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القوة والصبر ووفقتني ومنحتني  الشكر هلل واهب النعم الذي أنعم علي بنعمة العلم

فلك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد  ،إلتمام هذا العمل

 .الرضى

سمية قحموش : ةالفاضل ةلألستاذسدي بخالص الشكر وعميق التقدير واالمتنان أثم 

في السير  اوعمله ابوقته تي أسهمر رحب اإلشراف على هذا العمل والتبصد تي تقبلالت

اهلل خير  ا، فجزاهاومالحظاته اطريق البحث بتوجيهاته ت ليالحسن لهذا البحث، وأنار 

 .الجزاء

 لوالية-القنطرة–مؤسسة مطاحن الزيبانإلى كافة موظفي  كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير
 خص بالذكرأ، و يوغرطة بلعيدئيس مصلحة المحاسبة ر بسكرة، وعلى رأسهم 

ه لي من معلومات ووثائق ساعدتني اعلى كل ما قدمفالشكر لهما نصيرة  المحاسبةأيضا
 .في إخراج هذا البحث

على قبولهم وتكرمهم لقراءة ومناقشة  لجنة المناقشةكما أتقدم بالشكر لألساتذة األعضاء 
 .هذا العمل المتواضع

بخالص االمتنان والعرفان الى مصدر قوتي والدي حفظهما اهلل لي، والى كل كما أتقدم 
 .من مد يد العون لي ولو بكلمة تحفزني التمام هذا العمل

 كما 
 .من له الفضل في انجاز هذا البحث أوجه شكري الى كلو 

 .بالنصح والتشجيع دوام الصحة والعافية أتمنى لكل ما ساندني وكان عونا لي ولوو 

 



 

 
 



         

 

 

جميل أن تحس أنك على مشارف الوصول، بل ألاجمل من ذلك أن تقطف ثمارا قد أينعت وتهديها الى 

 .من ساعدك على الوصول 

 .ا سر نجاحي ورضاهما سر فالحي والدي العزيزين أطال هللا في عمرهمامإلى من كان دعائه

 .كل باسمه أقاربيجميع عمتي و ائلة إخوتي وأخواتي و إلى كل أفراد الع

 حدة –أسماء –مريم وفاء –عبير : الى معنى الصداقة والوفاء

 إلى جميع الزمالء بدفعة الثانية ماستر محاسبة وتدقيق وعلى رأسهم 

 فاتن –هندة–حنان –منيرة –لطيفة–رانية  

 .والى جميع الزمالء بدفعة الثانية ماستر محاسبة

 .والى جميع أساتذة ودكاترة الدفعتين

 .لى كل من قدم يد املساعدة والنصحإو 
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ملخصال  
اتخاذ القرارات بالمؤسسة هدفت هذه الدراسة الى توضيح مدى مساهمة تحليل جدول سيولة الخزينة في 

النهوض باالقتصاد الوطني وانعاشه وذلك من خالل القرارات االقتصادية، لما لهذا الجدول من أهمية في 
الرشيدة المتخذة وبالتالي تحسين الوضع االقتصادي والمالي للمؤسسة، إضافة الى ابراز دور جدول سيولة 

كما تساعد المستخدمين  نقدية تسمح بقياس جودة األرباح والكشف عن خطر اإلفالسالخزينة كأداة تحليلية 
 .ة في قراراتهمالثقهم وتمنح

مقابلة مع رئيس مصلحة المحاسبة  بإجراءمطاحن الزيبان ودعمناها في مؤسسة وقد قمنا بدراسة حالة 
لنا  المعطاةمن خالل الوثائق  والمالية، حيث قمنا بتحليل النسب المالية المشتقة من جدول سيولة الخزينة

أن جدول سيولة الخزينة من أهم القوائم المالية لكونه  م التوصل الىوتعرفة الوضع المالي للمؤسسة، لم
في تحسين كما يساهم  ،ن المؤسسة من توليد تدفق نقدي مستقبليباإلفصاح عن التدفقات النقدية ويمك  يتميز 

اال أن مؤسسة مطاحن الزيبان ال  ،اتخاذ القرارات المالية ومنه تحقيق األهداف التي تسعى اليها المؤسسة
مؤسسة مطاحن وتبين لنا أن ،ي تعده لكونها ملزمة بذلك قانوناتعطي أهمية كبيرة لجدول سيولة الخزينة فه

وهو ما أظهرته القوائم المالية والنسب المالية التي قمنا بها  الزيبان في حالة عسر مالي خالل فترة الدراسة 
 .ينةالمشتقة من جدول سيولة الخز 

تدفقات نقدية تشغيلية، تدفقات نقدية استثمارية، تدفقات نقدية  جدول سيولة الخزينة، :يةالكلمات المفتاح
 . اتخاذ القرار نسب مالية، تمويلية،

 
Résumé : 
Le but de cette étude est de clarifier la contribution de l’analyse du tableau des flux de 

trésorerie dans le processus décisionnel de l’institution économique. En raison de ce tableau 

d’importance dans la promotion et la relance de l’économie nationaleà travers les décisions 
rationnelles prises et ainsi améliorer le statut économique et financier de l’institution en plus de 

souligner le rôle du tableau des flux de trésorerie en tant qu’outil d’analyse critique, il permet 

de mesurer la qualité des bénéfices et d’exposer le risque de faillite, il aide également les 

utilisateurs et leur donne confiance dans leur décision. 
Nous avons mené une étude de cas chez Al Zeeban et nous avons appuyée en interrogeant 

le responsable du département de la comptabilité et des finances, en analysant les pourcentages 

financiers dérivé du tableau des flux de trésorerie à travers les documents qui nous ont été 

fournis pour connaitre la situation financière de l’institution. Il a conclu que le tableau des flux 
de trésorerie était l’un des états financiers les plus importants car il se caractérise par la 

divulgation des flux de trésorerie et permettait à l’institution de générer des flux des futurs 

trésoreries, contribuant ainsi à améliorer la prise de décision financière et à atteindre les 
objectifs poursuivis par le lois et être légalement lié. Nous avons constaté que la société Al-

Zeeban était dans une situation financière difficile au cours de la période d’étude que nous 

avons menée. Elle est reflétée dans les états financiers et les dérivés du tableau des flux de 

trésorerie. 

Les mots clés: tableau des flux de trésorerie, flux de trésorerie d’opération, flux de trésorerie 

d’investissement,flux de trésorerie de financement, pourcentage financiers, la prise de décision.  
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ان الظررف ا اتصادررروالس  الةلوةررلس الارررل زفئا رررو ال إااررف الات الرررت ازرررواق اتزا رروف تصادررروا الةررر        

حلر   لترت هررلظ الظرف ا وررال ا ف الو ةةرس ئرل اورر لن ال رف ق  احالرر  الرف    ورو لاتررل الت رو هررل زدر  الحلرروق 

 هرررلا اال لرررف ت لاحاررر  ات  اتصادررروالس  الوحرررفس االةوةرررل تتاررروو اتصادررروا الررر وتل  لاتولاررر   الت ررر    ررر  

 وةراحاا  ااتلرس اةرللفل  ل رو ا ف ئرل افلرلا الارفافات    وررو الن زو لرس اا رول الارفافات ت ا  ر  ورن الا اروت الووللررس 

ئون ال ظلفس الووللس ااا رف  رإم ورن ااافق الو ةةرس  هرلا ال رإم هر  ورن ال و رت لر  و ورس احالر  االهرااا الوفا ورس 

ون الو ووف الووللس الاا  لس  ال وف لس  للا     ال حر  زرن الورف   الو لرفات االو رف   ول وت  الوولل  حوولا و

 .والموس  الالوم  ولاحوللل الالإوس  الال لااوا ز ل و الوةلف ن ئل اا ول صفافاا م

 ضون هلا اتووف ل فإ الاح لل الوولل و احرا ورن ورف  اح لرل التلروو الرل  ل راي  ول ظلفرس الووللرس ورن  رالل 
اح لل الوم ال وال ون الوا  ووت الووللرس الارل احا ل رو الار اام الووللرس الرت ورم الصرل ورن الوا  وروت  الو رف ئواراق ئرل 
زو لس اا ول الافافات   ئل ظل ظوهفق الا لوس الدر حت ال إاارف اا ترت تظروم وحوةر ل ورولل اةراواا  ورن الواروللف 

 وررن  رلن الهرم وررو  روم  رر  هرلا التظروم  هرر   را ل ةررل لس الا للرس ل وحوةر س الدرروافق زرن و  ري وارروللف الوحوةر س 
ال إلتررس الاررل ااا رررف صواوررس حال رررس اةرروزا وةرررا اول و ئررل الاارررفا ز ررت اال ضرررو  الووللررس ل و ةةرررس  حلرر  ا رررفإ 
الهولا ررو ئرررل الت ررو ا رررلن اال ررف التارررا  لووئررس تلررروووت الو ةةررس  ل ضررر  لتررو ورررل حفوررس ووللرررس صووررت   رررو  لاورررل 

 ضر زلس  ووررو لةروزا ز رت وافئرس تارروو الار ق  تاروو الضراا وررن حلر  صرافا و ز رت ا للررا وا  وروت الو رف اصرس  و
 .تاالس  لوون ون وافئس وو الا ووتت هتوس ا الاات ال  ئفي لوون الن اتلأ لاووت و ون فئع الف وح و

وررر ن ات ئفررل ظررل الوتوئةررس الدرر   احالرر  التاررواي اضل و لررس لرررلي ضررف فلو  ارراف احالا ررو  ررأو ف ئاوللررس  هررلا ت ل
 وتزاووا ز ت اح لل  ا ل ةل لس ال إلتس الل  لاا ف الااق ئاولس ئرل افةرلف التلروو  زتودرفظ ورو لةرو  ل وةرلفلن 

 . وا ول صفافات ووللس اووت م ون احال  الو ف ف   ووون  اتةاوفاف ئل التو 
 : ووو ااام لوون دلوغس اضلووللس الفالةلس ل لا ال ح  ز ت التح  الاولل

 :ة الدراسةإشكالي
 وو وال وةوهوس اح لل  ا ل ةل لس ال إلتس ئل احةلن اا ول الافافات اا ل الو ةةس اتصادوالس؟

 :اا اتو هلظ اضلووللس الت اةا الي  وفح الةا س ئفزلس ز ت التح  الاولل
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هررل لاا رررف الاح لرررل الورررولل  وةرررا اام  رررا ل ةررل لس ال إلترررس الااق ووئلرررس ل  دررر ل الرررت الررر لي حالارررل -1
 ل  ضالس الووللس؟

  ةوفق ز ت  ا ل ةل لس ال إلتس ئل اا ول الافافات؟-الاتوفق-وو وال ازاووا و ةةس وووحن الإل ون-2
 ةروفق واوفترس ورع  روصل -الاتورفق-وو الهولس اح لل  را ل ةرل لس ال إلترس  ولتةر س لو ةةرس ووروحن الإل رون-3

 الا اام اال فل؟
 ةرروفق الارافق ز ررت االرلم  ضررالا و الووللرس ئررل ا للرا ةررل لس تاالررس -الاتورفق-هرل لو ةةررس ووروحن الإل ررون-4
 وةاا  لس؟
 :البحث فرضيات  
لاا ف الاح لل الوولل  وةا اام  ا ل ةل لس ال إلتس الااق ووئلرس ل  در ل الرت الر لي حالارل ل  ضرالس -1

 .الووللس  وزا وفظ ووول ل ا اام الووللس
 ةروفق ز رت  را ل ةرل لس ال إلترس تا رول صفافاا رو ازاوروا تةر ل -الاتورفق-الإل رونازاووا و ةةس وووحن -2

 .ئ ل اااوا ز ت الا ات اضوئلس ال فل
 ةروفق الهرم ورن اح لرل  روصل -الاتورفق-لاا ف اح لل  ا ل ةل لس ال إلتس  ولتة س لو ةةس ووروحن الإل رون-3

 .واي ل ةتس اال لفقالا اام الووللس الت  لاو   ولإاتلالن واوفتالن  حةو  التا
 . ةوفق االلم  ضالا و الووللس ئل ا للا ةل لس تاالس وةاا ال-الاتوفق-لوون لو ةةس وووحن الإل ون-4

 :مبررات اختيار الموضوع
والموس الو ض    ولا دي وو لةو  لترو  ا ةرلع واوفئترو اللاالرس  او لفهرو  هرلا ورن  رالل وافئرس ورال -

 .الولاان الاو ل حات او ن ةتاا لتو ئل الحلوق الو تلساةااوول الوا  ووت التظفلس ئل 
لاا رررف الو ضررر   وررررن الاضرررولو ال وورررس ورررر  فا ئرررل ال إاارررف الاررررل اةرررات  وهررراق لاو لارررر  ئرررل الو ةةرررروت -

اتصادرروالس  تظرررفا ل  ضرررالس الدرررا س الارررل االلررر و الغ ررر  الو ةةرروت لو تررر  لاورررل دررر فق  اضرررحس  اصلارررس زرررن 
 .ال ضالس الووللس ل و ةةس

 .ال ح  ز ت ت    الا ون الافاةوت الوحوة لس  افوا  الو اضلع الووففق-
 

 :أهمية الدراسة

ا فإ الهولس الو ضر   ورن الوووترس الارل لحا  رو  را ل ةرل لس ال إلترس ئ ر  لةروزا ئرل االرلم صرافق الو ةةرس   
 .م ووول لا ااو و الووللسز ت احال  اائاوت تاالس وةاا ال   ااالف ةل لس  إلتا و  ف حلا و   لام ااالو  و إ 
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 ارأال الهولرس اح لرل  ررا ل ةرل لس ال إلترس ورن الررا ف ال روم الرل  ل ا ر  ئررل و رول اا رول الارفافات الالرر ل لس  
اتةا ووفلس  الاو ل لس  وللس ئل و ول ال ورو الوةراا  لس ل و ةةرس  وورو التر  ل رم ورل ورن الوافضرلن  الوةرا وفلن 

 .لوو ل  الهولس ئل صلوس الو ةةس
 :داف الدراسةأه
ا ضررل  وررال وةرروهوس اح لررل  ررا ل ةررل لس ال إلتررس ئررل الت رر    وتصادرروا الرر وتل  اتاولرر   للررس وررن -

 . الل الافافات الفللاق الوا لق   ولاولل احةلن ال ضع اتصادوا   الوولل ل و ةةس
ح  الولررا زرررن ا ررفاإ ا ف  الهولررس  رررا ل ةررل لس ال إلتررس ورررأااق اح ل لررس تاالررس اةرررو   الرروي  رر اق االف رررو-

 . وف اضئالي
ل رروا و ا ررا الح رر ل لواظررم الولرروول الاررل اارروتل وت ررو الو ةةرروت ال وتلررس - ازورروم  ارر  الا دررلوت  ام

 .  د دو ز ت وةا ل الاةللف الوولل-الاتوفق– ون  لت و و ةةس وووحن الإل ون 
 :المنهج المتبع

 وتر  التظرف   الةر    افاةرس  الاح ل رل ئرل الون ال ل اتلوروم  و ضر   ال حر  ةتةرا ام الورت ي ال درفل 
الرررل  لووتترررو ورررن  اللررر  اةررراوو ال وتررر  التظرررف  ز رررت  اصرررع احرررال الو ةةررروت اتصادررروالس الواو  رررس ئرررل  الحولرررس

 . ةوفق  اازلو و  واو  س وع فالي ود حس الوحوة س-الاتوفق-وووحن الإل ون
 : الحدود المكانية والزمانية للدراسة

ال حر  الاوررف  الهولرس  را ل ةرل لس ال إلترس ئررل الو ةةرس ورن  رالل افاةرس ولااتلررس  تحرو ل ورن  رالل هرلا
 . ةوفق-الاتوفق-ئل و ةةس وووحن الإل ون

 . ةوفق-الاتوفق-وووحن الإل ون :الحدود المكانية
ااتتةر ه-درقننتر -تمت هذت اهدراسد تبهداءتتادشهرتنهفتبرهفت ممسرهمتطهرن اتتبهرنت  نهدر  ست  :الحددود الزمانيدة

 (.2112وه2112،ه2112)ربهدران دتهراسد به  
 :صعوبات الدراسة

 :ون الدا  وت الال  ا  اتو زتا الالوم  ولافاةس هل
 .زام ا ئف الوا  ئلوو لاا     ا ل ةل لس ال إلتس-
 . اا الو ةةس وحل الافاةس-
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 :الدراسات السابقة
الوحار ل الوا  ورروال لاواورس الاررائاوت وررال اتروغم الا ات الاح لررل الورولل وررع "اورول ترر ف  وحورا  : افاةرس-1
  افاةس اح ل لس  وتزاوروا ز رت  لوتروت زراا ورن اللرفووت الاولولرس   ووارس   رااا  و لرس اضاافق  اتصادروا  "التاالس

 .2113و  س و لس   ااا الا  م اتصادوالس ال وواس  الااا الفا ع  ال ال  ن 

 وروال لاواوررس الارائاوت التاالررس  و لاا رو وررن حلر  تلررأا و  احالرا الوحارر ل الوا : هرائت هررلظ الافاةرس الررت 
 . الهاائ و  وضو ت و  وف  ازاااهو

الولإاتلرس  حةرو  )ووو ا اا الرت الاارفا ز رت زالصرس صواورس الارائاوت التاالرس ورع الار اام اال رفل االةوةرلس 
 . ولا اام الووللس ال ال س الةو اس اللوف الاافا ز ت الا ات الاح لل الوولل الواو  س  ولو لفات ال ودس ( التاواي

 ررومت هررلظ الافاةررس لااررولي ولررو س وررال ا ائرر   اتةرر وم الارر اام الووللررس الرر ال  الفالةررلس  وررال ال ارروا للررس 
 الافا و؟

التررر  ز رررت الرررفغم ورررن الن االةررروي التارررا  الوا رررع ئرررل ازرررااا صواورررس -:  الهرررم التارررواي الارررل ارررم الا درررل الل رررو
( الولإاتلرس  حةرو  التاررواي)لةر   ا االئرو ورع االةري الرل  ا ترت ز لر  الار اام اال رفل الووللرس الارائاوت التاالرس صرا 

 . ات الن هتوس اتة وم  افا و وو  لن الا اام الووللس  ز ل  ئون االةوي الوا ع ت لح ل ا ن    ا للس الافا و
وووتلررس ااإلررإ تاررواي الاح لررل الوررولل ان اةررا اام تاررواي الاح لررل الوررولل لاواوررس الاررائاوت التاالررس لررال ز ررت ا-

 .لو لفات الةل لس  الف حلس لاواوال الولإاتلس  حةو  التاواي اوووال وع و لفات الةل لس لاواوس الاائاوت التاالس
ا ن الار اام ( صواورس الارائاوت التاالرس)وو لولإ افاةاتو زن هلظ الافاةس التتو فوإتو ز ت  را ل ةرل لس ال إلترس 

 .اال فل
ا ف صواوس الاائاوت التاالس ئل احةرلن ئاوللرس اضئدروح الوحوةر ل ئرل الو ةةرس "هوف ن زإ    : ةسافا-2

  فةررولس وو ةررالف - واتررس–  حولررس اللررفوس الاو ولررس اتصادرروالس ل و ف رروم الفلفلررس  الحضررفلس "اتصادرروالس ال إاافلررس
 2111،2111ئل صةم ز  م الاةللف  ا دي وحوة س   وواس وحوا  لضف  ةوفق 

ا اا هلظ الافاةس الت ا فاإ الهولس صواوس الاائاوت التاالس ئل الاح لل ورن  رالل افاةرس و لرفاا و  ال صر ا  
ز رت  اصرع او لا رو ئرل الو ةةررس اتصادروالس ال إاافلرس  حةر  ورو لااضررل  التظروم الوحوةر ل الورولل   ام رفاإ ا فهررو 

لررم لوررن  وضووررون الا دررل الل ررو ص ررل ازاوواهررو  ئررل ااررالم وا  ورروت زررن   اترر  وررن ال صررع اتصادرروا  ل ررو  الاررل
ورو هر  ا ف صواورس الارائاوت التاالرس ئرل احةرلن ئاوللرس : واواوس الةوةلس  حل  صروم ال وحر   افاةرس اضلرووللس الاوللرس

 :اضئدوح الوحوة ل ئل الو ةةس اتصادوالس؟  او  ت الهم التاواي الال ا دل الل و ئل
لوتظ وررس اضئدرروح الوحوةر ل ئررل الو ةةرروت اتصادروالس ال إاافلررس لاا ررف  اضروئس صواوررس الاررائاوت التاالرس-

 .  و ق واا فق تح  اللفوئلس  ووة  وا  ووال هوم لألوفاا الو اوس
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ورررو لولرررإ افاةررراتو زرررن هرررلظ الافاةرررس التترررو ل درررتو ا ف  رررا ل ةرررل لس ال إلترررس ئرررل احةرررلن اا رررول الارررفافات 
 .ل و ةةس اتصادوالس

  حولرررس وفوررر  اوفلرررف "ا ف الاح لرررل الورررولل ئرررل اا رررول الارررفاف ل و ةةرررس الدرررتوزلس"ز رررل فحرررول  : افاةررس-3
 ةرروفق  فةررولس وو ةررالف ئررل ز رر م الاةررللف  ا درري اةررللف الو ةةرروت   وواررس وحوررا  لضررف -ال وولررس–الو رر  
 2114،2113 ةوفق  
ال اوووتلرس اتزاوروا ا اا هلظ الافاةس الت ال ص ا ز رت تارواي الاح لرل الورولل  ا فظ ئرل اا رول الارفاف  ور 

ز لر  ئررل للررس  الا دررل الررت تاررواي  وا  ورروت و وررس  اةررا ااو و وو لررفات  حلرر  صرروم ال وحرر   افاةررس اضلررووللس 
الررت ال  وررال لووررن الن اااوررا ز ررت الاح لررل الوررولل  وررو ا فظ ئررل اا ررول الاررفاف؟  او  ررت الهررم التاررواي الاررل : الاوللررس

 :ا دل الل و ئل
 ورررروت الوحوةررر لس   ول دررر ي الولإاتلرررس  حةررررو  التارررواي وورررا الت الةوةررررلس اارررا و ف ررروت تظررروم الوا -

 .لاو لس الاح لل الوولل
لاا الاح لل الوولل ون  لن الا ددوت الارل لاارلن ز رت اضاافق الووللرس الالروم   رو لورو ل رو ورن الهولرس ئرل -

 . و ا ا  ظواا الو ةةساا ول الافاف  ال ص ا ز ت  ضالس التلوو اتةا اللل  وال احال  الاووول  لن 
وررو لولررإ افاةرراتو زررن هررلظ الافاةررس التتررو فوإتررو ز ررت  ررا ل ةررل لس ال إلتررس وررأااق اح ل لررس  ا فهررو ئررل اا ررول 

 .الافافات الووللس ل و ةةس اتصادوالس
  حولررررس "ا ف تظرررروم الوا  ورررروت الوحوةرررر ل ئررررل اا ررررول الاررررفافات الووللررررس"ةرررر لووتل ز ررررا الحوررررلم  : افاةررررس-4

  فةررولس وو ةررالف ئررل صةررم ز رر م الاةررللف  ا درري وحوةرر س   وواررس وحوررا - ةرروفق– ررفل ل  ترر   الوورروحن الو
  2113  2112 لضف  ةوفق  

ا رراا هررلظ الافاةررس الررت احالررا الهررم الترر ا  الاررفافات الووللررس  الاالصررس الو  رر اق  لررت م  ووررو ا رراا الررت ا ررفاإ 
فات الووللرس  حلرر  صرروم ال وحر   افاةررس اضلررووللس ا ف و ف روت تظرروم الوا  وروت الوحوةرر ل ئررل زو لرس اا ررول الاررفا

وو هر  ا ف تظروم الوا  وروت الوحوةر ل ئرل اا رول الارفافات الووللرس؟  او  رت الهرم التارواي الارل ا درل الل رو : الاوللس
 :ئل

ااا ف الافافات الووللس   وال ي صفافات اتةا ووف  الاو لل ون الهم  الدا   ال ورف الارفافات الارل ا ا ر  -
 .الو ةةس تفا وو و  أهم الهاائ و  ه  إلواق الالوس الة صلس ااافق

ااوارررع الو ةةرررس وحرررل الافاةرررس   ضررررالس ووللرررس وفلحرررس اةرررو  ل ررررو  وغاتررروم الفرررفي اتةرررا ووفلس الواوحررررس -
 .الووو و
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لااورا ال لورل الاورر ل ل ل و ةةرس  ولاف ررس اال لرت ز ررت االور ال ال ودرس   دررفس ضرال س ز ررت الرال ن ووررو -
 .لو ةةس ااواع  ووصس اصافاضلس وةاا  لسلاتل الن ا

 .وو لولإ افاةاتو زن هلظ الافاةس التتو ف وتو اا ول الافافات الووللس   ا ل ةل لس ال إلتس
 :التعقيب على الدراسات

واظرررم الافاةررروت الةرررو اس لرررم ا ورررع  رررلن الوا لرررفلن حلررر  فورررإت ز رررت احرررااهو   رررومت افاةررراتو هرررلظ و ا فرررس زرررن 
 .ن حل  ال اا  وف  الواول س  هلول ال ح  ال  ول  وح  ازاوا ز ت هلول  وي   الافاةوت الةو اس و

 ز رت الررفغم ورن ا رراالا هرلظ الافاةرروت زرن افاةرراتو ات الت رو الئوااتررو ئرل  ترروم اضوروف التظررف   الاو لارل  الزواتررو 
 .اد فا ال للو لولفلس واول س و ل هلظ الو اضلع

 :بحثهيكل ال

ئدررل تظررف   ئدررل : وررن ا ررل اضحووررس  و ا ررا   اترر  الو ضرر   اررم ااةررلم هررلظ الافاةررس الررت ئدرر لن 
 .او لال  صا ة ات هلظ الفد ل وااوس  اتا ت   واوس

وةوهوس اح لل  ا ل ةل لس ال إلتس ئرل احةرلن اا رول الارفافات ل و ةةرس اتصادروالس : الفصل األوللاتو ل 
ولل  الوفرروهلم االةوةرررلس ل ررا ل ةررل لس ال إلتررس  اا رررول الاررفافات  لل ررام هرررلا وررن  ررالل الااررفا ز رررت الاح لررل الورر

 .الفدل  اح لل  ا ل ةل لس ال إلتس وأللس تا ول الافافات ئل الف ع و وح 

لاو ررل ئررل الافاةررس الاو لالررس الاررل اوحرر فت حرر ل و ةةررس اصادرروالس   تلررس  ةرروفق الت : الفصددل النددان الوررو 
  صوتو  ااالم زوم ل و ةةس وحل الافاةس  ا رفام واو  رس ورع فارلي ودر حس -الاتوفق– هل و ةةس وووحن الإل ون 

 .الوحوة س  وللس وت ي افاةس الحولس الل  لووتتو ون  الل  اةاوو ال وت  التظف  ز ت  اصع الو ةةس

 .ةسالافاالوا دل الل و ل حولس وحل  ئل اال لف الت لتو ال ح    واوس ل دتو ئل و الهم التاواي الت والس 
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 تمهيد
 ،يعتبر التحليل المالي وليدا للظروف االقتصادية التي نشأت مند مطلع الثالثينيات من القرن المنصرم
وتحديدا في فترة الكساد الذي ساد الواليات المتحدة األمريكية والذي أدى الى ظهور بعض عمليات الغش 

ومن هذه الفترة أصبح يستعان بالتحليل المالي من أجل دراسة  ،والخداع وانهيار العديد من المشاريع االقتصادية
 .ة المعلومة لمساعدة المستخدمينفهو علم يختص بصناع ،المستقبل حليتضالماضي ومقارنته بالحاضر 

ضمن القوائم المالية " جدول سيولة الخزينة"وفي ظل عصر العولمة والتكنولوجيا تم إضافة قائمة مالية جديدة  
حيث تساعد في التعرف على األوضاع  ،السابقة وهي من أهم القوائم المالية التي تحظى باهتمام المستخدمين

ثر النقدي لكافة النشاطات التي قامت بها المؤسسة خالل الفترة المالية وتقوم بتوفير المالية للمؤسسة اذ تبين األ
ومختلف المهتمين بالعمليات المالية للمؤسسة حول مصدر تمويل  ،إجابات لتساؤالت المقرضين والمستثمرين

افية من العمليات االستثمارات ان كان عن طريق اإلقراض أو اصدار أسهم جديدة أو من التدفقات النقدية الص
 .التشغيلية والذي ال يمكن للقوائم المالية األخرى توفيرها

سنتناول في المبحث األول التحليل المالي وفي  ،الى أربعة مباحث وعليه سيتم التعرض في هذا الفصل
أما  ،عملية اتخاذ القرار عن والمبحث الثالث ،زينةحول جدول سيولة الخ ساسيةالمفاهيم األ المبحث الثاني

 .عالقة تحليل جدول سيولة الخزينة باتخاذ القرار فسنتناولالمبحث األخير 
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 مفاهيم عامة حول التحليل المالي :المبحث األول
يعتبر التحليل المالي من أهم مواضيع التسيير المالي والذي كان وليدا لظروف الكساد فأدت هذه الظروف 

بالمساهمين ت الملكية العامة األمر الذي أضر مارستها بعض إدارات المؤسسات ذاالى الكشف عن عمليات غش 
 .بمختلف جوانبه اإللمامبوالمقرضين وسنقوم في هذا المبحث 

 التحليل المالي وأنواعهمفهوم  :المطلب األول      
 .وأنواعهمن خالل هذا المطلب سيتم التطرق الى نشأة التحليل المالي وتطوره إضافة الى مفهومه 

 وتطور التحليل المالي نشأة :الفرع األول
نشأة التحليل المالي-أوال

القرن التاسع عشر حيث استعملت البنوك والمؤسسات المصرفية التي تبين لقد نشأ التحليل في نهاية 
وذلك استنادا الى كشوفاتها المحاسبية ولكن مع تطور الصناعة  ،أساسا مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها

نية على والتجارة اتضح عدم كفاية هذا التحليل وظهرت في بداية العشرينات من هذا القرن بعض الدراسات المب
ثم تطور هذا النوع من الدراسات بتصنيف المؤسسات وفق  ،ومن النسب المختلفة العديد من المؤسسات

القطاعات االقتصادية أو المواقع الجغرافية مما يساعد على المقارنة بين المؤسسات بسهولة ولقد كان لألزمة 
 1.أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير وخاصة التحليل المالي" 9111- 9191"االقتصادية العالمية 

 تاريخي للتحليل الماليالتطور ال-ثانيا
مر التحليل المالي منذ ظهوره بالكثير من التطورات والتغيرات التي جاءت نتيجة لتغيير ظروف المحيط 

وارتبطت بعض التطورات بأحداث اقتصادية هامة امتدت تأثيراتها الى الدراسات االقتصادية  ،االقتصادي
 2.والمالية

 حتى الحرب العالمية الثانية 1191بعد أزمة الكساد ما :(مخاطر الحقوق)المرحلة األولى -1
 :تم في هذه المرحلة    

 .مالتركيز على عنصري األصول والخصو  -
 .التركيز على المخاطر البنكية -
 ...االستثمارات ،يقوم التمويل لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويل حقوق العمالء -
 .الثقيلة على النشاط االقتصاديتسيطر الصناعات التحويلية والصناعات  -

                                                             

 .81، ص8811األول، دار المحمدية العامة، الجزائر، ، الجزء "تقنيات مراقبة التسيير" عدون، ناصر دادي 1
 .74، ص6002، دار وائل للنشر، األردن، "التسيير المالي"، ييوسف قريش ،الياس بن ساسي 2
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 .يتميز االقتصاد بمنافسةمنخفضة نسبيا -
 :وتميزت بالخصائص التالية

 :الخصائص-أ
 .تتمثل الميزانية في مجموع األصول والخصوم أي ترتكز على منظور السيولة-
 .اهمال التقديرات والتوقعات واالعتماد بشكل رئيسي على الميزانية-

 :هذه المرحلةومن أدوات التحليل في 
 :أدوات التحليل-ب

 .رأس المال العامل -
 .نسب السيولة -
 .القدرة على التمويل الذاتي -
 .القدرة على السداد -
 .نسب االستقاللية المالية -

 .9191 بداية من سنوات: (تحليل المخاطر الصناعية)مرحلة الثانية ال-9
 :تم في هذه المرحلة

 .التركيز على عنصري األصول والخصوم- 
 .انخفاض معدل الفائدة الحقيقي بفعل ارتفاع معدل التضخم -
 .مخاطر االستثمار تعتمد على مخاطر االستدانة -
 .ادماج عنصر التضخم في تحديد مخاطر االستدانة -
 .وقوع المؤسسات في فخ الهروب الى األمام -

 1:وتميزت بالخصائص التالية   
 :الخصائص-أ

 .األصول والموارد بدل الخصوماستخدام عنصر االحتياجات المالية بدل  -
االستثمار  ،ظهور البعد الوظيفي للمؤسسة باعتبارها وحدة اقتصادية تتشكل من وظائف االستغالل -

 .التمويل
 .يتمثل الهدف الرئيسي في تمويل النمو في النشاط -

 
                                                             

 .71ص ،مرجع سابقالياس بن ساسي، يوسف قريش،  1
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 :ومن أدوات التحليل في هذه المرحلة  
 :أدوات التحليل-ب

 .االحتياج في رأس المال العامل -
 .لميزانية الوظيفية مع التفريق بين رأس المال العامل والخزينةا -
 .جدول االستخدامات والموارد -
 .مفهوم جديد فائض خزينة االستغالل -

 .نهاية الثمانينات:(التحليل المالي ضمن اقتصاد السوق)المرحلة الثالثة -3
 :تم في هذه المرحلة

 .ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي -
 .وظهور مخطر البقاءاشتداد المنافسة  -
 .انتشار تمويل االحتياجات المالية اعتمادا على األسواق المالية -

 :وتميزت بالخصائص التالية
 :الخصائص-أ    

 .تحليل حسابات النتائج -
 .ظهور منهج تحليلي شامل صناعي تجاري مالي -

 :ومن أدوات التحليل في هذه المرحلة
 :أدوات التحليل-ب    

 .لالستغاللالفائض اإلجمالي  -
 ...الصافية ،الجارية ،االقتصادية النتيجة :النتائج -
 .األصول االقتصادية والمردودية االقتصادية -
 .أثر المقص النقطة الميتة األرصدة الوسيطية للتسيير -
 1.أثر الرافعة المالية واالجمالية -

 ابتداء من التسعينات: (تحليل القيمة)لمرحلة الرابعة ا-4
 :تم في هذه المرحلة 

 .تطور النظرية المالية ارتكاز القرارات المالية على القيمة -

                                                             

 .78ص ،مرجع سابقالياس بن ساسي، يوسف قريش،  1
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وتطور أساليب المحاكاة المالية ومناهج التقديرات  ،استخدام تقنيات االعالم االلي في المجال المالي -
 .المالية بعيدة المدى

 .زيادة دور المساهمين في القرارات المالية -
 :وتميزت بالخصائص التالية

 :الخصائص-أ
 .االعتماد على الجوانب المحاسبية في التحليلعدم  -
 .سيطرة منظور القيمة على التحليل -

 :من أدوات التحليل في هذه المرحلةو 
 :أدوات التحليل-ب

 .فائض خزينة االستغالل -
 .فائض الخزينة المتاح -
 .جدول تدفقات الخزينة -
 1.معدل المردودية المرتكزة على سوق المال -

 التحليل الماليتعريف : الفرع الثاني
 تعريف التحليل المالي: أوال

 :أعطيت عدة تعاريف للتحليل المالي نذكر أهمها فيما يلي
عملية معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستخدم في "هو عبارة عن : 9تعريف

ما سيكون عليه نتائج المؤسسة وفي تقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر وتوقع  ،عملية اتخاذ القرارات
 ."في المستقبل
عملية يتم من خاللها استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط ": أنهوكما عرف ب

تساهم في تحديد أهمية وخواص األنشطة التشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خالل  ،المشروع االقتصادي
معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى وذلك لكي يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم 

 2."أداء المشروع بقصد اتخاذ القرارات

                                                             

 .78ص ،مرجع سابقالياس بن ساسي، يوسف قريش،  1
.18، ص6002، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، "التحليل المالي األصول العلمية والعملية"محمد عبد الرحمن،  ،صابر تاج السر  2 
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ؤسسة من مختلف جوانبها بتاريخ معين عادة هو تشخيص للوضعية المالية للم"يعرف على أنه : 9تعريف
ومعالجتها وكذا تحديد نقاط القوة  ،تاريخ اقفال القوائم المالية من أجل تحديد نقاط الضعف والبحث عن أسبابها

 1."للحفاظ عليها وتدعيمها مستقبال
ازنات المالية كمجموعة الطرق التي تساعد البحث عن شروط تحقيق التو "يعرف التحليل المالي : 1تعريف

كمجموعة "كما يعرف  ،"على المدى المتوسط والطويل للمؤسسة وبالتالي إعطاء حكم على افاقه المستقبلية
التقنيات التي تساعد المحلل المالي على تشخيص الحالة المالية للمؤسسة من أجل اعداد تكهنات مسبقة لتطورها 

 2."ةوبالتالي اقتراح إصالحات وتقويمات في حالة الضرور 
دراسة للمعطيات والمعلومات باستخدام مجموعة " :من خالل هذه التعاريف نستنتج أن التحليل المالي هو

وتحديد نقاط القوة لتدعيمها  ،من المؤشرات والنسب المالية لتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة خالل فترة معينة
 ."اونقاط الضعف لمعالجته

 تعريف المحلل المالي: ثانيا
اذ تتمثل مهمته في متابعة قيم قطاع أو مجموعة من  ،اختصاصي في التحليل المالي" :عبارة عن هوو   

تقديم إرشادات في مجال توظيف األموال "القطاعات االقتصادية وكذا اعداد دراسات في ميدان البورصة 
 3."االستثمار

 أنواع التحليل المالي: الفرع الثالث
وهذه األنواع ناتجة عن  ،باعتباره أنواعا متعددة يكمل بعضها االخريمكن النظر الى التحليل المالي 

 4:يلي التبويب الذي يتم استنادا الى أسس مختلفة ومن أهم هذه األسس ما
 الجهة القائمة بالتحليل -أوال

 :لجهة القائمة بالتحليل الىليتم تقسيم التحليل المالي استنادا 
 :التحليل الداخلي-1
المالي من قبل شخص أو مجموعة أشخاص من داخل المشروع نفسه وعلى بيانات تم التحليل  إذا
ولغايات معينة يطلبها المشروع فيعتبر التحليل داخليا وغالبا ما يهدف هذا التحليل الى خدمة إدارة  ،المشروع

 .المشروع في مستوياتها اإلدارية المختلفة

                                                             

    يير جامعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، كلية االقتصاد وعلوم التس6، ط"التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد"زغيب مليكة، بوشنقير ميلود،  
.82، ص6088-80الجزائر، سكيكدة،  1 
.74، ص6080، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،("دروس ومسائل محلولة)التسيير والمالية التسيير المالي للمؤسسة "، خميسي شيخة  2 

.74، صنفس المرجع السابقخميسي شيحة،     3 

 .88، ص6008، اثراء للنشر والتوزيع، األردن، في التحليل المالياالتجاهات الحديثة وليد ناجي الحيالي،  4



 اإلطار النظري لدراسة تحليل جدول سيولة الخزينة وعالقته باتخاذ القرارات المالية: الفصل االول

 

 

7 

 :التحليل الخارجي-9
جهات من خارج المشروع ويهدف هذا التحليل الى خدمة هذه الجهات  يقصد به التحليل الذي تقوم به

م المركز يومن أمثلة هذه الجهات القائمون بأعمال التسهيالت المصرفية في البنوك لتقي ،ولتحقيق أهدافها
 .الخ...وقدرته على الوفاء بالتزاماته والبنوك المركزية والغرف الصناعية ،االئتماني للمشروع

 الزمني للتحليل البعد-ثانيا
ان للتحليل المالي بعدا زمنيا يمثل الماضي والحاضر وبناء عليه يمكن تبويب التحليل المالي من حيث 

 :عالقته بالزمن الى ما يلي
 :(الثابت أو الساكن)التحليل الرأسي -1

لعناصر بمعنى أن يتم تحليل كل قائمة مالية على وحدة وبشكل مستقل عن غيرها كما يتم بشكل رأسي 
حيث ينسب كل عنصر من عناصرها الى المجموع  ،القائمة المالية موضوع التحليل غالبا لسنة مالية واحدة

اإلجمالي لهذه العناصر أو الى مجموعة جزئية منها مثل نسبة المخزون الى مجموع األصول المتداولة أو نسبة 
 .األصول المتداولة الى مجموع األصول

 :(تغيرالم)التحليل األفقي -9
يهتم هذا التحليل بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر القائمة المالية وفي زمن متغير أكثر من سنة 

وخالفا للتحليل الرأسي الذي يتصف بالحركية  ،بمعنى متابعة حركة هذا العنصر زيادة أو نقصا عبر فترة زمنية
 1األرقام المطلقة أو التغير النسبي السنويألنه يوضح التغيرات التي حدثت خالل فترة زمنية محددة وقد يكون ب

 الفترة التي يغطيها التحليل-ثالثا
 :ما يلي إلىطول الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل ليمكن تبويب التحليل المالي استنادا 

 :التحليل المالي قصير األجل-1
منه في قياس قدرات وانجازات قد يكون التحليل رأسيا أو أفقيا ولكنه يغطي فترة زمنية قصيرة ويستفاد 

وغالبا ما يركز هذا النوع من التحليل على قابلية المشروع في األجل القصير على  ،المشروع في األجل القصير
تغطية التزاماته الجارية وتحقيق اإليرادات التشغيلية لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة وهذا النوع من التحليل 

 .ائنون والبنوكيهم بالدرجة األولى الد
 
 
 

                                                             

 .60ص ،نفس المرجع السابقيد ناجي الحيالي، ول 1
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 :التحليل المالي طويل األجل-9
إضافة  ،يركز هذا التحليل على تحليل هيكل التمويل العام واألصول الثابتة والربحية في األجل الطويل

 ،الى تغطية التزامات المشروع طويلة األجل بما في ذلك القدرة على دفع فوائد وأقساط الديون عند استحقاقها
ومدى انتظام المشروع في توزيع األرباح وحجم هذه التوزيعات وتأثيرها على أسعار أسهم المشروع في األسواق 

ولتحقيق الغايات السابقة يقوم المحلل المالي بتحليل التناسق بين مصادر األموال وطرق استخدامها مما  ،المالية
وبين التحليل ( قصيرة األجل ومجاالت استخدامها عند دراسة التمويل)يعني الجمع بين التحليل قصير األجل 

 1.ومجاالت استخداماتها( داخلية وخارجية)طويل األجل عند دراسة مصادر التمويل طويلة األجل 
 أهداف ومجاالت التحليل المالي والجهات المستفيدة منه :المطلب الثاني

 .والجهات المستفيدة منه من خالل هذا المطلب سنتطرق الى أهداف التحليل المالي، مجاالته
 أهداف التحليل المالي: الفرع األول

 :تمس أهداف التحليل المالي مختلف مكونات السياسة المالية للمؤسسة
يمكن هذا التحليل من معرفة مدى قدرة سيولة األصول في مواجهة استحقاقات  :التحليل المالي للسيولة-
 .الديون

من  ،يمكن التحليل المالي الحكم على فعالية الهيكلة المالية للمؤسسة :التحليل المالي والتوازن المالي-
وتغطية األصول الدورية " المظهر الساكن"خالل فحص التغطية المالية لألصول الثابتة بواسطة الموارد الدائمة 

 .بواسطة الموارد الدورية
الل استعمال وسائل التحليل يتمثل في فحص الحالة المالية للمؤسسة من خ :التحليل المالي اإلجمالي-
 .(النسب مثال)المالي 

يتم تقييم الحالة العامة للمؤسسة باعتبارها نظاما متكامال انجاز تشخيصا  :واإلستراتيجيةالتحليل المالي -
 .المستقبلية من خالل االعتماد على الدراسات المختلفة إمكانيتهاومن ثم  ،كامال ومفصال للمؤسسة

حكما  إصدارواالستراتيجي طريقة ترجمة مختلف العناصر الكمية والكيفية من أجل  يشكل التحليل المالي
من وجهة نظر الفحص واالستكشاف يقيم المحلل المالي أثر  المستقبلية للمؤسسة فاقواال ،على النتائج الحالية

 2.توسعية إستراتيجيةنمو النشاط من خالل قياس االحتياج المالي الجديد المتولد عن انتهاج 
 
 

                                                             

 .68،60ص ص ، نفس المرجع السابقوليد ناجي الحيالي،  1
.71، 74ص ص ،مرجع سابقخميسي شيحة،   2 
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 مجاالت التحليل المالي : الفرع الثاني 
 في المجاالت التالية يستعمل التحليل المالي     
 التخطيط المالي-أوال

وهذه ، ومة معلومات مالية دقيقة تصف مسار العمليات السابقة للمؤسسةعملية التخطيط المالي الى منظ تستند
وتتنبأ ، المسيرون للخروج بدالئل تقييم أداء المؤسسةتخدمها ن المعلومات المالية المدروسة يسالمنظومة م

وضع تند اليها عند سوي ،بتحليالت مستقبلية وهذه التحليالت يستخدمها المخطط المالي عند وضع الخطط
 .تقديراته المستقبلية

 تحليل تقييم االداء-ثانيا
، لها من قدرة على تقييم ربحية المؤسسة مثالية لتقييم أداء المؤسسات لما دوات التحليل المالي أدواتتعتبر أ    

أدائها  لنمو وكذلك مقارنة، وسيولتها واالتجاهات التي تتخذها في اوكفاءتها في ادارة موجوداتها وتوازنها المالي
 هذا النوع ومن الجدير بالذكر أن  .في نفس المجال أو في مجاالت اخرىأخرى تعمل  مؤسساتب

 .1ستثمرين والمقرضينالم االدارة،: ا عالقة بالمؤسسة مثالالتي لهاف من التحليل تهتم به معظم األطر 
 التحليل االئتماني -ثالثا
 القته مع خطار المتوقع أن يواجهها في عيقوم بهذا التحليل المقرض، وذلك بهدف التعرف على األ   

التحليل  وتعتبر أدوات. هذا التقييم نتيجة، وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العالقة استنادا الى المقترض
من اتخاذ القرار  المالئم والفعال الذي يمكن المقترض اإلطار األخرى األدواتالى  باإلضافةالمختلفة  المالي

 .المناسب
 التحليل االستثماري -رابعا
 االستثمار في أسهمان من أفضل التطبيقات العلمية للتحليل المالي هي تلك المستعملة في مجال تقييم     
ولهذا األمر أهمية بالغة لجمهور المستثمرين من أفراد ومؤسسات ينصب اهتمامهم  .مؤسسات، ومنح القرضال

وال تقتصر قدرة التحليل المالي على تقييم األسهم والسندات فحسب، بل . على سالمة استثمارهم وكفاية عوائدها
والكفاءة االدارية التي تتحلى بها واالستثمارات في مختلف  تمتد هذه القدرة لتشمل تقييم المؤسسات نفسها

 2 .المجاالت
 

 

                                                             

 .820، 828صص دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، بدون سنة نشر،  ،"اإلدارة والتحليل المالي"هيثم محمد الزغيبي،  1
 .618،ص 6008عمان ، ،عوتوزيمكتبة المجتمع العربي لنشر  ،"اإلدارة المالية والتحليل المالي"مفلح محمد عقل،  2
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 :تحليل بعض الحاالت الخاصة-خامسا
أو المشاكل الخاصة التي تواجه المؤسسة والتي ال تتكرر في حياتها، التصفية واالنضمام  من الحاالت

واالندماج والشراء والتقييم، وجميع هذه الحاالت تتطلب تحليال ماليا دقيقا للطرفين يتمثل في التقييم الشامل لجميع 
لمالي واالستثماري واالئتماني الى تحليل المركز ا باإلضافةالممتلكات، واألصول والخصوم لكل مؤسسة، 

وظهور  والسوقي لكل مؤسسة، لما يترتب على هذه الحاالت الخاصة من اختفاء شخصية بعض المؤسسات
 1.شخصيات جديدة وتغيير وتبديل على الهيكل المالي األساسي لكل مؤسسة

 لة والمستفيدة من التحليل المالياألطراف المستعم: الفرع الثالث 
المستفيدة من معلومات التحليل المالي، كما تتنوع أغراض استخداماتهم لتلك المعلومات وذلك  تتعدد األطراف

 .وفقا لتنوع عالقتهم بالمؤسسة من جهة، ولتنوع قراراتهم المبنية على هذه المعلومات من جهة أخرى
 2:لمعلومات التحليل المالي كما يلي ويمكن تحديد الفئات      
                                                                                                                                                     : إدارة المؤسسة-أوال

تساعدها نتائج التحليل المالي في تحديد السياسة المالية وحتى السياسة العامة وكذلك تمكنها من القيام       
 3.ال الرقابة والتخطيط وتقييم األداءبأعم

حيث يعتبر التحليل المالي من أهم الوسائل التي يتم بموجبها تحليل نتائج األعمال وعرضها على مالكي 
بحيث يظهر ( الهيئة العامة في المؤسسات المساهمة أو اإلدارة المشرفة على المؤسسة في القطاع العام)الوحدة 

 4:دارة في أداء وظيفتها إذا يعتبر التحليل المالي أداة من أجلالتحليل مدى كفاءة اإل هذا
 معرفة اإلدارة العليا لمدى كفاءة اإلدارات التنفيذية في أداء وظيفتها   . 
  كذلك السياسات اإلداريةواألفراد و واألقسام تقييم أداء اإلدارات   . 
 اعدة في التخطيط السليم للمستقبلالمس. 

 :                                                                                                                       أصحاب المؤسسة-ثانيا
ة االقتصادية بشكل رئيسي بالمؤسسهم المساهمون أو الشركاء أو أصحاب المنشآت الفردية، ويرتبط هؤالء   

وطبيعة التمويل الداخلي  ،لي ينصب على تحليل الهيكل المالي العاملذا نجد أن اهتمامهم بنتائج التحليل الما
على سداد التزاماتها المالية  مؤسسةوكذلك مدى قدرة ال ،والخارجي والربحية والعائد على األموال المستثمرة

                                                             

 .46، 48ص ، 6001 ،عمان ،، إثراء للنشر والتوزيع"إلدارة الماليةا"لي عباس، ع 1
األردن، : ، دار وائل للنشر، عمان6، ط"األساليب واألدوات واالستخدامات العلمية: االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني"محمد مطر،  2

 .02، ص6002
.84، صمرجع سابقزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،   3 
.661، ص6006، اإلسكندريةالدار الجامعية  ،"مدخل معاصر في اإلدارة المالية"حنفي عبد الغفار وسمية زكي قرياقص،  4 



 اإلطار النظري لدراسة تحليل جدول سيولة الخزينة وعالقته باتخاذ القرارات المالية: الفصل االول

 

 

11 

لمستحقة الجارية بانتظام كما يهتم أصحاب المنشأة بمدى قدرتها في توفير السيولة النقدية لدفع حصص األرباح ا
 .لهم

 : الدائنون-ثالثا
 1.تختلف وجهة نظر الدائنون في التحليل المالي تبعا لنوع الدين

                                                                                                                                             :  األجلطويلة ن الديو -9
إن ما يهم الدائنون هو ضمان استرداد أموالهم وحصولهم على فوائد أموالهم وبالتالي فإن التحليل المالي يتعلق 

                               .                                                                                   ة الحقيقية لألصول الثابتة ومستوى الربحية وكفايتها في تغطية الفوائد السنوية بمعرفة القيم
 .الديون قصيرة األجل-9

 :جهات أخرى-رابعا
حيث تقوم هذه الغرف بجمع البيانات من الوحدات االقتصادية في القطاع : والصناعيةالغرف التجارية -1

 .الواحد بهدف استخراج نسب ومؤشرات لكل فرع من فروع النشاط االقتصادي
وتظهر أهمية ذلك في الدول التي تنتهج التخطيط المركزي حيث تساعد على إعداد الخطط : التخطيطأجهزة -9

 .الجديدة بناء على المعلومات المستحصلة من نتائج التحليل المالي
 المستثمرون في منشآت األعمال فانمكانية استثمار أموالهم الغرض دراسة  :المحتملون مستثمرونال-3
 .مؤسسةالتحليل المالي لللمحتملون يهتمون بنتائج ا

منحها لها وكذلك في  لدراسة مدى قدرة الوحدة في سداد القروض التي يمكن :المصارف وشركات التامين-4
، فان في النشاط والنمو وسداد األقساط إمكانية التامين على أنشطتها، إذا ما كانت قادرة على االستمرار

لى نتائج التحليل المالي للمنشأة ومدى قدرتها على الوفاء كبير ع ارف وشركات التامين تعتمد إلى حدالمص
 .2بديونها

وتطحححححور ( المؤسسحححححة)تتضحححححح اسحححححتفادتهم محححححن حيحححححث التأكحححححد محححححن سحححححالمة المركحححححز المحححححالي للزبحححححون  :المووووووردون-5
وحسححححححب النتححححححائج المتوصححححححل اليهححححححا يسححححححتطيع المححححححورد أن يقححححححرر االسححححححتمرار فححححححي التعامححححححل مححححححع  ،درجححححححة المديونيححححححة

 .المؤسسة أو التقليل من ذلك أو الغائه تماما
 ،يستفيد المساهمون في تقدير درجة مكافئة مساهماتهم وخطر الخسارة التي يمكن التعرض لها :المساهمون-6

وبالتالي ينصب اهتمامهم عند التحليل عادة على قدرة المؤسسة على خلق األرباح حاليا ومستقبال وكذا درجة 
 .نموها من سنة ألخرى

                                                             

 .88،81صص ، 6002، دار وائل للنشر، عمان، 6ط ،"التحليل المالي مدخل صناعة القرارات" ،منير شاكر محمد واخرون 1
.88، صمرجع سابق نفس  2 
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 فإذا ،على احترام العقود المبرمة معها( المورد)تهمهم نتائج التحليل المالي للتأكد من قدرة المؤسسة  :لزبائنا-7
ر مستقرة تتسبب في صعوبات لزبائنها من جراء عدم تسليمها للطلبيات في كانت المؤسسة في وضعية مالية غي

 .مواعيدها مثال
تهتم أجهزة الدولة بنتائج التحليل المالي وكذا أجهزة الرقابة في اختبار درجة صدق الحسابات ويمكن  :الدولة-8

ة وكذا لمعرفة الوعاء أن تتدخل السلطات العمومية كمساهم أو كموصي على سياسة مالية واقتصادية معين
 .الضريبي مما يساعدها في تحديد خططها التنموية

كما يهتم المجتمع ككل باآلثار االقتصادية واالجتماعية والصحية لوجود المؤسسة في المحيط الذي تزاول 
 1.هلفيه نشاطها وكذا مسؤوليتها االجتماعية اتجاه المجتمع والخدمات المقدمة 

على المعلومات  هاحيث ينصب اهتمامها بالتحليل المالي بشكل واضح عن طريق تحصل :مصلحة الضرائب-1
 2.وبالتالي تستطيع الوفاء الضريبي بشكل صحيح ،المتعلقة بالنتائج المحققة

 همعايير وخطوات التحليل المالي ونتائج :المطلب الثالث
 .ونتائجهمن خالل هذا المطلب سنتطرق الى معايير التحليل المالي، خطواته 

 معايير التحليل المالي -ولالفرع األ 
لالستفادة من نتيجة التحليل البد من وجود مقاييس معينة يتم بموجبها مقارنة النتائج محل الدراسة 

 :وهناك ثالثة معايير رئيسية تستخدم كأساس للحكم على النسب واألرقام المستخلصة وهي ،والتحليل
 :المعيار التاريخي-أوال

ومقارنته مع سنوات الحقة أو داخل السنة  ،على المدى الزمني باستخراج نسب سابقة لعنصر معينيعتمد 
 .الواحدة كما في التحليل األفقي والرأسي

 :المعيار النمطي-ثانيا
 ،وهو عبارة عن نسب ومعدالت متعارف عليها في التحليل المالي صادرة من وزارة الصناعة أو التجارة

 .يارطاعات في إطار أو نطاق واحد لقياس السيولة والربحية بمعتوحد المؤسسات والق
 

 :معيار الصناعة-ثالثا
وهي معايير خاصة بقطاع معين لقياس القطاع الصناعي محل التحليل مع الصناعات الشبيهة لنفس 

 1.الصناعة لمعرفة وضع المؤسسة مع مثيالتها المنافسة ومدى تقدم أو تراجع الصناعة أو المؤسسة

                                                             

 1 .88، 81صص ، مرجع سابقزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،  
.617، ص8882، دار المحمدية، 6ط، "اقتصاد المؤسسة"إسماعيل عرباجي،  2 
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 خطوات التحليل المالي: فرع الثانيال
هناك عدة خطوات متتابعة يقوم بها القائم بعملية التحليل في منهجية علمية للوصول الى نتيجة الهدف 

 :التالية وتتمثل في الخطوات ،تحليلمن عملية ال
 .تحديد الهدف أو الغاية من التحليل وفترته الزمنية-       
 .بة لتحقيق الهدف المنشود من القوائم الماليةاختيار وجمع البيانات المناس-
 .اختيار األداة المناسبة من أدوات التحليل المالي-
 .بعض المؤشرات المرتبطة بغرض التحليل إلىالتحليل حسب األداة المستخدمة للوصول -
 .اختيار المعيار المناسب للمقارنة بنتائج التحليل-
 .لمعرفة وضع المؤسسة مع المعيار المقارن إليهاتحليل المؤشرات التي تم التوصل -
 2.كتابة االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات والحلول المناسبة النهائية-

 نتائج التحليل المالي :الثالث لفرعا
ومعالجتها باستعمال وسائل معينة، يتم التوصل الى  التشخيص الدقيق للمعلومات المالية للمؤسسة بعد اجراء

 3: وهي كالتالي. حسب وضعية المحلل بالنسبة للمؤسسة خارجي أو داخليج تختلف نتائ
 نتائج التحليل المالي-أوال

 :يمكن للمحلل الخارجي الوصول الى عدة نتائج من أهمها
 المالي مالحظات حول األعمال التي تقوم بها المؤسسة في الميدان. 
  الخاضعة للضرائبتقييم النتائج المالية ومن خاللها يتم تحديد األرقام. 
  اتهاالتزاموفاء بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة ومدى قدرتها على ال. 
 4.الموافقة أو الرفض لعقد قرض عند تقييم المؤسسة طلبا للقرض من البنك 
 اقتراح سياسات مالية لتغيير الوضعية المالية واالستقاللية للمؤسسة. 
 ات األخرى من نفس القطاعمقارنة الوضعية المالية للمؤسسة مع المؤسس. 
 نتائج التحليل الداخلي-ثانيا

 :التالية نتائجال يمكن للمحلل الداخلي الوصول الى
  التسيير الداخلي للفترة تحت التحليلالحكم على. 

                                                                                                                                                                                                          

 1 .72ص مرجع سابقمحمد عبد الرحمن،  ،تاج صابر 
.72ص ،سابقنفس المرجع ال    2 

 .86، الجزء األول، دار المحمدية العامة، الجزائر، ص "التحليل المالي" عدون، ناصر دادي 3
 .612، صمرجع سابق، مفلح محمد عقل 4
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 االطالع على مدى صالحية السياسات المالية واالنتاجية للفترة تحت التحليل. 
  واألخطار التي قد تتعرض لها بواسطة المديونية مثالالتحقيق من المركز المالي للمؤسسة. 
 اتخاذ القرار حول االستثمار، أو التمويل، أو توزيع األرباح، أو تغيير رأس المال. 
  وضع المعلومات المتوصل اليها لالستفادة منها في المراقبة العامة لنشاط المؤسسة كأساس للتقديرات

 1.المستقبلية
 قوائم وأدوات التحليل المالي :المطلب الرابع

 .من خالل هذا المطلب سنتطرق الى أدوات التحليل المالي والقوائم المالية المستخدمة فيه
 :بواسطة المؤشرات الماليةالتحليل المالي : الفرع األول

تعديالت على مختلف عناصر األصول  بإجراءبعد أن يقوم المحلل المالي بصياغة الميزانية وذلك 
والخصوم، يبدأ بالدراسة وتحليل الوضعية المالية للمؤسسة، باالعتماد على مؤشرات تعرف بمؤشرات التوازن 

 :المالي والمتمثلة في
 رأس المال العامل-أوال

ن تقارب الزمن رأس المال من أهم مؤشرات التوازن المالي، اذ أنه ينشأ من التوازن المالي الناتج ع يعتبر
 2.الممكن حدوثه، ومن خالله تستطيع المؤسسة التحكم فيه أو التنبؤ به، وهذا ناتج عند دوران قيم االستغالل

 : الخزينة -ثانيا
وهي تشمل صافي القيم  ،مجموعة األموال التي في حوزتها لمدة دورة استغاللية واحدة"بأنها تعرف الخزينة 

 3".الجاهزة أي ما تستطيع التصرف فيه فعال من مبالغ سائلة خالل الدورة
 النسب المالية -ثالثا

 تفسير لنتائج السياسات تعتبر النسب المالية من األدوات المفيدة في التحليل المالي وذلك ألنها تسمح بإعطاء
 .للتحليل في دراسة المركز المالي والحكم عن النتائجالمتخذة من طرف المؤسسة وتعتبر كذلك أهم وسيلة 

 4:ولها عدة تعريفات نذكر منها
قيمتين ذات معنى على الهيكل أو االستغالل، وتأخذ هذه القيم من جدول تحليل  هي عالقة بين-1

 .االستغالل أو من الميزانية أو منهما معا

                                                             

.882، ص 6087، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، "وجهة نظر محاسبية إداريةالتحليل المالي "محمد الصيرفي،   1 
 .661، ص نفس المرجع السابق 2
 .28، صمرجع سابقناصر دادي عدون،  3
 .13، ص مرجع سابقزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،  4
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أو كسر أو على شكل معامل مئوية  نسبةيمكن التعبير عنها في شكل مقدارين بين النسبة هي العالقة  -9
  .وهذا األخير قد يكون باألشهر أو باألسابيع أو بالدنانير

 :القوائم ذات العالقة بالتحليل المالي :الفرع الثالث
بل  المالي،ي يستند عليها التحليل أساسيا من مصادر المعلومات التبر القوائم المالية مصدرا مهما و تعت

 :  وهي المصدر الرئيسي له، وتتكون من ثالث قوائم رئيسية وهي
 (:حساب النتائج)قائمة الدخل  -أوال
 ،تحتوي هذه القائمة على مجموعة من الحسابات التي من شأنها المقارنة بين إيرادات الوحدة ومصروفاتها 

 1:معينة وتظهر النتيجة على مرحلتينعن سنة مالية 
المواد الخام أو أجور  تختص بمقارنة قيمة مبيعات المنتجات المصنعة مع تكاليف شراء :1المرحلة 

أما بالنسبة التجارية  ،المصروفات األخرى التي تحتاجها عملية التصنيع هذا بالنسبة للوحدة الصناعيةو  ،التصنيع
مجمل : عة وتدعى النتيجة بمبيعات البضا فتظهر المقارنة النتيجة بين تكاليف شراء البضاعة المباعة وقيمة

 .الربح أو مجمل الخسارة
تكون بمقارنة مجمل النتائج التي تم الحصول عليها من المرحلة األولى مع بقية مصروفات  :9المرحلة 

يرادات الوحدة االقتصادية وذلك بطرح كافة مصروفات البيع والتوزيع و المصروفات العامة و اإلدارية من  ،وا 
مصاريف اإليجار و اإلعالم والتغليف و الرواتب وأجور : ومن بين هذه المصروفات مثال  ،مجمل الربح
كالعموالت : الخ ، كما تضاف كافة إيرادات الوحدة التي ترتبط نشاط الوحدة ارتباطا مباشرا مثال ....الكهرباء 

يراد العقار وغيرها عليها من هذه المتحصل  ةسمى النتيجتو  ،المقبوضة وأرباح بعض الموجودات الثابتة وا 
 .المرحلة بصافي الربح أو بصافي الخسارة 

هو تقرير يبين نتيجة أعمال المؤسسة ونشاطها وتستخدم مقياس التحليل األفقي والرأسي والعالقات الربحية و 
 2.ومقاييسها مع قائمة الدخل

 (: الميزانية)المركز المالي  قائمة-ثانيا 
من األصول بأنواعها المختلفة ومصادر تمويل هذه الموجودات من الموجودات هي تقرير وصفي لكل 

وتستخدم القائمة لقياس الكفاءة االستثمارية للمؤسسة والمقدرة االئتمانية  ،استخدامات لحقوق الملكية واالئتمان
 3.وعالقات معدالت الدوران مع المبيعات لألصول ونسب العائد على االستثمار

                                                             

 .821، ص مرجع سابق، عبد الرحيم إبراهيممحمد  1
 .76، صمرجع سابق، الكنزيصابر تاج السر عبد الرحمن  2
 .76ص ،نفس المرجع السابق 3
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 (جدول سيولة الخزينة)دية التدفقات النق كشف-ثالثا
يوصف كشف التدفق النقدي بأنه حلقة الوصل بين كشف الدخل والميزانية العمومية  وأن الغرض    

ذ أن هذا  ،األساسي من هذا الكشف هو تحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل فترة مالية محددة وا 
ثار األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية على النقد ، لذلك يعتبر اآلن من القوائم المالية أالكشف يظهر 

األساسية في التحليل المالي ، ويمكن أن يستخدم هذا الكشف من قبل اإلدارة للتعرف على حجم التمويل الداخلي 
دام هذا الكشف لتقيم قدرة الشركة على توليد الدائنين من استخالتشغيلية كما يمكن للمستثمرين و المتاح لألنشطة 

 1.تدفقات نقدية قادرة على تعظيم ثروة المساهمين، وتسديد التزامات الدائنين
كشف تفصيلي للتدفقات النقدية الخارجة والداخلة المخصومة وغير المخصومة لألنشطة التشغيلية 

 2.والتمويلية واالستثمارية
 .ة المعنية بالتحليل الماليالقوائم المالي(: 19)الشكل رقم 

 القوائم المالية المعنية بالتحليل المالي
 

 
 

 
 .امن اعداد الطالبة باالعتماد على ما ورد ذكره سابق :المصدر

في التحليل المالي هي الميزانية، يبين هذا الشكل أن القوائم المالية األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها 
 .حساب النتائج وجدول سيولة الخزينة

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .10، ص مرجع سابقمفلح محمد عقل،  1
 .76، صمرجع سابق، صابر تاج السر عبد الرحمن الكنزي 2 

 الميزانية العامة حساب النتائج جدول سيولة الخزينة
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 مفاهيم أساسية حول جدول سيولة الخزينة  :المبحث الثاني
وعلى  ،سنقوم في هذا المبحث بتقديم جدول سيولة الخزينة بفكرة مبسطة وواضحة من خالل التعرف على نشأته

 .مختلف التعاريف التي تميز بها إضافة الى أهميته وأهدافه وكيفية عرضه
  مفهوم جدول سيولة الخزينة: المطلب األول

 .في هذا المطلب سنقوم بتقديم لمحة تاريخية عن جدول سيولة الخزينة ومفهومه
  لمحة تاريخية عن تطور جدول سيولة الخزينة :الفرع األول

وفي كل  ،الخزينة بمراحل متعددة حتى استقر على الشكل المتعارف عليه في الوقت الحاضرمر جدول سيولة 
وشموليتها  األعمال تطور ومع ،مرحلة من هذه المراحل كان النموذج المتبع يخدم مصالح المهتمين في ذلك

 :هي ومتطلباتها شهد جدول سيولة الخزينة تطورا أيضا يتماشى مع تلك المتطلبات وهذه المراحل
الصادر عن ( 1)رقم  معياركان البدء في قائمة مصادر األموال واستخداماتها والذي نص عليها ال-9

 اوقد كان الهدف من هذه القائمة بيان المصادر التي حصلت عليه 9131المعهد األمريكي للمحاسبين في العام 
 .المؤسسة واستخدامات تلك األموال

الصادر عن مجلس ( 91)رقم  معياري والذي تم اقراره بموجب المالقائمة التغيرات في المركز ال-9
لرغم من محدودية المعلومات التي تقدمها القائمة فال زال وعلى ا ،9199مالية االمريكية عام معايير المحاسبة ال

 .البعض يستخدم تلك القائمة
 1.تحت اسم قائمة التدفق النقدي( 19)أصدر مجلس معايير المحاسبة المعيار رقم  9199وفي العام  

ووفقا لهذا المعيار حلت قائمة التدفقات النقدية محل قائمة التغير في المركز المالي والتي تعطي صافي 
تصنيف التدفقات النقدية ضمن القائمة هو ( 19)وأهم ما جاء به المعيار  ،التغيير في النقدية خالل الفترة المالية

 :حسب األنشطة الرئيسية للمشروع حيث تصنف قائمة التدفقات النقدية الى ثالثة أجزاء رئيسية
 .التدفقات النقدية من العمليات-أ
 .التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية-ب
 .التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية-ج

ة يتوقع أن يجعل القائم( 19)ر رقمت النقدية حسب مصادرها الذي يتطلبه المعياوهذا التصنيف للتدفقا
وذلك ألن  ،المركز المالي عة في قائمة التغير فيأكثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية من طريقة العرض المتب

 .2دالالت التغيير في رقم التدفقات النقدية تختلف باختالف مصادر التدفقات النقدية
                                                             

 .882، ص6086، دار البداية للنشر، عمان، "التحليل المالي دراسة نظرية تطبيقية"نعيم نمر داوود،  1
 .824، ص6081، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، "التحليل والتخطيط المالي"زياد رمضان، محمود الخاليلة،  2
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الذي يعد ساريا على القوائم المالية ( قائمة التدفقات النقدية) 19تم اصدار معيار المحاسبة الدولي رقمكما 
قائمة )19أو بعده والذي حل محل معيار المحاسبة الدولي  9111جانفي  9التي تغطي الفترات التي تبدأ في 

المطالبة بتوفير معلومات  إلىالمعيار ويهدف هذا  ،9199المصادق عليه في ماي ( التغيرات في المركز المالي
هذه باستخدام قائمة التدفقات النقدية التي تصنف  ،عن التغيرات التاريخية في النقد ومعادالت النقد للمؤسسة

 1.خالل الفترة من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية األخيرة
تحديث نظامها المحاسبي المتمثلة في تبني  وبعد اإلصالحات األخيرة التي قامت بها الجزائر في إطار
وذلك من أجل ضمان وتعزيز أنظمتها  ،النظام المحاسبي المالي والمستمد من معايير المحاسبة الدولية

اقتصاد  إلىالمحاسبية والمالية بما يتوافق مع هذه المعايير وخاصة في ظل ظاهرة العولمة والرغبة في الدخول 
 .السوق

 ،والمعايير الدولية في المؤسسات الجزائرية واإلفصاحير الدولية الخاصة بالتقارير المالية بدأ تطبيق المعاي
الخاص به وقد شرع  9119ماي من سنة  93المؤرخ في  993/19المرسوم التنفيذي رقم  إصدارحيث تم 

وهو  ،(قات النقديةقائمة التدف)لمعايير المعيار المحاسبي الدوليومن بين هذه ا 9191العمل به في بداية سنة 
وتم إلزام جميع ( جدول سيولة الخزينة)حيث تم استبدال تسميته ب  ماليمن أهم ما جاء به النظام المحاسبي ال

 .2المؤسسات الوطنية على تطبيقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

.8، ص، مؤسسة المعايير الدولية للتقارير المالية("7)المعيار المحاسبي رقم" ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  1 
 2 .82- 88، ص6001- 02- 61المؤرخ بتاريخ  64جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم الجريدة الرسمية لل 
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 مقارنة بين قائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة التدفق النقدي: (01) الجدول
قائمة التغيرات في المركز  قائمة التدفق النقدي

 المالي
  بيان

األموال بمعنى النقد 
 والنقدية

األموال بمعنى رأس المال 
 العامل

 -1 تعريف األموال

اظهار وتفسير التغيرات 
 في رصيد النقدية ةالحادث

اظهار وتفسير التغيرات 
الحادثة في رصيد صافي 

 رأس المال العامل

 -9 أهداف القائمة

تعرض مصادر 
واستخدامات النقد مبوبة 

تشغيلية  :حسب األنشطة
 استثمارية تمويلية

تعرض مصادر 
واستخدامات رأس المال 

 العامل

 -3 شكل القائمة

الطريقة المباشرة والطريقة 
غير المباشرة والطريقة 

 األولى هي األكثر شيوعا

الطريقة المباشرة والطريقة 
غير المباشرة والطريقة 
 وعاالثانية هي األكثر شي

 -4 أسلوب االعداد

ال تعرض في صلب 
 القائمة

 -5 العمليات غير النقدية تعرض في صلب القائمة

يعرض كجزء ال يتجزأ من  ال يعرض
 القائمة

 -6 جدول رأس المال العامل

، 9191، مصر، دار الفجر للنشر والتوزيع ،"إداريةالتحليل المالي وجهة نظر محاسبية " ،محمد الصيرفي: المصدر
 .911ص

 .يبين هذا الشكل االختالف بين قائمة التغيرات في المركز المالي وقائمة التدفق النقدي
 :الى جدول سيولة الخزينة أسباب اللجوء: الفرع الثاني

وتضمن  ،المكانة التي تحتلها الخزينة باعتبارها عنصرا استراتيجيا تمول المؤسسة بواسطتها نشاطها-
قياس )وعلى المدى الطويل ( قياس السيولة)والخزينة مؤشر هام للتحليل المالي على المدى القصير . ازدهارها

هل هي في حالة جيدة؟ عاجزة؟ أو ، كما أن اشارتها تمدنا بمعلومات عن وضعية المؤسسة ،(احتياجات التمويل
 مهددة بالزوال؟
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لذا فهو يفيد في  ،التحصيالت والتسديدات مجمعة في وظائفيحلل هذا الجدول حيث التكيف مع التنبؤ -
 .(مخطط التمويل)خطوات التنبؤ وتمثيل المعطيات التقديرية 

 1.وكذا تطور استعماله على المستوى الدولي ،الطابع السهل والواضح له-
 مفهوم جدول سيولة الخزينة: الثالفرع الث
 :سيولة الخزينة عدة مفاهيم نذكر منها لجدول

من القوائم المهمة لحسابات المؤسسة والتي تبين مقدار التدفق النقدي الداخل وكذلك التدفق " هو :9تعريف
ويبين مدى مقدرتها على مواجهة متطلبات التزامات المؤسسة النقدية خالل  ،نقدية المتوفرة للمؤسسةللالنقدي 

 2".الفترة التشغيلية
وتشمل المقبوضات  ،مدفوعات لمؤسسة معينة خالل الفترة الماليةكشف بالمقبوضات وال"هو عبارة عن  :9تعريف

 3".جميع المبالغ المدفوعة خالل الفترة بغض النظر عن أوجه استخدامات النقدية 
 ،جدول يشرح كيفية تغير الخزينة ويظهر التدفقات التي تشرح الميكانيزمات المالية للمؤسسة"هو  :1تعريف 

 4".ومساهمة كل وظيفة في التغير اإلجمالي للخزينة
السيولة كما يمكن اعتباره كأحد األسس للمالية بما أن  إخراجأو  إدخاليعرف تدفق الخزينة كحركة " :1تعريف

أما خزينة المؤسسة فيمكن تحديدها من خالل  ،كل سند مالي يقيم من خالل تدفق الخزينة الناتج عن هذا السند
 5".والديون البنكية والمالية قصيرة األجل ( التوظيفات المالية والنقدية)استخدامات الخزينة الفرق بين 

يظهر المتحصالت  جدول جدول سيولة الخزينة هو عبارة عن: "من التعاريف السابقة نستخلص أن
ت والمدفوعات والمدفوعات النقدية للمؤسسة وصافي التغير في أرصدتها النقدية، مع بيان مصادر تلك المتحصال

مقسمة تبعا لوظائف المؤسسة التشغيلية، االستثمارية والتمويلية خالل الفترة المالية ما يسمح لنا بمعرفة تغيرات 
 ". الخزينة
 
 
 
 

                                                             

.812، صمرجع سابقزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،   1 
 .80، صمرجع سابقنعيم نمر داوود،  2
.80، صمرجع سابقزياد رمضان، محمود الخاليلة،   3 
 4 .812ص، مرجع سابقزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،  
. 820، صمرجع سابقخميسي شيخة،   5 
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 أهمية وأهداف جدول سيولة الخزينة :المطلب الثاني
 .من خالل هذا المطلب سنعرض أهمية وأهداف جدول سيولة الخزينة

 أهمية جدول سيولة الخزينة  :ولالفرع األ 
تأتي أهمية جدول سيولة الخزينة من الدور الذي يلعبه في توفير المعلومات وعلى األخص تلك التي ال 

 .(الميزانية العامة وحساب النتائج)تظهر في القوائم المالية الرئيسية 
وتأتي تلك األهمية من خالل الجهات التي يهمها الحصول على المعلومات التي توفرها تلك القائمة وهذه  

 :الجهات هي
فبما يوفره جدول سيولة الخزينة من معلومات يمكن إلدارة المؤسسة تقييم األداء فيما  :إدارة المؤسسة-أوال

ظهر يقرارات حيث من فة لما يمكن أن تتخذه مستقبال إضا ،اتخذته من قرارات استثمارية من عمليات بيع وشراء
 .ال من االفتراض والتوقع العشوائينقطة معينة بدو هذا الجدول الوضع النقدي في لحظة 

ويساعد جدول سيولة الخزينة في اإلجابة على أسئلة المستثمرين والمقرضين  :نووالمقرض نوالمستثمر -ثانيا
وقدرة المؤسسة على مواجهة االلتزامات المطلوبة من ، نقدية في نقاط معينةقدرة المؤسسة على إيجاد تدفقات ك

 1.دفع مستحقات وغير ذلك
كما يعتبر قائمة تحليلية إضافية ألدوات التحليل المالي األخرى مثل تحليل النسب وتحليل التعادل وبالتالي 

 :يقوم باألدوار التالية
وتطور هذه األوضاع مما يساعد في بيان نقاط القوة التحليل التاريخي لألوضاع المالية للشركة -

 .والضعف لدى المؤسسة وتقييم أدائها
تقدير الوضع المالي المستقبلي للمؤسسة استنادا الى أدائها السابق وعلى ضوء المتغيرات األخرى من -

 2.حيث ظروف السوق والمنافسة وغيرها
 .والمدفوعات الفهم السهل للمعلومات فهم حسن لمفهومي المقبوضات-
 .استعمال أسس حساب تدفقات االستغالل التقديرية( مخطط التمويل)تسهيل الطرق التقديرية -
تقييم مختلف سياسات وظائف المؤسسة يسمح فصل التدفقات حسب الوظائف بمعرفة أحسن لسياسة -

 3.(التمويل، االستغالل ،االستثمار)كل وظيفة على مستوى المؤسسة 

                                                             

 1 .884، 882صص ، مرجع سابقنعيم نمر داوود،  
.882، صمرجع سابقمحمد الصيرفي،   2 
.820، صمرجع سابقخميسي شيحة،   3 
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أن جدول سيولة الخزينة تكمن أهميته في التغلب على بعض نقاط الضعف  إذنفي األخير نستخلص 
 :في حساب النتائج والميزانية وتتمثل أهم هذه النقاط في ةالموجود

  تحديد عناصر المصروفات غير النقدية وبشكل خاص االستهالك واإلطفاء لكافة األصول ذات
 .العالقة

 خالفا  ،ة لمختلف النشاطات التي تمت داخل المؤسسة خالل السنة الماليةالعمليات النقدي إظهار
 .لما تظهره الميزانية أو حساب النتائج والمتمثل في اظهار األرصدة فقط لهذه النشاطات

  اظهار صافي التغير في النقد في بداية الفترة وفي نهايتها وتوزيع بنود التدفقات النقدية على
مما يساعد في توضيح كثير من األمور المتعلقة بالوضع المالي للمؤسسة  ،مجموعات مترابطة

ومثال ذلك يظهر رصيد المدينين في  ،وهو ماال يمكن اظهاره من خالل الميزانية وحساب النتائج
ولكن من  .(المبيعات النقدية واآلجلة معا)الميزانية كما يظهر رصيد المبيعات في حساب النتائج 

الخزينة يتم اظهار بند المبيعات االجمالية والنقدية المتحصلة من المبيعات  خالل جدول سيولة
 1.وذلك عند ربط المبيعات الظاهرة في حساب النتائج مع التغير في المدينين في الميزانية

 أهداف جدول سيولة الخزينة :ثانيالفرع ال
 :يهدف جدول سيولة الخزينة الى

أساسا لتقييم مدى قدرة المؤسسة على توليد األموال ونظائرها وكذلك إعطاء مستعملي القوائم المالية -
 2.المعلومات بشأن استخدام هذه السيولة المالية

 .معرفة المركز النقدي للمؤسسة-
 3.معرفة قدرة المؤسسة على تسديد التزاماتها من خالل السيولة المتوفرة-
 .بح وأسبابه لفترة زمنية محددةبيان االختالف في األرصدة للبنك والخزينة وصافي الر -
 .االختالف بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقديةتحديد -
 .معرفة مدى قدرة المؤسسة على تحقيق صافي تدفق نقدي موجب مستقبال-
 .يبيان احتياجات المؤسسة للتمويل الخارج-

                                                             
دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز  66العدد  ،دراسات اقتصادية، "اعداد وتحليل جدول سيولة الخزينة وفقا للنظام المحاسبي المالي"، سايح فايز1

. 21ص ،6081ديسمبر  العراق، ،البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية  
والمطبق  "قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها "المحدد ل  6001/ 04/ 62القرار المؤرخ في  2

.62، ص6008مارس  62بتاريخ  88العدد /للجمهورية الجزائرية  يدة الرسميةالجر في   
مذكرة لنيل "-بسكرة–تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق النظام المحاسبي الجديد دراسة المطاحن الكبرى للجنوب "، سليم بن رحمون3

.16ص، بسكرة، جامعة محمد خيضر ،شهادة الماجستير  
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 1.تقييم قدرة المؤسسة على تحقيق التدفقات النقدية المستقبلية-

يهدف جدول سيولة الخزينة الى اظهار كيفية تغير الخزينة من دورة الى أخرى من ثالث وظائف كما 
كما أنه يظهر كيفية تمويل خزينة االستغالل  وبالتالي شرح مساهمة كل وظيفة في تغير الخزينة ،أساسية

خارجي وكذا قدرة المؤسسة المعنوية والمالية ومن هنا فهو يبين تطور التمويل ال ،لمجموع االستثمارات المادية
 .على تمويل استثماراتها بتدفق الخزينة لالستغالل
 :ان الوظائف التي تكون هذا الجدول هي

وظيفة التمويل تسمح بإظهار الطريقة التي مولت بها المؤسسة احتياجاتها الفعلية أو على العكس -
 .ركات الديون وحركات رأس المالوالتي تحصي الموارد الخارجية كح ،الطريقة التي سددت بها ديونها

وظيفة االستثمار وتضم مجموع االستثمارات واالستثمارات السلبية للمؤسسة سواء كانت معنوية أو مادية -
 .أو مالية
وظيفة االستغالل وتضم كل العمليات التي قامت بها المؤسسة في إطار نشاطها والتي ال تظهر في -

 .الوظيفتين السابقتين
 :ئف السابقة تنتج تدفقاتان هذه الوظا

 (ا. خ. ت)االستغالل                تدفق الخزينة لالستغالل                 
 (اس. خ. ت)االستثمار                 تدفق الخزينة لالستثمار                 
 .(ت. خ. ت)التمويل                    تدفق الخزينة للتمويل                   

رصيد جديد يتمثل في أن التدفق االستغالل : ومن التدفقات الثالثة السابقة ينتج رصيد جديد وعالقة جديدة
مخفضا باالستثمارات يعطي رصيدا يسمى الخزينة بعد تمويل االستثمارات، بحيث إذا كان الرصيد سالبا يعبر 

تغير الديون مرتبط بمستوى االستثمارات  أما العالقة فهي أن. عن مستوى االستدانة الذي تلجأ اليه المؤسسة
بتدفق الخزينة لالستثمارات، وذلك أنه إذا كانت الخزينة موجبة بعد تمويل االستثمارات فان المؤسسة لن تلجأ 

 2.لالستدانة
 

 
 

                                                             

.816، 818ص ص ، مرجع سابقاج السر محمد عبد الرحمن، ت صابر  1 
 2 . 811،814صص ، مرجع سابقزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،  
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 عرض جدول سيولة الخزينة :المطلب الثالث
المطلب سنقوم بعرض جدول سيولة الخزينة حسب األنشطة وبالطريقتين الطريقة المباشرة وغير  في هذا

 .المباشرة
 تبويب جدول سيولة الخزينة :الفرع األول

بموجب النظام المحاسبي الجديد فان جدول سيولة الخزينة يقدم مداخيل ومخارج الموجودات المالية 
 .رهاالحاصلة أثناء السنة المالية حسب مصد

والتي تتولد عنها منتجات وغيرها  :(األنشطة التشغيلية)التدفقات النقدية من األنشطة العملياتية -أوال
 1.من األنشطة غير المرتبطة ال باالستثمار وال بالتمويل

 ،وهي التدفقات الناتجة من األنشطة التشغيلية والتي ترتبط بالنشاط العادي الذي تمارسه المؤسسة
السلع خل من المتحصالت النقدية من بيع النقدية للعمليات التي تتدخل في تحديد صافي الد اآلثاروتتضمن 

أو من المدينين ومن أرباح األسهم والفوائد المستلمة والمدفوعات النقدية للموردين عن عمليات  ،وتقديم الخدمات
 2.ئب والرسوم وغيرهاالمشتريات للمخزون السلعي واجور العاملين والمصروفات األخرى الضرا

وهي التدفقات الناتجة من األنشطة المتعلقة بعمليات  :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية-ثانيا
 (.او طويلة األجل)االستثمار في األصول الثابتة 

وكذلك لألوراق المالية الصادرة من المؤسسة األسهم  ،من عمليات بيع أو استبدال او اقتناء لهذه األصول
 ،األنشطة من مدفوعات نقدية لسلف وقروض طويلة األجل استثماريةالثار النقدية المترتبة على هذه والسندات وا

ومدفوعات نقدية لشراء األصول الثابتة والمقبوضات النقدية الناشئة من بيع االستثمارات وتحصيل القروض 
 .والسلف

وهي كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمؤسسة بمصادر  :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية-لثاثا
واالثار النقدية لهذه األنشطة من  ،(االلتزامات)ومصادر التمويل الخارجية ( حقوق الملكية)التمويل الداخلية 

األجل والمدفوعات النقدية والسندات والقروض قصيرة  ،لممتازةالمقبوضات النقدية من اصدار األسهم العادية وا
 .لشراء السندات من الخزينة وسندات القروض والسندات وتوزيعات أرباح األسهم

 3.فأنشطة التمويل ناتجة عن تغيير حجم وبنية األموال الخاصة أو القروض

                                                             

.62، ص6008مارس  62بتاريخ  88لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد ا، مرجع سابق، 6001/ 04/ 62القرار المؤرخ في  1 
.816، صمرجع سابق ،صابر تاج السر محمد عبد الرحمن الكنزي 2 
.816، 818ص ص ، مرجع سابق ،صابر تاج السر محمد عبد الرحمن الكنزي 3 
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وترتب بصورة دائمة من سنة تقدم كال على حدى  :فوائد وحصص-التدفقات النقدية المتأتية من أسهم-رابعا

 1.االستثمار أو التمويل، مالية الى سنة مالية أخرى في األنشطة العملياتية
 تدفقات الخزينة(: 19)الشكل رقم 

 

 
 

  
 

Source : eanBareau et jaqueline, Gestion Financière Manuel et applications, 
Paris Dunod.2001.p 226. 

 :تتمثل األسهم المتقطعة في
  نفقات االستغالل، حيازة استثمار، تسديد أقساط : مثل( التسديدات)التدفقات النقدية الخارجة

 . الديون، توزيع أرباح األسهم وغيرها
 :أما األسهم العادية فتتمثل في

 ستغالل، التنازل عن االستثمارات، الحصول على تحصيالت اال: التدفقات النقدية الداخلة مثل
، الرفع في رأس المال، وبالتالي فالخزينة هي مركز جميع التدفقات وتعتبر (االستدانة)قروض

 .المعيار األكثر موضوعية في الحكم على درجة سيولة المؤسسة
تدفقات الخزينة صافي + صافي تدفقات الخزينة عن أنشطة االستغالل=مقدار التغير بالخزينة
 2.صافي تدفقات الخزينة عن أنشطة التمويل+ عن أنشطة االستثمار 

 
 
 

 
                                                             

 مرجع، 6008مارس  62بتاريخ  88العدد /الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6001المطبق في  / 04/ 62القرار المؤرخ في 1
.61، صسابق  

 أدوات التحليل المالي مع المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية، دراسة تحليلية باالعتماد على بيانات عدد منمدى تناغم "ل خوري محمد، اام 2
 .114، ص6081جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد الرابع والثالثون،  ،"الشركات العالمية

 االستثمار االستغالل التمويل

 الخزينة
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 طرق اعداد جدول سيولة الخزينة :الفرع الثاني
حيث أنه يحتاج الى تفاصيل تتعلق بالتغيرات في  ،يختلف جدول سيولة الخزينة عن بقية القوائم المالية

ولتنظيم  ،الذي يتم دفعه والنقد الذي يتم تحصيله الخزينة بالنقديعنى جدول سيولة و  ،أرصدة الحسابات وأكثر
 .جدول سيولة الخزينة فنحن بحاجة الى ثالثة مصادر

 مصادر جدول سيولة الخزينة-أوال
وذلك لبيان التغيرات في أرصدة الموجودات والمطلوبات وكذلك  :الميزانية العمومية لعامين متتاليين-1

 1.حقوق المساهمين
لمؤرخ ا 993/19من الرسوم التنفيذي  11وفق النظام المحاسبي المالي المادة  الميزانيةقد تم تعريف 

تحدد الميزانية بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر الخصوم يبرز عرض : "كالتالي 9119ماي 93بتاريخ 
 2".ريةاألصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية والعناصر غير الجا

 (.19الملحق رقم )انظر شكل الميزانية 
وذلك من أجل بيان المبالغ المدفوعة وكذلك التي تم تحصيلها  (:حساب النتائج)قائمة الدخل -9

 3."اإليرادات"
 :ويعرف حساب النتائج بأنه

بيان ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من قبل الكيان خالل السنة المالية وال يأخذ في الحسبان تاريخ  "
 ".الكسب أو الخسارة/ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة المالية الربح ،التحصيل أو تاريخ السحب

 :فيمكوناته  وتتمثل
 :فان منتوجات السنة المالية تتمثل في 99حسب المادة  :منتوجات السنة المالية-أ
تزايد المزايا االقتصادية التي تحققت خالل السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادة في األصول أو "

كما تمثل المنتوجات استعادة خسارة في القيمة واالحتياطات المحددة بموجب قرار من  ،انخفاض في الخصوم
 ".اليةالوزير المكلف بالم

 :فان أعباء السنة المالية تتمثل في 93حسب المادة  :أعباء السنة المالية-ب
تناقص المزايا االقتصادية التي حصلت خالل السنة المالية في شكل خروج أو انخفاض أصول أو في "

 :شكل ظهور خصوم وتشمل

                                                             

.866، صمرجع سابقاوود، نعيم نمر د  1 
.67ص، مرجع سابق ،6008مارس  62بتاريخ  88العدد /المطبق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  6001ماي  62قرار مؤرخ بتاريخ   2 
 3 .866، صمرجع سابقنعيم نمر داوود،  
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وخسارة القيمة المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف  األعباء مخصصات االهتالكات أو االحتياطات 
 1".بالمالية

 تقسيم حساب النتائج(: 11)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المطبق في  6001ماي  62بتاريخ القرار المؤرخ  من اعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر
 6008مارس  62بتاريخ  88العدد /

وأعباء بحيث الفرق بينهما يحدد نتيجة ( إيرادات)منتوجات : من خالل الشكل ينقسم حساب النتائج الى
 (.خسارة/ربح )السنة المالية 

 (.19ملحق رقم )انظر شكل حساب النتائج 
 2.قد تفيد في كيفية تحصيل ودفع األموال خالل الفترة المحاسبية معلومات وأية-3

 طرق اعداد جدول سيولة الخزينة-ثانيا
ويتم تنظيم جدول سيولة الخزينة وفق طريقتين هما الطريقة غير المباشرة والطريقة المباشرة مع األخذ في  

وهذا ما يتماشى مع متطلبات  ،عدادالحسبان ان معظم المجامع المحاسبية تأخذ بالطريقة المباشرة في اال
إضافة لذلك  ،اإلفصاح المناسب حيث أصبح اإلفصاح ركنا أساسيا من أركان اعداد البيانات المحاسبية المنشورة

فان المعلومات المفصلة والوافية التي توفرها الطريقة المباشرة توفر للمحلل المالي إمكانية أكبر في عملية اشتقاق 
يشجع على اتباع الطريقة المباشرة في ( 19)وهذا ما جعل المعيار المحاسبي رقم  ،المؤشرات والنسب المالية

الخزينة بغض النظر عن الطريقة بحاجة لنفس البيانات والقوائم االعداد مع مالحظة أن اعداد جدول سيولة 
 .المالية والمحاسبية نفسها وبالتالي يجب أن تؤدي الى نفس النتيجة

 :الطريقة غير المباشرة-1
 :تعديل النتيجة الصافية للسنة المالية مع األخذ بالحسبانيتم بموجب الطريقة غير المباشرة 

                                                             

.67ص ،مرجع سابق ،6008مارس  62بتاريخ  88العدد /الجزائرية المطبق في الجريدة الرسمية للجمهورية  6001ماي  62قرار مؤرخ بتاريخ   1 
 2 .861،866صص ، مرجع سابقنعيم نمر داوود،  

 حساب النتائج 

 منتوجات

 

 أعباء

نتيجة السنة 

 المالية
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 ....(تغيرات الموردين ،المخزونات ،تغيرات الزبائن ،اهتالكات)التأثير في الخزينة بآثار العمليات دون -
 .(ضرائب مؤجلة)التسويات -
وهذه ...( قيمة التنازالت الزائدة أو الناقصة )التدفقات المالية المرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل -

 1.التدفقات تقدم كال على حدى
 :الخزينة بالطريقة غير المباشرة علينا اتباع الخطوات التاليةجدول سيولة ولتنظيم 

ويتم فيها تحديد صافي النقد الذي تم تحصيله وكذلك الذي تم صرفه واستخدامه خالل  :الخطوة األولى-أ
 .أنشطة التشغيل وذلك بتحويل الدخل المتأتي والمتراكم بناء على قاعدة االستحقاق الى نقد

من خالل تحليل الميزانية العمومية يتم تحليل التغيرات على األصول الثابتة وحسابات  :الخطوة الثانية-ب
 .المطلوبات طويلة األجل

تتم مقارنة التغيرات في جدول سيولة الخزينة مع التغيرات في حساب النقد الموجود  :الثالثة الخطوة-ج
ن إيجاد الفرق بين رصيد بداية السنة ورصيد نهاية للتأكد من مطابقتها في هذه الحالة يمك ،في الميزانية العمومية

 2.السنة من خالل مقارنة الميزانيات للسنتين
حسب هذه الطريقة يشير المعيار المحاسبي الدولي السابع الى تسوية النتيجة الصافية للمؤسسة قبل و 

 :األساس النقدي عن طريقالفوائد والضرائب في حساب النتائج وتعديلها للتحول من أساس االستحقاق الى 
إضافة قيمة اهتالك األصول غير المتداولة واطفاء األصول غير الملموسة وأية نفقات ال تحتاج الى  -

 ألنها ال تسدد أو ليس لها تأثير نقدي ومع ذلك تخفض في النتيجة الصافية في حساب النتائج  ،نقدية مدفوعة
اولة واالستثمارات المالية من النتيجة الصافية إلظهارها الغاء مكاسب أو خسائر بيع األصول غير المتد-

ضمن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ألنها تعد من األنشطة االستثمارية وهذا من أجل تجنب حسابه 
 .مرتين

يضاف النقص في األصول المتداولة ألنه مثال المورد إذا نقصت قيمته معناه تحصيل نقدية من بيع  -
وبالتالي هناك زيادة في النقدية أما الزيادة في األصول المتداولة فتطرح من النتيجة الصافية لداللتها  ،ونالمخز 

 .على تدفق نقدي خارجي
تضاف الزيادة في الخصوم المتداولة ألنه مثال المورد إذا زادت قيمته من سنة ألخرى فمعناه لم يتم  - 

ناك توفير نقدية إضافية تؤدي الى تدفق داخلي أما النقص في الخصوم استعمال النقدية للدفع للمورد وبالتالي ه
 .المتداولة فيطرح من النتيجة الصافية

                                                             

 .28، صمرجع سابقفايز سايح،  1
.861،866ص ص ،مرجع سابقنعيم نمر داوود،   2 
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 .طرح النقدية المدفوعة كمصروف والضرائب على الدخل ألنها تدفقات نقدية خارجية -
 

 1:التاليةبنود ويشمل الجزء الخاص بالتدفقات النقدية من العمليات من قائمة التدفقات النقدية على ال
 .صافي نتيجة السنة المالية

 .والمؤونات االهتالك+ 
 .تغير الضرائب المؤجلة±
 .تغير المخزونات±
 .الزبائن والحسابات الدائنة األخرى±
 .تغير الموردين والديون األخرى±
 2.نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب±
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

.846، صمرجع سابق، زياد رمضان، محمود الخاليلة  1 
 .27، صمرجع سابقفايز سايح،  2
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 (الطريقة غير المباشرة)سيولة الخزينة جدول (: 19)الجدول رقم 
 ...............الى.............الفترة من 

 السنة المالية مالحظة البيان
N 

 السنة المالية
N-1 

    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
    صافي نتيجة السنة المالية

 :تصحيحات من أجل
 االهتالكات واألرصدة-
 الضرائب المؤجلةتغير -
 تغير المخزونات-
 تغير الزبائن والحسابات الدائنة األخرى-
 تغير الموردين والديون األخرى-
 نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب-

   

    (أ)تدفقات الخزينة الناجمة عن النشاط 
    ستثمارأنشطة االأموال الخزينة المتأتية من تدفقات 

    اقتناء تثبيتاتمسحوبات عن 
    تحصيالت التنازل عن تثبيتات
    (9)تأثير تغيرات محيط االدماج 

    (ب)تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات االستثمار 
    تمويلأنشطة الأموال الخزينة المتأتية من تدفقات 

    الحصص المدفوعة للمساهمين
    (المنقودات)زيادة رأس المال النقدي 

    اصدار قروض
    تسديد قروض

    (ج)تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل 
    (ج+الخزينة للفترة ب +أ )تغير أموال 

    أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية
    أموال الخزينة ومعادالتها عند اقفال السنة المالية

    (9)العمالت األجنبية تأثير تغيرات سعر 
    تغير أموال الخزينة خالل الفترة

 .ال يستعمل اال في تقديم الكشوف المالية المدمجة( 9)
 99، المؤرخ في 91، والمتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية، العدد 19/99قانون رقم  :المصدر
 .13، ص9111مارس 
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 :الطريقة المباشرة-9
في تقديم الفئات الرئيسية إلجمالي المقبوضات النقدية واجمالي المدفوعات النقدية  الطريقة المباشرة تتمثل

 1.قصد ابراز تدفق مالي صافي...( الضرائب ،الموردون ،الزبائن)
في وفقا للطريقة المباشرة يتم تحديد االثار النقدية لجميع أنشطة العمليات والتي تمثل عادة البنود التي تظهر و 

ولكن بنود أنشطة العمليات تظهر في قائمة الدخل وفقا ألساس االستحقاق ولذلك يتطلب تحديد  ،قائمة الدخل
االثار النقدية ألنشطة العمليات تحويل بنود قائمة الدخل المتعلقة باألنشطة التشغيلية من أساس االستحقاق الى 

 2.األساس النقدي
 3:التاليةالتدفقات النقدية على البنود شمل تو 
 بالتدفقات النقدية من العمليات من قائمة التدفقات النقدية-أ

 المتحصالت: 
 حسابات المدينين -المبيعات = المحصل من العمالء. 
 إيراد الفوائد المستحقة  -ايراد الفوائد = الفوائد المحصلة. 
 إيراد التوزيعات المستحقة   -ايراد التوزيعات = توزيعات أرباح محصلة. 

 المدفوعات: 
 حسابات الدائنين  (-)المخزون +تكلفة البضاعة المباعة = للموردين المدفوعات. 
 مرتبات  ( -)مرتبات وأجور مقدمة   +مصروفات المرتبات واألجور= المدفوعات للعمالة

 .وأجور مستحقة
 مصروف الفوائد المستحقة ( -)مصروف الفوائد= الفوائد المدفوعة. 
 الضرائب المستحقة ( -)الضرائب المقدمة  + مصروف الضرائب = الضرائب المدفوعة. 

 .المصروف المستحق ( -)المصروف المقدم   +المصروف= أي مصروفات أخرى مدفوعة
ومن خالل نموذج جدول سيولة الخزينة بالطريقة المباشرة الذي نص عليه المشرع الجزائري نجد أنها 

 :يةتتكون من الفئات التال
 .التحصيالت المقبوضة من الزبائن

 .المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين

                                                             

 .28ص ،المرجع السابقنفس  1
 .846، صمرجع سابق، زياد رمضان، محمود الخاليلة 2
.26، صمرجع سابق، فايز سايح  3 
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 .الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة
 .الضرائب عن النتائج المدفوعة

 .العاديةتدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير -+/
 :المباشرة هوالمبدأ األساسي لحساب بنود جدول سيولة الخزينة حسب الطريقة 

 .عناصر الميزانية المرتبطة  عناصر حساب النتائج المرتبطة=عناصر جدول سيولة الخزينة
 
 :تدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةلل بالنسبة-ب

ال يوجد اختالف في التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بالطريقة المباشرة والطريقة غير 
 1:كونها تحسب بنفس الطريقة ويتم التقرير عنها وفقا باألخذ بعين االعتبار ما يليالمباشرة 
 المتحصالت: 

  يالحظالمتحصالت من بيع أصول ثابتة : 
  القيمة الدفترية –االهتالك  –األصول المشتراة خالل المدة +رصيد األصول الثابتة أول المدة

 .رصيد األصول الثابتة اخر المدة=لألصول المباعة 
 ربح بيع +القيمة الدفترية لألصول المباعة = المتحصالت النقدية من بيع األصول الثابتة

 .خسائر بيع األصول–االستثمارات أو 
  ربح بيع +القيمة الدفترية لالستثمارات المباعة = المتحصالت النقدية من بيع االستثمارات

 .خسائر بيع االستثمارات–االستثمارات أو 
  يالحظ: االستثمارات الماليةالمتحصالت من بيع: 
  القيمة الدفترية لالستثمارات –تكلفة شراء استثمارات جديدة +رصيد االستثمارات المالية أول المدة

 .رصيد االستثمارات المالية اخر المدة= المباعة
  القروض الجديدة +تحصيل القروض السابق منحها للغير رصيد القروض للغير أول المدة

 .رصيد القروض اخر المدة=المتحصالت –الممنوحة للغير 
 المدفوعات: 

 االهالك –تكلفة شراء األصول الجديدة +رصيد أصول ثابتة أول المدة : لشراء أصول ثابتة–
 .رصيد أصول ثابتة اخر المدة=القيمة الدفترية لألصول المباعة 

                                                             

. 21،24صص ، مرجع سابقسايح فايز،   1 
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 تكلفة –استثمارات جديدة تكلفة شراء +رصيد االستثمارات أول المدة  :لشراء استثمارات مالية
 .رصيد االستثمارات اخر المدة=استثمارات مباعة 

 القروض الجديدة الممنوحة للغير+رصيد القروض للغير أو المدة  :لمنح قروض جديدة للغير-
 .رصيد القروض اخر المدة=المتحصالت من القروض 

ه المشرع الجزائري نجد التقرير ومن خالل نموذج جدول سيولة الخزينة بالطريقة المباشرة الذي نص علي
 1 :عن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية تتكون من الفئات التالية

 .تسديدات لحيازة قيم ثابتة مادية ومعنوية-
 .التحصيالت عن عمليات التنازل للقيم الثابتة المادية والمعنوية+
 .تسديدات لحيازة قيم ثابتة مالية-
 .التنازل عن القيم الثابتة المالية التحصيالت عن عمليات+
 .الفوائد المحصلة من توظيفات األموال+
 .الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة+

 
 :لتدفقات النقدية من األنشطة التمويليةبالنسبة ل-ج

والطريقة غير ال يوجد اختالف في التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بالطريقة المباشرة 
 2:المباشرة كونها تحسب بنفس الطريقة ويتم التقرير عنها وفقا لألخذ بعين االعتبار ما يلي

 المتحصالت: 
  النقدية المحصلة من اصدار +رصيد القروض أول المدة  :األجلالمتحصالت من اصدار قروض طويلة

 .رصيد القروض طويلة األجل اخر المدة=القروض المسددة –قروض جديدة 
  النقدية المحصلة من اصدار أسهم جديدة +رصيد األسهم العادية أول المدة  :عاديةمن اصدار أسهم–

 رصيد األسهم العادية اخر المدة=تكلفة أسهم الخزينة المباعة 
  يالحظ :الخزانةمن بيع أسهم: 

  رصيد = تكلفة أسهم الخزانة المباعة–تكلفة شراء أسهم الخزانة +رصيد أسهم الخزانة أول المدة
 .أسهم الخزانة اخر المدة

                                                             

 المتاح على الموقعملخص بدون صفحة، ، ، بوابة الطلبة"جدول سيولة الخزينة"نصر الدين بن نذير، عمار بوشنوف،  1
Talabadz1.blogspost.com/2011/12/blog-post_8487.html 

 .48،40صص ، مرجع سابقسايح فايز،  2
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  مقدار الزيادة في من +تكلفة أسهم الخزانة المباعة =المتحصالت النقدية من بيع أسهم الخزانة
 .البيع عن التكلفة أو مقدار النقص في ثمن البيع عن التكلفة

 المدفوعات: 
 النقدية المحصلة من اصدار +رصيد القروض طويلة األجل أول المدة : المتعلقة بالقروض طويلة األجل

 .رصيد القروض طويلة األجل اخر المدة=القروض المسددة –قروض جديدة 
 المتحصالت النقدية من اصدار أسهم جديدة +رصيد األسهم أول المدة  :استهالك األسهم العادية–

 .رصيد األسهم اخر المدة=المدفوعات الستهالك األسهم 
 تكلفة –تكلفة شراء أسهم الخزانة +رصيد أسهم الخزانة أول المدة : ةمدفوعات نقدية لشراء أسهم الخزان

 .رصيد أسهم الخزانة اخر المدة=أسهم الخزانة المباعة 
 يالحظ: توزيعات أرباح مدفوعة: 

  أرباح محتجزة اخر المدة=التوزيعات المعلن عنها –صافي الدخل +أرباح محتجزة أول المدة. 
  توزيعات مستحقة =التوزيعات المدفوعة -التوزيعات المعلن عنها +توزيعات مستحقة أول المدة

 .اخر المدة
 

ومن خالل نموذج جدول سيولة الخزينة بالطريقة المباشرة الذي نص عليه المشرع الجزائري نجد التقرير عن 
 1:التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية تتكون من الفئات التالية

 .أسهمالتحصيالت في أعقاب اصدار 
 .الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها-
 .التحصيالت المتأتية من القروض+
 .تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة-
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .بدون ترقيم للصفحات، مرجع سابقنصر الدين بن نذير، عمار بوشنوف،  1
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 (المباشرة الطريقة)جدول سيولة الخزينة (: 11)الجدول رقم                       
 السنة المالية مالحظة البيان

N 
 السنة المالية

N-1 
    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

    التحصيالت المقبوضة من الزبائن
    المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين

    الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة
    الضرائب عن النتائج المدفوعة

    العاديةتدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير 
يجب )تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية 

 (توضيحها
   

    (أ)المتأتية من األنشطة العملياتية الخزينة  أمول تدفقاتصافي 
    ستثمارأنشطة االأموال الخزينة المتأتية من تدفقات 

    عينية أو معنوية مسحوبات عن اقتناء تثبيتاتال
    عينية أو معنوية التنازل عن تثبيتات عن عمليات تحصيالتال

    المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية
    التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية

    الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية
    الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة

    (ب)االستثمار المتأتية من أنشطة تدفقات أموال الخزينة صافي 
    تمويلأنشطة الأموال الخزينة المتأتية من تدفقات 

    التحصيالت في أعقاب اصدار أسهم
    الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها

    التحصيالت المتأتية من القروض
    أو الديون األخرى المماثلة قروضال اتتسديد

    (ج)التمويل المتأتية من أنشطة تدفقات أموال الخزينة صافي 
    تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

    (ج+ب +أ ) لفترةالخزينة في ا تغير أموال
    أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية

    الخزينة ومعادالتها عند اقفال السنة الماليةأموال 
    تغير أموال الخزينة خالل الفترة
    المقاربة مع النتيجة المحاسبية

 99، المؤرخ في 91، والمتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية، العدد 19/99قانون رقم  :المصدر
 .19، ص9111مارس 
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 مالحق جدول سيولة الخزينة :الفرع الثالث
ال تظهر بعض األنشطة التشغيلية والتمويلية المهمة في جدول سيولة الخزينة لعدم وجود أثر نقدي لها 

ومن األمثلة على هذه األنشطة اصدار أسهم عادية مقابل امتالك معدات أو اصدار سندات  ،خالل الفترة المالية
وبما ان هذه األحداث قد تؤثر على التدفقات  ،العادية الى سندات مقابل امتالك قطعة أرض أو تحويل األسهم

النقدية المستقبلية تتطلب المعايير المحاسبية اإلفصاح عن هذه العمليات المهمة في المالحق والجداول المرفقة 
 1.بجدول سيولة الخزينة
 ض جدول سيولة الخزينةالعناصر المكونة للتدفقات النقدية والمعلومات المكملة لعر : المطلب الرابع

 .خالل هذا المطلب سنعرض العناصر المكونة للتدفقات النقدية، ونتطرق الى المعلومات المكملة لها من
 تدفقات النقديةالعناصر المكونة لل: الفرع األول

 :تنقسم التدفقات النقدية الى
 :التشغيلية ةنشطالنقدية من األ  التدفقات-أوال

الحسابات فانه يتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة باإلسقاط على مدونة 
 :االستغالل على النحو التالي

 المباشرةالطريقة -1
 التحصيالت المقبوضة من الزبائن: 
تلك المقبوضات الناتجة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات للغير من طرف المؤسسة، حيث هي 

 :للزبائن والحسابات الملحقة من خالل العالقة التاليةتحسب المقبوضات النقدية 
 المبيعات من البضائع والمنتجات ( 91/ح)حساب : التحصيالت المقبوضة من الزبائن

التخفيضات ( 911/ح)ماعدا حساب )الخدمات المقدمة والمنتوجات الملحقة  ،المصنعة
على المبيعات الرسم على القيمة المضافة + ( الممنوحةوالحسومات  والتنزيالت

رصيد اخر )الزبائن والحسابات الملحقة ( 19)التغير في رصيد الحساب (+1199/ح)
 2(.رصيد أول المدة –المدة 

 وهناك تحصيالت أخرى معينة بهذا العنصر وهي: 

                                                             

 1  .842، صمرجع سابقزياد رمضان، محمود الخاليلة،  
والمطبق في  "والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرهاالمحدد لقواعد التقييم " 6001/ 04/ 62القرار المؤرخ في  2

 .62، ص6008/ 01/ 62الجريدة الرسمية 
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+ المنتجات االستثنائية عن عمليات التسيير ( 999)حساب + اعانات االستغالل ( 91)حساب
المنتوجات المسجلة ( 199)التغير في حساب+ األخرى للتسيير الجاري المنتوجات ( 999)حساب
 .مسبقا
 لمبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمينا: 
 لمبالغ المدفوعة للموردينا: 

 :وتحسب كما يلي
والتنزيالت  تالتخفيضا( 311)حسابالمستهلكة ما عدا  تالمشتريا( 31)مشتريات الفترة حساب

+ ( 1193)الرسم على القيمة المضافة على المشتريات + المتحصل عليها من المشتريات 
الرسم + الخدمات الخارجية األخرى( 39)حساب + الخدمات الخارجية  مصاريف (39)حساب

التغير في رصيد حساب  –( 119)على القيمة المضافة للخدمات الخارجية والخارجية األخرى
الحسابات األخرى ( 139)التغير في رصيد حساب  –والمخزونات والخدمات مورد ( 119)

 .المدينةالدائنة أو 
 مستخدمينلل لمبالغ المدفوعةا: 

 –المستخدمون والحسابات الملحقة ( 19)التغير في حساب  – (31/ح)للفترة  أعباء المستخدمين
 1.الهيئات االجتماعية والحسابات الملحقة( 11)التغير في حساب 

 وهناك مبالغ مدفوعة لمتعاملين اخرين وهي معينة بهذا العنصر وتحدد على النحو االتي
التغير  –األعباء العملياتية األخرى ( 39)حساب + الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة ( 31)حساب 

األعباء المسجلة ( 193)التغير في رصيد حساب  –الدولة الرسوم على رقم األعمال ( 119)في رصيد حساب 
 2.مسبقا

 وتحسب  ،(33)حساب األعباء المالية  تتمثل فيو  :خرىاألمالية المصاريف الفوائد و ال
 :كما يلي

التغير في مصروف الفائدة –مصروف الفائدة للفترة = خرىاألمالية المصاريف الفوائد و ال
 .المستحقة
 وتحسب كما يلي: الضرائب على النتائج المدفوعة: 

                                                             

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي، الوادي،  ،"جدول تدفقات الخزينة"نصر الدين بن نذير، عمار بوشنوف،  1
 .2، ص6080الجزائر، 

 .27، صمرجع سابقسايح فايز،  2
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التغير في رصيد  –الضرائب على األرباح المبينة على نتائج األنشطة العادية ( 319)حساب
 .الدولة والضرائب على النتائج( 111)حساب
 تدفقات الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية: 

أعباء العناصر غير ( 39)منتجات العناصر غير العادية وحساب ( 99)وتتحدد بالفرق بين حساب  
 1.العادية

 :الطريقة غير المباشرة-9
 :ويتم حساب العناصر السابقة وفقا للنظام المحاسبي المالي كما يلي

 وخسائر  والمؤونات المخصصات لالهتالكات( 39)وتتمثل في حساب  :والمؤونات االهتالكات
 .القيمة

 الضرائب المؤجلة على الخصوم ( 911)وتتمثل في التغير في الحساب  :تغير الضرائب المؤجلة
 .المؤونات للضرائب( 999)والحساب 

 ويتمثل في تغير حسابات المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ ناقص التغير في  :تغير المخزونات
 .نتوجات قيد التنفيذخسائر القيمة عن المخزونات والم( 11)حساب 

 الزبائن والحسابات ( 19)ويتمثل في التغير في حساب  :تغير الزبائن والحسابات الدائنة األخرى
الى  11من ح )وكل حسابات األصول الجارية ماعدا المخزونات والمنتجات قيد الصنع  ،الملحقة

ذا كان رصيده  وحسابات الموجودات وما يماثلها فاذا كان رصيده موجب يطرح( 11الحساب  وا 
 .سالب يضاف

 الموردون والحسابات ( 11)ويتمثل في التغير في حساب  :تغير الموردين والديون األخرى
ذا أعطى  الملحقة وجميع حسابات الخصوم الجارية فاذا كان تغيره يعطي رصيد موجب يضاف وا 

 .رصيد سالب فيطرح
 ويتمثل في سعر التنازل ناقص القيمة  :نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب

فاذا كان فائض يطرح أما إذا كان عجز فيضاف للحصول  ،المتبقية لالستثمارات المتنازل عنها
 2.على تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل

 :النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات-ثانيا
 :المتأتية من أنشطة االستثمار على النحو االتي الخزينة ويتم حساب العناصر المكونة لتدفقات

                                                             

 .2، صمرجع سابقنصر الدين بن نذير، عمار بوشنوف،  1
 .22،22صص ، مرجع سابقسايح فايز،  2
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 المقبوضات النقدية من األنشطة االستثمارية: 
 :هذه المقبوضات فيما يلي وتتمثل

 كما يلي وتحسب: المقبوضات النقدية للتنازل عن التثبيتات المعنوية والعينية 
لحساب الحقوق عن التنازل رصيد بداية المدة +التنازل عن القيم الثابتة المادية والمعنوية سعر 

 .التثبيتات المعنوية والعينية
 المقبوضات النقدية عن التنازل على التثبيتات المالية: 

 :وفق العالقة التالية وتحسب
القيمة المحاسبية االجمالية للتثبيتات المالية المتنازل عنها –رصيد اخر المدة للتثبيتات المالية 

 .لتثبيتات الماليةرصيد بداية المدة ل+خالل الفترة 
 الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة: 

 1.التي تحصلت عليها المؤسسة (93/ح)وهي النواتج المالية
 المدفوعات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 المدفوعات النقدية عن حيازة التثبيتات المادية والمعنوية: 
التغير في القيم الثابتة المادية والمعنوية للسنة المالية : ايجادها بتطبيق العالقة التالية يمكن
 .القيمة المحاسبية الصافية للتنازل عن القيم الثابتة المادية والمعنوية+

 المدفوعات النقدية من اقتناء تثبيتات مالية: 
القيمة المحاسبية االجمالية للتثبيتات +قيمة التثبيتات المالية في نهاية المدة  :وتحسب كما يلي

 2.القيمة المحاسبية االجمالية للتثبيتات المالية في بداية المدة–المالية المتنازل عنها 
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: ثالثا

التمويل على وباإلسقاط على مدونة الحسابات يتم حساب العناصر المكونة لتدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة 
 :النحو االتي
 رأس المال الصادر ( 919)تتمثل في التغير في حساب : التحصيالت في أعقاب اصدار أسهم

( 911)التغير في حساب +أو رأس مال المؤسسة أو األموال المخصصة أو أموال االستغالل 
 .العالوات المرتبطة برأس مال المؤسسة

                                                             

 .681، ص6002لجامعة، اإلسكندرية، الدار ا ،"التقارير المالية" طارق عبد العال حماد، 1
 .671، ص6008، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 6، ط"التحليل المالي للشركات واألسواق المالية"محمد المبروك أبو زيد،  2
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 نتيجة السنة المالية ( 99)وتتمثل في حساب :الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها
 .االحتياطات( 913)التغير في حساب –السابقة 

 االقتراضات والديون ( 93)وتتمثل في التغير في حساب  :التحصيالت المتأتية من القروض
 .تسديدات القروض في السنة المالية+المماثلة 

  وتتمثل في الديون الجديدة المتحصل عليها خالل  :أو الديون األخرى المماثلة القروضتسديدات
االقتراضات والديون ( 93)التغير في حساب –( التحصيالت المتأتية من القروض)السنة المالية 

 .المماثلة
األجل القصير سهلة تأثيرات تغير سعر الصرف على األموال في الصندوق والودائع وااللتزامات ذات  أما

 1(.التوظيفات ذات األجل القصير وعالية السيولة)التحول الى سيولة 
 المعلومات المكملة لعرض جدول سيولة الخزينة :لثالثالفرع ا

قصد تحسين نوعية المعلومات فان جدول سيولة الخزينة يجب أن يكمل ببعض المعلومات المتعلقة 
 2:المعلومات فيبالتدفقات النقدية وتتمثل هذه 

يجب أن يظهر جدول سيولة الخزينة التدفقات  :التقرير عن التدفقات النقدية على أساس الصافي-أوال
 .النقدية الخاصة بكل نشاط بشكل مستقل وتفصيلي وليس على أساس أنها مبلغ صافي

 .السيوالت أو شبه السيوالت التي يحوز عليها الزبائن في حسابهم-
 .وتيرة الدوران، ذات المبالغ المرتفعة واالستحقاق القصيرالعناصر سريعة -

المتضمن النظام 99- 19من القانون  99حسب المادة  :التدفقات النقدية بالعملة األجنبية-ثانيا
من المرسوم التنفيذي رقم  91المحاسبي المالي تعرض الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية وبموجب المادة 

وعلى ( المؤسسة)ص يشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معامالت الكيان والتي تن 99- 19
هذا األساس فان التدفقات النقدية التي تنشأ عن عمليات بالعملة األجنبية، يتوجب تحويل مبلغها بالعملة األجنبية 

 .لة األجنبية في تاريخ التدفق النقديالى العملة الوطنية باستخدام سعر الصرف السائد بين العملة الوطنية والعم
على اإلفصاح عن التدفقات النقدية  19IASيلزم المعيار  :ضرائب الدخل والبنود غير العادية-ثالثا

المرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل، كما ينبغي تبويبها على أنها تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة 

                                                             

وم التسيير، قسم العلوم التسيير، تخصص تسيير ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل"محاضرات في التحليل المالي للمؤسسة االقتصادية"حياة نجار،  1
جوان 82، المتاح على الموقع التالي بتاريخ 26، 28، ص6082، 6082ة، الجزائر، الموارد البشرية، إدارة مالية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، بجاي

6088. 
Elearning.univ-jijel.dz 

 2 .46، صمرجع سابقسايح فايز،  
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باشرة بأنشطة التمويل أو االستثمار على وجه الخصوص، وينبغي تبويب التشغيل ما لم يكن من الممكن ربطها م
التدفقات النقدية المتعلقة بالعناصر غير العادية على أنها ناتجة عن أنشطة التشغيل أو االستثمار أو التمويل 

 .ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل كلما كان ذلك مالئما
يجب على المؤسسة اإلفصاح عن مكونات IAS 19حسب المعيار  :مكونات النقد والنقد المعادل-رابعا

النقدية وما يعادلها ويجب إعادة تسوية لقيمتها ليتم ارفاقها مع البنود المقابلة لها في الميزانية، وبالنسبة للنقدية 
يق المؤسسة والنقدية المعادلة الموجودة في المؤسسة والتي ال تكون قابلة لالستخدام فيجب اإلفصاح عنها مع تعل

 .على ذلك
الى اإلفصاح عن كل التدفقات النقدية من IAS 19يشير المعيار  :الفوائد وتوزيعات األرباح-خامسا      

الفوائد ومن توزيعات األرباح المقبوضة والمدفوعة بشكل منفصل كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة تتصف 
 .ستثمار أو تمويلبالثبات من فترة ألخرى على أنها أنشطة تشغيل أو ا

 99حسب الفقرة91IASمعيارال:الحكوميةمحاسبة المنح الحكومية واالفصاح عن المساعدات -سادسا      
، يمكن أن ينجم عن شراء الموجودات واستالم المنح المتعلقة بها حركة التدفقات النقدية IAS20من المعيار 

اإلجمالي في الموجودات فانه يفصح عن تلك الحركات ولهذا السبب ومن أجل أن يظهر االستثمار . للمؤسسة
بشكل منفصل في قائمة التدفقات النقدية وذلك سواء تم طرح المنحة من الموجودات المتعلقة بها أم ال، عند 

 .العرض في الميزانية
 من المعيار 11حسب الفقرة IAS29: التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع-سابعا      

IAS29يجب اظهار كافة بنود قائمة التدفقات النقدية بوحدة القياس الجارية بنهاية فترة اعداد التقارير. 
من  11الفقرة  حسبIFRS05 :المتوقفةاألصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات -ثامنا
التشغيلية واالستثمارية والتمويلية من يجب عرض صافي التدفقات النقدية المرتبطة بالنشاطات IAS05المعيار 

 .العمليات غير المستمرة بشكل منفصل على متن قائمة التدفقات النقدية، أو اإلفصاح عنها في المالحظات
ان المجموع اإلجمالي  :التغيرات في حصص الشركات التابعة والمؤسسات التجارية األخرى-تاسعا

ان السيطرة على الشركات التابعة وغيرها من مؤسسات األعمال للتدفقات النقدية الناشئة من حصول أو فقد
المؤسسة اإلفصاح  ىاألخرى، يجب أن تعرض بشكل منفصل وتصنف على أنها نشاطات استثمارية، ويجب عل

وبشكل اجمالي بالنسبة لكل عمليات الحصول أو فقدان السيطرة للشركات التابعة أو غيرها من وحدات األعمال 
 :لفترة عناألخرى خالل ا

 .اجمالي المبلغ المدفوع-
 .جزء من المبلغ الذي يتألف من النقد أو معادل النقد-
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مبلغ النقد أو النقد المعادل في الشركات التابعة أو مؤسسات األعمال األخرى التي تم السيطرة عليها أو -
 .فقدان السيطرة عليها

الشركات التابعة أو مؤسسات األعمال األخرى التي تم مبلغ األصول وااللتزامات عدا النقد المعادل في -
 .السيطرة عليها أو فقدان السيطرة عليها مع تلخيص كل فئة رئيسة على حدى
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 االقتصادية مدخل الى عملية اتخاذ القرارات في المؤسسة :المبحث الثالث
يتخذ الفرد في حياته اليومية عددا من القرارات، يفاضل بينها ويختار أفضلها، وكذلك بالنسبة للمؤسسات 

عنصر في  أهموكذلك تصبح أكثر أهمية وأشد خطورة وأبعد تأثيرا،  القرارباختالف أنواعها فان عملية اتخاذ 
تجمد العمل وتعطل نشاطها، وسنتطرق  إلىاليومية للمؤسسة تؤدي  تالقراراعمل المؤسسة والعجز عن اتخاذ 

 .، وأنواع ومراحل واهم العوامل المؤثرة فيهعملية اتخاذ القراراتالى مفهوم وأهمية في هذا المبحث 

 ار عملية اتخاذ القر  مفهوم :المطلب األول
 :نختار منهاللقرار عدة هناك تعاريف 

انتهاز  ،حل مشكل ،الوصول الى هدف اختيار بديل من البدائل الكثيرة الممكنة ألجل" :وهالقرار 
 1."فرصة

على األقل بديلين )يقوم على عملية المفاضلة وبشكل واع ومدرك بين مجموعة بدائل أو حلول " :أي أنه
متاحة لمتخذ القرار الختيار واحد منها باعتباره أنسب وسيلة لتحقيق الهدف أو األهداف التي يبتغيها  (أو أكثر

 ."متخذ القرار
اختيار بين عدة بدائل من المعلومات المهمة والحاسمة ألمر معين وذلك في مجاالت " :فالقرار هو    

 ."مختلفة
 :ومن أهمها لعملية اتخاذ القراركما أن هناك عدة تعاريف 

 عملية واسعة تتضمن أكثر من مرحلة وتتمثل في البحث في البيئة المحيطة " :عملية اتخاذ القرار
 ،ألن أعضاء التنظيم يستمدون قيم المعايير واالختيار من التنظيم ،اتخاذ القرارالتي تستدعي 

والبحث عن الظروف التي تستدعي اتخاذ القرار وتحديد اإلجراءات البديلة أو البدائل الممكنة ثم 
 2."اختيار أحد هذه البدائل

 يتم من خاللها الوصول إلى عملية ذهنية أو حركية أو كليهما ": تعرف عملية اتخاذ القرار على أنها
كما أن اتخاذ القرار يقوم على أساس االختيار من بين عدة بدائل أو خيارات حيث  القرار المناسب،

 3".يمثل البديل الذي يتم اختياره هذا القرار، وان هناك هدفا أو غاية من وراء اتخاذ القرار

                                                             
1Jean-François Dhenin, Brigitte fournie. "50 thèmes d’initiation à l’économie d’entreprise". Ed : 

Bréal.8991.Paris. P175. 

 رسالة" دراسة تحليلية على المصارف اإلسالمية الفلسطينية"، مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية معتصم أيمن محمود الحلو
.81،ص 6082كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، مايمنشورة،  ماجستير في برنامج المحاسبة والتمويل، 2 

 .812، ص6081، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان ،الجديد في القيادة اإلداريةأسامة خيري، 3
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 حل المشكالت حيث تواجه المؤسسات شكل من أشكال " :كما تعرف عملية اتخاذ القرارات على أنها
وبلغة  .مشكالت تقتضي وضع بدائل او حلول لها ومحاولة اختبارها للتوصل إلى الحل الصحيح

 1."أخرى تحديد مسار القرار الذي يحل المشكلة التي تواجها
 أو  ،مجموعة خطوات شاملة ومتسلسلة تهدف إلى إيجاد الحل لمشكلة معينة" :كما تعرف أيضا بأنها

مواجهة حالة طارئة مطابقا لما هو مرسوم مسبقا كلما كان ذلك دليل على اإلبداعية في عملية ل
 2".اتخاذ القرار والعكس هو الصحيح

 عناصر وأنواع عملية اتخاذ القرار: المطلب الثاني
 عناصر عملية اتخاذ القرار :الفرع األول

 :لعملية اتخاذ القرار ثالثة عناصر أساسية وهي كاالتي
 االختيار-أوال

رغم ان عنصر االختيار يشتق وجوده ضمنيا عند الحديث عن القرار إال إن عملية اتخاذ القرار 
االختيار نفسها هي عملية نسبية، فقد يتوافر لمتخذ القرار حرية واسعة في االختيار في بعض 

القرار درجة ان تنعدم هذه الحرية تماما في ظروف أخرى، وحتى عندما تتوافر لمتخذ  الظروف،
واسعة من حرية االختيار، فان هذه الحرية مازالت مقيدة بظروف البيئة والعوامل الشخصية ومعنى 
ذلك ان كل عملية اختيار يقوم بها الفرد تتأثر بضغوط المواقف حيث تنعدم فيها الحرية الي مواقف 

 .حيث له اقصى درجة من الحرية
  :البدائل-ثانيا

 .قرار هو وجود البدائل ان العنصر الثاني في اي
من الممكن ان يكون لمشكلة ما طريقة واحدة لمعالجتها، مثل هذه المشكلة ال تحتاج إلى عملية  -

اتخاذ القرار واالدعاء بان المشكلة ليس لها سوى حل واحد، فهذا اما يرجع عادة الى عدم كفاية 
 .التحليل او العجز في تكوين البدائل

لتي تواجه المدير وتتطلب منه اتخاذ القرارات، فاتخاذ القرار هي الحاالت ان الحاالت الشائعة ا -
التي تتضمن عدد كبير من البدائل، وعلى المدير في مثل هذه الحاالت تخفيض عدد هذه البدائل 
إلى  أدنى  حد ممكن، فاتخاذ القرار هي عملية تخفيض للبدائل المتعددة، كما هي إضافة  الى 

                                                             
 .11 ص ،9199األردن، اثراء للنشر والتوزيع،، "رالقيادة والتغي" عدنان العتوم، 1
 .12، ص 2008، والتوزيع، عماندار امنة للنشر ، "التسويقيةاألساليب الكمية والنوعية في ترشيد القرارات "الفضل، مؤيد  2
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وهكذا يمكن القول ان البدائل مثلها في ذلك مثل االختيار تندرج في عددها بين البدائل المحدودة 
 . التعدد و الوحدانية

  :األهداف والدوافع-ثالثا
ان العنصر الثالث في اي قرار هو األهداف و الدوافع وتأتي أهمية هذا العنصر من ضرورة 

والدوافع مثل هذا المعيار، فالقرارات البد ان استخدام معيار محدد الختيار القرارات ، ونقدم األهداف 
تساهم في انجاز أهداف حقيقة بفاعلية وكفاءة، ومن الطبيعي ان لكل قرار دافع معين وتعتمد نتائج 

القرارات على أهمية الدوافع التي تحرك  السلوك وعلى قوتها، فالدافع الواحد يحقق اكثر  هدف 
همية النسبية للهدف المرغوب تحقيقه، وقد يكون من الصعب واحد، فلذلك فان قوة الدافع تحدد اال

احيانا تفسير او تبرير كل قرار باستخدام األهداف او الدوافع المحددة مباشرة او النتائج التي تؤدي 
 .في النهاية على بلوغ اهداف محددة

 أنواع القرارات :الفرع الثاني
 1:ا في تصنيف القرارات وتتمثل فيما يليهناك العديد من المعايير التي يمكن أن نعتمد عليه

 .قرارات في حالة التأكد-حسب درجة التأكد ونميز فيها 
 .قرارات حاالت عشوائية-                                     
 .قرارات حاالت عدم التأكد-                                     

  (.حسب كل حالة على)بالنسبة لموضوع القرارات أو مضمون القرار 
 (.االستراتيجيو التكتيكي  ،العملي)حسب المستوى التسييري 
  (.قرارات مبرمجة وأخرى غير مبرمجة)حسب معيار القابلية للبرمجة 
  (.من يتخذ القرارات تعود للفرد أو الجماعة)حسب منبع أو دائرة اتخاذ القرار 
 (.قرارات شاملة كلية وأخرى جزئية) حسب معيار الشمولية 

 
 
 
 
 

                                                             
، رسالة ماجستير في كلية "بسكرة-الوطاية–مركب تكرير الملح : دور التحليل المالي في اتخاذ القرار للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة"عادل بومجان، 1

.68،60صص  6007، 6001الحقوق والعلوم االقتصادية والصناعية، تخصص تسيير المؤسسات، جامعة محمد خيضر بسكرة، منشورة، الجزائر،  
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 :حسب درجة التأكد-أوال
وهي التي من خاللها يعرف المسير وبدون شك العمليات المرغوب فيها  :قرارات في حاالت التأكد-1

 ،نتيجة كل واحد منها حيث يمكن االعتماد على عدد معين من األدوات والتقنيات التي تساعد في اتخاذ القرار
لتحقيق هدف محدد بدقة تكون له معلومات كافية عن " قالنيةالع"وفي مثل هذه الحاالت يتخذ الفرد القرارات 

المشكل أي أن المسير في هذا المحيط يستند على كم من المعلومات من أجل تحديد نتيجة القرار لكل بديل 
 .وهذه المعلومات يجب أن تكون كافية ومحددة بدقة من أجل أن تسهل في اتخاذ القرار

في أي وضعية تكون العوامل المحيطة والمرتبطة بالقرار هي قابلة للتقدير  :في محيط عشوائي قرارات-9
بينما في حاالت أخرى هي أكثر عشوائية وتصعب اتخاذها مثل هذه القرارات تكون في محيط عدم التأكد والتي 

 .يمكن أن تحقق مختلف األحداث الواقعة الحتمال معين
لذي يكون أمله الرياضي أكبر أي أن المسير يستخدم وفي مثل هذه األحداث يتمثل األخذ بالقرار ا

االحتمال في تقييم النتيجة المتعلقة ببديل معين وهو يخضع اليا لعامل الخطر والخطر هو العنصر األهم الذي 
 .يجب أخذه بعين االعتبار خالل اتخاذ القرار في شروط متعلقة بمحيط عدم التأكد أو أقل تحديدا

تكون فيه نتيجة القرار مرتبطة بتحقيق عدد من األحداث وهناك النتائج  :التأكدقرارات في محيط عدم -3
 .الممكنة في مقابل األحداث الواقعية لكننا ال نستطيع تقييم حظوظ تحقيق نتيجة كل حادث

 1.وهنا االختيار يكون مرتبط بدرجة أمثلية القرار       
موضوعية للتغيرات فهو عرضة بالكامل لألحداث التي والمسير في هذا المحيط ال توجد له أي معلومة 

 .يمكن أن تقع
المؤسسة التي تريد التوقع لعرض منتوج جديد في السوق تجد صعوبة في تحديد حظوظ النجاح  :مثال

 .بحيث ال نملك أي معلومة تتعلق بسلوك المستهلكين رد فعل المنافسين
من خالل هذا الشكل ولهذا أصبح ينظر الى  ويمكن أن نوضح محيط القرار على حسب هذا المعيار

القرار على أنه ظاهرة أكثر تعقيدا تحكمها العديد من العوامل وفي هذا اإلطار تم األخذ بعدة مقاربات فما يميز 
 :المحيط الذي يواجهه الفرد ك

 .الرجل األكيد-
 .الرجل االحتمالي-
 .الرجل العشوائي-
 

                                                             

 .66،68صص ، مرجع سابقعادل بومجان،  1
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 :حسب مضمون أو موضوع القرار-ثانيا
نجد من خاللها ترتيب وظيفي مثال قرارات اإلنتاج قرارات االستثمار قرارات التمويل وهناك من يصنفها 

اعتبر قرارا " انتاج استثمار"الى قرارات اجتماعية اقتصادية سياسية فاذا كان القرار يتعلق باألمور االقتصادية 
ذا كان يتعلق بالجوانب االجتماعية اعتبر اجتماعي ا وبالطبع هناك القرارات التي يمكن اعتبارها قرارات اقتصاديا وا 

وأكثر من  اقتصادية وسياسية واجتماعية في نفس الوقت ألن موضوع القرار في الحقيقة يتعلق بأكثر من موضوع
جانب وهناك من ال يقبل حتى فكرة التصنيف على أساس هذا المعيار ألن أي قرار نتخذه يندرج ضمنه العديد 

 .من الجوانب
 :حسب مستويات التسيير-ثالثا

 :رتيبا للقرارات تتمثل فيت Ansoffلقد قدم 
تخص االستغالل الجاري وهي القرارات التي تتخذها اإلدارة المباشرة لتسيير  (:تشغيلية)قرارات عملية -1

 .األمور العادية اليومية المتكررة
خاصة بالهيكل التنظيمي وتسيير الموارد وهي القرارات التي تتخذ لتنفيذ  :قرارات إدارية أو تكتيكية-9

االستراتيجية طويلة األجل التي تخضعها اإلدارة العليا ويتميز هذا النوع من القرارات بأنه يتخذ ليغطي فترة زمنية 
 .قصيرة نسبيا وعادة ما تكون سنة

ة وهي القرارات التي تحدد ما سوف تكون عليه تهتم بمحاور تطور ونمو المؤسس :قرارات استراتيجية-3
 .المؤسسة في المستقبل حجمها مركزها التنافسي نصيبها من السوق

 حسب معايير القابلية للبرمجة-رابعا
 1.هناك قرارات مبرمجة وأخرى غير مبرمجة

الحدوث  يقصد بها القرارات المخططة التي تستهدف حل المشكالت الروتينية متكررة :قرارات مبرمجة-1
وتؤدي برمجة القرارات المتعلقة بهذه المشكالت  ،مثل جداول اإلنتاج والرقابة على المخزون وضبط الجودة

 2.الروتينية الى تفرغ المديرين لحل المشكالت الجديدة غير المتكررة
وغير هي القرارات المرتبطة بالظروف التي نواجهها وهي دائما جديدة  (:مفاجئة)قرارات غير مبرمجة -9

مهيكلة فهي التي تكون بطريقة غير منتظمة وال تكون دائمة وهذا النوع من القرارات يتطلب تفكير تحليل جيد 
 1.ابداع ومهارة في المجال

                                                             

.67، صمرجع سابقعادل بومجان،   1 
، بسكرة للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة، مؤسسة المطاحن الكبرى لجنوبالمراجعة التحليلية في اتخاذ القرارات االستثمارية  مساهمةبراهيمي سمية، 2

.70ص .6082/6082جامعة بسكرة، الجزائر، ،منشورة دكتورة،رسالة   
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 2.مثال ذلك قرارات الدخول لسوق جديدة أو قرارات إنزال منتج جديد للسوق
 :حسب منبع القرار أو كيفية اتخاذ القرار-خامسا

وتعكس هذه القرارات شخصيته  ،لوحده باالختيار" المدير"ويقوم من خاللها الفرد  :الفرديةالقرارات -1
 .وميوله وقيمه ومعتقداته وبالتالي ال يمكن تفويضها

عندما يصبح المشكل أكثر تعقيدا من األفضل  :القرارات التي يتخذها الفرد على أساس الجماعة-9
 القرار وتتجسد هذه العملية من خالل تقديم األفراد  اشراك جماعة من األفراد في عملية اتخاذ

لعديد من المعلومات االقتراحات واآلراء من أجل اتخاذ قرار معين ألن اتخاذ القرار بواسطة الجماعة 
 يتمثل في مشاركة التابعين والمتخصصين في هذا المجال في حل مشكل معين

 :تقسم الى حسب معيار الشمولية-سادسا
 .شاملة تخص جميع مصالح وادارات المؤسسة األخرىقرارات -9
 3.قرارات جزئية تخص قسم أو مصلحة من المؤسسة-9

 والعوامل المؤثرة فيها أهمية عملية اتخاذ القرار :الثالثلمطلب ا
 القرار أهمية عملية اتخاذ :الفرع األول

في اتخاذ القرارات السليمة التي تمس كل عملية اإلدارية وكفاءة قيادتها للأصبحت عملية اتخاذ القرارات محورا 
 4:الجوانب التنظيمية وتتمثل أهمية اتخاذ القرارات فيما يلي

 اتخاذ القرار والتخطيط-أوال
ويالحظ  .ان اتخاذ القرارات هو قلب التخطيط وان معظم المديرين يعتبرون ان التخطيط مركز لوظيفتهم االدارية

في مجملها مع خطوات اتخاذ القرارات كما تتفق العمليتان في المعايير ان مراحل عملية التخطيط تكاد تتفق 
 .خطيط وانواع القراراتتالموضوعية لتصنيف انواع ال

 والتنظيم اتخاذ القرار-ثانيا
يعتبر التنظيم وظيفة ضمن وظائف اإلدارة ويرتبط هذا بهيكل السلطة حيث يتطلب تجميع األنشطة الضرورية 

يرأس كل وحدة إدارية مسؤول عما يؤدي بداخل هذه الوحدة مع  ،في وحدات إدارية لتحقيق أهداف المؤسسة

                                                                                                                                                                                                          

.67، صمرجع سابقعادل بومجان،   1 
.70، صمرجع سابقبراهيمي سمية،   2 
.10- 62، صمرجع سابقعادل بومجان،   3 
، غير التسييرر في علوم يرسالة ماجست، "اإلنتاجيفي اتخاذ القرار  جنكيز بوكس الزمنية من خالل منهجيةالسالسل  استخدام" حضري خولة، 4

 .91،99ص ص  ،9191-9191، بسكرةخيضر، جامعة محمد  والتجارة وعلوم التسيير،العلوم االقتصادية  ،كليةمنشورة
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لذلك يهتم التنظيم ببناء هيكل عالقات السلطة مع تهيئة الظروف  .تفويضه السلطة الضرورية لتحقيق أهدافه
 .سيأالتي تساعد على خلق التنسيق على المستويين األفقي والر 

  والتنسيقاتخاذ القرار -ثالثا
يعتبر التنسيق ترتيب منظم للجهود الجماعة المؤدية لوحدة التصرف، من معايير نجاح المدير خاصة انه 

عنصر هام في العملية اإلدارية ويبرز ارتباط التنسيق بعملية اتخاذ القرار من خالل توحيد الجهود والطاقات 
قرار مراعاة ثالثة عناصر ترتبط بالتنسيق البشرية والمادية لضمان حسن اتخاذ القرارات وتنفيذها وعلى متخذ ال

 .االنسجام التكامل، التوازن، :وهي
 واالتصالالقرار  اتخاذ-رابعا

 .االتصالعبر سيمون عن وجوب تطابق مراكز اتخاذ القرار مع مراكز 
تبادل المعلومات واألفكار بين شخصين او أكثر سواء كان  ان القرار اإلداري يتخذ بناءا على نوع االتصاالت،

فاالتصاالت هي ، الذي يعتبر دعامة أساسية للقرارات ،ذلك على المستوى األفقي او العمودي ففي هرم السلطة
 .الناقلة للبيانات والمعلومات والحقائق الالزمة التخاذ قرار معين

 والرقابةاتخاذ القرار -خامسا
تضبط عملية تنفيذ القرارات كما ان عند القيام بعملية المراقبة  تنظيم وضبط وتعديل األنشطة، بة،ان عملية الرقا

 .يقوم المسؤول باتخاذ مجموعة من القرارات على أساس النتائج المتحصل عليها من هذه العملية
 العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار: رع الثانيالف

تطرقنا إلى مراحل عملية اتخاذ القرار، من تحديد المشكلة إلى أن يتخذ القرار باختيار أكثر البدائل المطروحة 
أفضلية لحل المشكلة، والهدف من إتباع هذه الخطوات هو الوصول إلى القرار السليم، ألن وقوع أية أخطاء في 

مطروحة يؤدي إلى الوصول بمتخذ القرار إلى قرار غير البيانات أو المعلومات أو عدم العناية بدراسة البدائل ال
وفي الحقيقة فإن هناك عوامل متعددة تؤثر على عملية اتخاذ القرار في مراحلها المختلفة، قد . سليم أو خاطئ

تعيق صدور القرار بالصورة الصحيحة، أو قد تؤدي إلى التأخر في صدوره، أو يلقى العديد من المعارضة سواء 
ين لتعارض القرارات مع مصالحهم، أو من المتعاملين مع المؤسسة لعدم تحقيقها لغاياتهم ومصالحهم، من المنفذ
 :العواملمن هذه 

 :تأثير البيئة الخارجية-أوال
باعتبار أن المؤسسة كنظام مفتوح فإنها تؤثر وتتأثر بمحيطها الخارجي، ومن العوامل البيئية الخارجية التي قد 

 ار هي الظروف االقتصادية والجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع، تؤثر في اتخاذ القر 
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والمنافسة الموجودة في السوق والمستهلكين، والتشريعات والتطورات التقنية والعادات االجتماعية، ضف إلى ذلك 
 .القرارات التي تتخذها المؤسسات األخرى سواء أكانت منافسة أو متعاملة

 الداخليةتأثير البيئة -ثانيا
يتأثر القرار بالعوامل البيئية الداخلية في المؤسسة من حيث حجم المؤسسة ومدى نموها وعدد العاملين  

فيها والمتعاملين معها، لذلك تعمل اإلدارة على توفير الجو المالئم والبيئة المناسبة لكي يتحقق نجاح القرار 
هدف من اتخاذ القرار وتشّجع فيه القدرة على االبتكار المتخذ، وهذا ما يتطلب من اإلدارة أن تحدد وتعلن ال

 .واإلبداع حتى يخرج القرار بالسرعة المالئمة والصورة المطلوبة
ومن العوامل البيئية التي تؤثر على اتخاذ القرار، تلك التي تتعلق بالهيكل التنظيمي وطرق االتصال والتنظيم 

 .لتنفيذ المادية والمعنوية والفنيةالرسمي وغير الرسمي وطبيعة وتوافر مستلزمات ا
 تأثير متخذ القرار-ثالثا

تتصل عملية اتخاذ القرار بشكل وثيق بصفات الفرد النفسية ومكونات شخصيته وأنماط سلوكه التي تتأثر 
بظروف بيئية مختلفة كاألوضاع العائلية أو االقتصادية أو االجتماعية، مما يؤدي إلى حدوث أربعة أنواع من 

 .عند متخذ القرار هي المجازفة والحذر والتسرع والتهور السلوك
كذلك فإن مستوى ذكاء متخذ القرار وما اكتسبه من خبرات ومهارات وما يملك من ميول تؤثر في اتخاذ القرار، 
كما أن متخذ القرار يتأثر بتقاليد البيئة التي يعيش فيها وعاداتها، ويعكس من خالل تصرفاته قيمها ومعتقداتها 

 .التي يؤمن بها
 تأثير ظروف القرار-رابعا

ويقصد بهذه الظروف الحالة الطبيعية للمشكلة من حيث العوامل والظروف المحيطة بالمشكلة والمؤثرة عليها، 
ومدى شمولية البيانات ودقة المعلومات المتوفرة، هذا ما يؤدي إلى اتخاذ القرار إما في ظروف عدم التأكد أو 

 .درجة من المخاطرة ظروف التأكد أو تحت
ويكون متخذ القرار في ظروف التأكد على علم بجميع البدائل ونتائج كل منها، يبقى فقط تحديد الحل المناسب 

الذي يعطي النتيجة القصوى، أما في ظروف المخاطرة فمتخذ القرار يستطيع أن يقدر نتائج كل بديل لعلمه 
ذي يعطي النتيجة المرغوبة، وأخيرا فإن متخذ القرار في ظروف باحتماالت حدوث كل نتيجة، ثم يختار البديل ال

عدم التأكد ال تتوافر لديه المعرفة الخاصة باحتماالت حدوث كل نتيجة لبدائل الحل، لذلك يعتمد على استخدام 
 .معايير معينة يحدد فيها ظروف القرار ثم ينتقي تبعا لذلك البديل المناسب

 تأثير أهمية القرار-خامسا
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اتخاذ قرار لحل مشكلة ما يتطلب من متخذ القرار إدراك المشكلة من جميع أبعادها والتعمق في دراستها، إن 
حتى يمكنه الوصول إلى الحل الجذري لها، وكلما ازدادت أهمية المشكلة وبالتالي أهمية القرار المناسب لها 

 .هاالالزمة لضمان الفهم الكامل ل زادت ضرورة جمع الحقائق والمعلومات
 :وتتعلق األهمية النسبية لكل قرار بالعوامل اآلتية 
 عدد األفراد الذين يتأثرون بالقرار ودرجة هذا التأثير؛ -9
 تأثير القرار من حيث الكلفة والعائد؛ -9
 .الوقت الالزم التخاذه -1

 هاالتي تعترضوالصعوبات مراحل عملية اتخاذ القرار: رابعالمطلب ال
 القرار عملية اتخاذمراحل : األولالفرع 

 H.Simonسيمون . هوة اتخاذ القرار، وقد حدد عملياختلف كتاب اإلدارة في تحديد عدد خطوات أو مراحل 
، ولكن هذه الخطوات الثالثة ال تغطي في الحقيقة 1"رالتصميم واالختياو التحري : " مراحل ثالثة التخاذ القرارات
 2:ولكي تكون كذلك ينبغي أن تمر بمراحل عديدة يمكن ترتيبها كما يأتي عملية اتخاذ القرار بكاملها،

 تحديد المشكلة -أوال
: " القرارات تتمثل في إدراك أو تحسس اإلدارة بوجود مشكلة ما، والمشكلة هي اتخاذالخطوة األولى في عملية  
أي أنها عبارة عن الخلل الذي يتواجد نتيجة  3".نحراف أو عدم توازن بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكونا

 .الحالة القائمة عن الحالة المرغوب في وجودها اختالف
وعند تحديد المشكلة يجب التعمق في دراستها لمعرفة جوهر المشكلة الحقيقي وليس األعراض الظاهرة التي 

ن األهمية ألنه يحدد بدوره مدى توحي لإلدارة على أنها المشكلة الرئيسية، وهذا التحديد على جانب كبير م
ففي حالة عدم معرفة المشكلة الحقيقية فإن القرار الذي سيتخذ سيكون قرار غير سليم . فاعلية الخطوات التالية

لعدم مالءمته للمشكلة التي صدر بصددها، فقد تكون مشكلة مدير المبيعات ال ترتبط بتعديل الحملة الترويجية 
تكون ناتجة عن أسباب أخرى مثل عدم تصميم السلعة بشكل يناسب رغبة المستهلك أو لزيادة المبيعات بقدر ما 

 .أسعارها ارتفاع
ولهذا فإن لهذه المرحلة أهميتها الكبيرة، إذ يجب على متخذ القرار أن يكتسب الخبرة والدراية الالزمتين لترتيب 

ي تعترض سير العمل في منظمته من ناحية هذه المشاكل بحسب األولوية من ناحية، ولتحديد نوعية المشاكل الت

                                                             
1  Jean- François Dhénin, Brigitte Fournier. OP. CIT. P: 188. 

 .886ص، 8812دار النهضة العربية، بيروت،  ،"(مدخل وظيفي)إدارة األعمال "، جميل أحمد توفيق 2
 .1ص ، 8884 ،القاهرة، مكتبة عين شمس والمكتبات الكبرى ،"االبتكاريالمنهج العلمي مع اهتمام بالتفكير تحليل " ،اتخاذ القرارات ،سيد الهواري 3
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فتعيين أولوية كل مشكلة له أهمية خاصة، إذ أنه ليس من المعقول أن تسعى المؤسسة لحل مشكلة لم . أخرى
 .يعد لها وجود أو أصبحت في مرتبة ثانوية لمشكلة أخرى

 1:تنقسم المشاكل في مجملها إلى نوعين رئيسيين هماو  
 :الروتينيةأو  االعتياديةالمشاكل -1

وهي مشكالت بسيطة يتكرر حدوثها بذات شكلها وموضوعها، مثال ذلك المشكالت المتعلقة بحضور األفراد  
وتوزيع األعمال بينهم وتطبيق التعليمات عليهم، وبالتالي فإن هذا النوع من المشاكل ال  وانصرافهمالعاملين 

 .المناسبة لها الحلول الختياريحتاج إلى كثير من الجهد والتحليل 
 المشاكل غير االعتيادية أو الجديدة -9

وهي مشكالت تتصف بالعمق والتعقيد، ويحتاج حلها إلى نوع من التشاور أو التفاهم، مثال ذلك التدهور الذي  
وعليه . ءهاأو االنخفاض الذي يحصل في مستوى أدا ؤسسةالم منتجاتيحدث في مبيعات منتوج أو أكثر من 

نمامن المشاكل ال يمكن مواجهته بقرارات مستعجلة،  فإن هذا النوع من ذوي  االستعانة باختصاصيينينبغي  وا 
 .الخبرة والرأي

 تحليل المشكلة  -اثاني
والحقائق بعد أن يتعرف الباحث على طبيعة المشكلة ويحددها فإنه يقوم بتحليلها، أي تصنيفها وتجميع البيانات  

القرارات بشأنها  باتخاذومن الضروري تصنيف المشكلة لغرض معرفة الفرد الذي سيقوم . والمعلومات المتعلقة بها
ألفراد االقرار، واألفراد الذين يجب أن ُيبلغوا بصدور القرار ومحتواه، و  اتخاذعند  استشارتهمألفراد الذين يجب او 

 .الذين سينفذون القرار
 2:بعة أسس هيوعادة يتم التصنيف حسب أر 

  بها للقيام بالعمل  المؤسسة االلتزامأي الفترة الزمنية التي ينبغي على )الفترة الزمنية المستقبلية للقرار
 (.المتعلق بالقرار

 وقع القرار على الوظائف والمجاالت األخرى. 
   عدد االعتبارات النوعية التي تدخل في القرار. 
   مدى التكرار المنتظم للقرار. 

                                                             
 .806ص، مؤسسة دار الكتب والطباعة والنشر، بغداد، بدون سنة نشر، "مبادئ إدارة االعمال" ،خليل محمد حسن الشماع واآلخرون 1
 .828ص ، 8881األردن، . دار اليازوري العلمية، عمان ،"نظريات ومفاهيمأسس اإلدارة الحديثة "، بشير العالق 2
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قرار بشأنها تتطلب القيام بجمع البيانات والمعلومات والحقائق المتعلقة  التخاذإن عملية تحليل المشكلة   
بها وما يحيط بها من إشكاالت، وعلى متخذ القرار أن ينتقي المعلومات والحقائق ذات العالقة بالمشكلة ويستبعد 

 .غيرها من المعلومات، وعليه أن يتأكد من صحة المعلومات
لحقائق المتعلقة بالمشكلة إما اي كثير من الحاالت ال يستطيع متخذ القرار أن يحصل على جميع المعلومات و وف

بسبب عدم توافر المعلومات أو ألن الحصول عليها يكلف الكثير من الوقت والمال، فليس من الضروري 
المعلومات غير المتوافرة حتى قرار سليم، ولكن من الضروري معرفة نوعية  التخاذالحصول على كل الحقائق 

 .يستطيع أن يحدد درجة المخاطرة التي يتضمنها القرار
 (تحديد البدائل أي)تنمية الحلول البديلة -اثالث
، ذلك اتخاذهاإذا تم إنجاز الخطوتين السابقتين بنجاح أمكن تحديد بدائل الحلول أو القرارات التي يمكن   

ويحصرها في نطاق واضح، وتحليل المشكلة يفصح عن األسباب التي أدت أن التشخيص السليم يحدد المشكلة 
 .إليها، والتعرف على األسباب يرشد إلى بدائل الحل

تلك  "يقصد بالبدائلو القرار هي البحث عن البدائل والحلول المختلفة،  اتخاذفالخطوة الموالية في عملية 
 1".ق بين ما يحدث فعال وما يجب أن يكونالتصرفات أو الحلول التي تساعد على اإلقالل من الفر 

 2:ويعد البديل الوسيلة الموجودة لحل المشكلة القائمة، ويشترط في الحل البديل أن يتميز بما يأتي
أي قدرته على تحقيق بعض النتائج التي يسعى متخذ القرار )أن تكون له القدرة على حل المشكلة  -

 (.للوصول إليها
 .واإلمكانات المتاحةأن يكون في حدود الموارد  -
 .لالختياروجود أحد الشرطين دون اآلخر ينفي عن الحل صفة البديل القابل  -
 يجب أن يقوم متخذ القرار بوضع أكبر عدد ممكن من الحلول البديلة حتى يضمن عدم وقوعه في -

اختيار البديل المناسب، والبديل المناسب هو الذي يفي بمجموعة من الشروط  وعدمالخطأ 
 .طلبات الدنياوالمت

كما أنه على متخذ القرار عند وضعه للحلول البديلة ينبغي دائما أن يأخذ في الحسبان حل عدم القيام بأي عمل 
، ويعتبر هذا كحل محتمل، والقليل من الناس من يعترف بأن عدم (قرار اتخاذإبقاء الحالة كما هي أي عدم  أي)

المواقف قد يترتب على القيام بأي عمل مساوئ ومضار تفوق  القيام بأي عمل يعتبر قرارا كامال، ففي بعض
 (.قرار اتخاذعدم )بكثير أية مزايا قد تتحقق، ومن ثم فمن األفضل عدم القيام بأي عمل 

                                                             
 .22ص، 8884/ 82، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 01، ط"نظرية القرارات االدارية"، ناديا أيوب 1
 .801ص، ابقمرجع سواآلخرون، خليل محمد حسن الشماع  2
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 بديلتقييم كل -ارابع
من تحديد الحلول البديلة للمشكلة، تأتي مرحلة تقييم نتائج البدائل، أي تعيين ما يتمتع به كل بديل  االنتهاءبعد  

 .من مزايا وما يتصف به من عيوب، ومدى إمكانية مساهمته في حل المشكلة موضوع البحث
حددة ال تظهر بصورة وتعد هذه المرحلة من المراحل التي تتطلب جهدا فكريا شاقا، ألن مزايا وعيوب البدائل الم

واضحة عند الدراسة ولكنها تظهر فعال عند التطبيق في المستقبل، فهذه الخطوة بطبيعتها تستلزم التنبؤ 
 .لذلك غالبا ما يرافق مقارنة البدائل وتقييمها الشك وعدم التأكد من صالحيتها. بالمستقبل

 1:أثناء تقييم البدائحل، منها اعتباراتمن مراعاة عدة  وال بد
 .مدى قدرة كل حل على إنهاء المشكلة-9
 .2(األخالقياتأي غير مستحيل أو متعارض مع القوانين أو )إمكانية تنفيذ البديل -9
 (.كل بديل له ثمن)التكاليف المالية التي يتطلبها البديل -1
 .  المدة الزمنية التي يستغرقها البديل في حل المشكلة-1
ونجاح متخذ القرار في تقييمه للبدائل أمر يتوقف على مدى صدق وحداثة البيانات التي يجب أن يحاط      

 .بها، وكذلك على مدى وصول هذه المعلومات في الوقت المناسب أي قبل إصدار القرار
 حلأفضل  اختيار-اخامس

بعد القيام بتحديد المشكلة وتحليلها وتنمية الحلول البديلة وتقييم كل حل، فإن متخذ القرار يكون من   
موقف يسمح له بمحاولة تحديد الحل األفضل، أي البديل المناسب على ضوء المعلومات التي توافرت، وتسمى 

 .بالذاتالنهائي على بديل  االستقرارهذه المرحلة أيضا بمرحلة الحسم أو مرحلة 
المتعلقة بالبدائل المطروحة قد حددت، وبعد أن تكون الصورة العامة لكل حل بديل قد  االحتماالتفبعد أن تكون 

ألحد البدائل في ضوء  االختيارعملية الترجيح أو " معالمها في ذهن متخذ القرار، تأتي  اتضحتتبلورت و 
ودرجة المعرفة والخبرة السابقة التي يتمتع بها متخذ القرار لبيئية من جهة، او  االجتماعيةو  االعتبارات االقتصادية

 3" .من جهة أخرى
هذا البديل دون غيره يجب أن تخضع عملية التقييم إلى مراجعة من حيث مدى دقة  باختيارقرار  اتخاذوقبل 

لبدائل، وهل توجد المعلومات التي يستند عليها القرار، وهل يرتبط القرار بأهداف المؤسسة، وهل تم تقييم جميع ا
وهذه . القرار النهائي اتخاذالنهائي للبديل، فإذا تمت هذه المراجعة يتم  االختيارمعلومات جديدة قد تؤثر على 

                                                             
 .684، ص8886، بيروت، الدار الجامعة، "أصول علم اإلدارة العامة"، عبد الغني بسيوني عبد اهلل 1
.78، صمرجع سابقسيد الهواري،   2 

 .807، صسابق مرجع، خرونآلخليل محمد حسن الشماع وا 3
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أفضل حل  اختيارللمساعدة على  استخدامهاالعملية ليست بالسهلة ولكن توجد هناك بعض المعايير التي يمكن 
 1:من بين الحلول المحتملة، ومنها اآلتي

   فيتم مقارنة المكاسب المتوقعة بالمخاطر المتوقعة؛( البديل اختياردرجة المخاطرة المتوقعة من ) الخطر -9
عناصر اإلنتاج المادية والبشرية  استغاللالبديل الذي يضمن كفاية  اختيارأي  :الجهدالوفر في  -9

 الممكنة؛المتاحة بأقل الجهود 
 وعاجال؛عندما يكون الحل ملحا  المطلوبةالسرعة البديل الذي يضمن تحقيق اختيار  -1
البديل الذي يتفق مع وجود اإلمكانات والموارد المادية والبشرية  اختيار: الموارد المتاحة وقيودها -1

لمهارات واالقرار توافر الخبرات  تنفيذالالزمة، وتظهر أهمية الموارد البشرية بشكل خاص عندما يتطلب 
 .األداء التي تزيد عن قدرة العاملين على

أهداف المنظمة وسياستها وفلسفتها، ويحقق مجموعة من العوامل  :البديل الذي ينسجم مع اختيار -9
بيئة العمل ،وتأمينبجودة األداء واالرتفاعالتي تحددها اإلدارة مثل التوفير في النفقات والوقت  االستراتيجية
 2.اإلنسانية الناجحةوالعالقات المريحة 

الظروف البيئية المحيطة، ومدى مساعدتها لتنفيذ البديل ونجاحه أو تعطيلها له  :عن المعلومات المتاحة -3
 نتائجه؛وتعويق 

التي بني عليها الحل ومقدار الخطأ الذي يمكن أن يترتب على هذا  مدى النقص في المعلومات -9
 3.عدم تحقيق النتائج المحددة ومدى احتمالالنقص، 

للبديل المناسب باإلضافة إلى العوامل الموضوعية، بالقيم والعادات التي يتمسك  اختيارهالقرار يتأثر في  متخذ 
وتجدر اإلشارة إلى . بها والخبرات السابقة والمعلومات الشخصية والضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها

اف المؤسسة البديل الذي يسهم أكثر من غيره في تحقيق أهد اختيارأن على متخذ القرار أن يحرص على 
 .تنحصر نظرته في تحقيق أكبر فائدة إلدارته أو قسمه فقط وأالبصورة عامة، 

البديل  اختيارالقرار صعبة، فهذه مجموعة من الوسائل المساعدة لمتخذ القرار على  اتخاذولما كانت عملية 
 4.األمثل
 .(وعدم التحيز االندفاعوعدم  التعقل):الموضوعيةالمقارنة -أ

                                                             
 .882ص، سابق مرجع، جميل أحمد توفيق 1
 .21ص ، ابقمرجع س، ناديا أيوب 2
 .711ص ، 8881القاهرة،  ،WASCAD ،6، ط الفكر المعاصر في التنظيم واالدارة، سعيد يسن عامر،علي محمد عبد الوهاب 3
 .72ص ، سابق مرجع ،سيد الهواري 4
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 ؛(أو من خارجها/ داخل المنظمة و  من)والمستشارين والمتخصصين  بآراء الخبراءاالستعانة  - ب
 حسب أولويتها؛ ترتيبا تنازلياترتيب البدائل  - ج
 في إيجابيات وسلبيات كل بديل مطروح؛إعادة النظر  - د
كبحوث : شكل أرقام أو رموز فيلوضع المشكالت وبدائلها باألساليب واألدوات الرياضية  االستعانة - ه

 .ليات، شجرة القرار، نظرية المباريات، التحليل الحديالعم
 .تحويل القرار إلى عمل فعال ومتابعته - و

غير  االعتقادالبديل المناسب للحل، ولكن هذا  اختياريعتقد بعض متخذي القرار أن دورهم ينتهي بمجرد   
يعني ببساطة تنفيذ )صحيح، فالعملية ال تنتهي إال بوضع القرار موضع التنفيذ، أي بتحويله إلى عمل فعال 

عن طريق تعاون اآلخرين، وهنا كل ما يمكن لمتخذ القرار فعله هو إبالغ ( األفعال المضمنة في البديل المختار
 .األخرين ماذا ينبغي عليهم عمله وتحفيزهم على عمل ذلك

عملية تحويل الحل إلى عمل تستلزم أن يتفهم القائمون بالتنفيذ التغيرات المتوقع حدوثها في سلوكهم     و 
وتصرفاتهم، كذلك التغيرات المتوقعة في تصرفات األشخاص اآلخرين الذين يعملون معهم، ولكن الفهم وحده ال 

 .يكفي إذ ال بد من تحفيزهم وترغيبهم
ومن أفضل وسائل تحفيز األفراد ودفعهم للعمل هي تلك التي تجعل العاملين يؤمنون بأن القرار المتخذ   هو 

القرار خاصة في مراحل تنمية الحلول وتقييمها       اتخاذفي عملية  باشتراكهمقرارهم، ولن يتأتى ذلك إال 
هار بعض الصعوبات أو الموارد المتاحة غير واختيار أنسبها، ألن مشاركتهم في هذه المراحل قد تساعد على إظ

 .المستعملة التي تكون غير معروفة بالنسبة لمتخذ القرار
، لذلك فإن عملية متابعة باستمرارالقرار قد تتغير  اتخاذوبما أن كثيرا من العوامل والمتغيرات التي تحيط بعملية 

 .راته وقدرتها على تحقيق األهدافورقابة التنفيذ تساعد متخذ القرار على التأكد من سالمة قرا
فمتخذ القرار بمتابعته المستمرة يتعرف على أوجه القصور والعقبات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ ويسعى لتذليلها، 

إجراءات إضافية  اتخاذويمكنه من خالل المتابعة هذه الوقوف على النتائج والمتطلبات، كتعديل القرار أو 
 .لتنفيذه
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 الصعوبات التي تعترض عملية اتخاذ القرار :الثانيلفرع ا
من الصعوبات التي تعترض أي قرار هو عدم وجود أي قرار يرضي الجميع بشكل كامل،      

ولكنه يمثل على األقل أحسن الحلول في ظل الظروف والمؤثرات الموجودة، فكثيرا ما يجد متخذ القرار نفسه 
 1:من الوصول إلى القرار المناسب، ويمكن إجمال هذه العوائق في معرضا لكثير من العوائق التي تمنعه

يلقى متخذ القرار صعوبة في تحديد المشكلة نتيجة تداخل مسبباتها  :عدم إدراك المشكلة وتحديدها-أوال
بنتائجها، مما يتعسر عليه عدم القدرة على تمييزها بدقة وبالتالي تتجه جهوده لمعالجة المشاكل الفرعية من هذه 

 .المشكلة وعدم التعرض إلى المشكلة الحقيقية لعدم قدرة تحديدها وتعريفها
إن القرارات تسعى دائما  :تحديد األهداف التي يمكن أن تتحقق باتخاذ القرارعدم القدرة على -ثانيا

لتحقيق مجموعة من األهداف، هذه األخيرة قد تتعارض مع بعضها وقد تتعارض مع أهداف بعض اإلدارات 
همية، ثم واألقسام أيضا، كما قد تختلف في أهميتها مما يتطلب من متخذ القرار أوال؛ التمييز بين أقل األهداف أ

 .توجيه الجهود لتحقيق األهداف األكثر أهمية
قد يكون متخذ القرار واقعا عند اتخاذ قراره تحت تأثير بعض العوامل، : شخصية متخذ القرار-ثالثا

كالقيود الداخلية التي تشمل التنظيم الهرمي الذي تقرره السلطة وما ينجم عنه من بيروقراطية وجمود وضرورة 
ات الداخلية أو القيود الخارجية، وبالتالي ينجم عنها خضوع متخذ القرار لسلطة أعلى تحدد التقيد باإلجراء

 .الغايات الكبرى الواجب تحقيقها، مما ينعكس سلبيا على أفكاره وتطلعاته مما يؤثر على المؤسسة ونجاحها
ذ القرار، إذ تعد يعد عدم توافر المعلومات من أهم الصعوبات التي تواجه متخ :نقص المعلومات-رابعا

المعلومات من أهم موارد المؤسسات في العصر الحديث حيث يجب أن تعطي صورة متجددة عن بيئة العمل 
مكاناته والقيود  .وظروفه وا 

وبما أن صحة القرار تبنى على صحة المعلومات التي استخدمت التخاذه، فإن متخذ القرار مطالب 
 .لحصول عليها، والعمل على جمعها وتحليلها وتحديثها باستمراربتحديد نوع المعلومات الالزمة ومصادر ا
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 اتخاذ القراراتب تحليل جدول سيولة الخزينة عالقة :المبحث الرابع
ان جدول سيولة الخزينة يعتبر أداة فعالة في تقييم مدى قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها من ثم     

وبالتالي فهي تساهم بشكل  ،العمل على تحديد وتدعيم نقاط القوة ومحاولة تفادي أو التخفيف من نقاط الضعف
يعتمد عليها المسير في تحقيق األهداف  كبير في عملية اتخاذ القرارات المالية الحتوائها على األسس التي

 .المالية المرجوة للمؤسسة واتخاذ القرارات العملياتية واالستثمارية والتمويلية
وسنقوم في هذا المبحث بدراسة اإلدارة المالية والقرارات المالية، ومعرفة دور جدول سيولة الخزينة في 

 .الماليةاتخاذ القرارات 
 جدول سيولة الخزينةتحليل : المطلب األول

 .المطلب سنتطرق الى تحليل جدول سيولة الخزينة ومنه معرفة عالقته باتخاذ القرارات في هذا
يكتسب تحليل جدول سيولة الخزينة أهمية كبيرة في دنيا األعمال وذلك لدوره الهام في اتخاذ القرارات 

 :ا التحليل في صورتين هماالمالية بوجه عام وقرارات االئتمان بشكل خاص، ويمكن اجراء هذ
الذي ينصب على البيانات المالية التاريخية للمنشأة وبالتالي ال  :التحليل التاريخي للتدفق النقدي-أ

واألداة . يراعي البعد الزمني أو توقيت التدفق النقدي ليتخطى بذلك ما يعرف بمفهوم القيمة الزمنية لوحدة النقد
ؤشرات ونسب المستخدمة حاليا في هذا النوع من التحليل هي قائمة التدفق النقدي وما يمكن اشتقاقه منها من م

 .مالية
الذي ينصب على بيانات مستقبلية أو متوقعة وبالتالي يتطلب  :التحليل المستقبلي للتدفق النقدي-ب

مراعاة البعد الزمني من خالل توقيت التدفقات النقدية خصوصا إذا ما تجاوزت توقيت هذه التدفقات السنة، مما 
ويطلق على هذا النوع من التحليل تحليل التدفقات النقدية يتطلب مراعاة مفهوم القيمة الزمنية لوحدة النقد، 

وأكثر المجاالت استخداما لهذا النوع من التحليل هو دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم . المخصومة
 .المشروعات

وتعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية التي تساعد مستخدمي هذه القوائم في التعرف على 
وضاع المالية للمؤسسة موضوع التحليل، وتأتي أهمية قائمة التدفقات النقدية في أنها تبين األثر النقدي لكافة األ

من كونه يشكل تدفقا نقديا  المالية مع بيان طبيعة هذا األثرالنشاطات التي قامت بها المؤسسة خالل الفترة 
ة للتدفقات النقدية ضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة داخال للمؤسسة أو خارجا منها، كما أن تقسيم هذه القائم

المؤسسة على توليد النقد وهو العنصر الذي يستخدم نقاط القوة والضعف من حيث قدرة  يساعد في التعرف على
 .في تسديد االلتزامات وتمويل التوسعات وتوزيع األرباح سواء في المدى القصير أو المدى الطويل
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النقدي لكافة النشاطات التي مارستها المؤسسة خالل الفترة الحالية من خالل  وتحدد هذه القائمة األثر
المقارنة بين رصيد النقد في أول الفترة ورصيد النقد في اخر الفترة، والتعرف على العمليات التي أثرت على النقد 

يان نقاط القوة والضعف وال شك في أن للتحقق من ذلك أهمية كبيرة من حيث ب. باعتباره أكثر الموجودات سيولة
 على أداء المؤسسة، والحكم على احدى الفرضيات المحاسبية األساسية وهي االستمرارية، باإلضافة 

الى المساعدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية مستقبال وذلك من أجل معالجة الفائض أو العجز المتوقع 
 1.والمشاكل والفرص التي قد تنشأ
سيولة الخزينة من أهمية الجدول نفسه حيث يستطيع المحلل المالي من خالل  وتأتي أهمية تحليل جدول

هذا التحليل الحكم على أداء المؤسسة أو التنبؤ باالستمرار أو بالفشل للمؤسسة ويكون التحليل اما من عدة قوائم 
لى سيولة لسنين مختلفة أو مقارنة بقوائم مؤسسات أخرى أو عن طريق استخدام النسب المالية للحكم ع

 .واستمرارية أو فشل المؤسسة
 :ومن عمليات التحليل لجدول سيولة الخزينة         

 التحليل الرأسي أو العمودي :الفرع األول
وذلك بعد الفصل بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة واعتماد اجمالي كل منهما 

مختلفة ومعرفة مساهمة كل نشاط من التدفق النقدي للمؤسسة ككل لألنشطة الثالثة ال %911ة كأساس للمقارن
ويتمكن المحلل المالي من معرفة أين يكون اعتماد المؤسسة للحصول على التدفقات النقدية الداخلة وأين يكون 

 2.استخدام هذه التدفقات النقدية الخارجة بصورة أكبر من حيث حجم االنفاق والصرف
 النسب في تحليل جدول سيولة الخزينةاستخدام  :الفرع الثاني

 3وهي نسب تستخدم في الحكم على سيولة واستمرارية المؤسسة وهي متمثلة في هذه النسب
 :ةمؤسستقييم جودة أو نوعية أرباح ال-أوال

 :نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية-1
 :تحدد هذه النسبة بالمعادلة التالية

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية   =               
 االحتياجات النقدية األساسية                  
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 :ويقصد باالحتياجات النقدية األساسية ما يلي
 التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية-أ
 مدفوعات أعباء الديون-ب
 ظة على الطاقة اإلنتاجيةاالنفاق الرأسمالي الالزم للمحاف-ج
 1سداد الديون المستحقة خالل العام-د
 :مؤشر النقدية التشغيلية-9

وهي تقيس جودة األرباح وعدمه ويطلق على هذه النسبة مؤشر النقدية وهي تجمع بين قائمة الدخل 
 وجدول سيولة الخزينة وتعكس مدى نجاح المؤسسة في دعم أرباحها المتحققة

 صافي التدفق النقدي التشغيلي=              
 صافي الدخل                

 :النشاط التشغيلي" دليل"مؤشر -3
 ويحدد هذا المؤشر بالمعادلة التالية على توليد التدفق النقدي التشغيلي

 
 صافي التدفق النقدي التشغيلي =             
 ربح التشغيل قبل الفوائد والضريبة               

 2وتوضح هذه النسبة مقدرة األنشطة التشغيلية في المؤسسة على توليد التدفق النقدي التشغيلي
 :العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي-4

 :ويحدد بالمعادلة التالية
 صافي التدفق النقدي التشغيلي    =       
 مجموع األصول              

 وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة أصول المؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي
 :نسبة التدفق النقدي التشغيلي-5

 دية من األنشطة التشغيليةجملة التدفقات النق=           
 صافي المبيعات             
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 النقديةوتعكس هذه النسبة مدى كفاءة سياسات االئتمان في تحصيل 
 :تقييم السيولة-ثانيا

 :نسبة تغطية النقدية-1
 دفق النقدي من األنشطة التشغيليةجملة الت=      

 لألنشطة االستثمارية والتمويلية جملة التدفقات النقدية الخارجة    
 :ومن األمثلة على التدفقات النقدية الخارجة الضرورية لألنشطة التمويلية االستثمارية ما يلي

 الديون والقروض مستحقة الدفع-
 الدفعات االيجارية لعقود االيجار التمويلي-
 المبالغ المدفوعة في شراء األصول الثابتة-
 توزيعات األرباح-

 :نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون-9      
 فوائد الديون=         

 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية  
هذه النسبة مؤشر سيئ وينبئ بمشاكل قد تواجهها المؤسسة في مجال السيولة الالزمة لدفع الفوائد ارتفاع 

 .المستحقة للديون
 :يم سياسات التمويلقيت-ثالثا

 المجالمن أهم النسب المفيدة في هذا 
 
 نسبة التوزيعات النقدية-1
  

 
المؤسسة في مجال توزيع األرباح ومدى استمرار واستقرار توفر معلومات عن السياسة التي تتبعها إدارة 

 كما تعتبر مؤشرا لقدرة المؤسسة توزيع أرباح نقدية عن طريق عرض مقلوب هذه النسبة. هذه السياسة
 نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة -9

 المتحصالت النقدية المحققة من ايراد الفوائد والتوزيعات   =    
 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية           

 تقيس هذه النسبة األهمية النسبية لعوائد االستثمارات سواء في القروض أو في األوراق المالية

  التوزيعات النقدية للمساهمين=         
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة     
 شغيليةالت
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 :نسبة االنفاق الرأسمالي-3
 الرأسمالي الحقيقياالنفاق =    
 التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة األجل واصدارات األسهم والسندات      

تقيس هذه النسبة األهمية النسبية لمصادر التمويل الخارجي في تمويل االنفاق الرأسمالي المستثمر في حيازة 
لمقرضين بتوفير مؤشرات لهم عن كيفية استخدام األصول اإلنتاجية الثابتة وتخدم هذه النسبة فئتي المستثمرين وا

 1أموالهم
وهناك عدة نسب يمكن الحصول عليها وذلك حسب وجهة نظر الشخص القائم بعملية تحليل البيانات 

 ومدى االستفادة منها في مجال تحليله المحدد مسبقا
 نسب المديونيةمنها أيضا -رابعا

 الديون الى اجمالي الموجودات-1
 اجمالي الديون=        
 اجمالي الموجودات        

 عدد مرات تغطية التدفقات النقدية-9
 التدفقات النقدية الداخلة=      

 دفعات تسديد الدين+أرباح األسهم العادية +االلتزامات المالية الثابتة         
 تجاه الدائنين أو حملة األسهمتقيس هذه النسبة مدى تغطية التدفقات النقدية للمؤسسة التزاماتها النقدية 

 نسب إضافية أخرى-خامسا
 نسبة التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي الى االلتزامات المتداولة-1

وهي تقيس عدد مرات تغطية الديون فاذا كانت المرات أكثر دلت على مقدرة المؤسسة في االستمرارية 
 وتوفر السيولة وكفايتها في سداد الديون

 التدفقات النقدية الداخلة من التشغيلي             =       
 2االلتزامات المتداولة أو اجمالي االلتزامات                 
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 نسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي الى المبيعات-9
وهي ترتبط بين التدفقات التشغيلية من جهة المبيعات المحققة من جهة أخرى وتقيس مدى كفاءة سياسات 
االئتمان في تحصيل النقدية على المبيعات اآلجلة وهي نسبة مئوية كلما كانت عالية دلت على جودة الربحية 

 وعدمه في انخفاضها وتقاس كالتالي
 

 دفقات النقدية التشغيلية الداخلةصافي الت=         
 المبيعات             

النقدية الخارجة من األنشطة االستثمارية نسبة صافي التدفق النقدي التشغيلي الى التدفقات -3 
 والتمويلية

وتقيس مدى مقدرة المؤسسة في توفير سيولة كافية الستمرار تشغيل أنشطتها االستثمارية والتمويلية 
 :وتحسب كالتالي

 صافي التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة=           
 اجمالي التدفقات النقدية الخارجة ألنشطة االستثمار والتمويل  
 نسبة تدفقات النشاط التشغيلي الى توزيعات األرباح النقدية-4

وتسمى أيضا بنسبة القدرة على دفع التوزيعات فكلما ارتفعت النسبة دلت على مقدرة المؤسسة على سداد 
ذا انخفضت بينت العكس فشل المؤسسة    :في سداد حقوق المساهمين وتقاس كالتاليالتوزيعات وا 

 صافي التدفق النقدي للنشاط التشغيلي=          
 توزيعات األرباح    

 .ويتم تقييم المؤسسة باتباع احدى الطرق الموضحة أدناه: تقييم المؤسسة-5
 .ي الموجوداتكما في تاريخ محدد بدون قيمة او تحديد قيمة للشهرة مضافا الى صاف: القيمة الدفترية-أ

وبإضافة الشهرة أو بدون الشهرة يتم التقييم من قبل أخصائيين في مجال : القيمة الدفترية المعدلة-ب
 تقييم المؤسسات ويؤخذ بعين االعتبار وضع السوق العمالء عمر المعدات

اإليرادات ومن ثم القيمة المالية لإليرادات المستقبلية تؤخذ في الحسبان قدرة استمرار المؤسسة في خلق 
خصم هذه اإليرادات المتوقعة على أساس نسبة معقولة تحدد النسبة على العائد المتوقع على السهم من مثل هذه 

 االستثمارات
يتم تحديد القيمة من العمليات وباستعمال المضاعف برسملة اإليرادات المتوقعة : مضاعف الربح-ج

 .المشابهة في العملياتالمقبول للقطاع أي مجموعة من المؤسسات 
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 1.ويشمل معدل اإليرادات المعقولة على اإليرادات التاريخية وااليرادات المستقبلية
 الماليةالقرارات اتخاذ  :انيالمطلب الث

: والتي تنقسم الى( القرارات المالية)سنقوم في هذا المطلب بدراسة القرارات من وجهة نظر التحليل المالي 
 .القرار التمويلي وقرار توزيع األرباحالقرار االستثماري، 

 القرار االستثماري :ولالفرع األ 
 .قبل التطرق الى القرار االستثماري سنقوم بتعريف االستثمار ونذكر خصائصه

 االستثمارمفهوم -أوال
هو استخدام مبلغ مالي حالي في عملية ينتظر من ورائها أرباح مستقبلية موزعة عبر " :تعريف االستثمار

 2."منالز 
نوع من االنفاق ولكنه على أصول يتوقع منها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة من الزمن "هو :9فتعري

تمييزا له عن المصروفات التشغيلية أو المصروفات الجارية  ولذلك يطلق عليه البعض مصطلح إنفاق رأسمالي
 3".مثل الصيانة وتكلفة المشتريات واألجور والمصروفات العمومية

التعريف المحاسبي لالستثمار أفضل تعريف لبند االستثمار هو التعريف الذي تبناه المعيار  :1تعريف
، أرباح)أصل تحتفظ به المؤسسة بهدف زيادة الثروة من خالل التوزيعات "اذ عرف االستثمار بأنه " 99"الدولي 
أو الزيادة الرأسمالية أو لمنافع أخرى تعود للمؤسسة المستثمرة مثل تلك التي تحصل عليها من  (عوائد، ايجار

 ."خالل العالقات التجارية
أصل له خاصية القدرة على توليد " :بشكل عام بأنه راالستثما( 99)وقد عرف مشروع المعيار البريطاني 

 4."قيمةأو زيادة في ال/المنفعة االقتصادية في شكل توزيعات و
 :خصائص االستثمار-ثانيا
مباني معدات )أهمية النفقة التي تتحملها المؤسسة نظرا لألموال المخصصة القتناء استثمارات هامة -

 (.وأدوات معدات نقل عالمات
يترجم االستثمار تعهد المؤسسة على المدى الطويل أي ارتباطه بالمستقبل وبالتالي عنصر االحتماالت -

 .القراراتأساس في اتخاذ 
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 .يشكل االستثمار خطرا لكون ارتكاز المردودية الناجمة عنه على عوائد محتملة-
 1.يشكل االستثمار وزنا هاما على مستوى الهيكلة المالية للمؤسسة-
 .وجود تكلفة الفرصة البديلة نتيجة التضحية بمبالغ معينة في مشروع معين وترك بديل اخر-
 2.التخاذ اما بالموافقة على االستثمار أو رفضه أو تعديلهدراسة كل العوامل السابقة -

 :قرارات االستثمار-ثالثا
تعتبر القرارات االستثمارية من أهم قرارات اإلدارة المالية وأعقدها بسبب طبيعتها االستثمارية والغالب في 
هذه القرارات أن اإلدارة المالية تلجأ لها أمال في زيادة العائد على االستثمار أو القوة االيرادية من أجل تعظيم 

 3.دثروة المالك أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الواح
ما في خلق أصول والغالب في أن هذه القرارات أن اإلدارة المالية تسعى الستخدام أموالها االستثمارية ا 

في خلق استثمارات عينية  (الذمم المدينة' األوراق المالية'االستثمارات قصيرة األجل / النقدية )مالية جديدة مثل 
يعني أن قرارات االستثمار سوف تنحصر في اختيار نوع وهذا ( األبنية/ اآلالت والمعدات/ خزونالم)مثل 

األصول التي يجب أن تستخدم من قبل إدارة المؤسسة لتحقيق أكبر عوائد مصاحبة لالستثمار وبصفة عامة 
ولكون عوائد المستقبل غير معروفة بدرجة من الدقة والضمان لذلك فان قرارات االستثمار البد أن تتضمن درجة 

مرتبط مع درجة المخاطرة وبصورة طردية لذلك كلما زادت الرغبة في تحقيق  ن العائد المتوقعمن المخاطرة أل
 .عائد أكبر زادت المخاطرة

 :المتوقعة الىويمكن تصنيف قرارات االستثمار في ضوء البعد الزمني للعوائد 
تتركز هذه القرارات حول االستثمار في " إدارة رأس المال العامل"4القرارات االستثمارية قصيرة األجل -1

األصول المتداولة والتي تشكل جزءا مهما من حركة االستثمار الداخلي للمؤسسة ويعتبر جزءا مهما من 
مسؤوليات اإلدارة المالية أن يتم تحديد حجم االستثمار في األصول المتداولة مكوناته وذلك الرتباط هذا الجزء 

بقدرة المؤسسة على تحقيق وتعظيم عوائدها وفي تحديد السيولة المطلوبة لذلك فان القرار السليم هو القرار الذي 
يتضمنه الحجم االقتصادي األمثل لالستثمار في األصول المتداولة حيث أن أهم مشكلة تواجه اإلدارة المالية في 

ربحية والسيولة اذ أن قلة االستثمار في األصول المتداولة قد ادارتها لرأس المال العامل هي عملية المبادلة بين ال
يوقع المؤسسة في مشاكل العسر المالي وبالتالي عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها القصيرة األجل مما يزيد من 
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ن فا" تجميد لألموال"احتماالت افالسها وعلى العكس من ذلك اذا زادت االستثمارات في األصول المتداولة 
 الربحية لدى المؤسسة ستتأثر وبشكل سلبي 

 1:والعسر المالي بشكل عام يقسم الى نوعين هما
ويعني قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل في أوقاتها المحددة ولكن لو  :عسر مالي فني-أ

في هذه الحالة هو عسر  أعطيت مهلة كافية فإنها ستتمكن من الوفاء بهذه االلتزامات أي أن العسر المالي
مؤقت وفي هذه الحالة تكون قيمة أصول المؤسسة أكثر من قيمة ديونها أي أن للمؤسسة قيمة صافية موجبة 

بأصول غير قابلة للتحويل الى نقدية  وغالبا ما يكون السبب في العسر المالي بالفني هو التوسع في االستثمار
 .يلها الى نقدية يؤدي الى حدوث خسائر مرتفعةبالوقت الحالي أو يصعب تحويلها أو أن تحو 

وهو األشد خطورة وينشأ عندما تكون القيمة السوقية لكل أصول المؤسسة ال تكفي  :عسر مالي حقيقي-ب
لتسديد التزاماتها أي أن قيمة األصول أقل من قيمة الديون وبالتالي فان قيمة المؤسسة الصافية تكون اما صفرا 

 .التغلب على العسر المالي الحقيقي وبالتالي فانه في معظم الحاالت يؤدي الى اإلفالسأو سالبة لذلك يصعب 
تهتم هذه القرارات باإلنفاق االستثماري طويل األجل والمتمثل في  :القرارات االستثمارية طويلة األجل-9

االستثمار الذي يتصف بضخامة األصول الثابتة والمعروف عن هذا النوع من القرارات المالية الرتباطه بنوع من 
المبالغ المستثمرة فيه وطول مدته ويتضمن عوائد سنوية لفترات طويلة في المستقبل وتتوقف عليه العملية 

 .اإلنتاجية للمؤسسة
تهتم هذه القرارات بالتخطيط االستراتيجي للمؤسسة والمتمثل في  :القرارات االستثمارية االستراتيجية-3

بات في سيطرتها على األسواق المحلية والتفكير في األسواق الخارجية وهذه القرارات ال التوسع والنمو والث
تتضمنها القوائم المالية وال الكشوفات الملحقة بها وانما تبدأ بالظهور في الفترات المستقبلية وعلى المدى الزمني 

 .الطويل األمد
 القرار التمويلي :انيثالفرع ال

التمويل بأنواعه وذلك لتغطية االحتياجات السنوية الطارئة التي تمر بها المؤسسة تحتاج المؤسسة الى 
 ولذلك البد من دراسته

 :مفهوم التمويل-أوال
 2".هو توفير األموال الالزمة للقيام بالمشاريع االقتصادية وغيرها وتطويرها وذلك في أوقات الحاجة اليها"
 1".وزة المؤسسة بصفة دائمة ومستمرةهو عملية تجميع مبالغ مالية وجعلها في ح"

                                                             

.67ص ،نفس المرجع السابقرشاد العصار واخرون،   1 
.81، صمرجع سابق معتصم أيمن محمود الحلو،  2 
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 .ومنه التمويل هو توفير الموارد المالية الالزمة لتمويل النشاط االقتصادي في المؤسسة
 2:أنواع التمويل-ثانيا

 :ينقسم التمويل الى ثالثة أقسام رئيسية
 .التمويل قصير األجل-
 .التمويل متوسط األجل-
 .التمويل طويل األجل-

 :مفصال لكل األنواع السابقةوتاليا شرحا 
 :التمويل قصير األجل-1
 ".وهو ذلك النوع من التمويل التي تكون فترة استحقاقها في أغلب األحيان سنة"

 :ومصادر هذا النوع من التمويل هي
 .االئتمان التجاري*
 .االئتمان المصرفي*

 :االئتمان التجاري-أ
للتاجر المشتري عند قيام التاجر بشراء بضائع على  عبارة عن ائتمان قصير األجل يمنحه المورد"وهو 

 ويتمثل االئتمان التجاري في ، "الحساب بغرض إعادة بيعها ومن ثم تسديد القيمة للمورد
أوراق الدفع والذمم الدائنة مع مالحظة عدم اشتمال شراء األصول على الحساب من ضمن التمويل قصير 

 .لاألجل حيث يعتبر ذلك تمويال طويل األج
 :االئتمان المصرفي-ب

وهي مقدار القروض التي تحصل عليها المؤسسة من البنوك كالتزامات قصيرة األجل بحيث ال تزيد  
مدتها عن سنة مقابل فائدة معينة يحددها البنك وبضمانات يطلبها البنك بناء على مركز المؤسسة المالي 

 3.وسمعتها االئتمانية
االئتمان عندما تفشل في الحصول على التمويل من المصادر األخرى وقد تلجأ المؤسسة الى مثل هذا 

كما أن البنك ال يمنح القروض لعمالئه دون حدود أي أن القوانين تفرض عليه اإلقراض بنسبة معينة من الودائع 
 :لديه وذلك للتقليل من الخطورة وبذلك يستطيع البنك أن يحقق هدفين من هذا االئتمان

                                                                                                                                                                                                          

سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات : ، الملتقى الدولي حول"مساهمة بورصة الجزائر في تمويل المؤسسة االقتصادية العمومية"لمياء دالي علي،  1
 .1، ص6002نوفمبر  66-68، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، -والدول الناميةدراسة حالة الجزائر –والمؤسسات 

 2 .16-48، صمرجع سابق رشاد عصار واخرون، 

.12-11، صسابقالرجع منفس ال  3 
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 .ة من المدين أعلى من الفوائد المدفوعة ألصحاب الودائعالحصول على فائد-
 .نسبة الخطورة عليه قليلة إذا ما قورنت بالقروض طويلة األجل-

 :مقارنة بين االئتمان التجاري واالئتمان المصرفي-ج
 .من حيث السهولة الحصول على االئتمان التجاري أسهل من الحصول على االئتمان المصرفي-
 .مان التجاري أكبر مرونة من حيث المبلغ أما المصرفي فأكثر مرونة من حيث االستخدامالمرونة االئت-
من حيث الضمانات االئتمان التجاري في الغالب بدون ضمانات على عكس المصرفي الذي غالبا ما -

 .يكون بضمان معين
 .من حيث التكلفة التجاري أقل تكلفة من المصرفي-
 .التجاري فاألضرار المباشرة تكون أقل في حال المصرفيإذا تأخر المدين عن التسديد -
 :التمويل طويل األجل-9

 التمويل طويل األجل عادة ما يستخدم ألغراض التوسع في المشروع واجراء التحسينات 
واستبدال األصول الثابتة واألصول التي من المتوقع ان تبدأ باإلنتاج واألغالل بعد سنة فأكثر والسبب في 

 وهو أن هذه المصادر سوف تستحق السداد بعد فترة طويلة قد تصل الى عشر سنوات ذلك واضح
 :وبشكل عام يمكن تقسيم مصادر التمويل الطويل األجل الى   

 :وتشمل مصادر خارجية-أ
 .سندات-
 .األسهم على اختالف أنواعها-
 .القروض طويلة األجل والمتوسطة األجل-

 :وتشمل مصادر داخلية-ب
 .المدورةاألرباح -
 .مخصصات االهتالك واالحتياطات-

 :قرارات التمويل-ثالثا
تشمل هذه الوظيفة جميع القرارات المتعلقة بتقييم أثر استعمال كل بديل من بدائل التمويل المتاحة سواء 

كان طويل األجل أو قصير األجل على قيمة المؤسسة وعلى ربحيتها اذ تكون اإلدارة قد تعرفت على احتياجاتها 
لمالية لذلك يجب أن تراعي المالءمة بين من التمويل تبدأ بالبحث عن مصادر التمويل لسد هذه االحتياجات ا

مصادر التمويل وبين استخدام هذه األموال وأن تهتم أيضا بتكلفة التمويل وتركيبته والزمن المناسب له وذلك من 
أجل تحقيق الهدف العام لإلدارة المالية وهو تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة للديون من خالل تعظيم الربحية 
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الحصص النسبية للديون التي تحمل فائدة ثابتة "الخليط المثالي للتمويل مثل تكوين رأس المال  وبالتالي اختيار
ودرجة الرفع المالي والقرارات " كمصدر للتمويل ورأس المال المساهم به والذي يحمل عائدا متغيرا للمساهم
ين العام لألموال المتاحة ويمكن التمويلية ألي مؤسسة تتعلق بطريقة اختيار النسب المعينة لكل نوع في التكو 

القول أنه اذا زادت الديون في التكوين الرأسمالي للمؤسسة زادت األرباح الموزعة على المساهمين وزادت الخطورة 
 .في نفس الوقت أيضا وهنا يصبح من الضروري معالجة التوازن الصحيح بين التمويل عن طريق الديون 

من جهة وبين المخاطرة " الربح"بسبب وجود عالقة متبادلة بين العائد والتمويل عن طريق المساهمة وذلك 
من جهة أخرى ويطلق على التكوين الرأسمالي الذي يوازي بين الديون وحقوق المساهمين اسم التكوين الرأسمالي 

األمثل وهذا التكوين األمثل يختلف من مؤسسة الى أخرى ومن وقت آلخر وذلك حسب األوضاع والظروف 
ائدة في األسواق المالية لذلك على المدير المالي أن يركز على كيفية الحصول على األموال لتمويل الس

 .االستثمارات ويجب عليه أيضا وقبل أن يتخذ القرار التمويلي التأكد من أن األموال المطلوبة يمكن توفيرها
 .في الوقت المناسب-
 .خالل فترة زمنية مناسبة-
 .بأقل تكلفة ممكنة-
 .ستثمارها في المجاالت األكثر ربحا وعائداا-

ومن هنا فانه عند اختيار نوع التمويل المناسب يجب دراسة الحالة المتوقعة لهذه المصادر التمويلية ثم 
ربطها مع الحالة المالية المتوقعة للمؤسسة بعد فترة زمنية مقبلة فالمركز المالي الحالي للمؤسسة ال يعطي مقياسا 

على مقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها المستقبلية لذلك نجد أن المدير المالي يقوم سليما للحكم 
بنوعين من التنبؤ األول باحتياجات المؤسسة المالية والثاني التنبؤ بمستقبل المصادر التي يلجأ اليها للحصول 

 1.على التمويل الالزم
 قرارات توزيع األرباح : ثالثالفرع ال
تضمن سياسة توزيع األرباح تحديد النسبة التي سيتم دفعها للمساهمين من حملة األسهم العادية واألسهم ت

الممتازة وزمن توزيع هذه األرباح وكذلك األرباح التي سيتم توزيعها على شكل أسهم مجانية كما تتضمن العمل 
وزيع ارتباطا قويا بالقرارات التمويلية ألن على استقرار معدالت التوزيع على المدى الزمني الطويل وترتبط الت

 .األرباح غير الموزعة تعتبر من بين أهم مصادر التمويل باإلضافة الى ميزتها في قدرة المؤسسة على االقتراض
والمشكلة التي تواجه المدير المالي هنا هي محاولة التوفيق بين الرغبات المتعارضة بين المستثمرين الذين 
يرغبون بزيادة مكاسبهم النقدية السريعة من خالل توزيع نسبة أكبر من األرباح وبين رغبة اإلدارة بزيادة الجزء 

                                                             

.62، 67ص ص ،مرجع سابقرشاد العصار، عليان الشريف، عاطف األخرس، ايمان الهنيني، أحمد الجعفري،   1 
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سسة وهذا كله بدوره سيؤثر على سعر السهم المحتجز من األرباح ألغراض التوسع االستثماري داخل المؤ 
 1.السوقي في المدى القصير

 تحليل جدول سيولة الخزينة كآلية تساهم في تحسين اتخاذ القرارات المالية :المطلب الثالث
الية تساهم في اتخاذ القرارات المالية كونه يقسم ضمن نشاطات لها  يعتبر تحليل جدول سيولة الخزينة

طبيعة مشتركة تساعد في التعرف على العمليات التي أثرت على النقد، وذلك من خالل المؤشرات المالية 
وسنعرض في هذا المبحث المؤشرات المالية لجدول سيولة الخزينة كأساس في تحسين اتخاذ القرارات المالية 

 (.شغيلية، االستثمارية والتمويليةالت)
 في تحسين اتخاذ القرارات الماليةتحليل تقييم جودة أو نوعية أرباح المؤسسة أساس : الفرع األول

وفر جدول سيولة الخزينة معلومات يمكن من خاللها التمييز بين صافي الدخل المعد على أساس االستحقاق ي
 النقدي، وهذا المقياس يبين مدى أهمية ارتفاع النقدية المتحصل عليهاوصافي التدفق النقدي المعد على األساس 

من األنشطة التشغيلية، اذ أن ارتفاع رقم صافي الدخل ال يعني بالضرورة أنها حققت تدفقا نقديا مرتفعا والعكس 
 .بالعكس

جودة أرباح المؤسسة ومن المعروف أنه كلما ارتفع رقم صافي التدفق النقدي التشغيلي كلما ارتفعت نوعية و   
  .والعكس

اضافة الى ذلك أن تحديد قيمة التدفقات النقدية للمؤسسة سوف يمكن من تقييم أدائها في هذا المجال من خالل 
مقارنتها مع المؤسسات االقتصادية المماثلة لها، وعليه يساهم جدول سيولة الخزينة في تحسين اتخاذ القرارات 

 :للمؤسسة االقتصادية من خالل
 .معرفة مدى قدرة المؤسسة على توليد التدفقات النقدية الالزمة لمقابلة وتغطية االلتزامات قصيرة األجل -
 .معرفة مدى كفاءة سياسة االئتمان المتبعة من قبل المؤسسة االقتصادية في تحصيل النقدية من زبائنها -
 معرفة مدى قدرة أصول المؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي -
 2.قدرة أرباح المؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي صافي معرفة مدى -
معرفة مدى قدرة وكفاءة المؤسسة على تحصيل النقدية، بمعنى أن كل واحد دينار من المبيعات ما  -

 3.يقابله من صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ات الماليةفي تحسين اتخاذ القرار  تحليل تقييم السيولة أساس: الفرع الثاني

                                                             

 .64ص، سابقال مرجعال نفس 1
 .176، صمرجع سابقأمال نوري محمد،  2
 .120،178ص ص ،نفس المرجع السابق 3
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السيولة للمؤسسة جانب األمان في أنشطتها من خالل توفير القدرة على مواجهة االلتزامات النقدية  توفر
الجارية، اذ ترتبط قوة أو ضعف سيولة المؤسسة بمدى توفير صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، فهو 

 .يمثل األساس الذي يركن اليه في توفير السيولة
 :النسب تمكن المؤسسة منوهذه 

معرفة مدى كفاية صافي التدفقات النقدية التشغيلية لمواجهة التزاماتها االستثمارية والتمويلية عن  -
 .طريق االقتراض أو بواسطة أدوات الملكية أو من خالل كليهما

مدى قدرة المؤسسة االقتصادية في إنتاج نقدية من األنشطة الرئيسية بشكل يكفي لمواجهة  -
 .احتياجاتها التمويلية الضرورية

هناك فائضا نقديا  :فهذا يعني أنموجبا فاذا كان صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية -1
وأن المؤسسة قادرة على تغطية التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة االستثمارية والتمويلية، وبالتالي 

يع األرباح أو قرارات االستثمار بحيث تستخدمه يمكن للمؤسسة أن تتخذ من خالله القرار في توز 
 1.اما في توسيع األنشطة االستثمارية، أو في تسديد الديون طويلة األجل

فوجود فائض نقدي يدل على مدى قدرة المؤسسة على االستثمار في أصولها وقدرتها على اقتناء تثبيتات 
منتجات جديدة أو زيادة اإلنتاج والمبيعات الحالية  وتوسيع طاقتها اإلنتاجية والبيعية وذلك بإدخال أو إضافة

واالستثمار بهدف التطوير، وعلى المؤسسة التي ترغب في انشاء استثمارات التوسع أن تتوفر لديها موارد 
 2.ضخمة

 : في أيضا كما تتمثل قرارات االستثمار
الرأسمالية كاالستثمار في العقارات انشاء األصول اإلنتاجية بهدف تحقيق الربح أو شراء وتملك األصول  -

 .وهذه االستثمارات تساهم في زيادة ثروة المستثمر وكذلك ثروة المجتمع...ومعدات المصانع
، واألوراق المالية األخرى بهدف اقتنائها لفترة معينة ثم (األسهم والسندات)االستثمار في األدوات المالية  -

 3.ي والحصول على أرباح إضافيةبيعها عندما يرتفع سعرها في السوق المال
 :باإلضافة الى قرارات التشغيل المتمثلة في

 :لتحقق المؤسسة أكبر قيمة من المبيعات عليها أن تراعي السياسات التالية
 (:ان كان البيع نقدا أو على الحساب)سياسة البيع  -

                                                             

 .127، صسابقال المرجع نفس 1
، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ("مدخل الى قرارات االستثمار وسياسات التمويل)أساسيات في اإلدارة المالية "رضوان وليد العمار،  2

 .860،888ص ص ،8884األردن، 
 . 20، ص6008، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "االستثمار والتحليل االستثماري"دريد كمال ال شبيب،  3
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 : م مزاياهابحيث سياسة البيع النقدي تؤدي الى تحصيل قيمة المبيعات فور بيعها، ومن أه
 توفير السيولة الدائمة لدى المؤسسة. 
 عدم تجميد األموال لدى الزبائن. 
 التخلص من نفقات التحصيل. 

 .ومن عيوب هذه السياسة فقدان جزء من األرباح بسبب فقدان عدد من العمالء بسبب التشدد في سياسة البيع
الى فترة محددة حسب السياسة المعلنة في أما سياسة البيع بأجل تؤدي الى تأجيل تحصيل قيمة المبيعات 

 :المؤسسة، ومن أهم مزاياها
  أنها تؤدي الى زيادة حجم المبيعات باإلضافة الى منافسة المؤسسات األخرى على كسب الزبائن

 :ولهذه السياسة عيوب كثيرة منها
 تؤدي الى تجميد األموال لدى الزبائن. 
 زيادة تكلفة تحصيل األموال. 
  فقدان جزء من الديون بسبب افالس بعض الزبائنتؤدي الى. 
  لجوء المؤسسة الى االقتراض لتوفير السيولة مما يحمل المؤسسة الى أعباء مالية ممثلة في الفوائد

 .على القروض
سياسة تتبعها المؤسسة لحث الزبائن على  وهي: سياسة الخصم التجاري وخصم الكمية والخصم النقدي -

يهم من مستحقات باإلضافة الى جذب المزيد من الزبائن مما يؤدي الى زيادة السرعة في تسديد ما عل
 :المبيعات والتي ينتج عنها زيادة األرباح ولهذه السياسة عدة مزايا نذكر منها

 تقصير فترة التحصيل. 
 جذب المزيد من الزبائن، حيث أنهم ينظرون الى الخصم بأنه تخفيض للسعر. 
 دومةتعمل على تخفيض الديون المع. 

وهي الفترة التي تعطى للزبائن لسداد التزاماتهم نحو المؤسسة ويمكن ( فترة التحصيل)أما فترة االئتمان 
 :احتسابها بالقانون التالي

 .131*( المبيعات اآلجلة/الذمم المدينة = )فترة االئتمان
على المؤسسة أن تبحث عن مصادر لتمويل العجز وذلك  :فهذا يعني أن سالباأما إذا كان -9

 1.أو بالتمويل طويل األجل والتنازل عنها اما ببيع جزء من استثماراتها

                                                             

 .127، صمرجع سابقمال نوري محمد، أ 1
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أما ارتفاع نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون فهذا يعتبر مؤشر سيئ بالنسبة للمؤسسة ويدل على عدم 
 1.قد تحدث قدرتها على الوفاء بديونها وينبئ بمشاكل

حيث يعتبر سعر الفائدة تكلفة األموال المقترضة لتمويل االستثمار، ولسعر الفائدة تأثير عكسي على حجم 
االستثمارات، فزيادة سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض حجم االقتراض وبالتالي انخفاض االستثمار نتيجة ارتفاع 

 2.الفائدةتكلفة االقتراض، والعكس في حالة انخفاض سعر 
 تحليل سياسات التمويل أساس في تحسين اتخاذ القرارات المالية: الفرع الثالث
األهمية النسبية كقياس  الخاصة بتقييم سياسات التمويل يمكن للمؤسسة أن تتخذ قرارات تمويلية من خالل النسب

فارتفاع  ،3األصول اإلنتاجية الثابتةلمصادر التمويل الخارجي في تمويل االنفاق الرأسمالي المستثمر في حيازة 
اإلنتاجية يعني ارتفاع المداخيل وبالتالي التشجيع على االستثمار ومنه زيادة األموال المستثمرة، أما انخفاض 

 4اإلنتاجية فذلك يعني انخفاض المداخيل المتوقعة من ذلك االستثمار ومنه انخفاض األموال المستثمرة
بتوفير مؤشرات لهم عن كيفية استخدام وذلك فئتي المستثمرين والمقرضين يضا أتخدم نسب سياسات التمويل 

 .أموالهم
سواء في  أن تحقق عوائد استثماراتأيضا يمكنها قدرة على توزيع أرباح نقدية، و الكما تكون للمؤسسة 

لي تساهم في اتخاذ ، توفر للمؤسسة معلومات عن مدى استمرارها واستقرارها وبالتاالقروض أو في األوراق المالية
 5.القرارات المالية الفعالة

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 1 .882، صمرجع سابقمحمد الصيرفي،  
 2 .864، ص6004، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ("نظريات، نماذج وتمارين محلولة)االقتصاد الكلي "بريبش السعيد،  
 .884، 882، صمرجع سابقمحمد الصيرفي،  3
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة "دراسة الجدوى ومعايير تقييم المشاريع االستثمارية"بن حسان حكيم،  4

 .1، ص6002الجزائر، 
.884، 882ص ص ،مرجع سابقمد الصيرفي، مح  5 
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 :خالصة الفصل
تناولنا في هذا الفصل دراسة جدول سيولة الخزينة بغية التعرف على أسس اعداده وأهميته كأداة تحليلية 

وترشيد قراراتها المالية باالعتماد على تحليل مؤشراته والنسب التحليلية الخاصة به ومعرفة  ،لتقييم أداء المؤسسة
جدول سيولة الخزينة قائمة اضافية ومن بين أهم القوائم  لنا أن وتبين ،مختلف الحركات المالية في المؤسسة

لرئيسية المالية اوهذا ما تتميز به عن القوائم وتقوم على األساس النقدي اذ توضح حركة التدفقات النقدية  ،المالية
في إعطاء صورة واضحة عن عند المستخدمين فهي تساهم  كبيرة  مكانة ، فلجدول سيولة الخزينةاألخرى

من خالل صافي التدفقات النقدية من األنشطة الرئيسية للمؤسسة ومن خالل  نسب تقييم جودة  وضعية المؤسسة
 .ات المالية ما يمنحهم الثقة في اتخاذ قراراتهم الماليةاألرباح والسيولة والسياس
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 تمهيـد 

بعددما ددرانا فيددراصددااسابقددكاسانددربيااجددكا ددلانالخددكا ددمخكانددخخاراساالخيددراخسناددر اسا دد س س اسا راخددراال  ننددرا
ادرالا  نندرا سالفنقرمخرا لا ريبه راسايظ ي،اندي خ اصداااد ساسابقدكابطند راا دراند اسانخقدكاياخدلايظ خدرا لد ا

اخد انديارخكانامخدما ندرا رانالخدكا دمخكاندخخاراساالخيدراصدااناندخلاسنادر اسا د س س ا ،بندج  –سا ياد  ا–سالخبدرلا
سا يادد  اخ ادد ا ددلا–ال  ننددراسالفنقددرمخراخصددياساخاددرلياخسا علخ ددر اسا ناقددكا لخهددرا ددلا  ننددرا اددرالاسالخبددرل

ا:االكاأ بعا برا ،ااااجرآلنا

ا.برلا  ننرا ارالاسالخان مخ ا ر  :المبحث األول

اس  سءا  ربلرا عا لخسا قلاراسا ارنبر: الثاني المبحث

  قرم ا علخ ر ا مخكانخخاراساالخيراخا ياس مسمهاصااسا  ننر :الثالث المبحث

 ينبا مخكانخخاراساالخيراجآاخراالنار اسا  س س اصااسا  ننر :المبحث الرابع

 .القنطرة–الزيبانلمؤسسة مطاحن تقديم عام : المبحث األول

ندديارخكاسما ددر افددم اسم جددرلابجددكا ددراخنعلدديابرا  ننددرا اددكاسام سنددراأالاخادداااسا بادد  ددلااددالكاادد سا
ا.سا يا  - ارالاسالخبرلا

 .مطاحن الزيبان القنطرة التعريف بمؤسسة: األول المطلب

خ دددم ابدددداا س ا أسا دددركا ادددرالاسالخبدددرلاسا ياددد  ا  نندددرا  خ خدددراسفنقدددرمخرا لددد ا دددجكا ددد جرا ندددرا ر
مج،اجريددد انربعدددراال دددد جراس  ا 006.062.222يادددد اا0222مج،اخنددد ا صدددعا أساسا دددركاصددداا000.222.222
،اس دددراساللاصهددداانربعدددراال ددد جراساب  خدددرا(  نندددراساقدددير ر اسا  سلخدددرا دددلاساابدددخباخ  دددن رنهر)سا خدددرطانددداخ ا

ا(.20)خامس اأا ى،اج راااا بخيراصااسا جكاا4سالخبرلا عا
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 .هيكلة مجمع الصناعات الغذائي اقروديف(: 04)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وثائق المؤسسةعلى من اعداد الطالبة باالستعانة : المصدر

ا:خخ جلان مخ ابعطاسا علخ ر ااخكاسا  ننرا اكاسام سنراصخ راخلا

ا.سا يا  ا ارالاسالخبرل-سا  جباساقير ااسان ر ي: االسم الجديد-

ا:ال  ننراأي ارايينر خرا  ن را ل ايخ خلاخاااجرالنا :طبيعة النشاط-

 ينرجاخننخخياسا ين ر اساناان اسااقخكا لخهرا:اس ي اراسا لخنخر ا(.سامفخيا،سان خم)ناخخكاساابخباخس 
 ال خس اخبخعهراجأغ خرا(اساياراراخس  ال )سينرجاخننخخياسا ين ر اسااريخخرا:اس ي اراسااريخخر. 

سادد سباابددخلاسا ياد  اخخالخددرابنددج  اا0ن دعاصددااسا يددخباسا د فااا مخيددراسا يادد  ا لد اساا خددياساددخاياا فد اا:الموقععع-
ا.جل ا00خااانبعما لاساخالخرابدا

ا:خاااني ن ايا افاعنخلا0 040642ن م ا نرانهراسم  راخرابداا:المساحة-

 أقروديف مجمع الصناعات الغذائية

GROUPE AGRO- INDUSTRIELS- AGRODIVا

شركة 
 فرعيةالزيبان

 سالغخسا
 نخمي
 بلعبرس

  جراص  خرا
   جلسا

 ((ساعرق ر)

  جرا
ص  خرا
 فنياخير

Hautplat
eausetif 

Dicopa(
النخلخعا
 (خسانعلخب

سخ سس
س ابخسفا 
اعخخير  
ساخسار ان    

 

 القنطرة
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  ا. بخيراخسابرفااغخ ا بياا0 44400خسممس  اخ يهراارقرابرا ارالا0 00222204 نرانهرا: االولىالقطعة
 ا.ننجخلا لاسانجير اساخظخبخرا0 40640ن م ا نرانهراا:القطعة الثانية

 :طاقة اإلنتاج -

 4022ا.فيار اصااساخخ ا لاسا  حاسالخلا
 0022ا.فيار اصااساخخ ا لاسا  حاساقلبا

 :سعة التخزين-

 00222افيار ا لاسا ينخجاسايهرلاا
 400222ا لاسا  حافيار ا

 :احتياجات المؤسسة من الماء-

 0222ا.ان ا لاسا رءاخخ خرا
  ا.أ راساجه برءاصنننهل اانبا  كاسآلال

  ر كا179خ م ا مما  ركاساخام ااراخرابداا:الطاقة التشغيلية-

 

 

ا

ا

ا

ا
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 :منتجات المؤسسة -

 .القنطرة-منتجات مؤسسة مطاحن الزيبان (:40)الجدول رقم 
 السعة النوع المنتوج

 السميد
ا(جلغا00) ن خماغلخظ
ا(جلغ00ا–جلغاا42)ان خما  نرل
ا(جلغا00)ان خما رمي

 الدقيق
ا(جغا0) مفخيا  نرل
ا(جلغ02ا–جلغاا00)امفخيا رمي
ا(جلغا00)امفخيااريخي

 النخالة
ا(جغا422-42) (سا  حاساقلبيارارا)ياراراا  سءا
ا(جغا422-42)ا(ياراراسا  حاسالخل)يارارابخضرءا
ا(جغا422-42)ايارارا جعبر

ا.خسا ناقكا لخهرا لا قلاراسا خس ماساب  خر خارلياسا  ننر: المصدر

ا:خامخهرا ين ر اأا ىا مخم ا يهر

 CERFIBRES.ا
 (.ن خماجر كا لاسا  حاساقلب)سايرصعا 
  ن خماسا عخ 

 :المجال البشري-

 ي ددأ اخناددخ اادد هاسا  ننددرا  ننددرا لدد ا   خ ددرا ددلاساع ددركاسادد خلابددمخ ا اخنددرا خلا لدد اسنانددخيا
  ادرال   نندر اع درك سم  دراا ساعدمم أل خ دمير اد س ن هخدمير ادالك ص دل خناندخلا  مخمادر يينر هدر  دل خسا صدع
ا.البلر اسا هيااساننلنكاانب خنخل خل  ر ال179ا:بد سا يا   سالخبرل

ا
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ا:خسا مخكاسانراااخضعانخلخعه اانباسابلر 

 .العينة حسب فئات المؤسسةيمثل توزيع أفراد : (50)جدول رقم 
 النسبة المئوية الععععععدد الفئعععععات
 71 00 اإلطارات

 44 17 أعوان التحكم
 07 10 المنفذين
 700 717 المجموع
ا(.0242سماقرلخر اان ا ر سا)خارلياسا  ننراا:المصدر

 أهداف المؤسسةو  استراتيجيات: المطلب الثاني

 .سنن سنخ خر اخأامس اسا  ننرا اكاسام سنر لااالكاا ساسا البانيع طا

 : القنطرة-بعض االستراتيجيات المنتهجة في مؤسسة مطاحن الزيبان: الفرع األول

ان ددخياساندداااددااأيهددرا لدد اسانخ خددلا نن ددر ا  صهددراسا  ننددر،ااخدد اصدداااإلنددن سنخ خراددر اا بهددخ اخخ ددم
ا.ساع كا يرقباخج ساساا خ اخنالياسانخياصااسا  ننرا جرير

االتميععز اسععتراتيجيةاخجدد س بالتكععاليف السععيطرة اسععتراتيجيةااددااسا  ننددراصددااينبر ددراس جادد اسالنددن سنخ خرايل
خاجددلاايددر اا.(خساعدد طاساالددبافددريخلاأياسانددخيافخس ددمصأنددرساس ن ددرماسا  ننددرا لدد اادد هاسالنددن سنخ خر اادداا)

ا:سنن سنخ خر اأا ىا ن الراصا

ا.نيخعاصااساا  اانباسانخر ر اسالبرللاخصااسا ينخجاج ا ا:استراتيجية التنويع: أوال

 . ناققراصااسان خماخساااخلا:استراتيجية التخصص: ثانيا

 (.خبخعهراسا  سلخراساع رللا  سء)ن ن يا ينخ ر اخن خ اببخعهراا:استراتيجية تجارية: ثالثا

 .سا عخ اجنجساسينرجايا انخ لا مخماأالاخاخاخنهم ا
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 نافسةالم: الفرع الثاني
-ا(Sim  ادكالد لسسا اصداا سلدم ا  نندر ااخد اسلاايدر اسا  سلخدر،اساقدير ر افادرعاصاا خ خم ابر نبر اراجاخبر
 .  نرا يرصنرانخس لاسا يا  - ارالاسالخبرلا  ننران عكاسانا) نبخير

اأيهدرخاا،) سادخسميال خبدرااب جدرار ارايدا،بندج  اال يدخباساجبد ىا ادرال ( الخراب يرصنراخاظ اسلاسا ينخج:اابخعنهر
ااندخيسنقدكاياد ااب دراألاسا ين در اخايخدرا يرصندراأيهدرايعن دما الاظنيرااالكا لاأييرايالاسا  ياصااج ا ا هخخر
ا.سا هخيخااسا الا

 أهداف المؤسسة : الفرع الثالث

يلاسا  نندراأ در ا يرصندرافخخدرا دلاسا ين در اساخايخدراساارقدراخساع خ خدراخاند اس  يبخدراخاند اخنندي ااهدرا دد با
 :اسا ننهل ااالبا ين رنهرانا  ا   خ را لاس امس اساناانارخكانا خ هراخنن اكاصخ راخلا

  اعال نهددراسان ر خدددراصددداااساخقددخكاياددد اأجبدد ا  هدددخ ا دددلاسا نعددر لخلاسالفنقدددرمخخلاالبددد اسينبددراه اخ لدددباسان دددر ه
ا.سايخ خراأخالاخمسل ر

 ن اخرا غبر اسا ننهلجخلاخس ن اساق خ  اخسا   خ ر اسا الخرا  خ ر. 

 سياسة المؤسسة: الفرع الرابع

سلاسا ددم س اسمينر خددراخساخضددعخراسا راخددراسا  خاددراال دد جراساب  خددرا اددرالاسالخبددرلاسا يادد  اا ددرا ددر اللا  دد عرلا
 :ان ر خراخالانما اأيا هماصاان   راا هاسانخرنرابر صعرك ل اسينعرشاسانخرنراس

 ا...(سالبرلل،اسا نرا خل،اخسا اخا)سانخضخحاصااسا برصخراال  ر نر اخساام ر اسان ر خرا عاسا  جرءا
 ن فخراا رصراسمق رءايا اسالبخلاخسانجبكاسايظر اااجكاسا جرخى. 
 نجخخلاخنانخسا   خ راساع رك. 
 ر كاجكاساع رك،اخصااساار جااض رلا خم اساام راخسا ينخجسالنقركاصااسامساكاانب. 
 سانامخ اخقخريراارفراسمينرج. 
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 :لمؤسسةبا التنظيم الهيكل: المطلب الثالث

 دلااصهداان در ساي دراهراساقدير ااساندااساعر دراسا نخندارا دلاسا  نندر ا ادرالاسالخبدرلا  ننرانعنب 
خننددهخكا  لخدددر ااال  ننددراساانددلاسانددخ اأ ددكا ددلاخاددد ساخ قددراح،ا ددمخ خر ا ددم اسايراخددراسانيظخ خددراني ندد اسادد 

ا1. ل ا قراحاسا  ننراخلاانخن اسانع  اسا فربر،خصخ ر

 الرئيس المدير العام: الفرع األول

خعماسا ن خكاس خكا لاجكا  نرءاساهخرجدكاخسا قدراحاخخ د  ا لد انندخخ اسا  نندرا دلاجدكاسايدخساا،ابرمضدرصراياد ا
 :سيل

 ا.(سايراياسا ن ااال  ننر)ار  خراخ اكاسا  ننرا
 (  لساسا مخ خراساعر ر)خع ماس ن ر ر امخ خرا عا انل اسمار س ا. 
   خن أسا  لساسممس. 
 لخساا يراابظاساقاراخس  ل . 

اأمانة الرئيس المدير العام: الفرع الثاني

جدكااد هاسا هددر ا)نندر،ا دلا هر هددرانعدماأ ريدراسادد لخساسا دمخ اساعدر اا ددل اساخقدكابدخلاسا ددمخ اساعدر اخبدرفاا قددراحاسا  ا
 (:  نبارابرا لخساسا مخ اساعر 

  ا.سنن برك،انن خكاخنخلخعاساب خماساخس ماخس  نركاساب خماساقرم
 سنن بركاسا جرا ر اساهرنبخراسامسالخراخساار  خراخج ا اسابرجس. 
 جنربراسا  سنال اخنخلخعهرا ل ا ال اسا قراح. 
   نا خ اس ن ر ر ا  لساسممس. 
 (لبرلل،اسممس  اساعر راال خرط،اسالخس )كاساضخخ اسنن بر.... 
 نخقخكانعلخ ر اسا مخ اساعر اا انل ا  نرءاسا قراح. 

                                                             

.،اسا ناقكا لخهرا لا قلاراسا خس ماساب  خربيرءا ل اخارلياسا  ننر 1 
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 هيئة إعادة الهيكلة، دراسة السوق واالتصال: الفرع الثالث
 م سنراي رم اساهخجلراال  ننر. 
 م سنراسانخي. 
  نيظخ اسا  ر جراصااسا عر طاسالفنقرمخر،اسم هر. 
 سا  ننرا لايراخراسم ال ن اكا. 

 المستشار القانوني: الفرع الرابع
 :خنلا امخ اسا نن ر اسا ريخيااصاايبمسءاسالنن ر  اسا ريخيخراا انل اسا قراح،اأ را هر لاصنن اكاصا

 سغلدددباسا يرل دددر اسان ر خدددرا دددعا)سانجبدددكاب ضدددرخراسا ددد جرا ادددكايدددلسعاندددخسءا دددعاس  دددار اساابخعخدددراسخاسا عيخخدددرا
ا(برللاسا خلان نباصاا  نه امخخلان ر خراغخ ا نمم    خعاسالا

 نربعرا لبر اساقجخ ابمخلا قخماأ ر اسا ن اسا للاا ل ا ننخىا انل اسا هر اسا ضرلخراسا انقر . 
 نربعراي  سءس اسانيبخ اسا ب يا ل اساع ر س اسا  اخيراب عخراسا اضد خلاسا دريخيخخلافقدماناقدخكاسادمخخلاسا ن نبدرا 

 .ا سالصاا  راسا مخلاس
 نربعددرا لبددر اسانددأ خلا لدد ا  نلجددر اسا دد جراضددما  خددعاس ااددر اب عخددرا دد جراسانددأ خلا CAAT–  خجراددرابنددج-

 :ا ساصضالا لاساع كاسممس ياسال نخرميا ل ا ننخىاسا  جر.خناقخكا  خعاسانعخخضر اصااا ساسا أل
 انا خ اسا  سنال اسممس خراسامسالخراخساار  خر
 ددرلاسا انلبددراجل يددراابدددظاساقدداراخس  ددل،اا يددراسانأمخدددب،اا يددراساقددب ر ،اا يدددران اخددكاسا دد جراجعضددخاصدددااسال 

 .نامخماخ  س عراسانع ،اا يرايابر ا لبر اسالبرلل
 ن اخكاسا  جراأ ر اسا هر اسا ضرلخراسا انقراب خ بانبخخطا لاسا مخ خراساعر ر. 

 مشروع اإلعالم اآللي: الفرع الخامس
سا  ننددرا دددلاس ددكاننددهخكاسانعدددر ال ابددخلا  خدددعاسا قددراحاخساننددد خعاصددااخقدددخكاندد ايم ددرجاسم دددال اسآلاددااصددداا 

 :سا علخ رابرمضرصرايا اساينرلجاسان خعراخسا خاخفرا  ر يرابراع لخراساخمخخرا لاسا هر 
 يي دددرءابددد س جاسخاأادددمس اسان خددد س اسانادددخ س اساالل دددرا لددد اسابددد س جاسانربعدددراا انلددد اسا قدددراح،ا دددلابدددخلاسابددد س جا

ا...(.سمانالجر –سالننا ر س ا–ننخخ اسا الخلاا–سا ارنبراا–سابخن  -انرباس  خ )صااسا  ننراسا خ خم ا
 ا.ب   راخقخريرااخسنخباسا  ننر
 ا.سمس  ا بجراسم ال اسآلاا



"بسكرة-القنطرة–دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان "الميداني للدراسة  اإلطار: الفصل الثاني  

 

 

84 

 ا.  سفبراساب س جاخنابخ هرابرمضرصرايا ان مخ اسا علخ ر اساالل را ل ا انل اساب س ج
 ا.سا نرا راصااسا  ماسانيخي

 واألمن النظافة مصلحة: لسادسالفرع ا
 :ن خ اا هاسا قلارابراابرظا ل اأ لاسا  ننراب انل اأيخس لاخيظرصنهر،اخني ن اسا اص  خل

ا.خ   ا لخلا لخساص عا ن خكا  نرءاأصخسجاخ  صخلا ل ا   خ را لاأ خسلاس  ل:فرع األمن: أوال
ا:خ جلان نخ ا هر ه ايا افن خل

 :مهام خاصة باألمن العام .7
 .ا سنراسا  ننراخخنرللهراخسآلال ا لاجكان فراأخانعمي*
 .  سفبراجكا لاخماكاأخاخا جا لا  ننر*
ا.ي ارءانأ خ  اماخكاسا راير ا لاس كا صعاسا ينخج*

 :مهام خاصة باألمن الصناعي .2
 .سا ارصظرا ل اس لاسآلال ا لاس اار *
 .س اار اجطلساراسانخسا اال شاس مخخرا ل اسا خسماس خاخراخسآلال املسارابعطا*
 .ساابرظا ل اقاراساع ركا لاأاار اسآلال *
 .ين رلاسننع ركاخنرلكاسامصرعا لاساا خي*

 :خخ مانا اي   ا لخساساب عا   خ را لاساع ركاخساعر ال اسا ن خاخلا ل:فرع النظافة: ثانيا
 ا.سانيظخ اسامخ ي
 سفبرا ننخىا الخلاسا خرهاخنع خ ل  . 

عادة التقييم: الفرع السابع  مصلحة مراقبة التسيير وا 
 :نعما لاأا اسا قراح،اجخلاألاا هاسا قلارا ن خارا لا  سفبراساننخخ امساكاسا  ننر،ا لاأا ا هر ل

 خددن اي دمسمارابطنبددرعاااددخااسانخ خددلاساندداان دم هراسا مخ خددراساعر ددر،اخن دد كاجددكا:اي دمسماسا خلسيخددراسان مخ خددراال  ننددر
ا.،اسا خس ماساب  خر...(سم هر )الن خخل،اننخخ اسا الخل،اسمينرج،اسا بخعر ،اسالنقرال ا لاسا خلسيخراسان مخ خرا

 .ن خ اجكا قلارابط مسماسا خلسيخراساارقرابهراص االا قلاراسا بخعر ان خ ابط مسماسا خلسيخراسان مخ خر
خ  ر ينهددرا ددعاسان ددمخ س اخنالخددكاا...(ساننددخخي،اسمينددرج،اسا بخعددر ،اسا ددخس ماساب دد خر)ي ددمسماسالددخباسابخددريااال  ننددرا

ا.ساينرلج
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 ن اكان سج اينرلجاس  ه اسانرب ر:اي مسماسان ر خ اسااالاخراخسانمسنخر. 
  خاخان  خ ا بقكا لاي رااسا  ننرااالكاسانير:اي مسماسان  خ اسانيخياالننخخ. 
  ن مخ اياقرلخرااالاخراالمخخسلاساخاياااإلاقرلخر ا مسا ل ا  سنالنه. 

 : لخساسا قلاراخج لاصااألامخ اأي

ا.  عاسا علخ ر ا لا انل اسا قراحا-

 .نالخكاسا علخ ر ا-

 .ي مسماسان ر خ اسا ه خر،اسااالاخر،اسانمسنخراخسانيخخرا-

 هيئة االحتساب: الفرع الثامن

نعماخظخبراسالاننرباخظخبرا نن لر،اخااان خخ ا  سفبراساع لخر ا لد ا ندنخىا قدراحاسا  نندر،اخادم اسا  سفبدراا
صااا ساسا  ركان مخ اخن خخ اي ر را انلد اسا  سفبدر اس اد ىاأيا نربعدراأ ضدرءاسا  نندراصدااأمسءا ند خاخرنه ،ا

سانخقدددخر ،اسآل سءاخسا علخ دددر اساندددااناددد ااخصددداااددد ساساهدددم اسالانندددرباسادددمسالااخ دددم اسانالدددخال ،اسان خخ دددر ،
 .ساخظرل اساناان  اصخهرا  لخراسالاننرب

 دلا هدراأادد ىاسالانندرباساددمسالااخانلد ا ددلاسا  سفبدراسامسالخدر،اصرا  سفبددراسامسالخدراادداا   دخعاسانددمسبخ ا
ع لخددر ،ا ددخم اسا خ دخم امساددكاسانيظدخ اخسا يددراجاخادمصهرااددخانددأ خلاا رخدراسا  نلجددر ،اقداراساع لخددر ،انابخدياسا

ا.خيخ خراسا علخ راخي ر را  ركاسا  ننر

 االستغالل دائرة: الفرع التاسع

نعددمامسلدد  اسالنددن الكامسلدد  ان يخددرابانددرايظدد ساال قددراحاسا جخيددرااهددر،اأنددرساادد هاساددمسل  اسمينددرج،اخ ه نهددراناخخددكا
بدرفااسا قدراحاصهداا قدراحام د ا دلاسا  حايا ا رم ا ينهخر،اا سانعما قلاراسمينرجاأا ا قلاراصدااسادمسل  اأ درا

ا.س كانا خياأامس اسا قلار

ا
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 التقنيات التجارية مسؤول :الفرع العاشر

ا: قراحاخا ر(ا20)خخيم جانا ا هر لا

 .ا هاسا قلارااااسا نعر كاسا بر  ا عاسالبرللانعما:مصلحة المبيعات: أوال

بخدددر اياددد اساالاخسخقددركاسا  نندددرااظخددد  ابننددخخ اسا قدددلارااددد هاخن ددخ :مصعععلحة النقعععل والوسعععائل العامعععة: ثانيعععا
 .سالبرلل

ا:والتوزيع اإلرسال مصلحة: ثالثا

اخساارقدراساالل دراسا علخ در ان ندكاساندااسا بخعدر ا قدلارا دلاسا هدر انبدمأا مخم ،اخ اب هر اا هاسا قلاران خ 
اخن دخ اسااندربخر،ابراع لخدر اال خدر ا قدلاراسا بخعدر اياد خقدكا بخعدر اابط ندركاسا قدلاراا هان خ اج رابرالبرلل،

ج دددرااهددد هااسميندددرج،ا دددمخ اياددد اي ندددرالااددد ااددد خجاسابضدددر ر،اصخدددلاخسا خضدددخعاخدددخ اان  خددد ابط دددمسماسا قدددلارااددد ه
 .نعبلنهرابعماسابضر رابط نركاس   اخقم اياخه اخسان لخ ،اخ اسانعبلراب ن ا الفراسا قلار

 البشرية الموارد مصلحة: الفرع الحادي عشر

امساددددكاخساع لددددااسا نادددد  اسا هددددرلابر نبددددر ا ابجددددكا ددددراخنعلدددديابراع ددددركاسا  ننددددراصددددااسا ددددخس ماساب دددد خريمس  اانهددددن 
بدددخلااددد هااخ دددلاسا هيددداا ندددر ا ا نربعدددراأخابدددلاسا دددخظبخلاا دددخياضددد رلا لددد اخنع دددكااددد هاسا قدددلاراسا  نندددر،
 .) ...ساعالخس اسا يح،ا، س   (ساا خي

 :خاخاسا ن خكاس خكاصااسا قلار،اخ لا هر لا:رئيس مصلحة الموارد البشرية: أوال
 :نابخيانخرنراسا  ننراصخ راخا اننخخ اسا خس ماساب  خر*ا
ا: نربعراسماقرلخر *ا

ااند انخظخبدلابمسخدرا لاال خظ اسا هياابرا نر اخنعليا راساب عابجكاخهن اا سا:فرع تسيير الموارد البشرية: ثانيا
ا.س  خ اص عا عا بر   ا الفراالاساام ر،اخا ساساب عايهرخر

 :خ خ ابرا هر اسانراخرا:مراسل اجتماعي: ثالثا
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ا.يي رءان فخ االع ركاصااقيمخياساض رلاسال ن ر ا *
ا.مصعا لبر اسا  ط،ااخسم اساع كاامىاقيمخياساض رلاسال ن ر ا *
ا.سنن  رعا قر خ اس مخخرا لاقيمخياساض رلاسال ن ر ا *
 . لبر اساع ركاسا نخس م اصااقيمخياساض رلاسال ن ر اسانه ا ل ا نربعراخ  سفبرا *
ا.ا ساساب عابن اخكااياساعر كا لااالكاس   اسا ياخن رضرهاخ خ  :األجورفرع : رابعا

 المحاسبة والمالية مصلحة: عشرالفرع الثاني 
ا.ن خ اب  سفبراجكاساع لخر اسا ارنبخراال  ننراخننرا اصاانابخياخسي رءاساب ير جاسان ر ي

 
 .المحاسبة والمالية مصلحة هيكلة: 50الشكل رقم

 
 

  
 
ا
 
 
 

 .خارلياسا  ننر: المصدر

 :فرع االستغالل: أوال
صخدددلاسا لبدددر ا دددلا انلددد اسا قدددراحاخادددن ااددد ساسابددد عاب ريدددباسايب دددر اسانددداان دددخ ابهدددراسا  نندددر،اصخدددن اسندددن بركا

ا.خساهخرجكاساارقرا لاسا  ن خر اخساام ر 
ا:نن اكا هر لاصا

  (.سقمس اقجخ اخج ساساناخخال )ن خمابلاجكاساع لخر اسابيجخرا:ا ن ا نخم اسابي 
 ن خمابلاجكاساع لخر اساناانن اي مس:ا ن ا نخم اساقيمخي. 
 ر اسا  مس اسا نجخيرا لا ل اسا  ن خر سنن بركاخسانأجما لاقارا لبر اسا  ن خر اخساام . 

 مصلحة المحاسبة والمالية

 

 
 فرع متابعة االستثمارات فرع االيرادات فرع االستغالل
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 الباسا  سء. 
   سابرنخ. 
  خقكاسننال. 
  ا.البانلاخ

  يبساساخارليابرننايرءاخقكاسننال اخ ربللايف س ابراام راسا  مس :ا ل ر اساام ر. 
  سانأ خ ا ل االباسانلاخ. 
 نا خ اسا خ اأخاسقمس اساناخخال ااقراحاسا خ مخل. 
 ساخخ خراسا يرنبرسانن خال اسا ارنبخراصاا. 

ا:يضرصراسا ا ا ااير ا هر ا ه خرانن اكاصا
 خسا دمخكاسابيجدااساادر ا(اساارقدرابرا  نندر)بر ا ابعدخلاسال نبدر ا ندخم اسابيد ا:اس مسماسان ر باسابيجا

 (.ساارقرابرابي )براانربر ا
 ن خخماا جراسا الخلاساارقرابرا رم اس خاخر. 
  ننر ااجكاانرباالنأجما لاقاراساع لخر اسا ارنبخرسننا سجاساخخ خر اسا نر م اخمصن اس. 
 س مسماسا خلسيخر. 
 س مسما مخكاانربر اساينرلج. 

 فرع اإليرادات: ثانيا
خادن اادد ساسابدد عاب ريددباسمخد سمس اسايرن ددرا ددلا  لخددراسابخدعاساندداان ددخ ابهددراسا  نندر،اصخددن اسنددن بركاصخددلا

ا.سانلاخ اسا لبر ا لا قلاراسا بخعر ا  ص رابرابخسنخ اخخارلي
ا:نن اكا هر لاصا

 سانأجما لاقاراساخخ خر اخ ارب نلاالبخسنخ اخفخ راساناخخك. 
 صخن  اساناخخال اأخاساقجخ اسا    ا لخهر. 
 (.سابخن  ،اجخبخراساننمخم)صخن  اخخ خراسا بخعر ا 
 نربعراسا بخعر ابرآل رك . 

ا:ج راألاالب عا هر ا ه خرا ن الراصا
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 خ  ر يندددلا دددعاساخخ خددر اسا ارندددبخراخساخخ خدددر اسا  نددلرا دددلااددد  ا قدددلارايخ ددر ا فددد اس   دددركاسا دده يا
 .سا بخعر 

 خ خ اسا جل ابراناقخكاسا برلاا قمافخ راساض خبرا ل اسا خ راسا ضدرصر،اخا دخياساادربعاخجد ساساضد خبرا
 . لاسا ه اسا خسااا02 ل ا ف اس   ركاخخق بابهرافبكا

 مسماسان ر باسابيجا لاأ كاسابرمخ سمس سننا سجا مخكاانرباار ا . 
 فرع متابعة االستثمارات: ثالثا

ا:ا ساساب عا ن خكا لاسانا جر اساارقرابرالننا ر س ا ل
  سا  سءا خكا   ا عاي ارللا  لاار. 
  ن خخ ا جرلاسالننا ر. 
  سا خر ابع لخراسا  ماخسالانال اساار ابرالننا ر. 

ا.خسا نربعراساخخ خرر اصااساارنخباخخجخلاا سابنن خكاجكا لاسانا ج
ا.ساهخجكاسانيظخ ااال  ننر(:ا20)سيظ اسا لايا ف 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



"بسكرة-القنطرة–دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان "الميداني للدراسة  اإلطار: الفصل الثاني  

 

 

90 

 اجراء مقابلة مع رئيس مصلحة المحاسبة: المبحث الثاني
فبددكاألايبددمأابم سنددراسااراددراأ ميددراألاي ندداا علخ رنيددراسانددااسجننددبيرارا ددلاسا ريددباسايظدد ياخ ع صددرا جريددراخجخبخددرا
س دمسما ددمخكاندخخاراساالخيددراصدااسا  ننددراخ دراي ساجريدد اناند  اسا بددرم اسانداا ددرء ابهدراسا عددرخخ اخسايظدر اسا ددرااا

 :اأنللراخجري اأنللنهراجرانرااسا ارنبااص ماف يرابط  سءا  ربلراخ اقيراصااا ساسا با ا
 -القنطرة–أسئلة حول جدول سيولة الخزينة لمؤسسة مطاحن الزيبان : المطلب األول

ا:ا ايراأنللراسا  ربلرا ل اساياخاسانراا
مقارنعة بعالقوائم الماليعة -القنطعرة–ما أهمية جدول سيولة الخزينعة فعي مؤسسعة مطعاحن الزيبعان : السؤال األول

 األخرى؟

ساالخيدددرا دددلاا خددياسا خلسيخدددراالانعاخيددراصجددد  اخسضددارا دددلا قدددرم اادد هاساندددخخاراخجخبخددراسندددنع رايرااهدددرا: اإلجابععة
ا.بعجسا مخكانمص ر اساالخيراخايرانج لاأا خنل

يالاددظا ددلااددالكاسم ربددرا لدد اادد ساساندد سكاألاسا  ننددرا اددكاسام سنددرانعنبدد ا ددمخكانددخخاراساالخيددرافرل ددرا ه ددرا
ساع لخرنخددددر،اسالنددددنا ر خرا)مص ر اساي مخدددراسامسالددددراخساار  ددددرا ددددلاادددالكاس ي دددداراسا راخددددراجخيهدددرانخضددددحاا جددددراساندددد

ا(.خسان خخلخر

 بتصنيف التدفقات النقدية؟ على أي أساس تقوم المؤسسة: السؤال الثاني

ا.ان خ اسا  ننرابنقيخ اسانمص ر اساي مخرا ل اانبايخعاساي را: اإلجابة

سان سكاألاسا  نندرا ادكاسام سندران دخ اببقدكاساندمص ر اساي مخدراخنقديخبهرا دلايالاظا لااالكاسم ربرا ل اا سا
ا.االكاس ي اراسان  خلخراخسالننا ر خراخسان خخلخراخيننينجاأيهرانابيا راأن ابلاسايظر اسا ارنبااسا راا

 كيف يتم اعداد جدول سيولة الخزينة في المؤسسة؟: السؤال الثالث

خع دكا ددلا(اPCCOMPTAاراخدر)راساالخيدراخ ادد ابرندنامس اب يدر جاادر ابد ا اخدن اس دمسما دمخكاندخخا: اإلجابعة
ا خدديانندد خكا  خددعاساع لخددر اساندداان ددخ ابهددراسا  ننددراأخالابددأخكاخس نددركاجددكاساع لخددر اساندداان ددساساالخيددراسادد ا

ا.ا مخكانخخاراساالخيرابا خ راسخنخ رنخجخر
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 سنراالان دخ ابط دمسما دمخكاندخخاراساالخيدرا بر د  ايالاظا لااالكاسم ربرا ل اا ساسان سكاألاسا  ننرا اكاسام
خ دددلااددد اخندد كا دددمخكاندددخخارااPCCOMPTAخسي ددرابننددد خكاساع لخددر اسا راخدددرا لددد ا ددجكاخخ خدددر اصدددااب يددر جا

ا...جخخ خراسا بخعر ،اسابي ،اساقيمخي،ا(اساي مخر)ساالخيرانل رلخرا لااالكاساخخ خر اساارقرابراالخير

 تي تطبقها المؤسسة عند التقرير عن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية؟ما الطريقة ال: السؤال الرابع

ا.ساا خ راسا بر   : اإلجابة

يالادظاألاسا  نندرا اددكاسام سندرانعن ددماصدااس ددمسماراا دمخكانددخخاراساالخيدرا لدد اساا خ دراسا بر دد  اخادااساا خ ددرا
ا. انبقخالسانااخ  عهراسايظر اسا ارنبااسا رااااجخيهران م ا علخ ر اأجا

ا

 أين يتم تصنيف الفائدة وتوزيعات األرباح المستلمة؟: السؤال الخامس

 .خن انقيخبهراض لا  لخرنهراسان خخلخر: اإلجابة

يالاددظا ددلااددالكاسم ربددرا لدد اادد ساساندد سكاألاسا  ننددرا اددكاسام سنددرانقددي اسابرلددم اخنخلخعددر اس  بددرباضدد لا
ن دددد خلا،ا)ساددد اا خددددرانقددديخبهرا ياي دددراا(ا22)سا ارندددبااساددددمخااا فددد   لخرنهدددراسان خخلخدددر،اخفدددماأ ددددر اسا عخدددر ا

ايددر ا دلاخعدماراندمص ر اي مخدرا دلاس ي داراسان دد خلخراا:،اصهيدر انعدر طاصدااجخبخدرانقديخبهر(ن دخخلااسندنا ر ياأخ
خادددد ا اخيب دددداانقددددديخبهراا،خساددددبعطاسالادددد اخيظدددد اساخهددددرابأيهددددرا خسلددددما لدددد اسالنددددنا ر س اصددددااس ندددده اخساندددديمس 

خايددر ا ددلاخعددمارانجلبددراالاقددخكا لدد ا ددخس ما راخددراار  خددرا الهددراا، اي مخددرا ددلاس ي دداراسالنددنا ر خرج ناقددال
ا.سانخلخعر اسا مصخ راصهااينخ راا  س ان خخلااخ لاا اخيب اانقيخبهراجنمص ر اي مخران خخلخرا: اك

 تتوسع المؤسسة في استثماراتها؟ هل:االسؤال السادس

ا.بن مخما نرما عمس اسمينرجيع ،اص االاف يرا: اإلجابة

يالاظا لااالكاسم ربرا ل ااد ساساند سكاألاسا  نندرافر د ابن مخدما ندرما عدمس اسميندرجاخ اد افقدماسا صدعا دلا
 .خبرانرااانخنخعاسننا ر سنهرا،سينر خنهراخنانخيهر



"بسكرة-القنطرة–دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان "الميداني للدراسة  اإلطار: الفصل الثاني  

 

 

92 

 هل تقوم المؤسسة بعمليات االقتراض من البنوك؟:االسؤال السابع

ا.يع :ااإلجابة

سا  ننرانل أاسا اسالفن سطا لاسابيخ اخيننينجا دعاسا  ر يدرابراند سكاساندربياألاسا  نندران ند طا دلايالاظاألا
ا.أ كاسانخنعاصااسالننا ر س 

 هل تتعامل المؤسسة باألوراق المالية؟: السؤال الثامن

ا.اننعر كاسا  ننراأاخريرابراج بخرار: اإلجابة

ا. ننرافمانل أاأاخريراالنعر كابر خ سياسا راخريالاظا لااالكاسم ربرا ل اا ساسان سكاألاسا 

 هل تعتمد المؤسسة على جدول سيولة الخزينة في اتخاذ قراراتها المالية؟: السؤال التاسع

ا.ال،انعن ماسا  ننراصااسنار اف س سنهراسا راخرا ل اانرباساينرلج: اإلجابة

سالاأيهدراالاا،أا خدرا دمخكاندخخاراساالخيدرا يدمارايالاظا لااالكاسم ربرا ل اا ساسان سكاألاسا  ننرابرا غ ا ل
ا.نعن ما لخلاجأمس االنار اسا  س 

 على أي أساس تعتمد المؤسسة على حسابات النتائج؟: السؤال العاشر

خاد سا دراخه هدرا  ر يدرا(ااندر  /ا بدح)نعن ماسا  نندرا لد انالخدكااندرباسايندرلجاجخيدلاخبدخلاينخ دراسادمخ  اا:اإلجابة
ص ددماي ددخ ابع لخدددرابخددعاخالاياقدددكاا،سابخددعابأ دددكالخيدددراسادد ياخبددخلاا جدددراسانددمصياخالاخبدددخلااددرال ب ددمخكانددخخاراساا

ا.أ خسك

خسي ددرااددكاا،يالاددظا ددلااددالكاسم ربددرا لدد اادد ساساندد سكاألاسا  ننددراالاخه هددراجدد ااقددل اأخامصعدد ا ددلاأ ددخسك
ا.ا   ا باراأخاانر  ااالكاسابن  اسا راخر،ااكااااصااارارا بحاأخاانر  ؟ا

 هل تحتاج المؤسسة لتوليد النقد؟ وفيما يتم استعماله؟: السؤال الحادي عشر
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ا.يع ،اخن اسننع رالاان اخراسايب ر ا:اإلجابة

خبراندراااا،يالاظا لااالكاسم ربرا ل اا ساسان سكاألاسا  ننرانانرجاسا انجخخلاصدرلطااخدن ان اخدراسايب در ابدل
ا. ل اأنرساسالننا رياخاخساس نرساساي مياصرلاانرباساينرلجاالاخنر ماراجاخ سا يلاخعم

امعهم المؤسسة؟ من المستخدمين لجدول سيولة الخزينة الذين تتعامل: السؤال الثاني عشر

ا(.سابي )سا   ضخلاا:اإلجابة

يالاظا لااالكاسم ربرا ل اا ساسان سكاألاسا  ننراننعر دكا دعاسابيد ا  دكاسالفند سطاخالاخخ دما ندنا  خلاصداا
ا2.سا  ننر

 تحليل ما ورد في المقابلة: المطلب الثاني

يالاظا لااالكاي ربدراسا  د  ا لد اسا  ربلدراصدااسا  نندرا ادكاسام سندراسيهدرانعنبد ا دمخكاندخخاراساالخيدرافرل درا
اخ اخن اس مسمارا بد اب يدر جاادر ابا خ دراسخنخ رنخجخدراخبراا خ دراسا بر د  ،اج درانقدي اا، ه راخخ باس مسمار
باأي دددانهر،اخ لاسا عخدددر اسا ارندددباانددد  اسالانخدددر اصددداانقددديخ اسابرلدددم اخنخلخدددعاس  بدددرباساندددمص ر اساي مخدددراانددد

خ  صيددراألا اددد اخدددن اضددد لاأي دددانهراا؟ال  ننددر اأ ميدددرا ع صدددراأخدددلاخدددن انقدديخبهرااندددباسا  نندددرا ادددكاسام سندددر
الانعيددداااسان خخلخددر،اسالاألاسا  نندددرانندددنع كاسا ددد خطاصدداا  لخدددر اسالندددنا ر ابدددمكا  لخددر اسان ددد خكاصدددرا  خط

بدكانعيدااأخضدراأيدلاجل دراا، ل اسامخس اخ خماارال ا  لاأخامخخلاخغخ ارا لاسا  رجكاسانااننع طااهراسا  نندر
ص دددم  اسا  نندددرا لددد اأاددد اا،لسم اسا ددد خطاجل دددراجدددرلاال  نندددراسندددنا ر س افخخدددراخ رلدددما لددد ا أساسا دددركاأجاددد 

ا.كا عاسا   ضخلاص ااخالاخخ ما ننا  خلابهرصرا  ننراننعر اسا  خطا لاسابيخ اخمكا ل األاسا  ننراجبخ  ،

بر نبدر هاسا رل دراس جاد امالادرا لد اأمسءاسا  نندراخار نهدراانخاخدماساي دماسالااخبرا غ ا لا جريرا مخكانخخاراساالخير
سا ارندبخراسايهرلخددراخالانعن دما لد ا ددمخكاندخخاراساالخيددرا لااأيهدرانعن دما لدد ااندرباساينددرلجاخخه هدراص دااساينخ ددر

اير ا  لخر افمانام امخلاألاخيدنجا يهدراندمصياي دمي،اخ يدلايندنينجاألا  نندرا ادرالاسالخبدرلا  نندرانباد ا

                                                             
.رئيس مصلحة المحاسبة، المشرف على االجابة 
2
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 دلاسادد بحاأجادد ا دلا ع صنهددراالنددمصياساي دمياساددمساكاأخاساار ج،خادد ساخد ا ا لدد ا ددمخكاندخخاراساالخيددرانددلبراخخب ددمها
ا.لاساناا لاأ لهراأي ئ جرين

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 مؤسسةالمصادر معلومات جدول سيولة الخزينة وطرق اعداده وعرضه في : المبحث الثالث
ج ددراندددبياخ ج يدددراألا دددمخكاندددخخاراساالخيددراخندددنيماصدددااس دددمسمهاساددد ا خددلسيخنخلا دددراخنخلا  دددر ينخلااندددينخلا نندددراخنخلا

ا، ددلااددالكااد ساسا بادد اسا ددخسل اساالل ددرام ددمسما ددمخكانددخخاراساالخيددرخاندرباساينددرلجاالندديراسا ر خددراصطييددراندديبخلا
 (.اا0242اخا0246،ا0240) ااالكاسااال انيخس ابرمضرصراسا اس مسمارابراا خ راغخ اسا بر  ا

 معلومات جدول سيولة الخزينة مصادر :المطلب األول

خصخ ددراخلدداانددخ اي ددخ ا ننراخددراااددالكاادد ساسا الددباندديع طاجددكا ددلاسا خلسيخددراخانددرباساينددرلجاادداال اندديخس ا ددل
ا:بنالخكاخم سنراسا قرم اج راخلا

 (2071-2075)بسنة  الخاصة للمؤسسة الميزانية المالية :الفرع األول
ا.0242خا0246،ا0240ني خ ابط مسماسا خلسيخراسا راخراال  ننراالنيخس ا

 ":-القنطرة–مطاحن الزيبان "األصول لميزانية مؤسسة  جانب(: 00)رقم جدول 
ا(.0242-ا0240)خخضحاسا جكاسانراااأقخكاسا  ننرااالكاسانيخس ا

دج: الوحدة  
 األصول 2075 2070 2071

 أصول غير جارية   
 المنتوج االيجابي أو السلبي-فارق االقتناء   
 تثبيتات معنوية 717.574,  
 تثبيتات عينية   

 أراضي 70419777.77 70419777.77 70419777.77
 مباني 197074929.54 109501729.79 155529071.91
 تثبيتات عينية أخرى 400501000.01 070045201.20 070520254.22

 تثبيتات ممنوح امتياز   
 تثبيتات يجري إنجازها 000040407.70 075010771.40 74777002.94

 تثبيتات مالية   
 سندات موضوعة موضع معادلة   
 مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها   
 سندات أخرى مثبتة  200000000.00 

 قروض وأصول مالية أخرى غير جارية 91000.00 205740.00 205000.00
 ضرائب مؤجلة على األصل 70729200.10 72074005.04 9700079.70

 االرتباط بين الوحدات  77905500.10 000797200.15
 مجموع األصول غير الجارية 7574971001.14 7120727022.00 2075707009.90

 أصول جارية    
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 مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ 11071257.27 97270202.49 79701101.50
 حسابات دائنة واستخدامات مماثلة   

 الزبائن 14002094.70 775090750.57 702500025.01
 المدينون اآلخرون 20704217.15 0571090.57 0059900.90
 الضرائب ومشابهها  77705550.21 0171471.00

 حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة   
 الموجودات وما شابهها   
 األموال الموظفة واألصول المالية الجارية األخرى 200000000.00  

 الخزينة 440712000.17 017005005.50 707109027.40
 مجموع األصول الجارية 970405775009 577094795.09 409029002.59

 المجموع العام لألصول 2007000220.51 2022200001.44 2504201717.47

 .(1،0) :رقم ينمن إعداد الطالبة اعتمادا على الملحق: المصدر

 :التعليق
ايالاظا لااالكاسا مخكاأ اله

ااير اابر اصاافخ راس  سضا-
اير اس نبرعاصاافخ راسا الخلاادالكاساداال انديخس اخاد ساخدمكا لد اند سج اسا ادلخلاخ دم افدم  اسا  نندرا لد اا-

سانقد  اصخدلاخاددخاخ ادكا أسا ددركا رادكا عدد طاا ادرا ا نعدمم ا يهددراسانلد اأخاساضددخرعاأخاسينهدرءاساقددالاخر،ا
ا.خا سا    انلبا

خادد ساخددمكا لدد اا0240ايددر اس نبددرعاصدداافخ ددراسالبددرللااددالكاسادداال اندديخس اخصدداافخ ددراسا ددمخيخلا  ر يددرابندديرا-
نخنددعاسا  ننددراصدداانخرنددراسابخددعابر  ددك،اأخافددماخ اددكا ددم افخددر اسا ددمخيخلابنددمسماسا نددنايا لددخه اال  ننددراصدداا

اناقددكااضد خ  ا نربعددراسا دمخيخلساخفد اسا اادماخادد سا   د انددلبا،ااخد اخنعددخلانخ خدلايظد افندد اساناقدخكاسادد ا
ا. ننا ر اسا  ننرابمخلانأاخ ،اان االانناخكاسا امخخلا  جخ اصااناقخلهراأخامخخلا عمخ ر

ا.اير اسيابرطاصاافخ راساالخيراخا ساخمكا ل األااير اسننا ر اانل اس  خسكاأخاننمخمااالانلس ر -
ا.ي خاا  اسا  ننراير الخرم اصاا   خعاس قخكاخا سا    اسخ ربااخمكا ل ا-
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 ":-القنطرة-مطاحن الزيبان " الخصوم لميزانية مؤسسة  جانب(: 01)جدول رقم 
 (.0242-ا0240)سا  ننرااالكاسانيخس ااسا جكاسانرااااقخ خخضحا

دج: الوحدة  
 2071 2070 2075 الخصوم

    رؤوس األموال الخاصة
  97020000000.00 97020000000.00 رأس مال تم إصداره

    رأس مال غير مستعان به
  210017750.01 224270400.70 احتياطات مدمجة-عالوات واحتياطات
    فوارق إعادة التقييم

    فارق المعادلة
 720495205.07 701272100.59 50575122.74 (نتيجة صافية حصة المجمع/)نتيجة صافية

    ترحيل من جديد/رؤوس أموال خاصة أخرى
 7707707750.01   المدمجةحصة الشركة 
   770090719.09 

  00070.50  حصة ذوي األقلية
 7407701577.54 7211202710.75 7717747750.01 7مجموع رؤوس األموال 
    الخصوم غير الجارية
 070920000.00 070920000.00 070920000.00 قروض وديون مالية

 0107109.02 5204490.79 2147700.77 (مؤجلة ومرصود لها)ضرائب 
    ديون أخرى غير جارية

 21477229.17 47741442.12 07000775.50 مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا
 041740770.10 007007720.10 055002245.01 2مجموع الخصوم غير الجارية 

    الخصوم الجارية
 07017470.14 0070510.99 722015720.19 موردون وحسابات ملحقة

 09100774.59 0070510.99 22407570.05 (مؤجلة ومرصود لها)ضرائب 
 05490040.92 007497021.79 057114092.00 ديون أخرى غير جارية

    خزينة 
 155797015.74 015772270.57 904557927.90 مجموع الخصوم الجارية 
 2504201717.47 2022200001.44 2007000220.51 المجموع العام للخصوم

ا(.0،0) ف ااخلس ن رمسا ل اسا لا ساارابرا لاي مسما:اسا قم 

 :التعليق

ااالكاسا مخكاأ الها ل

ا.ساارقراخا سا    اسخ ربااخفمالسم اس  راااا خياسا لجخراصاا  خعا يرق ا  خساس  خسكااير الخرم -
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اسابيد اخاد ان د ابرادمصعااددالكايدر اابدر اصداافخ دراسا د خطاخسادمخخلاسا راخدر،ا دراخعيددااألاسا  نندراسفن ضد ا دلا-
ا.سااال انيخس 

ا.يالاظاألاساالخيراصر غراخا ساخمكا ل ا م اخ خماأ خسكا عالر-

اا.ألاسا  ننراا ان  ابمصعاسانلس رنهريالاظالخرم اصاافخ راسا خ مخلاخساض سلباسا   لرا راخعياا-

 :المختصرة المالية الميزانية إعداد :أوال

اادددد هاصدددداا لخهددددراسا ناقددددكاساينددددرلجاخنالخددددك(ا0242-0240)اندددديرااسا انقدددد  اسا راخددددراسا خلسيخددددرابط ددددمسمانددددي خ 
ا:بخيه راي  سءاسا  ر يراا اخ لاسانيخس 

 :ميزانية المختصرة لجانب لألصولال (:09)جدول رقم 

ا(.0242-ا0240)سانيخس اسا جكاسانراااسا خلسيخراسا انق  ااألقخكااالكاخخضحا

جد: الوحدة  

 %النسبة 2071الصافي  المبلغ %النسبة 2070الصافي  المبلغ %النسبة 2075الصافي  المبلغ األصول
 %70.00 408328662.58 %25.90 577094795.09 %05.02 970405775.90 أصولجارية

 %90.10 2075707717.47 %14.20 7120727022.00 %04.79 7574971001.14 أصولغيرجارية
 %700 2504201717.47 %700 2022200001.44 %700 2007000220.51 أصولغيرجارية

ا(.26)ساارابرابرال ن رما ل اسا مخكا ف ااي مسما ل :المصدر  

ا

ا

ا

ا

ا
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 :ميزانية المختصرة للخصوميوضح ال(: 07)جدول رقم 

ا(.0242-ا0240)سانيخس اسا جكاسانراااسا خلسيخراسا انق  االاقخ ااالكاخخضحا

جد: الوحدة  

 %النسبة 2071الصافي  المبلغ %النسبة 2070الصافي  المبلغ %النسبة 2075الصافي  المبلغ خصومال
مجموع األموال 

 الخاصة
7717747750.01 50.24% 7211202710.75 55% 7407701577.54 55.75% 

 خصعععععوم غيعععععر
 جارية

055002245.01 75.25% 007007720.10 75.97% 041740770.10 70.97% 

 %00.70 155797015.74 %27.77 015772270.57 %04.57 904557927.90 خصوم جارية
المجموع العام 

 للخصوم
2007000220.51 700% 2022200001.44 700% 2504201717.47 700% 

ا(.22)ساارابرابرال ن رما ل اسا مخكا ف ااي مسما ل :المصدر

 ميزانية المختصرةال تحليل: ثانيا

ا:يالاظا لااالكاسا مخكاأ الها راخلاا

سا ر خددراص ددعاجدكا ددر اندديابطاادد هاس قددخكااس قددخكااسيابدرطاصدداايددر األايالاددظ :الجاريععة األصععول .4
ا(.0242،ا0246)خا ساساليابرطاخ  عايا اظهخ اساض سلباصااسانينخلاس اخ نخلا

ا.0240  ر يرابنيرا0242صخعخماسا الخرم اسالبرللاخسا الخير اانيراا0242خا0246أ رابراينبراالنينخلا

يالادظاألاايدر الخدرم اصدااس قدخكاغخد اسا ر خدراادالكاسانديخس اخاد سا س دعاياد اا:الجاريعةاألصول غيعر  .0
ا.اسانابخنر اساعخيخراس ا ىاسالخرم اصا

خادد سا س ددعاسادد اسالخددرم اا0242خا0240  نبددعا  ر يددرابرانددينخلاا0242يالاددظاألاسا   ددخعاساعددر ااألقددخكااندديرا
 .سا عنب  اصااس قخكاغخ اسا ر خر

ألا أساسا دركاسادد ياندد اسقدمس هااددخايبنددلاسالاا0246خا0240يالادظابراينددبراالنددينخلاا:الخاصععةاألمععوال  .0
خادددد سا س ددددعايادددد الخددددرم ا0240  ر يددددرابندددديرا.اب خ ددددرا0246ألاايددددر الخددددرم اصددددااس  ددددخسكاساارقددددراندددديرا
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خسكااد اخدن اسقدمس ااد أساسا دركاخفدمالسم افخ دراس  دا0242ساعالخس اخسالانخرار اخساينخ راأ رابراينبراكا
ا.ساارقراب خ را عنب  اخا سا س عاسا الخرم اساينخ راخظهخ ااقراسا  جراسا م  ر

خادد ساا0240  ر يددرابنديراا0246يالادظاس نبددرعاصدااسااقدخ اغخدد ا ر خدراانديرا :الخصعوم الغيععر جاريعة .4
ندديراسا  خيددر اخسا ين ددر اسااربنددرا نددب رابرمضددرصراسادد الخددرم اساضدد سلباسا   لددرااندديابطاصددااا س ددعاسادد الخددرم 

خخعددخما ادد اسادد الخددرم اسال نبددرعاصددااساضدد سلباسا   لددراخساليابددرطاصددااسا  خيددر ،اج ددرايالاددظاألاايددر اا0242
مخخلا راخرا ننرخخرااالكاسانديخس اساداال ا دراخعيدااألاسا  نندرانعن دما لد اسادمخخلااخخلدراس  دكاخننعر دكا دعا

ا.اسا   ضخل
خ ادد اا0242خا0240  ر يددرابندديناا0246افددما دهم اادد هاسااخدد  اسيابرضددراصدااندديرا:الخصععوم الجاريععة .0

 .اا س عايا اساليابرطاصااسا خ مخلاخسال نبرعاصااساض سلباخسامخخل

ا.   خعاس  خسكاساارقراخ اكايق اسا   خعاساعر االاقخ يالاظاألا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 (.2071-2075)جدول حسابات النتائج لسنة : الفرع الثاني

 ":-القنطرة–مطاحن الزيبان "النتائج لمؤسسة  حساب (:70)رقم الجدول

دج :الوحدة  

 البيان 2015 2016 2017
1972781000.00 1575717483.1

7 
 رقم األعمال 1185428084.17

 المبيعات من البضائع 9962471.57 4597030.00 30829564.06
1925344744.32 1554957149.0

6 
 مبيعات منتجات تامة الصنع 1159481646.85

 منتوجات أخرى 1550105.41 782635.03 1128684.24
 خدمات أخرى 14433860.34 15380669.08 15478007.38

 انتاج مثبت   
 اعانات االستغالل 1319700.44 1616510.47 2859096.49
 حساب االرتباط بين الوحدات   854595.35-

1978931050.51 1579118135.5
8 

 (7)الماليةإنتاج السنة  1187032653.24

 المشتريات المستهلكة 994526836.92- 1293391044.42- 1601946643.38-
 الخدمات الخارجية واالستهالكات األخرى 21612813.79- 35660612.78- 28092752.55-

 (2)استهالك السنة المالية 1016139650.71- 1329051657.20 1630039395.93-
 (2-7=)0القيمة المضافة لالستغالل  170893002.53 250066478.38 348891654.58

-144764399.16 -
152709810.14 

 أعباء المستخدمين 118701082.09-

 الضرائب والرسوم والمدفوعات المشابهة 3488523.43- 4776385.87- 6550133.65-
197577121.77 92580

282.37 
 (4)الفائض اإلجمالي عن االستغالل  48703397.01

 المنتجات العملياتية 495309.36 3938110.45 716959.40
 األعباء العمالياتية 1053476.94- 655805.23- 499034.54-

 والمؤونات المخصصات لالهتالك 498103653.36- 45630817.73- -45944017.75
 استئناف عن الخسائر القيمة و المؤونات 506127910.04 54111361.31 71507172.05

 (5)النتيجة العملياتية 56169486.11 104343131.17 169512468.13
 المنتوجات المالية 25503302.18 5978518.34 1823616.43

 األعباء المالية 126324.28-  
 (0)النتيجة المالية 25376977.90 5978518.34 1823616.43

 (5-0=)1الضريبة النتيجة العادية قبل  81546464.01 110321649.51 171336084.56
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 17570800.01-  00492040.07
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 حول النتائج العادية(تغيرات)الضرائب المؤجلة 3141436.57- 3028945.93- 3839359.59-
-13529416.87  -10256274.49  

 العاديةمجموع منتجات األنشطة  1719159174.82 1643146125.68 1999033418.99
-

1878548153.90 
 مجموع أعباء األنشطة العادية 1668581221.88- 1535853422.10-

 (9)النتيجة الصافية لألنشطة العادية 50577952.94 107292703.58 120485265.09
 المنتجات-العناصر غير العادية   
 األعباء-العناصر غير العادية   
 (7)النتيجة غير العادية   

 (70)النتيجة الصافية للسنة المالية 50577952.94 107292703.58 120485265.09

 (.77،70)رقم  ينمن إعداد الطالبة اعتمادا على الملحق: المصدر

  ا(ا=-44404020.00(ا+)-04420020.00):0246خسا  خير انيراسا اققر ااالانال

ا45630817.7-

  ا=(-0040002.62(ا+)-40004400.40:)0242نيرخسا  خير ااسا اققر ااالانال

40044024.40- 

 انتاج السنة المالية: أوال

-2075)لسعععنة " -القنطعععرة–مطعععاحن الزيبععان"السعععنة الماليععة لمؤسسعععة  انتعععاجفععي  رالتغيععع (:77)جععدول رقعععم 
2071.) 

 2071 2070 2075 البيان
 1978931050.51 1579118135.58 1187032653.24 انتاج السنة المالية

 399812915 392085482 ععععععععععععععععععععع تغير في انتاج السنة المالية
 %25.31 %33.03 عععععععععععععععععععع  نسبة التغير

 .(42) لاي مسماساارابراس ن رمسا ل اسا مخكا ف ا: المصدر

خاد ساااا00.20س نبدعابيندبراا0246 لااالكاسا مخكاأ الهايالاظاس نبرعاصااسينرجاسانديراسا راخدرااخد اصداانديرا
خادد سا س ددعاسادد ا00.04س نبعدد ابينددبراا0242 س ددعاسادد اسالخددرم اصدداا فدد اس   ددركاخس ريددر اسالنددن الكاخصددااندديرا
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 خدد اصدااسانددينخلاخعددخماسادد اظهددخ اسال نبددرااسالخدرم اصدداا فدد اس   ددركاخس ريددر اسالندن الكاخسالاددنال ابددخلاينددبراسان
ا.0242بخلاساخامس انيرا

 استهالك السنة المالية: ثانيا
-2075)لسععنة " -القنطععرة–مطععاحن الزيبععان "التغيععر فععي اسععتهالك السععنة الماليععة لمؤسسععة (: 27)رقععم جععدول
2071.) 

 2071 2070 2075 البيان
- 1329051657.20- 1016139650.71- استهالك السنة المالية

1630039395.93 
- 000791109 312912007- ععععععععععععععععععععع تغير في استهالك السنة المالية

 %22.65 %30.79 عععععععععععععععععععع  نسبة التغير

 .(42) لاي مسماساارابراس ن رمسا ل اسا مخكا ف ا: المصدر

بينددبرااس نبدعا0246 دلااددالكاسا دمخكاأ ددالهايالادظاس نبدرعاصددااسندنهال اسانديراسا راخددر،ااخد اصدااندديراا:التعليعق
س نبدرعااج درايالادظ،الجدر اس ا ىنا ندنهلجراخساادم ر اساار  خدراخسالخ ا ا س عاال نبرعاسا  ن خر اساا%30.79

الجدددر اناسا ندددنهلجراخسيابدددرطاابخدد اصدددااسالاخ ادد ا س دددعاال نبدددرعاسا  ددن خر ا0242صددداانددديرا%00.60بينددبرا
ا.س ا ى

االقيمة المضافة لالستغالل: ثالثا
-2075)لسععنة -القنطعرة–لالسعتغالل لمؤسسععة مطعاحن الزيبعان القيمعة المضعافة التغيعر فععي  (:70)جعدول رقعم
2071.) 

 2071 2070 2075 البيان
 348891654.58 250066478.38 170893002.53 القيمة المضافة لالستغالل
 79925710.2 1771041.59 عععععععععععععععععععععع التغير في القيمة المضافة

 %07.57 4.00% ععععععععععععععععععععععع %نسبة التغير

 .(42) لاي مسماساارابراس ن رما ل اسا مخكا ف ا: المصدر
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 لااالكاسا مخكاأ الهايالاظاس نبرعاسا خ راسا ضرصراينخ راس نبدرعاسندنهال اسانديراخس نبدرعاييندرجاسانديرا: التعليق
خب دراألاسا خ ددراسا ضدرصرا خ بددرا00.04%بيندبراا0242،اخصدداا4.60%بيندبراا0246سا راخدراباخد اس نبعدد اصداا

ا.االنن الكاصه ساخعيااألاسا  ننراا   اأ برب

ااالستغاللالفائض اإلجمالي عن : رابعا
-القنطعععععرة– سالخبددددرلمطعععععاحن "التغيععععر فعععععي الفععععائض إجمعععععالي عععععن اسعععععتغالل لمؤسسععععة (: 74)جععععدول رقعععععم 

 (.2071-2075)لسنة"

 2071 2070 2075 البيان 
ا197577121.77ا92580282.37ا48703397.01اسابرلطاسم  رااااالنن الكا

ا424006000.0ا40026000.06اعععععععععععععععععععان خ اصااصرلطاي  راااسالنن الك
ا%440.44ا%02.20 عععععععععععععععععععاينبراسان خ 

ا.(42) لاي مسماساارابراس ن رمسا ل اسا مخكا ف : المصدر

خخعددخماا02.20%بينددبراار ددلااددالكاسا ددمخكاأ ددالهايالاددظاألاصددرلطاي  ددراااسنددن الكافددماندد كاس نبر دد:اسانعلخددي
ام خلاخساضدد سلباخسا نددخ اخسا ددمصخ ر اسا  ددربهر،اج ددرايالاددظانأ بددرءاسا نددنددبباسال نبددرعاأنرنددرايادد اس نبددرعاصدداا

ا.%440.44خ ا ابينبراا0242س نبرعاصاانيرا

 النتيجة العملياتية: خامسا
-2075)لسعععنة " -القنطعععرة–مطععاحن الزيبعععان "نتيجعععة العملياتيعععة لمؤسسعععة الالتغيعععر فععي (: 75)الجععدول رقعععم 

2071.) 
 2071 2070 2075 البيان

 169512468.13 104343131.17 56169486.11 النتيجة العملياتية
  في النتيجة  التغير

 العملياتية
 757019754.7 49710044.77 عععععععععععععععععععععع

 %752.40 %95.10 عععععععععععععععععععع نسبة التغير
 .(42) لاي مسماساارابراس ن رمسا ل اسا مخكا ف ا: المصدر

 

صدداااندديرا00.26%  ددلااددالكاسا ددمخكاأ ددالهايالاددظاألاساينخ ددراساع لخرنخددرافددماندد ل اس نبر ددرابينددبرا: التعليععق
اخاخا    انلبااخعخمانببلايا اسيابرطاصااجكا اققدر اسالادنال اخسيابدرطاصدااس  بدرءاساع لخرنخدرا0246
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ساع لخرنخدرافدماند ل اس نبر درابيندبراج درايالادظاألاساينخ دراا، سالننلير ا لاانرل اسا خ راخسا  خيدراخسال نبرعاصا
ا.0242نيراا400%

 صافي نتيجة السنة المالية: سادسا
لسعععنة " -القنطعععرة–مطعععاحن الزيبععان "لسعععنة الماليععة لمؤسسعععة لنتيجععة الصعععافي فعععي تغيععر ال (:07)جععدول رقعععم 

(2075-2071.) 

 2071 2070 2075 البيان
 120485265.09 107292703.58 50577952.94 النتيجة الصافية 

 70772507.5 50174150.50 ععععععععععععععععععععععععععع التغير في النتيجة الصافية 
 %72.27 %772.70 ععععععععععععععععععععععععععع نسبة التغير 

ا(42:ا) لاي مسماساارابراس ن رمسا ل اسا مخكا ف : المصدر

 ددلااددالكاسا ددمخكاأ ددالهايالاددظاألاساينخ ددرا خ بددرااددالكاندديخس اسام سنددرااخدد ا  صدد اس نبر ددراخخعددخما :التعليععق
ااا0246ادد اس نبعدد اندديراا50577952.94ينخ ددرافددم اراا0240نددببلاصددااس نبددرعا فدد اأ  ددركاص ددماا  دد اصددااندديرا

ا.0242خ ا انيرا120485265.09ان نبعابينبراابخبراانقكايا 107292703.58

 بالطريقة المباشرة جدول سيولة الخزينةعرض  :المطلب الثاني
-نددي خ ا ددلااددالكاادد ساسا الددبابعدد طا ددمخكانددخخاراساالخيددراخصددياساا خ ددراسا بر دد  اا  ننددرا اددرالاسالخبددرلا

 .بنج  -سا يا  
صددااس ددمسما ددمخكانددخخاراساالخيددرا لدد اساا خ ددراسا بر دد  اخ ادد ا يدد اماددخكاسايظددر اانعن ددما  ننددرا اددرالاسالخبددرل

اخددد اخاندددخيا دددمخكاندددخخاراساالخيدددرا لددد ااالادددراأ ددددلسءاا0242/ا24/ا24سا ارندددبااسا دددرااااخدددلاسانابخدددياصددداا
ا: لخنخراالنمص ر اساي مخر

ا.نمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراساع لخرنخر-
ا.ساالخيراسا نأنخرا لاأي اراسالننا ر نمص ر اأ خسكا-
 .نمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاأي اراسان خخك-

ا.0242خا0246،ا0240خني خ اب  ر يراسانمص ر اساي مخراال  ننراانيخس ا
ا
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 2075بالنسبة لسنة : أوال
 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية-أ

ا(سالمارال اخسالا س ر )سالراال  ننراخساار  را يهراخنن اكاصااجكاسانمص ر اسام
 خخن اددكاصددداا(ا-000060400.40(=)أ)قددرصااندددمص ر اأ ددخسكاساالخيدددراسا نأنخددرا دددلاس ي دداراساع لخرنخدددرا

ندددمص ر اأ دددخسكاساالخيدددراسا  نبادددرابراعيرقددد اغخددد ا+اندددمص ر اأ دددخسكاساالخيدددرافبدددكاساعيرقددد اغخددد اساعرمخدددر
 .ساعرمخر
 خساناانض (ا-004000400.02=)فبكاساعيرق اغخ اساعرمخرنمص ر اأ خسكاساالخيرا: 

ا000222004.40=ساناقخال اسا  بخضرا لاسالبرلل
ا(-4462646002.22=)سا براغاسا مصخ راال خ مخلاخسا ننام خل+
ا(-004060.00=)سابخسلماخسا قر خ اس ا ىاسا مصخ ر+
ا(-40002002.46=ا)ساض سلبا لاساينرلجاسا مصخ ر+
ا(-04000002.22)=سالينظر اساع لخر افخم+
ا(-022222222.22=)ساانربر اسا راخر+
 600044.04=نمص ر اأ خسكاساالخيراسا  نبارابراعيرق اغخ اساعرمخر 

(ا-004000400.02(=ا)أ)خ يدلاقدرصاانددمص ر اأ دخسكاساالخيددراسا نأنخدرا ددلاس ي داراساع لخرنخددر
ا(.-000060400.40=)600044.04+

 :المتأتية من األنشطة االستثماريةتدفقات أموال الخزينة -ب
ا.خنن اكاصااجكانمص ر اس  خسكاسايرن را لاسفنيرءانابخ اأخاسانيرلكا يل

 خن دد كا(ا-4006604000.00(=ا)ب)قددرصاانددمص ر اأ ددخسكاساالخيددراسا نأنخددرا ددلاس ي دداراسالنددنا ر خر
 :جكا ل

ا.-0000220042.04=سا ناخبر ا لاسفنيرءانابخنر ا خيخراأخا عيخخر
ا4400000020.22=ناقخال ا لا  لخر اسانيرلكا لانابخنر ا خيخراأخا عيخخرسا+
-ا02622.22=سا ناخبر ا لاسفنيرءانابخنر ا راخر-
ا0000004.60=سابخسلماساناان اناقخلهرا لاسانخظخبر اسا راخر+
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(=اب)خ يدددددددددددلاقددددددددددددرصاانددددددددددددمص ر اأ ددددددددددددخسكاساالخيددددددددددددراسا نأنخددددددددددددرا ددددددددددددلاس ي دددددددددددداراسالنددددددددددددنا ر خر
ا(.-4006604000.00)

 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة التمويلية-ج
ا.ااا بر  ا لاأي اراير  را لان خخ اا  اخبيخراس  خسكاساارقراأخاسا  خط

 خن د كاا4000202400.44(=ج)قدرصااندمص ر اأ دخسكاساالخيدراسا نأنخدرا دلاس ي داراسان خخلخدرا
 :جك

ا2222222.22-=سااق اخغخ ارا لاسانخلخعر اساناان اسا خر ابهر
ا4002446004.22=ساناقخال اسا نأنخرا لاسا  خط+
ا604204.02=سم رير +

-ا006442000.62=ا(ج+ب +أ )تغير أموال الخزينة في الفترة -د
ا(.-ا004000400.02=ا)قرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراساع لخرنخر

ا(.-4006604000.00=)سالننا ر خرقرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي ارا+
ا.4000202400.44=قرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراسان خخلخر+

 :2070بالنسبة لسنة : ثانيا
 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية-أ

 40600040.00(=أ)قرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراساع لخرنخرا 
نمص ر اأ دخسكاساالخيدراسا  نبادرابراعيرقد ا+خخن اكاصاانمص ر اأ خسكاساالخيرافبكاساعيرق اغخ اساعرمخراا

 .غخ اساعرمخر
 .40024000.04=نمص ر اأ خسكاساالخيرافبكاساعيرق اغخ اساعرمخر

 :خساناانض 
ا.4006204200.04=ساناقخال اسا  بخضرا لاسالبرلل

ا(.-4040000242.24=)ام خلسا براغاسا مصخ راال خ مخلاخسا نن+
ا(.-602000.62=)سابخسلماخسا قر خ اس ا ىاسا مصخ ر+
ا(.-40004024.02=ا)ساض سلبا لاساينرلجاسا مصخ ر+
ا(.-0204000.00=)ساع لخر افخماسالينظر +
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 0400024.00=نمص ر اأ خسكاساالخيراسا  نبارابراعيرق اغخ اساعرمخر 
+ا40024000.04(=اأ)خدددرا دددلاس ي ددداراساع لخرنخددددرخ يدددلاقدددرصااندددمص ر اأ دددخسكاساالخيدددراسا نأن

ا40600040.00=ا0400024.00
 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمارية-ب

ا.خنن اكاصااجكانمص ر اس  خسكاسايرن را لاسفنيرءانابخ اأخاسانيرلكا يل
 خن دد كاجددكا(ا-04400062.24)(=اب)قدرصاانددمص ر اأ دخسكاساالخيددراسا نأنخددرا دلاس ي دداراسالندنا ر خر

 : ل
ا(.-00064020.20=)سا ناخبر ا لاسفنيرءانابخنر ا خيخراأخا عيخخر

ا.4000040.00=سابخسلماساناان اناقخلهرا لاسانخظخبر اسا راخر+
ا(.-04400062.24(=ا)ب)خ يلاقرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراسالننا ر خر

 :المتأتية من األنشطة التمويليةتدفقات أموال الخزينة -ج
ا.ااا بر  ا لاأي اراير  را لان خخ اا  اخبيخراس  خسكاساارقراأخاسا  خط

 (-0442002.22=)سان خخلخرقرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي ارا. 
 :خن  كاجكا

ا(.-4222222.22=)سااق اخغخ ارا لاسانخلخعر اساناان اسا خر ابهر
ا(.-0000400.40=)طاأخاسامخخلاس ا ىاسا  رالرننمخمس اسا  خا-
ا.4440206.44=سم رير +

(ا-0442002.22+)ا40600040.00=ا(ج+ب +أ )تغيعععععععععععععععر أمعععععععععععععععوال الخزينعععععععععععععععة فعععععععععععععععي الفتعععععععععععععععرة -د
ا(.-64606000.00(ا=)-04400062.24+)

ا40600040.00=قرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراساع لخرنخر
ا(.-0442002.22=ا)ساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراسالننا ر خرقرصاانمص ر اأ خسكا+
ا(.-04400062.24=)قرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراسان خخلخر+
ا
ا
ا
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 2071بالنسبة لسنة: ثالثا
 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية-أ

 اخخن اددكاصددا(ا-420400040.00(=)أ)قددرصاانددمص ر اأ ددخسكاساالخيددراسا نأنخددرا ددلاس ي دداراساع لخرنخددرا:
ندددمص ر اأ دددخسكاساالخيدددراسا  نبادددرابراعيرقددد اغخددد ا+ندددمص ر اأ دددخسكاساالخيدددرافبدددكاساعيرقددد اغخددد اساعرمخدددرا

 .ساعرمخر
 خساناانض (ا-420006420.04=)نمص ر اأ خسكاساالخيرافبكاساعيرق اغخ اساعرمخر: 

ا.0220000004.04=ساناقخال اسا  بخضرا لاسالبرلل
ا(-4040242022.22=)سا براغاسا مصخ راال خ مخلاخسا ننام خل+
ا(-442000.42=)سابخسلماخسا قر خ اس ا ىاسا مصخ ر+
ا(-466202.00=ا)ساض سلبا لاساينرلجاسا مصخ ر+
ا(.-4600024.00=)ساع لخر افخماسالينظر +
ا(.-000600620.22=ا) ا  لخر ابخلا انل اساخامس+
 222000.60=نمص ر اأ خسكاساالخيراسا  نبارابراعيرق اغخ اساعرمخر. 

ا(.-420400040.00(=)أ)خ يلاقرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراساع لخرنخر
 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة االستثمارية-ب

ا. لاسفنيرءانابخ اأخاسانيرلكا يلاخنن اكاصااجكانمص ر اس  خسكاسايرن ر
 400400264.06(=اب)قرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراسالننا ر خر. 

 :خن  كاجكا ل
ا(.-0004000.02=)سا ناخبر ا لاسفنيرءانابخنر ا خيخراأخا عيخخر

ا2.40=ساناقخال ا لا  لخر اسانيرلكا لانابخنر ا خيخراأخا عيخخر+
ا.022222222.22=  لخر اسانيرلكا لانابخنر ا راخرساناقخال ا لا+
ا.4000646.40=سابخسلماساناان اناقخلهرا لاسانخظخبر اسا راخر+
ا.400400264.06ا(=ب)سا نأنخرا لاس ي اراسالننا ر خراالاقرصاانمص ر اأ خسكخ ي

ا:يةتمويلتدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة ال-ج
ا.أخاسا  خطا لان خخ اا  اخبيخراس  خسكاساارقرااا بر  ا لاأي اراير  را
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 0400002.06=سان خخلخرقرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي ارا. 
ا:خن  كا

ا.0400002.06=سم رير 
ا400400264.06ا+ا(-420400040.00)=ا(ج+ب +أ )تغيعععععععععععر أمعععععععععععوال الخزينعععععععععععة فعععععععععععي الفتعععععععععععرة -د
ا(-020062644.22)=0400002.06+

ا(-420400040.00)=قرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراساع لخرنخر
ا400400264.06=اقرصاانمص ر اأ خسكاساالخيراسا نأنخرا لاس ي اراسالننا ر خر+
ا0400002.06=سا نأنخرا لاس ي اراسان خخلخراقرصاانمص ر اأ خسكاساالخير+
ا

 :مالحظات
ا

 سصننرباسانيراسا راخراااايبنهراينخ رايهرخراسانيراساناافبلهرأ خسكاساالخيراخ عرمالنهرا يما. 
  خأ ددخسكا(انددلبخر)أ دخسكاساالخيددراخ عرمالنهددرا يدماسفبددركاساندديراسا راخددران ادكاسااقددخلرابددخلاأ ددخسكاساالخيدرااقددخ

 (. خ بر)ساالخيراأقخك
 ساالخيدرااأ دخسك-انديراسا راخدراسفبدركاس يدماان خ اأ خسكاساالخيرااالكاسابند  انن ادكاصدااأ دخسكاساالخيدراخ عرمالنهدر

-=440020222.24-ا020000660.00 :0246 ددددداالااندددددديراا. راخدددددرسصنندددددرباسانددددديراسا يدددددماخ عرمالنهدددددرا

64636335.22 
 (.ج+اب+أا)يالاظاألاأ خسكاساالخيرااالكاسابن  اااايبنهران خ اأ خسكاساالخيراصااسابن  ا 

 
 (.2071- 2075)جدول سيولة الخزينة لسنة  (:17)جدول رقم 

 2071 2070 2075 البيان
    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

 200381.849335 1586724758.81 582007521.42 التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن
 1818747970.70- 1549893040.04- 1167616997.77- المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين

 140285.17- 650589.60- 534569.22- الفوائد والمصاريف المالية األخرى المدفوعة
 466020.55- 15951201.87- 13520537.46- الضرائب عن النتائج المدفوعة

- 4095514.97 -5024799.77 24599950.11 العمليات قيد االنتظار
  - 200000000.00 الحسابات المالية
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- 595097017.01   عمليات بين مختلف الوحدات
- 405900719.54 75204709.07- 924250400.90 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية

 100202.05 0429714.29 090747.07 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية
صافي تدفقات أموال الخزينعة المتأتيعة معن األنشعطة العملياتيعة 

 (أ)
 18633912.59 -405135945.89 

    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
 8384552.30- 82961379.09- 2832008317.94- المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

 0.70  7402955010.10 عن تثبيتات عينية أو معنويةالتحصيالت عن عمليات التنازل 
   87600.00- المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية 

 200000000.00   التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية 
 7920070.40 7909579.05 2597227.07 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية

    المقبوضة من النتائج المستلمةالحصص واألقساط 

 193439064.26 81122860.74- 1396651322.55- (ب)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار 
    تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

    التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم
  1000000.00-- 1000000.00 الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 

   7770740004.01 التحصيالت المتأتية من القروض
 - 2270790.79  تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة

 2727201.50 7741091.01 004077.01 اإلعانات
 2129237.56 2147387.07- 1983780425.44 (ج)أنشطة التمويل صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من 

    تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت
 209567644.07- 64636335.22- 236440389.60- (ج+ب+أ)تغير أموال الخزينة في الفترة 

 017005005.50 440712000.17  أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية
 707109027.40 017005005.50 440712000.17 أموال الخزينة ومعادالتها عند إقفال السنة المالية

- 207501044.01 -04000005.79 440712000.17 تغير أموال الخزينة خالل الفترة
 000701504.57- 717727009.10 070074041.11 المقاربة مع النتيجة المحاسبية

ا.(40،40) ف ااخل لاي مسماساارابراس ن رمسا ل اسا لا ا:المصدر

ا

ا

ا

ا

ا
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 :التعليق على الجدول وتحليله

اني خ اب  سء انالخلخراال مخكا

 :بالنسبة لألنشطة العملياتية -7

 (.2071- 2075) تدفقات أموال الخزينة من األنشطة العملياتية خالل السنوات (:79)جدول رقم 

 2071 2070 2075 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية
 2003893351.84 1586724758.81 582007521.42 التحصيالت المقبوضة من عند الزبائن

- المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين
1167616997.77 

-1549893040.04 -1818747970.70 

 140285.17- 650589.60- 534569.22- األخرى المدفوعةالفوائد والمصاريف المالية 
 466020.55- 15951201.87- 13520537.46- الضرائب عن النتائج المدفوعة

- 4095514.97 -5024799.77 24599950.11 العمليات قيد االنتظار
  - 200000000.00 الحسابات المالية

- 595097017.01   عمليات بين مختلف الوحدات
- 405900719.54 75204709.07- 924250400.90 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية

 100202.05 0429714.29 090747.07 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية
 405135945.89- 18633912.59 823569492.49- (أ)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 

 (.71)رقم جدولعلى ال عتمادالابمن إعداد الطالبة : المصدر

ا:التحليل

-)ب خ ددرااندرابر0240يالادظا ددلاادالكاسا ددمخكاأ دالهاألاسانددمص ر اساي مخدراسايرن ددرا دلاس ي دداراساع لخرنخدراندديرا
أياألاسا  ننددراا  دد ا  ددلساصددااسانددخخاراخادد سا س ددعاسادد األاساناقددخال اسا  بخضددراأفدددكا(ا000060400.40

 دددراخعيدددااألا(ا0600040.001)س نبعددد ابم  دددراجبخددد  اانقدددكا بلدددغاا0246 دددلاسا بدددراغاسا مصخ دددرااددد اصددداانددديرا
 ا ددلاسا بدراغاسا مصخ درااد اصددااسا  نندراا  د اصرلضدراصددااساندخخاراخاد سا س دعاسادد األاساناقدخال اسا  بخضدراأجبد

 ددراخعيددااألاسا  ننددراصدداااراددرا  ددلاالنددخخارا ددلا مخددما-420400040.00سيابضدد اانقددكايادد اا0242نديرا
ا.خخ  عا ا اسا اساناقخال اسا  بخضراأفكا لاسا براغاسا مصخ ر
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صاا،انعدددخمااددد هاسالانالصدددر اصدددااقدددر0240أفدددكا بلدددرا لددد اسا  نندددرا دددلاساع دددلاانددديراا0242سلاساع دددلاانددديرا
ساد اندمص ر اأ دخسكاساالخيدرا-سا ياد  –نمص ر اأ دخسكاساالخيدراسا نأنخدرا دلاأي داراسان د خكاا  نندرا ادرالاسالخبدرلا

ا.ااااااااااااااااافبكاساعيرق اساعرمخر

 :بالنسبة لألنشطة االستثمارية -2

 (.2071- 2075)تدفقات أموال الخزينة من األنشطة االستثمارية خالل السنوات  (:77)جدول رقم 

 2071 2070 2075 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار
- المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية

2832008317.94 
-82961379.09 -8384552.30 

 0.70  7402955010.10 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية
   87600.00- المسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية 

 200000000.00   التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات مالية 
 7920070.40 7909579.05 2597227.07 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية

    الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة

- (ب)الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار صافي تدفقات أموال 
1396651322.55 

-81122860.74 193439064.26 

 (.71)رقم جدولعلى ال عتمادالابمن إعداد الطالبة : المصدر

 :التحليل

ا0246خندديرا0240يالادظا ددلااددالكاسا ددمخكاأ ددالهاألاسانددمص ر اساي مخدراسايرن ددرا ددلاس ي دداراسالنددنا ر خراندديرا
 رء اب خ رانرابراأياألاسا  ننراا   ا  لساصدااساندخخاراخاد سا س دعاساد األاسفنيدرءاسانابخندر اأجاد ا دلاسانيدرلكا

ء اب خ ددرا خ بددراأياألاسا  ننددراا  ددد ا ددرا0242أ ددراصدداانددديرم  ددرااي ددراهراخلخدددرم ا ددلافددم سنهرا يهددراخ ادد ا
 .صرلضراصااسانخخاراخا سا س عاسا األاسفنيرءاسانابخنر اأفكا لاسانيرلكا يهر
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 بالنسبة لألنشطة التمويلية -0

 (.2071- 2075)تدفقات أموال الخزينة من األنشطة التمويلية خالل السنوات  (:20)جدول رقم 

 2071 2070 2075 أنشطة التمويلتدفقات أموال الخزينة المتأتية من 
    التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم

  1000000.00-- 1000000.00 الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها 
   7770740004.01 التحصيالت المتأتية من القروض

 - 2270790.79  تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة
 2727201.50 7741091.01 004077.01 اإلعانات

 2129237.56 2147387.07- 1983780425.44 (ج)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

 (.71)رقم جدولعلى ال عتمادالابمن إعداد الطالبة : المصدر

 :التحليل

 ددرء اب خ دددرا0242،ا0240يالاددظا ددلااددالكاسا ددمخكاأ ددالهاألاسانددمص ر اساي مخدددرا ددلاس ي دداراسان خخلخددرااندديرا
 خ بددراأياألاسا  ننددراا  دد اصددرلطاصددااسانددخخاراخادد سا س ددعاسادد األاسا  ننددرافر دد ابع لخددراسالفندد سطاخادد ان دد ا

ا  دد ا  ددلساصددااسانددخخاراخادد سا ددرء اب خ ددرانددرابراأياألاسا  ننددراا0246بع لخددراننددمخماسا دد خطاأ ددراصددااندديرا
ا.سا  ننرافر  ابع لخراننمخماسا  خطاخا ان  ابع لخراسالفن سطاأل س عاسا ا

 تغير أموال الخزينة  -4
 (.2071- 2075)تغير أموال الخزينة خالل السنوات  (.27)جدول رقم 

 البيان 2075 2070 2071
 (أ)أموال الخزينة من األنشطة التشغيليةصافي تدفقات  823569492.49- 18633912.59 405135945.89-
 (ب)صافي تدفقات أموال الخزينة من األنشطة االستثمارية 1396651322.55- 81122860.74- 193439064.26

 (ج)صافي تدفقات أموال الخزينة من األنشطة التمويلية 1983780425.44 2147387.07- 2129237.56
 (ج+ب +أ )تغير أموال الخزينة  236440389.60- 64636335.22- 209567644.07-

 (.71)رقم جدولعلى ال عتمادالابمن إعداد الطالبة : المصدر

 :تحليل النتائج المتحصل عليها
 : لااالكاساينرلجايالاظ
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 ددراخعيددااألاخضددعخراانددرابر(ا0242،ا0246،ا0240)سان خدد اصددااأ ددخسكاساالخيددرااددالكاساندديخس اسادداال األا 
سا  ننراغخ ا  خادراأياصدااارادراندماخ اخاد سا لخهدرا  س عدرانخرندنهراصداانندخخ اسا  نندرا لااد هاسانخرندرا

ا.سانااننبعهراغخ ا  مخر
 سلا دددمخكاندددخخاراساالخيدددراخندددر ماسا ندددخ خلاخسا ندددنا  خلا لددد اسنادددر اسا ددد س اخاجدددلاسا  نندددراالانندددن كااددد سا

ا.سخراخس امس اسانااخ م هراا ساسا مخكسا مخكاخبرانراااالاننن كاسا لا
 : استنتاج

يندددنينجاأيدددلابدددرا غ ا دددلاألاسا خلسيخدددراخاندددرباسايندددرلجاخدددن اس دددمسما راخصدددياسا بدددرم اسا ارندددبخراسالاأيه دددراخانخخدددرلا
 .ي رل ا م اخالاخ جلاال الكاسا راااسال ن رما لخه راصاانبنخ اينرل ل

خبراندددراااالاخ جدددلاال خلسيخدددراألانعجدددساسا خ دددراااقدددخ خسااقدددخكاألاارااندددباسا دددخ اسانر خاخدددرصرا خلسيخدددراخدددن اس دددمسم
خادددد سا س ددددعاسادددد اسنددددنع ركاسان ددددمخ س اصدددداانامخددددمافددددخ ابعددددطاا،ج ددددراأيهددددراالان اددددكاساخسفددددعان اددددخالاا خ خددددرا،سااراخددددر

اسا خ خمس ا اكاساانربر اسا مخيراسا  جلاناقخلهرايضرصراسا ا م اسظهر ابعطاسا خ خمس ااقعخبران خخ هرا
ا.ساا..  جرا ه

أ راانرباساينرلجاصخلا ابعطاس   ركاساناان  ااالكاسابن  اسا ارنبخراساندرب راخخخضدحاسار ادراصداا دجكا بدحا
أخاانر  اخاجلاالاخبخلافم  اسا  نندرا لد اسادمصعاخ لد ان دمخ اساندخخاراباخد اس اد اب بدمأاسالندنا رياأايدرءاس دمسما

ا.خسا قر خ اغخ ا عب  ا لاسانمصياساي مياساار ابهراخ عكاسمخ سمس (اس  برباخساانرل )انرباساينخ را
خيظ سااهد ساأقدبحاالس درا لد اسا  نندر اس دمسمافرل درا راخدرايضدرصخراخ ج لدرانبدخلا قدخماساي مخدراخساد ياالاخنادربيا
 عاقرصااساماكاصن اسال خءاسا ا دمخكاندخخاراساالخيدراساد ياخ دخ ا لد اأندرساسادمصعاسابعلدااخسا دبطاسابعلدااالي دما

 اانددرباساينددرلجاسادد ياخددن اصخددلانا خددكاجددكاصندد  ا راخددرا ددراخاقددهرا ددلاماددكاخ قدد خصر ااندد ااددخاادد ا لدد ااددال
خ ددبطاادد ساساددماك،اأخاادد انددمصعاادد هاسا قددر خ ،اخادد ساسادد ياخعدد طابعددطاسا  ننددر اسادد ااادد اساعندد اسا ددرااا

ا. ل اسا غ ا لانا خ هرااأل برب
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االتخاذ القراراتنسب جدول سيولة الخزينة كآلية  :الرابع المبحث
 .تحليل الوضعية المالية للمؤسسة باستخدام النسب المالية: األول المطلب

ا: لخيراانرباساينباسانراخر-سا يا  –انالخكاساخضعخراسا راخراا  ننرا ارالاسالخبرلا
 نسب تقييم جودة أو نوعية أرباح المؤسسة: الفرع األول
ا.سا  ننرانرباأا اينبان خخ ا خم اأ بربااني خ ب

 للمؤسسة لمستخدمة في تقييم جودة الربحية حساب النسب المالية ا (:22)جدول رقم 
  البيان 2075 2070 2071

التععععععععععدفقات النقديععععععععععة مععععععععععن األنشععععععععععطة  (-920507472.47) 79000772.57 (-405705745.97)
 (.الصافي)التشغيلية

7 

الخصععوم )النقديععة األساسععية االحتياجععات  904557927.90 015772270.57 155797015.74
 (المتداولة

2 

 ½ نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية (-7.02) 0.00 (-0.54)
 0 مجموع األصول 2007000220.51 2022200001.44 2504201717.47

نسععبة العائعععد علعععى األصعععول معععن التعععدفق  (-0.05) 0.009 (-0.70)
 النقدي التشغيلي

7/
0 

 4 (رقم األعمال)صافي المبيعات  7795429094.71 7515171490.71 7712197000.00
 ¼ نسبة التدفق النقدي التشغيلي (-0.07) 0.07 (-0.20)

 5 صافي الدخل 50511752.74 701272100.59 720495205.07
/7 مؤشر النقدية (-70.29) 71.01 (-0.00) 

5 

 .الجزء النظري الخاص بكيفية حساب هذه النسب من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر
 نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية: أوال

ا0240يالادددظا دددلاادددالكاسا دددمخكاألايندددبراجبرخدددراساندددمص ر اساي مخدددراسان ددد خلخراسا اقدددكا لخهدددراادددالكاسادددمخ نخلا
خدد افددرم  ا لدد ان اخدددرانددرابراخبهدد ساصددرلاسا  ننددراغخددد افددرم  ا لدد ان اخددراسالانلس ددر افقدددخ  اس  ددكاخغا0242خ

أ دراينددبراجبرخدراسانددمص ر اساي مخدراسان دد خلخراسا اقدكا لخهددرا.اساندمص ر اساي مخددرا دلاس ي دداراسان د خلخراخسالنددنا ر خر
ا خ براخاجلابينبراضعخبرا مسان خكاسا اساقب ا راخعيااألاسا  ننرافماض ي ان اخراا0246االكاسامخ  ا

ا. خلخراخسالننا ر خراخاجلامخلاألانن  اصرلطجرصراسانمص ر اساي مخرا لاس ي اراسان 
ا
ا
ا
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 نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي :ثانيا
يالادددظا دددلاادددالكاسا دددمخكاألايندددبراساعرلدددما لددد اس قدددخكا دددلاساندددمصياساي دددمياسان ددد خلااسا اقدددكا لخدددلاادددالكا

.اسان د خلاا دلاس قدخكألاسا  ننراغخ افرم  ا ل انخاخدماساندمصياساي دمياانرابا رخعياا0242خا0240سامخ نخلا
 .خاااينبراضعخبرا مسانجرمانيعم ا2.220صرلا نرا راس قخكاصاانخاخماساي مااااا0246  اأ راصااسامخا

انسبة التدفق النقدي التشغيلي: ثالثا
ا0242خا0240يالاددظا دددلاادددالكاسا دددمخكاألاينددبراساندددمصياساي دددمياسان ددد خلااسا اقددكا لخهدددراادددالكاسادددمخ نخلاا

صجريد ابينددبراا0246أ ددراصدااساددمخ  ا.اندرابا ددراخعيدااألاسا  ننددراغخد افددرم  ا لد انخاخددماساندمصياساي ددمياسان د خلا
ا.2.24
 مؤشر النقدية التشغيلية: رابعا

ا.باسا  ننراسا اننبرا ل اأنرساسالننا ريا ل انخاخمانمصياي ميان  خلانخضحاا هاساينبرا مىا  م  اأ بر
 ناندديرايخ ددرا ددراأ ددراا0242  ر يددرابا0240خيالاددظا ددلااددالكاسا ددمخكاألاينددبرا   دد اساي مخددرانددخلرا ددمسامخ  

ا.0246ص خم ا راخعجساس نبرعا خم اسا باخرااالكامخ  اا0246مخ  ا
ادد  انخرنددرا  مخددران جيدد ا ددلااالاهددرابن اخددرانددمص رنهراساي مخددرا ددلاسنا0246ينددنينجاألاسا  ننددرااددالكاساددمخ  ا

اا انن جلاا0242خا0240أ راصااسامخ نخلا.اسان  خلاس ي اراسالننا ر خراخسان خخلخرا لااالكاسانمصياساي ميا
ا.0240أصضكا  ر يرابا0242خي ماألانيرا.ا لا ا 
المؤسسة  جودة أرباح االنسب المالية المستخدمة في تقييم  تمثيل (:00)شكل رقم

ا
ا.الجزء النظري الخاص بكيفية حساب هذه النسب على من اعداد الطالبة بناءا: المصدر

-0,54 
-0,16 

-0,2 

-3,36 

نسبة تقييم جودة أو نوعية 
أرباح المؤسسة 

 2017لسنة

التشغيلية النقدية التذفقات كفاية نسبة  

 النقدي التدفق من األصول على العائد نسبة
 التشغيلي

التشغيلي النقدي التدفق نسبة  

0,03 0,008 0,01 

17,37 

نسبة تقييم جودة أو 
نوعية أرباح المؤسسة 

 2016لسنة 

التشغيلية النقدية التذفقات كفاية نسبة  

 التدفق من األصول على العائد نسبة
التشغيلي النقدي  

التشغيلي النقدي التدفق نسبة  

-1,02 -0,35 -0,69 

-
16,28 

نسبة تقييم جودة أو 
نوعية أرباح المؤسسة 

    2015لسنة 

التشغيلية النقدية التذفقات كفاية نسبة  

 التدفق من األصول على العائد نسبة
التشغيلي النقدي  

التشغيلي النقدي التدفق نسبة  
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 لااالكااد هاسايندبايالادظاألا   د اساي مخدراخ دجكاأجبد ايندبراادالكاسانديخس اساداال ا  ر يدرابرايندباس اد ى،ا
ا.سا  ننر راخعيااألا    اساي مخرااخا لاخعاخيراقخ  اخسضارا لاأ بربا

ا
 نسب تقييم السيولة: الفرع الثاني

 سيولة المؤسسةحساب النسب المالية المستخدمة في تقييم  (:02)رقم  الجدول
–سا ددخساااخ اددكاأادد اساينددباسا راخددراسا نددنام راصدداان خددخ ان اخددراساي مخددراا  ننددرا اددرالاسالخبددرلااخ اددكاسا ددمخك

ا. سا يا ا
  البيان 2075 2070 2071

صععععععافي التععععععدفقات النقديععععععة مععععععن األنشععععععطة  (-920507472.47) 79000772.57 (-405705745.97)
 التشغيلية 

7 

جملعععة التعععدفقات النقديعععة الخارجعععة لألنشعععطة  (-29070757717) (-90254502.21) -9094552.00
 االستثمارية والتمويلية

2 

 ½ نسبة تغطية النقدية 0.02 -0.22 49.02
 0 التدفقات النقدية الداخلة لألنشطة التمويلية 7770740004 7745170.77 2727201.50
جملعععة التعععدفقات النقديعععة الخارجعععة لألنشعععطة  -2902075771 -92707017.07 -9094552.00

 االستثمارية
4 

نسعععبة التعععدفقات النقديعععة الخارجعععة لألنشعععطة  -0.10 -0.07 -0.25
من االستثمارية الى التدفقات النقدية الداخلة 

 األنشطة التمويلية

¾ 

 5 فوائد القروض 126324.28- / /
 7/5 نسبة الفائدة المدفوعة 6519.48 / /

 .الجزء النظري الخاص بكيفية حساب هذه النسب من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر
 نسبة تغطية النقدية: أوال

ا  دد اقدرصااي ددميا خ دباأياألاساي مخددراا0242خا0240سا دمخكاألاسا  ننددراادالكامخ ندااا دلااددالكايالادظ
سا نخادم ا ددلاساي درااسان دد خلاافدماغادد اسالانلس در اسالنددنا ر خراخسان خخلخدر،اخيالاددظاألايندبران اخددراساي مخدرااندديرا

ادد انددن جلا دددلاا0246أ دددراصددااندديرا.ا ددراخعيددااأيهدددراغادد اسالانلس ددر اسان دد خلخراأخضددرا40.00فددمابل دد اا0242
 .ان اخراسالانلس ر ا لاس ي اراسالننا ر خراخسان خخلخر

 قات النقدية من األنشطة التمويلنسبة التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة االستثمارية الى التدف: ثانيا
ساي مخدددرايالاددظا ددلااددالكاسا ددمخكاأ ددالهاألاينددبراسانددمص ر اساي مخددراساار  ددرااألي دداراسالنددنا ر خراسادد اسانددمص ر ا

سامسالدددرا دددلاس ي دددداراسان خخلخدددرانددددرابراادددالكاساددددمخ س اساددداال ا دددراخعيددددااألاساندددمص ر اساي مخددددراسامسالدددرااألي ددددارا
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 ددرا(ا-2.24)ا0246خن اددكاساينددبراصدداامخ  اا،سان خخلخددراادد ان اددااسانددمص ر اساي مخددراساار  ددرااألي دداراسالنددنا ر خر
خعيااأيهرانجرمانيعدم اخننندرخىاساندمص ر اساي مخدراسامسالدرااألي داراسان خخلخدرا دعاساندمص ر اساي مخدراساار  درااألي دارا

 .سالننا ر خر
 نسبة الفائدة المدفوعة: ثالثا

ا6040.40جبخددد  ابل ددد ايندددبران ادددكاا0240يالادددظا دددلاادددالكاسا دددمخكاأ دددالهاألايندددبراسابرلدددم اسا مصخ دددراادددمخ  ا
خس نبددرعاا.0240،ا دراخعيدااألاسا  نندرافدمامصعد ا درا لخهدرا دلاصخسلدماصداانديرا0242خا0246خسيعدمس هراادمخ ناا

اددد هاساينددددبراخعددددما   دددد ساندددلبخراخخيبددددئاب  ددددرجكافددددمانخس ههدددراسا  ننددددراصدددداا  ددددركاساندددخخاراساالل ددددرااددددمصعاسابخسلددددما
 .سا ننا ر

اا
 لمؤسسة المالية المستخدمة في تقييم سيولة انسب تمثيل ال (:01)شكل رقم

ا
 .الجزء النظري الخاص بكيفية حساب هذه النسب من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر

  لااالكاا هاساينبايالاظ

48,32 

-0,25 0 0 

نسبة تقييم السيولة لسنة 
2017 

النقدية تغطية نسبة  

 أنشطة من الخارجة النقدية التدفقات نسبة
 من الداخلة النقدية التدفقات الى االستثمار

التمويل أنشطة  

-0,22 

-0,01 0 0 

نسبة تقييم السيولة لسنة 

2016 

النقدية تغطية نسبة  

 أنشطة من الخارجة النقدية التدفقات نسبة
  من الداخلة النقدية التدفقات الى االستثمار

التمويل أنشطة  

0,02 -0,7 

6519,
48 

0 

نسبة تقييم السيولة لسنة 
2015    

النقدية تغطية نسبة  

 أنشطة من الخارجة النقدية التدفقات نسبة
 من الداخلة النقدية التدفقات الى االستثمار

التمويل أنشطة  
المدفوعة الفائدة نسبة  
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 ينبراسابرلم اسا مصخ ران جكاجكاساينبران  خبر، راخعيااأيلان امصعاصخسلمااالكاسامخ  :ا0240براينبراامخ  ا .4
يندددبران اخدددراساي مخدددران دددجكاأجبددد اينددبرا  ر يدددرابيندددبراساندددمص ر اساي مخدددراساار  دددرا دددلا:ا0246براينددبراادددمخ  ا .0

ا.أي اراسالننا ر اسا اسانمص ر اساي مخراسامسالرا لاأي اراسان خخكاخسيعمس اسابرلم اسا مصخ ر
ا.لم اسا مصخ رينبران اخراساي مخران جكاجكاساينبران  خبراخسيعمس اسابر:ا0242براينبراامخ  ا .0

فددماغاددد ابهدددراساندددمص ر اساي مخدددراأ دددراصددداامخ  اا0242خا0246ينددنينجاألاسا  نندددراا  ددد اندددخخاراادددالكامخ نددداا
ا.ص مامصع ا را لخهرا لاصخسلما  سءاسا  خطا0240

 نسب تقييم سياسات التمويل: الفرع الثالث
 المستخدمة في تقييم سياسات التمويل للمؤسسة حساب النسب المالية(:42)الجدول رقم 

ا.خبخلاسا مخكاأا اساينباسا ننام راصاان خخ اسانخرنراسا راخراال  ننر
  البيان 2075 2070 2071

صعععافي التععععدفقات النقديعععة مععععن األنشععععطة  (-920507472.47) 79000772.57 (-405705745.97)
 التشغيلية

7 

 2 األرباح توزيعات -1000000.00 -7000000.00 /
 ½ نسبة التوزيعات النقدية 117.65 18.64- /

المتحصععالت النقديععة مععن إيععرادات الفوائععد  25503302.18 5978518.34 1823616.43
 والتوزيعات

0 

التععععدفقات النقديععععة الداخلععععة مععععن أنشععععطة  582691462.7 1605358671 2004593584
 االستغالل

4 

 ¾ نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة  0.04 0.0001 0.0007
 5 االنفاق الرأسمالي الحقيقي 2832008317.94- 82961379.09- 8384552.30-

/5 نسبة االنفاق الرأسمالي -4.90 -0.05 -0.004
4 

 .سبالجزء النظري الخاص بكيفية حساب هذه الن من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر

 :التعليق
 التوزيعات النقديةنسبة : أوال
خاددداايندددبراا0240ادددمخ  اا442.60يالادددظا دددلاادددالكاسا دددمخكاأ دددالهاألايندددبراسانخلخعدددر اساي مخدددران دددجكايندددبراا

الانخ دددم،ا دددراخعيدددااألاا0242أ دددراصددداا(ا-40.64)سانددداان ادددكايندددبرانددرابرا  دددمس اراا0246 عنبدد  ا  ر يدددرابدددمخ  ا
 .0246 ل ا جسامخ  ا0240اسانمص ر اساي مخرا لاس ي اراسان  خلخرافماغا انخلخعر اس  بربااالكامخ  

 نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة: ثانيا
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اددااا0242خا0246،ا0240يالادظا دلااددالكاسا دمخكاأ دالهاألاينددبراسابخسلدماخسانخلخعدر اسا  بخضددراادالكامخ  ا
يندبا خ بدرا دراخعيدااألاسا  نندران جيدد ا دلان اخدراساندمص ر اساي مخدراسامسالددرا دلاأي داراسالندن الكا دلاا خدديا

 .ناقال اساي مخرا لايخ سمس اسابخسلماخسانخلخعر سا 
 نسبة االنفاق الرأسمالي: ثالثا

يالاددظا ددلااددالكاسا ددمخكاأ ددالهاألاينددبراساليبددرياسا أندد راااساا خ دداان اددكافددخ انددرابرااددالكاساددمخ س اسادداال ا ددرا
ا. الكخعيااألاساليبرياسا أن راااساا خ ااا اخ اااسانمص ر اساي مخراسامسالرا لاأي اراسالنن

 تمثيل النسب المالية المستخدمة في تقييم سياسات التمويل للمؤسسة  : (09)الشكل رقم

 
 .الجزء النظري الخاص بكيفية حساب هذه النسب من إعداد الطالبة اعتمادا على: المصدر

 :التعليق-7
 : لااالكاا هاساينبايالاظ

  ينددبراسانخلخعددر اساي مخددران ددجكاأجبدد اينددبرا  ر يددرابينددبراساليبددرياسا أندد راااسانددااا:2075بالنسععبة لععدورة
ن جكاينبرافلخلرا مساأ راينبراسابخسلماخسانخلخعر اسا  بخضرانجرمانجخلا يعم در،ا دراخعيدااألاسا  نندرافدما

ا.خعر ا  بخضرفر  ابرانخلخعر اساي مخراخبينبرافلخلرافر  ابراليبرياسا أن راااخا اخجلااير اصخسلماخنخلا
ندخص اادد هاسايندبرا علخ ددر ا دلاسانخرنددراساندااننبعهددراسا  ننددراصداا  ددركانخلخدعاس  بددرباخ دمىاسنددن  س اخسنددن  س ا

ا.ا هاسانخرنر

0 

0,000
9 

-0,004 

0 

نسبة تقييم سياسات التمويل 
 2017لسنة 

النقدية التوزيعات نسبة  

المقبوضة والتوزيعات الفوائد نسبة  

الرأسمالي االنفاق نسبة  

-18,64 

0,0037 -0,05 0 

نسبة تقييم سياسات التمويل 

 2016لسنة 

االنقدية التوزيعات نسبة  

المقبوضة والتوزيعات الفوائد نسبة  

الرأسمالي االنفاق نسبة  

117,65 

0,04 -4,86 0 

نسبة تقييم سياسات التمويل 
    2015لسنة 

النقدية التوزيعات نسبة  

المقبوضة والتوزيعات الفوائد نسبة  

الرأسمالي االنفاق نسبة  
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  ن ادددكاينددبراسانخلخعدددر اساي مخددراجدددكاساينددبران  خبدددرا ددراخعيدددااألاسا  ننددرااددد ان ددد اا:2070بالنسععبة لعععدورة
ا.ابرفنيرءاسانابخنر اخا انيبياأ خسك

 ن اددددكاينددددبراساليبددددرياسا أنددد راااأجبدددد اينددددبرا  ر يددددرابينددددبراسابخسلددددماخسانخلخعددددر اا:2071بة لععععدورة بالنسعععع
سا  بخضراأ راينبراسانخلخعر اساي مخدراصنجدرمانجدخلا عمخ در،ا دراخعيدااألاسا  نندرافر د ابرفنيدرءاسانابخندر ا

ا.خساليبرياخسابخسلماخسانخلخعر اسا  بخضراخا ان  ابرانخلخعر اساي مخر
ا.ساينبراسا ننام خلاخ ا ابنخصخ ا    س ا لاجخبخراسننامس اأ خساه انام اا ه

ا:استنتاج-2
ا:االكاا هاساينبانخقليراسا ا   خ را لاساينرلجانن اكاأا هراصاا ل
خ ن خددد  ا دددعاان ب بدددرجريددد اينرل هدددرا ا دددمخكاندددخخاراساالخيدددراألاسا   ددد س اساندددااف يدددراباندددربهراسا ندددنا  را دددل-

ا.سلاأبم اسان ر ابهراخغخ  ا لانخرننهرسالانام اسا  ننراالاسامخ س ،ا راخعيااألاا هاسا    س ا
ألاساينددباسا  ددن را ددلا ددمخكانددخخاراساالخيددراندد نبااب ددجكا لخندداابقددرصااسانددمص ر اساي مخددراسان دد خلخرابددمالا ددلا-

ا.قرصااسا بح،ا راخن حابن خخ ا خم اس  برباسا ا  ر
كانالخدكانددخخارا  ننددرا ادرالاسالخبددرلاسا نددنا  را دلاسا خلسيخددراخانددرباسايندرلجاالاظيددراألاسا  ننددرا دلااددال-

ا.خ جيهران اخراسانلس رنهراسا قخ  اس  ك
ا-القنطرة-اتخاذ القرارات في مؤسسة مطاحن الزيبان :المطلب الثاني

بط دمسماسا دخسل اسا راخدراخ يهدرا دمخكاندخخاراساالخيدراساد ياخعنبد ا دلاأصضدكا-سا ياد  –ان خ ا  نندرا ادرالاسالخبدرل
س مخس اساندددااخ جدددلاال  نندددراسندددنامس هرا دددلاأ دددكاسنادددر اسا ددد س س اسا راخدددراساقددداخاراخ ع صدددراساخضدددعخراسا راخدددرا

بخددد  ا دددلااخددد اصلع لخدددراسنادددر اسا ددد س اأا خدددرابرا دددرا لاأيافددد س اادددرائافدددماخجلددد اسا  نندددرااندددرل اج.اال  نندددر
ا.سنن  س اراسا راااخ جرينهراصااسانخي

نددي خ ابددد ج اأادد اسا ددد س س ا-سا يادد  –خبعددم راف يددرابنالخدددكاينددبا دددمخكانددخخاراساالخيددراا  نندددرا اددرالاسالخبدددرلا
ا.اااسا راخراسانااخ جلاال  ننراألاننا اراسياالفرا لاا هاساينب

 قرارات التشغيل: الفرع األول
 بخعددر اخ لدد اسا  ننددراألانضددعانخرنددرا راخددرا اج ددراب قددمانا خددياأجبدد افخ ددرا  جيددراخنعلدديافدد س اسان دد خكابرا-

 دلاسا بخعددر ،اج ددراخ دباألان س دداانخرنددراسااقد اسان ددر ياصهدد هاسانخرندراننددر ما لدد ا لدباساع ددالءا  ددراخدد ميا
ا.سا الخرم اسا بخعر اخبرانرااالخرم اس  برب
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 قرارات االستثمار :الفرع الثاني
ج دراخعن دما لدد اسا ادرا  اخسا  رلصدراباخانلخددما..(اس  سضدا،اسا بريا،ساندديمس ا)خنعلديافد س اسالنددنا ر ابرانابخندر ا-

فددماا0244 در ا:اصدااأ دخس اندرب را داال-سا ياد  –ساعخسلدماسا نخفعدراجل درالسم اسا ادرا ،اخ  نندرا ادرالاسالخبددرلا
ا. سا لاأ كا صعاسينر خنهرا نن بالاخنانخلاي راهرفر  ابن مخما عمس اسمينرجاسا ياجلبهرا قر خ اجاخ  اخا

 لدد اسا  ننددراسانخلخددعاس  اددكاال ددخس ماسا نراددرااهددراخجخبخددراسنددنامس هرا  ددكاسفنيددرءا انلدد اأيددخسعاأقددخاهرا لا-
نعاخكاسا خس ماخساي  اخ مياسا اصخس اساب  اان جدخلاسا  نندرا دلانا خدياأصضدكا رلدما  جدلاايا سالخرم ان ميا
ا.برانخخارمخلاسانضاخرا
 قرارات التمويل  :الفرع الثالث

ا:ف س اسان خخكاخجخلابرابا ا لاس  خسكاسا الخبراخنخصخ اراال  ننر،اا ا 
فدماند مياا ل اسا  ننراسانابخطا دلاسا د خطا لالخدرم اسال ن درما لد اسا د خطاان خخدكاسالندنا ر س -

سادد الخدددرم ا ادددرا ا ددم افدددم  اسا  نندددرا لدد انندددمخمامخيهدددراخفدد اسندددنا رفلاج دددراألا  لخددراساندددابا لددد ا
خجدكااد ساخيدنجا دلاايصالندهراياد سا ج خ انخاماسابخسلماخبرانرااافمان د ياسا  نندراصدااسادمخخلاخاد ساخد ميا

ا.ا  سءاضع اصاانااخااسانمصياساي مي
ي ساجريددد ا خسلدددماايالسالخدددرم اصددااساعرلدددماسا نخفددعاايادد  س اخددد مياسال ن ددرما لددد اسا دد خطاان خخدددكاسالنددنا ر

ا.سالننا ر اصااسا  ننرانلخما لانجلبراسالفن سط
اد ا ا لد اسا  نندراسالندنبرم ا دلا خدل اسانخندعاصدااسالفند سطاسااربد اسانجلبدراخاجدلامخلانع ضده ااألااددر ا

ا.سانااخ جلاألانينجا لاسا برا راصااسالفن سط
سان خخكاساد سنااخ اد ا دلاا خدياا دلاس  بدرباخسالانخرادر اج قدم امسالدااايا خءا ل اسا  ننراسال -

ا.سالفن سضخراسانااننالباساننمخماسا قرم اساار  خرايا خسان لخكا لاسال خءااالن خخك
ا. ل اسا  ننرانخاخماي مخران  خلخراجرصخرااننمخماسالانلس ر افقخ  اس  ك-

 :ومنه نستنتج
 ا،صددااسا  ننددرااخدد انددخص اس  ددخسكا يددماساار ددراساخهددرامخلانجلبددرا راخددرااأل ددخسكألاالنددخخاراأا خددراجبخدد  ا

صهدداانعادددااال  نندددراسا دددم  ا لددد ا خس هدددراسانلس رنهدددرا يدددماسندددنا رفهراخنبدددرمياسمصدددالساخااددد اسانقدددبخرا
خبرانراااسنن  س اسا  ننر،اج رانجخلاامخهراسا دم  ا لد اناخخدكابعدطاس قدخكاساد اي دما درالاادالكاصند  ا

 .امخلاانر  ا ه رفقخ  ا
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 ندددخصخ اساندددخخاراخا ددديا خدددلس اجاخددد  اباخددد اخعدددللاساا ددددرابرا  نندددرا دددلافبدددكاسا نعدددر لخلا عهدددراخ دددلافبددددكا
خ خس هدراا، نالبر اسان  خكاخسمينرجاخساليا سصر اغخد اسا نخفعدراصدااساندمص ر اساي مخدراسا   ضخلاخ خس هر

لبدر اساي ددخ،اج ددران جيهدرا ددلاسااقددخكاس ل در ا يددماخفخ هدراخسا ددم  ا لدد اسندن الكاسابدد  اخ خس هددرا نا
ج ددراألاسانددخخاراسالسلددم ا ددلاسااددمافددماندد مياسادد انابددخطاس  بددرباينخ ددرا.ا لدد ااقددخ ر ا ددلاسا ددخ مخل

خ لد ااد ساس ندرساخ جدلاا  نندرا.نخظخ اسا  ننراا لءا لاأ خساهراصااسننا ر س ا س ا خسلما يابضر
ا: ارالاسالخبرلانخصخ اسانخخارا لاا خي

 ندمخماسالبددرللاباخد انجدخلاأفدكا ددلا دم انندمخماسا دخ مخلاخبرانددراااندناج اسا  نندراصدااس  بددربان لخدكا دم ان
 .خنا يانخخار

 ي مااالكاسامخ  اسان ر خرايا سا نمسخارااناخخكاس قخك. 
 سانابخ ا لاسننع ركاسا قرم اساار  خراالي ماجرالفن سطاخسال ن رما ل ابعطا قرم اراسامسالخر. 
 س قدخكابند  راانلبخدراسالانخر در ااخ اساظ خ اسا ن خ  االنخياخسا م  ا لد انقدبخر ل اسا  ننراصه انأا

 .سا نلسخم ا ل اسا  خطاأخا ل انابا براغاسانخصخ 
 
 
 
 
 
 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 :خالصة الفصل

أايددرءام سنددنيراال ريددباسانابخ ددااخ ادد ا ددلااددالكاسام سنددراسا خمسيخددراا ددمخكانددخخاراساالخيددراجددأمس انالخلخددراخمخ هاصدداا
خسالادالعا لد اساخادرلياسا ارنددبخراسا ن الدراصدااسا خلسيخدراخانددرباا،سنادر اسا د س س اسا راخدراا  نندرا اددرالاسالخبدرل

الخيدراسا اللدرااخضدعخراسا  نندرانأجدماايدراسادمخ اساد ياخلعبدلاخ ع صدرايندباندخخاراساا،ساينرلجاخ مخكانخخاراساالخيدر
خ اد ا دلااددالكانامخدمهااألادد اساي دميااجرصددراساي درار اساندداا،ان  ددخماسا د س س اخنانددخيهر دمخكاندخخاراساالخيددراصداا

ا،ااأخكاسا دم اخ قدخمهاصدااساد اسا دم ن ر نهراسا  ننرااالكاسابن  اسا راخدرا دلاا خدياسا  ر يدرابدخلا قدخماساي دماصد
 هراندخسءاصداا  لخدر اسان د خكاأخاسخبخرلاساجخبخراساناااقل ابهراسا  ننرا ل اساي ماسا نخص اامخهراخجخبخراسندنام

 .سالننا ر اأخاسان خخك

ا
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الذي يعد و ول سيولة الخزينة في تحسين اتخاذ القرارات، دتناولت هذه الدراسة موضوع مساهمة تحليل ج      
للمستثمرين، وعلى لتشغيل عملياتها وتسديد التزاماتها وتوفير العوائد المؤسسة ركيزة أساسية تعتمد عليها 

هذااألساس فقد حاولنا في هذا الموضوع إبراز الدور الذي يلعبه تحليل جدول سيولة الخزينة في إطار اتخاذ 
لنرى عن قرب كيفية اعداد  -القنطرة–مؤسسة مطاحن الزيبانفي بدراسة حالة واسقاطه ميدانيا القرارات المالية 

خالل هذه الدراسة اتضح لنا أن جدول سيولة الخزينة من و  ،هذا الجدول ونفهم كيفية مساهمته في اتخاذ القرارات
أهم األساليب التي تساهم في  بين يعتبر أداة فعالة تساعد على اتخاذ القرارات السليمة للمؤسسة االقتصادية ومن

 .وأحد أهم وسائلهاؤسسة للمتفعيل اإلدارة المالية 

الدراسة واستخالص النتائج المتوصل إليها والخروج بتوصيات مقترحة كما ومنه يمكن اإلجابة على فرضيات 
 :يلي

 :اختبار الفرضيات -1

تمكنا من اثبات أو نفي كل فرضية تم وضعها في  والمعلومات المتعلقة بالموضوع، ع البياناتبعد محاوالت جم

.دراسةمستهل ال  

   يعتبر التحليل المالي باستخدام جدول سيولة  :"ولىصحة الفرضية االتأكد لنا  الدراسةخالل من
، "الخزينة أداة كافية للوصول الى تشخيص حقيقي للوضعية المالية باعتباره مكمل للقوائم المالية

للوضعية أداة تحليلية إضافية تمكننا من الوصول الى تشخيص حقيقي كجدول سيولة الخزينة ف
 .المالية ولكن ال يمكن االستغناء عن باقي أدوات التحليل المالي

 ( حساب النتائج)تبين لنا أن مؤسسة مطاحن الزيبان تعتمد على أدوات إضافية  كذلك من الدراسة
هذا ما يتنافى مع و  تحليلهتقوم بأن التخاذ القرار فهي تقوم بإعداد جدول سيولة الخزينة دون 

بسكرة على جدول سيولة الخزينة التخاذ -القنطرة-اعتماد مؤسسة مطاحن الزيبان: "ةالفرضية الثاني
 ."فهي تعتمد على أدوات إضافية أخرىقراراتها اعتماد نسبي 

  ال يعتبر تحليل جدول سيولة الخزينة أهم من تحليل باقي القوائم األخرى بالنسبة لمؤسسة مطاحن
يعتبر تحليل جدول سيولة الخزينة  :"ةثالثمع الفرضية البسكرة وهذا ما يتنافى -القنطرة-الزيبان

بسكرة أهم من تحليل باقي القوائم المالية ألنه يتطلب -القنطرة-بالنسبة لمؤسسة مطاحن الزيبان
ويجعلها خاطئة، حيث أنه يتم االعتماد على  "تين وحساب النتائج للسنة األخيرة ميزانيتين مقارن

 .لمعرفة صافي الربححساب النتائج لحاجة المؤسسة 



 الخاتمة
 

 

128 

 بسكرة تقييم وضعيتها المالية في توليد -القنطرة-لمؤسسة مطاحن الزيبان: "تقول الفرضية األخيرة
باالعتماد على جدول سيولة الخزينة الذي يقوم على وهذا ال يمكن اال  ."سيولة نقدية مستقبال

 .األساس النقدي بدل حساب النتائج الذي يقوم على أساس االستحقاق
 

 :نتائج الدراسة -2

 :يمكن صياغة أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة في النقاط التالية        
  ويختلف يعتبر جدول سيولة الخزينة من أهم القوائم المالية فهو يتميز باإلفصاح عن التدفقات النقدية

 (.الميزانية، حساب النتائج)األساسية األخرى  المالية عن القوائم

  مكمال للميزانية وحساب النتائج وليس بديالجاء جدول سيولة الخزينة. 
  ان اعداد جدول سيولة الخزينة يساعد بشكل فعال في تحديد أنشطة المؤسسة التي تولد التدفقات النقدية

 .الداخلة والخارجة

 في تحسين القرارات للمؤسسة االقتصادية ومنه تحقيق األهداف  تسهم نتائج تحليل جدول سيولة الخزينة
المستثمرين، )التي تسعى اليها المؤسسة كما تمتد فائدتها لتشمل خدمة العديد من األطراف الخارجية 

 .التي لها عالقة بالمؤسسة( المقرضين

 وائم المالية والنسب مؤسسة مطاحن الزيبان في حالة عسر مالي خالل فترة الدراسة وهو ما أظهرته الق
 .المالية المشتقة من جدول سيولة الخزينة

 : التوصيات -3

 :والتي نرى بأنها أساسية واستخراج النتائج يمكننا أن نقدم التوصيات التاليةموضوع لمن خالل دراستنا ل        
  تساعد المستخدمين ضرورة االهتمام بموضوع جدول سيولة الخزينة باعتباره من أهم القوائم المالية التي

 .في العديد من القرارات الحتوائها على معلومات غير متوفرة بالميزانية وحساب النتائج

 انشاء مصلحة خاصة بالتحليل المالي وأن تضيف جدول سيولة -القنطرة–على مؤسسة مطاحن الزيبان
لتقييم أدائها  اواضح ابرنامجضع أن تو الخزينة كأداة للتقييم لما له من ميزات في اتخاذ القرارات المالية، 

 .المالي

 التدريب العلمي والعملي للمحاسبين إلعداد وتحليل جدول سيولة -القنطرة–على مؤسسة مطاحن الزيبان
 .من أجل الرفع من المستوى المهنيالخزينة 

 على القرارات اإلدارية جدول سيولة الخزينة  زيادة الوعي بأثر-القنطرة–على مؤسسة مطاحن الزيبان
التي تخص االستخدام األمثل لألموال التي تحت تصرفها واختيار االستثمارات واللجوء الى  والمالية

 .المناسبة للتمويلالداخلية المصادر 

  في تحليل جدول سيولة الخزينة فهو يوفر درجة عالية من الثقة في  ضرورة استخدام النسب المالية
 .القرارات التي تتخذها اإلدارة والمستخدمينا
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 :افاق البحث
ان التعرض لموضوع مساهمة تحليل جدول سيولة الخزينة في تحسين اتخاذ القرارات داخل المؤسسة االقتصادية 

بوابة لدراسات قادمة، وقد قمنا باقتراح بعض المواضيع التي  يفتح المجال لدراسات أخرى ومنه تعتبر هذه الدراسة
 :من الممكن أن تثري هذا الموضوع مستقبال، نذكر أهمها فيما يلي

 أهمية جدول سيولة الخزينة في التخطيط للمستقبل والتنبؤ بالفشل المالي. 
 أهمية تقييم جودة األرباح في الرفع من انتاجية المؤسسة. 
 الخزينة في فعالية االدارة المالية مساهمة جدول سيولة. 
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:قائمة المصادر والمراجع  

 المراجع باللغة العربية

 الكتب
إبراهيم الغالي، أبعاد القرار التمويلي واالستثماري في البنوك اإلسالمية دراسة تطبيقية، دار  -

 .2102النفائس للنشر والتوزيع، عمان، 

 .0991إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول اإلدارة العامة، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  -

، دار وائل للنشر والتوزيع، 2، ط(اإلدارة المالية)الياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيير المالي  -
2100. 

 .2112الياس بن ساسي، يوسف قريشي، التسيير المالي، دار وائل للنشر، األردن،  -

 .2101أسامة خيري، الجديد في القيادة اإلدارية، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان ، -

 .0992، دار المحمدية،2ل عرباجي، اقتصاد المؤسسة، طإسماعي -

 دار العلوم للنشر ،("نظريات، نماذج وتمارين محلولة)االقتصاد الكلي "بريبش السعيد،  -

      . 2112والتوزيع، عنابة، الجزائر،  -

  

األردن، . نظريات ومفاهيم، دار اليازوري العلمية، عمان"بشير العالق، أسس اإلدارة الحديثة  -
0991. 

 .0912، دار النهضة العربية، بيروت، "مدخل وظيفي"جميل أحمد توفيق، إدارة األعمال  -

 .2112حمزة محمود الزبيدي، اإلدارة المالية المتقدمة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  -

حنفي عبد الغفار ورسمية زكي قرياقص، مدخل معاصر في اإلدارة المالية، الدار الجامعية  -
 .2112اإلسكندرية، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع "مدخل كمي في اإلدارة"حسن علي مشرقي، نظريات اإلدارة  -
 .0992األردن، . والطباعة، عمان

، جامعة المؤسسات الصناعية، معهد العلوم االقتصاديةفي حسين لبيهي، التحكم المالي  -
 . 0991، 0992قسنطينة، 
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عداد ا خبراء الشركة العربية المتحدة - لموازنات للتدريب واالستشارات اإلدارية، التحليل المالي وا 
  .ةإلعداد التخطيط والرقاب

خليل محمد حسن الشماع واآلخرون، مبادئ إدارة االعمال، مؤسسة دار الكتب والطباعة والنشر،  -
 .بغداد، بدون سنة نشر

ومسائل محلولة، دار هومة خميسي شيخة، التسيير والمالية التسيير المالي للمؤسسة دروس  -
  .2101للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  ،"االستثمار والتحليل االستثماري"دريد كمال ال شبيب،  -
 .2119عمان، األردن، 

يل رشاد العصار، عليان الشريف، عاطف األخرس، ايمان الهنيني، أحمد الجعفري، اإلدارة والتحل -
  .2110المالي، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان،

مدخل الى قرارات االستثمار وسياسات )أساسيات في اإلدارة المالية "رضوان وليد العمار،  -
 .0992، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، ("التمويل

، ديوان 2لرسمي الجديد، طزغيب مليكة، بوشنقير ميلود، التسيير المالي حسب البرنامج ا -
  .2100، 2101المطبوعات الجامعية، كلية االقتصاد وعلوم التسيير، جامعة سكيكدة، الجزائر، 

زياد رمضان، محمود الخاليلة، التحليل والتخطيط المالي، الشركة العربية المتحدة للتسويق  -
 .2101والتوريدات، القاهرة، 

 .2112الدار الجامعة، اإلسكندرية،  ،"الماليةالتقارير " طارق عبد العال حماد، -

التسويقية، دار امنة للنشر والتوزيع،  مؤيد الفضل، األساليب الكمية والنوعية في ترشيد القرارات -
 .2111عمان، 

محمد الصيرفي، التحليل المالي وجهة نظر محاسبية ادارية، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،    -
2102. 

، دار المريخ للنشر، 2ط ،"التحليل المالي للشركات واألسواق المالية"محمد المبروك أبو زيد،  -
 .2119المملكة العربية السعودية، 

األساليب واألدوات واالستخدامات )محمد مطر، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني  -
 .2112، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 2، ط(العلمية
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، دار وائل للنشر، 2منير شاكر محمد واخرون، التحليل المالي مدخل صناعة القرارات، ط -
 .2112عمان، 

مفلح محمد عقل، اإلدارة المالية والتحليل المالي، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان  -
،2119. 

 .0999، 0992،، منشورات جامعة دمشق، دمشق11ناديا أيوب، نظرية القرارات االدارية، ط -

 .0911ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير، الجزء األول، دار المحمدية العامة، الجزائر،  -

 .ناصر دادي عدون، التحليل المالي، الجزء األول، دار المحمدية العامة، الجزائر -

 . 2102ية، عمان، سنة نعيم نمر داوود، التحليل المالي دراسة نظرية تطبيقية، دار البدا -

صابر تاج السر، محمد عبد الرحمن، التحليل المالي األصول العلمية والعملية، خوارزم العلمية  -
 . 2112للنشر والتوزيع، جدة، 

، 2سعيد يسن عامر، علي محمد عبد الوهاب، الفكر المعاصر في التنظيم واالدارة، ط  -
WASCAD ،0991، القاهرة. 

قرارات، تحليل المنهج العلمي مع اهتمام بالتفكير االبتكاري، مكتبة عين سيد الهواري، اتخاذ ال -
 .0992شمس والمكتبات الكبرى، القاهرة، 

اإلسكندرية، . عاطف جابر طه عبد الرحيم، أساسيات التمويل واإلدارة المالية، الدار الجامعية -
2101.  

 .0992الجامعة، بيروت،  عبد الغني بسيوني عبد اهلل، أصول علم اإلدارة العامة، الدار -

 .2100عدنان العتوم، القيادة والتغير، اثراء للنشر والتوزيع، األردن، -

 .2111علي عباس، اإلدارة المالية، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،    -

وليد ناجي الحيالي، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، اثراء للنشر والتوزيع، األردن،  -
2119. 

 .الزغيبي، االدارة والتحليل المالي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردنهيثم محمد  -
 :الجرائد الرسمية

 12- 21المؤرخ بتاريخ  22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  -
-2111. 

  .2119مارس  22بتاريخ  09العدد /ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر  -
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 09العدد /المطبق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2111ماي  22قرار مؤرخ بتاريخ  -
 .2119مارس  22يخ بتار 

المحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية " 2111/ 12/ 22القرار المؤرخ في  -
 .2119/ 11/ 22الرسمية والمطبق في الجريدة  "وعرضها ومدونة الحسابات وقواعد سيرها

 :البحوث الجامعية
 :أطروحات الكتورة

براهيمي سمية، مساهمة المراجعة التحليلية في اتخاذ القرارات االستثمارية للمؤسسة االقتصادية  -
 .2102/2102بسكرة، الجزائر،جامعة دراسة حالة، مؤسسة المطاحن الكبرى لجنوب بسكرة، 

 :مذكرة ماجستير

العلوم االقتصادية  ، كلية"دراسة الجدوى ومعايير تقييم المشاريع االستثمارية"، بن حسان حكيم -
 .2112م التسيير، جامعة الجزائر، وعلو 

في اتخاذ القرار حضري خولة، استخدام السالسل الزمنية من خالل منهجية بوكس جنكيز  -
-2101خيضر، بسكرة ،، كلية العلوم االقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، جامعة محمد االنتاجي
2102. 

تكييف القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق النظام المحاسبي الجديد "سليم بن رحمون،  -
 .، جامعة محمد خيضر، بسكرة"-بسكرة–دراسة المطاحن الكبرى للجنوب 

ة دراس"معتصم أيمن محمود الحلو، مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية  -
برنامج المحاسبة والتمويل، كلية التجارة، الجامعة ، " تحليلية على المصارف اإلسالمية الفلسطينية

  .2102اإلسالمية، غزة، ماي
دور التحليل المالي في اتخاذ القرار للمؤسسة الصناعية دراسة حالة، مركب "عادل بومجان،  -

 .2112، 2111، بسكرة، ، غير منشورة"بسكرة-الوطاية–تكرير الملح 

 

 
 
 
 
 

 :مقاالت
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مدى تناغم أدوات التحليل المالي مع المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات "امال خوري محمد،  -
، جامعة بغداد، كلية "النقدية، دراسة تحليلية باالعتماد على بيانات عدد من الشركات العالمية

 ، 2101العدد الرابع والثالثون،  اإلدارة واالقتصاد، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة،
سايح فايز،اعداد وتحليل جدول سيولة الخزينة وفقا للنظام المحاسبي المالي،دراسات اقتصادية،  -

كمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات دورية فصلية مح 22العدد 
 .2101ديسمبر  العراق، التعليمية،

 
 :مداخالت

، الملتقى "مساهمة بورصة الجزائر في تمويل المؤسسة االقتصادية العمومية"لمياء دالي علي،  -
دراسة حالة الجزائر والدول –سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات : الدولي حول

 .2112نوفمبر  22-20، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، -النامية

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى "دفقات الخزينةجدول ت"نصر الدين بن نذير، عمار بوشنوف،  -
 .2101الدولي األول حول النظام المحاسبي المالي، الوادي، الجزائر، 

 
  :مواقعال       
، مؤسسة المعايير الدولية (2)ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،المعيار المحاسبي رقم -

 .للتقارير المالية

 :بوشنوف، جدول سيولة الخزينة، بوابة الطلبةالدين بن نذير، عمار نصر  -

Talabadz1.blogspost.com/2011/12/blog-post_8487.html 

كلية العلوم االقتصادية  ،"محاضرات في التحليل المالي للمؤسسة االقتصادية"حياة نجار،  -
الية، والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التسيير، تخصص تسيير الموارد البشرية، إدارة م

، المتاح على 22، 20، ص2102، 2102جامعة محمد الصديق بن يحيى، بجاية، الجزائر، 
 .2109جوان 02الموقع التالي بتاريخ 

- Elearning.univ-jijel.dz 
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- Jean-François Dhenin, Brigitte fournie. "50 thèmes d’initiation à 

l’économie d’entreprise". Ed : Bréal Paris  .8991.  

- eanBareau et jaqueline, "Gestion Financière Manuel et applications", 
Paris Dunod.2001. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






































