرفع من قيمة احملروقات الوطنيـة
 .شلكنة
 مؤسسة سونطراكأهداف : ثانيا

ادلادة السابعة  يف 1998 فيفري11 ادلؤرخ يف  98-48 هتدف الشركة حسب ادلرسوم الرئاسي رقم
 :سواء يف اجلزائر أو خارجها إىل

 .التنقيب عن احملروقات والبحث عنها واستغالذلا -
 .تطوير شبكات نقل احملروقات وختزينها، شحنها وتسيريىا -
 .دتييع الغاز الطبيعي ومعاجلة وتقومي احملروقات الغازية -
 .حتويل احملروقات وتكريرىا -
 .تسويق احملروقات -
 .أو أجنبية إمناء سلتلف أشكال األعمال ادلشًتكة يف اجلزائر، أو خارجها مـع شركة جزائرية -
شركة موجودة  احليازة على حقيبة أسهم، االشًتاك يف رأس ادلال على كـل القيم ادلنقـولة يف -

 .سيتم إنشاؤىا يف اخلارج أو يف اجلزائر أو
 .دتوين البالد باحملروقات على األمدين ادلتوسط والبعيد -
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 .دراسة كل ادلصادر األخرى للطاقة وترقيتها وتقوديها -
 فائدة تطوير كل نشاط لو عالقة مباشرة بصناعة احملروقات وكل عمل ديكن أن يًتتب منو -

 .لسوناطراك
 تطور نشاطات شركة سوناطراك: المطلب الثاني

 حيتلو قطاع شهدت شركة سوناطراك منذ إنشائها تطورات ىامة، وىذا نسبة إىل احليز ادلعتبـر الـذي
 اسًتاتيجيا يف تطوير احملروقات يف سلتلف سلططات التنمية احمللية بالنظر إىل كون القطـاع يلعـب دورا

 .االقتصاد الوطين
يربط  فبعد االنتصارات الكربى اليت حققتها الشركة خالل مرحلة التسيري الذايت وإصلاز أول أنبوب

الشركات  بني حوض احلمراء وأرزيو، شهدت سوناطراك عصرىا الذىيب بعد تأميم احملروقات وإبعاد
للصناعة   اجملال بعـد احتكارىـا(التخطيط )األجنبية، حيث فسح ذلا النمط االقتصادي وادلنتج آنذاك

 .البًتولية والغازية يف اجلزائر
ادلرتبطة  مليار دج لبناء أنبوب التجهيزات3.4 ( 1970- 1966 )فخصص ذلا ادلخطط التمهيدي

على   واليت تصادف ادلخطط الرباعي األول وبناءا(1973-1970 )أما الفًتة ادلمتدة ما بني ر،بالتصدي
أرزيو، كما  ثالث خطوط لورشة التمييع الغازي يف سكيكدة مت إنشاء أول مركب للتمييـع والتصـفية فـي

 1.5تقارب  اكتشفت شركة سوناطراك حقول بًتولية جديدة وخصصت يف ىذه ادلرحلة قيمة استثمار
 .مليار دج

بالنظر إىل  بالنسبة لسوناطراك مرحلة جـد ىامـة( 1977-1974 )وتعترب ادلرحلة ادلمتدة ما بني
 خصص من أجل ذلك اإلصلازات الضخمة احملققة واليت تعترب مفخرة للصناعة البًتوليـة اجلزائريـة، حيـث

 مشاريع صناعية للتمويل مليار دج الستغالل حاسي الرمل، وبناء مركبات دتييع الغاز والبدء فـي 62
 .البًتوكيماوي

 الربامج اجلارية  من حياة سوناطراك كانـت كمرحلـة إلدتـام(1984-1980 )أما ادلرحلة ادلمتدة من
 اجليدة من البًتوكيمياء مثل تطوير حقول الغاز، جتهيز مؤسسات االستغالل واخلدمات البًتولية والربامج

 .مليار دج14 اللتان يتلقيان وحدمها 
لالستمرار يف  وكباقي ادلؤسسات اجلزائرية، شهدت سوناطراك عملية إعادة اذليكلـة كـإجراء ضـروري

 عدة مؤسسات سلتصة النمو ودعم إسًتاتيجية التطور االقتصادي واالجتماعي، وقد دتت العمليـة بإنشـاء
 :مبساعدة سوناطراك يف نشاطها ومن بني ىذه ادلؤسسات نذكر ما يلي
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  ENPC،)مصـنع بيًتوكيميـاويENIP (، )التصفية و التوزيـع )نفطال: مؤسسات إنتاجية -
 (.مصنع األمسدةASMIDAL ( ،)مصنع البالستيك وادلطاط)
ىندسة  )ENGCB، )األعمال البًتوليـة الكبـرىENGTR (: مؤسسات حتقيق واإلصلاز -

 (القنواتENAC ( ،)مدنية وعمارات
احلفـر ENAFOR & ENTP ( ،)اجليوفيزياءENAGEO ( :مؤسسات مصلحية -

مركز )  CERHYD،)ذلندسـة البًتوليـة)  ENEP،)مصاحل يف اآلبـار ENCP (،)والتنقيب
 .أحباث احملروقات

 أرزيو، سكيكدة، حاسي:ويقع كل منها يف: مؤسسات التسيري يف ادلناطق الصناعية -
 .الرمل، حاسي مسعود

 أما مرحلة. وحتتفظ سوناطراك على الصعيد الداخلي مبهمتها يف البحث وإنتاج احملروقات والتمييع
 بأن تستفيد من ما بعد استقالل ادلؤسسات فقد دتيزت باآلثار اإلجيابية، حيث أتيحت ذلا الفرصـة

ادلخاطر، كاالتفاق الذي  الشراكة مع مؤسسات أجنبية خاصة من اجلانـب ادلـايل والتكنولـوجي وجتزئـة
 يعطي ذلذه األخرية صالحية لالستغالل ادلشًتك والذي'' أركو'' مع الشركة األمريكية1984 أبرمتو سنة 

 . ابتدءا من ىذا العقدمليـون دوالر 300 احلصول على جزء من اإلنتاج مبتوسط يقـدر بــ
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 GL2/Zالتعريف بالمركب : المطلب الثالث
بأرزيو أنشأتو مؤسسة سونطراك نظرا لتزايد اىتماماهتا والطلب  2ىو مركب دتييع الغاز الطبيعي رقم 

 .ادلتزايد على الغاز الطبيعي وديكن أن نعطي بطاقة تقنية عن ادلركب مث اذليكل التنظيمي
 البطاقة التقنية: أوال

 بطيوة،: ادلوقع
 .2 كلم7.2ادلساحة 

مث العقد ادلشروع يف  M.N.KKLLOGو APEالنشأة حديثة للمركب وىي من اصلاز الشركة األمريكية 
وكان أول إنتاج للغاز الطبيعي ادلميع  1976 أفريل 15ومت التخطيط لدراسة العملية يف  1976فيفري  09
 .1981فيفري  21يف 

 مليون مًت مكعب سنويا من الغاز 18حقول حاسي رمل، إال أن الطاقة اإلنتاجية تبلغ : مصدر التموين
 .الطبيعي ادلميع

أالف  9قطارات لتمييع الغاز ذات طاقة إنتاجية تقدر ب  6على  GL2/Zيشمل ادلعمل : اإلمكانيات
 125ألف مًت مكعب إىل  30مًت مكعب يوميا ومركزان لشحن الغاز ادلميع يف البواخر تبلغ محولتها من 

ألف مًت مكعب وفيما خيص التخزين فيحتوي على ثالثة أحواض من الغاز الطبيعي سعة كل واحدة 
 .ألف مًت مكعب، كما صلد ثالثة مولدات للطاقة الكهربائية 100منها 
 الهيكل التنظيمي: ثانيا

 : يف الشكل التايلGL2/Zديكن الوقوف على اذليكل التنظيمي للمركب 
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 GL2/Zالهيكل التنظيمي لمركب : (08)الشكل رقم 

 
  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر

تعترب ىذه الدائرة العنصر األساسي يف تسيري الشؤون ادلالية : التعريف بالدائرة المالية والقانونية
والقانونية للمركب حيث تكمن أمهية ىذا القسم انو ادلسري ادلايل الذي يقوم جبميع العمليات ادلالية 

والنقدية على ادلدى الطويل أو القصري، ويتكون من أربع مصاحل هتتم كل مصلحة بتسيري شؤون خاصة 
 .هبا

 تقوم ىذه ادلصلحة بتسجيل مجيع عمليات اليت يقوم هبا ادلركب :مصلحة المحاسبة العامة .1
 : وتنقسم ىذه ادلصلحة إىل ثالث فروع

تقوم بتحليل حلالة تقارب بني سلتلف وحدات تسوية األجور : فرع احملاسبة ادلركزية -
 .والرواتب

 دائرة التقنية دائرة ادلالية دائرة األمن دائرة األشغال اجلديدة

خلية عالقات   التمويندائرة ة اإلنتاجدائر ة الصيانةدائر ة الوسائل العامةدائر دلوارد البشريةدائرة ا
 العمل

 المدير

 مساعد ادلدير

 مصلحة التنظيم مصلحة اإلعالم اآليل

 مديرية ادلستخدمني مديرية األشغال

 أمانة التسيري
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. تقوم باإلشراف على عمليات تسيري ادلخزونات واالستثمارات: فرع ادلخازن واالستثمارات -
تنقسم إىل مورد داخلي ومورد خارجي يتمثل عمل ىذا الفرع يف مراقبة : فرع ادلوردين

 .الفواتري وتقييدىا
تقوم ىذه ادلصلحة جبميع العمليات النقدية اليت يقوم هبا ادلركب وتنقسم إىل : مصلحة الخزينة .2

 :ثالث فروع
 .حتقيق العمليات بالدينار: فرع البنك بالدينار -
 .حتقيق مجيع العمليات بالعملة الصعبة: فرع البنك بالعملة -
 . والتسبيقات ادلمنوحةةتسوية أجور العمال ادلؤقت: فرع الصندوق -

تقوم ىذه ادلصلحة جبميع العمليات القانونية ادلتعلقة بادلركب وىي تنقسم : المصلحة القانونية .3
 :إىل فرعني

 .إبرام العقود مع ادلتعاملني اخلارجني: فرع العقود القانونية -
 .هتتم بكل تقارب ما بني ادلركب وسلتلف اجلهات: فرع التأمينات واجلباية -

 :تقوم بتسيري شؤون ادلركب وتنقسم إىل: مصلحة دراسة التسيير .4
 .تقدمي ادلخطط السنوي: فرع ادليزانية التقديرية -
 .يقوم ىذا الفرع حبساب التكلفة وادلردودية للمركب: فرع احملاسبة التحليلية -
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 الهيكل التنظيمي لقسم المالية: (09)الشكل رقم 

 
  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر

 GL2/Z التشخيص المالي باستخدام جدول تدفقات خزينة لمركب :المبحث الثاني
 2014-2012للفترة عرض القوائم المالية لمركب : األولالمطلب 

 2014-2012عرض الميزانية المالية للمؤسسة للفترة : أوال

يف اجلدول  2012ديكن توضيح ادليزانية ادلالية لسنة  :2012لسنة  الميزانية المالية للمؤسسة .1
 : التايل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

صلحة م
 ادلعلومات

 احملاسبةصلحة م

 قسم المالية

 اخلزينةصلحة م ادلصلحة القانونية

فرع اجلباية 
 والتامني

 فرع العقود

 فرع ادليزانية

 فرع احملاسبة

 فرع احملاسبة

 فرع ادلخازن

 فرع ادلوردين

 فرع البنك بالدينار

 فرع البنك بالعملة

 فرع الصندوق
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 2012لسنة  الميزانية المالية للمؤسسة(: 06)الجدول رقم
 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

    الخاصةاألموالرؤوس     غير الجاريةاألصول

 000,00 000 000 12 إصداره مال مت رأس   فارق االقتناء

  ادلال غري مستعان بورأس 262,98 489 178 1 تثبيتات معنوية
 

 028,93 552 978 18 عالوات واحتياطات 393,15 310 788 21 تثبيتات عينية

 681,00 160 29  التقييمإعادةفوارق  792,88 599 164 أراضي

 فارق ادلعادلة 301,40 397 643 2 مباين
 

 127,07 946 853 النتيجة الصافية 298,87 313 980 18 أخرى عينية تثبيتات

 496,56 624 167 1 أخرى خاصة أموالرؤوس  - تثبيتات شلنوح امتيازىا

   425,83 807 462 تثبيتات جاري انجازها
   738,26 369 226 3 تثبيتات مالية

  موضع معادلةموضوعةسندات 
   

 446,46 713 434 2  وحسابات دائنة ملحقة هباأخرىمسامهات 
  

 -  مثبتةأخرىسندات 
  

 483,13 435 11  غري جاريةأخرى مالية وأصولقروض 
  

 808,67 220 780 األصلضرائب مؤجلة على 
  

 333,56 283 029 33  الخاصةاألموالمجموع  820,22 976 655 26  غير الجاريةاألصولمجموع 

  الجاريةاألصول
 

 الخصوم غير الجارية
 

 837,40 016 259 2 قروض وديون مالية 137,50 463 222 التنفيذمخزونات ومنتجات قيد 

 735,27 717 528 ضرائب مؤجلة ومرصود ذلا 895,32 979 282 9 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة

  غري جاريةأخرىديون  836,49 120 001 5 الزبائن
 

 794,39 517 373 1 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 717,75 436 128 2 اآلخرونادلدينون 

 367,06 252 161 4 مجموع الخصوم غير الجارية 341,08 422 153 2 الضرائب وما شاهبها

 خصوم جارية - أخرى واستخدامات شلاثلة أخرى دائنة تحسابا
 

 179,22 257 890 3 ادلوردون واحلسابات ادللحقة 470,36 013 881 8 الموجودات وما شابهها

 األخرى ادلالية اجلارية واألصول ادلوظفة األموال
 

 693,33 412 878 الضرائب

 750,23 227 083 3 أخرىديون  470,36 013 881 8 اخلزينة

  
 

 خزينة سلبية
 

 622,78 897 851 7 مجموع الخصوم الجارية 503,18 456 386 18  الجاريةاألصولمجمع 

 323,40 433 042 45 مجموع الخصوم 323,40 433 042 45 األصولمجموع 

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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يف اجلدول  2013 ديكن توضيح ادليزانية ادلالية لسنة :2013  لسنةالميزانية المالية للمؤسسة .2
 :التايل

 2013لسنة  الميزانية المالية للمؤسسة(: 07)الجدول رقم
 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

  الخاصةاألموالرؤوس     غير الجاريةاألصول
 

 فارق االقتناء
 

 000,00 000 000 12 إصداره مال مت رأس

  ادلال غري مستعان بورأس 662,51 418 861 تثبيتات معنوية
 652,56 122 980 20 عالوات واحتياطات 103,47 955 360 20 تثبيتات عينية 

 681,00 160 29  التقييمإعادةفوارق  792,88 599 164 أراضي

 فارق ادلعادلة 478,34 373 444 2 مباين
 160,00 863 229 1 النتيجة الصافية 832,25 981 751 17 أخرى عينية تثبيتات 

 أخرى خاصة أموالرؤوس  - تثبيتات شلنوح امتيازىا
   113,22 566 770 تثبيتات جاري انجازها 

   768,96 216 490 3 تثبيتات مالية
  موضع معادلةموضوعةسندات 

   
 526,76 796 562 2  وحسابات دائنة ملحقة هباأخرىمسامهات 

  
 -  مثبتةأخرىسندات 

  
 080,29 289 10  غري جاريةأخرى مالية وأصولقروض 

  
 161,91 131 917 األصلضرائب مؤجلة على 

  
 493,56 146 239 34  الخاصةاألموالمجموع  648,16 156 483 25  غير الجاريةاألصولمجموع 

  الجاريةاألصول
 

 الخصوم غير الجارية
 

 000,00 000 256 2 قروض وديون مالية 392,23 941 234 التنفيذمخزونات ومنتجات قيد 

 379,25 743 713 ضرائب مؤجلة ومرصود ذلا 458,75 090 451 9 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة

  غري جاريةأخرىديون  775,43 464 607 5 الزبائن
 418,05 953 585 1 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 731,68 514 706 2 اآلخرونادلدينون  

 797,30 696 555 4 مجموع الخصوم غير الجارية 951,64 110 137 1 الضرائب وما شاهبها

 خصوم جارية - أخرى واستخدامات شلاثلة أخرى دائنة تحسابا
 

 047,67 600 860 4 ادلوردون واحلسابات ادللحقة 005,73 147 396 13 الموجودات وما شابهها

 األخرى ادلالية اجلارية واألصول ادلوظفة األموال
 

 577,42 915 718 الضرائب

 588,92 976 190 4 أخرىديون  005,73 147 396 13 اخلزينة

  

 

 خزينة سلبية
 214,01 492 770 9 مجموع الخصوم الجارية 856,71 178 082 23  الجاريةاألصولمجمع  

 504,87 335 565 48 مجموع الخصوم 504,87 335 565 48 األصولمجموع 

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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يف اجلدول  2014 ديكن توضيح ادليزانية ادلالية لسنة :2014  لسنةالميزانية المالية للمؤسسة .3
 :التايل

 2014لسنة  الميزانية المالية للمؤسسة(: 08)الجدول رقم
 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

    الخاصةاألموالرؤوس     غير الجاريةاألصول

 000,00 000 000 12 إصداره مال مت رأس   فارق االقتناء

  ادلال غري مستعان بورأس 262,98 489 178 1 تثبيتات معنوية
 

 028,93 552 978 18 عالوات واحتياطات 393,15 310 788 21 تثبيتات عينية

 681,00 160 29  التقييمإعادةفوارق  792,88 599 164 أراضي

 فارق ادلعادلة 301,40 397 643 2 مباين
 

 127,07 946 853 النتيجة الصافية 298,87 313 980 18 أخرى عينية تثبيتات

 496,56 624 167 1 أخرى خاصة أموالرؤوس  - تثبيتات شلنوح امتيازىا

   425,83 807 462 تثبيتات جاري انجازها
   738,26 369 226 3 تثبيتات مالية

  موضع معادلةموضوعةسندات 
   

 446,46 713 434 2  وحسابات دائنة ملحقة هباأخرىمسامهات 
  

 -  مثبتةأخرىسندات 
  

 483,13 435 11  غري جاريةأخرى مالية وأصولقروض 
  

 808,67 220 780 األصلضرائب مؤجلة على 
  

 333,56 283 029 33  الخاصةاألموالمجموع  820,22 976 655 26  غير الجاريةاألصولمجموع 

  الجاريةاألصول
 

 الخصوم غير الجارية
 

 837,40 016 259 2 قروض وديون مالية 137,50 463 222 التنفيذمخزونات ومنتجات قيد 

 735,27 717 528 ضرائب مؤجلة ومرصود ذلا 895,32 979 282 9 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة

  غري جاريةأخرىديون  836,49 120 001 5 الزبائن
 

 794,39 517 373 1 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا 717,75 436 128 2 اآلخرونادلدينون 

 367,06 252 161 4 مجموع الخصوم غير الجارية 341,08 422 153 2 الضرائب وما شاهبها

 خصوم جارية - أخرى واستخدامات شلاثلة أخرى دائنة تحسابا
 

 179,22 257 890 3 ادلوردون واحلسابات ادللحقة 470,36 013 881 8 الموجودات وما شابهها

 األخرى ادلالية اجلارية واألصول ادلوظفة األموال
 

 693,33 412 878 الضرائب

 750,23 227 083 3 أخرىديون  470,36 013 881 8 اخلزينة

  
 

 خزينة سلبية
 

 622,78 897 851 7 مجموع الخصوم الجارية 503,18 456 386 18  الجاريةاألصولمجمع 

 323,40 433 042 45 مجموع الخصوم 323,40 433 042 45 األصولمجموع 

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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 :2014-2012عرض حسابات النتائج للمؤسسة للفترة : ثانيا
 : يف اجلدول التايل2012ديكن توضيح حسابات النتائج لسنة : 2012حسابات النتائج لسنة  .1

 2012حسابات النتائج لسنة : (09)الجدول رقم
 2012 العناصر

 987,31 850 226 14 رقم األعمال

 تغيري سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد الصنع
 

  ادلثبتاإلنتاج
 

  االستغاللإعانات
 

 987,31 850 226 14  السنة الماليةإنتاج-1

 705,69 496 638 1 ادلشًتيات ادلستهلكة

 716,27 979 808 5 األخرىاخلدمات اخلارجية واالستهالكات 

 421,96 476 447 7 استهالك السنة المالية-2

 565,35 374 779 6 (2-1)القيمة المضافة لالستغالل -3

 434,38 644 578 4  ادلستخدمنيأعباء

 964,55 324 169 الضرائب والرسوم وادلدفوعات ادلشاهبة

 166,42 405 031 2  عن االستغاللاإلجماليالفائض -4

 325,83 243 580 األخرىادلنتجات العملياتية 

 282,55 890 149 األخرى العملياتية األعباء

 912,50 891 162 2 ادلخصصات لالىتالك وادلؤونات

 561,82 646 109 استئناف عن خسائر القيمة وادلؤونات

 859,02 512 408 النتيجة العملياتية-5

 604,03 164 756 ادلنتوجات ادلالية

 141,09 341 158  ادلاليةاألعباء

 462,94 823 597 النتيجة المالية-6

 321,96 336 006 1 (6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 799,34 674 206 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 604,45 284 54- حول النتائج العادية (تغيريات)الضرائب ادلؤجلة 

 478,99 905 672 15 مجموع منتجات االنشطة العادية

 351,92 959 818 14  العاديةاألنشطة أعباءمجموع 

 127,07 946 853  العاديةلألنشطةالنتيجة الصافية -8

 ادلنتوجات-العناصر غري العادية
 

 األعباء-العناصر غري العادية
 

 النتيجة غير العادية-9
 

 127,07 946 853 النتيجة الصافية للسنة المالية-10

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
 



 الدراسة الميدانية لمركب سونطراك                                                   الفصل الثالث                             

75 
 

 :يف اجلدول التايل 2013 ديكن توضيح حسابات النتائج لسنة :2013حسابات النتائج لسنة  .2
 2013حسابات النتائج لسنة : (10)الجدول رقم

 2013 العناصر

 970,14 823 525 15 رقم األعمال

 تغيري سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد الصنع
 

  ادلثبتاإلنتاج
 

  االستغاللإعانات
 

 970,14 823 525 15  السنة الماليةإنتاج-1

 008,89 278 393 1 ادلشًتيات ادلستهلكة

 068,33 409 849 5 األخرىاخلدمات اخلارجية واالستهالكات 

 077,22 687 242 7 استهالك السنة المالية-2

 892,92 136 283 8 (2-1)القيمة المضافة لالستغالل -3

 687,02 679 567 4  ادلستخدمنيأعباء

 091,04 095 180 الضرائب والرسوم وادلدفوعات ادلشاهبة

 114,86 362 535 3  عن االستغاللاإلجماليالفائض -4

 173,73 794 679 األخرىادلنتجات العملياتية 

 150,28 577 139 األخرى العملياتية األعباء

 062,44 932 353 2 ادلخصصات لالىتالك وادلؤونات

 068,47 368 28 استئناف عن خسائر القيمة وادلؤونات

 144,34 015 750 1 النتيجة العملياتية-5

 277,66 068 384 ادلنتوجات ادلالية

 129,59 197 492  ادلاليةاألعباء

 851,93 128 108- النتيجة المالية-6

 292,41 886 641 1 (6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 841,67 907 363 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 290,74 115 48 حول النتائج العادية (تغيريات)الضرائب ادلؤجلة 

 490,00 054 618 16  العاديةاألنشطةمجموع منتجات 

 330,00 191 388 15  العاديةاألنشطة أعباءمجموع 

 160,00 863 229 1  العاديةلألنشطةالنتيجة الصافية -8

 ادلنتوجات-العناصر غري العادية
 

 األعباء-العناصر غري العادية
 

 النتيجة غير العادية-9
 

 160,00 863 229 1 النتيجة الصافية للسنة المالية-10

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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 :يف اجلدول التايل 2014ديكن توضيح حسابات النتائج لسنة : 2014حسابات النتائج لسنة  .3
 2014حسابات النتائج لسنة : (11)الجدول رقم
 2014 العناصر

 008,60 000 485 14 رقم األعمال

 تغيري سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد الصنع
 

  ادلثبتاإلنتاج
 

  االستغاللإعانات
 

 008,60 000 485 14  السنة الماليةإنتاج-1

 450,65 116 863 1 ادلشًتيات ادلستهلكة

 913,64 594 486 5 األخرى تواالستهالكااخلدمات اخلارجية 

 364,29 711 349 7 استهالك السنة المالية-2

 644,31 288 135 7 (2-1)القيمة المضافة لالستغالل -3

 624,14 617 841 4  ادلستخدمنيأعباء

 411,27 668 172 الضرائب والرسوم وادلدفوعات ادلشاهبة

 608,90 002 121 2  عن االستغاللاإلجماليالفائض -4

 647,19 859 203 1 األخرىادلنتجات العملياتية 

 550,42 571 300 األخرى العملياتية األعباء

 388,72 441 406 2 ادلخصصات لالىتالك وادلؤونات

 206,72 029 128 استئناف عن خسائر القيمة وادلؤونات

 523,67 878 745 النتيجة العملياتية-5

 236,88 269 739 ادلنتوجات ادلالية

 060,47 338 287  ادلاليةاألعباء

 176,41 931 451 النتيجة المالية-6

 700,08 809 197 1 (6+5)النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 015,55 113 260 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 190,40 623 41 حول النتائج العادية (تغيريات)الضرائب ادلؤجلة 

 099,39 158 556 16  العاديةاألنشطةمجموع منتجات 

 605,26 084 660 15  العاديةاألنشطة أعباءمجموع 

 494,13 073 896  العاديةلألنشطةالنتيجة الصافية -8

 ادلنتوجات-العناصر غري العادية
 

 األعباء-العناصر غري العادية
 

 النتيجة غير العادية-9
 

 494,13 073 896 النتيجة الصافية للسنة المالية-10

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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 2012لسنة  جدول تدفقات اخلزينةديكن توضيح  :2012لسنة عرض جدول تدفقات الخزينة  .4

 : يف اجلدول التايل
 2012لسنة جدول تدفقات الخزينة (: 12)الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
 
 
 

 2012 البيان

   تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التشغيلية

 569,53 432 735 19 التحصيالت ادلقبوضة من عند الزبائن

 523,48 655 658 18 ادلبالغ ادلدفوعة للموردين وادلستخدمني

 906,31 326 33 الفوائد وادلصاريف ادلالية األخرى ادلدفوعة

 240,54 298 719 الضرائب عن النتائج ادلدفوعة

 899,20 151 324 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية

 - تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية

 324 151 899,20 (A)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التشغيلية 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
 

 822,30 481 149 1 ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

 000,00 083 3 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية

 - ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

 - التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

 592,61 483 207 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات ادلالية

 671,75 343 53 احلصص واألقساط ادلقبوضة من النتائج ادلستلمة

 885 571 557,94- (B)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
 

 - التحصيالت يف أعقاب إصدار أسهم

 000,00 380 20 احلصص وغريىا من التوزيعات اليت مت القيام هبا

 - التحصيالت ادلتأتية من القروض

 - تسديدات القروض أو الديون األخرى ادلماثلة

 20 380 000,00- (C)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

 642,21 850 13- تأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبو السيوالت

 595 650 300,95- (A+B+C)تغير أموال الخزينة في الفترة 

 771,31 663 473 9 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند افتتاح السنة ادلالية

 470,36 013 881 8 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند إقفال السنة ادلالية

 300,95 650 592- تغير أموال الخزينة خالل الفترة

 119,47 611 766 2- المقاربة مع النتيجة المحاسبية
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 2013لسنة  جدول تدفقات اخلزينةديكن توضيح  :2013لسنة عرض جدول تدفقات الخزينة  .5

 :يف اجلدول التايل
 2013لسنة  جدول تدفقات الخزينة (:13)الجدول رقم

 2013 البيان

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التشغيلية
 

 702,51 012 018 23 التحصيالت ادلقبوضة من عند الزبائن

 526,76 962 813 18- ادلبالغ ادلدفوعة للموردين وادلستخدمني

 906,56 039 31- الفوائد وادلصاريف ادلالية األخرى ادلدفوعة

 058,21 152 450 الضرائب عن النتائج ادلدفوعة

 327,40 162 623 4 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية

 - تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية

 4 623 162 327,40 (A)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التشغيلية 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
 

 203,14 815 311- ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

 - التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية

 - ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

 - التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

 120,95 551 207 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات ادلالية

 455,00 081 69 احلصص واألقساط ادلقبوضة من النتائج ادلستلمة

 35 182 627,19- (B)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
 

 - التحصيالت يف أعقاب إصدار أسهم

 000,00 220 20- احلصص وغريىا من التوزيعات اليت مت القيام هبا

 - التحصيالت ادلتأتية من القروض

 - تسديدات القروض أو الديون األخرى ادلماثلة

 20 220 000,00- (C)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

 164,84 626 52- تأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبو السيوالت

 4 515 133 535,37 (A+B+C)تغير أموال الخزينة في الفترة 

 470,36 013 881 8 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند افتتاح السنة ادلالية

 005,73 147 396 13 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند إقفال السنة ادلالية

 535,37 133 515 4 تغير أموال الخزينة خالل الفترة

 242,96 247 873 2 المقاربة مع النتيجة المحاسبية

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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 2014لسنة  جدول تدفقات اخلزينةديكن توضيح  :2014لسنة عرض جدول تدفقات الخزينة  .6

 :يف اجلدول التايل
 2014لسنة  جدول تدفقات الخزينة (:14)الجدول رقم

 2014 البيان

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التشغيلية
 

 904,21 325 018 24 التحصيالت ادلقبوضة من عند الزبائن

 201,26 130 823 23- ادلبالغ ادلدفوعة للموردين وادلستخدمني

 075,35 537 42- الفوائد وادلصاريف ادلالية األخرى ادلدفوعة

 967,14 089 55- الضرائب عن النتائج ادلدفوعة

 660,46 568 97 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية

 - تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية

 97 568 660,46 (A)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التشغيلية 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
 

 284,78 220 061 2- ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

 000,00 804 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية

 - ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية

 - التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

 305,82 616 214 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات ادلالية

 180,00 106 75 احلصص واألقساط ادلقبوضة من النتائج ادلستلمة

 1 770 693 798,96- (B)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
 

 - التحصيالت يف أعقاب إصدار أسهم

 000,00 440 50 - احلصص وغريىا من التوزيعات اليت مت القيام هبا

 - التحصيالت ادلتأتية من القروض

 - تسديدات القروض أو الديون األخرى ادلماثلة

 50 440 000,00- (C)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

 230,22 182 119- تأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبو السيوالت

 1 842 747 368,72- (A+B+C)تغير أموال الخزينة في الفترة 

 005,73 147 396 13 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند افتتاح السنة ادلالية

 637,01 399 553 11 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند إقفال السنة ادلالية

 368,72 747 842 1- تغير أموال الخزينة خالل الفترة

 068,80 557 040 3- المقاربة مع النتيجة المحاسبية

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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 2012 تحليل جدول تدفقات الخزينة بواسطة النسب المالية المشتقة للفترة من :المطلب الثاني

 2014إلى 
 نسب مقاييس جودة الربحية: أوال

من بني النسب ادلالية اليت ديكن اشتقاقها من جدول تدفقات اخلزينة وادلتعلقة بتقييم وقياس جودة 
الرحبية، ديكن حساهبا باالعتماد على البيانات ادلالية ادلستخرجة من الوثائق ادلقدمة من قبل مركب 

GL2/Z: 
 : وحتسب ىذه النسبة بالعالقة التالية:نسبة النقدية التشغيلية .1

 
 :وديكن توضيح نتائج السنوات الثالثة يف اجلدول التايل

 نسبة النقدية التشغيلية للمؤسسة: (15)الجدول رقم 
 2014 2013 2012 البيان                            السنوات

 660,46 568 97 327,40 162 623 4 899,20 151 324  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق النقدي من 
   494,13 073 896 160,00 863 229 1  127,07 946 853 النتيجة الصافية

 0,108884663 3,759086765 0,379592914 نسبة النقدية التشغيلية

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
 :التعليق على النتائج

نالحظ أن نسبة النقدية التشغيلية احملققة ترتفع وتنخفض من فًتة إىل أخرى، حيث يتضح من 
أن كل دينار من النتيجة   (2014، 2013، 2012)خالل ادلقارنة بني النسب على مدى ثالث سنوات 

على التوايل، ويرجع ىذا االختالف ادللحوظ إىل التطور  (0.108، 3.759، 0.379)الصافية يولد 
 كان التدفق 2012ادلتذبذب الذي شهده كل من التدفق النقدي التشغيلي والنتيجة الصافية، يف سنة 

 إىل 2013، لريتفع بعد ذلك يف سنة (324.151.899,20)النقدي من األنشطة التشغيلية ما قيمتو 
، ويف ادلقابل شهدت (97.568.660,46) اخنفضت رلددا لتصبح 2014، مث سنة (4.623.162.327,40)

، (853.946.127,07) نتيجة 2012النتيجة الصافية ىي األخرى تطور متذبذب، حيث بلغت يف سنة 
 شهدت اخنفاض 2014، أما النتيجة الصافية يف سنة (1.229.863.160)بقيمة  2013لًتتفع يف سنة 

 (.896.073.494,13)عن النتيجة السابقة بقيمة 
وبالتايل ادلؤشر االجيايب يبني إىل أي مدى صلحت ادلؤسسة يف دعم أرباحها ادلتحققة عرب تدفقاهتا 

النقدية التشغيلية، أو بعبارة أخرى النجاح الذي حققتو األرباح الصافية يف توليد تدفقات نقدية تشغيلية، 

  النتيجة الصافية/  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق النقدي من  =نسبة النقدية التشغيلية 
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فادلؤشر األعلى ذلذه النسبة يشري إىل أداء جيد للمنشاة وقدرة األرباح احملققة على توليد التدفق النقدي 
 .التشغيلي

إذن التفاوت يف التطور بني النتيجة الصافية والتدفق النقدي للمؤسسة، يؤثر سلبا بعدم قدرة أرباح 
 .ادلؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي

 :وديكن توضيح تطور ىده النسبة يف الشكل التايل
 2014إلى  2012تطور مؤشر النقدية للفترة من : (10)الشكل رقم 

 
 (15) من إعداد الطالبة بناءا على اجلدول رقم :المصدر

 :ويتم حساب ىذا ادلؤشر بالعالقة التالية: مؤشر النشاط التشغيلي .2
 

 :وديكن توضيح نتائج السنوات الثالثة يف اجلدول التايل
 مؤشر النشاط التشغيلي للمؤسسة: (16)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 البيان                            السنوات

 660,46 568 97 327,40 162 623 4 899,20 151 324  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق من 
  523,67 878 745 144,34 015 750 1  859,02 512 408 العملياتيةالنتيجة 

 0,13081039 2,641784182 0,793492523 مؤشر النشاط التشغيلي

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
 :التعليق على النتائج

، 2.641، 0.793)من اجلدول أعاله يتضح أن كل دينار من النتيجة العملياتية ولد على التوايل 

من صايف التدفق النقدي التشغيلي، وىذه النسب تعكس التطور ادلتغري يف النتيجة العملياتية،  (0.130
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نسبة النقدية التشغيلية

نسبة النقدية التشغيلية

 العملياتية النتيجة /  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق من  = مؤشر النشاط التشغيلي
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، مث (1.750.015.144،34) إىل 2013، لًتتفع يف سنة (408.512.859,02) بلغت 2012حيث يف سنة 
 (.745.878.523,67) بقيمة 2014تعاود االخنفاض رلددا سنة 

ىذه النسبة توضح مدى قدرة وظيفة االستغالل من خالل األنشطة التشغيلية يف ادلؤسسة على 
 .خلق وتوليد تدفقات نقدية تشغيلية، فكلما ارتفعت ىذه النسبة دل ذلك على جودة أرباح ادلؤسسة

ومن النتائج ادلبينة أعاله، قدرة ادلؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي متذبذبة، وختتلف من سنة 
 . إىل أخرى

 :وديكن توضيح تطور ىده النسبة يف الشكل التايل
 2014إلى  2012تطور مؤشر النشاط التشغيلي للفترة من : (11)الشكل رقم 

 
 (16) من إعداد الطالبة بناءا على اجلدول رقم :المصدر

 :وحيسب حسب العالقة التالية: العائد على األصول من التدفق التشغيلي .3
 

 :وديكن توضيح نتائج السنوات الثالثة يف اجلدول التايل
 العائد على األصول من التدفق التشغيلي للمؤسسة: (17)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 البيان                            السنوات

 660,46 568 97 327,40 162 623 4 899,20 151 324  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق من 
 503,35 793 654 48 504,87 335 565 48   323,40 433 042 45 رلموع األصول

 0,002005325 0,095194696 0,007196589 العائد على األصول من التدفق التشغيلي

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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 رلموع األصول /  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق من  = العائد على األصول من التدفق التشغيلي
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 :التعليق على النتائج
، تبني ىذه النسبة قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من خالل استخدام موجوداهتا
حيث ادلؤشر العايل ذلذه النسبة يطمئن أصحاب الديون على سداد ديوهنم ادلستحقة يف مواعيدىا 

من صايف التدفقات  (0.007)احملددة، ومن اجلدول يبني أن كل دينار مستثمر من األصول قد حقق 
، إال أن ادلؤسسة حسنت من استثماراهتا يف األصول فارتفعت ىذه النسبة يف سنة 2012النقدية لسنة 

 .2014يف سنة  (0.002)، لتنخفض رلددا إىل (0.095)إىل  2013
 :وديكن توضيح تطور ىده النسبة يف الشكل التايل

 2014إلى  2012تطور العائد على األصول من التدفق التشغيلي للفترة من : (12)الشكل رقم 

 

 (17) من إعداد الطالبة بناءا على اجلدول رقم :المصدر

 : ويتم حساب ىذه النسبة بالعالقة التالية:نسبة مؤشر التدفق النقدي التشغيلي .4
 

 :وديكن توضيح نتائج السنوات الثالثة يف اجلدول التايل
 نسبة مؤشر التدفق النقدي التشغيلي للمؤسسة:(18)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 البيان                            السنوات

 660,46 568 97 327,40 162 623 4 899,20 151 324  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق
 008,60 000 485 14 970,14 823 525 15   987,31 850 226 14 صايف ادلبيعات

 0,006735841 0,29777243 0,022784515 نسبة مؤشر التدفق النقدي التشغيلي

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
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العائد على األصول من 
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 صايف ادلبيعات /  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق = نسبة مؤشر التدفق النقدي التشغيلي
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 :التعليق على النتائج
من خالل النتائج اليت تتضح يف اجلدول أعاله، نالحظ أن كل دينار زلقق من ادلبيعات حيقق على 

من صايف التدفق النقدي التشغيلي، ومن ادلالحظ أن ىذه النسبة  (0,006، 0,297، 0,022)التوايل 
، وذلك بسبب ارتفاع صايف ادلبيعات إىل 2013تتطور تطورا متذبذب، وأعاله نسبة كانت يف سنت 

 14.226.850.987,31) وذلك بقيمة 2014و 2012وكانت منخفض يف سنة  (15.525.823.970,14)
على التوايل، ىنا صلد أن سياسية االئتمان ادلتبعة من طرف ادلؤسسة شهدت  (14.485.000.008,6و

 .، وىذا ما يًتجم قدرهتا على حتصيل النقدية2013حتسنا يف سنة 
 :وديكن توضيح تطور ىده النسبة يف الشكل التايل

 2014إلى  2012تطور مؤشر التدفق النقدي التشغيلي للمؤسسة للفترة من : (13)الشكل رقم 

 
 (18) من إعداد الطالبة بناءا على اجلدول رقم :المصدر

 مقاييس جودة السيولة المالية: ثانيا
وديكن حساب النسب اليت تتماشى وادلعطيات ادلوجودة يف الوثائق ادلقدمة من طرف ادلركب 

 :كالتايل
 : ويتم احتساب ىذه النسبة كما يلي:نسبة التغطية النقدية .1
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 :وديكن توضيح نتائج السنوات الثالثة يف اجلدول التايل
 نسبة التغطية النقدية للمؤسسة: (19)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 البيان                            السنوات

 660,46 568 97 327,40 162 623 4 899,20 151 324  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق
التدفقات النقدية اخلارجية لألنشطة االستثمارية 

 والتمويلية
1 149 481 822,30   -311 815 203,14 -2 061 220 284,78 

 -0,047335387 -14,82660974 0,281998282 نسبة التغطية النقدية

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
 :التعليق على النتائج

وىذا ما يعين إن  (0,281) قد بلغت 2012من خالل اجلدول يتبني أن نسبة التغطية النقدية لسنة 
صايف التدفق النقدي يغطي إمجايل التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية والتمويلية، أما سنة 

وىذا راجع  (-0,047) حققت نسبة 2014، وأيضا سنة (-14,82) فقد حققت نسبة سالبة بقيمة 2013
إىل ارتفاع صايف التدفق النقدي ويف ادلقابل اخنفاض التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية 

والتمويلية، وبالتايل فهو مؤشر سيئ بالنسبة للمؤسسة ويعكس عدم قدرة التدفقات النقدية ادلتأتية من 
 . النشاط االستغاليل على دتويل استثمارات ادلؤسسة

 :وديكن توضيح تطور ىذه النسبة يف الشكل التايل
 2014إلى  2012تطور نسبة التغطية النقدية للمؤسسة للفترة من : (14)الشكل رقم 

 

 (19) من إعداد الطالبة بناءا على اجلدول رقم :المصدر
 

نسبة التغطية النقدية
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 : ديكن حساهبا كما يلي:نسبة الفائدة المدفوعة .2
 

 
 :وديكن توضيح نتائج السنوات الثالثة يف اجلدول التايل

 نسبة الفائدة المدفوعة للمؤسسة: (20)الجدول رقم 
 2014 2013 2012 البيان                            السنوات

 660,46 568 97 327,40 162 623 4 899,20 151 324  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق
 075,35 537 42- 906,56 039 31-  906,31 326 33 الفوائد ادلدفوعة

 -2,293732224 -148,9425337 9,726432336 نسبة الفائدة المدفوعة

  من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ادلالية للمؤسسة:المصدر
 :التعليق على النتائج

تبني ىذه النسبة عدد مرات تغطية التدفقات النقدية التشغيلية لفوائد الديون، وبالتايل حسب 
النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول أعاله والذي مت استخالصها من ادلؤسسة زلل الدراسة حققت النسب 

، وباليت كلما كانت ىذه النسبة منخفضة كلما كان ادلؤشر جيدا (-2,293، -178,94، 9,726)التالية 
 .بالنسبة للمؤسسة

 
 :وديكن توضيح تطور ىده النسبة يف الشكل التايل

 2014إلى  2012تطور نسبة الفائدة المدفوعة للمؤسسة للفترة من : (15)الشكل رقم 

 

 .(20) من إعداد الطالبة بناءا على اجلدول رقم :المصدر

نسبة الفائدة المدفوعة

2012

2013

2014

 الفوائد ادلدفوعة /  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق = نسبة الفائدة ادلدفوعة
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 72 2013لسنة  ادليزانية ادلالية للمؤسسة 07
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 83 العائد على األصول من التدفق التشغيلي للمؤسسة 17

 84 نسبة مؤشر التدفق النقدي التشغيلي للمؤسسة 18

 85 نسبة التغطية النقدية للمؤسسة 19

 86 نسبة الفائدة ادلدفوعة للمؤسسة 20



 قائمة األشكال

III 

:قائمة األشكال

 الصفحة العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الرقم 
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 تعترب اإلدارة ادلالية من األوجو اذلامة يف إدارة ادلؤسسات االقتصادية مبا ذلا من أثر جلي على تصوير
 أوجو النشاط االستقاليل وعلى ىذا األساس تتعدد مصادر قاعدة البيانات اليت اجلانب ادلايل دلختلف

 .هتامبختلف أبعادىا و رلاال تعتمدىا اإلدارة العليا لصناعة القرارات ادلالية

ونظرا لتعدد القوائم ادلالية اليت تدرس كل منها جانب معينا،كان جدول تدفقات اخلزينة القائمة 
البارزة اليت ديكن ان تشهدىا ادلؤسسة، فبعد تبين ادلعايري احملاسبية الدولية للمعيار احملاسيب الدويل السابع، 

توضحت بعض اإلجابات اليت عجزت عن حلها القوائم ادلالية األخرى، فادليزانية حتدد ادلركز ادلايل 
 ادلتوصل إليها يف ىذه ةوجدول حسابات النتائج حيدد تطور األداء، لكن من يضمن النتائج االجيايب

 .القوائم تعكس تطورا نقديا حتصيليا خلزينتها

 وتعتمد ادلؤسسة على جدول تدفقات اخلزينة لتوفري معلومات دلستخدمي القوائم ادلالية من خالل
 ارتوقد ا ومدىاتوتعتمدىا ادلؤسسة ومرونتها ادلالية ودرجة ادلخاطرة اليت تصاحب تدفق درجة السيولة اليت

 ا على توليد تدفقات النقدية وما يف حكمها، كما أنتووقدر  عندما حيني ميعادىا،تعهداهتاعلى مواجهة 
 حتقق ادلؤسسة أرباح ومع ذلك يكون إذ قد ادلؤشر احلقيقي للربح ليس الربح ادلتولد من قائمة الدخل،

 .النقدية اتولديها تدفقات نقدية سالبة وىذا يؤدي بادلؤسسة دلواجهة صعوبات مالية تؤثر على التزاما

 وغالبا ما تسعى ادلؤسسة دلعرفة مدى استغالذلا للموارد واإلمكانيات ادلتاحة بشكل فعال، وذلك
 كما يعترب جدول تدفقات اخلزينة وسيلة ىامة ومفيدة يف اختاذ القرارات شلا يسمح دف حتسني أدائها،بو

 يف الوقت ادلناسب، كما حتظى عملية اختاذ القرار يف للمؤسسة بالوقوف على االحنرافات وتصحيحها
 العملية توفر رلموعة من ادلؤسسة بأمهية كبرية وحتدد وضعية ادلؤسسة اجتاه حالة معينة وتتطلب ىذه

 .ادلعومات والسياسات اليت تفيد يف حتديد اختاذ القرار من عدمو

ويف ىذا السياق قمنا مبعاجلة ىذا ادلوضوع من خالل اجلمع بني الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، 
 مبعايري احملاسبة ة ادلفاىيم ادلرتبطحيث تناولنا يف دراستنا النظرية فصلني، الفصل األول تطرقنا فيو إىل

الدولية بصفة عامة، وادلعيار احملاسيب السابع بصفة خاصة، والنماذج اليت جاء هبا ىذا ادلعيار لعرض 
سلتلف األجزاء ادلكونة للخزينة، أما الفصل الثاين فشمل التشخيص ادلايل واىم ادلفاىيم ادلتعلقة بو مع 

الرتكيز على منهجيتو باستخدام جدول تدفقات اخلزينة، وفيما خيص الدراسة التطبيقية فقد حاولنا فيها 
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، وذلك باستخدام أداة جدول تدفقات اخلزينة 2014إىل  2012للفرتة من  GL2/Zحتليل وضعية مركب 
 .وسلتلف ادلؤشرات ادلستخرجة منها وذلك مبساعدة ادليزانية وجدول حسابات النتائج

 النتائج : أوال

 :الفرضية األولى

جاء ادلعيار احملاسيب الدويل السابع لتفسري ما وراء القيم ادلوجبة لنتائج ادلؤسسة، واليت تكون موجبة 
تكون موجبة لكن حقيقة الوضع ادلايل يتنبأ بالعجز، فجاء مبفهوم النقدية والنقد ادلعادل والذي يعرب عن 

حركية التسديدات والتحصيالت النقدية ادلتعلقة بنشاط االستغالل، االستثمار والتمويل، وانعكاسها 
 . (وىذا ما يثبت صحة الفرضية االوىل) على خزينة ادلؤسسة

 :الفرضية الثانية

ال ديكن  جدول تدفقات اخلزينة أداة حديثة وفعالة يف تقييم األداء ادلايل للمؤسسة االقتصادية
 ا النظامبو أتى حديثة أداة جدول تدفقات اخلزينة أن إىلمن خالل البحث توصلنا و ،عنها االستغناء

ا نو ادلؤسسات االقتصادية بإعدادىا ألألزم األخرىاجلديد وىي قائمة مكملة للقوائم ادلالية  احملاسيب ادلايل
 أنشطة االستغالل، أنشطة: أنواع ثالثة إىلتتشكل اخلزينة وذلك بتصنيف نشاط ادلؤسسة  كيف توضح

 وىو ما يسمح باحلكم على الوضعية ادلالية للمؤسسة وذلك من خالل ، التمويلأنشطة، واالستثمار
مواطن القوة والضعف يف تأدية ىذه الوظائف والوقوف على حاالت العجز والفائض على  التعرف على

 (.وىذا ما يثبت صحة الفرضية )اخلزينة مستوى

 :الفرضية الثالثة

 حتليلية خاصة بقائمة مالية ديكن وصفها على أهنا شاملة جلميع أغراض التحليل، أدواتال توجد 
أدوات التحليل ادلتاحة على القائمني بعملية التحليل نتيجة لتعدد القوائم ادلالية ادلعدة، إذ  تعدد وجاء

 أكثر من أداة حتليلية للوصول إىل دالالت حول موضوع البحث، وان تعددىا سوف  استخدامبإمكاهنم
نتائج التحليل، وعليو فأن قائمة التدفقات النقدية تعد جزء مكمل وأساسي إلمكانية حتليل  يعزز من

 . إىل جانب القوائم ادلالية األساسية االقتصاديةالوحدات
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 ويعين)خصوصية نتائج مؤشرات قائمة التدفقات النقدية، إذ من ادلمكن أن تكون نتيجتها موجبة 
  ويعود السبب يف ذلك كوهنا ناجتة من الفرق بني(ويعين نقص بالنقدية) أو سالبة (فائض بالنقدية

  وىذا( والتمويليةواالستثماريةالتشغيلية )الداخلة واخلارجة لكل من أنشطتها الثالث  التدفقات النقدية
 .(وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة) ما دييز نتائجها عن غريىا من ادلؤشرات يف القوائم األخرى

 االقتراحات والتوصيات: ثانيا

ضرورة االىتمام بقائمة التدفقات النقدية كإحدى القوائم ادلالية ادلـستخدمة فـي تـوفري أساس  -
 . نفسها يف فتـرات مالية متتاليةؤسسة أو دلقارنة أداء املؤسساتصلب لعملية ادلقارنة بني أداء امل

 التحليل ادلايل األخرى أدوات استخداماحلاجة إىل إجراء دراسة شلاثلة عن ىذا ادلوضوع يتناول  -
 .اليت مل يتم تناوذلا يف ىذا البحث

 التحليل ادلايل أدواتالسعي وراء دراسة إلجياد أدوات حتليلية جديدة، وذلك من خالل ربط  -
 . التحليل ادلايل ادلبنية على القوائم ادلالية األخرىأدواتادلبنية على التدفقات النقدية مع 

 .زلاولة االستفادة من النتائج السلبية اليت حتققها ادلؤسسة يف التخطيط لتفاديها مستقبال -
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 :تمهيد

 احملاسبة بطبيعتها علم اجتماعي يستجيب للحاجات اآلنية للمجتمع كقد ظلا ىذا العلم كتطور عرب
 التاريخ معتمدا على الفركع األخرل اليت أخذ منها أكثر شلا أعطاىا كقد اعتربت احملاسبة متغًنا تابعا

 انواالت احلياتية كتتميز بأدلجكال تقوده بل تنقاد لتطوراتو يف مجيع ااجملتمع فهي ال تسبق  دتعدلجبتطور ا
 انفعالية كليست فاعلة كترتبط بالوسط االجتماعي الذم توجد فيو كقد كاف نشوؤىا بفضل تفاعل عوامل

 .العصوركتكنولوجية ساعلت مجيعها يف نشأة احملاسبة كتطورىا على مر ة اقتصادية كاجتماعية كسياسي
 عرب تاريخ كىكذا كيف ظػل ادلمارسػات احلديثػة للمحاسػبة أخػذت أعليػة القػوائم ادلاليػة تتفػاكت

ادلمارسات كادلفاىيم كادلبادئ احملاسبية، ففي السابق كانت ادليزانية حتتل مكانة بارزة بٌن القوائم األخرل 
من حيث األعلية، إال أف كجهة النظر ىذه تراجعت لصاٌف قائمة الدخل مند تشكيل ادلعهد األمريكي 

،  كالقدرة علػػى توليد األرباحاألداءتقدـ ادلعلومات ذات الصػػلة بتقيػػيم  اباعتبارهالقانونيٌن، للمحاسبٌن 
كمع مركر الوقت تغًن ىذا احلاؿ كبدأ االىتماـ بقدرة ادلؤسسة على توليد السيولة كىنا صلد من بٌن 
اإلصدارات ادلعايًن احملاسبية الدكلية كاف ادلعيار احملاسيب الدكِف السابع، ادلعيار الكفيل ببياف التدفق 

تدفقات اخلزينػة كالػذم ال ؽلكن ادلسػتخدمٌن مػن معلػػومات عػن توليػد  فػتم اسػتحداث جػدكؿالنقدم، 
بل معلومات عن حركية ادلتحصالت كادلدفوعات النقدية للمؤسسة خالؿ  ادكف حتديػث مصادرهاألرباح 

 .زمنية معينة فرتة
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 اإلطار المفاهيمي للمعيار المحاسبي الدولي السابع: المبحث األول
 احلدكد تالشي إُف أدت اليت احمللية االقتصاديات على االقتصادية كالتكتالت العودلة لتأثًن نظرا
 كافية احمللية احملاسبية األنظمة من عليها ادلتحصل ادلالية ادلعلومات تعد َف كبالتاِف كاالقتصادية، اجلغرافية
 ادلزايا من ادلزيد لكسب السعي إُف العاَف دكؿ مبختلف دفع شلا ادلستعملٌن، تساؤالت على لإلجابة

 ادلعايًن بٌن توافق إلغلاد ماسة احلاجة كجعل األجنيب، االستثمار جلذب تسهيالت كتقدمي باالنفتاح
 احملاسبية ادلمارسات عن االبتعاد زلاكلة يف الدكلية ادلعايًن أعلية كتكمن الدكلية، كادلعايًن زلليا هبا ؿادلعمو
 معلومات كتتضمن للمقارنة، قابلة مالية قوائم على احلصوؿ سبل فع حبثا دكِف توافق كإغلاد ادلتباينة
 .ادلستخدمٌن قبل من راشدة قرارات اختاذ على كتساعد كادلوثوقية بالثبات تتصف

كلعل آخر استخدامات احملاسبة احلديثة جدكؿ تدفقات اخلزينة حسب ادلعيار احملاسيب الػدكِف 
كعليو سنحاكؿ يف ىذا ة، السػابع، كىنػا صلػد أف ىذه ادلعايًن الدكلية خصصت معيارا بأكملو ذلذه القائم

. ادلبحث تقدمي ادلعايًن احملاسبية بصفة عامة كادلعيار احملاسيب الدكِف السابع بصفة خاصة
 معايير المحاسبية الدولية، النشأة والتطور: المطلب األول

 كالتشريعات كالقوانٌن السػائدة فػي كػل دكلػة كتطػور األسػواؽ ادلاليػة األنظمة اختالؼ إُفنظرا 
العادليػة كاخلصخصػة فػي بعػض الػدكؿ كتعػاظم قػوة الشػركات ادلتعػددة اجلنسػيات لتشػمل أصػقاع ادلعمػورة 

ادلنظمات ادلهنية يف كثًن مػن الػدكؿ هتػتم بوضػع معايًنىػا كقػد مػرت ىػذه اجلهػود  ىنا راحت الكثًن من
 .مبراحل عدة

 نشأة معايير المحاسبية وتطورها: أوال
 تعامالهتا يف الشركات تطبقها اليت احملاسبة معايًن بٌن كالتوفيق التوحيد يف زمن منذ احملاسبوف بدأ

 الدكِف ادلؤدتر إُف التوفيق فكرة ترجع كعموما ادلالية، لقوائمها عرض يف أخرل دكؿ يف أخرل منشآت مع
األمريكية،  ادلتحدة الواليات يف لويس سانت مدينة يف 1904 عاـ يف عقد الذم للمحاسبٌن األكؿ
 أكت كيف الكربل، للدكؿ احملاسبية كادلمارسات احملاسبية ادلبادئ دلقارنة ادلناقشات خصصت حيث

 دلعهد كرئيس عملو فرتة أثناء الدكلية للمحاسبٌن الدراسات رلموعة فكرة ينسوف لورد طرح 1966
 للمحاسبٌن الدكِف للمعهد الدكِف ادلؤدتر طرح عندما (ICAEW) ككيلز اصللرتا يف القانونيٌن احملاسبٌن

 (AICPA) العموميٌن القانونيٌن األمريكي للمحاسبٌن  كادلعهد(CICA)  القانونيٌن،
 مع الدراسات رلموعة تأسيس عن 1967 جانفي يف الثالثة ادلعاىد أعلنت كلقد  (ICAEW).كطبعا
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 .الو رئيسا  (Trueblood)تركبالد ركبرت العموميٌن للمحاسبٌن القانونٌن األمريكي ادلعهد رئيس تعيٌن
كثيقة  20كأثناء كجودىا نشرت . 1977ة سن يف حلت سنوات عشر الدراسات رلموعة دامت كقد

 .1كىذه الوثائق كانت على شكل دراسات مقارنة كمسيت اآلراء ادلذكورة فيها استنتاجات
 على معاير ككضع احملاسبة رلاؿ يف الدكِف التوافق إُف دعت اليت الدكلية ادلؤدترات أىم يلي ما كيف
 كسنعرض للمحاسبة الدكلية ادلؤدترات تعقد كبدأت احلاِف القرف بدايات مع بدأت فقد الدكِف ادلستول

 :2يلي فيما أعلها
كالية ميسورم يف الواليات بيف سانت لويس  1904عاـ عقد  األكؿ  الدكِفادلؤدتر احملاسيب-

قبل تأسيس رلمع األمريكية ادلتحدة األمريكية برعاية احتاد مجعيات احملاسبٌن القانونيٌن 
كقد دار البحث يف ذلك ادلؤدتر حوؿ إمكانية توحيد القوانٌن  1917األمريكيٌن عاـ  احملاسبٌن

 .احملاسبية بٌن الدكؿ
 . أمسرتداـيف 1926 الدكِف الثاينادلؤدتر احملاسيب -
 : قدمت فيو ثالثة أحباث رئيسة كىيكقد ، يف نيويورؾ 1929الدكِف الثالث ادلؤدتر احملاسيب -

 االستهالؾ كادلستثمر.  
 االستهالؾ كإعادة التقومي. 
 السنة التجارية أك الطبيعية. 

 90منظمة زلاسبية عينت  49كقد شاركت فيو ، يف لندف 1933الدكِف الرابع ادلؤدتر احملاسيب -

زائرا من اخلارج كقد بلغ عدد الدكؿ اليت مثلت يف ادلؤدتر  79مندكبان عنها باإلضافة إُف حضور 
 .دكلة منها اسرتاليا كنيوزيلندة كبعض الدكؿ األفريقية 22

 250كفدا فضال عن  320كذلك مبشاركة ، برلٌن يف 1938 الدكِف اخلامسادلؤدتر احملاسيب -

 .مشارؾ من باقي أضلاء العاَف

                                                           
، مصر اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ،الحديثة الدولية المالية التقارير معايير تطبيق إلى المحاسب دليلمحاد،  العاؿ عبد  طارؽ1

 .20-19 ص ، ص2006
 ، مت التحميل من موقع3-2  ص،ص ، مجعية احملاسبٌن القانونيٌن السورية،مقدمة عن معايير المحاسبة الدولية، مأموف محداف 2

http://www.kantakji.com/accounting 28/12/2015، دتت ادلعاينة يـو 

http://www.kantakji.com/accounting
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أعضاء من بينهم  2510حيث سجل يف ادلؤدتر ، يف لندف 1952الدكِف السادس ادلؤدتر احملاسيب -
 22 من دكؿ الكومنولث كالباقي من 196من ادلنظمات اليت رعت ادلؤدتر يف بريطانيا ك 1450

  .دكلة أخرل
منظمات زلاسبية  104كقد شارؾ يف ادلؤدتر ، يف أمسرتداـ 1957الدكِف السابع ادلؤدتر احملاسيب -

  . عضوا عن البلد ادلضيف ىولندة1200زائرا من اخلارج ك 1650دكلة كحضره  40من 
عضوا من الواليات ادلتحدة  1627حضره قد ك، يف نيويورؾ 1962الدكِف الثامن ادلؤدتر احملاسيب -

 45دكلة كقد قدـ فيو  48منظمة ؽلثلوف  83من دكؿ أخرل كشارؾ فيو  2101باإلضافة إُف 

 .حبثا
 .يف باريس 1967الدكِف التاسع ادلؤدتر احملاسيب -
 . دكلة 59من  مندكبا 4347حضره ، 1972الدكِف العاشر ادلؤدتر احملاسيب -
كقد حضره مندكبٌن عن ، يف ميونيخ أدلانيا االحتادية 1977الدكِف احلادم عشر ادلؤدتر احملاسيب -

 .أكثر من مائة دكلة من دكؿ العاَف
 . يف ادلكسيك  1982الدكِف الثاين عشر ادلؤدتر احملاسيب -
 .يف طوكيو 1987الدكِف الثالث عشر ادلؤدتر احملاسيب -
ككاف موضوع ادلؤدتر دكر احملاسبٌن ، يف الواليات ادلتحدة 1992الدكِف الرابع عشر ادلؤدتر احملاسيب -

 2600دكلة كحضره ضلو  78ىيئات زلاسبية من  106يف اقتصاد شامل، شارؾ فيو ضلو 

مندكبا من سلتلف أضلاء العاَف، كَف تغب ادلشاركة العربية عن ادلؤدتر اليت دتثلت بوفود من لبناف 
حيث استضافتو  IFACكسورية كالكويت كمصر كالسعودية برعاية االحتاد الدكِف للمحاسبٌن 

كمجعية احملاسبٌن  AICPAثالثة منظمات زلاسبية أمريكية ىي رلمع احملاسبٌن األمريكية 
  .IIAكمجعية ادلراجعٌن الداخلٌن  IMAاإلداريٌن 

 . يف ادلكسيك 1997الدكِف اخلامس عشر ادلؤدتر احملاسيب -
حيث دتت مناقشة حواِف تسعٌن ، يف ىونغ كونغ 2002الدكِف السادس عشر ادلؤدتر احملاسيب -

عنوانا تدرجت موضوعاتو من حوارات ساخنة مثل الشمولية كأخالقيات ادلهنة إُف أثر  (90)
 .اقتصاد ادلعرفة على مهنة احملاسبة
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كقد عقد حتت شعار حتقيق النمو ، يف استانبوؿ 2006الدكِف السابع عشر ادلؤدتر احملاسيب -
 كاستقرار أسواؽ رأس ادلاؿ يف ، كمساعلة احملاسبة يف تطوير األمم،كاالستقرار االقتصادم العادلي

 .  كدكر احملاسبٌن يف عملية التقييم يف ادلشركعات،أضلاء العاَف
كقد أسفرت ىذه ادلؤدترات اليت كانت نتيجة الضغوط ادلتزايدة من مستخدمي القوائم ادلالية من 
مساعلٌن كمستثمرين كدائنٌن كنقابات كاحتادات جتارية كمنظمات دكلية كمجعيات حكومية كأجهزة 

حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت كضع ادلعايًن الدكلية كهتيئة ادلناخ الالـز لتطبيق ىذه 
 :ادلعايًن كأىم ىذه ادلنظمات

 .IFACاالحتاد الدكِف للمحاسبٌن -
 .IASCجلنة معايًن احملاسبة الدكلية -
 .IAPCجلنة شلارسة التدقيق الدكِف -

 المنظمات الفاعلة في تنظيم المعايير المحاسبية الدولية: ثانيا
 :كمن أىم ىذه ادلنظمات اليت برز دكرىا يف تفعيل ادلعايًن احملاسبية الدكلية نذكر

 :IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين  .1
 يف كمنظمة عضو 155 عضويتو يف كيضم ،1977 عاـ تأسس احملاسبة دلهنة عادلية منظمة كىو

 .1بزلاس( 2.5 )كفملي كنصف من مليونٌن ثرأؾ ؽلثلوف دكلة 118
يهدؼ االحتاد الدكِف للمحاسبٌن إُف دعم تنمية كتطوير مهنة احملاسب بشكل متجانس باستخداـ 

معايًن توافقية كاُف تعزيز مهنة احملاسبة يف العاَف كادلساعلة يف تطوير اقتصاد دكِف قوم من خالؿ إنشاء 
معايًن مهنية عالية ادلستول كالتشجيع على استخدامها يف ظل عالقتها الوطيدة مع اذليئات كادلنظمات 

 . 2احملاسبية الدكلية كاإلقليمية يف سلتلف أضلاء العاَف
 :3كينفذ برنامج عمل االحتاد من قبل اللجاف التالية

                                                           
 جمعية مع السورية بالتعاون المالية واألسواق األوراق  هيئةملخص مقدم من طرف، "معايًن احملاسبة الدكلية"مأموف محداف،  1

. 10، ص 2009، دمشق، سوريا،ديسمرب المحاسبين القانونيين السوريين
، ص 2014، دار اذلدل، عٌن ميلة، اجلزائر، المحاسبة المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي الجزائري،  كآخركف مسعود صديقي2

38 ،39. 
ص ، ص 2008 للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األكُف، ، دار الثقافةالمحاسبة الدولية ومعاييرها، كآخركف حسٌن القاضي 3

110- 111 .
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 (احملاسبة القانونية)كتضع معايًن التعليم كالتدريب التأىيلي الالـز دلزاكلة التدقيق : جلنة التعليم.1
 .باإلضافة إُف التعليم ادلهين ادلستمر ألعضاء ادلهنة على أف ختضع بيانات اللجنة دلوافقة اجمللس

كتضع معايًن آداب السلوؾ ادلهين كتعزيز قيمتها كقبوذلا من قبل ادلنظمات : جلنة السلوؾ ادلهين.2
 .األعضاء مبوافقة رللس االحتاد

كتعمل على تطوير احملاسبة ادلالية كاإلدارية عرب إغلاد البيئة اليت تزيد : جلنة احملاسبة ادلالية كاإلدارية.3
 الالزمة مباشرة تمستول كفاءة احملاسبٌن اإلداريٌن يف اجملتمع بصورة عامة كذلا أف تصدر البيانا

 .نيابة عن رللس االحتاد
كتضع ادلعايًن كالربامج اذلادفة لتحسٌن اإلدارة ادلالية للقطاع العاـ كقدرتو : جلنة القطاع العاـ.4

 :احملاسبية مبا يف ذلك
 .كضع معايًن احملاسبة كادلراجعة كتعزيز قبوذلا الطوعي-
 .كضع الربامج لتشجيع البحث كالتعليم-
 .تشجيع كتسهيل تبادؿ ادلعلومات بٌن ادلنظمات األعضاء كاجلهات األخرل ادلهتمة-

 :IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية .2
 اليت تعين بتوحيد ادلبادئ احملاسبية (IASC) شكلت جلنة معايًن احملاسبة الدكلية 1973يف عاـ 

من قبل اذليئات ادلهنية يف ادلملكة ادلتحدة كالواليات ادلتحدة ككندا كأدلانيا كفرنسا كادلكسيك كىولندا 
 .1كايرلندا باإلضافة إُف الياباف

 قد كاف الذم ينسوف اللورد اقرتح ادلؤدتر ىذا  يف،للمحاسبة العاشر العادلي ادلؤدتر  إُفةنشأد اؿتعوك
 مسؤكلة تكوف للمحاسبٌن، الدكلية الدراسات رلموعة على بناءا للمحاسبة دكلية ىيئة إنشاء منو طلب

 الثالث ادلعاىد رؤساء بٌن اجتماعات عدة عقد الدكلية، كبعد احملاسبة معايًن كصياغة تكوين عن
(ICAEW، AICPA،CICA)باسكتلندا القانونيٌن احملاسبٌن معهد إُف  إضافة (ICAS)  مت

 الثالث، الدكؿ يتجاكز بشكل دكلية زلاسبية ىيئة كتشكيل الدكؿ مشاركة نطاؽ توسيع على االتفاؽ

                                                           
، دار جليس الزماف، عماف، المعايير المحاسبية الدولية واألداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامةفارس مجيل الصويف،  1

 .68، ص 2014األردف، الطبعة األكُف، 
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 كىولندا كادلكسيك كالياباف كأدلانيا كفرنسا ككندا اسرتاليا يف احملاسبية ذليئات الدعوة كجهت فقد كعليو
 .1ةالدكِف احملاسبة معايًن رللس إنشاء مت كفيو 1973 مارس يف لندف اجتماع حلضور

 دلعدم الدكلية للمنظمات شلثلٌن ضمت دكلية استشارية رلموعة IASC أسس 1981 سنة كيف
 اجتمعت اجملموعة  كقد.ادلاِف لألكراؽ ادلنظمة كاجلهات كالبورصات ادلالية القوائم كمستخدمي
 اجملموعة ىذه لعبت قد ك عملو، كبرنامج IASCمشركعات  يف الفنية القضايا دلناقشة دكريا االستشارية

 .الناجتة للمعايًن القبوؿ ككسب الدكلية احملاسبة معايًن كضع يف ىاما دكرا
 الدكِف اإلحتاد يف أعضاء كانت اليت ادلهنية احملاسبة ىيئات كلIASC مشل  1983سنة  كيف

 IFAC. للمحاسبٌن
 يف مراكز بارزين أفراد من تكوف ادلستول رفيع استشاريا رللساIASC أنشأت 1995 سنة  كيف
 تعزيز ىو اجمللس دكر ككاف اآلخرين، ادلالية القوائم كمستخدمي كاألعماؿ احملاسبة مهنة يف عليا كظيفية
 .عاـ بشكل الدكلية احملاسبة معايًن مقبولية

. كمراقب IASC إدارة رللس إُف كانضمت IFACيف  عضوا الصٌن أصبحت 1998سنة  كيف
 يفIASC رة إدا رللس حل مت كعندما. العامة للمراقبة IASC اجتماعات فتحت 1999 عاـ  كيف
 .بلد 112 من عضوا 153 ىناؾ كاف 2001 سنة

 كما .ادلالية القوائم عرض زللو ليحل 1998) ألغي الذم 1975 (سنة معيار أكؿ بإصدار قاـ كقد
 .كاحلاجة للضركرة طبقا ادلعايًن إصدار يتم كإظلا لذلك زلددة نواتج أك ادلعايًن إلصدار فرتة توجد ال أنو

 .ادلعيار سرياف بدء حتديد يتم ادلراجعة كادلصادقة مث كاالقرتاحات كالتعليقات كادلناقشات الدراسات كبعد
 اللجنة جتد أف احملاسبية البيئة على ادلؤثرة ادلختلفة العوامل كتزايد كتطويرىا احملاسبة ظلو على ترتب كقد

 معيار 41 اللجنة أصدرت كقد .2الدكلية احملاسبة معايًن من أكثر أك كاحد تغيًن أك إلغاء يف ضركرة
 :يلي كما ىي دكِف زلاسيب
 
 
 

                                                           
 .22 مرجع سبق ذكره، ص محاد، العاؿ عبد  طارؽ1
 تخصص ماجيستر شهادة لنيل مذكرة، "قائمة التدفقات النقدية يف ظل اعتماد اجلزائر معايًن احملاسبة الدكلية" سادلي زلمد الدينورم، 2

 .49، 48، ص 2009-2008، جامعػة العقيد احلػاج خلضر، باتنة، محاسبة
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معايير اإلفصاح المحاسبي : (01)الجدول رقم 
اسم المعيار  رقم المعيار 

 كعرض البيانات ادلالية إعداد 1
 النقديةقائمة التدفقات  7
التقارير ادلالية للقطاعات  14
 األسعار التغيًن يف أثارادلعلومات اليت تعكس  15
ادلمتلكات كادلعدات كالتجهيزات   16
 عن ادلساعدات احلكومية كاإلفصاحزلاسبة ادلنح احلكومية  20
 ذات العالقة األطراؼ عن اإلفصاح 24
البيانات ادلالية ادلوحدة  27
البالغ ادلاِف يف حالة التضخم ادلفرط  29
 يف القوائم ادلالية للبنوؾ كادلؤسسات ادلالية ادلشاهبة اإلفصاح 30
احلصص يف ادلشركعات ادلشرتكة  31
 كالعرض حاإلفصا: ةادلاِف األدكات 32
التقارير ادلرحلية  34

 .79- 78  صفارس مجيل الصويف، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
 

 معايير القياس المحاسبي: (02)الجدول رقم 
اسم المعيار  رقم المعيار 

 ادلخزكف 2
 زلاسبة االىتالؾ 4
 السياسات احملاسيب، التقديرات كاألخطاء 8
 األحداث الالحقة إلعداد ادليزانية 10
 عقود ادلقاكالت 11
 ضرائب الدخل 12
 عرض األصوؿ ادلتداكلة كادلطلوبات ادلتداكلة 13
 عقود اإلغلار 17
 اإليراد 18
 منافع ادلوظفٌن  19
 التغيًنات يف أسعار الصرؼ 21
 تكاليف االقرتاض 23
 زلاسبة االستثمارات 25
 االستثمارات يف الشركات الزميلة 28
 رحبية السهم 33
 اطلفاض قيمة ادلوجودات 36
 ادلخصصات كادلوجودات كادلطلوبات احملتملة 37
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 األصوؿ الغًن ملموسة 38
  كالقياسؼاالعرتا: األدكات ادلالية 39
 العقارات االستثمارية 40
 الزراعة 41

 .72- 71  صفارس مجيل الصويف، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
 :كما يوضح الشكل اآليت اذليكلة العامة جمللس معايًن احملاسبة الدكلية

 الهيكل التنظيمي لهيئة معايير المحاسبة: (01)الشكل رقم 

 
 .43، ص مرجع سبق ذكره،  كآخركفمسعود صديقي :المصدر

 
 
 
 
 

 

 
IASC - la fondation 

 عضو( 22مؤسسة ىيئة معايًن احملاسبة الدكلية )
 

 (SAC) 
 عضو( 30)

اجملالس االستشارية 
 األخرلكالتخصصات 

IASB -le conseil 

 رللس معايًن احملاسبة الدكلية
عضو(  14 )

 

(IFRIC )
عضو(  12)

مديرية النشاطات التقنية 
)كاألشخاص التقنيوف( 

 موظف( 20)

، إشهار، إدارةمديرية العمليات )
منشورات، ميزانيات، .. اٍف 

 موظف( 30)
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             Renvoi 

 اقرتاحات
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(: SIC)المعايير لتفسير الدائمة اللجنة تشكيل
 اليت احملاسبية القضايا لبحث 1997 عاـ يفSIC للتفسًنات  دائمة جلنة IASC إدارة شكلت

 صياغة التفسًنات، كعند زلددة توجيهات غياب يف مقبولة غًن أك بديلة دلعاجلة ختضع أف ػلتمل
 :1يف SICكيتلخص جدكؿ أعماؿ ذالك،  أجل من رشحت شلاثلة كطنية جلانا التفسًنات جلنة تستشًن

 .تقدمي االستشارة جمللس معايًن احملاسبة الدكلية-
 .ادلساعلة يف ترتيب األكلويات احملاسبية-
 .ربط جسور االتصاؿ بٌن ادلهتمٌن باحملاسبة كرللس معايًن احملاسبة الدكلية-
، مبا ؼلدـ الوصوؿ إُف معايًن (1الشكل )تقدمي االستشارة لكل عناصر اذليكل التنظيمي السابق -

 . زلاسبية ذات جودة عالية كمبا يتيح إمكانية التكيف دلختلف السياسات ادلرسومة
 : كىي كما يليSICكاجلدكؿ التاِف يقدـ تفسًنات جلنة 

  SICتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن : (03)الجدول رقم 
 عنوان التفسير تفسيررقم ال

SIC 7 مدخل إُف اليورك 
SIC 10   غًن ادلتعلقة بالتحديد بالنشاطات التشغيلية-ادلساعدات احلكومية  
SIC 12 الشركات ذات الغرض اخلاص- توحيد البيانات 
SIC 13 ادلساعلة الغًن النقدية من خالؿ ادلشاركٌن- الشركات ادلسيطر عليها بشكل مشرتؾ 
SIC 15 احلوافز- عقود اإلغلار التشغيلية 
SIC 21 األصوؿ غًن القابل لالستهالؾ ادلعاد تقييمهاداسرتدا- ضرائب الدخل  
SIC 25  التغًنات يف حالة الضريبة للشركة أك مساعليها–ضرائب الدخل  
SIC 27 تقييم جوىر العمليات بالصيغة القانونية لعقد اإلغلار 
SIC 29 عقود االمتيازات اخلدمية– حاإلفصا  
SIC 31  عمليات ادلقايضة ادلتضمنة خدمات اإلعالف–اإليرادات  
SIC 32  تكاليف مواقع االنرتنيت–األصوؿ الغًن ملموسة  

. 248- 247 من إعداد الباحثة باالعتماد على مرجع سابق، حسٌن يوسف القاضي كآخركف، ص ص :المصدر
 
 
 
 

                                                           
 .46، مرجع سبق ذكره، ص  كآخركف مسعود صديقي1
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 :IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولي .3
 اخلمسينات أكائل يف ذلك ككاف للمحاسبٌن الدكِف اإلحتاد عن الدكلية ادلراجعة شلارسة جلنة انبثقت

 سنة يف تقريرىا إجراءات جلنة القانونيٌن احملاسبيٌن رلتمع تشكل حيث األمريكية، ادلتحدة الواليات يف
 اليت باألعماؿ ترتبط األخًنة أف ذلك إجراءاهتا، ك ادلراجعة معايًن بٌن اللجنة تلك فرقت كقد 1954

 . األعماؿ ىذه دقة بقياس فتتعلق ادلعايًن أما احلسابات، مراجع يقـو هبا أف ينبغي
 كقد اإلحتاد، رللس ؼلتارىا دكال ؽلثلوف أعضاء منظمات قبل من اللجنة ىذه أعضاء تعيٌن يتم

 كذلك اللجنة يف ادلمثلة غًن الدكلة من شلثلٌن الدكلية ادلراجعة جلنة تشكلها اليت الفرعية اللجاف تضم
 كاحد بصوت اللجنة ىذه يف مبمثل بلد كل يتمتع ك النظر، كجهات من شلكن عدد أكرب على للحصوؿ

 أسرتاليا، :مكه دكلة 13 من أعضاء 1994 من ابتدءا الدكلية ادلراجعة شلارسة جلنة كتتضمن فقط،
 ادلتحدة، ادلملكة السويد، اذلند، الياباف، ىولندا، ادلكسيك، أدلانيا، فرنسا، مصر، كندا، الربازيل،
 . األمريكية ادلتحدة الواليات

 اإلغلايب التصويت إُف لإلصدار توكيلي بياف أك األكلية ادلسودة ادلقرتح البياف على ادلصادقة كيتطلب
للمسودات  ادلخالفة اآلراء إدراج يتم ال االجتماع، حاضرة عشرة عن يقل ال كما البلداف، أرباع ثالثة يف

. 1اللجنة عن الصادرة البيانات يف األكلية
 ماهية المعايير المحاسبية الدولية : المطلب الثاني

احملاسبية  ادلمارسات بٌن التوافق ضلو باالجتاه اتسم كمطردا ملحوظا تطورا احملاسبية البيئة شهدت
 احملاسبية ادلعايًن باسم ادلعركفة الدكلية احملاسبية ادلعايًن تطبيق خالؿ من العادلي، كذلك ادلستول على

، فما ىو مفهومها، فيما تكمن أعليتها، كما ىي (IFRS)الدكلية  ادلالية التقارير معايًن ك(IAS) الدكلية
 .خصائصها؟

 مفهوم معايير المحاسبية الدولية: أوال
 من مكونة قياس أداة تعين  كاليت(Norma)تينية الؿا الكلمة إُف معيار كلمة أصل يعود لغويا

 استعماؿ فرتادؼ اصطالحا أما اذلندسي، بالقياس كتسمح القائمة الزاكية تعطي متعامدتٌن قطعتٌن
 كمقياس اجلميع بٌن عليها متفق كقاعدة اعتباره ؽلكن فادلعيار القاعدة، مفهـو مع (Norme )كلمة
 ادلعيار أف يرل من فهناؾ ادلعيار تعريف اجتاه النظر كجهات كتعددت بدقة، شليزاتو كحتديد الشيء دلعرفة

                                                           
 .43-42  ص، ص2000، األردفالدار العلمية للنشر كالتوزيع، عماف،  ،المحاسبة الدولية حسن قاضي، 1
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 من كىناؾ للمحاسبة، النظرم األساس كبٌن بينو الفجوة تضييق حتاكؿ التطبيق لرتشيد أداة عن عبارة
 بعناصر البياف ىذا يتعلق مهنية أك رمسية زلاسبية تنظيمية ىيئة تصدره كتايب بياف أنو ادلعيار على يعرؼ
 أسلوب حتديد أك األعماؿ كنتائج ادلاِف بادلركز اخلاصة األحداث أك العمليات من نوع أك ادلالية القوائم
  .1ادلناسبة التوصيل العرض أكك أ القياس

  ليتلتوف ادلعيار على انو ظلوذج يعتمد على العرؼ كػلظى بالقبوؿ العاـ، Kohler كيرل
(Littleton)كيستخدـ السليم احملاسيب التطبيق يف عليو متفق أساس ىوبأنو  احملاسيب ادلعيار فقد عرؼ 

 كما مت تعريف ادلعايًن احملاسبية بأهنا ظلاذج كإرشادات عامة تؤدم إُف توجيو كترشيد للمقارنة، كأداة
 .2ادلمارسة العملية يف احملاسبة كمراجعة احلسابات

 إعداد عند األعماؿ مؤسسات طرؼ من اعتمادىا يتم قواعد ىي احملاسبية  ادلعايًنأفكعليو صلد 
 ـ توموضوعات بعدة تتعلق اليت الالزمة كالتوجيهات الوصفية القواعد ادلعايًن ادلالية، كتشمل القوائم
 يتم اليت القواعد ىذه كاإلفصاح، كالعرض كالتقييم، القياس كباألخص عاـ، بشكلة الدكِف احملاسبة
 العمليات قياس يف التجانس لتحقيق أساسي كمرشد تعترب احملاسبية ادلعايًن تشمل كاليت عليها االتفاؽ

 األطراؼ إُف ادلعلومات تلك إيصاؿ ك النقدية، كالتدفقات ادلالية على القوائم تؤثر اليت كاألحداث
 .3منها ادلستفيدة

: كفيما يلي يوضح الشكل التاِف إجراءات كضع معايًن احملاسبة الدكلية
 
 
 
 
 
 

                                                           
 محاسبة تخصص ماجيستر شهادة لنيل مذكرة ،"النظاـ احملاسيب بٌن االستجابة للمعايًن الدكلية كمتطلبات التطبيق" رفيق يوسف، 1

. 102، ص 2011-2010، جامعة تبسة، وتدقيق
. 30 مسعود صديقي كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص 2
،  الماليةاإلدارة تخصص ماجيستر شهادة لنيل مذكرة، "التحليل ادلاِف للقوائم ادلالية كفق النظاـ احملاسيب ادلاِف" لزعر زلمد سامي، 3

 .14، ص 2012-2011 جامعة منتورم، قسنطينة،
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 إجراءات وضع معايير المحاسبة الدولية: (02)الشكل رقم 

 
 .31، ص مرجع سبق ذكره،  كآخركفمسعود صديقي: المصدر

 أهمية معايير المحاسبة الدولية: ثانيا
 أك مناسبة غًن تكوف قد زلاسبية طرؽ استخداـ إُف يؤدم قد احملاسبية ادلعايًن غياب أف شك ال
 للمقارنة قابلة غًن مالية قوائم إعداد إُف يؤدم شلا موحدة، كغًن متباينة طرؽ استعماؿ إُف تؤدم

 اختالؼ إُف ادلعايًن غياب يؤدم كما اخلارجيٌن، أك الداخليٌن مستخدميها قبل من فهمها كيصعب
 :1خالؿ من احملاسبية ادلعايًن أعلية تتجلى كعليو كاألحداث العمليات معاجلة أسس

 سليمة نتائج إُف الوصوؿ ؽلكن ال احملاسيب ادلعيار فبدكف ،للمنشأة ادلالية لألحداث كقياس حتديد-
 .ةادلاِف لألحداث الصحيح ادلركز تعكس ككدقيقة

                                                           
 .70، ص فارس مجيل الصويف، مرجع سبق ذكره 1

 حتديد ادلوضوع 

 نشر ادلعيار هنائيا العتماده

 ادلوافقة على ادلعيار

 األعضاء ككجهات نظر أراءحتليل 

 دراسة مقارنة للممارسات الوطنية

 األعضاء النظر فيها من قبل إلعادةنشر مشركع )ادلسودة( ادلعيار 

  مسودة عرض دتهيدية(إعدادنشر كرقة ادلناقشة للعمـو )

 SAC مع تادلنشوراعقد 
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إيصاؿ نتائج القياس إُف مستخدمي القوائم ادلالية، كيالحظ غياب ادلعايًن احملاسبية سوؼ تؤدم -
إُف عدـ الوصوؿ إُف نتائج قياس سليمة كبالتاِف سوؼ تكوف عملية اإليصاؿ لتلك النتائج 

 .تعكس الواقع غًن السليم
حتديد الطريقة ادلناسبة للقياس، كيالحظ باف ادلعيار ػلدد ادلناسبة يف عدد من الطرؽ اليت قد -

 .يشار إليها يف تنويع ادلعيار
عملية اختاذ القرار كهبذا فإف ادلعيار ادلالئم كادلناسب كتوفره بشكل دقيق ؽلكن يف النهاية أف يتم -

 .عليو اختاذ قرار مناسب
 :1أما اجلوانب يف غياب ادلعايًن احملاسبية سوؼ تؤدم إُف

غياب ادلعيار احملاسيب يؤدم إُف استخداـ طرؽ زلاسبية قد تكوف غًن سليمة، أك قد يؤدم -
ادلنشآت إُف استخداـ طرؽ متباينة، كغًن موحدة، أك قد يؤدم إُف عدـ اإلشارة إُف الطريقة 

 .ادلتبعة
غياب ادلعيار احملاسيب قد يؤدم إُف إعداد قوائم مالية كيفية، كبالتاِف يصعب فهم تلك القوائم أك -

 . الداخلٌن أك ادلستفيدين اخلارجيٌنفيصعب االستفادة منها من قبل ادلستفيدم
غياب ادلعيار احملاسيب قد يؤدم إُف اختالؼ األسس اليت حتدد كتعاًف العمليات كاألحداث -

احملاسبية للمنشأة الواحدة أك ادلنشآت ادلختلفة، كبالتاِف يصعب على ادلستفيد اخلارجي أك 
 .ادلستثمر من ادلقارنة أك دراسة البدائل

غياب ادلعيار احملاسيب قد يؤدم إُف صعوبة اختاذ قرار داخلي أك قرار خارجي من قبل ادلستفيدين -
 .ككذلك الدارسٌن كغًنىم

 خصائص معايير المحاسبة الدولية: ثالثا
 :2أعلها اخلصائص، من مبجموعة احملاسبية ادلعايًن تتميز

احملاسبة  ادلعايًن ىيئة عرفتها اليت األخًنة اإلصالحات بعد خاصة اإلمجاع، حتقيق على قدرهتا-
 األطراؼ كل لتشمل ادلعايًن، كإعداد االستشارة رلاؿ توسيع عنها نتج اليت (IASC)الدكلية 

 .ادلؤىلة الوطنية اذليئات نظر كجهات إعلاؿ دكف ادلهتمة هبا

                                                           
. 71 -70  صفارس مجيل الصويف، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .103مرجع سبق ذكره، ص  رفيق يوسف، 2
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 ادلواضيع حياؿ احملاسبية ادلمارسات ميز الذم التباين بٌن التوفيق خالؿ من اكتسبتها اليت قوهتا-
 .للمعايًن رلاال تكوف اليت

 تسمح ما ليس ؽليزىا ما أىم أف إذ مستعمليها، سلتلف ترضي حلوؿ من تقدمو دلا نتيجة مركنتها-
 .دتنعو ما بل بو

 .ةالتنظيمي أك القانونية الصفة تكتسب ال ألهنا إجبارية، غًن-
 .تتم معاجلة العمليات احملاسبية من خالؿ مبادئ زلاسبية متطابقة أم كفق إطار تصورم-
 .إدخاؿ مفهـو القيمة العادلة للتمكٌن من التقدير اجليد للوضعية احلقيقية للمؤسسة-
إدخاؿ مفهـو االستحداث أك القيمة احلالية هبدؼ معرفة اثر عنصر الزمن على عملية تقييم -

 .1األصوؿ كاخلصـو
 اإلطار النظري للمعيار المحاسبي الدولي السابع: المطلب الثالث

 الذم اخلزينة تدفقات جدكؿ بناء متطلبات IAS 07))السابع  الدكِف احملاسيب ادلعيار يتناكؿ
 :لنشاطها الرئيسية للدكرات تبعا ادلؤسسة خزينة من إُف كاخلارجة الداخلة النقدية التدفقات قائمة يعرض

 .سنة عادة زلددة زلاسبية دكرة خالؿ كالتمويل االستثمار االستغالؿ، دكرة
 )النقدية تدفقات قائمة( المحاسبي الدولي السابع يارالمع وتطور نشوء عن تاريخية لمحة: أوال

 ملحوظا تطورا اآلف إُف نشأهتا منذ شهدت كقد نسبيا، العهد حديثة النقدية التدفقات قائمة تعترب
 القواعد قوة حيث من أـ عرضها ظلاذج أك صور حيث من أـ إعدادىا، يف ادلتبعة ادلداخل جهة من سواء
. ادلهنية اجملاميع عن كالصادرة بنشرىا ادللزمة

 الوقوؼ من البد اآلف، عليو استقرت الذم بشكل النقدية التدفقات قائمة على التعرؼ أجل كمن
 جهود خالصة ىي النقدية التدفقات قائمة إذ أف القائمة، ىذه كتطور نشأت عن تارؼلية حملة على

 الشكل حيث من خالذلا تطورت نسبيا، طويلة زمنية بسلسلة مرت فقد تكوينها، أجل من بذلت
 سوؼ مستخدميها، كعليو حاجات يلىب ظلوذجا زمنية مرحلة كل القائمة خالؿ كاختذت كادلضموف

 :ابو مرت اليت الزمنية ادلراحل أىم نتناكؿ
 

                                                           
 ، ديواف ادلطبوعات (SCF) ومبادئ واليات سير الحسابات وفقا للنظام المحاسبي المالي أصولالمحاسبة العامة  كتوش عاشور، 1

. 18، ص 2013اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، 
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 : واستخدامها األموال مصادر قائمة مرحلة- أ
 ككيف األمواؿ على احلصوؿ مت أين من قائمة "عليو أطلق مبسط بتحليل ادلرحلة ىذه بدأت"
 عدة كبعد للشركة، ادليزانية قائمة بنود يف النقص أك للزيادة عرض عملية سول تتضمن َف حيث "ذىبت
 ادلبادئ رللس قاـ 1963 سنة  كيف،"ادلخصصة األمواؿ قائمة"ليصبح  ىذه القائمة اسم تغًن سنوات
 األمواؿ قائمة كعرض إعداد عملية تنميط بإعادةAccounting Principle Board احملاسبية

 للتقارير مكملة كمعلومات تعرض حبيث" استخدامها كأكجو األمواؿ مصادر قائمة "لتصبح ،ادلخصصة
 .1"اختياريا يكوف القائمة ىذه يف ادلراجع رأل كأف العرض إلزامية صفة حتمل ال هناأ إال ادلنشورة، ادلالية

 :المالي المركز في التغيرات قائمة مرحلة- ب
 عن التقرير" بعنواف (19) رقم احملاسيب الرأم احملاسبية ادلبادئ رللس أصدر 1971 سنة يف"

 القوائم أحد القائمة ىذه تكوف أف بضركرة االقتصادية الوحدات فيها ألـز "ادلاِف ادلركز يف التغًنات
 مالية قائمة أم مثل مثلها القانوين احملاسب قبل من للمصادقة ختضع أف على نشرىا يتم اليت الرئيسية
 توضح مالية قائمة "على أهنا تعريفها مت كقد ،"ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة" أمسها كأصبح أخرل،

 التمويل أنشطة عن القائمة ىذه تفصح كما احملاسبية، ادلدة كاستخداماتو خالؿ ادلاؿ مصادر رأس
 مفهـو أف إُف فيو يقضي كالذم العامل ادلاؿ أسر دلفهـو كفقا القائمة ىذه إعداد استمر كقد كاالستثمار

 رلموع بٌن الفرؽ كؽلثل معينة، حلظة يف االقتصادية للوحدة العامل ادلاؿ صايف رأس ىو األمواؿ
 بصايف رأس األمواؿ مفهـو ينحصر كعندما اللحظة، تلك يف ادلتداكلة كادلطلوبات ادلتداكلة ادلوجودات

 اليت بتلك ادلاِف ادلركز التغًنات يف قائمة تظهرىا اليت ادلالية ادلعامالت إطار يتحدد فقط، العامل ادلاؿ
 سواء التغًن ىذا اجتاه عن النظر بغض كذلك فقط، العامل ادلاؿ صايف رأس يف تغًن حدكثها على يرتتب

 شراء مثل العامل ادلاؿ رأس صايف على تؤثر ال اليت األخرل ادلالية ادلعامالت أما النقص، أك بالزيادة
 للنشاط النسبية أعليتها من بالرغم القائمة تظهرىا فال شلتازة أك عادية أسهم إصدار مقابل ثابت موجود

 .2"االقتصادية الوحدة يف كاالستثمارم التمويلي

                                                           
 تخصص ماستر أكاديمي شهادة لنيل مذكرة، "جدكؿ التدفقات النقدية يف ظل اعتماد ادلعايًن احملاسبية الدكلية"حليمة فوالين،  1

 .10-9  ص، ص2014-2013، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، دراسات محاسبية وجبائية معمقة
ورقة بحثية في مجلة كلية بغداد ، "مدل تناغم أدكات التحليل ادلاِف مع احملتول ادلعلومايت لقائمة التدفقات النقدية" أماؿ نورم زلمد، 2

 .333-332  ص، ص2013، العدد الرابع ك الثالثوف، بغداد، العراؽ، للعلوم االقتصادية الجامعة
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 مدل حوؿ كاجلدؿ االنتقادات من للعديد القائمة ىذه تعرضت فقد تقدـ ما على اكتأسيس
 يف االقتصادية الوحدات ذلا تعرضت اليت اإلفالس حاالت تصاعد بعد خاصة كجدكاىا، فعاليتها

 مرتفع أرباح صاىف عن تفصح الوحدات لتلك ادلالية القوائم كانت فقد األمريكية، ادلتحدة الواليات
ف ـ بعدد القياـ ادلالية احملاسبة معايًن مبجلس حذا شلا لديها، النقدية السيولة يف عجزا تواجو كانت بينما

 ىذه أىم كمن العامل، ادلاؿ  رأسمفهـو يف القصور أكجو على للتعرؼ منو زلاكلة كاألحباث الدراسات
 :اآليت منها نذكر االنتقادات
 التدفقات عن يعرب ال احملاسيب االستحقاؽ ألساس ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة استخداـ -

 .ادلطلوب بالشكل االقتصادية للوحدات النقدية
 مفيدة معلومات يوفر ال العامل ادلاؿ سأر مفهـو أساس على ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة إعداد-

 .النقدم األساس على ادلعدة القائمة توفرىا اليت كتلك ادلالية ادلركنة ك السيولة عن
 .العامل ادلاؿ سأر أك النقدية مثل باألمواؿ اخلاصة ادلفاىيم لتعدد نتيجة االختالفات تعدد-
 نتيجة االقتصادية الوحدات بٌن السليمة للمقارنة أساسا ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة تقدـ ال-

 .إعدادىا ظلاذج لتعدد
 .اآلخرين كادلستخدمٌن للمستثمرين مفيدة غًن منها ادلستقاة ادلعلومات-
 من بالعديد حذا شلا بالتضخم ادلالية القوائم من كغًنىا ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة تعرتؼ ال-

 .العمليات فشل أك صلاح مدل لتقييم جتردا أكثر معيار عن البحث إُف ادلستخدمٌن
 كقائمة كاخلسائر األرباح حساب من معلوماهتا على احلصوؿ ؽلكن بل جديدة معلومات تقدـ ال-

 . ادلاِف ادلركز
 :النقدية التدفقات قائمة نحو التوجه مرحلة- ت
 ادلاؿ رأس مفهـو أساس على ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة إُف توجيهها مت اليت لالنتقادات نتيجة"

 يعترب ال حيث ادلاِف ادلركز يف التغًن قائمة إلعداد كأساس النقدم باألساس االىتماـؿ ازداد العاـ
 إُف احلاجة برزت لذلك ادلنشأة، سيولة تقييم على جيدا مؤشرا العامل ادلاؿ رأس ادلالية القوائم مستخدمو

 عن كجتيب النقدم األساس على تعد ادلنشأة يف كاالستخدامات ادلصادر توضح قائمة كجود
 أنشطتها؟ من ادلنشأة عليها حصلت اليت النقود كمية ىي ما :ؿمث ادلالية القوائم مستخدمي استفسارات
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 قليلة؟ أرباحا األكرب الرحبية ذات الشركة توزع دلاذا للمصاريف؟ الالزمة النقدية على ادلنشأة حصلت ىل
 .1خسائر؟ األعماؿ نتائج صاىف تكوف عندما أسهم عوائد تدفع أف للشركة ؽلكن كيف

 احملاسبة رللس معايًن عن الصادر (95)ـ رؽ األمريكي احملاسيب ادلعيار بصدكر األمر انتهى أف إُف
 ادلالية القوائم تضمٌن بضركرة الشركات ألـز حيث ،"النقدية التدفقات قائمة"بعنواف (FASB) ادلالية

 التدفقات قائمة تكوف كبذلك ادلاِف، كادلركز الدخل قائميت مع جنب إُف جنبا النقدية التدفقات بقائمة
 .ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة زلل حلت قد النقدية

 International Accountingة الدكِف احملاسبة معايًن جلنة أصدرت 1992 عاـ كيف

Standards Committee (IASC) التدفقات قائمة" بعنواف ادلعدؿ (07)ـ رؽ الدكِف ادلعيار 
 .1994 جانفي من ابتدءا ادلالية القوائم على ادلفعوؿ سارم أصبح حيث "ةالنقدم

 النقدم التدفق كقائمة ادلاِف ادلركز يف التغًن قائمة بٌن االختالؼ حصر ؽلكن سبق ما إُف كبالنظر
 القائمة تنظر فيما العامل ادلاؿ رأس ىي األمواؿ أف على األكُف القائمة تنظر حيث األمواؿ مفهـو يف

 .ادلعادؿ كالنقد النقد ىي األمواؿ أف على الثانية
 المحاسبي الدولي السابع يارالمعمضمون : ثانيا

شركط كمتطلبات لإلفصاح عن البيانات ادلتعلقة بقائمة  (7)تضمن معيار احملاسبة الدكِف السابع 
: 2كفق ما يلي (جدكؿ تدفقات اخلزينة)التدفقات النقدية 

  أك التشغيليةغلب تصنيف التدفقات النقدية ادلتعلقة بالبنود غًن العادية كأهنا ناشئة عن األنشطة-
االستثمارية أك التمويلية كما ىو مناسب، كاإلفصاح عنها بشكل منفصل دلساعدة مستخدمي 

 .القوائم ادلالية على فهم آثارىا على التدفقات النقدية احلالية كادلستقبلية للمؤسسة
غلب اإلفصاح بشكل منفصل عن كل من التدفقات النقدية ادلقبوضة كادلدفوعة من الفوائد كأرباح -

األسهم، كتصنيف كل منها بأسلوب ثابت من فرتة ألخرل على أهنا أنشطة تشغيلية أك 
 .استثمارية أك دتويلية

                                                           
 شهادة لنيل مذكرة ،"ادلستقبلية النقدية بالتدفقات للتنبؤ احملاسيب كالعائد النقدم التدفق مقاييس استخداـ"زلمد يوسف اذلباش،  1

 .19، ص 2006، اجلامعة اإلسالمية بغزة،  المحاسبة والتمويلتخصص ماجيستر
 ،"األعلية النسبية للنسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف تقييم السيولة كجودة األرباح" عبد الناصر شحدة السيد امحد، 2

. 32-31ص ، ص 2008 ، األردف،، جامعة الشرؽ األكسط للدراسات العليا المحاسبةتخصص ماجيستر شهادة لنيل مذكرة
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غلب اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية ادلتعلقة بالضرائب ادلدفوعة عن الدخل، كأف -
 .يتم تصنيفها ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إف العمليات االستثمارية كالتمويلية اليت ال تتطلب استخداما للنقدية أك ما يعادذلا غلب أف ال -
تعرض ضمن قائمة التدفقات النقدية، كإظلا غلب اإلفصاح عنها يف مكاف آخر يف القوائم 

 .ادلالية
غلب على ادلؤسسة اإلفصاح عن مكونات النقدية كما يعادذلا، كاإلفصاح عن تأثًن أم تغًن يف -

 . سياسة حتديد مكونات النقدية كما يعادذلا
يستبعد من التدفقات النقدية احلركات بٌن بنود النقدية كما يعادذلا ، كذلك الف ىذه العمليات -

تعترب جزءا من إدارة النقدية للمؤسسة كليس جزءا من األنشطة التشغيلية أك االستثمارية أك 
 .التمويلية

يعترب اإلفصاح ادلنفصل عن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ىاما كذلك ألف ىذه -
التدفقات دتثل مدل ما يدفع على ادلوارد اليت تستخدـ يف توليد دخل كتدفقات نقدية 

 .مستقبلية
غلب اإلفصاح عن التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بشكل منفصل ألنو يفيد  يف عملية -

 .التنبؤ مبقدار النقدية الالزمة يف ادلستقبل للوفاء مبطالبات مقدمي رأس ادلاؿ
غلب أف تسجل التدفقات النقدية اليت تنشأ عن عمليات بالعملة األجنبية حسب عملة ادلشركع -

اليت تنشر مبوجبها بياناهتا ادلالية كذلك بتحويل مبلغ العملة األجنبية إُف عملة ادلشركع 
 .باستخداـ سعر الصرؼ السائد يف تاريخ التدفق النقدم

يعترب اإلفصاح ادلنفصل للتدفقات النقدية اليت دتثل زيادة يف الطاقة التشغيلية كالتدفقات النقدية -
ادلطلوبة للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية مفيدة يف مساعدة مستخدمي البيانات ادلالية لتقرير 

 .ما إذا كاف ادلشركع يقـو باالستثمار بشكل مالئم
: كعليو حسب مضموف ىذا ادلعيار صلد أف ىذا األخًن جاء مبصطلحات يف اجملاؿ احملاسيب أال كىي

 .الطلب حتت كالودائع اجلاىزة النقدية كتشمل :ةالنقدم-
 إُف للتحوؿ قابلة تكوف كاليت السيولة عالية األجل قصًنة االستثمارات كىي :ةادلعادؿ النقدية-

 .القيمة يف التغًن حيث من ىامة دلخاطر عرضة تكوف ال النقد من معركفة مبالغ
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 .1يعادذلا كما النقدية منة كاخلارجي الداخلية التدفقات عن عبارة كىي :ةالنقدم التدفقات-
كتعين التدفقات من األنشطة الرئيسية كاألنشطة األخرل غًن األنشطة االستثمارية : األنشطة التشغيلية-

 .أك التمويلية
كتعين تلك األنشطة اليت تتمثل يف امتالؾ األصوؿ طويلة األجل كاستبعاداهتا، : األنشطة االستثمارية-

 .(قصًنة األجل عالية السيولة)كغًنىا من االستثمارات اليت ال تتضمنها بنود النقدية ادلعادلة 
كتعين األنشطة اليت ينتج عنها تغًنات يف حجم كتركيبة رأس ادلاؿ كعمليات : األنشطة التمويلية-

 .2االقرتاض اليت تقـو هبا ادلؤسسة
 هدف المعيار المحاسبي الدولي السابع ونطاق تطبيقه: ثالثا

 :هدف المعيار-1
إف اذلدؼ الرئيسي من إعداد قائمة التدفقات النقدية ىو تزكيد ادلستخدمٌن كأصحاب الصلة 

كما ؽلكن ذلؤالء . بادلعلومات ادلتعلقة بادلقبوضات كادلدفوعات النقدية للمؤسسة خالؿ فرتة زمنية معينة
 :3ادلستخدمٌن كمن خالؿ قائمة التدفقات النقدية حتقيق األىداؼ التالية

 .احلصوؿ على ادلعلومات ادلتعلقة باألنشطة التشغيلية كاالستثمارية كالتمويلية على أساس نقدم-
تقييم قدرة ادلؤسسة على حتقيق االرباح كمقابلة متطلبات االستثمار كالتوسع كمتطلبات سداد -

 .االلتزامات
 .حتديد مصادر االختالؼ بٌن صايف الدخل كصايف التدفقات النقدية-
 .تقييم التدفقات النقدية التارؼلية كاحلالية كالتنبؤ بالتدفقات النقدية ادلستقبلية-

 
 
 
 

                                                           
السورية  المالية واألسواق األوراق  هيئةملخص مقدم من طرف ،" التقارير ادلاليةإلعداددكرة ادلعايًن الدكلية "، إمساعيل إمساعيل 1

 .5، ص2009، دمشق، سوريا، ديسمرب  جمعية المحاسبين القانونيين السوريينمع بالتعاون
. 435، ص 2015، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة الثانية، المدخل إلى التدقيق والتأكيدأمحد حلمي مجعة،  2
، األكُف، الطبعة األردف ،، دار ادلسًنة للنشر كالتوزيع، عمافتحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقي،  كآخركف مؤيد راضي خنفر3

 .196 ، ص2006
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 :1نطاق المعيار-2
 كغلب ادلعيار، ىذا دلتطلبات كفقا كذلك النقدية بالتدفقات قائمة بإعداد تقـو أف ؤسسةاَف على غلب-

ادلؤسسة  تقـو اليت الفرتات من فرتة لكل كذلك ادلالية لبياناهتا متمم كجزء القائمة تلك عرض
 .عنها مالية بيانات بإعداد

يف  أصدر كالذم ادلاِف ادلركز يف التغًنات قائمة السابع، الدكِف احملاسيب ادلعيار زلل ادلعيار ىذا ػلل-
 .1977ية ؿجوم

 يعادذلا النقدية كما كاستخداـ بتوليد قيامها كيفية للمؤسسة مبعرفة ادلالية البيانات مستخدمو يهتم-
 إليها النظر ؽلكن النقدية كانت إذا كعما ادلختلفة ادلنشآت أنشطة طبيعة عن النظر بغض كذلك
 رغم فادلؤسسات .ادلالية للمؤسسات بالنسبة احلاؿ ىو كما للمؤسسة النهائي ادلنتج أهنا على

 كظائفها لتأدية كذلك النقدية إُف حتتاج كادلصركفات لإليرادات ادلولدة الرئيسية أنشطتها اختالؼ
 قياـ يتطلب ادلعيار ىذا فإف ذلك على كبناء .للمستثمرين عائد كلتوفًن التزاماهتا كسداد التشغيلية

 .النقدية للتدفقات قائمة بإعداد ادلؤسسات كافة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
،  01/01/2016، دتت ادلعاينة يـو http://www.kantakji.com/accounting:  ادلوقع االلكرتكين 1

http://www.kantakji.com/accounting
http://www.kantakji.com/accounting
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 النظري لجدول تدفقات الخزينة اإلطار: المبحث الثاني
مفهوم جدول تدفقات الخزينة  : األولالمطلب 
 للمؤسسة ادلالية الوضعية تقييم من دتكننا اليت ادلالية القوائم أىم منة النقدم التدفقات قائمة تعترب

 من أىدافها حتقيق على ادلؤسسة قدرة مدل بتحديد القائمة ىذه تسمح حيث معينة زمنية فرتة خالؿ
 .كالتمويلية االستغاللية االستثمارية، أنشطتها سلتلف خالؿ

 ماهية جدول تدفقات الخزينة: أوال
 تعريف جدول تدفقات الخزينة.1

 يف حصلت اليت التغًنات حركة كمتابعة لدراسة حتليلية كوسيلة األمواؿ تدفقات كشوفات تعد
 استخداما مبثابة تعترب اليت التغًنات تلك حصر مبعىن أم كالسابقة احلالية الفرتة يف ادلؤسسة أمواؿ

 جدا مفيدة الكشوفات ىذه تكوف سوؼ التحليلية الصورة كهبذه ذلا، مصدرا تعترب اليت كتلك لألمواؿ،
 .1ادلاضية الفرتات يف حصلت اليت األمواؿ حركة دراستها يف ادلالية لإلدارة

 يف التغًن إظهار كخالصتها النقدم، األساس إُف استنادا تعد سنوية قائمة بأهناا جاموس عرفو كما
 لكافة النقدم األثر النقدية التدفقات قائمة كتوضح .كأخرىا الفرتة أكؿ بٌن ادلعادلة كالنقدية النقدية

 داخل نقدم كاف تدفق سواء التدفق ىذا كطبيعة ادلالية الفرتة خالؿ ادلؤسسة هبا قامت اليت النشاطات
 .2خارج نقدم تدفق أـ

 ضوئها على تتخذ حبيث ادلالية، اإلدارة قمة أماـ قيادة لوحة اخلزينة تدفقات جدكؿ يعتربكما 
 .3غًنىا أك النمو أك منو االنسحاب أك توسيعو، أك النشاط كتغيًن كاإلسرتاتيجية اذلامة القرارات

 كشلا سبق نلخص إُف أف جدكؿ تدفقات اخلزينة ىو جدكؿ يوضح حركية التدفقات الداخلة
كالتدفقات اخلارجة كادلتولدة عن أنشطة االستغالؿ كاالستثمار كالتمويل كبالتاِف حتديد مساعلة كل 

 .كظيفة يف التغيًن الكلي خلزينة ادلؤسسة
 

                                                           
 حول النظام األولالملتقى الدول ، "على التحلي ادلاِف بادلؤسسة IAS-IFRSاثر ادلعايًن احملاسبية الدكلية "، كآخركف ػلياكم مفيدة 1

 .5 ، ص2010 جانفي 18-17، ادلركز اجلامعي بالوادم، يومي المحاسبي والمالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية
 ماجيستر شهادة لنيل مذكرة، "العالقة بٌن التدفقات النقدية كعوائد األسهم كفقا للمعيار احملاسيب الدكِف السابع" سوزاف عطا درغاـ، 2

 .36 ، ص2008اجلامعة اإلسالمية بغزة، ،  المحاسبةتخصص
 .11حليمة فوالين، مرجع سبق ذكره، ص  3



 الخزينة تدفقات وجدول السابع الدولي المحاسبي لمعيارا                                                         الفصل األول       

24 
 

آثار األنشطة على قائمة التدفقات النقدية : (03)الشكل رقم 

 
ماستر  شهادة لنيل مذكرة" االقتصادية ادلؤسسة يف اخلزينة تدفقات جدكؿ أعلية" فاطمة الزىرة حلرش، :المصدر

 .5، ص 2012/ 2010،  دراسات محاسبية وجبائية معمقةتخصص أكاديمي

النقدية  تدفقات جدول  مكونات.2
 ادلعيار أكصى فقد ذلا، ادلرجوة األىداؼ حتقيق يف النقدية التدفقات قائمة فاعلية زيادة لغرض

 توفًن بضركرة االقتصادية إلزاـ الوحدات على احملاسبة دلعايًن الدكلية اللجنة عن الصادر الدكِف السابع
 النقدم للتدفق قائمة إعداد خالؿ من يعادذلا كما النقدية حركة يف التارؼلية التغًنات حوؿ معلومات

 كفيما ،(كدتويلي كاستثمارم تشغيلي)م ق رلموعات ثالث إُف األنشطة حسب مبوبة معينة مدة خالؿ
 :يلي سيتم تفصيل كل من ىذه األنشطة كاأليت

 :األنشطة التشغيلية. أ
ىي األنشطة الرئيسية لتوليد اإليراد يف ادلؤسسة كاألنشطة األخرل اليت ال تعترب من األنشطة 

 .1االستثمارية أك التمويلية
كيعترب مبلغ التدفقات النقدية الناتج من األنشطة التشغيلية مؤشرا رئيسيا على مدل قدرة عمليات 

الشركة على توليد تدفقات نقدية كافية إلعادة سداد القركض كاالحتفاظ بادلقدرة التشغيلية للشركة 
كسداد التوزيعات على األسهم كاقتناء استثمارات جديدة دكف احلاجة للجوء إُف مصادر خارجية 

                                                           
. 277 حسٌن القاضي كآخركف، مرجع سبق ذكره ، ص 1

 
 األنشطةالتدفقات النقدية من 
االستثمارية 

 األنشطةالتدفقات النقدية من 
 تشغيليةاؿ

 األنشطةالتدفقات النقدية من 
 دتويليةاؿ

 قائمة التدفقات النقدية
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للتمويل، كتعترب ادلعلومات ادلستقاة من ادلكونات احملددة للتدفقات النقدية التشغيلية التارؼلية مع 
 .1ادلعلومات األخرل مفيدة يف التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية يف ادلستقبل

كتنشأ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية أساسا عن طريق توليد اإليرادات الرئيسية للشركة، 
كاليت تدخل يف حتديد صايف الربح أك اخلسارة، كمن األمثلة على التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة 

 :2التشغيلية، كنسوؽ منها على سبيل ادلثاؿ
 .ادلقبوضات كادلدفوعات النقدية الناجتة عن بيع كشراء السلع كتقدمي اخلدمات-
 .ادلقبوضات النقدية من العموالت كاإليرادات األخرل-
 .ادلدفوعات النقدية للموظفٌن كالعاملٌن-
 .ادلدفوعات النقدية من الفوائد كالضرائب-

 : األنشطة االستثمارية. ب
كىي التدفقات النقدية اليت تشمل بيع كشراء األصوؿ طويلة األجل، كيتطلب حتديدىا حتليل 

عناصر ادليزانية يف جانب األصوؿ كاليت َف يتم حتليلها عند حتديد التدفقات النقدية من األنشطة 
 :4، كمن األمثلة عليها3التشغيلية

. ادلدفوعات النقدية لشراء األصوؿ الثابتة ادللموسة كالغًن ملموسة كاألصوؿ الطويلة األجل األخرل-
 .ادلدفوعات النقدية على شكل سلف كقركض، كتلك ادلدفوعة المتالؾ االستثمارات

ادلقبوضات النقدية الناشئة عن بيع األصوؿ الثابتة ادللموسة كالغًن ملموسة كاألصوؿ الطويلة األجل -
 .األخرل

 .ادلقبوضات النقدية الناشئة عن بيع االستمارات كحتصيل القركض كالسلف-
 
 
 

                                                           
، اجلزء ولية، معايير إعداد التقارير المالية، عرض البيانات الماليةموسوعة المعايير المحاسبية الد،  كاخركفحسٌن يوسف القاضي 1

. 181 ص2012األكؿ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األكُف، 
 .197 مؤيد راضي خنفر كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص 2
جنادين للنشر كالتوزيع، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، أ، دار مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح زلمد عقل،  3

 .276، ص 2006عماف، األردف، الطبعة األكُف، 
 .197 مؤيد راضي خنفر كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 :األنشطة التمويلية. ت
تضم األنشطة االستثمارية اآلثار النقدية للعمليات ادلتعلقة مبوارد كشلتلكات ادلؤسسة ادلستخدمة يف 

 :2، كمن أمثلة عليها1توليد اإليرادات كالدخل خالؿ الفرتة ادلالية أك يف ادلستقبل
 .النقد ادلتحصل من إصدار أسهم جديدة أك زيادات رأس ادلاؿ-
 .النقد ادلتحصل من إصدار السندات طويلة األجل-
 .النقد ادلتحصل من القركض كالتسهيالت البنكية-
 .النقد ادلدفوع على توزيع اإلرباح-
 .النقد ادلدفوع لتسديد السندات-
 .النقد ادلدفوع لتسديد القركض كالتسهيالت البنكية-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 197ادلرجع نفسو،ص  1
 .277 مرجع سبق ذكره، ص مفلح زلمد عقل، 2
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 التدفقات النقدية مبوبة حسب أنشطة المؤسسة: (04)الشكل رقم 

 
 .130، ص 2011، دار التعليم اجلامعي، السكندرية، مصر، المحاسبة الماليةزلمد سامي راضي، : المصدر

 استخدامات جدول تدفقات الخزينة، األهداف واألهمية: ثانيا
 :استخدامات جدول تدفقات الخزينة.1
 للمشركع كاخلارجية الداخلية اجلهات كل قبل من هبا كاالنتفاع اخلزينة تدفقات قائمة استخداـ ؽلكن

 :كنذكر
 إصدار مثل سابقا ادلتخذة لإلدارة مهمة معلومات النقدية التدفقات قائمة توفر :ةاإلدار استخدامات-

 عليها احلصوؿ ؽلكن ال اليت ادلعلومات من كغًنىا األجل طويلة سندات بيع أك رأمسالية أسهم
 األنشطة من النقدم التدفق أف تظهر القائمة كىذه .طبسي بشكل إال األخرل ادلالية القوائم بواسطة

الخزينة النقدية 

: األنشطة التشغيلية
 .متحصالت من العمالء-
حتصيل الفوائد كتوزيعات -

 .اإلرباح
متحصالت نقدية أخرل متعلقة -

 .بالعمليات التشغيلية

: الستثماريةاألنشطة ا
 .بيع أصوؿ ثابتة-
 .بيع استثمارات-
حتصيل قركض سبق منحها -

 .للغًن

: لتمويليةاألنشطة ا
 .إصدار أسهم ملكية-
إصدار سندات أك أكراؽ دفع -

 .طويلة األجل

: األنشطة التشغيلية
 .مدفوعات للموردين-
 .للعاملٌن مدفوعات-
 .فوائد مدفوعات-
مدفوعات أخرل تتعلق -

 .باألنشطة التشغيلية

: الستثماريةاألنشطة ا
 .شراء أصوؿ ثابتة-
 .شراء استثمارات-
 .منح قركض للغًن-

: لتمويليةاألنشطة ا
 .سداد توزيعات األرباح-
 .اقتناء الشركة ألسهمها-
 .سداد القركض طويلة األجل-
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 اخلارجياالقرتاض  من بدال داخليا ادلخططة الرأمسالية االحتياجات مجيع دتويلؿ كاؼ التشغيلية
 فإف، النقدية يف عجزا القائمة أظهرت ما فإذا كبالعكس كسندات، أسهم بإصدار األجل طويل
 النقدم التدفق قائمة باستخداـ العجز ىذا مثل حدكث أسباب لتحديد القائمة تستخدـ اإلدارة

 .بالنقدية لالحتفاظ األرباح حصص ختفيض حوؿ عامة ضوابط أك مؤشرات كضع اإلدارة كتستطيع
 اجلهات كبقية كالدائنٌن ادلستثمرين النقدم التدفق قائمة تساعد :نوالدائني  المستثمريناستخدامات-

 :يلي ما حتديد يف
صافية إغلابية تدفقات توليد على ادلؤسسة قابلية. 
للمساعلٌن األرباح حصص دفع على ادلؤسسة قابلية.  
اخلارجي للتمويل ادلؤسسة حاجة مدل. 
ادلرافقة النقدية دلدفوعاتكا النقدية كادلستلزمات الدخل صايف بٌن االختالؼ أسباب. 
اخلارجية التزاماهتا مواجهة على ادلؤسسة قابلية.  
عنها يكشف كاليت )الفرتة خالؿ للمؤسسة ادلاِف ادلركز على كالتمويلية التشغيلية األنشطة آثار 

 (.مستقلة بقائمة
 :1أهداف جدول تدفقات الخزينة.2

 .توفًن معلومات عن ادلتحصالت النقدية كادلدفوعات النقدية عن فرتة زلدكدة-
 .(التشغيل، االستثمار، التمويل)توفًن معلومات كفقا لألساس النقدم عن األنشطة الثالثة -
 :مساعدة ادلستثمرين كالدائنٌن كغًنىم يف-

 . على توليد تدفقات نقدية موجبة يف ادلستقبلةتقييم مقدرة ادلؤسسة االقتصادم . أ
تقييم مقدرة ادلؤسسة االقتصادية على الوفاء بالتزاماهتا كمقدرهتا على توزيع أرباح كمدل . ب

 .حاجتها إُف دتويل خارجي
تقييم السيولة أم طوؿ الفرتة اليت يستغرقها حتويل األصوؿ إُف نقدية كطوؿ الفرتة الالزمة . ت

 .لتوفًن النقدية الالزمة لسداد اخلصـو
اليسر ادلاِف كىو يقيس مدل قدرة ادلؤسسة على سداد ديوهنا كمقابلة مدفوعاهتا عند . ث

 .االستحقاؽ
                                                           

 .187، 186ص ، 2015، األردف للنشر كالتوزيع، عماف، األياـ، دار المحاسبة المتوسطةفؤاد عبد احملسن اجلبورم،  1
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 :أهمية جدول تدفقات الخزينة.3

تظهر أعلية جدكؿ تدفقات اخلزينة من أعلية ادلعلومة ادلالية اإلضافية، ادلتمثلة يف تغًنات اخلزينة اليت 
جنتها ادلؤسسة كتلك اليت استعملتها خالؿ الدكرة كاليت يعجز كل من ادليزانية كجدكؿ النتيجة عن 

 .1تقدؽلها
إف قائمة التدفقات النقدية ذلا أعلية خاصة حيث أهنا مفيدة جدا يف تقييم مدل اليسر ادلاِف 

كالسيولة ادلالية يف ادلؤسسة كمعرفة مدل مركنتها ادلالية حيث أهنا تتصف مبجموعة من اخلصائص دتيزىا 
 :عن القوائم ادلالية األخرل كجتعلها أكثر مشوال حيث أهنا

 .مؤشر جيد على صدؽ رحبية ادلؤسسة-
مكملة لقائمة ادلركز ادلاِف يف اإلفصاح عن التدفقات النقدية ادلتعلقة بادلعامالت مع الغًن كمالؾ -

 .ادلشركع
 .توفًن معلومات عن ادلتحصالت النقدية كادلدفوعات النقدية عن فرتة زلدكدة-
 .(التشغيل، االستثمار، التمويل)توفًن معلومات كفقا لألساس النقدم عن األنشطة الثالث -
تقييم مقدرة ادلؤسسة االقتصادية على الوفاء بالتزاماهتا كمقدرهتا على توزيع أرباح كمدل حاجتها -

 .لتمويل خارجي
 .تساعد يف تفسًن بعض التساؤالت ادلطركحة من قبل ادلستثمرين كالدائنٌن-

إف حتقيق ادلؤسسة تدفقا نقديا حرا موجبا يشًن أف ادلؤسسة قد قابلت مجيع التزاماهتا النقدية 
 .2ادلخططة كلديها نقدية متاحة لتخفيض الديوف كالتوسع يف مشركعاهتا

 
 
 
 
 
 

                                                           
. 79، ص 2010، الصفحات الزرقاء، اجلزائر، "IAS/IFRSاحملاسبة ادلالية كمعايًن احملاسبة الدكلية "  بوتٌن زلمد، 1
 .189فؤاد عبد احملسن اجلبورم، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 جدول تدفقات الخزينة  إعداد: الثانيالمطلب 
 إعدادىا فيتم النقدية التدفقات قائمة أما ادلراجعة ميزاف من التقليدية األساسية ادلالية القوائم تعد

  :1أعلها كمن الكتب من العديد يف كرد كما مصادر ثالثة من
 خطوات إعداد جدول تدفقات الخزينة: أوال

 يف التغًنات تقدير هبدؼ متتاليتٌن لفرتتٌن دليزانيتٌن مقارنة بعملية القياـ :المقارنة العمومية الميزانية
 .كأخرىا الفرتة أكؿ من كل بٌن كاخلصـو األصوؿ جانيب

 الناجتة النقدية يف النقص أك الزيادة مقدار لتحديد احلالية الدخل قائمة حتليل :جدول حسابات النتائج
 .الفرتة خالؿ التشغيلية النشاطات من

انتقاء بعض البيانات من دفرت األستاذ للحصوؿ على معلومات مفصلة إضافية دلعرفة  :بيانات إضافية
 .أين مت احلصوؿ على النقدية كطرؽ استخدامها مػن

 :التالية اخلطوات إتباع النقدية التدفقات قائمة إعداد كيتطلب
 إعداد ادلراد للسنة النتائج حسابات جدكؿ ادلاِف، ادلركز قوائم من قائمتٌن توافر :األولى المرحلة.1

 .ذلا النقدم التدفق كشف
 حسابات جدكؿ حتليل مث متماثلتٌن لفرتتٌن اقتصاديتٌن ميزانيتٌن بٌن الفرؽ إجراء :ةالثاني المرحلة.2

 .باخلزينة ادلتعلقة ادلالية ادلؤشرات حساب أجل من النتائج
 .كالتمويل كاالستثمار االستغالؿ لدكرة كفقا ادلالية التدفقات توزيع :ةالثالث المرحلة.3
 .ادلستخدـ اخلزينة تدفقات جدكؿ ظلوذج حسب ادلالية التدفقات تصنيف :ةالرابع المرحلة.4

 احلقيقية ادلالية تدفقات إُف احلسابات يف التغًن من التحوؿ ننسى أف دكف ادلراحل ىذه كل
 :كتتضمن

 .كادلؤكنات كاإلىتالكات (النقدية غًن)الوعلية التدفقات إبعاد-
  .احلقيقية القيمة عن السوقية القيمة اختالؼ بسبب األصوؿ عناصر تقييم إعداد-
 .للتسيًن الوسيطة األرصدة حسب النتائج حسابات ىيكلة إعادة-
 .اخلزينة تدفقات جدكؿ حسب ادلالية التدفقات ترتيب-

 
                                                           

 .50، مرجع سبق ذكره، ص  سوزاف عطا درغاـ1
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 أسباب اعتماد جدول تدفقات الخزينة: ثانيا
 تدفقات جدكؿ اعتماد كاإلدارات ادلالية اجلهات على كاإلدارات تفرض اجلهات أف معلـو ىو كما

 ادليزانية من ادلستخرجة فادلعلومات ادلؤسسة، مالية منطلق من أساسية القائمة ىذه أف اعتبار على اخلزينة،
 :ألف كاملة غًن تبقى النتائج حسابات كجدكؿ

 حركة عن مقاربات تعطي ال أهنا كما للمؤسسة ادلالية الوضعية عن صامتة صورة سول تقدـ ادليزانية-
 .كالتمويل االستثمار االستغالؿ، دكرة تنتجها اليت األمواؿ

 إعداده ألف للمؤسسة، االستغاللية األنشطة يف اخلزينة أعلية يوضح ال النتائج حسابات جدكؿ-
 .كأثارىا كادلصاريف النواتج على تقـو كىيكلتو

 كتضمن نشاطها بواسطتها ادلؤسسة دتوؿ اسرتاتيجيا عنصرا تعترب اخلزينة فإف ذلك إُف باإلضافة
 قياس)ؿ الطوم ادلدل علىك (ةلسيوؿا) القصًن ادلدل على ادلاِف للتحليل ىاـ مؤشر كاخلزينة ازدىارىا،

 جيدة؟ حالة يف ىي ىل :ةادلؤسس كضعية عن مبعلومات دتدنا إشارهتا أف كما (ؿالتموم احتياجات
 .بالزكاؿ؟ مهددة أك عاجزة؟

 يف رلمعة كالتسديدات التحصيالت اجلدكؿ ىذا ػللل حيث التنبؤ، مع التكيف على يساعد كما
 ككذا لو، كالواضح السهل الطابع التقديرية ادلعطيات كدتثيل التنبؤ خطوات يف يفيد فهو لذا كظائف
 .السليمة كضعيتها كتضمن ادلؤسسة بقاء تضخ اليت ىي فاخلزينة، الدكِف ادلستول على استعمالو تطوير

 نماذج عرض جدول تدفقات الخزينة: المطلب الثالث

يوجد ىناؾ العديد من ظلاذج جدكؿ تدفق اخلزينة صادرة عن ىيئات مالية كجامعات كمعاىد 
كطرؽ حبث كزلللٌن ماليٌن كغًنىا، كلكل ظلوذج خصوصية يف التحليل تتناسب مع كل حالة،  متخصصة

، كمشركع ادلخطط احملاسيب ادلاِف يوجد أسلوباف إلعداد 07احملاسيب الدكِف رقم  لكن حسب ادلعيار
. األسلوب ادلباشر كاألسلوب غًن ادلباشر جدكؿ تدفقات اخلزينة كعلا

 الطريقة المباشرة: أوال
 نقصد بالطريقة ادلباشرة إلعداد جدكؿ تدفقات اخلزينة ذلك األسلوب الذم يقـو على احتساب
ادلتحصالت كادلدفوعات النقدية الفعلية للدكرات الرئيسية الثالث لنشاط ادلؤسسة بطريقة مباشرة من 

 يأخذ جدكؿ ،معرفة كم قبض فعال، ككم دفع فعال، لكل عنصر من عناصر الدكرات األساسية خالؿ
  :ىذه الطريقة التاِف حسب التدفقات الشكل
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 -المباشرة الطريقة -الخزينة تدفقات جدول (:04)الجدول رقم 

 

 .12، ص 2012، دار احملمدية العامة، اجلزائر، النظام المحاسبي الجديد، أبو منصف: المصدر

السنة المالية مالحظة  البيان
N 

السنة المالية 
N-1 

 العملياتية األنشطة من ادلتأتية اخلزينة أمواؿ تدفقات
 الزبائن عند من ادلقبوضة التحصيالت

 كادلستخدمٌن للموردين ادلدفوعة ادلبالغ
 ادلدفوعة األخرل ادلالية كادلصاريف الفوائد

 ادلدفوعة النتائج عن الضرائب
 العادية غًن العناصر قبل اخلزينة أمواؿ تدفقات
 العادية غًن بالعناصر ادلرتبطة اخلزينة أمواؿ تدفقات

   

    (A)تية العمليا األنشطة من المتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي

 االستثمار أنشطة من ادلتأتية اخلزينة أمواؿ تدفقات
 معنوية أك عينية تثبيتات اقتناء عن ادلسحوبات
 معنوية أك عينية تثبيتات عن التنازؿ عمليات عن التحصيالت
 مالية تثبيتات اقتناء عن ادلسحوبات
 مالية تثبيتات عن التنازؿ عمليات عن التحصيالت

 ادلالية التوظيفات عن حتصيلها مت اليت الفوائد
ادلستلمة  النتائج من ادلقبوضة كاألقساط احلصص

   

   ( B)االستثمار  أنشطة من المتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي

 التمويل أنشطة من ادلتأتية اخلزينة أمواؿ تدفقات
 أسهم إصدار أعقاب يف التحصيالت

 هبا القياـ مت اليت التوزيعات من كغًنىا احلصص
 القركض من ادلتأتية التحصيالت

ادلماثلة  األخرل الديوف أك القركض تسديدات

   

    (C)ل التموي أنشطة من المتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي

   السيوالت  كشبو السيوالت على الصرؼ سعر تأثًنات تغًنات

    (A+B+C )ةالفتر في الخزينة أموال تغير

 ادلالية السنة افتتاح عند كمعادالهتا اخلزينة أمواؿ
 ادلالية السنة إقفاؿ عند كمعادالهتا اخلزينة أمواؿ
الفرتة  خالؿ اخلزينة أمواؿ تغًن

   

    المحاسبية النتيجة مع المقاربة
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يركز ىذا النموذج على دكريت االستغالؿ كاالستثمار، إذ يتوجب على ادلؤسسة توليد الفوائض 
دكرة االستغالؿ إال يف مرحلة انطالؽ النشاط، كيف غًن ذلك يتم اعتبار دكريت االستدانة  اعتمادا على

كالتمويل ملجأ يتم اللجوء إليو لتغطية العجز الناجم عنهما كذلك باعتبار أف ادلؤسسة تنشط يف 
 .السوؽ ادلالية على قدر كبًن من الكفاءة كالفعالية االقتصاديات الرأمسالية أين تكوف

تتطلب عملية اإلعداد حسب ىذه الطريقة مبلغ كل عنصر من عناصر الدكرات الرئيسية كآجاؿ 
كادلدة ادلمنوحة بالتحديد، شلا يعين أف ىذه الطريقة سهلة بالنسبة للمسًن ادلاِف داخل ادلؤسسة،  تسديده،

 .1كصعبة جدا بالنسبة للمحلل اخلارجي إف َف نقل غًن شلكنة أصال
 الطريقة غير المباشرة: ثانيا

إلعداد جدكؿ تدفقات اخلزينة  (ادليزانية كجدكؿ حسابات النتائج)يتم االعتماد على القوائم ادلالية 
 كادلتطلبػات ك يسر يهاالطريقة غًن ادلباشرة، شلا ؽليز ىذه الطريقة عن سابقتها بسهولة احلصوؿ عل حسب

على استخداـ ىذه الطريقة، ك يأخذ  FASBحيث يشجع رللس معايًن احملاسبة ادلالية  الفهم التحليل
 :حسب ىذه الطريقة الشكل التاِف جدكؿ تدفقات اخلزينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1

 .12 حليمة فوالين، مرجع سبق ذكره، ص 
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 -المباشرة  غيرالطريقة -الخزينة تدفقات جدول (:05)الجدول رقم 

، المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير المحاسبية الدوليةىواـ مجعة، : المصدر
 .268، ص 2011ديواف ادلطبوعات اجلامعية، 

حيث تقـو بتعديلو بآثار العمليات ذات  (أك اخلسارة)كتنطلق ىذه الطريقة من رقم صايف الربح 
الطبيعة غًن النقدية كبأية مبالغ مؤجلة أك مستحقة عن مقبوضات أك مدفوعات نقدية تشغيلية يف 

السنة المالية مالحظة  البيان
N 

السنة المالية 
N-1 

 العملياتية األنشطة من ادلتأتية اخلزينة أمواؿ تدفقات
 ادلالية السنة نتيجة صايف

 : أجل من تصحيحات
 كاألرصدة اإلىتالكات+
 ادلؤجلة الضرائب تغًن-
 ادلخزكنات تغًن-
 األخرل الدائنة كاحلسابات الزبائن تغًن-
 الضرائب من الصافية التنازؿ قيمة زيادة أك نقص-

   

    (A )النشاط عن الناجمة الخزينة تدفقات

 االستثمار عمليات من ادلتأتية اخلزينة أمواؿ تدفقات
 تثبيتات اقتناء عن مسحوبات
 تثبيتات عن التنازؿ حتصيالت

 اإلدماج زليط تأثًن تغًنات

   

   ( B)االستثمار  بعملية المرتبطة الخزينة أموال تدفقات

 التمويل عملية من ادلتأتية اخلزينة أمواؿ تدفقات
 للمساعلٌن ادلدفوعة احلصص

 النقدم ادلاؿرأس  زيادة
 قركض إصدار
 قركض تسديد

   

   ( C)التمويل  بعملية المرتبطة الخزينة أموال تدفقات

   ( A+B+C )الفترة في الخزينة أموال تغير

 االفتتاح عند كمعادالهتا اخلزينة أمواؿ
 اإلقفاؿ عند كمعادالهتا اخلزينة أمواؿ
 األجنبية العمالت سعر تغًنات تأثًن

   

    اخلزينة أمواؿ تغًن
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ادلاضي أك ادلستقبل ككذلك بنود الدخل أك ادلصركفات ادلتعلقة بالتدفقات النقدية االستثمارية أك 
 .1التمويلية

 الفرق بين الطريقة المباشرة و الطريقة غير المباشرة: ثالثا
إف االختالؼ بٌن الطريقة ادلباشرة كالطريقة غًن ادلباشرة يف إعداد جدكؿ تدفقات اخلزينة راجع إُف 

األنشطة اليت تنتج إيرادات كالنشاطات )ادلتأتية من أنشطة االستغالؿ  تدفقات اخلزينة كيفية تقدمي
ادلباشرة تشكل عنصر رئيسي لدخوؿ كخركج  ، فالطريقة( كال بالتمويل باالستثماراألخرل غًن مرتبطة ال

اخلزينة ادلرتبطة  كالضرائب كغًنىا من العناصر ادلعنية بتدفقات السيولة اإلمجالية للزبائن كادلوردين
الصايف، بينما الطريقة غًن ادلباشرة تعتمد على تصحيح   قصد إبراز التدفق ادلاِفاالستغالؿبنشاطات 

يف اخلزينة كإىتالكات اليت ال يرافقها تدفق  الصافية للسنة ادلالية من آثار ادلعامالت دكف التأثًن النتيجة
 تدفق نقدم داخلي أك خارجي إُفكادلوردين اليت بعد فرتة معينة تتحوؿ  نقدم حقيقي خارجي كالزبائن

 .االستثماراتأك عجز التنازؿ عن   كفائضاالستغالؿأك العناصر اليت ليس ذلا عالقة بأنشطة 
 : 2من بين أسباب االعتماد على الطريقة غير المباشرة في بناء جدول تدفقات الخزينة

ادلباشرة حلساب   الطريقة غًنإُف اللجوء ضل اليت جتعل احمللل ادلاِف يفاالعتباراتتوجد العديد من 
 : تدفقات اخلزينة منها ادلتعلقة ببناء جدكؿ ادلؤشرات

 تعترب الطريقة غًن ادلباشرة األسهل كاألدؽ يف حساب ادلؤشرات ادلالية كاحلصوؿ على نتائج صحيحة-
 . ادلراد حسابوللمؤشرعلى حسابات هنائية مكونة  كوهنا ترتكز،للجدكؿ

ذلك يلغي دكر احملاسب يف ف كل مؤشر بالطريقة ادلباشرة أل  حسابالصعبمن الناحية العملية من -
 .ادلاِف ادلعطيات للمحلل توفًن

 نظاـ ادلعلومات احملاسيب يوفرىاتعترب الطريقة غًن ادلباشرة أداة للتأكد من مصداقية كدقة ادلعلومات اليت -
.كادلاِف

                                                           
1

 .278مرجع سبق ذكره، ص حسٌن القاضي كآخركف،  
 .10فاطمة الزىرة حلرش، مرجع سبق ذكره، ص  2
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: خالصة
 يتضح شلا سػبق أف احلاجػة التطبيقيػة دلمارسات زلاسػبية موحدة ىي الػدافع الرئيسي إلصدار معايًن

احملاسيب  زلاسبية دكلية، ىذا على الصعيد احملاسيب، أما كمػن منطلق أف ادلعلومة ادلالية ىػي سلرجػة النظاـ
قائمة  صلد أف احلاجة التطبيقية لقائمة مالية تعكس للمسػتخدمٌن ىذه ادلخرجػة أدل إلػى إصػدار

 .التدفقات النقدية موضحة مبادئها كشركط إعدادىا يف ادلعيار احملاسيب الدكِف السابع
من  كلقد حاكلنا يف ىذا الفصل االنتقاؿ من العاـ إُف اخلاص بالتطرؽ إُف ادلعايًن احملاسبية الدكلية

تبػٌن  اخلوض كالوصوؿ إُف أىم اإلصػدارات كالػذم تػرجم فػي ادلعيػار احملاسػيب الػدكِف السػابع، أيػن أجل
 ىػذا األخيػر لػم يكػن كليػد اللحظػة بػل مػر جبملػة مػن ادلراحػل إلػى أف ثبػت مبفهػـو كعنػواف بياف أف

 .التدفق النقدم
 علػى كدلعرفة أكثر عن قائمػة التػدفقات النقديػة كمضػموف ىػذا ادلعيار، تػم الرتكيػز فػي اجلػزء الثػاين

، أىػداؼ كأعليػة، أيػن لػوحظ أف ىػذه القائمػة تتكػوف مػناألسس ثالث   النظريػة ذلػذه القائمػة مػن مفهػـو
األنشطة  دكرة دكرة األنشػػطة التشػػغيلية،: ، كىػػذا التقسػػيم يعكػػس أنشػػطة ادلؤسسػػة كظليزةأجػػزاء رئيسػػي

 .االستثمارية كدكرة األنشطة التمويلية
الطريقة  :كما صلد كأف إعداد ىذه القائمة حسب ما جاء بو ادلعيار احملاسيب الدكِف السابع يتم بطريقتٌن
رصػػيد  ادلباشػرة كالطريقػة غيػر ادلباشػرة، كاسػتعماؿ كػال الطػريقتٌن يػؤكؿ إلػى نفػس النتيجػة التػي تعكػس
ادلتعلق  خزينػػة ادلؤسسػػة، كأف االخػػتالؼ الوحيػػد بينهمػػا يكمػػن فػػي العػػرض ال ادلضػػموف، كفػػي اجلػػزء

تزداد  األخرلبدكرة االستغالؿ، كاجلدير بالذكر أف ادلكانة اليت احتلتها ىػذه القائمػة بػٌن القػوائم ادلاليػة 
 . ادلعلومة ادلالية ادلستخرجة من ىذه القائمةأعليةأعلية من 
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 :تمهيد

 ا معلومة شبينة خاصة إذا ساعلتنوعترب معرفة العوامل اليت تؤثر على الوضعية ادلالية للمؤسسة وتوازت
 .توازهناادلشاكل و نتائجها وبالتايل القضاء عليها واسًتجاع  يف ربديد

 حيث صلد الكثَت من االقتصاديُت يرجعون عدم توازن ادلؤسسة إىل ادلشاكل ادلالية وىو اخلطأ
 بُت السبب والنتيجة، أي أن ادلشاكل ادلالية تكون نتيجة دلشاكل أخرى سلتلفة الشائع الناتج عن اخللط

 .الفرضيات والتدقيق فيها وبالتايل الوصول إىل النتيجة ينبغي البحث عنها باستعمال
احملاسبية وادلالية قصد اخلروج  وذلذا كان من الضروري القيام بتشخيص مايل باستخدام الوثائق

 األدوات ادلايل من حليلحيث يعترب التو، من مث ازباذ القرارات ادلناسبة يف الوقت ادلناسبوبنتائج 
 والضعف فيها باستخدام ن خالل إبراز نقاط القوةم يف تشخيص الوضعية ادلالية للمؤسسة األساسية

ادلايل للمؤسسة والكشف  العديد من األساليب وادلقاربات، كما يهدف لتوضيح حقيقة احلاضر وادلاضي
 .عن نواحي القوة والضعف يف السياسات ادلالية ادلختلفة ذلا

ومن بُت القوائم ادلالية اجلديدة اليت ؽلكن أن تفيد احمللل ادلايل صلد جدول التدفقات النقدية 
للخزينة، الذي ؽلكن ربليلو من خالل بعض ادلؤشرات اليت ؽلكن استخالصها منو، حبيث تعترب من 

الوظائف ادلهمة يف للتحليل ادلايل، حيث يوفر جدول التدفقات النقدية معلومات ال يظهرىا جدول 
 .حسابات النتائج وال ادليزانية اليت يتم إعدادىا على أساس االستحقاق
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 ماهية التشخيص المالي: المبحث األول
وفعاليتها إن اىتمام ادلؤسسات دبستقبلها يستدعي منها وباستمرار القيام بعملية التشخيص لتحديد أدائها 

ن يكون ىو نفسو، فالتشخيص فضال عن أويعتمد التشخيص على التحليل، دون . وربسينها على ادلدى البعيد
كونو يبٌت على سالسل من أرقام وبيانات، مصفوفات وجداول، فهو يفًتض تقدمي التفسَت، وعليو فالتحليل ليس 

. إال أداة للتشخيص، تساعد ادلسَت على ازباذ القرارات ادلناسبة
مفاهيم في التشخيص المالي : المطلب األول

 ادلفهوم أو قبل احلديث عن التشـخيص ادلـايل باعتبـاره شـق واحـد مـن التشـخيص، غلـب التطـرق إلـى أن ىـذا
معُت، لذا غلب  ادلصطلح ال ؼلص اجلانب ادلايل فحسـب بـل ىـو وليـد معاجلـة كـل خلـل أو عطـب فـي رلـال

 .التطرق إىل مفهوم التشخيص عموما، وصوال إىل أحد أنواعو اليت هتم زبصصنا
 مفهوم التشخيص: أوال

 امتد مفهوم التشخيص إىل رلال اإلدارة والتسيَت خالل سنوات السبعينيات، وعرف تطورا ىاما مع بداية
استعمالو   كان تعريف التشخيص يف اجملال الطيب، غرضو، أنواعو، منهجيتو ونطاقوإذااألزمة االقتصادية العادلية، 

على ادلرض الكامن   ففي اجملال الطيب، التشخيص يعٍت التعرف.واضحا، فان الوضع ؼلتلف يف رلال علم اإلدارة
والطبيب ال يكتفي . لدى ادلريض بدقة كبَتة، ومن مث وصف العالج ادلناسب، انطالقا من ربديد أعراض احلالة

مشاكل أخرى متصلة هبا  ىنا بتحديد ادلشكلة ومعاجلتها، بل يتعداىا ذلك إىل ازباذ التدابَت الوقائية، لتجنب أي
 .يف ادلستقبل

 والتشخيص يف ادلؤسسة كذلك يعطي وصفا واضحا لصحتها العامة، يليو ازباذ التدابَت الكافية لضمان
 البيئة بقائها وتنميتها، فالبيئة االقتصادية للمؤسسة تشاركها مع العديد من الشركات األخرى، والبقاء يف ىذه

 إىل التعرف كما يقود التشخيص أيضا. يكون فقط من خالل تطوير أعماذلا، وصمودىا وقدرهتا على ادلنافسة
 .1على اإلجراءات اليت ؽلكن ازباذىا لضمان القدرة على ادلنافسة يف ىذه البيئة

عملية  ىو: التشخيص: "يف احلقل الطيب صلد ادلعٌت العام دلصطلح التشخيص موضحا يف القاموس كما يلي-
نقدية للوضعية  والتشخيص ىو عملية ربليل "ربديد للعلة أو ادلرض، أو احلالة، انطالقا من أعراضها الظاىرة

 .مالنظاوعناصر العمل من اجل إجراء تقييم حلالة 

                                                           
التسيير  ماستر أكاديمي شهادة لنيل مذكرة ،"مساعلة الكفاءات البشرية يف التشخيص االسًتاتيجي يف ادلؤسسة االقتصادية"  طالب اضبد دنيا، 1

 .31، ص 2014-2013، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، االستراتيجي للمنتظمات
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الوضع احلايل  ربدد الطريقة اخلاصة اليت نصل هبا إىل ادلعرفة، واليت" التشخيص ىو تلك أن: C. Bottin  ىير-
 .للمؤسسة من اجل ربديد أىدافها وسياساهتا

نقاط  الضوء على يف الصناعة، التشخيص يعٍت أن نقوم بتحليل ادلؤسسة هبدف تسليط Brown:ويعرفو -
 .ضعفها

ربط  ىو التشخيص،: "كذلك" القدرة على ربليل وفهم أداء"فيعرف التشخيص على انو Ph. Lorino :أما -
 ".ربديد لركائز األداء األكثر فعالية"كما انو  "لألسباب

التشخيص  ": أخر أكثر دقة وتفصيال دلفهوم التشخيص، حبيث عرفو كما يليتعريفاAFNOR اقًتح وقد -
عادة ما )احملددة  من ادلعايَت وفقا لعدد. (..شخص أو مؤسسة، وظيفة، ادلواد )اختبار طوعي ؽليز كيانا 

 .اادلناسبة لو ومن مث اقًتاح التوصيات لتحديد نقاط الضعف وأسباب اخللل فيها، (تسمى اخلصائص
بيئتها،  األساسية وقيود  تقدير لوضعية وفاعلية ادلؤسسة أو ادلنظمة وفقا لسماهتاانوكما عرف التشخيص على -

 . مراجعتهاوأحيانا إعادة تعريفها بعد وذلك هبدف ربديد وربسُت قدراهتا ادلتاحة من اجل ربقيق أىدافها،
  التشخيصأنواع: ثانيا
 أي انو يشمل التشخيص ادلايل،. وىو تشخيص عام، يشمل ادلؤسسة ككل :لالشامالتشخيص .1

إىل  وال يهدف إلجراء ربليل جزئي، بل يسعى. واالسًتاتيجي والتنظيمي وتشخيص ادلوارد البشرية، واإلدارة
لتشخيصات  احلصول على رؤيا شاملة لوضعية ادلؤسسة ككل، ويكون ىذا التشخيص عادة نقطة انطالق

 .ودقة، مىت دعت احلاجة لذلك أخرى فرعية أكثر عمقا
على سبيل ادلثال ) يقوم ىذا التشخيص بفحص وظيفة أو عدة وظائف للمؤسسة :التشخيص الوظيفي.2

وىدفو إخراج واستخالص االضلراف يف الوظائف احملتملة، وأيضا  (...الوظيفة التقنية، الوظيفة التجارية 
 .إخراج نقاط القوة ونقاط الضعف

يعد التشخيص االسًتاتيجي من ادلهام الضرورية يف اإلدارة فهو يعترب ادلرجع  :التشخيص االستراتيجي.3
األساسي يف صياغة اإلسًتاتيجية العامة بالشركة حيث يتيح كشف ادلشاكل اإلسًتاتيجية من خالل التعرف 

 :على ما حبوزة الشركة وما غلب أن تتوفر عليو من وسائل ومواد كما يعمل التشخيص االسًتاتيجي على
 .ربليل السوق من خالل متابعة ظلوه وتطوره-
 .إدراك قواعد العمل يف كل األقسام والفروع بالشركة-
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 .1ربديد مواطن القوة والضعف يف صبيع رلاالت نشاط الشركة-
 .ربديد زبطيط اسًتاتيجي متناسق ومتكامل دلختلف خيارات الشركة على ادلديُت ادلتوسط والطويل-
 يتعلق بالرحبية والسيولة، وىو من أكثر أنواع: وىو تشخيص الوضع ادلايل للشركة: التشخيص المالي.4

. 2التشخيص مزاولة يف ادلؤسسة، يتم إجراءه سواء يف مؤسسات األعمال أو يف البنوك
 مفهوم التشخيص المالي: ثالثا

التشخيص ادلايل يقصد بو يف غالب األحيان التشخيص ادلوجود عند ادلمولُت اخلارجُت عن ادلؤسسة وىو 
 يف ىذه احلالة بالتحاليل ادلنجزة على األوراق انطالقا من الوثائق احملاسبية من خالل رؤية ىادفة مبنية على يرتبط

 قانونية شلكنة مع معايَت مالية كالسيكية مفروضة من طرف احمليط والقوانُت والعالمة الضرورية لصحة ضمانات
  .3ةمالية جيد

باستخدام رلموعة من  رف التشخيص ادلايل على أنو عملية ربليل الوضع ادلايل للمؤسسة وذلككما يع
 .وادلؤشرات ادلالية وذلك من أجل استخراج نقاط القوة والضعف ذات الطبيعة ادلاليةت األدوا

 ية ادلدونة يف القوائم ادلالية إىليخويعرف أيضا بأنو عملية ربويل الكم اذلائل من البيانات واألرقام ادلالية التار
 .كم أقل من ادلعلومات وأكثر فائدة لعملية ازباذ القرارات

 ذلك يف ادلخطط توضيحالتشخيص ادلايل يسمح باحلكم على الوضعية احلالية والفعالية ادلالية، ويتم وعليو 
: التايل

 
 
 
 
 
 

                                                           
، جامعة أزلمد مذكرة لنيل شهادة الماجستير تخصص مالية مؤسسة، "التشخيص ادلايل ودوره يف تقييم األداء يف شركة التأمُت" سلطاري زىرة، 1

. 50، ص 2011-2010بوقرة، بومرداس، 
، جامعة دكتوراه في علوم التسيير شهادة لنيل مذكرة ،"تقييم ادلؤسسة ودوره يف ازباذ القرار يف اطار التحوالت االقتصادية باجلزائر" ىواري سويسي، 2

 .61، ص 2008-2007اجلزائر، 
،  مالية مؤسسةتخصص ماستر أكاديمي شهادة لنيل مذكرة، "إشكالية تطبيق التشخيص ادلايل يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة"عمر توايت،  3

. 7، ص 2013-2012، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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 تحليل الوضعية الحالية والفعالية المالية للمؤسسة (:05)شكل رقم ال

 
 .07 مرجع سبق ذكره، ص عمر توايت، :المصدر

يهدف التشخيص ادلايل إىل إجراء فحص للسياسات ادلالية ادلتبعة من طرف ادلؤسسات يف دورة أو عدة 
وزلاولة لتفسَت األسباب اليت أدت مدلوالهتا نشاطها أو الدراسة ادلواصلة للبيانات ادلالية من أجل فهم  من دورات

  مواطن القوة والضعف للسياسات ادلالية اليت تعمل يف إطارىااكتشافبذلك احلجم وىذا يعمل على  ظهورىا إىل
احلفاظ على االستقرار والتحسُت هبدف اقًتاح إجراءات مالية، ففي احلالة اجليدة تكون إجراءات  ادلؤسسة ومنو

 .هتدف إىل اخلروج من الوضعية والتخلص من أسباب االختالالت يف احلالة السيئة أما
 طرق وأدوات التشخيص المالي: المطلب الثاني

 طرق التشخيص المالي: أوال
 يستخدم التشخيص ادلايل رلموعة من الطرق واليت تستعمل لتحليل البيئة ادلالية الداخلية للمؤسسة، ونلخص

 :ىذه الطرق فيما يلي
 يقوم التشخيص التطوري على دراسة الوضعية ادلالية للمؤسسة لعدة دورات مالية متتالية :التشخيص التطوري.1

حيث يتم ربليل الوضعيات ادلالية السابقة وذلك من أجل تشخيص الوضع احلايل وتقدير الوضعية ادلالية 
ومن أجل إجراء ىذه الدراسة غلب على ادلؤسسة أن سبتلك نظام معلومات زلاسيب ومايل متطور  ادلستقبلية،

يتمكن احمللل ادلايل من رسم التطور ادلستقبلي للوضعية ادلالية ويرتكز التشخيص ادلايل  وفعال من أجل أن
 :التطوري على العناصر التالية

تشخيص الوضعية 
 احلالية

 التشخيص المالي

 اذليكلة ادلالية

 فعاليةتشخيص ال
 اليةامل

 التوازن ادلايل

 اخلزينة

 ادلردوديةنسب 

  االستثمارنسب

 نسبة التمويل الذايت
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ويعٍت ذلك متابعة التغَتات يف النشاط عرب الزمن ويكون اعتمادا على التغَت يف رقم األعمال  :تطور النشاط- أ
اخل ومنو احلكم على ظلو النشاط فيما إذا كان يتطابق مع أىداف ادلؤسسة ...القيمة أو النتائج احملاسبية أو

السوق، واستنادا إىل حاالت النمو ىل ىو مرتفع أو مستقر أم منخفض، وؽلكن للمشخص  ومعطيات
 .ىيكل التكاليف والذي من ادلفًتض أن يتناسب طردا مع تطور النشاط ادلايل تتبع التطور يف

األصول ىي رلموعة اإلمكانيات ادلادية وادلعنوية وادلالية ادلستخدمة يف شلارسة  :تطور أصول المؤسسة- ب
وتطورىا يبُت مستوى النمو الداخلي واخلارجي للمؤسسة ويعترب مؤشرا عن الوجهة اإلسًتاتيجية  النشاط

 .تتجو ضلو النمو أو البقاء أو االنسحاب من السوق للمؤسسة إن كانت
 يتكون ىذا اذليكل من العمالء وادلوردين وادلخزونات وىي اليت تشكل :تطور هيكل دورة االستغالل- ت

االحتياجات ادلالية لدورة االستغالل والبد من مراقبة تطورىا عرب الزمن ومقارنة ظلوىا بنمو النشاط وذلك 
 .احلكم على مستوى االحتياجات ادلالية من أجل

 يتكون اذليكل ادلايل من مصادر سبويل ادلؤسسة وادلتمثلة يف األموال اخلاصة والديون، :تطور الهيكل المالي- ث
حيث ؽلكن مراقبة مستويات االستدانة والتمويل الذايت ومساعلة الشركاء وربديد قدرة ادلؤسسة على سبويل 

 .وقدرهتا على السداد ومدى استقالليتها ادلالية وتأثَت االستدانة على ادلردودية احتياجاهتا
 يستند اذلدف االقتصادي لكل مؤسسة على ادلردودية ألهنا تعترب ضمانة للبقاء والنمو :ةتطور المردودي- ج

واالستمرارية، وعليو فإن مراقبة تطور معدالت ادلردودية يعترب قاعدة أساسية للتشخيص ادلايل التطوري 
 .نسب ادلردودية وآلية أثر الرافعة ادلالية وذلك بواسطة

 يعتمد ىذا التشخيص على مقارنة الوضعية ادلالية للمؤسسة مع مؤسسات شلاثلة :المقارنالتشخيص المالي .2
 يف النشاط ويف معظم وأغلب األحيان ادلؤسسات ادلنافسة أو الرائدة يف نفس القطاع، ويكون ذلك باستعمال

رلموعة من األرصدة واألدوات وادلؤشرات ادلالية ويهدف ادلشخص ادلايل من خالل التشخيص ادلقارن إىل 
 .األداء ادلايل للمؤسسة بناءا على التغَت يف احمليط، خصوصا يف حاالت احمليط غَت ادلستقر مراقبة

 وىو امتداد للتشخيص ادلقارن وؼلتلف عنو يف اعتماده على معدالت معيارية: لتشخيص المالي المعياريا.3
يتم اختيارىا بناءا على دراسات شاملة ومستمرة لقطاع معُت من قبل مكاتب دراسات متخصصة أو من قبل 

واحملللُت العاملُت يف البورصات، ويعتمد ىذا التشخيص على رلموعة من ادلعايَت اليت اعتمدت من قبل  اخلرباء
 :ادلؤسسات وذلك يف نشاطات سلتلفة ومن أمثلتها رلموعة من

 8%للمؤسسات البنكية ادلقدر بـ  (األصول اخلاصة/الديون)معدل اذليكل ادلايل. 
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نسبة رقم األعمال إىل ادلًت ادلربع بالنسبة إىل كربيات األسواق وادلعارض. 
الديون متوسطة وطويلة األجل البد أن ال تتعدى ثالثة أضعاف القدرة على التمويل الذايت. 

 أدوات التشخيص المالي: ثانيا
 يسعى ادلشخص ادلايل إىل ربديد ومعرفة نقاط القوة والضعف للجوانب ادلالية للمؤسسة وذلك من أجل

 ربسُت الوضع يف ادلستقبل وضمان استمرار التسيَت الفعال، ويكون ذلك باستخدام العديد من األدوات ادلتكاملة
 :1فيما بينها وىي

 وادلالئمة اذلدف منو ضمان سبويل االحتياجات دون التأثَت على التوازن ادلايل وادلردودية :يتحليل الهيكل المال .1
بالفصل  ادلالية، وىذا باالعتماد على منظور الذمة ادلالية ومبدأ السيولة واالستحقاق أو على ادلنظور الوظيفي

 .لالنشاطات الرئيسية يف التحلي بُت
  ساعلت يف ربقيقها، وىو ادلؤشريتىي وسيلة سبكن من مقارنة النتائج احملققة مع الوسائل ال :ةتقييم المردودي .2

 .األكثر موضوعية يف تقييم األداء وؽلكن من خاللو ازباذ قرارات التمويل واالستثمار وغَتىا
 ؽلثل التحليل األكثر تطورا وؽلكن من ربليل التوازن ادلايل والوقوف على أسباب :ةتحليل التدفقات المالي .3

العجز أو الفائض يف اخلزينة وربديد الدورة ادلسئولة عن ىذا العجز، كما ػلتوي ىذا التحليل رلموعة من 
 تساعد يف ازباذ القرارات اإلسًتاتيجية وتقييم اإلسًتاتيجية ادلالية يتذات البعد االسًتاتيجي وال ادلؤشرات

 .ةادلعتمد
يهتم بكيفية ربقيق ادلؤسسة للنتائج واحلكم على مدى قدرة النشاط على ربقيق  :جتقييم النشاط والنتائ .4

وذلك باستخدام األرصدة الوسيطة للتسيَت، وىي عبارة عن أرصدة تبُت سلتلف مراحل النتيجة  الرحبية
 .ةؽلكن من ازباذ القرارات ادلناسب ربققها شلا وأسباب

: وؽلكننا تلخيص ىذه األدوات يف الشكل ادلوايل
 

 
 
 
 

                                                           
. 63 مرجع سبق ذكره، ص  ىواري سويسي،1
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 أدوات التشخيص المالي: (06)الشكل رقم 

 
 .9 مرجع سبق ذكره، ص عمر توايت، :المصدر

 
 
 
 
 

 يالتشخيص المال

 التدفقاتربليل  تقييم ادلردودية تقييم النشاط والنتائج ربليل اذليكل ادلايل

ادلردودية 
 االقتصادية

ادلردودية 
 ادلالية

جداول 
 التدفقات

مردودية 
 االستغالل

SIG نظورامل ادلنظور ادلايل 
 الوظيفي

يزانية امل
الوظيفية 
ادلعادلة 

واألساسية 
للخزينة 

 "النسب"

يزانية امل
ادلالية 
سيولة، 

استحقاق 
ورأس ادلال 

العامل 
 " سيولة"

مؤشرات 
قياس 

النشاط 
 والنتائج 

األرصدة 
الوسيطية 
للتسيَت 
عتبة 

ادلردودية 
الرافعة "

 " التشغيلية

النتيجة 
االقتصادية 
األصول 

االقتصادية 
معدل 
 الدوران 

أثر الرافعة 
 ادلالية

جدول 
التمويل 

جدول بنك 
 فرنسا جدول

TPFF 
جدول خرباء 

  احملاسبُت
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 أهداف وأهمية التشخيص المالي: المطلب الثالث
 أهداف التشخيص المالي: أوال

 نإبشكل سليم، وبصفة عامة ف أصبح التشخيص ادلايل ضرورة قصوى إلدارة األعمال ولتسيَت ادلؤسسات
 ونظرا لتعدد رلاالت انتماء، وضعيتها يل يهدف إىل ربديد ادلركز ادلايل الصايف للمؤسسة وتشخيصاالتشخيص امل

 :1اجملاالتكل زللل مايل فإن اذلدف ؼلتلف باختالف تلك 
  تعتمد على التشخيص ادلايل من أجل ازباذ القرارات ادلناسبة الختبار السياسة التمويلية ادلالئمة:المؤسسة

 باإلضافة إىل بناء نظام معلومايت ؽلكنها من التنبؤ بالصعوبات ادلتعلقة بادلردودية واألخطاء ادلتمثلة يف نقص السيولة
  .والوقوف على طبيعة تطور ادلؤسسة وغَتىا

  كونو ادلمول الرئيسي للمؤسسة بالبضائع وادلواد األولية واليت تستحق التسديد يف اآلجال احملددة، ال يكون:المورد
  فإن ادلوردةاىتمامو خبزينة ادلؤسسة فحسب بل بطبيعة عالقة ادلؤسسة بالبنك فكلما كانت ىذه العالقة جيد

 .ربصيل أموالو يف اآلجال احملددة يضمن
  تسعى من خالل التشخيص ادلايل إىل التنبؤ بالعجز ادلتوقع على مستوى خزينة ادلؤسسة وذلك حرصا:البنوك

  .أمواذلا اسًتجاع ضمان على
  إن اىتماماتو تتناقض مع اىتمامات ادلورد أو البنك فهو يسعى الكتشاف نقاط الضعف ومعرفة:الزبون

 الصعوبات اليت تواجهها ادلؤسسة لالستفادة من الشروط ادلثلى للتسديد، وذلك انطالقا من موقعو التفاوضي
 .أمام ادلؤسسة من خالل فرض شروطو ادلتعلقة باألسعار والتخفيضات وآجال التسديد القوي

 .ر مبيعاهتا ىدفهم يكمن يف معرفة وزن ادلؤسسة ادلنافسة يف السوق، وذلك بالتعرف على تطو:المنافسون
 أهمية التشخيص المالي: ثانيا

 كمن أعلية التشخيص ادلايل يف تقييم األداء وهتيئة ادلناخ ادلالئم لًتشيد القرارات ادلالية، فهو يعترب أداة مهمةت
 بالفشل أو العسر ادلايل لذلك فهو منهج لتعزيز القدرة التنبؤية، حبيث تتجلى أعلية التشخيص ادلايل أكثر يف للتنبؤ

 :النتائج ادلتوصل إليها من خالل تطبيق ىذه التقنية، وؽلكن إبراز ىذه األعلية يف النقاط التالية
 .ربديد مدى ربقيق ادلؤسسة للتوازنات ادلالية ادلطلوبة . أ

 .ادلمولُتربديد ادلركز ادلايل ودرجة االستقاللية للمؤسسة بالنسبة لغَت . ب
 .الديونربديد مدى تطور أو ربسن الوضعية ادلالية ومدى إمكانية تسديد . ت

                                                           
 .83، ص1985، دار اجلامعة ادلصرفية، اإلسكندرية، اإلدارة المالية، أساسيات وتطبيقات اضبد صبيل توفيق وآخرون، 1
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 .ادلردوديةربديد نسبة الكفاءة يف استعمال ادلوارد ادلالية للمؤسسة اعتمادا على مفهوم . ث
 اليتربديد مستوى ادلؤسسة مقارنة مع ادلؤسسات من نفس القطاع واحلجم يف االقتصاد ضمن البيئة . ج

 .اتعمل فيو
 .ةاستعمال سلتلف النتائج للدراسات ادلستقبلية لتحديد سياسة مالية جديدة أو لتغيَت اذباه ادلؤسس. ح
 .تاالستثماراازباذ القرارات يف رلال زبطيط . خ
 .رإمكانية السماح باالفًتاض رلددا أو االنطالق من ىامش االقًتاض ادلتوف. د

 منهجية التشخيص المالي باستخدام جدول تدفقات الخزينة: المبحث الثاني
 ازباذ قراراهتم يعترب التحليل ادلايل من أىم الوسائل اليت يعتمد عليها االقتصاديُت يف رلال اختصاصهم قصد

 ستكون عليها مستقبال، ادلختلفة حيث يعمل التحليل ادلايل على إيضاح الصورة ادلالية للمؤسسة والوضعية اليت
 اليت يهمها ذلك، كما يعد وذلك من خالل ادلعلومات ادلقدمة من طرف ادلنشأة حيث تقدم نتائجها لألطراف

 .وادلستقبلي التحليل ادلايل األداة اليت أثبتت كفاءهتا يف تقييم أداء ادلؤسسة احلايل
 مدخل للتحليل المالي: المطلب األول

.  ادلهتمة بوواألطرافتضمن ىذا ادلطلب مفهوم التحليل ادلايل، 
 مفهوم التحليل المالي: أوال

ظهر التحليل ادلايل مع ظهور الوظيفة ادلالية كوظيفة مستقلة كباقي وظائف ادلنشأة األخرى، وىذا ما يضيفنا 
على وجو التحديد، حينما أجريت دراسات مالية ميدانية  1900يف موقع القول بان ىذه الوظيفة برزت منذ عام 

منشاة من خالل  981باستخدام التحليل لدراسة الوضع ادلايل للمنشات األمريكية، حيث أجريت الدراسات على 
استخدام سبعة نسب مالية دلعرفة الوضع ادلايل ذلذه ادلنشات مث أصبح بعد ذلك التحليل وظيفة مسايرة للوظيفة 

ادلالية بشكل عام بوصفو أساسا لتطوير الوظيفة ادلالية وموضوعا مستقال يدرس يف اجلامعات وادلدارس ادلتخصصة 
 .يف رلال ادلال واالقتصاد

ينظر إىل التحليل ادلايل بأنو عملية ربويل الكم اذلائل من البيانات ادلالية التارؼلية، ادلدونة بالقوائم ادلالية إىل 
كم اقل من ادلعلومات، أكثر فائدة لعملية ازباذ القرار، ىذا ويتناول التحليل ادلايل ىذه ادلعلومات بالتدقيق 

 :والتحليل والتفسَت والتقييم لتحقيق األغراض التالية
 .معرفة ادلركز ادلايل للشركة-
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الوصول إىل القيم االستثمارية يف الشركة وتقومي مستوى كفاءة عملياهتا ومدى صالحية سياساهتا ادلالية -
 .واإلنتاجية

 رزبطيط السياسات ادلالية دبا يف ذلك سياسة استهالك األصول وسياسة االئتمان والتحصيل واالستئجا-
 .1وادلخزون السلعي وتكوين االحتياطات واالستثمارات

وجهة  وقد اختلف ادلفكرين يف إعطاء مفهوم موحد للتحليل ادلايل فكل منهم ذىب إىل تعريفو كل حسب
 :نظره اخلاصة وصلد من بُت ىذه التعاريف ما يلي

ىي دراسة للعالقة بُت رلموعة من عناصر القوائم ادلالية يف فًتة معينة وكذا دراسة اذباه ىذه العالقة يف الفًتة -
 .التالية

ىي عملية تفسَت للقوائم ادلالية ادلنشورة وفهمها هبدف تشخيص وتقييم أداء ادلنشأة يف ضوء الفهم الكامل -
 .2ألسس القياس واالعًتاف احملاسيب

استخدام رلموعة من األساليب هبدف إظهار االرتباطات ادلختلفة بُت عناصرىا وادلتغَتات اليت طرأت على -
 .3اذليكل ادلايل

تنصب  إن تعدد التعاريف وتنوعها ال يعٍت على اإلطالق التضارب حول مفهوم التحليل ادلايل حيث صلد أهنا
 هتدف أساسا إىل رلملها يف فكرة واحدة مفادىا أن التحليل ادلايل ؽلثل أحد ادلهام الرئيسية للوظيفة ادلالية اليت يف

 .واالستمرار ترشيد قرارات ادلؤسسة وازباذ القرارات الصائبة اليت سبكنها مستقبال من البقاء
األطراف المهتمة بالتحليل : ثانيا

تتعدد األطراف ادلهتمة بتحليل القوائم ادلالية نظرا دلا يقدمو من إجابات على تساؤالت سلتلفة حيث 
االختالف من طرف آلخر كل حسب أىدافو من عملية التحليل وؽلكن تقسيم ىذه األطراف إىل قسمُت أطراف 

داخلية وىي يف منشأة ذاهتا وىم أكثر استفادة ومنها أطراف خارجية وتعتمد ىذه األخَتة على القوائم ادلالية يف 
. معظم األوقات

 ينصب اىتمام ادلساىم أو صاحب ادلؤسسة الفردية بالعائد على رأس ادلال :المستثمرون الحاليون و المرتقبون-
ادلستثمر والقيمة ادلضافة، ىذا باإلضافة إىل ادلخاطر اليت تنطوي عليها االستثمارات بادلؤسسة، لذلك فهو 

                                                           
. 99ص ، 2007، األوىل، دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة  المالية النظرية والتطبيقاإلدارة، وآخرون عدنان تايو النعيمي 1
 الطبعة ،األردن ، عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،تحليل القوائم المالية أسسها النظرية وبناء قواعد بياناتها،  وآخرونمؤيد راضي خنفر 2

. 71، ص 2011األوىل، 
 .42، ص 2007اإلسكندرية، مصر،، دار الفكر اجلامعي، تعلم كيفية تحديد هيكلك المالي وقراءة قوائمك الماليةزلمد الصَتيف،  3
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يبحث عما إذا كان من األفضل االحتفاظ باألسهم يف تقييم ىذه اجلوانب، و قد ؼلتلف ىذا قليال عن 
ادلساىم ادلرتقب والذي ػلاول معرفة ىل من األفضل بالنسبة لو شراء األسهم للمؤسسة أم ال، غَت أهنما 

يتفقان عند نقطة االىتمام دباضي ادلؤسسة وادلخاطر اليت تعرضت ذلا واألسلوب الذي اتبع يف معاجلتها مث 
 .1البحث بعد ذلك يف النمو ادلتوقع يف ادلدى القصَت والطويل

بالتعرف   يسعى ادلورد إىل التأكد من سالمة ادلراكز ادلالية لعمالئو وبالتايل صلده مهتما:الموردون والمقرضون-
على ما إذا كانت فًتة االئتمان اليت ؽلنحها لعمالئو شلاثلة لتلك اليت ؽلنحها منافسها، أما بالنسبة للعمالء 

فباستخدام ادلعلومات اليت ينشرىا ادلورد ومنافسو، ؽلكنو من معرفة إذا كانت الشروط اليت ػلصل عليها خاصة 
فًتة االئتمان شلاثلة دلا سبنحو لغَته، وتتطابق الفًتة اليت ؽلنحها ىو لعمالئو، وتتم ىذه ادلقارنات باستخدام 

 .2القوائم ادلالية حبساب متوسط فًتة االئتمان
 يعد التحليل ادلايل من أىم الوسائل اليت مت دبوجبها ربليل نتائج األعمال وعرضها على مالكي :إدارة المؤسسة-

الوحدة أو اذليئة العامة يف شركات ادلساعلة أو اإلدارة ادلشرفة على ادلؤسسة يف القطاع العام حبيث يظهر ىذا 
 :3التحليل مدى كفاءة اإلدارة يف أداء وظيفتها، إذ يساىم يف ربقيق األىداف التالية

 .تقييم رحبية ادلؤسسة والعوائد احملققة على االستثمار والتعرف على اذباىات أداء ادلؤسسة-
مقارنة أداء ادلؤسسة بأداء مؤسسات األخرى ادلقارنة يف احلجم وادلشكلة يف طبيعة النشاط، باإلضافة -

 .إىل مقارنتها مع أداء الصناعة اليت تنتمي إليها ادلؤسسة
 .تقييم فاعلية الرقابة وكيفية توزيع ادلوارد ادلتاحة على أوجو االستخدام ادلختلفة-
 .تقييم كفاءة إدارة ادلوجودات، وأداء ادلستويات اإلدارية ادلختلفة-
 .تشخيص ادلشكالت احلالية وادلساعدة يف زبطيط السليم للمستقبل-

 هتتم ىذه الفئة بتحليل القوائم حىت تطمئن على استقرارىا الوظيفي وادلرتبط :الموظفون أو العمال-
باستمرارية ادلشروع، كما هتتم بالتعرف على أرباح ادلشروع اليت تؤثر بشكل أو بآخر على أجور العاملُت 

 .4ومكافآهتم بل على اخلدمات االجتماعية ادلقدمة ذلم

                                                           
. 42، ص 1997 الطبعة األوىل،  لبنان،، دار ادلسَتة للطباعة والنشر والتوزيع،أساسيات في اإلدارة الماليةرضوان وليد عمار،  1
. 72مرجع سابق ص  وآخرون، مؤيد راضي خنفر 2
 .171، ص 2007، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الطبعة األوىل، مقدمة في اإلدارة والتحليل المالي ، وآخرون أؽلن الشنطي3
 .73، مرجع سابق ص  وآخرونمؤيد راضي خنفر 4
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 يعود اىتمامها بتحليل أداء ادلؤسسات ألسباب رقابية وضريبية، باإلضافة إىل عدة :الهيئات الحكومية-
 .1أىداف منها التأكد من التقيد باألنظمة والقوانُت ادلعمول هبا

ىي فئات متخصصة بالتحليل ادلايل تقوم بتحليل ادلؤسسة وبيان وضعها ادلايل بناءا على  :بيوت الخبرة-
 .2تكليف من بعض اجلهات مقابل احلصول على أتعاب

 المستفيدون من التحليل المالي: (07)الشكل رقم

 
، دار ادليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة  المالية النظرية والتطبيقاإلدارة ،وآخرونعدنان تايو النعيمي  :المصدر

. 100ص ، 2007، األوىل
 
 
 
 

                                                           
. 70، ص 2010، 2009، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، نيل شهادة ماسترلمذكرة ، "ربليل القوائم ادلالية لغرض منح االئتمان"كاىي صاحلة،  1
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، نيل شهادة ادلاجستَت، لمذكرة ، "دور التقارير ادلالية يف تقييم وربسُت األداء ادلايل بادلؤسسة االقتصادية" بوعكة زخروفة، 2

 .27، ص 2011، 2010
 

المستفيدون من 
 التحليل المالي

ادلستفيدون من داخل ادلنشاة 

 ادلنشاة خارجادلستفيدون من 

. إدارة ادلنشاة -
 .(ادلستثمرون)ادلساعلون  -
 .العاملون يف ادلنشاة-

 .(العمالء )اجملهزون  -
 .ادلقرضون -
 .البنوك -
 .الشركات ادلنافسة -
 .األعمالرجال  -
 .شركات التامُت -
 .نقابات العمال -
 .الباحثون والدارسون -
 .( الضريبيةاألجهزة)الدولة  -
 .اجملتمع-
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 استخدامات التحليل المالي: ثالثا
 :ؽلكن استعمال التحليل ادلايل خلدمة أغراض متعددة من أعلها ما يلي

يتم ىذا التحليل من قبل ادلقرضُت دلعرفة األخطار اليت سيواجهوهنا إذا منحوا قرضا : التحليل االئتماني.1
ألحد األطراف، من خالل ربليل مديونية الطرف الذي ينوون منحو قرضا من اجل التحقق من أن ىذا 

 .1الطرف قادر على إعادة القرض عند استحقاقو
يعترب ىذا التحليل من أفضل التطبيقات العملية للتحليل ادلايل للقوائم ادلالية، : التحليل االستثماري.2

راهتم جلمهور ادلستثمرين من أفراد ومؤسسات ينصب اىتمامهم على سالمة استثما وتكمن ىذه األعلية
ا ىل بوىذا التحليل سبتد لتشمل تقييم ادلؤسسات نفسها والكفاءة اإلدارية اليت تتح وقدرة. وكفاية عوائدىا

 .2االتادلج واالستثمارات يف سلتلف
تستلزم عملية سبلك شركة أو االندماج بُت الشركات، القيام بعملية ربليل مايل : تحليل االندماج والتملك.3

للمنشاة ادلراد شراءىا، من اجل الوقوف على وضع ادلنشاة وربديد موقعها يف السوق فضال عن أمور 
 .3كثَتة كالتنبؤ دبستقبل أداء ىذه ادلنشاة وغَتىا

على  تعترب أدوات التحليل ادلايل أدوات مثالية لتحقيق ىذه الغاية دبا ذلا من قدرة: تحليل تقييم األداء.4
تتخذىا يف النمو  إدارة موجوداهتا وتوازهنا ادلايل وسيولتها واالذباىات اليت تقييم رحبية ادلؤسسة وكفاءهتا يف

ومن اجلدير بالذكر أن  تعمل يف نفس اجملال أو يف رلاالت أخرى وكذلك مقارنة أدائها دبؤسسات أخرى
 اإلدارة، ادلستثمرين: لاليت ذلا عالقة بادلؤسسة مث ىذا النوع من التحليل هتتم بو معظم األطراف

 .4وادلقرضُت
يعد التحليل ادلايل من األدوات الفعالة يف رلال التخطيط، إذ يستعان بو يف : التحليل من اجل التخطيط.5

 .5وضع تصور ألداء ادلنشأة ادلتوقع عن طريق االسًتشاد باألداء السابق لنفس ادلنشاة

                                                           
، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، األردن، الطبعة األوىل، اإلدارة المالية المتقدمة مفاهيم نظرية وتطبيقات علميةجليل كاضم مدلول العارضي،  1

. 56، ص 2014
. 77، ص  ذكرهبقسلزعر زلمد سامي، مرجع  2
. 56جليل كاضم مدلول العارضي، مرجع سبق ذكره، ص  3
،  تخصص مالية مؤسسةأكاديميمذكرة لنيل شهادة ماستر ، " ادلالية للمؤسسة االقتصاديةالوضعيةدور التحليل ادلايل يف تقييم "، آسيةمساعدي  4

. 12، ص 2015-2014، سكيكدة، 1955 أوت 20جامعة 
. 56جليل كاضم مدلول العارضي، مرجع سبق ذكره، ص  5
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 أدوات وأساليب التحليل المالي: المطلب الثاني
 منها ما لدراسة وربليل القوائم ادلالية غالبا ما يكون أمام احمللل ادلايل رلموعة من األدوات اليت ؽلكن أن ؼلتار

ىذه األدوات  يتالءم مع طبيعة ونوعية الدراسات أو التحليل القائم بو، سواء كان الغرض من التحليل استخدام
 .لتشخيص الوضع ادلايل للمؤسسة، أو لتقييم ادلاضي، أو لدراسة احلاضر والتنبؤ بادلستقبل

 النسب المالية: أوال
تعترب النسب ادلالية من أدوات الرقابة اإلدارية ويعود تاريخ استخدامها إىل منتصف : مفهوم النسب المالية.1

القرن التاسع عشر، وتنصب النسب ادلالية على دراسة قيم العناصر الظاىرة يف القوائم ادلالية والتقارير احملاسبية 
 .هبدف إضافة دالالت ذات نغزى وأعلية على البيانات الواردة هبذه القوائم

وؽلكن تعريف النسب ادلالية بأهنا دراسة العالقة بُت متغَتين احدعلا ؽلثل البسط واآلخر ؽلثل ادلقام أي دراسة 
شلا ؽلكن من ادلقارنة أو استخراج . (أو عدة عناصر أخرى)وعنصر آخر  (أو عدة عناصر)العالقة بُت عنصر 

مثل عدد مرات دوران )نسب مئوية، وعدد مرات : النتائج بصورة أوضح من األرقام ادلطلقة، وىي على نوعُت
، ولالستفادة بشكل كبَت من استخدام النسب فانو غلب أن تدرس مع غَتىا من النسب من جهة، (الودائع

 .1ومن جهة أخرى فإهنا غلب أن تتم مقارنتها مع معيار معُت
ن ىناك عددا غَت زلدد من النسب ادلالية اليت ؽلكن استخراجها من  أؽلكن القول: أنواع النسب المالية.2

استعمال واستخراج النسب أمر قد يؤدي إىل اخللط والتشويش، شلا ينتج عنو  ولكن ادلغاالة يف القوائم ادلالية،
إن استخدام عدد كبَت من النسب احملاسبية على نطاق واسع، . وغَت ادلهمة الفصل بُت النسب ادلهمة صعوبة

 إال أنو يف كثَت من احلاالت، يكون استخدام عددا زلدودا من النسب يكون مفيدا يف بعض احلاالت، قد
 .ادلعربة كافيا ومفيدا

ومهما يكن من أمر فإن التحليل باستخدام النسب ادلالية يهتم بقياس العالقات بُت بعض القيم يف 
القوائم ادلالية سواء كانت تلك القيم يف نفس ادليزانية أم قيم مشتقة من أكثر من قائمة مالية  مثل ادليزانية، 

 .قائمة حسابات النتائج وجدول تدفقات اخلزينة
ومن شليزات التحليل ادلايل باستخدام النسب، سهولة احتساب النسب ادلالية وإمكانية استعماذلا يف 
ادلقارنة من سنة إىل أخرى، أو بُت مؤسسة وأخرى، وكشف ادلعلومات اليت ال تفصح عنها بصورة مباشرة 

                                                           
، األردن العلمي للنشر والتوزيع، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، اإلعصار، دار  المالية المعاصرةاإلدارة، وآخرونزلمود عزت اللحام  1

. 209، ص 2014، األوىلالطبعة 
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القوائم ادلالية اخلتامية، وتكمن أعلية النسب ادلالية من وجهة نظر مستخدمي البيانات ادلالية وفقا لألغراض 
اليت ستستخدم فيها، وعل ىذا األساس ؽلكن تصنيف النسب ادلالية حسب األغراض ادلستخدمة فيها إىل 

رلموعات رئيسية، وىناك رلاالت عديدة يستخدم فيها أسلوب ربليل القوائم ادلالية من خالل النسب ادلالية، 
 :1ومن بُت ىذه النسب نذكر ما يلي

 وىي تلك النسب اليت تقيس مقدرة ادلنشأة على الوفاء بالتزاماهتا اجلارية باستخدام رلموعة :نسب السيولة-
هبذه اجملموعة من النسب بصفة خاصة،  (البنوك)األصول ادلتداولة، ويهتم مقرضو األموال قصَتة األجل 

وذلك إىل جانب اىتمام كل من اإلدارة وادلالك، ولكن على الرغم من داللة ىذه النسب إىل أن مقاييس 
السيولة اليت تعرب عنها ؽلكن أن تصبح عدؽلة الفائدة ويرجع ذلك إىل أهنا تعتمد على األصول وااللتزامات 

 .2قصَتة األجل اليت تتميز بالتغَتات السريعة يف قيمتها (اخلصوم)
ربتم السياسة التمويلية السليمة للشركة ضرورة االحتفاظ بنوع من التوازن بُت مصادر : نسب الربحية-

ويرتبط . التمويل الداخلي واخلارجي وكذلك مراعاة القدرة عند التوسع يف االعتماد على التحويل اخلارجي
التمويل اخلارجي مع التمويل الداخلي بعدد من العناصر وىي اليت تضع حدا للتوسع يف التمويل اخلارجي، 

 :ومن ىذه العناصر ربديد عنصرين أساسيُت علا
 .مقارنة العائد بالفوائد- أ

 .ادلقدرة على السداد- ب
واضح انو من الضروري تغطية الفوائد بالعائد، كذلك فان السيولة مؤشر ىام لبقاء الشركة واستمراريتها، 

ومسعتها ومقدرهتا على االقًتاض والتوسع، ومن جهة نظر ادلقرضُت يكون ربقيق الشركة ألرباح تغطي فواد 
 .3القروض مؤشرا لنجاحها من ناحية، ومؤشر الحتمال قدرهتا على سداد االلتزامات من ناحية أخرى

 تقيس ىذه النسب مدى كفاءة إدارة ادلؤسسة يف توزيع مواردىا توزيعا مناسبا على سلتلف :نسب النشاط-
أنواع األصول، كما تقيس مدى كفاءهتا يف استخدام أصوذلا إلنتاج اكرب قدر شلكن من السلع واخلدمات، 

 .وربقيق اكرب حجم شلكن من ادلبيعات وبالتايل أعلى ربح شلكن

                                                           
، الطبعة األردن، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان، IFRS  الماليلإلبالغالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية شعيب شنوف،  1

. 52، ص 2012، األوىل
. 210-209زلمود عزت اللحام وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان،  المالية الدوليةواألسواقالتحليل المالي - المالية االستثمار والتمويلاإلدارةزلمد سعيد عبد اذلادي،  3

.  165، ص 2008، األوىل، الطبعة األردن
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تقوم نسب النشاط على افًتاض وجود توازن معقول بُت ادلبيعات وسلتلف أنواع ادلوجودات من بضاعة 
 .1ومدينُت وموجودات ثابتة، وتعمل على الكشف عن أي خلل قد يطرأ على ىذا التوازن

تقيس مدى اعتماد ادلنشاة على أموال الغَت يف سبويل احتياجاهتا، ويهتم ادلالك وادلقرضون : نسب المديونية-
هبذه اجملموعة نظرا الن زيادة االعتماد على األموال االقًتاض قد تؤدي إىل ربقيق ادلشروع حلجم كبَت من 
اإليرادات إال أهنا يف نفس الوقت تؤدي إىل زيادة درجة اخلطر اليت قد تتعرض لعا ادلنشاة الن الفشل يف 
الوفاء بالفوائد ادلستحقة أو الفشل يف سداد أصل القروض عند حلول مواعيد االستحقاق يعٍت إفالس 

 .ادلنشاة
أما إدارة ادلشروع فتهتم بنسب االقًتاض اىتماما كبَتا ألهنا ربدد قدرة ادلنشاة على احلصول على أموال 
إضافية سواء من مصادر االقًتاض أو من مصادر ادللكية كما ربدد قدرة ادلنشاة على تعظيم ثروة ادلالك وىو 

 .2اذلدف الرئيسي لإلدارة ادلالية
مثل نسب السوق اليت تقيس خصائص األسهم العادية اليت تعترب ذات أعلية حلملة : نسب مالية أخرى-

األسهم، وادلستثمرين وادلقرضُت واحملللُت ادلاليُت والبنوك، إذ تقيس نسب السيولة والنشاط وادلديونية 
 .3ادلخاطر، بينما تقيس نسب الرحبية ونسبة السوق العائد

 المقارنات وبيان التغيرات واالتجاهات: ثانيا
 لعدة فًتات يقوم أسلوب ادلقارنات وبيان التغَتات واالذباىات على إجراء مقارنات بُت عناصر القوائم ادلالية

 القوائم الواحدة لنفس زمنية، سواء كانت مع مؤسسات شلاثلة، أو مع القوائم ادلالية لنفس ادلؤسسة، أو بُت عناصر
جبانب بعضها البعض، ليتم بعد  الفًتة، وذلك من خالل وضع ادليزانية وحسابات النتائج وقائمة التدفقات النقدية

وبناء على ىذه ادلقارنات . مر السنوات ذلك استعراض التغَتات اليت ظهرت بكل رلموعة من سنة إىل أخرى على
وؽلكن  .ةوآثارىا على الوضع ادلايل للمؤسس ابويتم إظهار التغَتات الكبَتة والشاذة، ومن مث دراستها دلعرفة أسبا

 :تقسيم ىذا األسلوب من التحليل إىل
 
 

                                                           
. 213زلمود عزت اللحام وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
. 222-221ص ص   زلمود عزت اللحام وآخرون، مرجع سبق ذكره ،2
. 53شعيب شنوف،مرجع سبق ذكره، ص  3
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 :التحليل العمودي.1
فإن  ويطلق عليو بالتحليل الرأسي أيضا، ويقوم بتحليل كل قائمة من القوائم ادلالية على انفراد ولذلك

ادلالية إىل  ويعتمد ىذا التحليل على ربويل األرقام ادلطلقة للبنود يف القوائم. العمودي يتم لسنة واحدة التحليل
 .1نسبة مئوية

عنصر  ويقوم التحليل الرأسي على دراسة عناصر ميزانية واحدة وذلك من خالل إظهار الوزن النسيب لكل
لنا بالتعرف  وىذا ما يسمح ،2موعة اليت ينتمي إليهادلجالعناصر يف ادليزانية إىل رلموع ادليزانية أو إىل رلموع ا من

 وكيفية توزيعها بُت من خالل تركيزىا على عنصرين علا مصادر األموال يف ادلؤسسة الًتكيب الداخلي للميزانية على
 ادلصادر بُت سلتلف سلتلف ادلصادر من قروض قصَتة األجل وطويلة األجل واألموال اخلاصة وكيفية توزيع

  .3ةوغَت جاري االستخدامات من أصول جارية
إىل رقم  وؽلكن استخدام ىذا التحليل لتحليل حسابات النتائج، حيث تنسب كل عناصر حسابات النتائج

 يسمح لنا بتقييم ، وىذا ما(ةالسيما يف حالة ادلؤسسات ادلايل)أو إىل رلموع األصول  األعمال يف نفس القائمة،
 .التكاليف واألرباح

بنود  وكما ؽلكن استخدام ىذا التحليل أيضا لتحليل قائمة التدفقات النقدية، حيث نعرب عن كل بند من
من رقم   أو كنسبة مئوية(اخلارجة)التدفقات النقدية كنسبة مئوية من رلموع التدفقات النقدية الداخلة  قائمة

 .األعمال
 :التحليل األفقي.2

يسمى أيضا بالتحليل التارؼلي أو التحليل ادلايل الديناميكي، ويرتكز على دراسة وحساب وربديد طبيعة 
التغَتات اليت تطرأ على عناصر القوائم ادلالية عرب الزمن، ويتم ذلك دبقارنة عناصر ادليزانية يف حلظة معينة بعناصر 
لذات ادليزانية يف حلظة أخرى، فالتحليل ادلايل الديناميكي يعتمد على طريقة التدفقات يف ربليل الوضعية ادلالية 

 .للمؤسسة من خالل دراسة التدفقات النقدية ادلتعلقة بعناصر ادليزانية بدورة معينة وجبدول حسابات النتائج
يهتم التحليل األفقي بدراسة التغَتات اليت ربدث لعناصر القوائم ادلالية من فًتة مالية إىل أخرى دبعٌت انو يهتم 

بدراسة مبالغ ونسب التغَتات، وىذا بطبيعة احلال يتطلب توفر رلموعة من القوائم ادلالية ادلقارنة حىت ؽلكن قياس 

                                                           
1

 .93 مرجع سابق ص وآخرون، مؤيد راضي خنفر 

 .39ص ، 2005دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، األردن،  ،التحليل المالي مدخل صناعة القراراتمنَت شاكر زلمد ،  2
 .162، ص 2006دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،ت، تطبيقامفاهيمأسس، : اإلدارة والتحليل الماليعبد احلليم كراجة،  3
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مبالغ ونسب التغَتات مث التوصل إىل نتيجة من ربليل التغَتات، وؽلكن لنا القول أن التحليل األفقي يساعد يف 
 .فهم وتفسَت االذباىات بُت الفًتات ادلالية لعناصر القوائم ادلالية

كما ؽلكن أن نسمي ىذه الطريقة بالتحليل التارؼلي ألنو يعٍت ربليل تطور أو تدىور أداء ادلؤسسة مع الزمن، 
فمثال إن كانت األرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس صحيح، فقد ربقق ادلؤسسة أرياحا ولكنها تقل 

كثَتا عن العامل ادلاضي أو تكون نسبة العائد على حقوق ادلساعلُت عالية ولكنها أقل من العام ادلاضي أو 
العكس، فتحليل األرقام والنسب ادلالية لنفس ادلؤسسة لعدة سنوات متتالية ؽلكننا من معرفة ما إذا كانت ىذه 

 :ومن عيوب ىذه الدراسة. 1ادلؤسسة يف ربسن وظلو أم يف تدىور واضلدار
ادلستخدمة  اختالف ظروف ادلؤسسة من سنة إىل أخرى من حيث احلجم، خطوط اإلنتاج، التكنولوجيا-

 .احملاسبية ادلتبعة والنظم
من  آثار التضخم والكساد واضحة على ىذا النوع من التحليل، فاألرقام اليت تظهر يف القوائم ادلالية تظهر-

 .2سنة ألخرى تتأثر باحلالة االقتصادية السائدة
دراسة وتحليل جدول تدفقات الخزينة : المطلب الثالث

الوصل  لقد مت التعرض سابقا لقائمة التدفقات النقدية وكذلك كيفية إعدادىا حيث تعترب ىذه القائمة علزة
ادلؤسسات من  ادليزانية العامة، كوهنا قادرة على الكشف عن نقاط قوة وضعفوجدول حسابات النتائج  بُت

الكمية اليت تعد أداة ىامة  ادلعلومات اذلامة اليت ؽلكن االعتماد عليها الشتقاق صبلة من النسب وادلؤشرات خالل
ادلؤشرات يف مقاييس جودة الرحبية  سياسات ادلؤسسة يف كل من االستثمار، التمويل والتوسع وتتمثل ىذه لتقييم

 .والسيولة النقدية
 صور التحليل المالي باستخدام جدول تدفقات الخزينة: أوال

  القرارات ادلالية، إذازباذيكتسب ربليل التدفقات النقدية أعلية كبَتة يف عامل األعمال وذلك لدورىا اذلام يف 
  التحليل ادلايل، إذ تعترب من أىم القوائم ادلاليةأدواتتوصف قائمة التدفقات النقدية كوهنا أداة ربليلية إىل جانب 

 ، ودورىا يف توفَت معلومات ال تظهرىااالقتصاديةاليت تساعد مستخدميها يف التعرف على األوضاع ادلالية للوحدة 
  فهي،القائمة دبثابة صلة الوصل بُت ىاتُت القائمتُت يف أي من قائمة الدخل وقائمة ادلركز ادلايل، لذا تعترب ىذه

 تبُت األثر النقدي لكافة النشاطات اليت مارستها الوحدة خالل ادلدة ادلالية وذلك من خالل ادلقارنة بُت رصيد
                                                           

 .50 شعيب شنوف،مرجع سبق ذكره، ص 1
 دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ،مدخل حوكمة الشركات الفكر الحديث في التحليل المالي و تقييم األداءىندي،   إبراىيممنَت 2

 .223، ص 2009
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 النقد يف أول ادلدة ورصيده يف آخر ادلدة، مع بيان طبيعة ىذا األثر من كونو يشكل تدفقا داخال للوحدة أو
 تقسيم ىذه القائمة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات ذلا طبيعة مشًتكة يساعد يف التعرف خارجا منها، كما أن

  أكثر ادلوجودات سيولة، وال شك يف أن للتحقق من ذلك أعلية كبَتةباعتبارهعلى العمليات اليت أثرت على النقد 
 ، باإلضافة إىل ادلساعدة يف التنبؤ بالتدفقاتاالقتصاديةمن حيث بيان نقاط القوة والضعف يف أداء الوحدة 

 .وذلك من أجل معاجلة الفائض أو العجز ادلتوقع وادلشاكل اليت قد تنشأ عنها النقدية مستقبال
 :1اوعليو ؽلكن إجراء التحليل ادلايل يف صورتُت ىم

، وبالتايل االقتصاديةالذي ينصب على البيانات ادلالية التارؼلية للوحدة  :التحليل التاريخي للتدفق النقدي -
يراعي البعد الزمٍت أو توقيت التدفق النقدي ليتخطى بذلك ما يعرف دبفهوم القيمة الزمنية لوحدة  ال

يساعد يف التعرف على األوضاع ادلالية للوحدة وتطور ىذه األوضاع وتقييم أدائها، واألداة  النقد، شلا
 منها من مؤشرات اشتقاقويف ىذا النوع من التحليل ىي قائمة التدفق النقدي وما ؽلكن  حاليا ادلستخدمة

 .ونسب مالية
 الذي ينصب على بيانات مالية مستقبلية أو متوقعة، وبالتايل يتطلب :يالتحليل المستقبلي للتدفق النقد -

إذا ما ذباوز توقيت ىذه التدفقات  مراعاة البعد الزمٍت من خالل توقيت التدفقات النقدية خصوصا
يتطلب مراعاة مفهوم القيمة الزمنية لوحدة النقد ويطلق على ىذا النوع من التحليل بتحليل  السنة، شلا
 إىل أدائها السابق وعلى استنادا يتم تقدير الوضع ادلايل ادلستقبلي للوحدة إذالنقدية ادلخصومة،  التدفقات

 ذلذا النوع استخداماضوء ادلتغَتات األخرى من حيث ظروف السوق وادلنافسة وغَتىا، وأكثر اجملاالت 
 . وتقييم ادلشروعاتاالقتصاديةدراسات اجلدوى  من التحليل ىو

المؤشرات والنسب المالية المستنبطة من جدول تدفقات الخزينة : ثانيا
توجد العديد من ادلؤشرات والنسب ادلالية اليت ؽلكن استخراجها من جدول تدفقات النقدية للخزينة بغرض 
التحليل، وزبتلف ىذه النسب وادلؤشرات حسب أغراض احملللُت ادلاليُت، لذلك غلب على احمللل اختيار النسب 

 . 2ادلالية اليت زبدم أىدافو
األنشطة  ىذا ادلقياس يشَت إىل مدى أعلية ارتفاع النقدية ادلستحصلة خالل السنة من: مقاييس جودة الربحية .1

ربقق  صايف التدفق النقدي كلما ارتفعت نوعية وجودة األرباح، بينما إذا التشغيلية للمؤسسة، فكلما ارتفع

                                                           
 .348  مرجع سبق ذكره، صأمال نوري زلمد، 1
 .183 مرجع سبق ذكره، ص شعيب شنوف، 2
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ربقيق تدفق نقدي مرتفع وإن من أىم النسب اليت سبكننا من  الدخل دبوجب مبدأ االستحقاق فذلك ال يعٍت
 : ىيقياس جودة األرباح

، توليد تدفق نقدي تشغيلي توضح ىذه النسبة مدى قدرة أرباح ادلؤسسة على: نسبة النقدية التشغيلية -
  :وربسب حسب العالقة التالية

 
ادلؤسسة على توليد التدفق النقدي  توضح ىذه النسبة مقدرة األنشطة التشغيلية يف:  مؤشر النشاط التشغيلي-

:  وربسب كما يلي،التشغيلي

 
توليد  توضح ىذه النسبة مقدرة أصول ادلؤسسة على :العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي-

 : وربسب حسب العالقة التاليةتدفق نقدي تشغيلي

 
، يف ربصيل النقدية تعكس ىذه النسبة مدى كفاءة سياسة االئتمان:  نسبة مؤشر التدفق النقدي التشغيلي-

 :وؽلكن حساهبا حسب العالقة اآلتية

 
 توفر السيولة للمؤسسات جانب األمان يف أنشطتها من خالل توفَت القدرة على :مقاييس جودة السيولة.2

 :ومن أىم النسب اليت تقيس جودة السيولة تتمثل يف مواجهة االلتزامات النقدية اجلارية،
التزاماهتا  تبُت ىذه النسبة ما إذا كانت ادلؤسسة تنتج نقدية دبا فيو الكفاية دلواجهة:  نسب التغطية النقدية-

قصد ربقيق أكرب  التمويلية، وكذلك تبُت كيفية التمويل اليت تعتمدىا ادلؤسسة سواء االستثمارية منها أو
 :نقدية دلواجهة أنشطتها التمويلية واالستثمارية، وربسب كما يلي

 

  النتيجة الصافية/  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق النقدي من  =نسبة النقدية التشغيلية 

 العملياتية النتيجة /  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق من  = مؤشر النشاط التشغيلي

 رلموع األصول /  التشغيليةاألنشطةصايف التدفق من  = العائد على األصول من التدفق التشغيلي

 صايف ادلبيعات /  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق = نسبة مؤشر التدفق النقدي التشغيلي

التدفقات النقدية  /  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق = نسبة التغطية النقدية
 اخلارجية لألنشطة االستثمارية والتمويلية
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النقدية  تعترب ىذه النسبة مؤشرا كافيا للتعبَت عن مدى تغطية صايف التدفقات: نسب الفائدة المدفوعة-
وتعرب عن سبتع  اطلفضت ىذه النسبة كلما كان ذلك جيد بالنسبة للمؤسسة للفوائد الواجبة الدفع، فكلما

 :ادلؤسسة بقدر عال من السيولة والعكس صحيح، وربسب ىذه النسبة كما يلي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوائد ادلدفوعة /  التشغيليةاألنشطة من ات النقديةصايف التدفق = نسبة الفائدة ادلدفوعة
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: خالصة

وتتشعب حبسب  تتعدد الطرق واألساليب التشخيص ادلايل للكشف عن الوضعية ادلالية احلقيقة للمؤسسة
للسياسات ادلالية ادلتبعة من  رؤية كل زللل مايل وكل مؤسسة واحتياجاهتا، ويهدف بصفة عامة إىل إجراء فحص

 .طرف ادلؤسسة يف دورة أو يف دورات متعددة من نشاطها
 إن التحليل ادلايل باستخدام النسب ادلالية يعترب من الوسائل اليت تعتمد عليها اإلدارة ادلالية يف عملية تقييم
إىل  األداء ادلايل للمؤسسة، ومن بُت األدوات ادلستعملة يف التحليل ادلايل قائمة التدفقات النقدية اليت تقدم إضافة

 ، كما أن تبويب قائمة التدفقات النقدية إىلادليزانية وجدول حسابات النتائجمستخدمي القوائم ادلالية إىل جانب 
على  ثالثة أنشطة رئيسية يتيح دلستخدمي القوائم ادلالية التعرف على صايف التدفقات النقدية الناذبة من كل نشاط

حدى بصورة مستقلة، خاصة وأن الكثَت من مستخدمي القوائم ادلالية يعتقدون أن التدفقات النقدية من األنشطة 
 .التشغيلية ىي األىم

 التدفقات النقدية أفضل من االعتماد علىجدول  وادليزانيةكما أن االعتماد على ادلؤشرات ادلالية ادلشتقة من 
التدفقات  وأن النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة.  وحدىا، خاصة عندما يتعلق األمر بعملية تقييم األداء ادلايلادليزانية

ادلالية، وشلا  النقدية تساعد يف تقييم السيولة وادلرونة ادلالية، وكذلك تساعد يف تقييم الرحبية، وتقييم السياسات
. ادلايل للمؤسسة سبق نالحظ أن ادلؤشرات ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية ذلا دور فعال يف تقييم األداء
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 كلمة شكر وتقدير
 

. أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدنا على اجناز هذا العمل من قريب أو بعيد

 على نصائحه و إرشاداته حلمر عباساألستاذ املؤطر 

كما أجد نفسي شاهدة على أمساء تستحق الشكر والتقدير واالحرتام، أخص بالذكر األستاذ الفاضل 
بن زيدان حاج، إنك حقا أستاذ مكرم فاضل ومنبع للعطاء والوفاء جزاك اهلل كل اجلزاء على فضلك 

 ،وتوجيهاتك القيمة

كل زمالئي يف الدراسة، الذين أجابوا يل كل طلب، وكانوا عونا ومدادا، بارك اهلل فيهم مجيعا إىل 
 ،وحفظهم ووفقهم يف مشوارهم

على املساعدة اليت " بلمقدم عبد الرمحان"كما ال يفوتين أن أتقدم بشكري الكبري واملتواضع إيل السيد 
قدمها يل يف االلتحاق بالرتبص، 

إىل كل عمال مؤسسة سونطراك باألخص من ساعدين يف احلصول معلومات وبيانات متعلقة باجناز 
 ،الدراسة التطبيقية للموضوع

 ،(حسام)إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهلل وأطال يف عمرمها، و إىل كل إخويت زكرياء، حبيب، حسني 

 .وكل أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد ابن باديس مبستغاًل



  

 



                           مقدمة عامة                     

 أ
 

اسبة حيت تطورت مع العصور دبا ينسجم شهـد العادل منذ أواخر القرن العشرين تقدما يف رلال ادلح
مع مستويات التطور االجتماعي واالقتصادي يف سلتلف دول العادل، فبعدما اقتصرت مهامها على 

تسجيل وتبويب األحداث االقتصادية، صارت اليوم نظاما معلومايت إلنتاج معلومة مالية ذات منفعة 
ألصحاب ادلصلحة وذوي العالقة مع نتائج ىذه ادلعلومات يف ادلؤسسة، وتفيد ىذه ادلعلومات والتقارير 

توفَت  وأيضايف ترشيد القرارات االستثمارية والتمويلية للمستثمرين احلاليُت وادلرتقبُت وكذلك الدائنُت، 
والتعرف  أعماذلا، ادلعلومات اليت تفيد يف التعرف على مدى سالمة ادلركز ادلارل للمنشأة، وصايف نتيجة

 .على مقدار السيولة ودرجة ادلخاطرة ومصادر األموال وأوجو استخدامها

واليت انبثقت ونتجت عنها ادلعايَت احملاسبية الدولية وسط ىذه التحوالت شهد العادل تطورات كبَتة 
احملاسبية  وتكمن أمهية ادلعايَت الدولية يف زلاولة االبتعاد عن ادلمارساتلتخلق توحيدا بُت دول العادل، 

 على سبل احلصول على قوائم مالية قابلة للمقارنة وتتضمن معلومات  حبثا،دورلتوافق ادلتباينة وإجياد 
 .على ازباذ قرارات راشدة من قبل ادلستخدمُت تتصف بالثبات وادلوثوقية وتساعد

اليت شهدهتا ادلعايَت احملاسبية الدولية الكثَت من الغموض ادلتعلق هبذه القوائم،   التطوراتأزالتولقد 
 فحضت ىيئة معايَت احملاسبية الدولية خبطوة كبَتة ضلو ذبسيد ىدفها األساسي ادلتمثل يف تزويد أسواق

ادلال العادلية بادلعايَت اليت تضمن القراءة ادلوحدة للقوائم ادلالية اخلتامية شلا يساعد على مواكبة عادلية 
 .االقتصادية للمؤسسات لألنشطة

 ظهور ادلعايَت احملاسبية الدولية ساىم يف استحداث قائمة جديدة لتشخيص الوضع وبال شك فإن
 متطلباتادلارل بدقة واليت كان ميالدىا بإصدار ادلعيار احملاسيب الدورل السابع، حيث يتناول ىذا ادلعيار 

 ادلؤسسة خزينة من واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات قائمة يعرض الذي اخلزينة تدفقات جدول بناء
 .لنشاطها الرئيسية للدورات تبعا

  ادليزانيةىادلؤسسات االقتصادية تستدعي االنتقال من االعتماد عل ىذه التطورات احلاصلة جعلت
 سيولةبل يتعداه إذل إقامة جدول التدفقات النقدية دلا ذلا من أمهية يف ربديد جانب، األرباح وجدول

 .الكيانات االقتصادية يف ظل تطبيق نظام زلاسيب مارل متعاملي هتم اليت
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 للتحليل ادلارل والذي يزيد من احتمالية تفادي سلتلف التالعبات يف  ىــذه القائمــة أداةوباعتبار أن
احلسابات، باإلضافة إذل معرفة الوضعية ادلالية احلقيقية للمؤسسة، وذلك عن طريق استخدام ادلؤشرات 

 .ادلالية ادلناسبة انطالقا من وضعية اخلزينة وأقسامها

 مدى أمهية جدول تدفقات اخلزينة فإن مشكلة الدراسة تًتكز يف التعرف علىومن خالل ما تقدم  
، وباعتبار أن تساؤالت الدراسة تتضمن التوجو إذل لب ادلشكلة يف تشخيص الوضعية ادلالية للمؤسسة

وذلك عن طريق وضع ما تسعى إليو الدراسة بصيغ استفهامية واضحة، وعليو فإن ىذه الدراسة تتوجو 
 :لإلجابة على اإلشكـالية التـالية

كيف يساهم جدول تدفقات الخزينة في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة؟.  

ئلة الفرعية سطرح رلموعة من األمن ولإلجابة على ىذه اإلشكـالية بشكل مفصل كان البد 
 :التالية

 ىي  وماادلالية؟ائم و ق السابع على ادلميزات اليت هبا جاء ادلعيار احملاسيب الدورلا ىيم -
 .ه؟أمهيت

ادلعيار احملاسيب الدورل  باستعمال جدول تدفقات اخلزينة حسب ما مدى قدرة التحليل ادلارل -
 . على التأثَت يف السياسة ادلالية اليت تنتهجها مؤسسة؟السابع

 ربديد سلتلف ادلشاكل  منةادلؤشرات ادلالية ادلشتقة من جدول تدفقات اخلزينىل تستطيع  -
 .؟ زلل الدراسةاليت تعاين منها مؤسسة

 :فرضيات الدراسة

 ادلطروحة، استوجب اختيار اإلشكالية، واإلجابة على  سلتلف جوانب ادلوضوعوبغية الوقوف على
 :واقًتاح بعض الفرضيات التالية

مضمون ادلعيار احملاسيب الدورل السابع جاء كرد فعل لعدم قدرة القوائم ادلالية األخرى على  -
 .تلبية احتياجات ادلستخدمُت، ولتوضيح مكونات النقدية وحركتها
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يلعب جدول تدفقات اخلزينة دورا توضيحيا تفسَتيا للنتائج ادلستخرجة من القوائم ادلالية  -
 .األخرى

ضرورة التكامل بُت النسب ادلالية ادلشتقة من جدول تدفقات اخلزينة واذباه تغَت ىذا اجلدول  -
 .من اجل تشخيص كمي ونوعي لنشاط ادلؤسسة وتأثَته على وضعيتها ادلالية

 :أهداف الدراسة

 وادلعيار احملاسيب ، التعريف بادلعايَت احملاسبية الدولية بصفة عامةهتدف ىذه الدراسة إذل زلاولة
 وعليو ميكن حصر األىداف اليت تسعى ىذه الدراسة إذل ربقيقها يف النقاط السابع بصف خاصة،

: التالية

 والتعرف على أسباب (جدول تدفقات اخلزينة)إلقاء الضوء على مفهوم ادلعيار السابع  -
 .واستعمالو يف ادلؤسسة ودوافع صدوره

معرفة مدى أمهية جدول تدفقات اخلزينة عن القوائم ادلالية األخرى يف ادلؤسسة وأثره يف الرفع  -
 .من سيولتها

 االطالع على األدوات ادلستخدمة يف التحليل ادلارل والكشف عن اذلدف منها يف تقييم -
 .ادلالية للمؤسسة الوضعية

 :أهمية الدراسة

تنبثق أمهية الدراسة من أمهية ربليل القوائم ادلالية وتعدد اجلهات ادلستفيدة منها، حيث يضمن 
جدول تدفقات اخلزينة مجلة من ادلؤشرات والنتائج اليت ميكن االسًتشاد هبا يف تقييم وتشخيص الوضع 

ادلارل لنشاطات ادلؤسسة االقتصادية، من خالل اختبار مدى كفاءة عملياهتا يف التوظيف الفعال 
 .للموارد، ومدى القدرة على توليد النقدية وما يعادذلا

لنظام احملاسيب ادلارل، الذي ا مع تطبيق اتزامنووتستمد ىذه الدراسة أمهيتها كذلك من كوهنا هتتم ب
ادلهنية يف رلال احملاسبة بصفة عامة واحتياجات  خلق ادلناخ ادلالئم لًتقية ادلمارسات سيساىم دون شك

 السليمة االقتصادية القرارات ازباذوادلساعدة على  من التدفقات النقدية،  الستخدام واالنتفاعؤسسةادل
 . بصفة خاصة
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 :دوافع اختيار الموضوع

  ألمهية ىذا ادلوضوع فقد كانت لنا دوافع عديدة ومتنوعة يف اختياره، وأبرز ىذه الدوافع أمهيةانظر
نتيجة ىي حداثة ادلوضوع من منطلق االىتمام ادلتزايد جدول تدفقات اخلزينة، خاصة يف اآلونة األخَتة 

 .يف القوائم ادلالية االنفتاح االقتصادي وتبٍت سياسات العودلة وتشجيع االستثمار األجنيب وتطور احلاصل

باإلضافة إذل قابلية ادلوضوع للبحث من الناحية النظرية والتطبيقية من جهة، ومن جهة أخرى ادليول 
 .الشخصي للبحث يف ىذا النوع من ادلواضيع اليت تتصف بالديناميكية

 :الدراسات السابقة

إن موضوعنا ىذا الذي خيص التشخيص ادلارل باستخدام جدول تدفقات اخلزينة وفقا للمعيار 
احملاسيب الدورل السابع تطرق إليو الطلبة والباحثُت بشكل مفصل، ومث تناولو من جوانب عديدة، حيث 

: كانت ىناك عدة دراسات زللية ودولية ذات الصلة دبوضوع حبثنا، وصلد

: الدراسة األولى

العالقة بُت التدفقات النقدية وعوائد األسهم وفقا للمعيار احملاسيب الدورل "سوزان عطا درغام، 
. 2008 احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية بغزة، زبصص ماجيسًت شهادة لنيل مذكرة، "السابع

ىدفت ىذه الدراسة إذل اختبار العالقة بُت كل من التدفقات النقدية من النشاطات التـشغيلية 
 وبُت عوائد األسهم للمـصارف الوطنية ،والنشاطات االستثمارية والنشاطات التمويلية والنشاطات رلتمعة

  .07العاملة يف فلسطُت طبقا للمعيار احملاسيب الدورل رقم 
 :وقد توصلت ىذه إذل نتائج نذكر منها

أن  تعترب قائمة التدفقات النقدية من أىم القوائم ادلالية اليت تفسر ادلركز ادلـارل للمنـشآت، كما -
 التوجهات احملاسبية الدولية تنصب على ىذه القائمة باعتبارىا تـوفر معلومـات مالية دقيقة

 .وذلك العتمادىا على األساس النقدي
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قـوائم ىـا مالية ) ادليزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التـدفقات النقديـة(تعترب القوائم ادلالية  -
لبعضها البعض فال ميكن االعتماد على قائمة وترك األخرى ألن كالً من تعطي  مكملة

 .معلومات زلددة
من ادليزانية العمومية أو قائمة الدخل أن توفر ادلعلومات اليت تفيد فـي ازباذ  ال تستطيع كال -

القرارات االستثمارية واالئتمانية فهي تـوفر ادلعلومـات الالزمـة للمـستثمرين وادلقرضُت وادلالكُت 
والدائنُت واألجهزة احلكومية وغَتىا من اجلهات ادلعنية بالقوائم ادلالية 

: الدراسة الثانية

 شهادة لنيل مذكرة، "التحليل ادلارل للقوائم ادلالية وفق النظام احملاسيب ادلارل"لزعر زلمد سامي، 
. 2012-2011 جامعة منتوري، قسنطينة،  اإلدارة ادلالية،زبصص ماجيسًت

 حيث ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف علـى األدوات ادلسـتخدمة فـي التحليـل ادلـارل للقـوائم ادلاليـة،
 .وإبــراز مــدى أمهيتها كــأداة لتشــخيص الوضــعية ادلاليــة للمؤسســة

 :ومن خالل إجراء ىذه الدراسة توصلت إذل النتائج التالية

دف ادلعايَت الدولية للمحاسبة وادلعلومة ادلالية إذل مساعدة ادلستثمرين الدوليُت يف ازباذ تو -
 وقابلة  وموثوق هبااالستثمار يف األسواق ادلالية العادلية، بتوفَت معلومة مالية شفاف قرارات

 .الوضعية ادلالية واألداء يف ادلؤسسات للمقارنة دوليا عن

إن القوائم ادلالية اليت يتم إعدادىا وفق النظام احملاسيب ادلارل زبدم التحليل ادلارل للقوائم ادلالية  -
دف ىذه القوائم حسب اجلريدة الرمسية تو حيث. تطبيق تقنيات التحليل ادلارل من وتسهل

، تغَتات (حسابات النتائج)، األداء (ادليزانية)الوضعية ادلالية  معلومات حول إذل تقدمي
 وىو ما يتوافق مع (وجدول تغَتات األموال اخلاصة تدفقات اخلزينة جدول)الوضعية ادلالية 

 .ادلالية أىداف التحليل ادلارل للقوائم

 دف قائمة تدفقات اخلزينة إذل إعطاء مستعملي القوائم ادلالية معلومات حول مدى قدرةتو -
توليد السيولة النقدية وما يعادذلا وكذلك معلومات حول استخدام ىذه  ادلؤسسة على
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وسلرجات السيولة احلاصلة أثناء السنة ادلالية باستخدام  وىو يقدم مدخالت. السيولة
 غَت ادلباشرة، الطريقتُت ادلباشرة أو

: ثالثةالدراسة ال

مذكرة ، "دور التقارير ادلالية يف تقييم وربسُت األداء ادلارل بادلؤسسة االقتصادية"بوعكة زخروفة، 
 .2011، 2010جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  مالية مؤسسة،  زبصصلنيل شهادة ادلاجستَت

 القوائم والتقارير ادلالية، واليت تعترب من سلرجات نظام حيث ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف
ادلعلومات احملاسيب، حيث يتم ذبهيزىا وعرضها بشكل منظم، مضبوط ومفهوم، حىت يستطيع ادلستخدم 

. االستفادة منها

 :ومنو مت التوصل إذل النتائج التالية

 .يعترب ربليل القوائم والتقارير ادلالية ىي ادلرآة العاكسة للوضعية ادلالية للمؤسسة االقتصادية -
أن القوائم والتقارير ادلالية ىي ادلنبع األساسي للمعلومات ادلالية وغَت ادلالية جلميع األطراف  -

 . هباادلهتمة
 تعرب التقارير ادلالية ادلنشورة من قبل ادلؤسسات ادلادة األساسية للتحليل ادلارل حيث يستخرج -

 دلؤسسةلؤشرات والنسب ادلالية اليت ربدد التوازن ادلارل الداخلي ادل حمللل ادلارلامنها 
 .وربسينو االقتصادية وبالتارل تستطيع تقييم أدائها ادلارل

 :صعوبات إنجاز الدراسة

لقد واجهتنا مشاكل وصعوبات عديدة عند إصلاز ىدا البحث ففيما خيص اجلانب النظري 
 ورغم وجود بعض ادلتعلقة جبوىر ادلوضوعباللغة العربية واضلصرت ادلشاكل يف قلة ادلراجع و ادلصادر 

ادلراجع باللغة العربية غَت أنو كانت ىناك صعوبة يف حصر ادلعٌت احلقيقي لبعض ادلصطلحات اليت زبتلف 
أما فيما يتعلق بالدراسة ادليدانية فقد وجدنا ترمجتها ومعانيها بُت بلدان ادلغرب العريب وادلشرق العريب، 

، وىدا راجع إذل حساسية صول على ادلعلومات ادلالية اليت تتعلق بادلؤسسةصعوبة يف التعامل واحل
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، غَت أننا ال ننفي حفاوة وحسن االستقبال اليت ىامؤسساتنا ومقاومتها لكل ما ىو خارجي و غريب عن
 .لدراسةواليت أبدت اىتمامها بامن بعض اإلطارات وجدناىا 

 :ةنهج المتبع في الدراسمال

 ، حيث مت االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي وادلنهجيغلب على ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي
بيان طرق إعداد جدول تدفقات اخلزينة،  مضمون ادلعيار احملاسيب وبيان التدفق النقدي، توضيح يف 

 .أقسامها واستخداماهتا، ومن مث ادلؤشرات اليت مت اعتمادىا يف عملية التحليل

والدراسات الوصفية ال تقتصر على مجع ادلعلومات وإمنا تعتمد على تصنيف البيانات وربليلها 
 االعتماد كذلك يف متواستخالص النتائج منها حبيث ميكن إصدار تعميمات بشأن ىذه الدراسة، كما 

دف مجع احلقائق األدبيات العربية واألجنبية بو  من خالل مراجعاتىذه الدراسة على ادلنهج االستقرائي
تعميمات بشأهنا وإبداء االقًتاحات  عن ظاىرة معينة وزلاولة تفسَتىا بغرض الوصول إذل إصدار

. والتوصيات

أما يف اجلانب التطبيقي فتم اعتماد ادلنهج التحليلي وإسقاط ما مت الوصول إليو يف اجلانب النظري 
بادلؤسسة زلل الدراسة وربليل نشاطها ومدى تطوره ، مع دراسة ادلعطيات ادلرتبطة على اجلانب التطبيقي

 .وتشخيص الوضع ادلارل ذلذه ادلؤسسة، وىذه تعترب خطوة ضلو فهم يف الفًتة ادلدروسة

ولتحقيق منهجية الدراسة ىذه مت االستناد إذل رلموعة من األدوات ادلساعدة على البحث، من 
أمهها ادلسح ادلكتيب، حيت قمنا باالطالع على سلتلف ادلراجع ادلرتبطة بادلوضوع وادلتواجدة على مستوى 
ادلكتبات اجلامعية لكل من ادلعايَت احملاسبية، جدول تدفقات اخلزينة، والتشخيص ادلارل، حيث سبكنا من 

الوقوف على رلموعة من الكتب وادلقاالت والرسائل، دون أن ننسى دور ادلواقع االلكًتونية يف تقدمي 
 .ادلساعدة لالطالع على بعض الدراسات السابقة اليت ذلا عالقة دبوضوع حبثنا ىذا
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  :الخطة المتبعة في الدراسة

 إذل جانبُت نظري وتطبيقي، اجلانب النظري مقسم دراسةعن معاجلتنا ذلذا ادلوضوع قمنا بتقسيم ال
.  واجلانب التطبيقي إذل فصل واحدينإذل فصل

 دبعايَت احملاسبة الدولية بصفة عامة، ةمت التطرق يف ىذا الفصل إذل ادلفاىيم ادلرتبط: الفصل األول -
وادلعيار احملاسيب السابع بصفة خاصة، حيث مت تقسيمو إذل مبحثُت، ادلبحث األول يتناول 

اخل، وكرس ..مفاىيم ومرتكزات أساسية حول ماىية ادلعايَت احملاسبية الدولية، النشأة والتطور 
ادلبحث الثاين لدراسة اإلطار النظري جلدول تدفقات اخلزينة، من خالل إبراز ادلفهوم و األمهية، 

 .كيفية إعداده، إضافة إذل مناذج عرض جدول تدفقات اخلزينة
فيما خيص الفصل الثاين فيشمل التشخيص ادلارل باستخدام جدول تدفقات : الفصل الثاين -

اخلزينة، وبناء على ذلك مت تقسيم الفصل إذل مبحثُت، يتناول ادلبحث األول مفاىيم أساسية 
حول التشخيص ادلارل، مع تبيان مراحلو وطرقو، أما ادلبحث الثاين فيتطرق إذل منهجية 

 .التشخيص ادلارل باستخدام جدول تدفقات اخلزينة والذي ىو أساس الدراسة
كرس الفصل األخَت إلسقاط اجلانب النظري للتحليل من مؤشرات وأساليب : الفصل الثالث -

على البيانات ادلالية ادلستخرجة من ادليزانية، جدول حسابات النتائج، وجدول تدفقات اخلزينة، 
 .، واليت مسحت لنا باخلروج بنتائج2014 إذل 2012للفًتة ادلمتدة من 


