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 الملخص

 الوضعية تحميل في النقدية التدفقات قائمة مساهمة مدى معرفة هو الدراسة هذه وراء من الهدف إن
 باستعمال وذلك مؤسسةلل النقدية في التاريخية التغيرات عن وماتلمع تقديم أجل من ،للمؤسسة المالية
 .يليةوتمو  واستثمارية يةلتشغي تدفقاتلى إ تبوب التي النقدية التدفقات قائمة

 ىلع النقدية التدفقات وقائمة المالي يللالتح من كال بدراسة النظري الجانب في قمنا الهدف هذا ولتحقيق
 قمنا فقد التطبيقي الجانب في أما ،المتغيرين هذين حول عامة نظرة إعطاء أجل من مفصل وبشكل حدي

 وقد لها، يديةلالتق المالي يللالتح اتمؤشر  باستخدام النتائج تحميل وتم ،وطنية مؤسسة إلى ميدانية بدراسة
 أنها أي يديةلالتق المالية القوائم في الموجود النقص تغطي النقدية التدفقات قائمة أن لتبين النتائج جاءت

 معرفة يهالع ستسهل ألنها ،القائمة هذه إلي أكبر أهمية إعطاء المؤسسة ىلع يستوجب مما لها ةلمكم
 الربحية وجودة سيولتها وتقييم النقدية توليد ىلع قدرتها مدي معرفة خالل من لها المالية الوضعية

 .لها المالية والسياسات
 :المفتاحية ماتلالك

 .النقدية التدفقات المالية، القوائم المالي، يللالتح

 

Résumé 
L’objectif de cette étude est de savoir dans quelle mesure dont l'analyse de la 
situation financière de l'organisation, de fournir des informations sur l'historique 
des flux de trésorerie change en espèces et en utilisant le flux de trésorerie, ce 
blocage à opérationnel et les flux d'investissement et financement. 
Pour atteindre cet objectif, nous avons étudié dans la théorie de base 
financière, analyse et flux de trésorerie et en détail afin de donner un aperçu 
de ces deux variables, soit dans la demande, nous avons un champ d'études 
dans une institution nationale, et les résultats ont été analysés en utilisant les 
indicateurs classiques d'analyse financière et les résultats pour afficher ce flux 
de trésorerie pour couvrir les déficits des états financiers conventionnels qui 
complète, qui prévoit l'institution doit donner plus d'importance à cette liste, car 
il facilitera leur statut financier grâce à sa capacité à générer de trésorerie et 
de liquidité et de rentabilité et de politiques financières. 
Mots clés : 
Analyse financière, les états financiers, flux de trésorerie. 

 



 

 

 



 
 

 رقم الصفحة                                                                                                    نالـعـنــوا

 

 

 فهرس المذكرة
 األشكال والجداول فهرس

 
 أ،ب،ج ................................................................................................................ ...................................................ة ــــدمـــقــم

 النظام المحاسبي المالي : األولالفصل 
 20............................................................................................................................... .. ..............................الفصل: تمهيد

 20.............................................................................النظام المحاسبي المالي ماهية  : المبحث االول 
 20................................................................................................النظام المحاسبي المالي مفهموم:المطلب األول 

 20.........................................................النظام المحاسبي المالي ودوافع تطبيقه خصائص :المطلب الــثانــي 
 20 ........النظام المحاسبي المالي واألهداف المرجوة من تطبيقه مراحل انجاز :الــثالــــــث المطلب 

 27..............................................................................النظام المحاسبي الماليعناصر المبحث الثاني: 
 27......................................................................................................النظام المحاسبي الماليمبادئ:المطلب األول 
 20.............................................وأهدافهالمالية وفق النظام الحاسبي المالية عرض القوائم ا:المطلب الثاني 
 02.............................................................................................................................مدونة الحسابات: المطلب الثالث

 07..............................................................................................الخصائص النوعية للقوائم الماليةالمطلب الرابع :

 02...............................................................................................................................................خالصة الفصل األول  

:

 00..................................................................................... ..................................................... .......:الثاني  الفصل تمهيد

 02.........................................................................................ماهية قائـــمة التدفقات النقدية:

02........................................................................................................نشأة قائـــمة التدفقات النقدية: المطلب األول 

00.....................................................................................أهمية قائـــمة التدفقات النقدية وأهدافها:المطلب الثاني 

 03...............................................................................................................تصنيف التدفقات النقدية: المطلب الثالث
 00......................................................................................إعداد قائمة التدفقات النقدية مصادر



 
 30..................................................................................................... مـــاهية اتـــخاذ القرار : المبحث الثاني
 30........................................................................................................................مفهوم اتخاذ القرار: المطلب األول
 30......................................................................................................................عملية اتخاذ القرار: المطلب الثاني

25.............................................................................................................................أنواع  القرارات: المطلب الثالث
 25..........................إتخاذ القرارات المالية باستخدام قائمة التدفقات النقدية: الثالثالمبحث 

 25...........................................................ستخدام قائمة التدفقات النقدية في التحليل الماليإ: المطلب األول
 06.............................................................السيولة المشتقة من قائمة التدفقات النقدية نسب: المطلب الثاني

 20..............................................................نسب الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية: الثالمطلب الث
 27..............................................................................................................................................خالصة الفصل الثاني

: .

 05...........................................................القنطرة-تعريف مؤسسة مطاحن الزيبان: ولالمبحث األ 
 05.....................................................................................................................التعريف بالمؤسسة: المطلب األول
 06.......................................................................................................أهداف وسياسة المؤسسة : المطلب الثاني

 85.....................................................................................................الهيكل التنظيمي للمؤسسة: لثالمطلب الثا
 

 51..............................استخراج المعلومات الالزمة لقائمة التدفقات النقدية: ثانيالالمبحث 
 51......................................واستخدام قائمة التدفقات النقدية لمطاحن الزيبان إعدادواقع : المطلب األول
 55..............قائمة التدفقات النقدية ودوها في اتخاذ القرار بـ مطاحن الزيبان مؤشرات: المطلب الثاني

 163...............................تحليل أرصدة قائمة التدفقات النقدية ودورها في صنع القرارات: لثالمطلب الثا

 
 
 
 
 

 أ،ب،ج.................................................................................................................................................مةـــــــــــاتــــــخ
 قائمة المراجع

 المالحق



 



 الجداول : فهرس

  

 رقم الصفحة جدولوان الــــنــــــع جدولم الــرق

 15 الشكل القانوني للميزانية جانب األصول 01

 16 الشكل القانوني للميزانية جانب الخصوم 02

 19 (حسب الطبيعة )جدول  حساب النتائج 03

 20 (حسب الوظيفة)جدول حساب النتائج  04

05 
 )الطريقة المباشرة(جدول سيولة الخزينة 

23 

 24 جدول سيولة الخرينة )الطريقة الغير المباشرة( 06

 25 الخاصة األموالجدول تغير  07

 29-29 جدول قائمة التدفقات النقدية 08

 29-29-29 جدول أصول الميزانية  90

 29-29 جدول الخصوم الميزانية 09

 29-29 جدول حسابات النتائج  00

 



 



 : كشال األ فهرس
  

 رقم الصفحة كشا وان الــــنــــــع كشا م الــرق

 17 الهيكل التنظيمي للمؤسسة 01

 17 هيكلة مصلحة النظافة واألمن 02

 11 هيكلة دائرة االستغالل 03

 17 هيكلة مصلحة اإلنتاج 04

 77 هيكلة مصلحة التموين 05

 77 هيكلة مراحل عملية الشراء 06

 78 هيكلة مصلحة تسيي المخزون 07

 77 هيكلة مصلحة الصيانة 80

 78 هيكلة دائرة التقنية التجارية 80

 78 هيكلة مصلحة النقل الوسائل العامة  08

 71 هيكلة مصلحة المواد البشرية 00

 78 هيكلة مصلحة المحاسبة والمالية  01

 



 



  :لمـــــــالحــق ة اـــمـــقــــائ

 

 عنوان الملحق  رقم الملحق

 جدول األصول لـ مطاحن القنطرة 01

 لـ مطاحن القنطرةجدول الخصوم  02

 لـ مطاحن القنطرةجدول قائمة التدفقات النقدية  03

 لـ مطاحن القنطرةجدول حسابات النتائج  04

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة  
 

 أ
 

 

تزايد االهتمام يف السنوات األخرية باملعلومات عن التدفقات النقدية للمؤسسة االقتصادية وأصبحت قائمة       
التدفقات النقدية من القوائم األساسية اليت ينبغي على املؤسسة إعدادها يف العديد من دول العامل، وذلك لعدم قدرة 

ت جاهزة عن تساؤالت تتعلق مبصدر متويل االستثمارات الضخمة اليت جدول حساب النتائج وامليزانية على توفري إجابا
تقوم هبا مؤسسات األعمال وهل يتم عن طريق االقرتاض أو اصدار أسهم جديدة أو من التدفقات النقدية الصافية من 

تتابعت عرب راسات العمليات التشغيلية. إن قائمة التدفقات النقدية مل تكن وليدة حلظة معينة وامنا هي خالصة جهود ود
مراحل زمنية متتالية حىت وصلت على ماهي عليه االن، فقد نشأت هذه القائمة منذ سنوات على شكل بسيط أطلق 
عليه )قائمة املصادر الواردة والصادرة( ومل تضمن سوى عرض للزيادة أو للنقص يف عناصر امليزانية وبعد عدة سنوات 

 ملخصصة.عدل اسم القائمة اىل قائمة األموال ا
  

بعنوان )حتليل التدفق ( 2النشرة احملاسبية رقم) (AICPAللمحاسبني )املعهد األمريكي  م أصدر6913ويف عام    
النقدي لقائمة األموال املخصصة( إذ جاء يف هذه النشرة ضرورة إدراج قائمة األموال املخصصة يف كل التقارير السنوية 

 املراجع.املقدمة للمسامهني وبأن يشملها تقرير 
 

(، إذ عدل فيه اسم القائمة القدمية 3( الرأي رقم )AEBم أقر جملس املبادئ احملاسبية األمريكي )6913ويف عام    
إىل )قائمة املوارد واالستخدامات( وأوضح عملية إعدادها وعرضها. ومل يكن إعداد هذه القائمة إلزاميا إال أن جمتمع 

م النشرة رقم 6996يد عدد الشركات اليت تعد هذه القائمة فقد صدرت يف عام االعمال رحب هبذه القائمة. ومع تزا
 ( اليت أوصت بإلزامية إعداد قائمة التغريات يف املركز املايل بوصفها كجزء مكمال للقوائم املالية. 69)
   

نقدي. لكن أدى اجتاه الشركات إذ كانت هذه القائمة تعرض التغري يف راس املال العامل باعتباره تقريبا مناسبا للتدفق ال  
معهد املديرين لالقرتاض بشكل ضخم يف بداية الثمانينات إىل إحداث تغريات جذرية يف بيئة التقرير املايل. لذا أوصى 

 م باستخدام املنهج النقدي بدال عن منهج راس املال العامل يف اعداد هذه القائمة. 6996املاليني يف عام 
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( والذي 99( املعيار احملاسيب رقم )FASBم أصدر جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي )6999ويف عام        
م مت تبين املعيار احملاسيب الدويل 6992مبوجبه تتم إحالل قائمة التدفقات النقدية بقائمة التغريات يف املركز املايل ويف عام 

ضرورة إلزام شركات االعمال بإعداد قاىمة التدفقات  (IASC( الصادر عن جلنة معايري احملاسبة الدولية )9رقم )
 النقدية.

 

 اإلشكالية:  

هتدف القوائم املالية إىل توفر معلومات مفيدة لألطراف املستخدمة يف صنع القرارات االقتصادية، إال أن القوائم      
بتقييم قدرة الشركة على توليد واملتعلقة  املالية التقليدية كانت عاجزة عن تقدمي استفسارات مستخدمو القوائم املالية

 النقدية وما يعادل النقدية وتوقيت التأكد ودرجته من هذه التوليدات.
    

ألن هذه القدرة حتدد يف النهاية على سبيل املثال طاقة الشركة على الدفع للموظفني واملوردين وعلى مواجهة     
رباح .... اخل ولذلك فقد ظهرت قائمة التدفقات النقدية لإلجابة عن مدفوعات الفوائد، وتسديد القروض وتوزيعات األ

( ألزم الشركات بأن تقوم بإعداد هذه القائمة إىل FASBهذه االستفسارات، كما أن جملة املعايري احملاسبية املالية )
مستخدمي لتدفقات النقدية كيف متكن قائمة ا  التالية:جانب القوائم املالية التقليدية. ومما سبق ميكن طرح اإلشكالية 

     القوائم املالية من اختاذ القرار؟
 

 ومن هذه اإلشكالية يستوجب علينا طرح التساؤالت الفرعية التالية:    

 ما الفائدة اليت تقدمها قائمة التدفقات النقدية ملستخدمي القوائم املالية؟ -

 هل تعترب قائمة التدفقات النقدية مناسبة الختاذ القرارات املناسبة؟ -

 على أي أساس يتم صنع القرارات المالية انطالقا من قائمة التدفقات النقدية؟ -
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 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إىل: 

اذ القرارات التعرف على أمهية املعلومات اليت تتضمنها قائمة التدفقات النقدية يف املساعدة على اخت -
 االقتصادية.

املساعدة معرفة وضعية املؤسسة وعلى اختاذ بيان كيفية استخراج النسب املالية من قائمة التدفقات النقدية  -
 القرارات.

 أهمية البحث:

من املعروف أن صحة أي قرار تعتمد إعتمادا أساسيا على مدى توفر البيانات اليت تستخدم يف اختاذه ووضوحها    
ونظرا ألن هناك العديد من املنافع اليت سوف تعود على مستخدمي القوائم املالية من قيام الشركات بإعداد قائمة ودقتها، 

التدفقات النقدية ملا توفره من معلومات على أساس نقدي عن األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية للمؤسسة، ومع 
إلزامية إعدادها بوصفها قائمة أساسية تضاف إىل القوائم املالية التقليدية، لذا  التزايد املستمر يف االهتمام هبذه القائمة و

يأيت هذا البحث الستكمال الدراسات السابقة واليت تناولت قائمة التدفقات النقدية واملعلومات واليت تقدمها من أجل  
 اختاذ القرارات االقتصادية.

 مبررات اختيار الموضوع:

 وضو..الفضول العلمي حول امل -
 كون املوضو. مرتبط بدراستنا كوننا طلبة احملاسبة واملالية. -
 أمهية البالغة اليت اكسبتها قائمة التدفقات يف السنوات األخرية. -
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 نموذج البحث:

حليلي، حيث اعتمدنا نظرا لطبيعة اختصاصنا ومتطلبات موضو. الدراسة فقد مت االعتماد على املنهج الوصفي الت      
تطبيقي يف شركة مطاحن نهج الوصفي يف اجلانب النظري الذي يتالءم مع طبيعة املوضو. املدروس، ويف اجلانب العلى امل

انب النظري قاط اجلملزج بني منهج دراسة حالة واملنهج التحليلي وذلك من أجل الوصول إىل إسالزيبان القنطرة فقمنا با
ش.اععلى الواقع العملي امل  

 فرضيات البحث:
البحث على الفرضيتني االتيتني: يقوم     

 دية ومسامهتها يف اختاذ القرارات.املعلومات اليت تقدمها قائمة التدفقات النق مدى فعالية تبيان -

 تعد قائمة التدفقات النقدية القائمة املناسبة الختاذ العديد من القرارات االقتصادية. -

    خطة البحث:
 وحة والتساؤالت الفرعية قمنا بتقسيم حبثنا هذا إىل ثالث فصول رئيسية وهي:من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطر     

 الفصل األول: نتكلم من خالله عن النظام احملاسيب املايل ونتطرق إىل حجم أمهيته يف العامل.

 الفصل الثاين: نتناول فيه قائمة التدفقات النقدية تصنيفها ومصادر إعدادها.

 دانية يف شركة مطاحن الزيبان القنطرةالفصل الثالث: الدراسة املي

 الدراسات السابقة:

م هدفت إىل بيان 6999( عام MILISA AND YAMMAMORAدراسة متت من قبل ) -
أمهية التدفقات النقدية ومعلوماهتا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا املستقبلية وقياس سيولتها وقدرهتا 

نقدية ومقارنة ذلك مع القوائم املالية األخرى ومعلوماهتا وقد خلصت على االستمرار على دفع الفوائد ال
من قائمة التدفقات النقدية من أجل احلكم على سيولة الشركة تعد  الدراسة إىل أن املؤشرات املستخرجة

 كنسبة التداول ونسبة السيولة السريعة.األخرى  أفضل من تلك املؤشرات املستخرجة من القوائم املالية
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سة سالمي محمد الدينوري: قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير المحاسبة درا -
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز المعلومات عن التدفقات النقدية التي هي مهمة ألية (: 9002الدولية )

ن الشركة في شركة كونها تفيد مستخدمي القوائم المالية في تقييم قدرة الشركة على توليد النقدية أل
حاجة الستخدام هذه التدفقات النقدية كما أوضحت الدراسة كيفية اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا 

 لمتطلبات المعيار المحاسبي السابع.
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 تـمـهيــد

ن  لهوللعين بحلعأم ب لر  يللرا ده إجتله   تزا دللو الع  ة عتلين املعللري  ت لهدة  لهولعيين  ةواةللليين  ل   ةللوا   إليف ظل     
ع ر   لن   لع لهت ب لو بالص  تصلهد  ملل هةنسعين ةلمنشآت  إلقزصهددين  غض  ةنظر عن طعي لين ششلهط،ه  ا ل ل   لهولعين  له 

 .ت على  تنه سين يف  يئين  ألعمه  ةالز ين ةزأكيو قو ة  تنشآ
 للن لللال   ةزإللرف وم  ف،ع للص ا لصهفصللص ادا  للل ملإعي للص اكلل ة    تللهي  ةفصلل   ةنظللها  لهولليشزنللها  يف الل   

 جنهز ا    ةنظها  اعنهحر  .و  ر   
 ة  قمنلله  للز سيص  ةفص  وم  عأ    فيسي  امهه: ا   

 لمالي .المبحث األول: ماهية النظام المحاسبي ا
 . المبحث الثاني: عناصر النظام المحاسبي المالي
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  ماهية النظام المحاسبي المالي  :المبحث األول
 : ماليمفهوم النظام المحاسبي ال : األولمطلب ال

ن اطع لله الل    ة للهشع    5770شللع م   52 تللخ يف يف  11-70حللو   ةنظللها  لهوللي  تللهي  عوللر  ة للهشعن  قللص 
 إن )  لهوعين  تهةيين شظها ةزنظيص  ت لع ين  تهةيين دسمح  زخادن   إيلهت قهعودلين عوددلين املصلنيف،ه ا مل ييم،له ا ملسل يل،ه 
  ا عرض كشعف مل كس حع ة حهدقين علن  ةعيل يين  تهةيلين اكزلكلهت  ةكيلهن ا جنهعزلص ا ايل يين لادنزلص يف نهدلين  ةسلنين 

       1 تهةيين (
  شلخ  طعي لأ با   نلعل  للاا  عولر شل  قلهشعظ با ملنظيملأ  سل   لهولعين  تهةيلين ةنظها على كا     دإعق 

  ل  ر عهة  أل كها  خلهحين هبه  دسز ىن  ألشخهص  ت نعدعن  خلهي عن ة ع عو  لهوعين  ة مع يين.
 : كمه مللزاا  تخوسهت  ةزهةيين  س  حمهوعين  هةيين ا اأ

 . ةشركهت  خلهي ين أل كها  ة هشعن  ةز ه ل -
  ةز هاشيهت. -
كهشع  ميه وعن ششهطهت   وذ  خلو هت  ةز ه دين اغة  ةز ه دين  با  تنز عن ةلسلل نبا  ت نعدع  ألشخهص  ةإعي يعن  -

 ين على عمليهت  زكر ة.ني قزصهددين  ع
 ة   عور ش  قهشعظ با ملنظيمأ  ب ه  ةكيهشهت  ألشخهص  ةإعي ي  با  ت نعد   خلهي   ة اك   -
خوسهت  ةصغةة  ةيت ال دز وى  قص بعمهاه اعود  سزخو ي،ه اششهط،ه  حلو  ت   بن لس  حمهوعين  هةيين  ت با 

 .2 عسإين
 
  تطبيقه:ودوافع  ماليخصائص النظام المحاسبي ال :الثاني مطلبال
   3: ن،ه  وة لصهف    تهي  ةنظها  لهوي دزميا-1

  لع هت مل كس حع ة حهدقين عن  ةعي يين  تهةيين   ةواي  اوعو دد درملكا على  عهدئ بك ر  الفمين  ل  إلقزصه -
  ةلمخوسين.

                                                 
1_ 

370110752577052

2 _

IAS-IFRS131712057702 
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وعو د  ة ع فص ا  امل ييم،ه تعهدئ  ةيت حتود  ةزس ي   لهوي ةلم ه الت  اشفه يين عن إلعالن  صفين بك ر ايع ه  -
  حلسه هت. املس،ي   ر و ينكه دسمح  هةز لي   ن  ةزالععهت   تهةيين 

 ا ختهذ  ة ر   ت. ن وور ء  ت ه شهت  ا  راءة لكنلع هت  هةيين  نس مين دسمح  زع ة    -

 1 ملإعيق  ةنظها  لهوي  تهي دا  ل-2
  تهي:ملإعيق  ةنظها  لهوي  وم يمه دلأ جممععين  ن  ةوا  ل بدت  هجلا فر 

 ة ل مت  عزمهد  يف  القزصهد  تعوص مل  يهابن ملعنم  ةنصعص  ة هشعشيين  تز ل ين  هةنظها  لهوي  ت   ن  جلا فر  ن    
 ا ةن هف       ة غر ت اال ةسلوعر ،ه  القزصهد  ا ةزإع  ت ا ةزأعالت  ةيتمل ص  أل مل ود  ميس  أزع    غيين لهشيص 

      كهن  ن  ةضرا ل ملو  ك  ةعيل  ا ا  ةزس ي   لهوي  تز لق  هة رض  الجيه ل   ة مليهت  هة ملين  ألونعيين.
 ا  ةزإل هت  تسز عليين ةالقزصهد  ةعطري. ة   ن لال  ملعري شظه ه وودو  دزمهشىذا 

    :  ه دلأ هي ألوعهب  ةيت د  م  هجلا فر ةلزعوص وم  ةنظها  لهوي  ت  نا 

 ةزمك   ن وعو د   لع هت دقي ين مل كس حع ة حهدقين عن  ةعي يين  تهةيين ةلمخوسهت . 

 بك ر  الفمين  ل  القزصهد  ت هحر.هوعيين  ة هتيين ا  ةسمهح ةنه  هة م  على  عهدئ  القرت ب  ن  تمه وهت  ل 

 هي  ة ل دزالءا ا  ةنظها  القزصهدل  ةسه ق ال  قزصهد  ةسعف ت  لهوي  ةن هف  ا  ة غر ت  ةيت للف،ه  ةنظها. 

 و كهشيين ملإعيق  ةكيهشهت  ةصغةة ةنظها   لع هت  عري على حمهوعين  عسإين. 
 مل ييص اوعو د  ة ع فص  تهةيين   أل ر  ة ل ويسمح  هةز لي   ن ملسهعو يف عزمهد على  عهدئ ا قع عو ا يأين    ال

 بلإه   ةزالعر  إلد  ل ا غة  إلد  ل  هة ع علو  ا ملس،ي   ر و ين  حلسه هت.   
هوعيين ةعقهدز،ص  ن  شهك  حمهاةين ولر  تسز مردن  ألوهشر  ن لال  ملواد   إلور ء ت ا  ت ه الت  تهةيين ا  ل* 

ن  ةزنعع  لهوي     ةوا  دن ر أل لزالف  ةنظص  لهوعيين  ن  يث  إلور ء ت با  ن  يث وعو د  ة ع فص  تهةيين  
  :2 عنص  شهك  عودوة  ميكن بن ش كر  ن،ه  ه دلأ
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 ع ا  خوسهت مله  ين اه يف دا   ةيت اه عوة  را ا  عنو وعو د  ة ع فص  تهةيين  تع وة  ةيت مل واه  تخوسين  ألا
بونعيين   يث بن ك   رع دإعق  ة ع عو  لهوعيين  ةيت ملفري،ه  ةواةين  تعوعدة  يلل،ه  ا على  تخوسين  ألا حتعد   ة ع فص 

  تهةيين ةفراع،ه وم قع فص ا مل ه در   وة  سر  ت لللهدة ا  تعهدئ  لهوعيين  ت زموة يف  ةعلو  ألحلأ ةلمخوسين  ألا.
    غيهب جمه  ةلم ه شين ةلم لع ين  تهةيين    خمزلف  تخوسهت يف  ة همل كه دخدل وم عوا  ةز هشس يف  تخروهت

  تعو،ين وم  تسز مل  ا  هةزهي وم ي ف وعدة ا شععيين  ت للع هت.  

 1 واألهداف المرجوة من تطبيقه مراحل انجاز النظام المحاسبي المالي المطلب الثالث :
 مراحل انجاز النظام المحاسبي المالي -1
ا  ةيت  عةم  ن   وبت عمليين  إلحال هت  ع   تخإط  لهوعللأ  ةعطري 5771 و دين  ن  ة الثأ  ة هظ ةسنين  

    ة مليين باكلم وم  ة للودو  ن  خللل  ء  ةفرشسي  ا  هةز هان  ل  جمللس  ةعطري ةلمأهوعين  قع   ةعن   ةواي  ا
-52از  ة  تهةيين  حبيث اي م حتم عهمل ،ص  سخاةيين ملإعدر  تخإط  لهوي  ةعطري شسخين  ا حتم وشر ف

قو  ا جلودوم شظها وودو ةلمخوسهت دزع  ق  ل  ت إيهت  القزصهددين  جلودوة ا  تز ه لعن  القزصهددعن  1702
  :    ة مليين   الثين  ر    اأ  رت ا

 ا      هدة  لهوعين  إط  لهوي  ةعطري  ل وولر ء   ه شلين  يلنصملشخي  جمه  ملإعيق  تخ :  تر لين  ألام
  ةواةيين.

 ملإعدر  شراع خمإط حمهوي وودو ةلمخوسهت. :  تر لين  ة هشيين 
 ايل شظها حمهوي وودو. :  تر لين  ة هة ين 

 :2 ا يف نهدين  تر لين  ألام اي م ثالث ليه  ت ككنين ا اأ
  ركيعين  تخإط  لهوي  ةعطري ا حتودو  إلحال هت لهشيه  ل ملغة ت  ليط  ة هشعظ ل  إل  هء على مل :  خليه   ألا

  ال  1711 القزصهدل يف  جلا فر ا  ة ل   أ ثه زه  نو بن حو  قهشعن ةزعويص  الوز مه  ت  ةعطنيين  القزصهددين يف 
 ةنشه   ةشركهت  ة ه ضين ا ود ه   تزضمن ملكييف  تخإط  ةعطري  لهوي 1777بكزع ر  77 ة هشعن  ةصهد  يف 

  سه هت  جملم هت. 
    ا دزم   يف يمهن   ض  ت هجلهت  ل  حللع   ةز نيين  تإع ة  ن طرف جملس  ت هدة  لهوعيين  :  خليه   ة هظ

كن   ا  ل  را   ةعقم ويزكعن شظه   حمهوعي  خمزلف  د إيهن شظه ه خمزلط ا    و  ا  هةزهي ميIASB ةواةيين 
 ةص بن دكللللعن  صو   ةلزلنهقض ا  اللزالف.  
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  خليه  دزضمن  جنهز  شسخين وودوة ةلمخإط  لهوي  ةعطري  ل عصرشين شكلص ا ايل وطه    ا :  خليه   ة هةث   
  ةزصع ل  لهوي   تعهدئ ا  ة ع عو  ل  ألل       العزعه   ت هدة  لهوعيين  ةواةيين.

ا لزيه  طعي ين  5771وعزم   72ص  ن قع   جمللس  ةعطري ةلمأهوعين يف  وزمهعص  تن  و يف    خليه  مت ملعني ون ا
 با   هدة جملس  ت هدة  لهوعين  تهةيين  أل ردكيين IAS/IFRS لهوعين  ترو يين وع ء  ت هدة  لهوعيين  ةواةيين 

FASB  ن لال  USGAAP با  ةزعو،هت  ألا ا يين.       

 1مرجوة من تطبيق النظام المحاسبي المالي األهداف ال  -2
انهك  ة ودو  ن  ألاو ف  تروعة حت ي ،ه  ن لال   الشز ه   ن  تخإط  لهوي  ةعطري وم  ةنظها  لهوي  تهي    

 :  جلودو  ا ميكن مللخيص،ه يف  ةن ه   ةزهةيين
 لهوعيين  ةواةيين.ملرقيين  ةنظها  لهوي  جلا فرل ةيع كر ا دزع  ق  ل  ألشظمين   -
   خمزلف  ت ه الت  تهةيين ا  لهوعيين     تخوسهت  القزصهددين  ةعطنيين ا  تخوسهت  ألونعيين.ملس،ي -
  ة م  على حت يق  ة  الشيين  ن لال   ةعحع  وم  ةشفه يين يف عرض  ت لع هت. -
 شهت  ألونعيين.و    ة ع فص  لهوعيين ا  تهةيين اثهفق داةيين ملزنهور  ل خمزلف  ةكيه -
 قه ليين   ه شين  تخوسين ةنفس،ه ع   ةا ن ا     تخوسهت على  تسزعد   ةعطري ا  ةواي. -
   تسهعوة على منع  رداددين  تخوسهت  ن لال  لكين،ه  ن   ر ين ب سن  آلةيهت  القزصلهددين -

 .ا  لهوعيين  ةيت ملشرت  شععيين ا كفهءة  ةزسية
 ت  ك  يمهن ةلمسةدن ا  تسهمه   آللردن  ع   صو قيز،ه ا شرعيزل،هدسمح  ر قعين  حلسه ه -

 .ا شفه يز،ه
 .ختهذ  ة ر   ت ا ملسية  تخهطر ةك   ةفهعل  يف  ةسعفإلدسهعو يف  ،ص ب سن  -
 .وعإهء   لع هت حأيأين ا كه يين   عثعف هبه ا شفه ين ملش ل  تسز مردن ا ملسمح اص  زه  ين ب ع اص -
 ي   إرد ين  عثعف هبه ا شه لين جممعع مل ه الت  تخوسين  ه دسمح  إعو د  ةزصه دح  جلعهفيين  عيععيين دسمح  زس  -

 .ا  صو قيين
دسهعو يف وعو د  إل صهفيهت ا حلسه هت  القزصهددين ة إهع  تخوسهت على  تسزعى  ةعطري  ن لال    لع هت  -

 .ملزسص  هتعيععيين ا تصو قيين
دة  جلنسيهت  رت  ط ب سن  ل  ةز ردر  ةو للأ  فض  ععتين  إلور ء ت  لهوعيين ةل ودو  ن  وزفهدة  ةشركهت  تز و -

 . ةوا 
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 ةنظها  لهوي  جلودو دزع  ق  ل  ةعوهف   ت لع همليين  تعوعدة  ةيت ملسمح  أق   ةزكهةيف  ن ملس ي   ةعيهشهت  -
 .ةنشه   لهوعيين ا وعو د  ة ع فص  تهةيين ا عرض اثهفق  ةزسية  سر  

 عناصر النظام المحاسبي المالي  :المبحث الثاني 
 ة   ة ع فص  تهةيين  ةيت وهء هبه . دزضمن ا    تعأث  عهدئ  ةنظها  لهوي  تهي اك

 1مبادئ النظام المحاسبي المالي :األول  المطلب
 يمهدلأ:ن  تعهدئ  ةيت وهء هبه  ةنظها  لهوي  تهي  جلودو اأ مثهشيين شسز ري،ه  و

 محاسبة التعهد )االلتزام(:  -1
حمهوعين  الةزا ا  اا   د ري بشلص جيلر ملسل ي   ت له الت عنلو  الةزلا ا   تخوسهت  س ا ق ا    تعوب دفرض على 

هبلله  اعنللو ه دنشللأ  حلللق با  ةللودن  االلع عكللس ذةلل  له لله يف  لهوللعين  تهةيللين  تعسللإين با  لله د للرف  أهوللعين  خلادنللين  ةلليت 
ى  تخوسللهت  ةصللغةة   يللث ال دللزص ملسلل ي   ت لله الت وال عنللو  للواث  ةزللو ق  ةن للول  بل  شللص دللزص وثعه لله ملإعللق عللل

  هةو هملر  لهوعيين ا إل الغ عن،ه يف  ة ع فص  تهةيين ةلفرتة  ةيت ختص،ه.
شللص دللزص  إ وللهماةكللأ حت للق  ة للع فص  تهةيللين باللو  ،ه  إنلله مل للو طع لله ألوللهم  الوللزأ هف ) الةزللا ا(  اطع لله الل    أل

 العللرت ف  آثلله   ة مليللهت ا أل للو ث  أللللرى عنللو  للواث،ه )اةلليس عنللو  وللزالا با د للل  ةن ودللين ا لله د هدالله(  كملله دللزص 
  .وثعه ه  هةو هملر  لهوعيين وع ء ملل   ةيت  وثم يف  تهيأ با ملل   ةيت وعف حتوث يف  تسز ع 

 االستغالل: استمرارية-2
 رت ض بن  تخوسين  سزمرة يف ششهط،ه اوزع ى ك ة  يف  تسز ع   تنظع   اعليص إين  دزص وعو د  ة ع فص  تهةي

دفرتض بشص ةيس ةوى  تخوسين  ةنيين با  حلهوين ةلزصفيين با ةز لي    ص عمليه ه  شك  اها  اةكن ون اووت ا   
ةين  تخوسين جم ة  هإل صهح عن  ةنيين با  حلهوين   إن  ة ع فص  تهةيين جير بن مل و على بوهم خمزلف ايف     ا    حله

ذة   اعمع ه دفرتض  لهوععن د فمه   أن  تخوسين وزظ  ملعهشر بعمهاه  صفين  سزمرة دان بن دكعن انهك بو  
 حمود ة ة .

 واضحة وسهلة الفهم:  المعلومة-3
،ه  ة دن ميلكعن د صو  هت لع هت  ة ه لين ةلف،ص اأ  ت لع هت  ةع يأين ا ةس،لين  ةف،ص  عهشرة  ن قع   سز ملي

ملااد  سز ملي،ه  أل   الفمين و بدىن  ن  ت ه ف  ألوهويين  ترملعإين  هةزسية   تهةيين   لهوعين ا القزصهد   هت لع ين  ت
  ؤدين ا يأين على  تخوسين اششهطه ه ا سه ه ه. 

 : المالئمة-4
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  اعليص جير بن ملكعن  ت لع هت  تالفمين اأ قو ة  ت لع هت على و و ث ملغية يف  جته  قر    سزخوا    
 ت و ين يف  ة ع فص  تهةيين  الفمين ال زيهوهت  زخ ل  ة ر    امل ز   ت لع هت  الفمين ةلمسزخو   وذ  كهن  إ كهنه 

            ةزأثة على  ة ر   ت  القزصهددين تسز ملي،ه  اذة  عن طردق  سهعو ص يف مل ييص  أل و ث  تهييين ا حلهةيين 
 تسز عليين.با  
 ذات المصداقية: المعلومات-5

د صو  هت لع هت ذ ت  صو قيين اأ ملل   ت لع ين  تهةيين ا لهوعيين  ةيت مت وعو داه ا ق   هدة اطرف علميين  
 ااأ لهةيين  ن  أللإهء ا و اوين  شك  ويو ا عثعقين.

 

 القابلية للمقارنة:  -6
هوزخو ا شفس  ألوهةير ا إلور ء ت  لهوعيين  ن ونين أللرى د صو هب    تعوب بن مل و  ت لع هت  لهوعيين  

اةنفس  تخوسهت  ةيت مل م  يف شفس  جمله   القزصهدل  اميكن   ه شين بد ء  ةع وة  القزصهددين  أد ء  ةع و ت 
  القزصهددين  أللرى.   

ذ ت   ىن ع   ةا ن ا ه     ن     ألاو ف  تروعة  ن  ة ع فص  تهةيين بنه ملسمح ةلمسزخو    ة يها   ه شهت 
 هت ه شين ع   ةا ن ةنفس  تخوسين مل ري  وزمر  دين  ةإرف  ب ه  ت ه شين     تخوسهت مل ري ملشه ص با جتهشس  تخوسهت  

  ةإرف.
 

  التكلفة التاريخية: -7
    تعوب   إن كلفين  ةزه خييين  ألوهم  ةسليص ةلزس ي   لهوي ةالوز مه  ت   لااشهت  اطع ه ازمل ز   ة

 ة مليهت  تس لين يف  ةسه ق جير بن ملع ى   يمز،ه  ةزه خييين   م ال عنو شر ء  وز مه   ه يف ونين   ينين  علغ      إن 
ا    ة يمين اأ  ةيت ملكعن  ألوهم ةلزس ي   لهوي عنو مله دخ  ةشر ء املع ى ك ة    يوة يف  ةو هملر. ةكن د هب 

     العزعه   تيعالت  ةزضخميين  ا هةزهي ملظ،ر ذ ين  تخوسين  شعاين  بل بن  تعهةغ ال ل    على ا    تعوب بشص ال دأل 
  ةع قل  ة ة  ظ،رت  حلهوين وم  وز مه   ة يمين  حلهةيين كأوهم ةلز ييص با  هد رف  إعهدة مل ودر  تمزلكهت .

 انوني.  تغليب الجوهر على الشكل أو أسبقية الواقع االقتصادي على الشكل الق -8
اد صو  ص بن مجيل  ةز ه الت  القزصهددين  ةيت مل عا هبه  تخوسين دنعغأ بن ملأل       العزعه   ةع قل  القزصهدل يف 

من ذ ين  تخوسين  با  ه ميكن بن ملو  ا    ةز ه الت  ن  نه ل  قزصهددين  سز عليين ةلمخوسين  وال  ن يملس يل،ه 
من كزلكهت ية  ةزمعدلأ  ا تمزلكهت يف شك    زيهز  ةيت ملو   شكل،ه  ة هشعظ  الة دةي  على ذة   ةزأو
  تخوسين  هةرغص  ن عوا ملع ر شر   تلكيين
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 1 وأهدافها عرض القوائم المالية وفق النظام الحاسبي المالي :الثاني مطلبال
 عرض القوائم المالية وفق النظام الحاسبي المالي -1

يين( اأ جممععين  زكه لين  ن  ةعثهفق  لهوعيين ا تهةيين  ملسمح  إعإهء حع ة حهدقين عن  ة ع فص  تهةيين ) ةكشعف  تهة      
 ةعي يين  تهةيين ا ألد ء ا هةين  خلادنين يف  تخوسين يف نهدين  ةوا ة  املكعن ك   خوسين ملنزمأ جمله  ملإعيق  ةنظها  لهوي 

 نه ملظ،ر   إيهت  ةوا ة  ةسه  ين  ن بو   ة يها  هت ه شين. تهي جم ة على بن مل و ا    ة ع فص ونعده  ا ةيت  ن كيا  ه ب
ش   ةنظها  لهوي  تهي على عوة ملرمليعهت خت   ة ع فص  تهةيين ميكن و ر ز  : الترتيبات الخاصة بالقوائم المالية -1

 2بمه،ه كمه دلأ:
اك  ملغية دإرب على  هةز،ه  تهةيين  حبيث  جير بن مل رض  ة ع فص  تهةيين  صفين ا يين  ةعي يين  تهةيين ا ألد ء ةلمخوسين  -

 مل كس ا    ة ع فص جمم   ة مليهت ا أل و ث  ةنهجتين عن مل ه الت  تخوسين اآثه   أل و ث  تز ل ين  نشهط،ه.
 ( بش،ر  ن مله دخ وقفه 70ملضعط  ة ع فص  تهةيين حتم  سخاةيين  تسةدن  املُ و يف بو  بقصه  ب   ين ) -

 وعيين  امل رض  هة ملين  ةعطنيين. ةوا ة  تهةيين ا له
جير بن دزضمن ك  قسص  ن بقسها  تيا شيين   سهب  ةنزهفج اووا  ملغة ت  أل ع    خلهحين وشه ة وم  تعلغ  تز لق  -

 هة سص  تع  ق ةص يف  ةسنين  تهةيين  ةسه  ين  اعنو ه دصعح  ن غة  تمكن   ه شين ب و  ألقسها  ة وددين  ن ب و  ة ع فص 
 ل  تركا  ة ودل  ن  ة ع فص  تهةيين  ةسه  ين   سعر ملغة طرف  ةز ييص با  ة رض  دكعن  ن  ةضرا ل ملكييف   تهةيين

 عهةغ  ةسنين  تهةيين  ةسه  ين جل    ت ه شين ككنين  ادزص  ةشرح  ةع يف يف  تلأق ةك   ةرتمليعهت ا ةز ودالت  ةيت بدللم 
ين  ىت ملصعح قه لين ةلم ه شين  ادزضمن  تلأق ك ة    لع هت   ه شين ملأل  على  ت لع هت  ة وددين ةلوا ة  تهةيين  ةسه  

 شك  ورد احفأ اعودل.
 
 محتوى القوائم المالية -2

ملزشك   ة ع فص  تهةيين  ةيت دزص وعو داه  سر  ةنظها  لهوي  تهي  ن  تيا شيين   سهب  ةنزهفج  ووا  ملغة ت      
  خلادنين ا تلأق. ؤام  أل ع    خلهحين  ووا  ملو  هت 

 الميزانية -2-1

                                                 

 
1

م والمتضمن النظا 5770نوفمبر  52المؤرخ في  11-70يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  5770ماي  55مؤرخ في  125-70المرسوم التنفيذي رقم  -
 .57ص.52و 50، 50، 55المحاسبي المالي . المواد 

  .51،مرجع سابق،ص125-70المرسوم التنفيذي رقم  -2
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حتود  تيا شيين  صفين  نفصلين عنهحر  ألحع  ا خلصعا  اد ز عرض  ألحع  ا خلصعا د ل   تيا شيين  ةفص        
 .1 ة نهحر  جله دين ) ةيت حت ق قيم،ه لال  دا ة ا  وة( اغة  جله دين )ألك ر  ن دا ة ا  وة(

  :2  آلمليين  عنو اوعد عمليهت ملز لق هب    ةفصع  امل ز  صع ة  نفصلين على  ألق   ةفصع 
 األصول: جانب في
  ةز عيزهت  ت نعدين. - 
  ةز عيزهت  ة ينيين. - 
  الازالكهت.- 
  ألحع   تهةيين. - 
  لااشهت.- 
 بحع   ةضردعين ) ل لييا  ةضر فر  تخولين(.- 
 لين )بععهء   عم  سع ه(. ةا هفن +  توشي   آللردن ا ألحع   آللردن ا ألحع   تمهث- 
 لادنين  أل ع    الجيه يين ا  والت  خلادنين  الجيه يين. - 

 الخصوم: جانب _ في
 ؤام  أل ع    خلهحين قع  عمليهت  ةزعزدل  ت و ة با  ت رت ين ع ر مله دخ  إلقفه   ةسنين  تهةيين   ل  ةزمييا     بم  -

 ةنزي ين  ةصه يين ةلسنين  تهةيين ا ة نهحر  أللرى. ته   ةصهد  )يف  هةين  ةشركهت( ايف  ال زيهطهت ا 
  . خلصعا غة  جله دين ا ةيت ملزضمن  هفوة -
  تع دان ا ةو فنعن  آللران. -
 لصعا  ةضردعين ) ل لييا  ةضر فر  تخولين(. -
 . تخصصهت ةألععهء ا ةلخصعا  تمهثلين ) نزعوهت   عزين  سع ه( -
 3 .دنين  ةسلعيينلادنين  أل ع    ةسلعيين ا  والت  خلا  -
 

: مل ري  تيا شيين  توجمين   تيا شيين  ةكليين ا تزكعشين  ن جممعع  يا شيهت  ةفراع  يث دزص في حالة الميزانية المدمجة_ 
 4 إلد ه  عن طردق مجل  حلسه هت يف  تيا شيين  تخوسين  ألا  املضص  تيا شيين  توجمين  هإليه ين وم  ه وعق مل يينص:

                                                 
 . 55ص0 مرجع سابق1250-70المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .53مرجع سابق0 ص0 5772-3-52الصادرة 12العدد   0الرسمية جريدة  0111المؤرخ في  0القانون رقم _ 2 

 .سبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية0 طبع من طرف متيجة للطباعة0 الجزائر0 سنة النشر مجهولةمحمد بوتين0 المحا_ 3 

 .171-171الجزائر، سنة النشر مجهولة، ص ص  .متيجة للطباعة، لخضر عالوي، نظام المحاسبة المالية _ 4
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 ين يف  حلسه هت  سر طردق  ت هدةين._  تسهمههت  توجم1
 _  ةفع فو ذ ت  ألقليين:5

 * د ز عرض  ألحع  ا خلصعا يف  تيا شيين  ةزمييا    عنهحر وه دين اعنهحر غة وه دين. 
 *   لع هت بلرى ملظ،ر يف  تيا شيين با يف  تلأق:

 _ احف طعي ين ا عيعع ك    زيه   ن  إل زيهطهت.
 هت  ةو فنين ا حلسه هت  تودنين._  صين  ألك ر  ن ونين ةلأسه 

  عهةغ ةلو ل ا الوزالا. -
  ةشركين  ألا. -
  ةفراع.  -
  ةكيهشهت  تسهمهين يف  جململ. -
 و،هت بلرى  رملعإين ) سهمه    سةدن...(. -
 يف وطه  شركهت  ؤام  أل ع    ا نهو  ك   ئين  ن  ألو،ص. -
 عود  ألو،ص  ترلصين   ةصهد ة  غة حمودة كليه.  -
  ة يمين  إلمسيين ةألو،ص با  ةف   وذ  مل ملكن ةألو،ص قيمين  مسيين. -
 ملإع  عود  ألو،ص     و دين انهدين  ةسنين  تهةيين. -
 عود  ألو،ص  ةيت ميلك،ه  ةكيهن.  راعص ا ةكيهشهت  تشه كين. -
  ألو،ص يف شك    زيهطهت ةإلحو   يف وطه  ليه  ت با ع عد  ةعيل.  -
 فيضهت حمزملين  ز ل ين  هألو،ص.  عف ا  زيهز ت اخت -
 1  علغ ملعزد هت  حلص   ت رت ين   علغ  ص   ال زيهز غة  تو وين يف  حلسه هت )يف  ةسنين  تهةيين ايف  جملمعع(. -
 احف  ةزا  هت  هةيين بلرى وز ء   ض  تسهمه  يف  ةو ل ا الوزالا. -

 *  هةين  تخوسهت  تهةيين ) ةعنعك(:
ك ا تخوسهت  تهةيين  تمهثلين  ألحع  ا خلصعا  ن  يث  ةإعي ين امل ومي،ه يف ملرملير  ع  ق ةسيعةز،ه جتمل  يا شيين  ةعنع    

 ا وزأ هقه ه  ةنسعيين   شإالقه  ن  ةزنظيمهت  خلصعحيين  تز ل ين هب    ة إهع  ن  ةنشه   
 :2 ملظ،ر  تخوسهت  تهةيين يف  يا شيز،ه على  ألق   هدلأ

                                                 
 .12، مرجع سابق، ص 1001-3-12الصادرة 11ة ،العددجريدة الرسمي 7/11المؤرخ في  7القانون رقم _1
 12، مرجع سابق، ص 1001-3-12الصادرة 11ة ،العددجريدة الرسمي 7/11المؤرخ في  7القانون رقم_ 2
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  ألحع :وهشر _ يف 
 ونو ت  خلادنين  جته   ةعن   تركال. اي يين -
  عهةغ ونو ت  خلادنين ا آلثه   أللرى  تمكن مل عيز،ه  جته   ةعن   تركال.  - 
 ونو ت  ةواةين اونو ت بلرى كزلكين   نع ن  ةزعظيف. -
  ةزعظيفهت ةوى  ةعنعك  أللرى   ة راض ا ةزسعي هت  تمنع ين ةلعنعك  أللرى. -
 لرى. ةزعظيفهت  ةن ودين  أل -
 ونو ت  ةزعظيف.  -
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ل( : الشكل القانوني للميزانية جانب األصو 1جدول رقم )ال  
المالية المقفلة:.............ميزانية السنة   

.51 تصو :  جلردوة  ةرمسيين ةل م،ع دين  جلا فردين  ةومي ر طيين   رول وه ق  ص     

إهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   Nإجمالي مالحظة األصول
  Nرصيد

 صتتافي
N 

صتتتتتتتتتتتتتتافي 
N-1 

 أصول غير جارية
  ه ف     القزنهء  تنزع   الجيهيب با  ةسلي

 مل عيزهت عينيين
  مل عيزهت   نعدين

 ب يأ
  عهظ

 مل عيزهت عينيين بلرى
 مل عيزهت كنعح   زيهزاه
 مل عيزهت جيرى  جنهزاه

 مل عيزهت  هةيين
 ونو ت  عيععين  عيعع   هدةين

  سهمههت بلرى ا سه هت د فنين  لأ ين هبه 
 ونو ت بلرى   عزين

 قراض ابحع   هةيين بلرى غة وه دين
 ير فر  خولين على  ألح 

     

      مجموع األصل عير الجاري
 أصول جارية

 خمااشهت ا  نزعوهت قيو  ةزنفي 
  سه هت د فنين ا  وزخو  هت كهثلين 

  ةا هفن
 ودنعن  آللران ت

  ةضر فر ا ه شههب،ه
  سه هت د فنين بلرل ا وزخو  هت كهثلين

  تعوو ت ا ه شههب،ه
  أل ع    تعظفين ا ألحع   تهةيين  جله دين  أللرى

  خلادنين

     

      األصول الجارية مجموع
      المجموع العام لألصول
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:الخصوم جانب *في  
  ةعد فل  تسزلمين  ن  ةعنعك  أللرى. -
  ةعد فل  تسزلمين  أللرى ةلسعف  ةن ودين. -
  تعهةغ  تسزأ ين  ن  تعدع   آللردن. -
 ش،هد ت وثعهت  ةعد فل.  -
  ةسنو ت أل ر   ةسفز ين ا خلصعا  ت عزين يف  تلف.  -
  1ب ع   بلرى   رتيين. -

 (: الشكل القانوني للميزانية جانب الخصوم2الجدول رقم )
 ميزانية السنة المالية المقفلة:............

N-1 N الخصوم  ال ظين 
 رؤوس األموال الخاصة      
   مت وحو    بم  ه      
  بم  ه  غة  سز هن  ص      
 (1  زيهطهت  وجمين ) -عالا ت ا  زيهطهت       
  ع  ف وعهدة  ةز ييص      
 (1 ه ف  ت هدةين )      
 (( 1شزي ين حه يين / )شزي ين حه يين  صين  جململ )      
  ؤام ب ع   لهحين بلرى / ملر ي   ن وودو      
 (1جة )حصة الشركة المدم      
 (1حصة ذوي األقلية )      
 1المجموع       
 الخصوم غير الجارية      
 قراض اددعن  هةيين      
 ير فر  خولين      
 ددعن بلرى غة وه دين      

                                                 
  .173لخضر عالوي: مرجع سابق، ص _1
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  خاشهت      
 (2مجموع الخصوم غير الجارية )      
  خلصعا  جله دين       
  ع دان ا سه هت  لأ ين      
 ر فر ي      
 ددعن ب رى      
 لادنين ولعيين      
 (3مجموع الخصوم الجارية )      
 مجموع عام للخصوم      

 .57 ةرمسيين ةل م،ع دين  جلا فردين  ةومي ر طيين   رول وه ق  ص ة تصو :  جلردو
 
 النتائج حساب-2-5

خوسين لال   ةوا ة  د ز  ةنزي ين  ةصه يين  سهب  ةنزهفج اع ووا  مللخيصأ ةألععهء ا ةنع ملج  ةيت    ز،ه  ت       
ك ة   زأودو  جمله يل   كمه دسمحةلوا ة وع ء كهشم  حبهً با لسه ًة  اذة   هةفرف    قيميت  ألععهء ا ةنع ملج   

  ةرفيسيين ةلزسية  تزم لين يف  اه ش  إلمجهي   ة يمين  تضه ين ا ةفهفض  خلها ةالوزغال . 
  ت لع هت  ةزهةيين:جيمل ووا   سه هت  ةنزهفج 

 _ حتلي   ألععهء  سر طعي ز،ه:  يث دسمح  زأودو جمه يل  سه هت  ةزسية  آلمليين: اه ش  ةر ح   ة يمين  تضه ين
  ةفهفض  إلمجهي عن  إلوزغال . 

 _  نز هت  ألششإين  ة هددين. 
 _ بععهء  تسزخو  . 

 _  تنزعوهت ا ألععهء  تهةيين. 
 و ت  تمهثلين. _  ةضر فر ا ةروعا ا ةزسود

  تخصصهت ةالازالكهت ا خلسهفر  ة يمين  ةيت خت   ةز عيزهت  ة ينيين ا ت نعدين. -
 _  ة نهحر غة  ة هددين ) نز هت ابععهء(.

 _  ةنزي ين  ةصه يين ةلفرتة قع   ةزعزدل.
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 1_  ةنزي ين  ةصه يين ةك  و،ص  ن  ألو،ص  هةنسعين وم شركهت  تسهمهين. 
 _ حساب النتائج المدمجة

  صين  تخوسهت  تشه كين ا تخوسهت  تشرتكين  توجمين  سر طرد ين  ت هدةين يف  ةنزي ين  ةصه يين. -
  صين  ةفع فو ذ ت  ألقليين يف  ةنزي ين  ةصه يين. -

 _ معلومات أخرى تظهرها في حساب النتائج أو في ملحق المكمل:
 حتلي   نز هت  ألششإين  ة هددين. -
 لي،ه با   رت ين ا ةنزي ين  ةصه يين ةك  و،ص  هةنسعين وم شركهت  تسهمهين.    علغ  حلص  يف  ألو،ص  صعمله ع -

اةلمخوسهت بدضه و كهشيين مل ومي  سهب  ةنزهفج  سر  ةعظيفين يف  تلأق  تكم   زسز م  زدهدة على  واشين  -
   سه هت  ةزسية  سر  ةإعي ين   واشين  سر  ةعظيفين  كيفين  ل لصعحيز،ه ا  زيهو،ه.

  حبيث  ن ھسين  تنزعوهت ا ألععهء  ةنهجتين عن  ةنشه   ة هدل ا ةيت دكعن   م،ه اطعي ز،ه املأثةملإرح  تخو  
  ةضرا ل و ر زاه إلظ،ه   وى جنهعز،ه لال   ةوا ة  تهةيين.

امل وا  صفين لصعحيين يف  سهب  ةنزهفج )    ملكلفين وعهدة  ايكلين  ملنهق   وز نهفأ ةلمأااشهت   ةزكهةيف  ةنهمجين 
  .لأ وافيه عن  ةنشه (عن  ةزخ

ملظ،ر  ةنزهفج غة  ة هددين  ن لال   نزعوهت ابععهء شهمجين عن  ع دث خمزلفين عن  ةنشه   ة هدل ةلمخوسين املكزسأ  
 2طه  ه  وز نهفيه )    شاع  تلكيين ا ةكع  ث  ةإعي يين غة  تزعق ين(.

 (: جدول  حساب النتائج) حسب الطبيعة(3الجدول رقم)
 .....إلى .............الفترة من ......

 
  ةعيهن  ال ظين N ةسنين  تهةيين  N-1 ةسنين  تهةيين 

  قص  ألعمه        
 ملغة خمااشهت  تنز هت  تصن ين ا  تنز هت قيو  ةصنل      
  الشزه   ت عم       
  عهشهت  الوزغال       

                                                 
 .12، ص 11، مرجع سابق، العدد  5772-3-52الصادرة 12،  العدد  ةجريدة الرسمي 0/11المؤرخ في  0القانون رقم _1
 .100-105، مرجع سابق، ص صعالوي لخضر _2
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 انتاج السنة المالية-1      
 وز،الكهت  أللرى تشرتدهت  خله ويين ا  إل      
 استهال  السنة المالية -2      
  (2-1القيمة المضافة  لالستغالل )  -3      
 بععهء  تسزخو        
  ةضر فر ا  تروعا ا  ةو ععهت  تشههبين      
 الفائض اإلجمالي عن االستغالل -4      
  تنز هت  ة مليهمليين  أللرى      
 همليين  اللرى ألععهء  ة ملي      
  تخصصهت ةالازالكهت ا  تخاشهت      
  وزئنهف عن لسهفر  ة يمين ا  تخاشهت      
 النتيجة العملياتية -5      
  تنزعوهت  تهةيين      
  ألععهء  تهةيين      
 النتيجة المالية -6      
النيجةالعادية قبل الضرائب -7 (5+6)         
  ور د  ،ه عن  ةنزهفج  ة هددين ةضر فر  ةع       
  ةضر فر  تخولين )ملغة ت(  ع   ةنزهفج  ة هددين      
 جممعع  نز هت  الششإين  ة هددين      
 جممعع بععهء ألششإين  ة هددين      
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية -5      
  تنزعوهت )دإلر  يهنه( - ة نهحر  ةغة  ة هددين       
  ألععهء )دإلر  يهنه( -ة نهحر  ةغة  ة هددين        
 النتيجة غير العادية -9      
 النتيجة الصافية للسنة المالية -11      
  صين  ةشركين  تعيعع  عيل  ت هدةين يف شزي ين  ةصه يين      
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 النتيجة الصافية للمجموع المدمج -11      
 (1ا ن،ه  صين ذال  ألقليين )      
 (1صين  جململ )       

 .57 تصو : جلردوة  ةرمسيين ةل م،ع دين  جلا فردين  ةومي ر طيين    رول وه ق  ص
 

 (: جدول حساب النتائج )حسب الوظيفة(4الجدول رقم)
 الفترة من ......... إلى ..............

N-1 N البيان مالحظة 
  قص  ألعمه       
 كلفين  تعي هت      
 جماليهامش الربح اال      
  نز هت بلرى عمليهمليين      
  ةزكهةيف  ةز ه دين      
  ]ألععهء  الد  دين      
 النتيجة العملياتية      
 مل ومي ملفهحي   ألععهء  سر  ةإعي ين      
 ( صه دف  تسزخو    تخصصهت ةالازالكهت)      
  نز هت  هةيين      
  ألععهء  تهةيين      
 ة هددين قع   ةضردعين ةنزي ين        
  ةضر فر  ةع وعين عن  ةنزهفج  ة هددين      
  ةضر فر  تخولين علأ  ةنزهفج  ة هددين ) ةزغة ت(      
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية      
  ألععهء غة  ة هددين      
  تنزعوهت غة  ة هددين      
 النتيجة الصافية للسنة المالية      
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 (1ين  ةشركين  تعيععين  عيل  ت هدةين غأ  ةنزهفج  ةصه يين  ) ص      
 (1النتيجة الصافية للمجموع المدمج )      
 (1 ن،ه  صين ذال  ألقليين )      
 (1 صين  جململ )      

 
 .51 جلردوة  ةرمسيين ةل م،ع دين  جلا فردين  ةومي ر طيين   رول وه ق  ص  تصو :

 
 جدول تدفقات الخزينة  -2-5
د،وف ووا  ملو  هت  خلادنين وم مل ومي قهعوة تسز ملأ  ة ع فص  تهةيين ةز ييص قو ة  تخوسين على ملعةيو ملو  هت        

  حبيث دع ر   لع هت ا  يين 1ش ودين )ملو  هت  خلادنين( ا ه د هداه  اك ة    لع هت  ع   وز مه  ا    ةزو  هت
 وا ة  سر  صو اه  كهآليت: ع   تولالت ا تخروهت  ةيت لس  خلادنين لال   ة

 ملو  هت شهجتين عن بششإين  الوزغال  ) ألششإين  ة مليهمليين(. -
 ملو  هت شهجتين عن  ألششإين  الوز مه دين. -
 ملو  هت شهجتين عن  ألششإين  ةزمعدليين. -

 * ا دزص عرض ووا  ويعةين  خلادنين  إرد ز    ةإرد ين  تعهشرة ا ةإرد ين غة  تعهشرة.
 ة:_ الطريقة المباشر 1
دزص  ن لال   ةإرد ين  تعهشرة  مل ومي  عهشر ةلم ععيهت ا تو ععهت  ةنهجتين عن  ةنشه   ةرفيسأ ةلمخوسين  ا هفوة  

 ةإرد ين  هةنسعين ةلمسز م  بنه مل وا   لع ين وودوة ويه يين غة  عوعدة يف  تيا شيين اغة  عوعدة يف ووا   ةنزي ين 
زخر   ا    ت لع ين  ن  جلواة  ) تيا شيين  شزي ين(  ابنه  ن و،ين بلرى غة اعيع،ه ) هةنسعين ةلمخوسين( بنه ال ميكن  و

 زع رة يف  ةنظها  ت لع هت  لهوي اال ميكن   ر ز،ه وال عن طردق  رجمين  هةيين  ا    ةص ع ين و لم  تخوسين ملفض  
  ةإرد ين غة  تعهشرة.

 الطريقة غير المباشرة: -2
نشهطهت  ة مليهت  سر ا    ةإرد ين  هالعزمهد على ووا   تيا شيين ا ةنزي ين  حبيث ملسزخر   ةزو  هت  ترملعإين    

حي ف  ن  ةنزي ين  ةصه يين  لهوعيين  ألععهء ا إلدر د ت  ةيت ال بثر اه على  خلادنين )ااأ يف  ةغهةر خمصصهت 
  ةزنهز  عن  ألحع   ة ه زين   ال(. ا  وهعهت  إلازالكهت ا تخاشهت( با  ةيت ال عالقين اه  هةنشه  ) أقصى ا هفض قيمين
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اعليص دزص  سهب قو ة  ةزمعد   ة  يت ةلمخوسين با  اه ش  إلمجهي ةلزمعد   ة  يت ةيزص   و ذة  ملصأيح قو ة 
)اه ش ومجهي(  ةزمعد   ة  يت بل   يف  حلسهب  حلهوين وم  بم  ته   ة ه   ةإلوزغال   ة ل دسهال ملغة ت 

 ملغة ت ددعن  تع ددن.  – عف على  ةا هفن ملغة ت  حل - لااشهت
 ا خلالحين اأ بشص يف  هةين: 

زدهدة  حلهوين وم  بم  ته   ة ه     نه  بن واء   ن  خلادنين  ة ل ونه   ةنشه  ) ةزمعد   ة  يت(  وزناف  ن طرف  -
 شفس  ةنشه .

 وم زدهدة ملو  هت آمليين  ن خنفهض  حلهوين وم  بم  ته   ة ه     نه  بن  تخوسين ونم لادنين بدت  -
 1 ةنشه   ةرفيسأ )ششه   ة مليهت(. 

 (: جدول سيولة الخزينة )الطريقة المباشرة(5الجدول رقم )
 جدول سيولة الخزينة )الطريقة المباشرة(
 الفترة من ............ إلى ..............

                                                 
 .01-07محمد بوتين، مرجع سابق، ص ص  _1

 مالحظة البيان
السنة المالية 

 ن

 السنة المالية

N  _1 
 نة المتأتية من أنشطة االستغاللتدفقات الخزي

 حتصيالت  ت ععيين  ن  ةا هفن  
  تعهةغ  تو ععين ةلمع ددن ا  تسزخو  

  ةفع فو ا  تصهدف  تهةيين  أللرى  تو ععين  
  ةضر فر على  ةنزهفج  تو ععين

 

 

 

    تدفقات الخزينة قبل العناصر غير العادية)االستثنائية(
     هة نهحر غة  ة هددين   ملو  هت  خلادنين  ترملعإين

    صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستغالل)أ(
    تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار

    ملسودو ت حليهزة قيص ثه زين  هددين ا   نعدين
     ةزأصيالت عن عمليهت  ةزنهز  ةل يص  ة ه زين  تهددين ا  ت نعدين
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 .52ين  جلا فردين  ةومي ر طيين   رول وه ق  ص  تصو :  جلردوة  ةرمسيين ةل م،ع د

 
 ( : جدول سيولة الخرينة )الطريقة الغير المباشرة(6الجدول رقم )

 جدول سيولة الخزينة)الطريقة الغير مباشرة(
 الفترة من..........إلى..........

 
  ةعيهن  ال ظين N ةسنين  تهةيين  N-1 ةسنين  تهةيين   

  ة مليهمليين المتأتية من األنشطة تدفقات أموال الخزينة      

    ص ثه زين  هةيينملسودو ت حليهزة قي
     ةزأصيالت عن عمليهت  ةزنهز  عن قيص ثه زين  هةيين

     ةفع فو  لصلين  ن  ةزعظيفهت  تهةيين
     حلص  ا  ألقسه   ت ععيين  ن  ةنزهفج  تسزلمين

    صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار)ب(
    ملو  هت  خلادنين  تزأمليين  ن بششإين  ةزمعد 

     ةزأصيالت  ةنهجتين عن وحو    ألو،ص
     ص   أل  هح اغةاه  ن  ةزعزد هت  ةيت مت  ة يها هبه

     ةزأصيالت  تزهمليين  ن  ة راض
    ملسودو ت  ة راض با ةودعن  اللرى  تمهثلين

    صافي تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل)ج(
    ةسيعالت اشعص  ةسيعالتملهثة ت ملغة ت و ر  ةصرف على  
    ملغة  خلادنين ةلفرتة ) ب + ب +  (

     خلادنين ا   هدال ه عنو   ززهح  ةسنين  تهةيين
     خلادنين ا   هدال ه عنو وقفه   ةسنين  تهةيين

    ملغة  حلادنين لال   ةفرتة
    المقاربة مع النتيجة المحاسبية



 
 

 22 

 حهيف شزي ين  ةسنين  تهةيين      
 ملصأيأهت  نأو :      
  إلازالكهت ا  أل حوة -      
 ملغة  ةضر فر  تخولين -      
 ملغة  تخااشهت -      
 ملغة  ةا هفن ا  حلسه هت  ةو فنين  أللرى -      
 ملغة  تع دان ا  ةودعن  أللرى -      
 ش   با زدهدة قيمين  ةزنهز   ةصه يين  ن  ةضر فر -      
 ملو  هت  حلادنين  ةن مين عن  ةنشه  )ب(      
  الوز مه  تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات      
  سأع هت عن  قزنهء مل عيزهت      
 حتصيالت  ةزنهز  عن مل عيزهت      
 (1ملهثة ملغة ت حميط  إلد ه  )      
 تدفقات أموال الخزينة المتاتية من عمليات التمويل      
  حلص   تو ععين ةلمسهمه       
 زدهدة  بم  ته   ةن ودين ) تن عد ت(      
 وحو   قراض       
 ملسودو قراض      
 تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل )ج(      
 ترة )أ+ب+ج(تغير اموال الخزينة للف      
 ب ع    خلادنين عنو  ال ززهح      
 ب ع    خلادنين عنو  إلقفه       
 (1ملأثة ملغة ت و ر  ة مالت  ألونعيين )      
 تغير اموال الخزينة        

 
 .53 تصو :  جلردوة  ةرمسيين ةل م،ع دين  جلا فردين  ةومي ر طيين   رول وه ق  ص   
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 موال الخاصةجدول تغيرات رؤوس األ -2-0
دشك  ووا  ملغة ت  ؤام  أل ع    خلهحين حتليال ةلأركهت  ةيت بثرت يف  ة نهحر  تشكلين ةأل ع    خلهحين      

  هتخوسين لال   ةوا ة  املزم   ا    ة نهحر  يمه دلأ:
  ةنزي ين  ةصه يين ةلوا ة. -
 ه يف  ؤام  أل ع    خلهحين.بثر ملغةر ت  ةإرف  لهوعيين املصأيح  أللإهء  ا ةيت مت ملس ي  آثه ا -
  ةنع ملج ا ألععهء  أللرى  تس لين  عهشرة يف  ؤام  أل ع    خلهحين. -
  ة مليهت ا ةزغة ت  ةيت لس  بم  ته  ) زدهدة با ختفيض(. -
 ملعزد هت  ةنزي ين  ةصه يين.  -

(: جدول تغير األموال الخاصة7الجدول رقم  )  

  
مالحظ

 ة

رأس 
مال 

 الشركة
عالوة 
 راإلصدا

فارق 
 التقييم

فارق إعادة 
 التقييم

اإلحتياطي 
 والنتيجة

             N-2ديسمبر  31الرصيد في 
 ملغية  ةإرد ين  لهوعيين

 
  

 
  

 
  

 ملصأيح  أللإهء  اه ين
 

  
 

  
 

  
 وعهدة مل ييص  ةز عيزهت

 
  

 
  

 
  

 أل  هح با  خلسهفر غة  تو وين يف 
  حلسه هت يف  سهب  ةنزهفج

 
  

 
  

 
  

  حلص   تو ععين
 

  
 

  
 

  
 زدهدة  بم  ته  

 
  

 
  

 
  

 حهيف شزي ين  ةسنين  تهةيين
 

  
 

  
 

  
             N-1ديسمبر  31الرصيد في 

 ملغية  ةإرد ين  لهوعيين
 

  
 

  
 

  
 ملصأيح  أللإهء  اه ين

 
  

 
  

 
  

 وعهدة مل ييص  ةز عيزهت
 

  
 

  
 

  
 أل  هح با  خلسهفر غة  تو وين يف 
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  حلسه هت يف  سهب  ةنزهفج
  حلص   تو ععين

 
  

 
  

 
  

 زدهدة  بم  ته  
 

  
 

  
 

  
 حهيف شزي ين  ةسنين  تهةيين

 
  

 
  

 
  

             Nديسمبر  31الرصيد في 
 .50 تصو :  جلردوة  ةرمسيين ةل م،ع دين  جلا فردين  ةومي ر طيين   رول وه ق  ص 

 
 الملحق -2-2

ملفيو يف  ،ص  ة مليهت  ةع  دة يف  ة ع فص  تهةيين  أللرى  املكعن  لأق  ة ع فص  تهةيين   لع هت ذ ت بمهيين دزضمن       
 1 كمرلين اه  حبيث دزص ملعييح  ت لع هت  آلمليين:

  ة ع عو ا ةإرف  لهوعيين  ت زموة يف  لهوعين اوعو د  ة ع فص  تهةيين  اوعإهء ك   ةزعييأهت.  -
را دين  تكملين  ن بو   ،ص ب سن ةلميا شيين   سهب  ةنزهفج  ووا  ملو  هت  خلادنين اووا  ملغة ت  ت لع هت  ةض -

  ؤام  أل ع    خلهحين.
 ت لع هت  ةيت خت   تخوسهت  ةشردكين   ةفراع ا تخوسين  ألا  ا ة مليهت  ةيت ملزص  ل ا    ألطر ف با  سةد،ه  -

 . ص ا علغ  ةز ه الت  ويهوين حتودو  ألو ه   خلهحين هب    ة مليهت زعييح طعي ين  ة القهت  شععيين  ةز ه الت   
 _ وذ  طربت  ع دث ع ر مله دخ وقفه   ةسنين  تهةيين  امل ملخثر يف ايل  ألح  با  خلصص  هةنسعين  تهةيين

  ةفرتة  ةسه  ين ةإلقفه    ال يرا ة إلور ء بل ملصأيح غة بن ا    حلع دث ملكعن  عيعع وعالا هبه يف وم

 تلأق وذ  كهشم ذ ت بمهيين حبيث ميكن بن دخثر وغفهاه  يف  ة ر   ت  ةيت دزخ اه  سز ملع  ةكشعف  تهةيين.  

 :القوائم المالية أهداف  -2
ا ةزغة ت يف  تركا  تهي ةلمنشأة ملكعن  فيوة   تهي ا ألد ء وف  ة ع فص  تهةيين وم ملع ة   لع هت  ع   تركا  -

  يف حنل  ة ر   ت  القزصهددين.تسزخو    زنعع 
حت ق  ة ع فص  تهةيين  ت وة ا    ةغرض  حلهوهت  ة ه ين ةغهةعيين  تسزخو     اةكن  ة ع فص  تهةيين ال ملع ر د فمهً   -

كه ين  ت لع هت  ةىت ميكن بن حيزهو،ه  تسزخو   ةصنل  ة ر   ت  القزصهددين  ألن ا    ة ع فص مل كس وم  و كعة 
  تهةيين ةأل و ث  ةسه  ين اال ملع ر  هةضرا ة   لع هت غة  هةيين. آلثه  
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 اهملظ،ر  ة ع فص  تهةيين ك ة  شزهفج  سئعةيين  إلد  ة با حمهوعين  إلد  ة عن  تع  د  ةىت بادعم  ةود،ه. ا سزخو ع  -
 ت  قزصهددين قو ملضص  على  ة دن درغععن  ز ييص  سئعةيين  إلد  ة با حمهوعين  إلد  ة ومنه د ع عن   ة   ن  و  حنل قر   

وعي   ت ه   قر   ت  ال زفهظ  هوز مه   ص يف  تنشأة با  ي ،ه با  ه وذ  كهشع  وي يوان مل ي   إلد  ة با و ال  ود  ة 
 بلرى حمل،ه .

   :1  تهي  تركا عن  ت لع هت - 
  هتع  د ةلع وة  تهي  تركا ادزأثر  )لزه يين ا شيين ي( ة مع يين  تيا شيين يف بوهويين  صفين  تهي  تركا عن  ت لع هت ملُ وا

 .دسراه اد وين ويعةز،ه اد وين  تهي  اايكل،ه علي،ه  ملسيإر  ةيت  القزصهددين
  ةع وة   و ة  ةزنعخ يف  فيوة  تع  د ا   مل ود  على  ةع وة علي،ه ملسيإر  ةيت  القزصهددين  تع  د عن  ت لع هت امل  
 . تسز ع  يف  كم،ه يف ا ه  ةن ودين ملعةيو على

  ةن ودين ا ةزو  هت  أل  هح  وزعزع اكيف  تسز علأ  القرت ض  ه زيهوهت  ةزنعخ يف  تهي  ايك  عن  ت لع هت املفيو
 لعد  على  حلصع  يف  ةع وة جنهح  إ كهشيين  ةزنعخ يف بدضه املفيو  ةع وة  يف  تصلأين بحأهب     تسز عليين
 . سز علأ
  ز ،و  ه  ةع هء على  ةع وة   و ة  ةزنعخ يف كعةة  هفوة ذ ت  ةع وة دسر اد وين ويعةين د وين عن  لع هت ت املكعن
  تهةيين  ز ،و ت ةلع هء بطع   رتة ع   ةن ودين ا رة  وى وم  زشة  ةع وة دسر د وين ب ه  ةفرتة  ا   لال   تهةيين
 . وزأ هق،ه  ي هد حي  عنو ه

 : ء ألد  عن  ت لع هت -
  إلع ين ملكعن لهحين  حبيز،ه   ةع وة بد ء عن ا ت لع هت  ةول   قهفمين يف بوهويين  صفين  ألد ء عن  ت لع هت مل وا

 ا ت لع هت  تسز ع   يف  ةع وة علي،ه ملسيإر  لزم  بن  ن دكعن ا ةيت  القزصهددين  تع  د يف  لزملين  ةزغة ت ةز ودر
 ملعةيو على  ةع وة   و ة  ةزنعخ يف كعةة  هفوة ذ ت  ت لع هت ص املكعن خلصع  ا   يف اه ين ملكعن  ةز لر عن

 هبه ملعظف قو  ةيت  ةف هةيين  وى عن  أل كها ملكعدن يف بدضه املسهعو  حلهةيين قهعوة  ع  داه  ن  ةن ودين  ةزو  هت
 . تع  د  إليه يين

 : تهي  تركا يف  ةزغة ت عن  ت لع هت - 
 ملو ق با قهفمين  ةن ودين  ةزو  هت قهفمين    )  نفصلين قهفمين يف  تهي  تركا يف  ت ةزغة  عن  ت لع هت مل وا

 ا ألششإين  ةزشغيليين  سهب  ألششإين يف ةلع وة  تهي  تركا يف  هةزغة ت  تز ل ين  ت لع هت املسزخوا(. أل ع  
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  أوهم  تسزخو   ملاادو يف  فيوة ملكعن  هتا    ت لع   لهوعيين   ةفرتة بثنهء ةلع وة  ةزمعدليين ا ألششإين  الوز مه دين
 .1  ةن ودين  ةزو  هت الوزخو ا  ةع وة ا  زيهوهت يف  كم،ه ا ه  ةن ودين ملعةيو على  ةع وة   و ة ةز ييص

 مدونة الحسابات  : ثالثال المطلب
هد   لع ين  هةيين  إه  ين دفرض  ةنظها  لهوي  تهي  واشين )قهفمين(  سه هت ووعه دين ميكن،ه  تسهعوة يف  عزم      

قردعين  ن  واشين  تخإط  لهوي  ة ها  ةفرشسأ  اقردعين ك ة  ا    تواشين ةلم هدة  ةواةيين ةلمأهوعين ا ت لع ين  تهةيين  
 .2 ن  واشين  تخإط  ةعطري ةلمأهوعين

ابحنهف  سه هت  دزص جتميل  سه هت  ةنظها  لهوي  تهي يف بحنهف  حبيث مييا    بحنهف  سه هت  ةعي يين
  ةزسية   هة مليهت  تز ل ين  هتيا شيين  عزعين على مخسين بحنهف  ن  سه هت  ةعي يين  كهآليت:

  ةصنف  ألا :  سه هت  ؤام  أل ع  . -
  ةز عيزهت سه هت  ةصنف  ة هظ:  -
  ةصنف  ة هةث:  سه هت  تخااشهت ا ه اع قيو  الجنهز. -
  ةغة.   ةر  ل:  سه هت ةصنف  -
  ةصنف  خله س:  حلسه هت  تهةيين. -
 ب ه  ة مليهت  تز ل ين حبسهب  ةنزهفج  زعزع على حنف   ن  سه هت  ةزسية  كهآليت:   
  ةصنف  ةسهدم:  سه هت  ألععهء. -
  ةصنف  ةسه ل:  سه هت  ةنع ملج. -

مهد  واشين  سه هت  ةنظها على  واشين  تخإط  ةعطري ةلمأهوعين  شزي ين  عز تا يمه دلأ باص  ةزغية ت  ةيت طرب
  لهوي  تهي:

ك   سه هت  ةغة ملكعن يف  ةصنف  ةر  ل  حبيث ميكن بن ملكعن  ودنين با د فنين    و ه كهن  تخإط  ةعطري   -
 ةلمأهوعين خيص   ةصنف  ةر  ل ةلأسه هت  تودنين ا ةصنف  خله س ةلأسه هت  ةو فنين.

  ط  ةعطري ةلمأهوعين( حتع  وم  ةصنف  خله س.يف  تخإ 01 أل ع    جلهااة ) حلسهب  قص  -
 "  عي هت  07مت وةغهء  ةزمييا     عي هت  ةعضهفل ا إلشزه   تعهع  ادس الن يف  حلسهب  قص  -

  ةعضهفل ا تنز هت  تصنر ين  ابد ء  خلو هت "   ة ل ملس    يص ك   تعي هت  ،مه كهشم طعي ز،ه.
 زص ختصيص،مه ألععهء عمليهمليين بلرى  اشع ملج عمليهمليين بلرى  على  ةرتملير.  د02ا حلسهب  قص  32 حلسهب  قص  -
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  له    ةنزي ين  ة مليهمليين )دزص 03  ا ةنع ملج  تهةيين يف  حلسهب  قص 33 ألععهء  تهةيين دزص اي ،ه يف  حلسهب  قص  -
  ع وإز،مه  سهب  ةنزي ين  تهةيين(.

 على  ةرتملير.  00ا 30دزص اي ،مه يف  حلسه    ألععهء  الوز نهفيين ا ةنع ملج  الوز نهفيين   -
 31ورتوهعهت ) على  خلسهفر يف  ة يمين ا تخاشهت (  لص  امه  حلسه   إلهالازالكهت( ا ك تخصصهت )   -
 على  ةرتملير. 01ا
 " ةضر فر على  ةنزهفج ا هشه ص".  37دزص ملس ي   ةضردعين على ب  هح  ةشركهت حمهوعيه يف  حلسهب  قص  -
 زأعد  يف  ألطر ف  تودنين ا ةو فنين ةلأسه هت  ت نيين. هة
 .وةغهء حتعد  ملكهةيف  إلشزه  احتعد  ملكهةيف  الوزغال   حبيث دزص حتمي   عهشرة  ة يعد  لهوعيين  خلهحين -

 المطلب الرابع : الخصائص النوعية للقوائم المالية 
  فيوة ملصعح  ىت  تهةيين  ة ع فص يف  ت و ين ت لع هت  يف ملع  راه جير  ةيت   ينين  ع حفهت اأ  ةنععيين  خلصهف 

 قيعد اثالث بوهويين شععيين لصهف  ب  ل   ةواةيين  لهوعين   هدة جلنين عن  ةفكرل  هإلطه  ا د اقو ةلمسزخو   
  ةزهي :  ةشك  يف دزضح كمه علي،ه
  ة ع فص علي،ه ملشزم   لع هت  ةيت ت يف ملع راه جير بوهويين لصهف  ب  ل ملعوو  :األساسية النوعية الخصائص -

   1  :ااأ  ة ع فص ملل  باو ف مللي  ىت  تهةيين
 اص  هةنسعين  ف،ع ين ملكعن بن جير  سزخو ي،ه  شظر او،ين  ن  فيوة  ت لع هت ملكعن ةكأ : ةلف،ص  ة ه ليين  -

 ةأل ر د  هةنسعين  ف،ع ين ملكعن ةكأ وعو داه عهدة دزص ملنشر  ةيت  تهةيين  ة ع فص علي،ه ملشزم   ةيت  لهوعيين ا ت لع هت
  ت لع هت ا   د  وين يف  ةرغعين ةود،ص ا ة دن ا ألششإين  القزصهددين ةألعمه   ةف،ص  ن    عةين د وين ةود،ص  ة دن
 . ةزم ن  ن    عةين  و وين

 دزع  ر بن ذة    ىن ا    اوف  حت يق  ن لكن،ص  ةيت  تهةيين  ة ع فص  سزخو أ ةوى دكعن بن  خلهحيين ا   املفرتض
  الوز و د ةود،ص دكعن بن دنعغأ كمه  القزصهددين ا لهوعيين  ا ةنشهطهت  هتخوسين  تنهوعين  ت ر ين ا  إلد  ك ةود،ص
 . ة ع فص ا   حتلي  ا ةو  وين

  ختهذ  الفمين ال زيهوهت ملكعن بن جير اه   تسزخوا شظر او،ين  ن  فيوة  ت لع هت ملكعن ةكأ  : تالفمين  -
 طردق عن ةلمسزخو    القزصهددين على  ة ر   ت ملخثر عنو ه  ت لع هت يف  تالفمين لهحيين املزع ر  القزصهددين   ة ر   ت

  العزمهد و كهشيين. تهييين مل ييمه ص ملصأيح با ملأكيو  با با  تسز عليين   حلهةيين با  تهييين  أل و ث مل ييص يف  سهعو ص
 و كهشيين لهحيين املزع  ر علي،ه   العزمهد  تمكن  ن دكعن بن   ي ر ه تسزخو ي،  فيوة  ت لع هت ملكعن ةكأ علي،ه
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  ةوقين ا   د ري ال ا. ةز عة  صوف املزصف  جلعارل ا ةزأيا  خلإأ  ن ملكعن لهةيين عنو ه  ت لع هت على  العزمهد
   يف  ةز ودر ت لإهءب با لإه اوعد حيزم  ا ة ل  شرل ملشغي  عمليين شزه  اأ  لهوعيين  تإل ين  هت لع هت  ةكه لين

  ت لع هت با  أل قها ا   ا ملكزسر  ةوقين كه لين ب قها  ن،ه بك ر مل ردعيين ب قها ل    لهوعيين  ت لع هت ألن  أل كها ا
 . ةكمه   حليهددين   ةز عة  ب هشين :اأ حفهت ثالث ملع  ر جير  تسزخو    وهشر  ن  ة  ين  ةز ردعيين  لهوعيين

  ت ه الت عن مل    أ هشين بن جير علي،ه   العزمهد و كهشيين لهحيين  ت لع هت يف دزع  ر أةك : ةز عة ب هشين -
 ا وة  ليعن 100  ةشركهت  تهييين إل وى  ةسنين يف  تعي هت كهشم وذ   م ال عن،ه  مل    ةيت  أللرى ا أل و ث

 . ة رض يف ينب هش عوا ا   د ري  إن ش ودين ا وة  ليعن 80  ةول  قهفمين يف عريم مث ش ودين
  ن لهةيين حمهدوة   ىن  ت لع هت ملكعن بن جير علي،ه   العزمهد  تمكن  ن  ت لع هت ملكعن ةكأ :  تعيععيين  - 

  حلكص. با  ة ر    ختهذ على بثرت وذ  حمهدوة غة  تهةيين  ة ع فص املكعن  ةزأيا
  واد د ل  ملكعن كه لين بن جير  تهةيين  فص ة ع  يف علي،ه   العزمهد  تمكن  ن  ت لع هت ملكعن ةكأ :  ةكمه  -

 . الفمز،ه يف اقهحرة علي،ه  العزمهد ال ميكن  ظللين با لهطئين  ت لع هت جت   بن ميكن  ةيت  هأل و ث. ةنسعيين  ألمهيين
 دز ر ع  ةكأ  ةا ن  و   على ةلع وة  تهةيين  ة ع فص   ه شين على قهد دن  تسزخو عن دكعن بن جير : ةلم ه شين  ة ه ليين -

 ةكأ  تخزلفين ةلع و ت  تهةيين  ة ع فص   ه شين على  تسزخو عن قهد دن دكعن بن جير  تهي ا ركااه بد ف،ه  جتهاهت على
  تهي  ألثر اعرض   يهم  ةع ض  ةع ض،ه  هةنسعين  ةع و ت ةزل   تهي  تركا ا ةزغة ت يف ا ألد ء  تهي  تركا د يمع 

 وم   ر ين  تسزخو عن حيزه  ا زهي  ةع وة  د ل   زنهو ين  إرد ين وور ؤ  جير زمهثلين ت ةلم ه الت ا أل و ث
  ن ك ة    ةزغية  ذة   ةسيهوهت ابثه  ملل  يف ملغية ابل  تهةيين  ة ع فص وعو د يف  تسزخو ين  لهوعيين  ةسيهوهت
 .1 وه  ين ةفرت ت  ت لع هت  تهةيين  ة ع فص مل رض بن  ةضرا ل

 األول:صل خالصة الف
 ةواي  ن و،ين  اك   وو  ة غر ت  ةيت د هظ  ن،ه  ا ةنظها  لهوي عيل شظها حمهوي  هي  ىت ملزع  ق  جلا فر قه م 

ا    ةنظها جممععين  ن  تعهدئ ذا قع فص  هةيين  ن شهنه بن  نثهشيين  ملضم(  ن و،ين PCN تخإط  لهوي  ةعطري)
 فص  تهةيين.مللي   زيهوهت خمزلف  سزخو أ  ة ع 

عمالقين ةلزكييف  ل  ةسيهوهت  القزصهددين ا تهةيين  جلودوة  اك    ع كعين   تهي لإعةكمه د ز   ةنظها  لهوي 
ادسمح  ز ومي   لع هت حمهوعيين ا هةيين   لهوعيين  ةزإع  ت  حلهحلين يف  ة همل  ااع  ه وين كس وجيه ه على  تمه وهت 

 ه لين ةلم ه شين.ملزميا  هةصوف ا تعيععيين ا ة 
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 تـــــــمـــهـــيـــد :

متثل قائمة التدفقات النقدية إضافة هامة إىل القوائم املالية  اإللزامية وذلك مبا حتتويه من إفصاحات عن األنشطة      
الرئيسية للمنشأة املتمثلة يف األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية، ومبا تقدمه من بيانات شاملة عن وضع السيولة 

دية لدى املنشأة ،وتقييم قدرة املنشأة على الوفاء بالتزاماهتا ،ومدى مرونتها املالية ومقدار ما لديها من نقدية حرة النق
متكنها من التوسع وسداد  القروض علما بأن هذه اجلوانب هتم متعاملي الكيانات االقتصادية مبا يف ذلك املسامهني 

 القرارات املالية واالستثمارية والتمويلية واجليدة . واملالكني واملستثمرين حىت يتمكنوا من اخذ
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 ماهية قائـــمة التدفقات النقدية   :المبحث األول

 نشأة قائـــمة التدفقات النقدية : المطلب األول

 نبذة تارخيية : -1     

 عقد منذ هبا التفكری بدأ فقد احلايل بشكلها خترج أن قبل عديدة مبراحل النقدية التدفقات قائمة مرت لقد     
 البداية كانت وقد وتدعمها، األخرى املالية القوائم أغراض تكمل مالية قائمة إىل للوصول اللحظة هذه الستينيات وحىت

 حيث AICPAحتت اشراف جممع احملاسبني القانونيني االمريكي  1691يف عام  masonأصدرها  اليت يف الدراسة
 مدقق القائمة لفحص هذه ختضع حبيث " النقدي التدفق وحتليل األموال قائمة "بعنوان ائمةق الدراسة بإصدار أوصت

 فأوصى 1963 عام 3 الرأي رقم األمريكي القانونيني احملاسبني جممع من املنبثق احملاسبة مبادئ جملس أصدر مث ، مهين
 إىل تسميتها بتعديل أوصى كما ، تعرضهااليت  وماتاملعل عن واإلفصاح إعدادها يف املهنية احملاسبية باملعايری بااللتزام

 ولكن ، الشركة عن الصادرة املكملة أو اإلضافية ضمن املعلومات عرضها وبضرورة "واستخداماهتا األموال مصادر" قائمة
 .1مدقق احلسابات  ملصادقة بالضرورة ختضع أن دون

 حيث  أن معظم املؤسسات قامت بإعداد قائمة مصادر يف السبعينات تزايد االهتمام بقائمة التدفقات النقدية    
واستخدامات األموال كإحدى القوائم املالية السنوية  إال أن املشكلة يف هذه الفرتة، هي اختالف الشكل واحملتوى 

ن ( بعنوا16إىل إصدار الرأي رقم ) 1691وبالتحديد يف عام  للقوائم اليت تعدها املؤسسات ، األمر الذي دفع اجمللس
باإلضافة  املايل والذي أصبح مبوجبه عرض هذه القائمة إجباريا كإحدى القوائم املالية األساسية قائمة التغریات يف املركز

 .2إىل تقرير مدقق حسابات قانوين
 يف أواسط الثمانينيات ظهرت موجات اإلفالس اليت أثارت انتباه احملاسبني وبدءوا ينظرون وبشكل جدي إىل قائمة

األمريكية ، والذي  (W.T.Grant) على األساس النقدي ، السيما بعد اإلفالس الذي تعرضت له مؤسسة األموال
االهتام إىل قائمة األموال املعدة على أساس رأس املال  هز مسامهي الشركة بعنف ، وقد أشار احملللون املاليون بأصابع

 قدية بداًل من أن تكون مولدة هلا، بالرغم من أن رأسالتشغيلية كانت مستخدمة للن العامل ، إذ أن عمليات املؤسسة

                                                           

 .22.ص2102قسم االقتصاد،جامعة بسكرة،،دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم االدائ المالي للمؤسساتبن خليفة حمزة،مذكرة ماجستير،  -1 
ماجستير األهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية السيولة وجودة األرباح من وجهة نظر بد الناصر شحدة السيد أحمد،مذكرة ع -2 

، 2112ليا،عمان األردن،الشرق األوسط للدراسات الع علوم اإلدارية والمالية،جامعة،تخصص محاسبة،كلية المحّللي االئتمان في البنوك التجارية األردنية 
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من رأس املال العامل  وعليه  املال العامل كان موجباً ونتيجة لذلك ، أخذت العديد من املؤسسات األساس النقدي بدالً 
ت كانت يف سلسلة من الدراسا (FASB) احملاسبة املالية األمريكي فقد تطلب األمر إىل دراسة تناوهلا جملس معايری

 إىل حتديد اجملاالت اليت ميكن أن ختدمها املعلومات الواردة يف قائمة التدفقات واليت هدفت 1691إحداها يف عام 
والذي ينص على ضرورة استخدام  وكذلك توصية املديرين املاليني األمريكي 1691النقدية ، ودراسة اجمللس يف عام 

 1.املايل ملا يوفره من معلومات عن سيولة املؤسسة ومرونتها املالية املركزاألساس النقدي يف إعداد قائمة التغریات يف 
 ألزم ( الذيSFAS N°95( البيان رقم)FASBاألمريكي ) املالية احملاسبة معايری جملس عن صدر م 1987 عام ويف

  املالية القوائم النقدية كواحدة من التدفقات بإصدار قائمة األمريكية املؤسسات مجيع
 يتم أن البيان وأوصى.ذلك التاريخ حىت كانت مستخدمة اليت املايل املركز يف التغریات قائمة حمل حتل حبيث سية،األسا

 وتدفقات استثمارية، نقدية وتدفقات التشغيلية األنشطة من إىل تدفقات نقدية القائمة، يف النقدية التدفقات تصنيف
 عام احملاسبة املعدل والصادر عن الّلجنة الدولية املعايری (IAS N°7) مرق الدويل للمعيار احملاسيب متويلية ووفقا نقدية

  السابق املعيار حمل حل والذي 1993
التقارير  يف املدققة واملشمولة املالية البيانات من يتجزأ ال جزءا باعتبارها تُعرض هذه القائمة فإن 1977 عام الصادر
 .2املسامهة  شركات عن الصادرة السنوية

 

 : فهوم قائـــمة التدفقات النقديةم -2

 النقدية )املقبوضات( املتحصالت تعرض قائمة بأهنا النقدية التدفقات قائمة تعرف أن ميكن كما : ألولا التعريف

 ،أنشطة أنشطة التشغيل : هي رئيسية أنشطة ثالثة من النقدية يف التغری وصايف )املدفوعات( النقدية واملدفوعات
وأخرها  الفرتة أول يف النقدية .توفيق  إىل تؤدي بصورة حمددة زمنية فرتة خالل اقتصادية ملنشأة التمويل وأنشطة االستثمار

1 . 

 املوارد تسيری فعالية على للحكم املستخدمة الدقيقة األداة تلك هو اخلزينة تدفقات جدول : الثاني التعريف

 على احلكم يف موضوعية األكثر املعيار يعد ذيال اخلزينة عنصر على اعتمادا ،وذلك واستخداماهتا املالية

                                                           

 . 00صعبد الناصر شحدة السيد أحمد،مرجع سابق،  -1 
 تخصص محاسبة، قسم غير منشورة، مذكرة ماجستير،قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير المحاسبية الدولية، سالمي محمد الدينوري - 2

  .37،ص2112/2112علوم التجارية،جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة،وال رالتسيير،كلية العلوم االقتصادية والتسيي

  17ص ،  1998والتوزیع، والنشر للطباعة مصر نهضة العملي، والتطبیق الفكري اإلطار : النقدیة التدفقات قوائم عباس، محمد حجازي -1 
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 جمموعة من ضوئها على تتخذ (العليا اإلدارة)اإلسرتاتيجية  القمة يد يف قيادة كجدول ويعترب .املؤسسة مالية تسيری
 اليةامل قمة اإلدارة أمام قيادة لوحة هوو  وغریها النمو أو منه االنسحاب أو توسيعه أو النشاط كتغيری اهلامة القرارات

 غریها أو النمو أو االنسحاب منه أو توسيعه، أو النشاط كتغيری واإلسرتاتيجية اهلامة القرارات ضوئها على تتخذ حبيث
"2 

"هي قائمة توضح التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، املرتتبة على مزاولة الشركة نشاطات خالل الفرتة  الثالث التعريف
 3احملاسبية ".

 واستخدامات (الداخلة )التدفقاتاألموال  مصادر عن املعلومات من نوعية تقدم قائمة هي :عالراب التعريف
 اليت املعلومات هذه للمنشأة، املالية القوائم عنها تعد اليت الفرتة خالل (اخلارجة التدفقات) اخلارجة األموال

 األمور بعض عن الكشف يف ليتهافاع من يزيد مما املناسبة، واملوضوعية باالعتمادية تتصف القائمة تقدمها

 إىل نتوصل أن ميكن وبالتايل ،القصری األجل يف املنشأة سيولة على والتمويل واالستثمار التشغيل أنشطة اثر عن اهلامة
 من الناتج النقدية يف التغری وصايف النقدية واملدفوعات النقدية املتحصالت تبني النقدية التدفقات قائمةفـــ  شامل تعريف

 أول النقدية لألرصدة تسوية تتضمن صيغة يف معينة زمنية فرتة خالل للمنشأة والتمويلية واالستثمارية التشغيلية نشطةاأل
  "4 الفرتة وأخر

 وأهدافها. أهمية قائـــمة التدفقات النقدية : المطلب الثاني

 أهمية قائـــمة التدفقات النقدية -أ

 :1 حيث املالية القوائم مستخدمي قبل من النقدية التدفقات قائمة معلومات على االعتماد أمهية تظهر

 السيولة درجة على للتعرف وسيلة وتعترب املالية، القوائم ومستخدمي اإلدارة من لكل مفيدة معلومات توفر -

                                                           

  204ص ، 2006 األردن، عمان، التوزیع، و للنشر وائل دار ألولى،ا الطبعة تطبیقات، و المالي ،دروس التسییر قریشي، یوسف ساسي، بن إلیاس  -2 
 .227، ص2،2111اإلدارة العامة للطباعة و النشر ، السعودية ، ج ، المحاسبة اإلدارية )مع تطبيقات بالحاسب اآللي(،أحمد محمد زامل 3
 .22بن خليفة حمزة،مرجع سابق،ص -4 
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 متكن مةتلك القائ أن إىل باإلضافة ، تدفقاهتا تصاحب اليت املخاطر ودرجة املالية ومرونتها املؤسسة هبا تتمتع اليت
 الرحبية حيث من بأداء املؤسسة عالية تنبؤية بقدرة متتعها إىل باإلضافة املؤسسة أداء على الرقابة من مستخدميها

 والسيولة.

 تقييم يف أيتساعد ميعادها حیني عندما تعهداهتا مواجهة على املؤسسة قدرة مدى تقييم يف املالية القوائم حمللي تساعد - 
 ديوهنا. علىاسرتداد ومقدرهتا السيولة درجة ذلك يف مبا للمؤسسة املايل اهليكل يف حتدث اليت التغریات

 حيث حكمها يف وما النقدية توليد على املؤسسة مقدرة مدى تقيم يف مفيدة النقدي التدفق معلومات تعترب -

 . النقدية املستقبلية تالتدفقا حتقق تأكد ومدى وتوقيت لقيمة كمؤشر النقدي للتدفق التارخيية املعلومات تستخدم

 التدفقات قائمة الن وذلك املنشآت ملختلف التشغيلي باألداء املتعلقة التقارير مقارنة على القدرة من تزيد  -

 دقة من التحقق يف واألحداث.وتفيد العمليات لنفس املختلفة احملاسبية املعاجلات استخدام تأثری تستبعد النقدية
 النقدي. التدفق وصايف الرحبية ؛ بني ما العالقة وتفحص املستقبلية النقدية للتدفقات السابقة التقييمات

 املنشأة استطاعت إذا املثال سبيل على طرق بعدة القرار متخذ على تؤثر النقدية التدفقات معلومات تقدم -

 . ومعداهتا يمة جموداهتاق من أكثر بأمهية املنشأة سيقيم املستثمر فإن استخداماهتا من أكثر أموال جتلب أن املنتظمة

 .اخلارجية ديوهنا لدفع كافية نقدية املنشأة لدى هل ملعرفة الدائنني مساعدة -

 غری لتزاماهتاالوفاء با على املنشأة قدرة مدى لتقييم املالية القوائم ومستخدمي واإلداريني والدائنني املستثمرين مساعدة -
 .  املتوقعة

 .1 لنقديةقائـــمة التدفقات اأهداف  –ب 

 . املستقبلية النقدية بالتدفقات التنبؤ -

توفری معلومات حول التغریات التارخيية يف النقدية وما يعادهلا مصنفة حسب األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية  -
 للشركة.
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 باختاذ إذا قاموا أما تزدهر سوف مأعماهل فإن ، جيدة استثمارية قرارات باختاذ املديرون قام فإذا : اإلدارة قرارات تقييم -
 عن معلومات التدفقات النقدية قائمة وتقدم تعاين سوف يديروهنا اليت املنشآت فإن جيدة، غری استثمارية قرارات

 اإلدارة. قرارات تقييم أجل النقدية من التدفقات عن والدائنني للمستثمرين معلومات يوفر ما وهو الشركة يف االستثمارات

ويهتم  ، للدائنني الدين وأصل الفوائد وسداد للمسامهني األرباح توزيعات سداد على املنشأة قدرة مدى حتديد -
 يف وأصل الدين الفوائد على باحلصول الدائنون يهتم استثماراهتم كما على أرباح توزيعات غلى باحلصول املسامهون

 على املنشأة مبدى قدرة التنبؤ يف والدائنني للمستثمرين اعدةاملس النقدية التدفقات قائمة وتقدم ، لذالك احملددة املواعيد
 االلتزامات. هذه تنفيذ

 النقدية فإن وعادة ، املنشأة لدى املتاحة النقدية يف التغری و الدخل صايف بني العالقة النقدية التدفقات قائمة تبني -
 ذلك ومع بالعكس والعكس النقدية يف زيادة ثحدو  إىل يقود الدخل من املرتفع فاملستوى معا، يتحركان الدخل وصايف

 حتقيق مع النقدية مستوى يزيد أن ميكن وكذلك مرتفعة ألرباح املنشأة حتقيق مع ينخفض أن ميكن النقدية رصيد فإن
 . منخفضة ألرباح املنشأة

رصيد للتدفقات النقدية الواردة حتدد املركز النقدي للشركة يف حلظة زمنية معينة عادة هي هناية السنة املالية وهو مبثابة  -
 للشركة والصادرة منها.

توفری معلومات حول التغریات التارخيية يف النقدية وما يعادهلا مصنفة حسب األنشطة التشغيلية و االستثمارية  -
 والتمويلية للشركة .

قات النقدية املستقبلية هبدف تستخدم معلومات التدفق النقدي التارخيية كمؤشر ملبالغ، وتوقيت، ودرجة تأكيد التدف -
 توافقها مع الظروف.

 تصنيف التدفقات النقدية . المطلب الثالث :

يتم تصنيف املقبوضات النقدية واملدفوعات النقدية تصنيفا ثالثيا حسب أنشطة املنشأة:أنشطة تشغيلية وأنشطة 
 استثمارية وأنشطة متويلية .
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 ية التدفقات النقدية على أساس أنشطة تشغيل-1

يف قائمة التدفقات النقدية على  يقصد هبا التدفقات النقدية الناجتة عن األنشطة االستثمارية، حيث يتم عرضها
 :حيث تعرف األنشطة االستثمارية كما يلي  1،حنو منفصل يلي القسم اخلاص باألنشطة التشغيلية

 إىل باإلضافة املوجودات طويلة األجل من تخلصال أو على باحلصول املتعلقة األنشطة عن : عبارةاألنشطة االستثمارية
 .معادلة نقدية تعترب ال اليت األخرى االستثمارات

 :2النقدي لبنود قائمة الدخل  األثر أيالنقدي للعمليات اليت تدخل يف حتديد صايف الربح، األثر كما تشمل      

وأوراق ات املدينة اخلاصة بالعمالء )مدينون املقبوضة من مبيعات السلع واخلدمات أومن حتصيل احلساب أ( النقدية)
 وسندات.األوراق املالية من أسهم  االستثمار يف( وكذلك املقبوضات من عوائد القبض

املدفوعة لشراء البضاعة ودفع الرواتب واالجور وباقي املصروفات التشغيلية وكذلك املدفوعات مقابل  ب( النقدبة)
  الضرائب.ومدفوعات فوائد القروض وسداد  احلسابات الدائنة اخلاصة باملوردين

عن مدى اإلنفاق الذي قامت به الشركة  باإلضافة إىل أن التدفقات النقدية اخلارجة الناجتة عن هذه األنشطة تعرب *
حيث أن االستثمار يف شراء األصول يزيد من الطاقة اإلنتاجية  مستقبلي،للحصول على أصول من أجل توليد دخل 

 3بينما البيع من أصول الشركة خيفض من هذه املنافع. املستقبلية،املنافع  ايل زيادةوبالتللشركة 

 يف تقييم التشغيلي النشاط من النقدي التدفق بيانات تساعد :التشغيلي النشاط من النقدية التدفقات أهمية
 حجم بيان وكذا يلية للمؤسسة،التشغ القدرة على واحملافظة القروض سداد على قدرهتا وبيان للشركة املالية السياسات

 النقدي التدفق لصايف وللوصول األسهم، على وسداد التوزيعات األساسي لنشاطها املؤسسة ممارسة نتيجة املتولد النقدية
 طريق عن ذلك ويتم النقدي األساس على واملصروفات اإليرادات عن التقرير من الضروري فإن التشغيلية، األنشطة من

 اإلفصاح النقدية كما يعترب يف ختفيض أو زيادة عنها الينتج اليت الدخل قائمة تتضمنها اليت صفقاتال أثاراستبعاد 
 التشغيل طاقة على للمحافظة املطلوبة النقدية والتدفقات التشغيل طاقة يف زيادة ميثل الذي النقدية للتدفقات املستقل

 إذا ما حتديد من املالية القوائم مستخدمو متكني يف مفيدا
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 1.ال أم التشغيلية طاقتها صيانة جمال يف كاف بشكل تستثمر املؤسسة كانت

 التدفقات النقدية على أساس أنشطة استثمارية .-2

 :2 األجلطويلة  األصولالنقدي لعمليات  األثرتشمل عموما 

سة او غری ملموسة او )أ(  املقبوضات من االستثمارات يف األوراق املالية /أسهم وسندات أو من بيع أصول ثابتة ملمو 
 من عقود اقرتاض من منشات اخرى،

غری  أوملموسة  أوثابتة  أصول)ب( املدفوعات مقابل زيادة االستثمارات يف األوراق املالية / أسهم وسندات أو شراء 
 سداد القروض . أو أخرىملنشأة  إقراض عقودمنح  أوملموسة 

 تدخل ال األخرى األجل واالستثمارات طويلة األصول واستبعاد ناءاقت أنشطةهي  االستثماري بالنشاط يقصدكما       
 عنها،وهكذا واالستغناء األجل طويلة املتعلقة باالستثمارات بالتدفقات يتأثر االستثماري فالنشاط النقدية حكم يف

 3: ذلك ومن أمثلة األجل طويلة القروض وحتصيل بإصدار
 ما املدفوعات هذه طويلة األجل،وتتضمن أخرى وأصول ملموسة غری أصولو  ثابتة أصول القتناء النقدية املدفوعات *

 الذاتية باملوارد مت إنشاءها اليت الثابتة األصول وتكاليف املرسلة التطوير بتكاليف يتعلق
 .األجل األخرى طويلة واألصول امللموسة غری واألصول الثابتة األصول بيع من النقدية املقبوضات *
 املدفوعات خبالف)املشرتكة الشركات يف واحلصص أخرى مؤسسة يف سندات أو أسهم القتناء ديةالنق املدفوعات *

 فيها( املتاجرة أو التعامل ألغراض هبا حیتفظ اليت تلك أو النقدية حكم يف تعترب اليت املالية األوراق بشأن
 أيضا خبالف وذلك املشرتكةالشركات  يف واحلصص أخرى مبنشآت سندات أو أسهم بيع من النقدية املقبوضات *

 .املتاجرة أو التعامل ألغراض هبا حیتفظ وتلك اليت النقدية بنود حكم يف تعترب واليت السندات تلك عن املقبوضات
 طريق عن املمنوحة النقدية والقروض الدفعات خبالف وذلك أخرى ألطراف املمنوحة والقروض النقدية املدفوعات *

 التشغيل عن الناجتة التدفقات ضمن وبتب واليت املالية املؤسسات
 خبالف وذلك أخرى ألطراف.املمنوحة والقروض النقدية حتصيل من النقدية املقبوضات *

 أنشطة ضمن تبوب واليت املالية املؤسسات طريق عن املمنوحة والقروض النقدية التدفقات
 .التشغيل
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 مل ما مقايضة وعقود اختيارية دوعقو  مستقبلية وعقود آجلة عقود لشراء النقدية املدفوعات *
 أهنا على تبوب اليت املقبوضات فيها،أو املتاجرة أو التعامل ألغراض هبا حیتفظ العقود هذه تكن

 .متويلية أنشطة
 هبا حمتفظ العقود هذه مل تكن ما مقايضة وعقود اختيارية وعقود مستقبلية وعقود آجلة عقود من النقدية املقبوضات*

 .متويلية على أنشطة تبوب اليت املقبوضات أو فيها املتاجرة وأ التعامل ألغراض
 الذي لاللتزام التدفقات النقدية تبويب بنفس معني التزام خماطر بتغطية اخلاصة النقدية التدفقات تبويب مراعاة مع هذا
 1.خماطره  تغطية يتم
 
 :االستثماري النشاط من النقدية التدفقات أهمية-

 حيث املالية القوائم ملستخدمي مهم االستثمار أنشطة من الناشئة النقدية تدفقاتال عن اإلفصاح ر يعتب
 : عن معلومات هلم يوفر
 يف استثمارات مالية أو أوراق شكل يف كانت سواء األجل طويلة االستثمارات على املؤسسة أنفقته ما قيمة -

 ثابتة أصول بشراء املتعلق االستثماري اإلنفاق ةقيم -املستقبل  يف األرباح زيادة احتماالت يعطي مما تابعة شركات
 املستقبل يف منو الحتماالت مؤشر يعطي مما املتاحة اإلنتاجية الطاقة التوسع يف أو قائمة أصول الستبدال جديدة

 مما دلك مقابل يف النقدية احملصلة و األخرى األجل طويلة الستثمارات وكدا منها التخلص مت اليت الثابتة األصول -
 1.األرباح مستقبال اخنفاض أو االنكماش الحتماالت مؤشر يعطي

 التدفقات النقدية على أساس أنشطة تمويلية .-3

 :2النقدي لاللتزامات طويلة األجل وحقوق امللكية   األثرتشمل عموما 

 )أ(  املقبوضات من إصدار األسهم )زيادة رأس املال( أو إصدار السندات أو أي مصدر متويلي اخر .

رد جزء من حقوق امللكية )ختفيض رأس املال( أو سداد القروض طويلة  آو األرباح)ب( املدفوعات يف شكل توزيع 
 األجل أنشطة غرب نقدية هامة .
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إضافة إىل اآلثار النقدية لألنشطة الثالثة السابقة يلزم أيضا اإلفصاح عن العمليات الغری النقدية اهلامة بشكل منفرد يف 
 كمالحظات مستقلة أسفل قائمة التدفقات النقدية ، إذ أن لتلك العمليات أثارا نقدية مستقبلية مثل :جداول ملحقة  

 ( حتويل بعض القروض والسندات إىل أسهم حقوق ملكية .1)

 ( أو اقتناء بعض األصول مقابل متويل بالتزامات طويلة األجل2)

 هم عينية .( أو اقتناء بعض األصول مقابل إصدار أس3)

 

 1 :التمويلي  النشاط من النقدية التدفقات هميةأ

 أو أسهم إصدار أو قروض بشكل كان سواء الفرتة خالل املؤسسة عليها حصلت اليت التمويل مصادر على التعرف -أ
 قصریة القروض فاستخدام املصادر، هذه من كل وقيمة سندات

 .مالية لصعوبات الشركة ضيعر  قد األجل طويلة االستثمارات لتميل املثال سبيل على األجل

 .املستقبلية النقدية التدفقات من املؤسسة باحتياجات التنبؤ -ب

 .وغریها األرباح وتوزيع والسندات القروض لسداد املدفوعة املبالغ على التعرف -ت

 أن ممكن نيمع حد عند اخلارجي التمويل مصادر يف فالتوسع الذايت التمويل إىل اخلارجي التمويل نسبة على التعرف -ث
 .للشركة مالية أزمات حدوث عليه يرتتب

 :الفرق بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل  *
( إىل تغيری طرق حتليل البيانات w.t.Grantالشركات األمريكية الكربى ) شركة  أدى إفالس إحدى         

بعد الدراسات ت إىل مستخدمي القوائم املالية وذلك املعلومات احملاسبية ، كما غریت من املعلومات اليت تقدمها الشركاو 
اليت أجريت حول هذه الشركة العمالقة، فقد كانت هذه الشركة األمريكية العمالقة تفصح عن أرباح متزايدة يف الوقت 

مل تتمـكن  أن أرباح الشركة متـزايدة إىل أهنـا الذي تتجه فيه حنو اإلفالس، و بعد إجراء دراسات اتضح أنه على الرغم من
من توليد نقدية كافية من عملياهتا لتسديد التزاماهتا، حيث لوحظ أن  قائمة الدخل قدمت صورة معينة للشركة تتمثل يف 
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أن صايف الدخل مرتفع نسبيا، بينما إذا مت حتليل قائمة التدفقات النقدية يتبني وجود قصور أو نقص يف النقدية؛ وبعد 
  2  ليس هواملقياس الوحيد والكـايف بل تعتـرب النقـدية كـذلك من األمهية مبكانذلك مت إدراك أن الدخل الصايف

 حيث سنوضح الفرق بني قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية فيما يلي:
باملصروفات يف فرتة  تقيس قائمة الدخل مدى قدرة الشركة على توليد أرباح يف فرتة حمددة عن طريق مقابلة اإليرادات- 
نة غالبا ما تكون سنة مالية، و تعد قائمة الدخل وفقا ألساس االستحقاق بينما تبني قائمة التدفقات النقدية معي

املتحصالت واملدفوعات اخلاصة بالشركة عن فرتة مالية معينة غالبا ما تكون عام مايل، وتعد قائمة التدفقات النقدية وفقا 
 .لألساس النقدي

اخلسائر خالل فرتة زمنية حمددة وتوضح العمـليات التـي أدتإىل حتقيقها، بينما قائمة قائمة الدخل توضح األرباح و  
 .التدفقات النقدية هي تقرير يوضح كيفية متويل الشركة لنشاطاهتا وكيفية استخدامها هلذه املصادر خالل فرتة زمنية حمددة

ة من النشاطات املختلفة            وقد حتقق الشركة صايف دخل مرتفع ويكون لديها تدفقات نقدية منخفض- 
 وبالعكـس فقد يكون لديها تدفقات نقدية مرتفعة من النشاطات التشغيلية والنشاطات االستثمارية والنشاطات 

التمويلية  رغم أهنا مل حتقق صايف دخل مرتفع، لذلك تعترب كل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية مكملتان 
 1ری نتائج أعمال املؤسسات.لبعضهما البعض لتفس

 . : مصادر إعداد قائمة التدفقات النقدية  المطلب الرابع

 2مصادر إعداد قائمة التدفقات النقدية  -1

لقائميت الدخل واملركز املايل اللتان تعدان استنادا اىل أرصدة ميزان املراجعة املعدل بعد التسويات اجلردية وفق خالفا 
 ئمة التدفقات النقدية تعد من ثالث مصادر،هي :أساس االستحقاق  ،فان قا

 مقارنة ميزانيتني متتاليتني لتحديد مقدار التغریات يف األصول وااللتزامات وحقوق امللكية بني أول وأخر الفرتة . -1

خالل  قائمة الدخل )األرباح واخلسائر( للسنة اجلارية لتحديد الزيادة أو النقصان يف النقدية لألنشطة التشغيلية -2
 الفرتة، أي حتويل صايف ربح الفرتة من أساس االستحقاق إىل صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية .
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بيانات عن عمليات منتقاة من دفرت األستاذ العام للوصول اىل معلومات تفصيلية وحتديد كيفية توريد أو استخدام  -3
 النقدية خالل الفرتة . 

 دفقات النقدية خطوات إعداد قائمة الت -2

 :1انطالقا من املصادر الثالثة السابقة يتم اعداد القائمة وفق ثالث خطوات 

حدد صايف الزيادة أو النقص يف النقدية كفرق بني رصيد النقدية أول واخر الفرتة ، هذه اخلطوة مباشرة الخطوة األولى : 
 امليزانية( املقارنة .من خالل تفحص قائمة املركز املايل )، النه ميكن احتساب الفرق 

 حدد صايف النقدية املتأتية من أو املستخدمة يف األنشطة التشغيلية.وتتطلب هذه اخلطوة : الخطوة الثانية :

 . حتليل قائمة دخل السنة اجلارية لتحويلها من اساس االستحقاق اىل األساس النقدي 
 األنشطة التشغيلية بالزيادة أو النقصان يف األصول وااللتزامات مقارنة امليزانيتني املتتاليتني لتحديد التغریات املتعلقة ب

 املتداولة .
 . بيانات إضافية أخرى من دفرت األستاذ العام 

التمويلية ، وتتطلب هذه  واألنشطةاالستثمارية  األنشطةحدد صايف النقدية املتأتية من أو املستخدمة يف  الخطوة الثالثة :
 اخلطوة :

  زانيتني املتتاليتني لتحديد التغریات بالزيادة أو النقصان يف األصول وااللتزامات طويلة األجل ويف حق حتليل بيانات املي
 امللكية.

 . بيانات إضافية أخرى من دفرت األستاذ العام 

 طريقة إعداد قائمة التدفقات النقدية  -3

النقدي بغرض  األساس إىلاالستحقاق  ساسأالتشغيلية من  لألنشطةللقيام باخلطوة الثانية ،وهي حتويل قائمة الدخل 
 التشغيلية ، توجد طريقتان : الطريقة املباشرة و الطريقة الغری مباشرة. لألنشطةحتديد صايف النقدية 

 جتدر مالحظة التايل :  
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هما التشغيلية(،ولكن االختالف بين األنشطةكلتا الطرقتني تؤديان اىل نفس النتيجة الظاهرة )صايف النقدية من   -1
فالطريقة غری املباشرة )تسمى أيضا طريقة تسوية  .اإلمجايلينحصر يف عرض وتفاصيل البنود اليت تؤدي اىل ذلك املبلغ 

للوصول اىل املبلغ االمجايل،يف حني ان الطريقة املباشرة حتتسب  صايف الربح( تعدل صايف ربح الفرتة زيادة أو نقصانا
 الدخل للوصول اىل ذلك املبلغ االمجايل . التدفق النقدي لكل بند من بنود قائمة

من الشركات تطبق هذه الطريقة ،فهي اسهل  %69ينتشر تطبيق الطريقة الغری مباشرة يف احلياة العملية ،حيص ان  -2
 يف االعداد وتركز فقط على اختالفات "الدخل االستحقاقي" و" التدفق النقدي"املرتبط هبا .

عن تفظيله للطريقة املباشرة، حيث اهنا تقدم معلومات اكثر تفصيال   FASBاالمريكي عرب جملس معايری احملاسبة  -3
 ولكن اجمللس ال يرفض استخدام الطريقة الغری مباشرة .

 * الطريقة الغری مباشرة :

يف اول  طريقة غری مباشرة : حیدد صايف الزيادة أو النقص يف النقدية ،وهذا ببساطة الفرق بني النقدية –اخلطوة األوىل 
 .1واخر الفرتة 

طريقة غری مباشرة : وتعرف هذه الطريقة باسم "طريقة التسوية "ألهنا تسوي رقم صايف الربح يف قائمة  -اخلطوة الثانية 
 التشغيلية  األنشطةالدخل وحتوله اىل صايف تدفق نقدي من 

 : 2 * الطريقة املباشرة

التشغيلية  األنشطةوة الثانية، اي يف حتديد صايف النقدية املتأتية من ينحصر االختالف بني الطريقتني فقط يف تطبيق اخلط
 خالل الفرتة احملاسبية .

.وتعترب الفرق األنشطةالتشغيلية والنقدية املدفوعة هلذه  األنشطةتقوم الطريقة املباشرة بالتقرير عن النقدية املقبوضة من 
: تقوم الطريقة أخرى.بكلمات  األنشطةلية او املستخدمة يف تلك التشغي األنشطةبينهما هو صايف النقدية املتأتية من 

التشغيلية املقبوضة نقدا ، فتعرض قائمة مركزة من  اإليراداتاملباشرة بطرح املصروفات التشغيلية املدفوعة نقدا من 
االستحقاق  أساس املقبوضات واملصروفات التشغيلية النقدية ، وذلك من خالل تعديل كل بند من بنود قائمة الدخل من

 النقدي . األساساىل 
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  مـــاهية اتـــخاذ القرار   المبحث الثاني:

 مفهوم اتخاذ القرار   :المطلب األول

 مفهوم القرار. -

 القرار مصطلح اقتصادي النشأة ظهر مع تطور أساليب اإلدارة بداية القرن احلايل، والقرارأ(  لغة:    

 11 «الثابت منها ما قر عليه الرأي من احلكم يف مسألة املستقر  -املطمئن من األرض» هو 

يعترب تعريف القرار من األمر احلاسم هلا إال انه ال يوجد تعريف عام وموحد يتفق عليه مجيع الباحثني ب( اصطالحا:    
ذه التعريفات ما واملؤلفني يف  اجملال لذلك توجد عدة تعاريف وإن اختلف أسلوهبا إال أهنا يف مضموهنا واحد ومن أهم ه

 يلي:

 .2أو جمموعة تصرفات يتم اختيارها من عدد من البدائل املمكنة« Action»* "تصرف" 

 .3* "اختيار البديل األمثل من بني عدة بدائل مبعىن انه كان هناك بديل واحد للحل فال داعي الختاذ قرار يف ذلك"
 ويعرف كذلك« البدائل املتاحة يف موقف معني  االختيار املدرك )الواعي( بني» يعرفه "تيبجر" و بأنه  -

" اختيار الطريق أو املسلك أو املنهج أو احلل األفظل من بني عدة طرق أو مسالك أو مناهج أو حلول متكافئة على أنه 
 "4. 
 .5«جوهر العملية اإلدارية ألن القرار اإلداري هو تابع العملية اإلدارية و خالصاهتا » يعرف بأنه  -
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 المطلب الــثاني : عملية اتخاذ القرار 

 عملية اختاذ القرار :هناك عدة تعريفات لعملية اختاذ القرار نذكر منها األيت: -أ

 .1«سلسلة من اخلطوات اليت جيب إتباعها مبا يسهل اختاذ قرار معني » عملية اختاذ القرار هي 

 .2«عايری لبديل واحد من بني بديلني حمتملني أو أكثراالختيار القائم على أساس بعض امل» كما يعرف أيضا بأنه:  -

 .3«الوسيلة اليت تستخدمها اإلدارة لتمكنها من القيام بوظائفها ومباشرة النشاطات املوكلة إليها » وقد تعرف بأنه :  -

يف هو التعرف على البدائل املتاحة لالختيار األنسب بعد التأمل حسب متطلبات الوقت و » كما يعرف على أنه:  -
 .4«حدود الوقت املتاح 

 ومن التعاريف السابقة ميكن ان نستخلص مايلي : -

 عملية اختاذ القرار هي جمموعة من اخلطوات الرشيدة والعقالنية .. -

 عملية اختاذ القرار ال حتتكم اىل العاطفة . -

 .هي عملية تعىن باالختيار واملفاضلة بني أنسب البدائل  -

 واملعوقات .هي عملية تستخدم يف حل املشاكل  -

+ ميكن تقدمي تعريف لعملية اختاذ القرار كمايلي : عملية اختاذ القرار هي عملية هدفها األساسي اختيار بديل من بني 
 البدائل املوجودة .

 :1كذلك من خالل هذه التعريفات ميكن حتيد أهم عناصر عملية اختاذ القرار وهي كاأليت 

                                                           

 13.، ص0222دار الجامعية، إسكندرية، مصر،  مليات في اتخاذ القرارات"،عالمحاسبة اإلدارية ونماذج بحوث الإسماعيل إبراهيم جمعة وآخرون، " -1 
 11.ص  ب د ن،،9111« التنظيم إدارة األعمال» عبد الغفار حنفي  -2 
 57.ص المرجع سابق،، ف كنعاننوا -3 
 31، ص9115الدار جماهيرية، بنغازي  "اإلدارة مبادئ وظائف تطبيقات"،بشير عالق،  -4 
 .91، ص0221دار الكتب الوطنية، ليبيا،  9ط "،مبادئ إدارة األعمال"المهدي الطاهر عتبة،  -1 
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ة )جلنة( وتكون له السلطة الكاملة مبوجب القانون يف اختاذ هذا النوع من القرار * صانع القرار: سواء كان فردا أو مجاع
 وفقا ملركزه أو وضعه ضمن اهلرم التنظيمي يف أي مستوى إداري باملؤسسة.

 :موضوع القرار

 ب.* موضوع القرار: يتمثل يف املشكلة أو املسألة اليت يتم بشأهنا اختاذ القرار ألجل معاجلتها ووضع حل مناس

* األهداف والدوافع: القرار املتخذ هو تصرف أو سلوك ناتج عن دافع معني إلشباع حاجة، أي أن كل قرار يتخذه له 
 دافع يشبع حاجة ما، وهو املربر الختاذ القرار، وكلما زادت أمهية إشباع احلاجة زادت أمهية القرار املتخذ.

يد أبعادها بشكل واضح البد من مجع املعلومات والبيانات *املعلومات والبيانات: حىت تتم دراسة املشكلة وحتد
خبصوصها سواء كانت هذه املعلومات والبيانات تتعلق باملاضي أو احلاضر أو املستقبل، وهذا يعتمد على طبيعة املشكلة 

 ذاهتا أيضا وذلك للتأكد من عملية تنفيذه وحتقق واألهداف املرجوة منه.
ه احلال يف املستقبل، وخاصة عندما تتعلق املشكلة بأمور مستقبلية حیتاج فيها متخذ القرار * التنبؤ: يعين مبا سيكون علي

 إىل معلومات وبيانات حمتمل حدوثها مستقبال.
* البدائل: إن اختاذ القرار عادة ما يتضمن اختيارا واحد من جمموعة بدائل متاحة، وهو الذي ميثل حال للمشكلة اليت 

 دائل يعطي فرصة الختيار األفضل.هي القرار، فتحديد الب

* القيود: تتم عملية اختاذ القرار ضمن قيود تفرضها البيئة احمليطة على متخذ القرار، وال مفر ملتخذ القرار من تقييم هذه 
 القيود ودراستها لتفادي سلبياهتا واالستفادة من اجيابياهتا.

ن خالل اختاذه للقرارات إىل حتقيق نتائج مرغوبة ومتوقعة إما * النتائج املرغوبة: يسعى متخذ القرار يف كل األحوال م
 لتحسني وضعية أو تفادي وضعية سيئة.

 :خصائص عملية اتخاذ القرار-ب

 : 1هناك عدة خصائص تتميز فيها عملية اختاذ القرار تتمثل يف

 ليس احلد األدىن.إن عملية اختاذ القرار تتصف بالواقعية حيث أهنا تقبل الوصول إىل احلد املعقول و  -1

                                                           
 .32ص ،مرجع سابقأحمد عبد الهادي بشير،  - 1
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إن عملية اختاذ القرار تتأثر بالعوامل اإلنسانية املنبثقة عن سلوكيات الشخص الذي يقوم باختاذ القرار أو األشخاص  -2
 الذين يقومون باختاذه.

 عن أي قرار إداري هو البد أن يكون امتدادا من احلاضر إىل املستقبل الن معظم القرارات اإلدارية باملنظمات هي -3
 امتداد واستمرار املاضي.

إن عملية اختاذ القرار هي عامة وهذا يعين أهنا تشمل معظم املنظمات على اختالف ختصصاهتا وشاملة حيث  -4
 تشمل املناصب اإلدارية يف املنظمات.

 إن عملية القرار تتأثر بالعوامل البيئية احملبطة هبا. -5

 توصف يف بعض األحيان بالقصد يف نشاطات أخرى. إهنا عملية تشمل عدة نشاطات ولذلك رمبا قد -9

 ر من مرحلة إىل مرحلة وباستمرار.تتصف عملية اختاذ القرار باالستمرارية أي أهنا مت -9

 :أهمية عملية اتخاذ القرار -ج

 أن إىل ضافةباإل هذا كأفراد، مجاعات ومنظمات، اليومية حبياتنا الشديد ارتباطه من القرارات اختاذ موضوع أمهية تنبع    
 والعملية. العلمية الناحيتني من خاصة بأمهية حیظى اختاذ القرارات موضوع

إذ تتجلى أمهية القرارات يف اإلدارة من خالل كون اختاذ القرار هو جوهر عملية اإلدارة ويتغلغل فيها لدرجة ميكن معها 
 .1القول أن اإلدارة هي اختاذ القرار

مهمة  وهي الناجحة، لإلدارة املقومات األساسية أهم من احلاضر العصر يف واختاذها القرارات صنع عملية وتعد     
 النجاح مقدار أن على الذي يؤكد القول يصح وعليه التنظيمية، املستويات خمتلف يف اإلدارية القيادات لعمل مالزمة
 احملدد للهدف مالءمتها ومدى خذها،تت اليت القرارات فاعلية وكفاءة على كبری حد إىل يتوقف منظمة، أي حتققه الذي
 .2خمتلف املستويات على

 36 ولعملية اختاذ القرار أمهية كبریة نظرا لكون:

                                                           
 ، ورقة عمل مقدمة إلىحالة إدارة المؤسسات العمومية االقتصادية الجزائرية ،ليب التحليل الكمي في عملية اتخاذ القرارات اإلداريةأسابوشنافة أحند، _  1

 .903، ص 0221المركز الجامعي بشار،تحديات المناخ االقتصادي الجديد، و االقتصادية الجزائرية  : المنظمةل حولو الملتقى الوطني األ
 .75، ص0221 .عمان، األردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،حديثة إدارية مفاهيم، فيمحمد الصير  _2
 .19، ص 0223، ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصراتخاذ القرار بين العلم واالبتكارأحمد ماهر، _   3
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اختاذ القرار عملية مستمرة يف جمال عمل املنظمات وما هو إال جمموعة مستمرة ومتنوعة من القرارات اإلدارية يف  -1
 خمتلف اجملاالت.

 عمله، أي كلما ارتفعت قدرات املدير يف اختاذ القرار كلما ارتفع مستوى أدائه اإلداري.اختاذ القرار أداة املدير يف  -2
 القرارات اإلسرتاتيجية حتدد مستقبل املنظمة فمثل هذه القرارات يكون هلا تأثری كبری على جناح املنظمة أو فشلها. -3
هو جوهر وظيفة التخطيط نظرا ألن العديد من  اختاذ القرار جوهر العملية اإلدارية ويرى البعض أن اختاذ القرار -4

 أنشطة التخطيط تنطوي على سلسلة من القرارات.
 معايير وأساليب اتخاذ القرار -د
 

 أوال: معايير اتخاذ القرارات:
 تقسم عملية اختاذ القرار إىل قسمني رئيسيني:

 القسم األول: املقارنة املعيارية -1
القرار بكوهنا عملية عقالنية ومنظمة مبنية على أسس حتليلية و هتتم بالدرجة األوىل يف تنظر هذه املقارنة إىل عملية اختاذ 

   كيفية وجوب اختاذ القرار بدال من كيفية تطبيقه بصورة عقالنية، وحسب هذه املقارنة يتم ابتكار و استخدام وسائل 
 1سائل " حبوث العمليات ".و تقنيات متقدمة يستعان هبا يف عملية اختاذ القرار ومن أمثلة هذه الو 

 القسم الثاين: املقارنة الوصفية -2

تعترب هذه املقارنة عكس املقارنة األوىل و هي هتتم بتفسری عملية اختاذ القرار من وجهة نظر تطبيقية تشرح نظرية القرار 
صفة الوحدانية ولقد حسب ما هو مطبق يف الواقع، وعلى هذا السياق فان هذه املقارنة تعد أكثر منطقية ومنها فقدان 

اعتمدت علوم اإلدارة تقليديا على املقارنة املعيارية و خلت كليا عن املقارنة الوصفية وهذا ما يفسر فشل العديد من 
األنظمة املعلوماتية بالرغم من أمهيتها، وعلى هذا السبب جيب املوازنة بني األفكار املعيارية وواقع أو خصائص املقارنة 

 الوصفية.

موعة أخرى من النماذج أو النظريات الختاذ القرار متتد من النموذج املعياري )منوذج الرجل العقالين( إىل النموذج توجد جم
الوصفي )النموذج الفردي التفصيلي( و النموذج اإلداري، والنموذج السياسي. وفيما يلي عرض مبسط لبعض هذه 

 النماذج:

                                                           

 0 سليمان سفيان، مجيد الشرع، المحاسبة االدارية اتخاذ القرارات و الرقابة، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 2112، ص72،72
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 منوذج الرجل العقالين:-1
مفهوم العقالنية الواسعة الذي يشرتط على متخذي القرار اختيار أحسن البدائل مع األخذ بعني  يفرتض هذا النموذج

 االعتبار نتيجة كل بديل، وقد تعرض هذا النموذج إىل العديد من االنتقادات منها:
 أنه من غری املمكن على متخذي القرار أن يفكر يف كل البدائل و تقييمها -أ

لعقالنية الواسعة اليت تتميز بالدقة و القدرة على البحث عن كل البدائل بأهنا عملية غری يعترب الباحثون أن وجوبيه ا -ب
 ممكنة.

 يستخلص أن مفهوم العقالنية يفقد املواصفات الواقعية كليا -ج
 
 النموذج التوفيقي: -1

ية اختاذ القرار من يقرتح هذا النموذج كبديل للنموذج العقالين ويتصف بالنموذج الذي يقرتب من الواقعية و يصف عمل
وجهة نظر تطبيقية باستعمال هذا النموذج فان متخذ القرار يتمتع مبقدرة كبریة حيث يأخذ بعني االعتبار جمموعة قليلة 
من العوامل اليت ميكن السيطرة عليها، وهذا االختصار يف نظر الباحثني مطلوب ملا يسمونه بالعقالنية احملدودة أي أن 

 1ى معاجلة املعلومات و حل املشاكل مربوط بقدراته النفسية و اجلسدية.قدرة متخذ القرار عل

 ثانيا: أساليب اتخاذ القرارات
 األساليب التقليدية يف اختاذ القرارات .1

يقصد باألساليب التقليدية تلك اليت تفتقر للتدقيق والتمحيص العلمي وال تتبع املنهج العلمي يف عملية صنع القرار، 
ألساليب إىل اإلدارات القدمية اليت كانت تستخدم أسلوب التجربة واخلطأ واخلربة، واملشاهدة والتقليد وتعود جذور هذه ا

 أو احملاكاة يف حل مشاكلها.

اخلربة: مير املدير بالعديد من التجارب أثناء أدائه ملهامه اإلدارية خيرج منها بدروس مستفادة من النجاح والفشل تنری  -أ
املستقبل وهذه الدروس املستفادة من التجارب املاضية غالبا ما تكسب املدير مزيدا من اخلربة  له الطريق حنو العمل يف

اليت تساعده يف الوصول إىل القرار املطلوب، وآية ذلك أن تدرج املدير يف سلم اهلرم اإلداري ومشاركته يف اختاذ القرارات 
وفرتات التأمل اليت يقضيها يف التفكری والتحليل والتقييم للمواقف  ومعاينته للربامج واملشاريع اإلدارية اليت تنجح أو تفشل،

اليت تواجه كل ذلك وغریها من األمور ختتزن يف ذهنه ويكون هلا أثر إىل حد ما يف مواجهة املشاكل أو املواقف اليت 
 1تتطلب اختاذ قرار معني.

                                                           
 41، ص االخيرمرجع ال _نفس0

 .027بق، ص انواف كعنان، مرجع س_ 0
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القرار ولكن ميكنه التعلم و االستفادة من خربات وال تقتصر اخلربة املعينة يف هذا األسلوب على خربة املدير متخذ 
املديرين اآلخرين من زمالئه وجتارهبم يف ظل املشاكل اإلدارية و اختاذ القرارات الصائبة حنوها، كما ميكنه االستفادة من 

أبرز املآخذ خربات وجتارب املديرين السابقني الدين تقاعدوا عن العمل أو تركوا العمل ألسباب أو ألخرى، إال أن من 
على هذا األسلوب أن هناك بعض املخاطر قد ترتتب على اعتماد املدير على خربته السابقة يف اختاذ قراراته ذلك ألن 
مثل هذه اخلربة قد يشوهبا أخطاء أو فشل، كما أهنا يف الغالب تتأثر مبستوى إدراك املدير لألسباب احلقيقية خلطأه أو 

ت القدمية )املاضية( قد تكون خمتلفة عن املشكالت اجلديدة )احلاضرة( ويف مثل هذه فشله، يضاف إىل ذلك أن املشكال
 احلالة يصبح من غری املناسب تطبيق الدروس املستفادة من جتارب املاضي على جتارب احلاضر.

ب وغریه من وبالرغم من املآخذ على هذا األسلوب التقليدي الختاذ القرارات فإن ذلك ال يقلل من أمهية هذا األسلو 
األساليب التقليدية األخرى، فقد يسرتشد املدير بالقرارات اليت سبق اختاذها يف القرارات يف مواقف مماثلة مع مراعاة مجيع 

 2الظروف ومقارنتها هبا.
إجراء التجارب: لقد بدأ تطبيق أسلوب إجراء التجارب يف جماالت البحث العلمي، مث انتقل تطبيقه إىل اإلدارة  -ب

ادة منه يف جمال اختاذ القرارات وذلك بأن يتوىل متخذ القرار نفسه إجراء التجارب آخذا بعني االعتبار مجيع لالستف
العوامل امللموسة وغری امللموسة و االحتماالت املرتبطة باملشكلة حمل القرار، حيث يتوصل من خالل هذه التجارب إىل 

خربته العلمية، ومن مزايا هذا األسلوب أنه يساعد املدير متخذ  اختيار البديل األفضل معتمدا يف هذا االختيار على
القرار على اختيار أحد البدائل املتاحة حلل املشكالت، وذلك من خالل إجراء األخطاء والثغرات اليت تكشف عنها 

قي هذه األخطاء التجارب أو التطبيقات العملية، وبذلك ميكن هذا األسلوب املدير من أن يتعلم من أخطائه وحماولة تال
يف القرارات اليت يتخذها مستقبال، ومن املآخذ على أسلوب إجراء التجارب أنه أسلوب باهظ الثمن وفادح التكاليف 
ويستنفذ الكثری من اجلهد ووقت املدير متخذ القرار إذ ينبغي إجراء التجارب للحصول على املعدات واألدوات والقوى 

 1ربامج املعدة لتحقيق هذه التجارب.العاملة الالزمة اليت تتطلبها ال
البديل واحلكم الشخصي: يعين هذا األسلوب استخدام متخذ القرار حكمه الشخصي و اعتماده على سرعة  -ت

بديهية يف إدراك العناصر الرئيسية اهلامة للمواقف واملشكالت اليت تعرض له، والتقدير السليم ألبعادها، ويف فحص 
ملعلومات املتاحة والفهم العميق والشامل لكل التفاصيل اخلاصة هبا، كما تبدو صعوبة وخماطر وحتليل و تقييم البيانات وا

استخدام هذا األسلوب يف أنه يقوم على أسس شخصية نابعة من شخصية متخذ القرار وقدراته العقلية و اجتاهاته 
ختالف اجملتمعات والبيئات كما أهنا وخلفياته النفسية و االجتماعية ومعارفه، وهذه كلها سيمات وقدرات ختتلف با

                                                           
 .027_المرجع السابق، ص  2

 .024_المرجع السابق، ص  0
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مرهونة باملقومات املختلفة واملتعددة للمجتمع الواحد وقواعد السلوك الذي حتكمه االجتاهات السائدة فيه والتطورات 
املختلفة اليت مير هبا، إن العناصر السابقة تؤثر يف حكم متخذ القرار الشخصي على األمور واملواقف اليت تواجهه إال أن 

ا األسلوب ميكن أن يكون جمديا يف اختاذ القرارات غری اإلسرتاتيجية اليت يكون تأثریها حمدودا وكذلك يف املواقف هذ
الطارئة اليت تتطلب مواجهة سريعة كما أن من مزاياه يساعد على استقالل بعض القدرات واملهارات لدى بعض متخذي 

وحتمل املسؤولية، والقدرة العقلية وكلها قدرات متكن متخذي القرار من القرار كالقدرة على التصور والقدرة على االبتكار 
 اختاذ قرارات صائبة دون تردد.

          دراسة اآلراء و االقرتاحات و حتليلها: يعين هذا األسلوب اعتماد متخذ القرار على البحث ودراسة اآلراء  -ث
  ن على ضوئها من اختيار البديل األفضل وتشتمل هذه اآلراء و االقرتاحات اليت تقدم إليه حول املشكلة وحتليلها ليتمك

و االقرتاحات تلك املقدمة إليه من طرف املستشارون واملتخصصون والزمالء واليت تساعد يف إلقاء الضوء على املشكلة 
ار يف تطبيق هذا حمل القرار و متكن متخذ القرار من اختيار البديل األفضل إال أن من الصعوبات اليت تواجه متخذ القر 

األسلوب، أن تنفيذه يتطلب جتزئة املشكلة إىل أجزاء ومن مث دراسة كل جزء منها على حدى، وكذلك دراسة املشكلة  
ككل مع األخذ بعني االعتبار العوامل اإلسرتاتيجية املؤثرة فيها كما يتطلب تطبيقه من ناحية أخرى إشراك متخذ القرار 

 حاته الختاذ القرار وكذلك إشراك املرؤوسني الذين يتولون تنفيذ القرار.لكل من يساهم بآرائه و اقرتا
بالرغم من وجود هذه الصعوبات فإن من مزايا هذا األسلوب أنه أقل تكلفة من األساليب التقليدية وأخرى كإجراء 

إجراء التجارب، هذا التجارب، إذ أن الوقت واجلهد املبذول و األدوات واألوراق املستعملة هي أقل تكلفة منها يف 
باإلضافة إىل أن متخذ القرار خاصة يف املستويات الوسطى والعليا ميكنه عن طريق الدراسة العميقة والتحليل الدقيق 
لآلراء و االقرتاحات اليت تقدم إليه استنباط الكثری من االستنتاجات وخاصة اليت تتعلق بالعوامل غری امللموسة املرتبطة 

 ار و اختيار البديل األنسب على ضوئها.باملشكلة حمل القر 
ميكن أن نلمس من هذا األسلوب دور املراجعة الداخلية إذ أنه عادة تكون إدارة املراجعة الداخلية حتت املدير يف اهليكل 
 التنظيمي فعادتا يكون املراجع الداخلي أحد مستشاري املدير، ويربز أيضا دور املراجعة الداخلية يف هذا األسلوب يف

 التقارير اليت يقدمها املراجع الداخلي للمدير، وذلك بإعطاء االقرتاحات املناسبة للمدير.
 :األساليب العلمية يف اختاذ القرار .2
 1حبوث العمليات:  -أ
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ازدادت أمهية حبوث العمليات يف جمال اختاذ القرارات اإلدارية بعد احلرب العاملية الثانية واستهدفت استخداماهتا تطبيق 
 ب العلمي على دراسة االحتماالت يف أي مشكلة من املشاكل اإلدارية بقصد حتقيق اهلدف املطلوب.األسلو 

وتعين حبوث العمليات تطبيق الوسائل و الطرق والفنون العلمية حلل املشكالت اليت تواجه املديرين بشكل يضمن حتقيق 
 أفضل النتائج.

وجود عناصر معينة وإتباع خطوات علمية حمددة تتمثل يف أن  ووضع هذا األسلوب العلمي موضع التنفيذ أين يفرتض 
حتقيقها يكون هناك أكثر من بديل متاح حلل هذه املشكلة وأن يكون هناك أهداف أو نتائج يرغب الشخص أو اجلهة 

ضغوط يكون هناك متغریات ميكن ملتخذ القرار السيطرة عليها وأخرى يصعب السيطرة عليها، وأن يكون هناك قيود و  نوأ
 يتم يف ظلها اختاذ القرار.

 واهلندسة...اخل. واإلقتصادية واحملاسبةميكن استخدام هذا األسلوب يف العديد من التخصصات الرياضية واإلدارية 
يعتمد تطبيق هذا األسلوب على صياغة املشكلة حمل القرار بصورة مناذج رياضية وإجراء املقارنة احلسابية بني البدائل 

 اخل..األفضل( ..األفضل )احلل  يلواختيار البد
إن استخدام هذا األسلوب ال يزود متخذ القرار مبعلومات حول القرار النهائي و لكنه يساعده يف اختاذ القرارات يف ضوء 
احللول اليت يضعها واليت ميكن املقارنة بينها على أساس رقمي ألن احلل الراشد يتعدى قدرة النموذج الرياضي على متثيل 

من اختاذ القرارات على وجه  –متخذ القرار  -شكل حمل القرار، كما يستطيع أسلوب حبوث العمليات أن ميكن مدير امل
 أفضل حيث أهنا:

 تعطي وصفا دقيقا ملشكلة حمل القرار والعوامل املؤثرة ومدى تداخلها وأمهية كل منها؛ -
 كرب عدد ممكن من االعتبارات.حتديد البيانات الالزمة للتعرف على أفضل احللول مع اإلحاطة بأ -
 حتديد بدقة البدائل املقرتحة كحلول للمشكلة، كما تناقش كل منها من حيث التكلفة والعائد ومدى املخاطرة فيها. -
 متكن متخذ القرار من مقارنة البدائل املقرتحة للحلول و إختيار أفضلها بسرعة وكفاءة، وبدرجة عالية من الثقة. -
 النتائج والتغيری يف روتني أو نظام املؤسسة أو يف احمليط الذي تقوم فيه بأعماهلا. تكسب القدرة على تبني -
 1نظرية االحتماالت: -ب

 من أهم املعايری املستخدمة لقياس االحتماالت يف جمال اختاذ القرارات هي :
 رجة االعتقاد االحتمال الشخصي : الذي مبوجبه يتحدد درجة اعتقاد متخذ القرار يف وقوع ماحدث ويتم حتديد د

 بعد األخذ يف احلسبان عوامل متعددة منها اخلربة السابقة والتجربة ومدى مستوى التطلعات واألهداف ملتخذ الفرار .
 . االحتمال املوضوعي: ويتم هذا بتجربة ميدانية وذالك حبساب نسب وقوع ماحدث وفقا لنتائج التجربة 
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 ر احلدث يف االحتماالت ألجل طويل ، وتتم عملية االحتمال التكراري : ويتم هذا حبساب معدل تكرا
االحتماالت يف مساعدة متخذ القرارات يف مواقف وحاالت عدم التأكد ويف درجة حتديد احتمال حدوث أحداث تؤثر 

 يف تنفيذ القرار.
 :2 شجرة القرارات -ت
 ت الطبيعية والنتائج املرتتبة عنها.هي متثيل بياين يظهر سهولة تركيب عملية اختاذ القرار وما حتويه من البدائل وحاال  -ث

تفيد شجرة القرارات يف عرض نتائج القرارات املتعددة بطريقة مبسطة ومنطقية متكن املدير من فهم وتقييم البدائل 
 املختلفة وذلك يف حالة اختاذ قرار متعدد املراحل حيث يؤثر ناتج أحد القرارات على القرارات التالية له.

 رات عادة من العناصر التالية واليت تشكل اهليكل العام هلا:تتكون شجرة القرا
 العقد: و يوجد نوعان من العقد مها  -
 اء أو التصرف و متثل على الشجرة مبربع، يعرب عن الواقع اليت يتم فيها اختاذ القرار. ويتعني على متخذ عقد األد

 القرار عند هذه العقد اختاذ قرار الختيار أحد الفروع اليت تنبثق من تلك العقدة.
 كن أن تواجه االسرتاتيجية عقد املصادفة أو االحتمال و متثل على الشجرة بدائرة تعرب عن األحداث املختلفة اليت مي

 اليت يتم اختيارها عند نقطة القرار.
 الفروع أو الشعب: هي اليت تعرب عن القرارات املتخذة أو عن حاالت الطبيعة، ويوجد ثالث أنواع منها وهي: -
 .فروع األداء: وهي تنشأ من عقد األداء ومتثل على الشجرة خبطني متوازيني 
 د مصادفة ومتثل خبط واحد.فروع املصادفة: وهي تنشأ من عق 
 فروع عقد النهاية: وهو الفرع الذي اليتبع بعقدة 
العوائد أو النتائج: وهي نتائج القرار اليت تتحقق من اسرتاجتية معينة يف ظل األحداث املختلفة و توضح يف النهاية  -

اح أو سالبة مثل التكاليف الفروع اخلاصة بكل حالة من حاالت الطبيعة، والنتائج أما أن تكون موجبة مثل األرب
 1والنفقات، وميكن أن ترتبط بفرع األداء أو املصادفة )هناية الفروع(.

 نظرية املباريات: -ج
على افرتاضات مبينة على أساس التفكری املنطقي املسبق  –يف جمال اختاذ القرار  –يقوم مفهوم نظرية املباريات اإلدارية 

أكرب قدر ممكن من األرباح مع أقل قدر من اخلسارة، وأنه يتصرف حبكمة وأن  الذي يقول بأن اإلنسان يسعى إىل حتقيق
 منافسه سيكون على نفس القدر من الفهم واحلكمة يف التصرف.
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يف  –كأسلوب علمي   –وقد أسهمت هذه النظرية يف حل املشكالت اليت تتعلق بوجود منافسة حيث ثبت جدواها 
سة إذ أنه يف مثل هذه املواقف جيد متخذ القرار أن البدائل املتاحة تتم يف إطار اختاذ القرارات يف مواقف و ظرف املناف

 املنافسة لقرارات تتخذها مؤسسة أخرى إذ أن املباراة يف اختاذ القرارات قد تكون بني مؤسستني أو حمتكر وآخر.
 ترشيد عملية اختاذ القرارات ولقد أدركت الكثری من املؤسسات أمهية الدور الذي ميكن أن تساهم به هذه النظرية يف

فقامت بإعداد برامج تدريسية للمديرين لتدريبهم على كيفية استخدام نظرية املباريات يف اختاذ قراراهتم، وتقوم هذه 
الربامج على إعداد متارين عملية تطبيقية على موقف معني من املواقف اإلدارية، وذلك من خالل تقييم مباراة إىل عدد 

يقوم خالهلا املتدربون مبراجعة البيانات املعطاة هلم و اختاذ القرارات على ضوئها، وحتسب النتائج إلعادة من اجلوالت 
دراسة املوقف واختاذ قرار جديد وهكذا تستمر املباراة لعدة جوالت مث يف النهاية تعلن النتائج ويعقد اجتماع لتقومي املباراة 

فيها يف اختاذ القرارات، وبذلك يتيح هذا األسلوب الفرصة للمتدربني ملعرفة  والتعليق على أسلوب املتدربني املشاركني
 1العوامل اليت تؤثر يف اختاذ القرار.

أسلوب التحليل احلدي: يهدف أسلوب التحليل احلدي إىل دراسة وحتليل البدائل املتعددة املطروحة أمام متخذ  -ح
دة أو املنفعة املتحققة من هذه البدائل مستخدما يف ذلك القواعد اليت القرار واملفاضلة بني هذه البدائل ملعرفة مدى الفائ

 أوجدها التحليل احلدي كأساس للمفاضلة بني تلك البدائل.
 

 أنواع  القرارات  المطلب الثــالث :

 تقسيم هأساس على ميكن وحمدد ثابت هناك معيار ليس إذ ثابتة، ملعايری ختضع ال القرارات ألنواع التصنيف عملية إن   
 اختاذ عملية طبيعة من نابعة متعددة وعوامل العتبارات ختضع نفسها عملية التصنيف أن كما أنواعها، وتصنيف القرارات

هذه العملية وفيما يلي عرض ألهم معايری  هافي تبحث اليت اجلوانب اختالف من أيضا ونابعة جوانبها، القرارات وتعدد
 باحثون.تصنيف القرارات اليت توصل إليها ال

  أو برمجتها جدولتها إلمكانية وفقا القرارات أنواع .1

 2نوعني: إىل املعيار هلذا وفقا القرارات وتصنف
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 أو جهد تفكری إىل حیتاج اختاذها ال اليت اليومية املشكالت ملواجهة تتخذ قرارات وهيالمبرمجة:  القرارات .أ
 اإلدارة قبل من وحمددة مسبقا مرسومة وسياسات وإجراءات قواعد وفق وتتخذ الفنية، وغری الكتابية العمليات مثل ذهين

 العليا.

 مشاكل تتناول أهنا يوميا، كما حتدث ال أو مسائل قضايا تعاجل اليت القرارات وهيالمبرمجة:  غير القرارات .ب
 القرارات "ب مسيت فقد وإبداع تفكری إىل حتتاج املربجمة القرارات غری وألن جديدة، ومشاكل مسبقة بصورة معروفة غری

 ."اإلبداعية

 

  القرار اتخاذ )ظروف( لبيئة وفقا القرارات .2

 1 هي: أنواع ثالثة إىل املعيار هلذا وفقا القرارات وتصنف  

 القرار متخذ لدى مفاده أن افرتاض على القرارات من النوع هذا : ويقومقرارات في ظل التأكد التام .أ
 املدير يكون احلالة هذه ويف بالقرار اخلاصة النتائج معلومات عن إىل إلضافةبا بالقرار احمليطة البيئة عن كاملة معلومات

الواقع  يف تطبيقها ويصعب املثالية قمة الباحثون يرى كما احلالة هذه البدائل املتاحة، ومتثل من بديل كل من متأكدا
 العملي.

 حدوث يعلم احتماالت القرار متخذ أن افرتاض على القرارات هذه تقومقرارات في ظل المخاطرة:  .ب
 يوجد وال بديل لكل النتائج من عدد متشعب هناك يكون إذ حیدث، سوف النتائج هذه من أيا يعلم ال ولكنه النتائج
 أو زيادة على القدرة لديه ولكن القرار بيئة مراقبة أو التحكم ليس بوسعه هنا فاملدير وقوعها باحتمالية كاملة معرفة

 ة.البدائل املتاح عدد إنقاص

 القرارات المالية -3
تتمثل القرارات املالية يف قرار االستثمار، قرار التمويل، قرار توزيع األرباح، وتـتم صـناعة هذه القرارات على مستوى 
اإلدارة املالية، حيث تتمل الوظيفة األساسية لإلدارة املالية يف الوصول إىل  القرار املايل األمثل، وذلك لتحقيق أهداف 

 ة. املطلوب
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 قرارات اإلستثمار -أ
تعترب قرارات االستثمار أهم و أصعب و أخطر القرارات اليت تتـخذها اإلدارة املالـية بالشركـة فهي ذات تأثری على 

واملرتتبة  املتداولةوال تقتصر هذه االستثمارات على األصول الثابتة فقط وإنـما على األصول بقائها واستمرارها ومنوها، 
 1:ر ونفقات البحوث والتطوير وتستدعي عناية خاصة لثالثة أساب تتمثل فيما يليعلى االستثما

بسبب ضخامة حجم األموال اليت مت  التخلي أو الرجوع عن ذلكبعد الشروع يف تنفيذ االستثمارات الثابتة  يصعب -
 إنفاقها يف مرحلة اإلعداد فالتخلي عن االستثمار يعين حتمل خسائر مالية ضخمة. 

لكثری من االستثمارات الثابتة يف الرجوع إىل  النعدام املرونةاطر املرتتبة عند التخلي أو الرجوع عن االستثمار املخ -
 الوضع املبدئي. 

املرتتبة على االختيار اخلاطئ لالستثمار عالية حيث يتطلب األمر وقتاً إلرجاع األوضاع إىل الوضع  تكلفة اخلطأتعترب  -
 املبدئي.

أو احلصول على  مار هو عبارة عن إنفاق لألموال بغرض شراء سلع إنتاجية لغرض إنتاج سلع أو خدماتومبا أن االستث 
  1:التايل النحو على االستثمار قرارات تصنيف ميكن فإنه منافع مستقبلية

 تشكل اليت لةاملتداو  املوجودات يف االستثمار حول القرارات من اجملموعة هذه تدور :األجل قصریة استثمارية قرارات -  
 السلعي املخزون و املدينة الذمم و املؤقتة االستثمارات و النقد مثل الشركة يف الداخلي االستثمار حركة من مهما جزء

 السليم فالقرار املايل املطلوبة السيولة ضمان و حتديد يف و عوائدها تعظيم و حتقيق على املنشأة بقدرة اجلزء هذا الرتباط
  املتداولة. املوجودات يف االستثمارات حلجم األمثل االقتصادي احلجم منيتض الذي القرار هو

 املتمثل و اآلجل طويل االستثماري باإلنفاق القرارات من اجملموعة هذه هتتم: اآلجل طويلة االستثمارية القرارات -
 من بنوع الرتباطه املالية القرارات عبأص أنه املالية القرارات من النوع هذا عن املعروف و الثابتة املوجودات يف باالستثمار
 من النوع هذا أن إىل إضافة املستقبل يف طويلة لفرتات سنوية عوائد يضمن و حیتويها اليت  املبالغ بكرب يتصف االستثمار
 .الشركة يف اإلنتاجية العملية حدود يرسم االستثمار

 االتساع يف املتمثل للشركة االسرتاتيجي بالتخطيط القرارات من اجملموعة هذه هتتم: اإلسرتاتيجية االستثمارية القرارات -
 . العاملية األسواق يف أو التفكيــر احملليـة األسواق على سيطرهتا يف الثبات و النمو و
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  قرارات التمويل  -ب
وقت وبالشروط تتمثل  قرارات التمويل يف تلك القرارات اليت تتعلق بتدبری األموال املطلوبـة للشركة بالكميـة ويف ال

حيث أن هذا النوع من القرارات يرتبط ارتباطا وثيقا بقرارات االستثمار فهو يبحث عن كيفية توفری مصادر  2املناسبة،
متويل استثمارات الشركة حيث تتمثل هذه املصادر يف الوسائل واألدوات اليت تستخدمها إدارة الشركة يف احلصول على 

ا االستثمارية واجلارية وعلى هذا األساس فإن هيكل متويل الشركة يعتمد املصادر املتاحة األموال الالزمة لتغطية نشاطاهت
يف األسواق والبيئة املالية اليت يتواجد هبا، وكلفة املصدر املقرتح مقارنة باملصادر األخرى وكذلك مع العائد على االستثمار 

 1التسديد وعالقتها بالتدفقات النقدية املتوقعة.ومدى مالئمة مصادر التمويل لالستثمارات املقرتحة، وفرتة 

 2وبرغم من تنوع مصادر التمويل إىل أنه ميكن تقسيمها حسب األجل الزمين كما يلي:

مصادر متويل طويلة األجل: وهي تلك املصادر اليت تكون مدتـها أكـثر مـن سـنة وتستـخدم يف االستثمارات طويلة  -
تمويل اخلارجية ) املديونية( مثل قروض طويلة األجل و السندات، ومصادر متويل األجل، وهي تنقسم إىل مصادر ال

 داخلية )امللكية( مثل االحتياطات أو األرباح احملتجزة.

مصادر التمويل قصری األجل: وهي تلك املصادر اليت تكون مدهتا عادة أقل من سـنة و تسـتخدم يف االستثمارات  -
سم إىل مصادر متويل داخلية )امللكية( مثل األرباح الدورية احملققة من دورات اإلنتاج اجلارية قصریة األجل، وهي تنق

 ومصادر متويل خارجية )املديونية( مثل االئتمان املصريف واالئتمان التجاري.

تؤثر على  واالعتـبارات اليتكما أن الشركة تعتمد أثناء املفاضلة بني مصادر التمويل على العديد من املؤشرات 
 يلي عرض ألهم العوامل املؤثرة على القرار التمويلي: وفيماهذا القرار، 

: تعترب تكلفة االقرتاض من أهم احملددات املعتمدة يف اختيار وسيلة التمويل، حيث   أهنا تؤثر على تكلفة االقتراض -
االستثمار، كلما أدى ذلك إىل نسبة القروض يف اهليكل املايل للشركة، فكلما زادت هذه التكلفة عن معدل الـعائد عن 

 ،التقليص من االقرتاض
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إن املقصود هنا هي مردودية األصول، و اليت تسمى أيضا املردودية اإلقتصادية، حيث أن الشركات اليت  :المردودية -
مرتفعة  متتلك متويل ذايت كبری يف الغالب هي األقل استدانة، وعليه فالتمويل الذايت يكون كبری كلما كانت املردودية

 وبالتايل يقل جلوء الشركة إىل مصادر التمويل اخلارجية. 

جند يف الغالب أن الشركات الكبریة يتسم نشاطها بالتنويع مما جيعلها أقل عرضة للمخاطر، ويدفعها إىل : حجم الشركة -
القرتاض خوفا من تعرضها زيادة االقرتاض، على عكس الشركات الصغریة اليت يقل عندها تنويع املنتجات مما حیرمها من ا

 ملخاطر العجز املايل و اخلروج من السوق

إن قرار التمويل يف بعض األحيان يتأثر بالوفورات الضريبية، حيث أن قيام الشركة باالقرتاض لتمويل  :الضرائب -
ذلك لطرح الفوائد استثماراهتا له فوائد ضربية مقارنة مع قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة لتمويل هذه االستثمارات و 

 1على القروض من دخل الشركة قبل حساب الضريبة.

وهي املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة أو عملياهتا الرئيسية يف وقت ال تتحمل الشركة أي دين، فكلما  :خماطر التشغيل -
  2زيد من اخلطورة.زادت هذه املخاطر كلما قلت قدرة الشركة على استخدام الدين ألن استخدام املزيد من الدين سي

إن قرار التمويل يتضمن اختيار املزيج املناسب ملصادر التمويل املختلفة لتحقيق التوازن بني العائد واملخاطرة، ومنه        
جيب حتديد اهليكل التمويلي املناسب الذي يؤدي إىل االستخدام األمثل للموارد املتاحة                                        

 ا يؤدي إىل حتقيق النمو والتوسع املستمر.مب

 3:ومن أهم خصائص اهليكل التمويلي املناسب ما يلي 

مبعىن أن يكون هيكل التمويل من العوامل املناسبة على حتقـيق الـمزيد من األربـاح علـى أن يكون ذلك بأقل : الرحبية -
 تكلفة ممكنة للحد من اآلثار السلبية للمخاطر املالية.

 وتعين أن ال يتم اإلفراط يف االعتماد على الديون إىل احلد الذي يعرض الشركة للعسر املايل.: سيولةال -

األموال، حيث يتيح للشركة  يتميز بالقدرة على تعديل مصادرويعين ذلك أنه ينبغي على اهليكل التمويلي أن  :املرونة -
 ع مراعاة احلصول على االحتياجات املالية بأقل تكلفة.القدرة على التصرف يف املواقف املتغریة والتكيف معها، م
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تعين احتواء هيكل التمويل على أفضل الشروط املالية اليت حتد من املخـاطر املاليـة ومن درجة الرقابة اليت : الرقابة -
 يفرضها املقرضون على أعمال الشركـة، أي خـطر فقـدان السيـطرة على اإلدارة.

من االهنيار أو االرتباك املايل، حبيث ال ينبغي االقتصار على تدعيم القدرة  حملافظة على الشركةاحليطة واحلذر: أي ا -
 على االقرتاض فحسب، بل ميتد إىل العمل على تولـيد تدفقـات النقـدية التـي من خالهلا يتم الوفاء بالتزامات االقرتاض.

 

 قرار توزيع األرباح  -4

ك من القرارات الرئيسية لإلدارة املالية ما يتعلق مبوضوع توزيع األرباح على مستحقيها كذل  يعترب قرار توزيع األرباح 
 من املالك أو محلة األسهم.

يتمثل األول  األمهية حيثمن  بني مطلبيـن علـى مسـتوى واحــد فاملدير املايل كثریا ما يواجه عمليا مشكلة كيفية التوفيق  
احملققة على أصحاهبا إلرضائهم، ويتمثل الثاين يف حاجة املنظمة إىل هذه األرباح يف ضرورة التوزيع النقدي لألرباح 

إلعادة استثمارها يف عملياتـها اإلنتاجـية، حيـث أن التوسـع يف التوزيعات النقدية لألرباح من شأنه رفع سعر السهم يف 
ة الشركة ككل، يف حني أن تقليص التوزيعات السوق لزيادة إقبال املستثـمرين املرتقـبني على شرائها مما يزيد من قيم

ألهداف زيادة اجلزء املوجه منها ألغراض التوسع يف اإلنفاق على الفرص االستثمارية املرتقـبة يزيد من فرص الرحبـية مما قد 
 يتسـبب يف اعرتاض البعض من املالك الخنفاض أنصبتهم النقدية من األرباح املتوقعة.

  1ر تظل مرهونة بقدرته على تقرير السياسة املناسبة فيما يتعلق بتوزيع األرباح.وهلذا فكفاءة املدي    

ومن مث جيب على اإلدارة أن تقرر ما إذا كانت ستقوم بإجراء توزيعات على محلة األسهم أم ال؟ و ما مقدر تلك 
 وفيما سة املتبعة يف توزيع األرباحالتوزيعات؟ وما هي النسبة املثلى لتلك التوزيعات؟ فهذه القرارات ستحدد عن طريق سيا

  2:يلي عرض ألهم السياسات املتبعة

تقضي هذه السياسة بتوزيع ما تبقى بعد احتجاز ما يلزم لتمويل املوازنة الرأمسالية املثلى، ويتم  :سياسة األرباح املتبقية -
طلوب من التمويل الذايت )املسامهني( مث ذلك من خالل حتديد احتياجات املوازنة الرأمسالية املثلى مث حتديد املبلغ امل

السياسة مبنية على أساس أن املستثمرين يفضلون األرباح احملتجزة شرط أن  احتجاز املبلغ املطلوب وتوزيع الباقي، فهذه
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يعد استثمارها مبعدل عائد يفوق ذلك املعدل الذي يستطيع املستثمر احلصول عليه من خالل استثمارات بديلة ذات 
مماثلة، وهذا ممكن جدا ألن توزيع األرباح يتضمن دفع ضرائب على األرباح املوزعة وكذلك عموالت وسطاء مما  خماطر

 الذي يستطيع املستثمر حتقيقه على استثمارات بديلة. جيعل العائد على األرباح احملتجزة أعلى من العائد

يمة ثابتة كتوزيعات ثابتة مث حتافظ عليها أو تقوم بزيادهتا ق أي حتدد الشركة :توزيعات الثابتة أو اليت تنمو مبعدل ثابت -
مما يتطلب منو األرباح بشكل معقول أي مبعدل ثابت إلمكانية تنفيذ هذه السياسة، واليت من شأهنا إعطاء املستثمرين 

 دخال منتظما وكذلك تعطيهم إشارة بأن اإلدارة واثقة من مستقبل األرباح.

يتم توزيع األرباح بنسبة ثابتة وهذا يعين عدم ضرورة ثبات قيمة التوزيعات أي تكون قيمتها  أي :نسبة توزيعات ثابتة -
 حسب األربح احملققة.

: تعترب هذه السياسة حالة وسط بني توزيعات ثابتة )أو معدل غری ثابت( توزيعات منخفضة ثابتة مع إضافات -
ثابتة مضافا إليها زيادة مهمة   أما إذا كانت أرباح الشركة وسياسة نسبة ثابتة، ففي السنوات اجليدة توزع القيمة ال

 متذبذبة أو حتتاج الشركة إىل متويل ملشاريعها بشكل كبری فإنه يتم توزيع قيم مقدور عليها.  

 1وهناك العديد من العوامل اليت تؤثر على سياسات توزيع األرباح منها ما يلي:

هبا الشركة كأرباح حمتجزة عادة ما تستثمر يف أصول مطلوبة كاملباين واآلالت  حالة السيولة: إن األرباح اليت احتفظت -
واملخزون، وأصول أخرى، وال حیتفظ هبا يف شكل نقدي، وهكذا قد ال تستطيع الشركة توزيع أرباح نقدية بسبب حالة 

فهي تكون يف حاجة كبریة السيولة لديها، ويكون ذلك كثریا يف الشركات النامية حىت ولو كانت حتقق أرباح عالية 
 لألموال.

 احلاجة لسداد الديون: إذا كان على الشركة ديون و جيب تسديدها فقد يتطلب ذلك احتجاز األرباح. -

القيود املتضمنة يف عقود الديون: عادة ما تقيد عقود القروض طويلة األجل قدرة الشركة يف دفع توزيعات أرباح نقدية،  -
أنه ميكن توزيع األرباح احملققة بعد العقد  أي)قبل قد شرط عدم توزيع األرباح احملتجزة من حيث كثریا ما يتضمن الع

االلتزامات املتداولة(  –فقط( وكذلك شرط عدم توزيع األرباح عندما يكون صايف رأس املال العامل )األصول املتداولة 
 أقل من مبلغ حدد.
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الذين )املسامهني درجة اجلاذبية النسبية لتوزيع األرباح احملققة   على معدل الربح: إن معدل العائد على األصول حیدد  -
  سيستثمروهنا يف أماكن أخرى( أو استخدام هذه األرباح يف الشركة.

التعامل مع سوق األوراق املالية: إن الشركات الكبریة اليت حتقق استقرارا يف أرباحـها يكـون من السهل عليها التعامل  -
االقرتاض من أسواق رأس املال حمدودة حيث  قدرهتا علىاملال، أما املؤسسات اجلديدة والصغریة فتكون مع أسواق رأس 

جيب على هذه املؤسسات االحتفاظ بأرباح حمتجزة أكرب من املؤسسات اليت لديها استقرار يف أرباحها وذلك لتمويل 
 عملياهتا.

أرباحها الداخلية على أساس أن احلصول على أمول عن إن بعض الشركات تتوسع فقط بقدر  التحكم يف الشركة: -
طريق بيع أسهم إضافية جديدة يضعف سيطرة املسامهني احلاليني على الشركة وبالتايل فإن اعتمادها على التمويل 

    الداخلي سيخفض من األرباح املوزعة على املسامهني. 

يؤثر بشكـل كبـری علـى الرغبة يف التوزيعات حيث جند إن املوقف الضريبـي  :الضرائب الشخصية على دخل املساهم -
الكثری من املستثمرين يفضلون أن يدفع هلم أربح منخفضـة نسبيـا شرط أن يعاد استثمار األرباح احملتجزة مبعدل عائد 

 مرتفع، وهذا ألن توزيع األرباح معرض ملعدالت عالية لضريبة الدخل الشخصية.

من استخدام الشركة كوسيلة الحتجاز  األقوياء ماليا لكي مينع املسامهني :ملناسب لألرباحالضرائب على الرتاكم غری ا -
األموال داخلها بقصد التهرب الضرييب إذا و صلوا إىل شرائح عالية لضريبة الدخل، فإن القوانني الضريبية املطبقة تفرض 

      ضريبة إضافية على تراكم األرباح بشكل غری مناسب.

 تخاذ القرارات المالية باستخدام قائمة التدفقات النقدية إالث :المبحث الث
ميكن استخدام قائمة التدفقات النقدية يف تقدير سيولة الشركة ومالءهتا املالية وكذلك تقييم جودة أرباحها، وذلك 

ومات حول الوضعية من خالل النسب املالية اليت ميكن اشتقاقها من هذه القائمة، حيث توفر هذه املؤشرات الكمية معل
 املالية للشركة مما يساعد يف صنع قرارات مالية مناسبة. 

 المطلب األول: استخدام قائمة التدفقات النقدية في التحليل المالي 
تعترب قائمة التدفقات النقدية صلة الوصل بني قائميت الدخل و امليزانية، لذلك فإهنا ميكن أن تكشف نقاط القوة 

لشركة من خالل املعلومات املهمة اليت تكشفها، وما ميكن أن يتوصل إليه حتليلها من مؤشرات  و الضعف يف نشاط ا
 كمية توفر أداة مهمة لتقييم سياسات الشركة يف جمال االستثمار والتمويل والتوسع املستقبلي.
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سب املالية اليت ميكن إن املعلومات اليت تتضمنها قائمة التدفق النقدي ميكن استخدامها يف اشتقاق جمموعة من الن
 االسرتشاد هبا يف تقييم األوجه املختلفة لنشاط الشركة واختبار مدى كفاءهتا يف توظيف املوارد املالية املتوفر لديها.

كما يعتقد البعض أن أمهية قائمة التدفقات النقدية يف توفری املؤشرات عن نشاط الشركـة ومستقبلهـا ال تقل أمهية 
( دمج قائميت الدخل 1699)سنة  ketz and largryالدخل وامليزانية، ولذلك اقرتحت دراسة عما توفره قائميت 

والتدفقات النقدية بقائمة واحدة يطلق عليها قائمة الدخل والتدفقات النقدية، كما توصلت دراسات أخرى إىل وجود 
( 1693سنة )Sunder رى وتوصلت دراسة عالقة قوية بني مقاييس التدفقات النقدية تعترب مكملة للقوائم املالية األخ

إىل استنتاج أن املستثمرين واملهتمني ماليا قد أبدو اهتماما بالتدفقات النقدية     وليس بالعائد احملاسيب، وهو ما يؤشر 
 Largary andأمهية هذه التدفقات للمستثمرين بدال من العائد احملاسيب على االستثمار، وتناولت دراسة 

Stickneg  ( واليت ربطت بني أمهية التدفقات النقدية وإفالس الشركات األمريكية اليت مل هتتم بالتمييز 1691نة )س
)سنة  Lielke and Giacomineبني صايف الدخل وصايف التدفقات النقدية، هذه األمهية تبلورت أيضا يف دراسة 

كن اشتقاقها منها ميكن أن تكون أداة مهمة ( اليت أكدت حقيقة أن قائمة التدفقات النقدية واملؤشرات اليت مي1699
يف قياس وتقييم جودة الرحبـية والسـيولة عن طريق ربط بيانات الدخل ببيانات التدفقات النقدية حيث ميكن تقييم جودة 

      1الرحبية والسيولة النقدية ومتطلبات التمويل.

 قديةالمشتقة من قائمة التدفقات الن نسب السيولة المطلب الثاني :
على مواجهة التزاماهتا قصریة األجل عند استحقاقها باستخدام أصوهلا  شركةتعرف السيولة بأهنا مدى  قدرة ال      

   2السائلة و الشبه السائلة كاألصول املتداولة.

صریة األجل. وتقوم نسب السيولة بربط األصول املتداولة باملطلوبات املتداولة ملعرفة الوضع املايل للشركة يف الفرتة ق
وترتبط قوة أو ضعف سيولة الشركة مبدى توفر صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية ، فإذا كان صايف التدفق 
النقدي من األنشطة التشغيلية موجبًا فهذا يعين أن هناك فائضًا نقديًا ميكن إلدارة الشركة أن تستخدمه إما يف توسيع 

د الديون طويلة األجل . أما إذا كان سالبًا فهذا يعين أن على الشركة أن تبحث عن األنشطة االستثمارية أو يف تسدي
 3مصادر لتمويل العجز وذلك إما ببيع جزء من استثماراهتا أو بالتمويل طويل األجل.

                                                           
 . 024-027ص-ص ،2115، األردن، 2منير شاكر و آخرون، التحليل المالي )مدخل صناعة القرارات(، دار وائل للنشر و توزيع، ط_  1
 .211، ص2112، 0شعيب شنوف، محاسبة الشركة ) طبقا للمعايير المحاسبية الدولية(، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، الجزائر،ج_  2
رباح وذلك من وجهة نظر األهمية النسبية للنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة وجودة األ، عبد الناصر شحدة السيد أحمد_  3

 و محللي األوراق المالية في بورصة عمان، رسالة ماجستير تخصص محاسبة، كلية العلوم اإلدارية والمالية، محللي االئتمان في البنوك التجارية األردنية 

 .20-21ص-ص ، 2112جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 
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 النقدية لتقييم سيولة الشركة ما يلي: ومن أهم النسب اليت ميكن اشتقاقها من قائمة التدفقات      

 وحتدد بالعالقة التالية: ة النقدية:نسبة تغطي 

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية و التمويلية

وتشری هذه النسبة إىل قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية ملواجهة التزاماهتا االستثمارية       
 4يلية الضرورية، وما مدى احلاجة إىل التمويل عن طريق االقرتاض أو بواسطة أدوات امللكية أو من خالل الطريقتني.والتمو 

 

 : نسبة املدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون: وحتدد بالعالقة التالية 

 فوائد الديون

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

يئ وينبئ مبشاكل قد إىل قدرة الشركة على تسديد فوائد الديون، واخنفاض هذه النسبة مؤشر س وتشری هذه النسبة      
 تواجهها الشركة يف جمال السيولة الالزمة لدفع الفوائد املستحقة للديون؛ 

 :وحتدد بالعالقة التالية : نسبة التوزيعات النقدية 

 التوزيعات النقدية للمسامهني 

 من األنشطة التشغيلية صايف التدفقات النقدية 

وتوفر هذه النسبة معلومات عن السياسة اليت تتبعها إدارة الشركة يف جمال توزيع األرباح النقـدية من خالل تدفقاهتا            
النقدية من األنشطة التشغيلية ومدى استقرار هذه السياسة، كما أن اخنفاض هذه النسبة يشری  إىل قدرة املنشأة على 

 وزيعات األرباح دون احلاجة إىل مصادر متويل خارجية؛تسديد ت

 :وحتدد بالعالقة التالية : نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

                                                           
  .025منير شاكر و آخرون، مرجع سابق، ص_  4
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 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

 االحتياجات النقدية األساسية

ات النقدية اخلارجة تدفقات نقدية داخلة لتغطية التدفق وتبني هذه النسبة مدى قدرة أنشطة الشركة على توليد        
نقدية األساسية ما لألنشطة التشغيلية ولإلنفاق الرأمسايل وسداد أقساط الديون طويلة األجل، ويقصد باالحتياجات ال

 يلي: 

 . التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة التشغيلية 
 .مدفوعات أعباء الديون 
 للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية . اإلنفاق الرأمسايل الالزم 
 سداد الديون املستحقة خالل العام ؛ 

   وحتدد بالعالقة التالية: : نسبة التدفقات من األنشطة التشغيلية إىل مدفوعات الديون طويلة األجل 

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 مدفوعات الديون طويلة األجل

طويلة األجل  وكلما  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على سداد الديون تقيس هذه النسبة مدى كفاية
؛لارتفعت هذه النسبة كان ذلك مؤشراً إجيابياً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا طويلة األج  

 :وحتدد بالعالقة التالية: نسبة أثر االستهالك واإلطفاء 

 مصروف االستهالك + اإلطفاء

 دفقات النقدية من األنشطة التشغيليةصايف الت

ة، وميكن اعتبار وتساعد هذه النسبة يف إظهار أثر االستهالك و اإلطفاء على النقدية من األنشطة التشغيلي   
ة؛الشركة أكثر كفاءة إذا كان أثر االستهالك و اإلطفاء لديها قليال على النقدية من األنشطة التشغيلي  

 :دد بالعالقة التالية:وحت نسبة إعادة االستثمار 

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 مشرتيات املوجودات طويلة األجل
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وتقيس هذه النسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لتمويل شراء املوجودات طويلة األجل . 
ة إىل النفقات الرأمسالية يف أهنا تأخذ بعني االعتبار وختتلف هذه النسبة عن  نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلي

مجيع  مشرتيات املوجودات طويلة األجل واملتضمنة األراضي واملباين وليس املوجودات الالزمة للمحافظة على الطاقة 
 اإلنتاجية فقط؛

 وحتـدد  ألنشـطة التمويليـة:نسبة التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية على التدفقات النقدية الداخلة مـن ا
   بالعالقة التالية:

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية

 التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية

يف  تمويلية على متويل االستثماروتبني هذه النسبة مدى مسامهة التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة ال     
جل، وتعترب كذلك مؤشراً على مدى إسهام املصادر اخلارجية يف متويل االستثمار يف املوجودات املوجودات طويلة األ

 1إدارة الشركة. من قبلواملقرضني معلومات عن كيفية استخدام استثماراهتم  لذا توفر للمستثمرينطويلة األجل، 
 :وحتدد بالعالقة التالية: نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إىل املطلوبات املتداولة 

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 املطلوبات املتداولة

وتبني هذه النسبة قابلية التدفقات النقدية املتولدة من األنشطة التشغيلية على تغطية التزامات الشركة املتداولة أي  
قصریة األجل من واقع السيولة النقدية الناجتة عن األنشطة  أهنا مؤشر على قدرة الشركة على تسديد الفواتری و االلتزامات

 التشغيلية،

 :وحتدد بالعالقة التالية: نسبة التدفقات النقدية اخلارجة لنفقات االستثمارية 

 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية للنفقات االستثمارية

                                                           
 .23-22حدة السيد أحمد، مرجع سابق، ص_ عبد الناصر ش 1
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قات النقدية من األنشطة التشغيلية على تغطية املصروفات الرأمسالية وتعترب هذه النسبة مقياس لقابلية التدف
)التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية(، وهي مؤشر يعكس قدرة الشركة على متويل شراء األصول الرأمسالية 

 1الالزمة من واقع السيولة النقدية الناجتة عن األنشطة التشغيلية.

 وحتدد بالعالقة التالية: :التدفقات النقدية احلرة 

       2)اإلنفاق الرأمسايل+ التوزيعات(. -صايف التدفقات احلرة = صايف التدفقات من األنشطة التشغيلية     

التدفق النقدي احلر هو ذلك املبلغ الذي يكون للشركة حرية استخدامه يف شراء االستثمارات اإلضافية وتسديد        
ينة أو زيادة سيولة الشركة، كما عرف كذلك على أنه قيمة التدفق النقدي الذي ميكن للشركة أن الدين وشراء أسهم اخلز 

 توفره ملقابلة أي فرص استثمارية مفاجئة.  

و جيب أن تغطي هذه النقدية كال من عمليات التشغيل اجلارية و املستمرة، و الفوائد، وضرائب الدخل، 
  3وتوزيعات األرباح.

 وحتدد بالعالقة التالية: رأمسايل:نسبة اإلنفاق ال   

 اإلنفاق الرأمسايل

 التدفقات النقدية الداخلة من إصدار أسهم وسندات وقروض طويلة األجل

تعرب هذه النسبة عن مدى مسامهة مصادر التمويل طويلة األجل  يف متويل األصول الثـابتة، كمـا أن اخنفاض هذه       
 يف املخزون وزيادة االستـثمارات املـالية، ولذالـك فإن هذه النسبة النسبة قد يكون نتيجة االستثمار 

 

   1توفر مؤشرا للمستثمرين و املقرضني عن كيفية استخدام استثماراهتم من قبل اإلدارة.

                                                           
 .72، ص 2112لنشر والتوزيع، فلسطين،  SME Financial، فهمي مصطفى الشيخ، التحليل المالي_  1

 .024، ص2112الجامعي الحديث، مصر، كمال الدين الديهاوي، تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار، المكتب _  2

 .53، مرجع سابق، صا اهللسوزان عط_  3
رسالة ماجستير تخصص إدارة أعمال، قسم العلوم التجارية،  اليمين سعادة، استخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات اإلقتصادية وترشيد قراراتها،_1 

 .24ص ، 2112جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة،  كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير و العلوم التجارية، 
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 المشتقة من قائمة التدفقات النقديةنسب الربحية  المطلب الثالث :
واملبيعات يف الشركات التـجارية أو العـالقة بني األرباح و قيمة اإلنتاج تعرف الرحبية بأهنا العالقة بني األرباح الصافية 
 2للمشاريع االستثمارية يف الشركات الصناعية.

وتعترب الرحبية هدف أساسي، وأمر ضروري لبقاء عمل الشركة واستمرارها، وغاية يتطلع إليها املسامهون، و مبا أهنا 
مارات اليت سامهت يف حتقيق هذه األرباح فإن جند جهدا كبریا يوجه حنو عبارة عن العالقة بني األرباح و االستث

 االستخدام األمثل للموارد املتاحة هبدف حتقيق أفضل عائد ممكن للمسامهني.

قدرة الشركة على توليد األرباح من  املوارد لتقييمويتم حتديد نسب الرحبية لقياس كفاءة اإلدارة يف استخدام 
مقارنة بالنفقات وغریها من التكاليف اليت تكبدهتا خالل فرتة زمنية حمددة وهي أيضا أداة هامة لقياس  أنشطتها التشغيلية 

 باإلضافة إىل أهنا مؤشر عن مدى أمهية ارتفاع النقدية لألنشطة التشغيلية 37كفاءة اإلدارة يف استخدام املوارد املتاحة،
وجودة األرباح ألهنا تعتمد على األساس النقدي وليس على  فكلما ارتفع صايف التدفق النقدي كلما ارتفعت نوعية

 4أساس االستحقاق.

 النقدية لتقييم جودة أرباح الشركة ما يلي: ومن أهم النسب اليت ميكن اشتقاقها من قائمة التدفقات

 :وحتدد بالعالقة التالية: نسبة الفوائد و التوزيعات املقبوضة 

اد الفوائد و التوزيعات املقبوضةملتحصالت النقدية املتحققة من إير ا  

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

وتوفر هذه النسبة مؤشرا عن مدى أمهية املتحصالت النقدية من االستثمارات املالية يف األسهم والسندات أو 
 1االستثمار يف القروض مقارنة بالتدفقات النقدية للشركة من أنشطتها التشغيلية.

 وحتدد بالعالقة التالية: )دليل( النشاط التشغيلي:مؤشر   

                                                           
 . 042، ص 2113وليد ناجي الحيالي، التحليل المالي، منشورات األكاديمية العربية، الدنمارك، _ 2

  .40فهمي مصطفى الشيخ، مرجع سابق، ص _3

 .024مرجع سابق، ص  منير شاكر و آخرون،_  4
عمل لطالب الدراسات العليا تخصص محاسبة، قسم  د وتحليل (، ورقة، قائمة التدفقات النقدية )إعدا_جميل مثنى محمد عبد اهلل، أحمد عوض العيسائي 1

 ب س ن . ،71المحاسبة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة عدن، ص 
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 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 والضرائبصايف الدخل من األنشطة التشغيلية قبل الفوائد 

يف جانب د تدفقات نقدية، كما أهنا تعكس تبني هذه النسبة مدى قدرة األنشطة التشغيلية يف الشركة على تولي
األنشطة التشغيلية وفقا ألساس االستحقاق، يف حني تعكس يف اجلانب اآلخر نتائج األنشطة التشغيلية وفقا منها نتائج 

 لألساس النقدي، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على جودة أرباح الشركة؛ 

  :وحتدد بالعالقة التالية: مؤشر النقدية التشغيلي 

 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 صايف الدخل

وختتلف هذه النسبة   عن النسبة وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية،       
 السابقة يف أهنا تأخذ بعني االعتبار عند اشتقاقها الفوائد والضرائب؛

 :وحتدد بالعالقة التالية: نسبة التدفقات النقدية من املبيعات إىل املبيعات 

 صايف التدفق النقدي من املبيعات

 صايف املبيعات
تبني النسبة املئوية للتدفقات النقدية من املبيعات، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة الشركة يف    

 حتصيل النقدية من املبيعات؛
 :لية:وحتدد بالعالقة التا نسبة العائد على حقوق امللكية من التدفقات النقدية التشغيلية 

 صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 حقوق امللكية                                                                         

 تبـــــــــــني هـــــــــــذه النســـــــــــبة العائـــــــــــد علـــــــــــى حقـــــــــــوق امللكيـــــــــــة مـــــــــــن التـــــــــــدفقات النقديـــــــــــة مـــــــــــن األنشـــــــــــطة التشـــــــــــغيلية                                            
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مؤشراً إجيابياً على كفاءة الشركة، وتشـبه هـذه النسـبة نسـبة معـدل العائـد علـى حقـوق 

 امللكية ولكنها حتتسب باستخدام التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بداًل من رقم صايف الدخل؛

 :وحتدد بالعالقة التالية: نسبة العائد على األصول من التدفقات النقدية التشغيلية 
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 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 إمجايل األصول

وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أصول الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل        
 املستقبل، وتشبه هذه النسبة معدل االستثمار يف للمزيد منذلك على كفاءة الشركة يف استخدام موجداهتا، وحافز 

  1العائد على املوجودات باستثناء استخدام التدفقات النقدية بداًل من رقم صايف الربح.

 

 :28وحتدد بالعالقة التالية: نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي 
ة التوزيعات النقدية لألسهم املمتاز  –صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية             

املتوسط املرجح لألسهم العادية      

وتبني هذه النسبة حصة السهم العادي من صايف التدفقات من األنشطة التشغيلية، كما أهنا تعكس قدرة الشركة على 
 3توزيع األرباح النقدية.

 : الثاني الفصل خالصة

 القائمة هذه تعطي حيث املالية القوائم ملستخدمي بالنسبة املالية وائمالق أهم من النقدية التدفقات قائمة تعترب

 فمعلومات املايل، املركز وقائمة الدخل قائمة تعطيها اليت تلك عن وداللتها مضموهنا يف خمتلفة معلومات

 املستقبلية ديةالنق للتدفقات املنشأة حتقيق إمكانية تقدير على املالية القوائم مستخدمي تساعد النقدية التدفقات

 النقدية التدفقات بتحقيق يهتم الذي واملقرض للمستثمر األمهية غاية يف يعترب املوضوع الختاذ القرارات مبختلفها وهذا
 . خاصة عناية التدفقات هذه تويل اليت اإلدارة وكذلك القصری األجل الرحبية يف من أكثر

                                                           
 .21-02_ عبد الناصر شحدة السيد أحمد، مرجع سابق، ص 1

في تحسين دقة النماذج المبنية على نسب االستحقاق  محمد عطية مطر، أحمد نواف عبيدات، دور النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية_ 2
، 14، العدد 17مج وذلك في التنبؤ بالفشل المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ، الجامعة األردنية، المجلة األردنية في إدارة األعمال، 

 .422- 414ص -، ص2113

 .02عبد الناصر شحدة السيد أحمد، مرجع سابق، ص_ 3
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 صاىف على املالية التعرف القوائم ملستخدمي يتيح أنشطة ثةثال حتت النقدية التدفقات تبويب أن تقدم ما إىل أضف
 املالية القوائم مستخدمي من وأن الكثری خاصة مستقلة، بصورة حده على نشاط كل من الناجتة النقدية التدفقات
 جبةمو  نقدية تدفقات هو النجاح أن يعتقد البعض بل أن التشغيل، أنشطة من النقدية بالتدفقات خاصة بصفة يهتمون

 .التشغيل أنشطة من

 نقدية تدفقات توليد على املنشأة قدرة مدى على الداللة يف التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات أمهية وتربز

 ذلك دل موجبا النقدية التدفقات صايف كان وكلما للتشغيل، الالزمة اخلارجة النقدية التدفقات لتغطية كافية داخلة

 .ورحبيتها املنشأة سيولة أمهية على

 أو درجة املنشأة ومنو توسع درجة عن مؤشرا تقدم كوهنا يف االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات أمهية وتربز
 .والنمو التوسع على جيد مؤشرا يعد ذلك فإن التدفقات هذه زدت ا فكلما ، وانكماشها احنصارها

 عن ةكامل صورة املالية القوائم مستخدمي تعطي كوهنا يف التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات أمهية تأيت كما
 باالقرتاض. التمويل أو امللكية حقوق من عملياهتا متويل يف املنشأة سياسات
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 المبحث األول: التعريف بمؤسسة مطاحن الزيبان القنطرة   
 المطلب األول: التعريف بالمؤسسة

 مطاحن الزيبان القنطرة مؤسسة عمومية اقتصادية على شكل شركة مسامهة ذات رأس مال يقدر بـ           
األم الرياض  تابعة للشركةوهي دج، 006.062.222إىل  0222دج، ومت رفع رأس املال يف 000.222.222

وحدات تابعة هلا تتوزع يف شرق وسط  0، وهي من بني ومشتقاهتا(الصناعات الغذائية من احلبوب  )مؤسسةسطيف 
إدارة شؤوهنا ونشاطها والشركة األم تعترب كوسيط بني شركة تسيري  باالستقاللية يفوجنوب الرتاب الوطين، والوحدة تتمتع 

(SGPوبني مطاحن الزيبان وتعود هل ).ا القرارات املركزية واحلساسة 
 .والدقيق ومشتقاهتا وتسويق السميدتقوم الوحدة بإنتاج طبيعة النشاط: -
الرابط بني القنطرة ووالية بسكرة وهي تبعد  0تقع يف اجلنوب الشرقي ملدينة القنطرة على الطريق الوطين رقم الموقع: -

 كلم.  00عن الوالية بـ 
 وهي تنقسم إىل قطعتني: 0م040612الية بـ مساحتها اإلمج تقدر المساحة:-
 مبينة والباقي غري مبين. 0م44400خاصة باملطاحن واإلدارة ومنها  0م00222204مساحتها القطعة األولى: -
 تتكون من السكنات الوظيفية. 0م40610تقدر مساحتها القطعة الثانية: -
 طاقة اإلنتاج: -

 4022  قنطار يف اليوم من القمح اللني 
 0022 قنطار يف اليوم من القمح الصلب 

 سعة التخزين:-
 00222 قنطار من املنتوج النهائي 
 400222 قنطار من القمح 

مسيد ممتاز، مسيد عادي، دقيق ممتاز، دقيق اخلبازة، خنالة، القمح اللني، خنالة القمح الصلب، تشكيلة منتجاتها: -
 لنخالة املكعبة، السميد الثانوي.ا

 لماء:من ا احتياجات المؤسسة -
 0222 .لرت من املاء يوميا 
 .أما الكهرباء فتستهلك حسب عمل اآلالت 

 عامل. 416يقدر عدد عمال الوحدة حاليا بـ الطاقة التشغيلية: -
 
 
 



 الفصل الثالث: دراسة حالة شركة مطاحن الزيبان القنطرة  
 

70 

                                          المطلب الثاني:أهداف وسياسة المؤسسة  
 أهداف المؤسسة: -1

فسة قوية من املنتجات الوطنية اخلاصة والعمومية وحىت األجنبية وحىت يتسىن هلا جذب إن املؤسسة أمام منا      
 جمموعة من األهداف اليت حتاول حتقيقها وتتمثل فيما يلي:  منتجاهتا، سطرتاملستهلك لطلب 

  ة يفالتجاريانتباههم وجلب اهتمامهم لعالمتها  االقتصاديني، للفتمجهور من املتعاملني  أكربالوصول إىل 
 النوعية أوال ودائما.

  لن يتأتى إال بتضافر كل اجلهود  عموما، وذلكتغطية رغبات املستهلكني واألسر الصغرية واجملموعات احمللية
القنطرة يف حميطها االجتماعي وتثمني مفهوم اخلدمة  –الرياض سطيف مطاحن الزيبان –إلدماج الشركة التابعة 

 .ومعكم(بكم )رً ترقية ثقافة اإلصغاء إىل الزبون حتت شعا الزبون، وذلكاملؤداة إىل 
 سياسة المؤسسة:-2

عامالن  القنطرة، مهاان القدرات اإلنتاجية والوضعية املالية املرحية للشركة التابعة الرياض سطيف مطاحن الزيبان        
 :الباألفعمشجعان على انتعاش السياسة التجارية ولن تدخر أي جهد يف ترمجة هذه السياسة 

 )...التوضيح يف الشفافية للممارسات واخلدمات التجارية مع الشركاء )الزبائن، املسامهني، واحمليط 
  الشكاوىترقية ثقافة اإلصغاء إىل الزبون والتكفل النظامي لكل. 
 .تكوين وحتسيس جمموعة العمال 
  ج.االتصال يف الداخل لتفاعل كل العمال، ويف اخلارج لضمان جودة اخلدمة واملنتو 
 .التحديث وصيانة طاقة اإلنتاج 

 التنظيمي للمؤسسة: : الهيكللثالثالمطلب ا
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                                                    الهيكل التنظيمي للمؤسسة:  (01)الشكل رقم                               

 رئيس المدير العام

    التسيير مراقب

                     

 المدير العام أمانة

                  

سبامح  

 مستشار قانوني

 اإلعالمرئيس مشروع 

 اآللي            

 رئيس مصلحة

النظافة و 

 األمن

رئيس دائرة 

         المحاسبة

 و المالية

    اإلدارةمدير 

و الموارد 

 البشرية

دير م

االستغالل   

     

التجارة   مدير
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 المدير العام: الرئيس -1
 يعد املسؤول األول عن كل رؤساء اهلياكل واملصاحل ويشرف على تسيري املؤسسة من كل النواحي، باإلضافة إىل انه:

 )ميثل املؤسسة خارجيا )الناطق الرمسي للمؤسسة. 
 )يعقد اجتماعات دورية مع خمتلف اإلطارات )جملس املديرية العامة. 
 يرتأس جملس اإلدارة.  
 حفظ الصحة واألمن رئيس جلنة. 
 

 أمانة الرئيس المدير العام: -2
تعد أمانة الرئيس املدير العام مهزة الوصل بني املدير العام وباقي مصاحل املؤسسة، من مهامها )كل هذه املهام مرتبطة 

 بالرئيس املدير العام(:
 استقبال، تسجيل وتوزيع الربيد الوارد وإرسال الربيد الصادر. 
 اهلاتفية الداخلية واخلارجية وكذلك الفاكس استقبال املكاملات. 
  كتابة املراسالت وتوزيعها على خملف املصاحل. 
  حترير اجتماعات جملس اإلدارة. 
 )...استقبال الضيوف )زبائن، اإلدارة العامة للرياض، الزوار. 
 توصيل تعليمات املدير العام ملختلف رؤساء املصاحل. 

 
 واالتصال: هيئة إعادة الهيكلة، دراسة السوق -3

 .دراسة إعادة اهليكلة للمؤسسة -
 .دراسة السوق -
 .تنظيم املشاركة يف املعارض االقتصادية، اإلشهار -
 .متثل املؤسسة من ناحية اإلعالم  -
 

 المستشار القانوني: -4
 يتلخص دور املستشار القانوين يف إبداء االستشارة القانونية ملختلف املصاحل، أما مهامه فتتمثل يف:

 تكفل بقضايا الشركة حمل نزاع سواء مع األشخاص الطبيعية او املعنوية )اغلب املنازعات التجارية مع جمموع ال
 الزبائن الذين ترتب يف ذمتهم ديون جتارية غري مسددة(

 .متابعة ملفات الصكوك بدون رصيد أمام القسم اجلزئي على مستوى خمتلف اجلهات القضائية املختصة 



 الفصل الثالث: دراسة حالة شركة مطاحن الزيبان القنطرة  
 

73 

 تنفيذ اجلربي على العقارات املرهونة مبعية احملضرين القانونيني قصد حتصيل الديون املرتتبة يف متابعة إجراءات ال
 .ذمة املدين الراهن 

  متابعة ملفات التأمني على ممتلكات الشركة ضد مجيع األخطار مبعية شركة التأمني CAAT–وكالة بسكرة- 
 وحتصيل مجيع التعويضات يف هذا الشأن..

 مل اإلداري االعتيادي على مستوى الشركة:هذا فضال عن الع
 حترير املراسالت اإلدارية الداخلية واخلارجية 
  متثيل الشركة كعضو يف اللجان املختلفة كلجنة حفظ الصحة واألمن، جلنة التأديب، جلنة الصفقات،جلنة حتديد

 ومراجعة السعر، جلنة إثبات ملفات الزبائن.
 املختصة مبوجب تفويض من املديرية العامة. متثيل الشركة أمام اجلهات القضائية 

 
 

 مشروع اإلعالم اآللي:-5
مت إدماج اإلعالم اآليل يف املؤسسة من اجل تسهيل التعامالت بني مجيع املصاحل والتسريع يف وصول املعلومة باإلضافة إىل 

 النتائج السريعة واملوثقة مقارنة بالعملية اليدوية من املهام:
 داث التغريات التطورات الالزمة على الربامج التابعة ملختلف املصاحل، من بني الربامج املوجودة إنشاء برامج او أح

 اإلهتالكات...(–االستثمارات –تسيري املخزون  –احملاسبة  –الفوترة -يف املؤسسة )حساب األجور
 .برجمة وصيانة حواسيب املؤسسة 
  ادراة شبكة اإلعالم اآليل. 
 ا باإلضافة إىل تقدمي املعلومات الالزمة على خمتلف الربامج مراقبة الربامج وتطبيقه. 
 املسامهة يف اجلرد السنوي. 
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 مصلحة النظافة واألمن:  -6
 

 

 
 هيكلة مصلحة النظافة واألمن : (02)الشكل رقم                               
 
 
 

 لى أمن املؤسسة مبختلف أنواعه ونظافتها، وتنقسم اىل فرعني:تقوم هذه املصلحة باحلفاظ ع
 فرع األمن: -أ

 يشرف عليه ريس فرع مسؤول رؤساء أفواج يشرفون على جمموعة من أعوان األمن.
 ميكن تقسيم مهامهم إىل قسمني:

 
 مهام خاصة باألمن العام: -

 *حراسة املؤسسة ووسائلها واآلالت من كل سرقة أو تعدي
 من يدخل أو خيرج من مؤسسة*مراقبة كل 

 *إعطاء تأشرية دخول الشاحنات من اجل رفع املنتوج  

 مصلحة النظافة واألمن

 فرع النظافة فرع األمن

 رئيس الفوج رئيس الفوج
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 مهام خاصة باألمن الصناعي: -
 *احملافظة على امن اآلالت من األخطار 

 *رش األدوية على املواد األولية واآلالت إلزالة بعض األخطار كإزالة السوس مثال
 *احلفاظ على صحة العمال من أخطار اآلالت 

 إتقان استعمال وسائل الدفاع عن احلريق*
 

 فرع النظافة:-ب
 يوجد حتت إمرة رئيس الفرع جمموعة من العمال والعامالت املسؤولني عن:

  التنظيف الدوري 
 مراقبة مستوى خمزون املياه وتعقيمه 

 
 مراقبة التسيير وإعادة التقييم: مصلحة-7

 ن مراقبة التسيري داخل املؤسسة، من أهم مهامه:تعد من أهم املصاحل، كون أن هذه املصلحة مسؤولة ع
  إعداد امليزانية التقديرية للمؤسسة: يتم إعدادها بإتباع خطوط التوجيه اليت تقدمها املديرية العامة، وتشمل كل

 من امليزانية التقديرية للتموين، تسيري املخزون، اإلنتاج، املبيعات، االتصاالت)اإلشهار...(، املوارد البشرية.
 تقوم كل مصلحة بإعداد امليزانية اخلاصة هبا فمثال مصلحة املبيعات تقوم بإعداد امليزانية التقديرية.

 إعداد اللوح البياين للمؤسسة )التسويق، اإلنتاج، املبيعات، املوارد البشرية...( ومقارنتها مع التقديرات وحتليل النتائج.
 م نتائج األشهر السابقة.إعداد التقارير الثالثية والسداسية: متثل تراك 
 إعداد التقرير السنوي للتسيري: وهو تقرير مفصل عن نشاط املؤسسة خالل السنة 
 تقدمي إحصائية ثالثية للديوان الوطين لإلحصائيات ردا على مراسالهتم 

 أيأن دور رئيس املصلحة يكمن يف.
 مجع املعلومات من خمتلف املصاحل -
 حتليل املعلومات -
 رير الشهرية، الثالثية، السداسية والسنوية.إعداد التقا -
 االحتساب: هيئة-8

تعد وظيفة االحتساب وظيفة مستقلة، وهي تقييم مراقبة العمليات على مستوى مصاحل املؤسسة، وهدف املراقبة يف      
اهتم، ويف هذا اهلدف هذا اجملال تقدير وتقييم جناعة خمتلف املراقبات األخرى أي متابعة أعضاء املؤسسة يف أداء مسؤولي
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االحتساب الداخلي يقدم التحليالت، التقييمات، التوصيات، اآلراء واملعلومات اليت ختص الوظائف اليت متت فيها عملية 
 االحتساب.

االحتساب الداخلي خيتلف عن املراقبة الداخلية، فاملراقبة الداخلية هي جمموع التدابري املوجودة داخل  من جهة أخرى
املناهج وهدفها هو تأمني محاية املمتلكات، صحة العمليات، تطبيق العمليات، جودة ونوعية املعلومة وجناعة التنظيم و 

 عمال املؤسسة.
 مراحل مهمة المحتسب:

  بعدما تتم املصادفة على الربنامج السنوي تبدأ مهمة احملتسب باالعتماد على الرسالة املوجهة من طرف املديرية
سيد مهامه على املصلحة اليت سيتم احتساهبا، بالتوازي تتلقى املصلحة املستقبلة رسالة العامة لالنطالق يف جت

 من املديرية العامة تعلمها باليوم الذي ستبدأ فيه العملية.
  :يقوم احملتسب جبمع الوثائق، املراجع واملناهج وهذا لتكوين مصادر رمسية لالعتماد مرحلة الدراسة والتحضير

 يام مبهمة.عليها لتحضري الق
 .مرحلة حتضري الوسائل املادية وحتديد تاريخ إجراء املهمة مع املصلحة املعنية 
  :يعتمد احملتسب يف هذه املرحلة على اخلربة املكتسبة وتقنيات االتصال مع األفراد من اجل مرحلة التنفيذ

األفراد يركز على االستماع  اإلجابة على اإلشكاليات املطروحة واحملددة عنده مسبقا، فمثال عند االتصال مع
أكثر من توجيهه للحوار ويعتمد كذلك يف احلوار على األسلوب القمعي كأن يطرح أسئلة عامة ويرتك األفراد 
جييبون حبرية، مث يطرح مركزه جزئيا وهكذا حىت حيصل على اإلجابات احلقيقية لألسئلة احملددة، كما ميكن 

 رة.للمحتسب االستعانة باملختصني لالستشا
  شكل من مؤسسة إىل أخرى ولكن يشرتكون يف عناصر: يأخذ االحتساب:إعداد تقرير 

اسم –املرسل إليهم التقرير  –قائمة  –األهداف  –عدد التوصيات  –تاريخ املهمة  –رقم الرسالة  –اسم احملتسب -
 رئيس املصلحة.
 .التوصيات-املهمةتطورات  –أهداف املهمة – مقدمة-باإلضافة إىل: 

  أي متابعة هل مت تطبيق التوصيات.حلة المتابعة: مر 
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 االستغالل: دائرة-9

 
 هيكلة دائرة االستغالل :(03)الشكل رقم 

 
تعد دائرة االستغالل دائرة تقنية حبتة نظرا للمصاحل املكونة هلا، أساس هذه الدائرة اإلنتاج، ومهمتها حتويل القمح إىل 

أهم مصلحة يف الدائرة أما باقي املصاحل فهي مصاحل دعم من اجل حتقيق أهداف  منتهية، لذا تعد مصلحة اإلنتاج مادة
 املصلحة.

 مهام مسؤول االستغالل:
 :تحقيق األهداف المسطرة 

 بالربط بني مصلحة اإلنتاج وباقي املصاحل التابعة لإلدارة 
 احل )مصلحة املوارد البشرية، الدائرة التقنية...(بالربط بني مصاحل دائرة االستغالل مع باقي املص 

 .البحث عن الكفاءات من خارج المؤسسة عند وجود نقص 
 
 
 
 
 
 
 

 دائرة االستغالل

 مصلحة الصيانة مصلحة اإلنتاج مصلحة التموين 

 مصلحة تسيير المخزون المخبر
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 مصلحة اإلنتاج: -11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصلحة اإلنتاج هيكلة :(04)الشكل رقم 
 

 ة رئيس مطحنة وتتمثل مهامه يف:تتكون مطاحن الزيبان القنطرة من مطحنتني، يشرف على كل واحد
 )...متابعة املادة األولية )النوعية، الكمية 
 )...متابعة اليد العاملة )توفر الكفاءة املهنية 
 متابعة مراحل اإلنتاج 
 متابعة الوسائل املسخرة للعمل 
 متابعة حميط العمل 

 مصلحة اإلنتاج

ةرئيس المصلحة القديم  

 رئيس

 رئيس وردية

 مسير الدرافيل

 مسير تنظيف

 رئيس المصلحة الجديدة

 رئيس مطحني

 رئيس وردية

 

 مسير الدرافيل

 

 مسير تنظيف
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 املطحنة بـ:إذا فيما خيص اجلانب امليداين، أما فيما خيص اجلانب اإلداري، يقوم رئيس 
  حتديد كمية املادة األولية املطحونة 
 )حتديد كمية املواد املستخرجة )مواد منتهية 
  حتديد نسبة االستخراج ومقارنتها باملقاييس املعمول هبا 

 أما مهام كل من:
  :مسؤول عن متابعة سري املطحنة مع مراعاة النوعية رئيس مطحني 
 :يشرف على متابعة املطحنة رئيس وردية 
 مسؤول عن آالت الطحن  سير الدرفيل:م 
 :مسؤول عن تسيري آالت التنظيف مسير التنظيف 

 مراحل العملية اإلنتاجية:
 
 مستوى املخازنيتم فيها استقبال القمح على                                                      

 
 
 

 كبرية متيتم فيها التخلص من األوساخ الكبرية والشوائب ال        
 ختزينها يف اخلاليا                                                         

 
 

 يتم فيها إرسال القمح إىل خاليا التخزين املوجودة يف املطاحن          
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تستعمل يف هذه املرحلة عدة آالت للتنظيف من اجل تصفية املادة                                    
 األولية من الشوائب                                                   

 
                                                                                                                                                       يف هذه املرحلة يتم إضافة كميات حمددة من املاء لبلوغ نسبة                                        

 من الرطوبة من أجل فصل القشرة عن اللب لتسهيل عمليةحمددة                                                   
 الطحن                                                       

 مرحلة استقبال القمح

خزينمرحلة التنظيف التمهيدي والت  

 مرحلة التنظيف التكميلي

ى مرحلة ارسال القمح الى خاليا عل
 مستوى المطاحن

مرحلة تبليل القمح مع إعطائه 
ىوقت الراحة األول  
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 اء وقت للراحة مرة أخرىيتم تبليل وإعط        

 
 
 
 

 رافيل وتتم عملية الطحن عدة مرات ديتم استخدام آالت تسمى ال                                            
 حىت احلصول على النوعية املطلوبة              

 
 

                      والنخالة يتم فيها فصل السميد الدقيق    
            Plan   sichteurمال آالت تسمى باستع         

 
 

 تصنف املواد الناجتة لعدة أنواع بالنسبة للمسمدة واملدققة                                                 
 
 
 
 

 يتم وضع املنتوج يف أكياس خاصة خمتلفة املقاييس والسعات        
 

 المصدر: وثائق المؤسسة 
 
 سسة:منتجات المؤ  -

 كلغ(  00مسيد عادي ) –كلغ(   42 –كلغ   00مسيد ممتاز ) –مسيد غليظ 
 كلغ(  00دقيق ثانوي) –كلغ(   00 –كلغ   02دقيق عادي ) –كغ(   0دقيق ممتاز )
 خنالة مكعبة. –خنالة بيضاء  –خنالة محراء 

 مرحلة الغربلة

مرحلة تبليل القمح مع إعطائه    
وقت الراحة الثانية   

 

 مرحلة الطحن

                                   
        

 

 

 مرحلة التغليف

 مرحلة التصنيف
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 مصلحة التموين:-أ
 
 
 
 
 
 

 مصلحة التموين هيكلة: (05)الشكل رقم 
صلحة جبلب املادة األولية املتمثلة يف القمح الصلب واللني، باإلضافة إىل شراء بقية األشياء كقطع الغيار، هتتم هذه امل

 أدوات مكتب...
 فرع المشتريات: -1

 عملية الشراء على النحو التايل: وتتم الشراء،يتكون من رئيس فرع ومصفي وهو الذي يقوم بعمليات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل عملية الشراءهيكلة : (06) الشكل رقم
 
 

 مصلحة التموين

 فرع المشتريات فرع تعيير الحبوب

 عملية الشراء استالم المواد طلب شراء طلب تموين

تقدمه مختلف 
المصالح إلى 
مصلحة تسيير 

 المخزون

التأكد من استالم 
المخزون  المطلوب 

ة مع وصول الفاتور 
 ووصل االستالم

ة تتم فيها عملي
الشراء وفق 
 الطلب المحدد

في حالة عدم توفر 
المخزون تقوم 
ب المصلحة بتقديم طل

الشراء إلى مصلحة 
 التموين
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 فرع تعيير الحبوب:-2

لني( قبل ان تتم عملية الشراء، فهو  قمح .صلب يتكون من معري احلبوب، تكمن مهمته يف تعيري املادة األولية )قمح 
على  (OAIC)الذي يقدم اإلذن بشراء املادة األولية من عدمها، كما انه يصل اىل اتفاق يف سعر الشراء مع املورد 

 .06/40/0222املؤرخة يف  02حساب املعايري املنصوص عليها يف اجلريدة الرمسية رقم 
 

 مصلحة تسيير المخزون:-ب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مصلحة تسيير المخزون هيكلة: (07)الشكل رقم 

 فرع االستقبال: .1
على مسريي الصومعات الذين بدورهم يشرفون  وهذا الفرع خمصص لتسيري املادة األولية، يتكون من رئيس فرع يشرف

 على أعوان رفع املنتوج.
 يتم فيه استقبال القمح بنوعية وحتديد الكمية املستقلة وذلك باستعمال اجلسر الوازن، ووضع القمح يف الصومعات.

 
 وزن الشاحنة فارغة.–الكمية املستقبلة = وزن الشاحنة مملوءة 

سالفرع اإلر  فرع االستقبال فرع تسيير المخزون  

 مخزن األكياس مخزن قطع الغيار

 مصلحة تسيير المخزون
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فهي بذلك غري مطالبة بتحديد  ،المتغيرةطريقة الكمية الثابتة والمدة الزمنية لقمح تتبع هذه املصلحة يف طرقة طلب ا
الكمية االقتصادية، ألن الكمية تتغري حبسب التوقع )امليزانية التقديرية للمشرتيات اليت حددت سابقا( باإلضافة إىل كمية 

 لطلبية.أيام ل 42املخزون املتبقية، أما املدة الزمنية فهي حمددة مسبقا بـ 
أي أن  LIFO (First In First Out)أما فينا خيص تقدمي القمح إىل املطاحن فهذه املصلحة على طريقة 

، إال يف حاالت الزمن(القمح يفسد مبرور  ألن )وهذاالقمح الذي يدخل للمخازن أو ال يذهب إىل املطاحن أوال 
 مح مستورد فتتم عملية دجمهما معا.استثنائية كأن يكون يف املخازن قمح حملي مث يدخل للمخازن ق

 
 فرع التسيير المخزون: .2

وهذا الفرع خمصص لتسيري خمزن قطع الغيار وخمزن األكياس، يشرف على كل خمزن أمني خمزن، وهو موجود حتت مسؤولية 
 رئيس الفرع، وتتمثل مهام هذا الفرع يف: 

  ذلك.يتم تقدمي املخزون وتسجيل  توفر املخزون وإذابعد استقبال طلب التموين من خمتلف املصاحل 
  .شاما يف حالة عدم توفر املخزون يتم اعداد طلب الشراء وتقدميه اىل مصاحل التموين 
  وعند استالم املخزون بعد شراءه، يتم التأكد من مطابقة املخزون مع الطلب املقدم، مث يتم تسجيله وإعطاءه

 لك يتم ترتيبه.رقم تسجيل خاص يف بطاقة متابعة املخزون، مث بعد ذ
 .متابعة املخزون: تسجيل اي دخول او خروج يف بطاقة متابعة املخزون 
  ملصلحة احملاسبة واملالية. املخزونات وتقدميهاتقدمي شهريا جمموع املدخالت واملخرجات ملختلف 

 
 فرع اإلرسال: -3

 املنتوج، وتكمن مهامه يف: وهذا الفرع خمصص لتسيري املادة املنتهية، يتكون من رئيس فرع يشرف أعوان رفع
 

 .حتديد كمية املواد املنتهية اليت نقلت من املطاحن إىل املخازن 
 .التأشري على وصل رفع املنتوج وتسجيل الكمية، مث الطلب من األعوان رفع املنتوج يف وسائل النقل 
 .تقدمي شهريا جمموع املخرجات ملختلف املنتجات 
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 مصلحة الصيانة: -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هيكلة مصلحة الصيانة:(18)الشكل رقم 

 
 اهلدف الرئيسي هلذه املصلحة هو تأمني اخلدمات لضمان السري احلسن لآلالت املستخدمة يف عملية اإلنتاج.

من خمتلف مصاحل خاصة عند حدوث عطب متعلق باآلالت، مع حتديد نوع يتلقى رئيس املصلحة طلب التدخل 
كهربائي   ومشرف أعمال...(، بعد ذلك يقوم بتوزيع املهام على مشرف أعمال ميكانيكي العطب )ميكانيكي، كهربائي.

 ، أو يأمر بتدخل اللحامني إن تطلب األمر.وامليكانيكينياللذان يقومان بدورمها بتوزيع املهام على الكهربائيني 
على عمال املصلحة عند غياب  أما مسؤول الورشة فهو املسؤول عن كل اآلالت املوجودة يف الورشة، كما انه يشرف

 الرئيس.
 علما أن تدخل األعوان يكون فرديا أو مجاعيا عند الضرورة.

 :المخبر-د
يعد املخرب مصلحة ال ميكن االستغناء عنها يف هيكلة املؤسسة حيث يشرف رئيس املصلحة على جمموعة من األعوان     

 واملنتوجات تامة الصنع من بني هذه االختيارات:الذين يقومون بإجراء اختبارات وحتليل املادة األولية 
 لتحديد الوزن مقارنة مع احلجم من أجل االتفاق على السعر املناسب للقمح.

 

  :وهي قياس نسبة املاء يف القمح وهذا من أجل حتديد نسبة املاء اليت جيب إضافتها قبل عملية الطحن.الرطوبة 
 :السميد والدقيق من اجل حتديد كمية الرماد. جيري هذا االختبار على كل من نسبة الرماد 
 :من أجل حتديد نسبة العلك يف كل من السميد والدقيق وهل هي مناسبة أم جيب تعديلها. نسبة الغلو تين 
 :من أجل استخراج كميات السميد املمتاز والعادي وحتديد نسبهما. نسبة االستخراج 

 مصحة الصيانة

 مسؤول الورشة

 مشرف أعمال ميكانيكي فرع االستقبال فرع تسيير المخزون
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 :تامة الصنع اليت بقيت فرتة يف املخازن هل ميكن بيعها أم جيري هذا االختبار على املنتجات  نسبة الحموضة
 ال.

 التجارية:دائرة التقنية  -11

 

 

 

 

 

 

 هيكلة دائرة التقنية التجارية :(19)الشكل رقم                                         

 المبيعات:مصلحة  .أ
 يف:حتت مهامه رئيس للمصلحة وتكمن مهامه يدرج  الزبائن،املصلحة هي املتعامل املباشر مع  تعد هذه

  السوق.تقصي 
 .اإلشهار للمنتوج 
 .إرضاء الزبائن 
  املنتجات.متابعة نوعية 
  من:اليت تتكون  اجلدد،استقبال ملفات الزبائن 

  التجاري.السجل 
 .رقم القيد اجلبائي 

  الفوترة:مركز 
 تكمن مهامه يف:

 من الزبائن. إعداد وصل رفع املنتوج بعد استالم طلب الشراء 

 فرع االستقبال

 مصلحة التوزيع مصلحة النقل والوسائل العامة مصلحة المبيعات

 مركز الفوترة
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 .إعداد الفاتورة 
 .متابعة أرصدة الزبائن 
 .تقييم يومية املبيعات مرفقة بنسخ من الفواتري وتسديدات الزبائن ملصلحة احملاسبة واملالية 

 النقل والوسائل العامة: مصلحة-ب

 

 

 

 

 

 هيكلة مصلحة النقل والوسائل العامة :(11)الشكل رقم 

 ني يشرف عليهما رئيس املصلحة وتتمثل مهام الفرعني يف :تنقسم هذه املصلحة إىل فرع
 فرع النقل: -أ
 .السهر على الوثائق اإلدارية اخلاصة بالسائقني 
 .إعطاء بطاقات من اجل إعادة تعبئة خزانات الوقود اخلاصة بشاحنات وسيارات املؤسسة 
 .طلب قطع الغيار اخلاصة بشاحنات وسيارات املؤسسة عند احلاجة 
 أو نقل خاص لصاحل املؤسسة كاملهام. الزبائن،م على السائقني من اجل نقل السلع إىل توزيع املها 
  باإلضافة إىل حافلة لنقل العمال. سيارات، 1شاحنات نقل,  2يقوم بتسيري 

 

 فرع الوسائل العامة:-ب
 .السهر على إصالح الوسائل العامة التابعة لإلدارة 
  املاء.... الكهرباء،تسديد فواتري 
 الوجبات واإلقامة للزوار وكذلك ألفراد املؤسسة عند القيام مبهام. حتضري 

لوسائل العامةمصلحة النقل وا  

 فرع النقل فرع الوسائل العامة
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 الموارد البشرية: مصلحة-12

 

  

 

 

 

 

 مصلحة الموارد البشرية هيكلة :(11)الشكل رقم  

 

 المصلحة:رئيس -أ

 ومن مهامه: املصلحة،وهو املسؤول األول يف 

 بشرية:* تطبيق سياسة املؤسسة فيما خيص تسيري املوارد ال

 التطبيق الكامل لالتفاقية اجلماعية. -    

 احرتام تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة. -    

 املتابعة اليومية مللفات املستخدمني. -    

 املسار املهين للمستخدمني. متابعة تطور -       
 
 تطبيق منهجيات العمل يف اإلطار القانوين.  -

 مصلحة الموارد البشرية

ريةفرع تسيير الموارد البش فرع األجور  مراسل اجتماعي 
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 انية التقديرية للمصلحة.املسامهة يف إعداد امليز   -      
 * متابعة اإلحصائيات:

 إعداد خمطط التكوين والسهر على تطبيقه. -      
 املشاركة مع رؤساء املصاحل يف إعداد خمطط التوظيف. -      
 مراقبة كشوف األجور والرواتب للمستخدمني قبل التخليص. -      
 تقييم عملية تكوين املستخدمني. -      

 ر الموارد البشرية:تسيي فرع-ب
 عمل،قرار, شهادة  اعذار، مبهمة، بقيام أمر يف:تسجيل وترتيب كل الوثائق الواردة من خمتلف املصاحل املتمثلة  إعداد،* 

 رخصة اخلروج...
 * متابعة مستجدات ملفات املوارد البشرية.

 .* مراقبة كشف احلضور للعمال واملتمهنني وتقدميها لفرع األجور هناية الشهر
 االستثنائية.  املرضية، السنوية،* التكفل بالعطل: 
 تغيري املنصب...( التعيني، التقاعد،* حترير املقررات )

 * حترير العقوبات على العمال بعد استجواهبم. 
 
 اجتماعي: مراسل-ج

 * إنشاء ترقيم للعمال يف صندوق الضمان االجتماعي.
 لضمان االجتماعي.* دفع ملفات املرض, حوادث العمل لدى صندوق ا

 * اسرتجاع مصاريف األدوية من صندوق الضمان االجتماعي.
 السهر على متابعة ومراقبة ملفات العمال املتواجدة يف صندوق الضمان االجتماعي.* 
 فرع األجور: -د

 * تطبيق العقود اجلماعية إلعداد األجور.
 البشرية( * مجع املعلومات حلساب األجور) مقدمة من فرع تسيري املوارد

 * إدخال معطيات األجور يف قاعدة البيانات. 
 * طبع كشف األجور
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 مصلحة المحاسبة والمالية: -13
 

 
 

 
 
 
 

 هيكلة مصلحة المحاسبة والمالية :(12)الشكل رقم                                         
 
مهما   املؤسسة،ومسايرة التدفقات املختلفة املتوجهة لنشاط  احملاسبة تقنية متعارف عليها جتري بواسطتها رصد      

 ويرتجم ذلك يف شكل نتائج مكرسة ملردودية هذا النشاط وفعاليته. طبيعتها،كانت 
وتتمثل تقنية احملاسبة يف جمموعة من اإلجراءات والطرق الفنية املوجهة ملتابعة نشاط املؤسسة, ومدى تأثريه على       

و ذمتها املالية خالل مدة معينة واليت هي السنة املالية, وعليه فيمكن القول أن احملاسبة عبارة عن أداة هيكلة أمواهلا أ
لكشف وتصوير املركز املايل للمؤسسة وحتديد نتائج نشاطها من حني ألخر, وإظهار مكونات حساباهتا)ذمتها( إن هذه 

نظام متكامل لتنظيم ومسايرة التدفقات املتوجة حلركية األموال  النتائج, السيما بني دورة مالية وأخرى, فهي بصورة أمشل,
أو التشغيل...(, أو  التقنية, اإلنتاجأو التزامات املؤسسة, عرب نشاطاهتا أو حىت أنشطتها سواء مع نفسها )التصرف يف 

 مع بقية املتعاملني االقتصاديني )زبائن, موردون, مصارف, مصاحل جبائية...(.
 ل:ب.فرع االستغال

فيتم استقبال فيه امللفات من خمتلف املصاحل واهلياكل اخلاصة  املؤسسة،خيتص هذا الفرع جبانب النفقات اليت تقوم هبا 
 من املشرتيات واخلدمات.

 يف:تتمثل مهامه 
  صكوك وكذا التحويالت(. إصدار)البنكية مسك مسودة البنك: تقيد به كل العمليات 
  نقدا.العمليات اليت تتم مسك مسودة الصندوق: تقيد به كل 
  :استقبال والتأكد من صحة ملفات املشرتيات و اخلدمات املؤداة املتكونة من ملف املشرتيات 

 الشراء طلب-                 

 مصلحة المحاسبة والمالية

 فرع اإليرادات فرع متابعة االستثمارات فرع االستغالل
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 الفاتورة -            
 وصل استالم -           
 طلب تلخيص -           

 قابله إقرار باخلدمة املؤداةملقاة اخلدمات: نفس الوثائق باستثناء وصل استالم ي 
 التأشري على طلب التخليص 
 .حترير الشيك أو إصدار التحويالت لصاحل املوردين 
 .التسجيالت احملاسبية يف اليومية املناسبة 

 يف:إضافة إىل ذلك هناك مهام شهرية تتمثل 
  دول البنكي اخلاص اخلاصة باملؤسسة( واجل)البنك إعداد التقارب البنكي: باألخذ بعني االعتبار مسودة

 باحلسابات )اخلاصة بالبنك(
 .تقييد حركة املخزون اخلاصة باملادة األولية 
 .استخراج اليوميات املساعدة ودفرت األستاذ لكل حساب للتأكد من صحة العمليات احملاسبية 
 .إعداد امليزانية 
 إعداد جدول حسابات النتائج 
  جدول  امليزانية،املؤسسة بإرسال خمتلف الوثائق احملاسبية ) حول تسيريالتنسيق مع املديرية العامة الكائنة بسطيف

 حسابات النتائج...(
 ج. فرع اإليرادات:

استقبال فيه امللفات من  املؤسسة، فيتمخيتص هذا الفرع جبانب اإليرادات الناجتة عن عملية البيع اليت تقوم هبا 
 مصاحلة املبيعات مرفقة بالفواتري ووثائق التخليص.

 تتمثل مهامه يف:
  وقيمة التحويل. ومطابقته للفواتريالتأكد من صحة اليوميات 
 .فوترة التحويالت أو الصكوك املؤشر عليها 
  كيفية التسديد(.  الفوترة،)املبيعات فوترة يوميات 
  .متابعة املبيعات باآلجال 

 كما أن للفرع مهام شهرية متمثلة يف:
 من طرف مصلحة املبيعات. واليوميات املرسلةع اليوميات احملاسبية إيقاف رقم األعمال الشهري ومقارنته م 
  حقوق الطابع وكذا الضريبة على رقم  املضافة،يقوم املكلف بالتحصيل اجلبائي رصد قيمة الضريبة على القيمة

 من الشهر املوايل. 02األعمال ويصرح هبا قبل 
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  ب البنكي.استخراج جدول حساب خاص باإليرادات من أجل إعداد التقار 
 

 د. فرع متابعة االستثمارات:
 من:هذا الفرع مسؤول عن التحركات اخلاصة باالستثمارات 

 .الشراء ألول مرة مع إعطائه رمز خاص 
 تغيري مكان االستثمار 
 القيام بعملية اجلرد واإلهالك اخلاص باالستثمار 

 ت يف احلاسوب واملتابعة اليومية.يكون هذا بتسجيل كل من التحركا 
 

طاحن الزيبانت النقدية لشركة مالزمة من قائمة التدفقااستخراج المعلومات اللمبحث الثاني: ا  

 الزيبان:إعداد واستخدام قائمة التدفقات النقدية في شركة مطاحن  واقع المطلب األول:

اليت توضح حيث اعتربت احدى القوائم املالية األساسية  النقدية،اليت بلغتها قائمة التدفقات  لألمهيةنظرا 
سنتطرق فيما يلي إىل واقع إعدادها  اجلزائر،الوضعية املالية للشركة وتعترب واحدة من القوائم املالية األساسية يف 

 اجلزائرية.واستخدامها يف شركة مطاحن الزيبان كأحد الشركات 

 الزيبان:إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية في شركة مطاحن -أ

 قات النقدية في شركة مطاحن الزيبان:إعداد قائمة التدف-1-أ

، وتقرر 0220ة بتقدمي مخسة قوائم مالية، وذلك منذ صدور قانون املالية لسن شركة مطاحن الزيبانتقوم          
يق ، أي منذ دخول النظام احملاسيب املايل حيز التطب2024ل سنةالشروع يف تطبيق النظام احملاسيب املايل يف بداية جانفي 

األموال اخلاصة،  جدول تغريات، وتتمثل هذه القوائم املالية يف امليزانية، جدول حسابات النتائج، 24/24/0242يف 
التدفقات النقدية( واملالحق.   )قائمةجدول تدفقات اخلزينة   

فقات اف قائمة التدأض اجلزائرية قدالنظام احملاسيب املايل والذي هو حيز التطبيق يف الشركات  أن نالحظ        
ا من القوائم املالية حيث أهنا مل تكن موجودة هبذا الشكل من قبل واعتربه حتت اسم "جدول تدفقات اخلزينة "النقدية 

 األساسية.
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مها املالية األساسية ومنه فإن شركة مطاحن الزيبان تقوم إجباريا بإعداد قائمة التدفقات النقدية ضمن قوائ         
لنظام ولكن بشكل آخر تعد هذا اجلدول من قبل هذا ا احلقيقة كانتحملاسيب املايل، إال أهنا يف منذ بداية تطبيق النظام ا

 خمتلف وذلك لتوضيح حركة النقدية أي املدفوعات واملقبوضات.

ـيث يعـمل هذا ويتم إعداد جدول التدفقات النقدية يف هذه الشركة آليا باستخدام برنامج خاص بذلك ح        
ت اليت متس النقدية إىل طريق تسجيل مجيع العمليات اليت تقوم هبا الشركة أوال بأول وإرسال جـميع العملياالربنامج عن 

 قائمة التدفقات النقدية بطريقة أوتوماتيكية.

عرض قائمة التدفقات النقدية على مستوى شركة مطاحن الزيبان:-0-أ  

وفقا  الشركةيتم إعدادها يف هذه  ومبا أنهادها، تعرض قائمة تدفقات النقدية حسب الطريقة املعتمدة يف إعد
 :لطريقة املباشرة فإهنا تأخذ الشكل التايل

:0240(: قائمة التدفقات النقدية لشركة مطاحن الزيبان القنطرة لسنة 20)رقم جدول            
 N N-1 مالحظة  

طة تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنش
       العملياتية

يالت املقبوضة من عند الزبائنالتحص      4002010102.0 4400461464.20 
واملستخدمنياملبالغ املدفوعة للموردين       4462020200.00-  4226026106.01-  
وعةاألخرى املدف واملصروفات املاليةالفوائد       

-00120220.22     الضرائب عن النتائج املدفوعة      10602002.01-  
        لعاديةل اخلزينة قبل العناصر غري اتدفقات أموا  

غري عادي زينة املرتبطة بالعناصرتدفقات أموال اخل     
حتويالت داخلية لألموال      

اإليداع بأجل        622222222.22-  022222222.22-  
اسرتجاع اإليداع باجل      022222222.22 062222222.22 
حتصيالت اخرى      0400002.02 20.01010020  
مسحوبات اخرى    401420.04-  022040.22-  

-52275258.14  ن صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية م   146131799.11-   
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 األنشطة العملياتية )أ(
تدفقات أموال الخزينة المتأتية من اشطة 

 االستثمار 
أو معنوية املسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية      0000004.22-  20.0000220-  

بيتات التحصيالت عن عمليات التنازل عن للتث
أواملعنوية     العينية    46222.22 

ةاملسحوبات عن اقتناء التثبيتات املالي       
اليةحتصيالت على التنازل للتثبيتات امل        
ت ماليةالفوائد اليت مت حتصيلها عن توظيفا        400100.26 0220222.22 

ملستلمةاملقبوضة عن النتائج ا احلصص و األقساط          
ية عن تدفقات أموال الخزينة المتأتصافي  صافي

)ب(أنشطة االستثمار    2182438.94-  5178921.95 
ة التمويلتدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشط  

التحصيالت يف اعقاب اصدار أسهم    
  
  

  
 

  
 

م هبا قيااحلصص وغريها من التوزيعات اليت مت ال      
    التحصيالت املتأتية من القروض  

     تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة
ية من تدفقات أموال الخزينة المتأتصافي  صافي

)ج(أنشطة التمويل    
ة )أ+ب+ج(تغيرات أموال الخزينة للفتر       54457696.98-  151219719.96 

نة الماليةالس افتتاح ومعادالتها عندأموال الخزينة     001011402.14 400601162.10 
المالية إقفال السنة ومعادالتها عندأموال الخزينة     002006100.10 001011402.14 

-54457696.98   تغير أموال الخزينة في الفترة  151219719.96 
    

 245757153.17 14986661.77   المقاربة مع النتيجة المحاسبية
  والماليةئق داخلية لمصلحة المحاسبة المصدر: وثا  
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 تقديم الميزانية وجدول حسابات النتائج لشركة مطاحن الزيبان:-ب

ميزانييت إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا لطريقة املباشرة باالعتماد على  لشركة مطاحن الزيبانميكن     
إىل ميزان املراجعة، حيث  وات باإلضافةعلى التوايل وكذلك جدول حسابات النتائج لنفس السن 0244، 0242

 جدول امليزانية كما يلي:  تقدم الشركة كل من جدول حسابات النتائج و 

                                                              

 لشركة مطاحن الزيبان: 2113الميزانية لسنة -1-ب

اس االستحـقاق من جانب األصـول إىل أصول غري جارية تضم امليزانية جانيب األصول واخلصوم وتصنف على أس
 وأصول جارية ومن جانب اخلصوم إىل خصوم غري جارية وخصوم جارية كما يلي:

    
 لشركة مطاحن الزيبان:   31/12/2113في أصول الميزانية  (:19الجدول رقم )

 األصول

حظة
مال

 إجمالي 
N  

رصيداهتالك   
N 

 صافي 
N 

 صافي
 N 1-  

جاريةأصول غير             
 410600.44 00006.20 400200.22 026106.06  تثبيتات معنوية

0010626000.04   تثبيتات عينية
  

4140160041.62
  

006020140.04  000020200.60  

  
  
  

 46120004.00 46120004.00 0 46120004.00   األراضي

 042102000.40 021226012.02   060002011.02 4420006004.12   املباين

خرىتثبيتات عينية أ    60220000.12 64100420.20 4600206.60 0200062.40 

يازتثبيتات يف شكل امت       

ازهاتثبيتات جيرى اجن       
 تثبيتات مالية    

 87611.11 
 

87611.11 114311.11 
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ضرائب مؤجلة على    
 األصل

  
02622.22 

 
02622.22 1022.2242  

1539944.36  15359344.36 15537888.31 

ةجمموع األصول غري اجلاري    2265411314.43 1413651544.37 16.851748761  868611626.19 

           أصول جارية

خمزونات ومنتجات قيد 
 التنفيذ

  00606014.60 
 

00606014.60 60001211.11 

لوازمخمزونات املواد األولية وال   64000.20401   40164000.20 40200600.21 

  
00210401.42 

 
00210401.42 12000001.00 

 42101020.44 4446004.60  4446004.60  خمزونات املنتجات 

      خمزونات اخرى

الحسابات الدئنة 
 واستخدامات مماثلة

 637234395.54 456238548.51 181995847.14 671819496.11 

      مدينون الشبه الضرييب

 
 مدينون بني الشركات

 التابعة 
 

   021202000.14 

 
 464200001.10 406600120.00 110024002.41 000400022.20   الزبائن 

مدينون آخرون        46011040.40 
 

46011040.40 0040064.00 

 4106006.00 0400602.01 40202404.06 04000204.22  الضرائب وما شاهبها

      

دات وما شابههاالموجو   
 831386483.43 

 
831386483.43 784844181.41 

األموال املوظفة واألصول 
      املالية اجلارية االخرى

  622222222.22 

 

622222222.22 022222222.22 

 001011402.14 002006100.10  002006100.10  اخلزينة
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118672.121164 456238548.51 1521247221.62   مجموع األصول الجارية  1525157721.86 

      

 2393658346.95 1915757432.18 1869891192.87 3785647525.15   المجموع العام لألصول

لية.                       داخلية ملصلحة احملاسبة واملا: الوثائق الالمصدر     

 الزيبان:مطاحن لشركة  31/12/2113في (: خصوم الميزانية 11) الجدول رقم         
 الوحدة بالدينار اجلزائري

 N N-1 مالحظة الخصوم
       رؤوس األموال الخاصة

 006062222.22 006062222.22   رأس املال مت إصداره
    احتياطات التوطيد

 062261626.60 062261626.60  عالوات واحتياطات اخرى
    فوارق إعادة التقييم

 01012100.44 60111000.20   النتيجة الصافية
 00000000.00 00000000.00  التسوية الناجتة عن تغيري الطرق

من  الرتحيل-أخرىرؤوس أموال خاصة 
 020020602.26 444000046.00   جديد

 1192611519.17   المجموع األموال الخاصة
1123167161.3

2 
       الخصوم غير الجارية

002000.2000  مؤونات للمعاشات وااللتزامات املماثلة  60001020.12 
والديون املاليةالقروض     

 65961942.51 52951223.78   مجموع الخصوم غير الجارية   
       الخصوم الجارية
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    ديون شبه ضريبية
واحلسابات امللحقةاملوردون     

 4006100002.10 204200002.24  ديون لدى الشركات التابعة  
ةديون موردي املواد االولي   42014621.20 4600260.60 

 02606000.40 0240002.04  ديون أخرى وحسابات ملحقة
 0060010.02 0020220.00   الضرائب

 12161202.02 00426641.12   ديون أخرى
    خزينة سلبية

 771195689.33   جمموع اخلصوم اجلارية 
1314531244.1

2 

 1915757432.18   اجملموع العام للخصوم
58346.923936

5 
                                       : الوثائق الداخلية ملصلحة احملاسبة واملالية.المصدر                

لشركة مطاحن الزيبان: 2113حسابات النتائج لسنة  (: جدول11رقم) جدول-2-ب  

 كما يلي:        0240و 0240يتني إن جدول حسابات النتائج يرصد دخل الشركة واجلدول املوايل وهو لسنتني متتال 

 2012 2013 مالحظة العناصر      
األعمالرقم      4042661210.06 4206106120.00 

مبيعات البضائع       4600100.00 60000.44 
مبيعات من املنتوجات تامة الصنع      4400060240.01 4220062022.10 
60620206.  مبيعات من املنتوجات الوسطية          660260.00 
خدمات اخرى      41112020.60 46106010.62 

 التنفيذ والقيدتغيرات مخزون المنتجات التامة 
   

  
0000102.12-  2106020.12 

    اإلنتاج المثبت
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  4004066.62  إعانات االستغالل
 1113912612.95 1213317565.13    إنتاج السنة المالية
-1422046.10422    املشرتيات املستهلكة  000044002.00 
واالستهالكات األخرىاخلدمات اخلارجية      00640062.00-  46240216.24-  

استهالك السنة المالية                          
     

  
1126725684.31-  915324366.96-  

8245.9918858 176581881.83   لالستغالل                                 القيمة المضافة    
-422260000.22    أعباء املستخدمني  400141200.04-  

واملدفوعات املشاهبة، والرسومالضرائب      1462602.20-  1600000.60-  
 61485921.79 65358612.11    الفائض اإلجمالي عن االستغالل

 01042000.10 0060644.04   املنتجات العملياتية األخرى 
خرىاألعباء العملياتية األ     4214200.20-  41020042.10-  

-40404611.00   خمصصات االهتالكات        0200102.20-  
-106000010.02  خمصصات املؤونات  100222000.00-  

 010000222.01 126102200.40    استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات
العملياتيةالنتيجة      74649968.93 111176663.71 

اليةاملنتوجات امل     40620064.60 0020610.01 
    األعباء املالية

 8819643.84 13613561.65    النتيجة المالية  
 440006022.01 00000002.00    النتيجة العادية قبل الضريبة

ديةالضرائب الواجب دفعها عن النتائج العا     40226666.00-  00220000.06-  
لعاديةائج االضرائب املؤجلة)تغريات(حول النت   402100.42 0622601.00 

 4600000200.20 4220621661.40  مجموع منتجات األنشطة العادية
-4660462422.10  مجموع أعباء األنشطة العادية  4004000000.61-  

 01012100.44 60111000.20  النتيجة الصافية لألنشطة العادية
ياهنا(العناصر غري العادية املنتوجات )يطلب ب     
اهنا(العناصر غري العادية لألعباء )يطلب بي     
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    النتيجة غير العادية
 01012100.44 60111000.20  النتيجة الصافية للسنة المالية

 : الوثائق الداخلية ملصلحة احملاسبة واملاليةالمصدر                             

 مطاحن الزيبان: واقع استخدام قائمة التدفقات النقدية في شركة-3-ب

إال أن شركة  بالرغم من أن قائمة التدفقات النقدية من القوائم املالية املهمة جدا واإللزامية على املؤسسات    
ن أن توفرها هذه القائمة، مطاحن الزيبان تعدها حبكم الزاميتها فقط، فهي ال تستفيد من املعلومات املالية اليت ميك

بتاتا وإمنا تعد فقط. وال تستغلاليت تستنبط منها، أي أن هذه القائمة ال حتلل هنائيا وال تدرس املؤشرات املالية   

ايل برغم من تعدد مناذج فعلى سبيل املثال يتم االكتفاء بإعدادها وعرضها وفقا ملتطلبات النظام احملاسيب امل    
عين وجود عدة بدائل حمللني ماليني مما يقائمة التدفقات النقدية الصادرة عن هيئات مالية وجامعات ومعاهد خمتصة و 

انب منوذج النظام ميكن اختيار منها النموذج املناسب أكثر حسب ظروف االقتصادية واملالية احمليطة هبا يعد جب
ج املعد إلزاميا.احملاسيب املايل اإللزامي، ولكن كيف ميكن التطلع إىل مناذج أخرى دون حماولة دراسة حىت النموذ   

  قائمة التدفقات النقدية ودورها قي اتخاذ القرار في شركة مطاحن الزيبان: اني: مؤشراتالمطلب الث

مبا أن شركة مطاحن الزيبان ال تقوم بتحليل قائمة التدفقات النقدية بواسطة مؤشرات الرحبية ومؤشرات السيولة وال     

صنع القرارات املالية من خالل املعلومات اليت توفرها تسفيد منها هنائيا فإننا سنحاول فيما يلي حتليلها وتوضيح دورها يف 

 و اليت جيب االطالع عليها أثناء مراحل صـناعة القرارات املالية. 

نسب السيولة المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لشركة مطاحن الزيبان:-أ-2  

 كة وهي كما يلي :تشتق من قائمة التدفقات النقدية جمموعة من النسب تعكس وضعية سيولة الشر    

  :وحتسب كما يلي:     نسبة التغطية النقدية 

ة = نسبة التغطية النقدي       
ةصايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلي          

مويليةالتدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية والت    
من خالل حمتويات قائمة التدفقات النقدية جند:    
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 دج. 00020000.21قات النقدية من األنشطة التشغيلية = صايف التدف -
التدفقات اخلارجة لألنشطة االستثمارية = املسحوبات عن اقتناء  -

                                                                                     تسديدات القروض والديون األخرى. املالية + التثبيتات املادية أو املعنوية + املسحوبات عن اقتناء التثبيتات 
                                        2+ 2+  0000004.22التدفقات اخلارجة لألنشطة االستثمارية = 

 دج0000004.22= 
 التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة التمويلية = تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة. -

دج 2=                                               

  2+ 0000004.22=  التدفقات النقدية الخارجية االستثمارية والتمويلية

 دج0000004.22=                                                

ة  =نسبة التغطية النقدي  
00020000.21    =00.11    
0000004.22 

 
 من التزاماهتا  00.11ما نسبته أن التدفقات النقدية عن األنشطة التشغيلية تغطي  نالحظ انطالقا من هذه النسبة

 االستثمارية والتمويلية مما يعين ان الشركة ليست يف حاجة اىل التمويل.
 :نسبة التدفقات النقدية الخارجة لالنشطة االستثمارية على التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية 

 لي :وحتسب كما ي
 التدفقات النقدية اخلارجة لالنشطة االستثمارية                               

 التدفقات النقدية اخلارجة لالنشطة االستثمارية                               

عنوية + التدفقات النقدية اخلارجة من األنشطة االستثمـارية =  املسحوبات عن اقتـناء التثـبيتات املـادية أو امل -
املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املالية.                                                                            

 دج.0000004.22= 2+ 0000004.22االستثمارية = لألنشطة التدفقات اخلارجة 
 ة من القروض.التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية = التحصيالت املتأتي -

 دج.                                                                          2=                                               



 الفصل الثالث: دراسة حالة شركة مطاحن الزيبان القنطرة  
 

101 

نسبة التدفقات النقدية اخلارجة التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية تساوي الصفر ال نستطيع حساب مبا ان 
 التمويلية.ة االستثمارية على التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة لالنشط

نسب الربحية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لشركة مطاحن الزيبان:-ب  

 تشتق من قائمة التدفقات النقدية جمموعة من النسب تعكس جودة رحبية الشركة وهي كما يلي:

 :مؤشر النشاط التشغيلي: وحيسب كما يلي 

صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية                                                  

 صايف الدخل من األنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضرائب                            

 من خالل جدول حسابات النتائج جند:

دج 426004002.00ضرائب = صايف الدخل من األنشطة التشغيلية قبل الفوائد وال        

=   مؤشر النشاط التشغيلي  
00020000.21    =2,00      
426004002.00 

  نالحـــظ مـــن خـــالل هـــذه النســـبة أن القـــدرة التشـــغيلية يف الشـــركة علـــى توليـــد تـــدفقات
نقدية ضعيفة جدا حيث أهنا تعكـس يف جانـب منهـا نتـائج األنشـطة التشـغيلية وفقـا ألسـاس االسـتحقاق، 

التـــدفقات  حـــني تعكـــس يف اجلانـــب اآلخـــر نتـــائج األنشـــطة التشـــغيلية وفقـــا لألســـاس النقـــدي وجنـــد أن يف
 من صايف الدخل. 2,00ال متثل سوى  النقدية من األنشطة التشغيلية

 :مؤشر النقدية التشغيلي: وحيسب كما يلي 

 غيليةصايف التدفق النقدي من األنشطة التش                                    

 صايف الدخل                                                              

دج. 60111000.20=   صايف الدخل  :من خالل جدول حسابات النتائج جند        
 

= مؤشر النشاط التشغيلي  
00020000.21    =2,20      
60111000.20 
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 وختتلف هذه النسبة عن لى توليد تدفقات نقدية تشغيلية، وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة ع
حيث نالحظ أن هذه النسبة ، النسبة السابقة يف أهنا تأخذ بعني االعتبار عند اشتقاقها الفوائد والضرائب
 مرتفعة عن النسبة السابقة مما يعين ارتفاع فوائد الشركة وكذلك ضرائبها .

 وحيسب كما يلي: ار:تدفق الخزينة الناتج عن عمليات االستثم 
 املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املادية أو املعنوية -

 + التحصيالت عن عمليات التنازل عن التثبيتات املادية أو املعنوية
 التغري يف االستثمارات املالية-+/

 احملاسيب ا لنظام املايلأي أنه حيسب بنفس الطريقة كما هو يف جدول تدفقات اخلزينة املعد من قبل الشركة وفق
 ومنه فإن: 

دج. 0000004.22املسحوبات عن اقتناء التثبيتات املادية أو املعنوية =           
دج. 46222.22عمليات التنازل عن التثبيتات املادية واملعنوية =  التحصيالت عن          

ازل عن التثبيتات         املالية نحتصيالت الت  –= املسحوبات عن التثبيتات املالية  التغري يف االستثمارات املالية
دج.                              2=  2 – 2=   

دج.                     400100.22الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية =   

دج 0400100.01=   االستثمارتدفق اخلزينة الناتج من عمليات   

 :وحيسب كما يلي: تدفق الخزينة الناتج عن عمليات التمويل 
 الرفع يف راس املال نقدا.

 تسديد مكافات راس املال.-
 +التغري يف االستدانة الصافية الذي ينتج عنه تسديد القروض و احلصول على قروض جديدة.

 جند: 0240ومن خالل قرارات اجلمعية العامة يف هناية سنة 
 2الرفع يف راس املال نقدا=

 2توزيع مكافات راس املال=
 خالل قائمة التدفقات النقدية املعدة وفقا للنظام احملاسيب املايل جند:ومن 
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 2التغري يف االستدانة الصافية =
 2فتدفق اخلزينة من عمليات التمويل = إذا

 ارصدة قائمة التدفقات النقدية ودورها في صنع القرارات: المطلب الثالث: تحليل
اص باملؤسسة وعليه مت إعدادها يف تبيان وتوضيح التسيري املايل اخلإن قائمة التدفقات النقدية تعترب أداة طبيعية 

عينة ولذلك سنتطرق إىل شرح وفقا لطريقة جملس اخلرباء احملاسبني واليت هتدف إىل متثيل إيرادات ونفقات املؤسسة لدورة م
 التدفقات املختلفة اليت تتضمنها هذه القائمة فيما يلي:

  األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية الناتجة عن: 

ن أنشطتها الرئيسية نالحظ أن التدفقات النقدية املتولدة عن أنشطة التشغيل للشركة موجبة مما يدل على أ     
 تولد نقدية ولكن هذه النقدية قليلة.

أدى إىل ارتفاع  ومن خالل ذلك كله يتضح أن املؤسسة ال تتحكم جيدا يف تسيـري عناصـر االستغـالل مما    
لية.حتياجات األساسية وبالتايل اخنفاض صايف التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغياال  

  :تدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة االستثمار 

شركة حتقق نالحظ أن التدفقات النقدية املتولدة عن أنشطة االستثمار للشركة موجبة مما يدل على أن ال    
توسع يف االستثمار يف رية وهي تدفقات معتربة مما يدل على أن املؤسسة مل تتدفقات نقدية من أنشطتها االستثما

نازلت على استثمارا ت مادية او التثبيتات املادية أو املعنوية وال يف االستثمار يف التثبيتات املالية، ويف املقابل ت
مالية عن توظيفات  مبالغ ذلكمعنوية ومالية مما أدى إىل حتصيلها مبالغ معتربة نتيجة لذلك، كما أهنا حصلت ك

ثمارات مادية أو ومن خالل ذلك كله يتضح أن املؤسسة مل تتوسع يف االستثمارات بل ختلصت من استمالية،
 معنوية ومالية. 

  :تدفقات النقدية الناجمة عن أنشطة التمويل 

كل من الرفع يف رأس   إىل أننالحظ أن التدفقات النقدية املتولدة عن أنشطة التمويل للشركة معدومة وهذا راجع  
 .ا أهنا مل توزع مكافآت رأس املالاملال وتوزيع مكافآت رأس املال منعدمني وذلك ألن الشركة مل ترفع رأس ماهلا كم
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 ة ــــمـــــخــــات

من خالل تناولنا للموضوع حاولنا ابراز دور وأهمية قائمة التدفقات  النقدية في تقديم المعلومة المالئمة     
من خالل هذه المذكرة   -بسكرة  –للمؤسسة االقتصادية واتخاذ القرارات و دراسة حالة مؤسسة النسيج والتجهيز 

بشقيها النظري والتطبيقي ألجل التمكن من معالجة مختلف جوانب الموضوع فقد بّينا في الفصل األول ماهية 
النظام المحاسبي المالي وعناصره ، وبّينا من خالل الفصل الثاني ماهية قائمة التدفقات النقدية وماهي اتخاذ 

من خالل الربط حاولنا  توضيح الدور و . لنقديةا المالية باستخدام قائمة التدفقات القراراتالقرار كذلك اتخاذ  
الذي تلعبه هذه القائمة في تقديم المعلومات للمؤسسة االقتصادية لإلستفادة منها في التنبؤ بالتدفقات النقدية 

 .واتخاذ مختلف القرارات المستقبلية و وتقييم قدرتها على استغالل موجوداتها 

 –مؤسسة النسيج والتجهيز أما في  الجانب التطبيقي فقمنا أوال بعرض قائمة التدفقات النقدية على مستوى      
ينة ثم استخرجنا النسب المتعلقة بتحليل قائمة التدفقات النقدية  المبنية على أساس المعلومات المحاسبية بسكرة  

 مع مراعاة خصائص العرض في هذا النظام. (scf)المعدة وفقا للنظام المحاسبي المالي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ع ــــــــراجــــمـــــقــــائمة ال

 أ

 الــــــــــمراجع باللـــغة العـــــربيــــــــة :

  الكتب  -

أمحد بن عبد الرمحن الشميمري و آخرون، مبادئ إدارة األعمال )األساسيات و االجتاهات احلديثة(،  مكتبة  1-
 .4002العبيكات للنشر و التوزيع، السعودية، 

 .4002أمحد ماهر، اختاذ القرار بني العلم واالبتكار، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  -2

 ،6821ية،" دار النهضة العربية، بريوت أمحد نور، "احملاسبة اإلدار  -3

  4أمحد حممد زامل، احملاسبة اإلدارية )مع تطبيقات باحلاسب اآليل(، اإلدارة العامة للطباعة و النشر ، السعودية ، ج -4
4000. 

 التوزيع، و للنشر وائل دار األوىل، الطبعة تطبيقات، و املايل ،دروس التسيري قريشي، يوسف ساسي، بن إلياس -5
 .4001األردن، عمان،

إمساعيل إبراهيم مجعة وآخرون، "احملاسبة اإلدارية ومناذج حبوث العمليات يف اختاذ القرارات"، دار اجلامعية،  -6
 .4000إسكندرية، مصر، 

 .4002دار الكتب الوطنية، ليبيا،  6املهدي الطاهر عتبة، "مبادئ إدارة األعمال"، ط -7

 .6881"اإلدارة مبادئ وظائف تطبيقات"، الدار مجاهريية، بنغازي بشري عالق،  -8

 والنشر للطباعة مصر هنضة العملي، والتطبيق الفكري اإلطار : النقدية التدفقات قوائم عباس، حممد حجازي -9
 .والتوزيع

 .اجلامعية، االسكندريةاالئتمان،الدار  ومنح ألغراض االستثمار املالية القوائم حتليل محاد، العال عبد طارق -10

 .4001كاسر نصر منصور، "األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلدارية", دار حامد، عمان، األردن،   -11

 .كمال الدين الديهاوي، حتليل القوائم املالية ألغراض االستثمار، املكتب اجلامعي احلديث، مصر12 -

 .للطباعة. اجلزائر، سنة النشر جمهولةخلضر عالوي، نظام احملاسبة املالية، متيجة  -13

التمويل اإلداري، ترمجة: مكرم عبد الرمحن، عبد الفتاح السيد سعد النعماين، دار املريخ  فرد ويتون، يوجني برجام، 14-
 6882، السعودية، 1، ط4للنشر وتوزيع، ج

 .،4002لنشر والتوزيع، فلسطني،  SME Financialفهمي مصطفى الشيخ، التحليل املايل،  15-
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علي بن هادية، بلحسني البليث، اجليالين بن احلاج حيي، "القاموس اجلديد للطالب"، املؤسسة الوطنية للشباب،  -16
 .6886، 1ط

 ،ب د ن.6881« التنظيم إدارة األعمال» عبد الغفار حنفي  -17

 .4001للمؤسسات، دار الفكر اجلامعي للنشر و التوزيع، مصر، عاطف وليم أندراوس، التمويل و اإلدارة املالية  18-

، 4عدنان تايه النعيمي وآخرون، اإلدارة املالية ) النظرية و التطبيق(، دار امليسرة للنشر و التوزيع، األردن، ط 19-
4002. 

 .4001ع، األردن، دريد كامل آل شبيب، مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرة، دار امليسرة للنشر و التوزي 20-

 . 4008، 6رضوان حلوة حنان،نزار فليح البلداوي،مبادئ احملاسبة املالية، اثراء للنشر والتوزيع،االردن، ط -21

سليمان سفيان، جميد الشرع، احملاسبة االدارية اختاذ القرارات و الرقابة، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  22–
 .4004عمان، األردن، 

 ،6شعيب شنوف، حماسبة الشركة ) طبقا للمعايري احملاسبية الدولية(، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر،ج 23-
4008 

 .حممد بوتني، احملاسبة املالية ومعايري احملاسبة الدولية، متيجة للطباعة، اجلزائر، سنة النشر جمهولة -24
 1999 للطباعة، فجر مركز ،القاهرة، األول اجلزء املصرية، احملاسبة معايري شرح وآخرون، خليفة العزيز عبد حممد -25
 .4002 .عمان، األردن والتوزيع، للنشر الثقافة دار حديثة، إدارية حممد الصرييف، مفاهيم -26

 .4002، األردن، 4منري شاكر و آخرون، التحليل املايل )مدخل صناعة القرارات(، دار وائل للنشر و توزيع، ط 27-
حممد عطية مطر، أمحد نواف عبيدات، دور النسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف حتسني دقة  28-

ل املايل للشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية ، اجلامعة النماذج املبنية على نسب االستحقاق وذلك يف التنبؤ بالفش
 .4001، 02، العدد 02األردنية، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، مج 

 .4008عمان، األردن  ،6نواف كنعان، "اختاذ القرارات اإلدارية )بني النظرية والتطبيق(" ط -29
 .4001منشورات األكادميية العربية، الدمنارك، وليد ناجي احليايل، التحليل املايل،  30-

 الكتب األجنبية : -

1- KPMG, Guide Investir en Algérie, Alger, 2008, p: 203, site web: www.kpmg.dz, le 16/03/2016 
 أ

 : المحاضرات -
(،)حماضرة غري SCFيف ظل النظام احملاسيب املايل )عمورة مجال، اإلهتالكات وتدهور قيم التثبيتات  -1

 .، جامعة البليدة4060منشورة(،
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 :  اتــيــقـــتــلــمـــال -
 
امللتقى الدويل  أحبـري سفـيان، ايت حممــد مـراد،النظام احملاسيب املايل يف اجلزائر حتديات وأهداف، مداخلة مقدمة يف -1

-IASاحملاسيب املايل اجلديد و آليات تطبيقه يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةحول اإلطار املفاهيمي للنظام 
IFRS، 62،4001-62-62،جامعة سعد دحلب،البليدة. 

حالة إدارة املؤسسات العمومية االقتصادية  ،بوشنافة أحند، أساليب التحليل الكمي يف عملية اختاذ القرارات اإلدارية -2
اجلزائرية، ورقة عمل مقدمة إىل امللتقى الوطين األول حول: املنظمة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي 

 .3002املركز اجلامعي بشار،اجلديد، 

امللتقى مقدمة إىل ة داخلمتصادية ، مليكة زغيب، إلياس بوجعادة، دراسة أسس صناعة قرار التمويل بالشركة اإلق 3-
صنع القرار بالشركة اإلقتصادية اجلزائرية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف  حول:الدويل 

  .4008أفريل  62-62املسيلة، اجلزائر، يومي 
 

سائل : ر ال -     

أمحد عبد اهلادي بشري، دور املعلومات احملاسبة يف اختاذ القرارات اإلدارية، رسالة ماجستري يف احملاسبة والتحويل،  -1
 .4001غزة، فلسطني 

اليمني سعادة، استخدام التحليل املايل يف تقييم أداء املؤسسات اإلقتصادية وترشيد قراراهتا، رسالة ماجستري ختصص  2-
جامعة العقيد احلاج خلضر  لعلوم التجارية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري و العلوم التجارية، إدارة أعمال، قسم ا

 4002باتنة، 

بن خليفة محزة،مذكرة ماجستري، دور قائمة التدفقات النقدية يف تقييم االدائ املايل للمؤسسات،قسم  -3
دور قائمة التدفقات النقدية يف تقييم األداء املايل االقتصاد،جامعة بسكرة، بن خليفة محزة،مذكرة ماجستري، 

 للمؤسسات،قسم االقتصاد،جامعة بسكرة.

حافظ عبد الكرمي الغزايل، أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اختاذ القرار يف شركات التأمني األردنية، رسالة  4-
 3013 األردن،ماجستري يف إدارة األعمال، غري منشورة، جامعة الشرق األوسط، 

ساملي حممد الدينوري،مذكرة ماجيستري ب عنوان قائمة التدفقات النقدية يف ظل اعتماد اجلزائر معايري احملاسبة  -5
 .4008الدولية،جامعة باتنة ،



 

 ع ــــــــراجــــمـــــقــــائمة ال

 د

، مذكرة 01سوزان عبد اهلل ، العالقة بني التدفقات النقدية و عوائد األسهم وفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  -6
 ،4002ماجيستري ،اجلامعة اإلسالمية فلسطني ، 

عبد الناصر شحدة السيد أمحد،مذكرة ماجستري األمهية النسبية للنسب املالية املشتقة من قائمة التدفقات النقدية  -7
دارية السيولة وجودة األرباح من وجهة نظر حمّللي االئتمان يف البنوك التجارية األردنية ،ختصص حماسبة،كلية العلوم اإل

 .واملالية،جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا،عمان األردن
، لبنان، 6عبد الغفار حنفي، اإلدارة املالية املعاصرة) مدخل اختاذ القرارات(، الدار اجلامعية للنشر و توزيع، ج  -

6886. 

المواقع االلكترونية :  -  

 

القرارات والقوانين : -  

 .4008مارس،42، 68اجلزائرية،العدد اجلريدة الرمسية  -6
 ،6 ، املادة4001اجلزائر،جويلية  احملاسبة املالية، نظام من 7 الوطين للمحاسبة، املشروع ساجملل -4

 
 

أخــــرى : -  

 وثائق املؤسسة . -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


