
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 عميم العالي والبحث العمميوزارة الت
 لواديلشهيد حمه لخضر باجامعة ا

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 العموم المالية والمحاسبيةقسم 

 أكاديميمتطلبات شهادة ماستر  الستكمالمذكرة مقدمة 
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرميدان العلوم 

 الشعبة: علوم مالية ومحاسبية
 التخصص: محاسبة وتدقيق

 

 
 
 

 

 : حت إشراف الدكتورت                                                             الطلبة:  إعداد

                                                   محمد فيصل مايدة -زغيب عبد الرزاق 
 االرقط مروة 
 رقيبي حدة 

 لجنة المناقشة
 رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــسا -  -أ-مساعد  أستاذبالجامعة الرتبة العلمية                               -
 مشرفا ومقررا - -أ-مساعد  بالجامعة أستاذالرتبة العلمية                               -
 ـــــاممتحنـــــــــــــــــــــــــ -         -أ-مساعد  بالجامعة أستاذالرتبة العلمية                               -
 
 

 0281/0281 الدراسية:السنة 

مساهمة قائمة التدفقات النقدية في تقييم االداء 
 المالي للمؤسسة

 توزيع وصيانة العتاد الفالحي  مؤسسةحالة دراسة 
 ((EDIMMAبالوادي

 



 

 

ْ " لْاقَِلي لَِْإْ الِعل مِْ ِمنَْ أُوتِيُتمْ  َوَما " 

 

 الَعِظيمْ  اهللَْصَدقَْ
 

 

ْ''58ْْمرقْيةاآل،ْسورةْالسراءْ''



داءـــــــــــاى  
قولو الحق بعد اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ) وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه وبالوالدين  ويقول 

احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدىمها فال تقل لهما اف وال تنهرىما وقل لهما قوال كريما * واخفض 
. 42لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ( االسراء اآلية   

الى من افترشت الشوك لننال عذب الفرش والى التي الهمتنا الى ابي الغالي اطال اهلل في عمره  
اطال اهلل في عمرىا  الحبيبة : والدتي بمعناىا وانارت المكان بعد ظلمة الحياة  

: خطيبتي الغالية ليأس ال والف الوالى التي لوالىا لما عرفت لهذا البحث نهاية ، الى التي قالت ل
 األرقط مروة .

 اليكم ياقرة العين ويا نعمة اهلل :

  م المشاغب محمد وعليأالتو 

منار  -ياسمين   
-ىدية اهلل –مصعب   

  -محمد الصديق  –والى المدلل 

–ضياء الدين –والى المشاكس   

راضية وكوثر و وردة وشروق . والى اخواتي االعزاءاعانو اهلل في عملو والي اخي الكبير اسامة   

جل ىذا البحث والى اعز اصدقائي عبد الوىاب نصرات الذي ساىم وبادر بالنفس والنفيس من ا
ز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتو.المتواضع آملينا من المولى ع  

زغيب عبد الرزاق                                                               



  داءــــــاى

ندي واحساس صفي مملوء بالحب والصدق واالمل الى من كللو الرب بالهيبة والوقار الذي  ببقل
 الهمني الصبر واالصرار الذي احمل اسمو اليوم على شرف وافتخار الى ابي الغالي اطال اهلل عمره 

 الى عبق الزىور واكليل الورود التي تفرح لفرحي وتحزن لحزني امي الغالية اطال اهلل عمرىا 

 الى اختي الوحيدة والغالية اكرام 

ميار -رفيف–ريتاج  –الى الزىرات الصغيرات   

 والى الكتكوت ىدية اهلل ابن خالي عبد الرحمان 

والى اجمل ماحظيت بو في الحياة  الى جدي وجدتي والى اعمامي وعماتي الى اخوالي وخاالتي
كد وجهد   الذيزغيب عبد الرزاق  خطيبي اىدي ىذا البحث المتواضع الى صديقاتي وفي االخير

نفس .ساىم بالنفس والو  واجتهد وثابر وبادر  

اوشكر                                                                         

 

 

 

االرقط مروة                                                                            



 اهــــداء

 اهدي هذا العمل المتواضع :

 الى الوالدين الكريمين حفظهما اهلل الذين لم يدخرا جهدا في توفير 

 الظروف المساعدة لرؤيتي في اسمى المراتب 

 الى كل قلوب تفرح لفرحتي، وتاسى لما يصيبني 

 الى اخواتي كل واحد باسمه 

 حبونييوتحية شكر الى كل من احبهم و  

 والى  بلد العزة والكرامة الجزائر الحبيبة 

 وشكرا 

 

 

 

 رقيبي حدة                                              



 تقديرشكر و

 وقل ربي زدني علما

 الحمد هلل الذي ىدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل

ةالحمد هلل على ىاتو النعم  

 مهما خطت األقالم ومهما عبر اللسان فلن يعبر تعبيرا كليا وتام على ما يشعر بو القلب

 تحية تقدير وامتنان وشكر ومحبة

الشيخ فيصل مايدةالى االستاذ الفاضل ،   

جزاه اهلل خيرا  نصراتعبد الوىاب والى   
بشير مسعوديال محمد والى االخ العزيز  

توزيع المالي للمؤسسة المسيروالي كل من ساىم ولو بالقليل في مواصلة ىذا المسار وخاصة 
.احمد كبة عزي نور الدين، وصيانة العتاد الفالحي  
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 الملخص:

تناولت ىذه الدراسة موضوع مسامهة قائمة التدفقات النقدية يف تقييم االداء ادلايل للمؤسسة من خالل 
وىذا من خالل اعداد قائمة التدفقات  -الوادي–دراسة حالة دلؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي 

الداخلة واخلارجة وهتدف اىل توفري النقدية اليت ىي عبارة عن قائمة تعرض مصادر التدفقات النقدية 
ادلعلومات دلستخدمي القوائم ادلالية حول التغريات احلاصلة للنقدية وما يعادذلا، وحسب ادلعيار احملابس 

( قائمة التدفقات النقدية يتوجب تصنيفها اىل تالث انشطة رئيسية: تشغيلية ، 70الدويل رقم )
على ان يتم اعداد ىذه القائمة وفق طريقتني الطريقة ادلباشرة  استثمارية و متويلية، وقد نص ىذا ادلعيار

 وغري ادلباشرة.

االداء ادلؤسسات وقد مت النسب ادلالية من اقدم االدوات ادلستعملة يف تقييم  باستخدامويعترب التحليل 
اكثر  اشتقاق من قائمة التدفقات النقدية مؤشرات تفيد يف تقييم الوضعية ادلالية، كما اهنا مالئمة

لتحديد نقاط القوة والضعف يف نشاط ادلؤسسة ، ومن اىم االغراض اليت ختدمها قائمة التدفقات 
النقدية قدرهتا يف تقييم سيولة ورحبية ادلؤسسة ألهنا توفر معلومات مفيدة لكل من االدارة ومستخدمي 

ؤسسة ومرونتها ادلالية ودرجة اليت تتمتع هبا ادلالقوائم ادلالية، وتعترب وسيلة لتعرف على درجة السيولة 
ادلخاطرة اليت تصاحب تدفقاهتا ، باإلضافة اىل ان تلك القائمة متكن مستخدميها من الرقابة على اداء 

 ادلؤسسة ومتتعها بقدرة تنبؤيو عالية بأداء ادلؤسسة من حيث التدفقات النقدية ادلستقبلية.

قائمة التدفقات النقدية، التدفقات النقدية التشغيلية، التدفقات النقدية  :الكلمات المفتاحية
 ادلايل.االستثمارية، التدفقات النقدية التمويلية، االداء ادلايل، تقييم االداء 

 

 

  : Résumé  

Cette étude traitait de la contribution du tableau des flux de trésorerie à 
l’évaluation des résultats financiers de l’institution par le biais d’une étude de 



cas sur la distribution et l’entretien du matériel agricole et d’élevage, en 
établissant le tableau des flux de trésorerie, qui répertorie les sources des 
entrées et des sorties  Le tableau des flux de trésorerie doit être classé en trois 
activités principales: opérationnel, investissement et financement.Cette 
norme stipule que cette liste doit être préparée de deux manières simples.  
De directs et indirect. 

L’analyse des ratios financiers est l’un des outils les plus anciens d’évaluation 
de la performance des établissements: le tableau des flux de trésorerie a été 
dérivé des indicateurs de l’évaluation de la situation financière et permet 
mieux d’identifier les forces et les faiblesses de l’activité de l’institution.  La 
liquidité et la rentabilité de l’institution car elles fournissent des informations 
utiles à la fois à la direction et aux utilisateurs des états financiers et 
permettent d’identifier le degré de liquidité de l’institution, la flexibilité 
financière et le degré de risque qui accompagnent leurs flux, en plus de 
permettre aux utilisateurs de  Contrôler la performance de l'institution et 
bénéficier d'une grande capacité prédictive de l'institution en termes de flux 
de trésorerie futurs. 

Les mots clé : liste des flux de trésorerie, les flux de trésorerie 
d'exploitation, les flux de trésorerie d'investessement , les flux de trésorerie 
financement, la performance financière, évaluation la performance 
financière. 
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مقدمة:

وما الوسائل حىت تتمكن ادلؤسسة االقتصادية من معرفة مدى قدرهتا على حتقيق اىدافها 
ادلستعملة يف ذلك البد ذلا من تقييم ادائها ، وباعتبار ادلؤسسة االقتصادية رلموعة وظائف فهي حباجة 

لتقييم كل وظيفة سواء ادائها التجاري، االنتاجي وادلايل، ىذا االخري وألمهيتو البالغة ومن منطلق ان 
االرباح الذي حيظى باىتمام كبري من مجيع  اذلدف الذي لو االولوية بعد حتقيق االستمرارية ىو حتقيق

األطراف ذات العالقة بادلؤسسة االقتصادية، وجتدر االشارة اىل ان سوء اختيار ادوات تقييم األداء ادلايل 
ينتج عنها نتائج غري دقيقة وال تعرب بصورة صادقة عن الوضعية ادلالية احلقيقية للمؤسسات االقتصادية 

ستعمال ادوات التلليل ادلايل التقليدية اخلاصة بقائمة الدخل وقائمة ادلرك  ومن االدوات الشائعة اال
من بينها بطاقة االداء ادلتوازن والقيمة االقتصادية ادلضافة ادلايل، كما ىناك ادوات حديثة يف التقييم ادلايل 

 اليت هتدف اىل تقييم االداء ادلايل من منظور خلق القيمة، وقامة التدفقات النقدية.

تقييم االداء ادلايل باستخدام نسب التلليل ادلايل قائم على اساس االستلقاق ويلغي ادلبدأ 
النقدي يف تقييم االداء ادلايل سعى الباحثون يف رلال تقييم االداء ادلايل من ادلنظور النقدي، حيث 

ادلؤسسات  هتدف ىذه القائمة اىل مساعدة مستخدمي القوائم ادلالية يف وضع قاعدة لتقييم قدرة
االقتصادية على توليد الرحبية وما يعادذلا وتوضيح دخول وخروج السيولة ادلتاحة لدى ادلؤسسة وكذلك 

 استخالص نسب مشتقة منها تفيد يف تقييم الوضعية ادلالية للمؤسسة.

ادلؤسسات االقتصادية اجل ائرية كغريىا من ادلؤسسات تسعى اىل تطورىا وتقدمها، لذا تلجأ لتقييم 
 من خالل استخدام سلتلف ادوات التلليل ادلايل، ومع التطور احلاصل يف بيةة االعمال دائها ادلايلا

توجهت ادلؤسسات االقتصادية لتبين ادوات حديثة يف تقييم االداء ادلايل من بينها قائمة التدفقات 
 النقدية.

 اشكاليةالدراسة: -1



 مقدمة

 

ب

 

 

قائمة التدفقات النقدية و دورىا يف تقييم االداء من خالل ما سبق جاءت ىذه الدراسة لتربز امهية 
 ادلايل للمؤسسات االقتصادية، وميكن طرح السؤال الرئيسي التايل:

مامدىمساهمةقائمةالتدفقاتالنقديةفيتقييماالداءالماليللمؤسساتاالقتصادية؟

 من السؤال الرئيسي السابق ميكن طرح االسةلة الفرعية التالية:

 مة التدفقات النقدية؟ماىي قائ 
 ماىي مصادر وخطوات اعداد قائمة التدفقات النقدية؟ 
  تساىم قائمة التدفقات النقدية يف تقييم سيولة ورحبية ادلؤسسة؟كيف 

 فرضياتالدراسة:-2

 يتم تقدمي الفرضيات التالية كإجابة مبدئية عن االسةلة الفرعية:

 ح التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، ادلًتتبة على م اولة يتوضالتدفقات النقدية تقوم ب قائمة
 ؛خالل فًتة زلاسبيةا نشاطاهت ادلؤسسة

 ؛نقدية وفق التغري يف النقدية فقطيتم اعداد قائمة التدفقات ال 
  تساىم قائمة التدفقات النقدية يف تقدمي معلومات ذات خصائص نوعية تفيد يف تقييم سيولة

 و رحبية ادلؤسسة.

 اهدافالدراسة:-3

 للمستعملني بتقييم اصول صافية للمؤسسة؛ قائمة التدفقات النقدية  تسمح 
  قائمة التدفقات النقدية تساعد يف تقييم التغريات اليت حتدث يف اذليكل ادلايل مبا يف ذلك درجة

 .ومقدرهتا على الوفاء بااللت اماتالسيولة 

 اهميةالدراسة:-4



 مقدمة

 

ت

 

 

ان قائمة التدفقات النقدية من القوائم ادلالية االساسية اليت ينبغي تربز امهية الدراسة يف كون 
بإعداد ىذه القائمة من فة مدى اىتمام ادلؤسسات اجل ائرية بدراستها بشكل اعمق وادق ، ومعر  االىتمام

  خالل معرفة واقع استخدامها يف ادلؤسسة زلل الدراسة.

 ديادلت ا للتطور جةينت كان ةيالدول ةياحملاسب يريبادلعا نيالباحث اىتمام ادةيز  إنحدودالبحث:-5
 جهة من معها ادلتعاملة ادلختلفة األطراف إىل بالنسبة أو ادلؤسسة إىل بالنسبة سواء ادلتعددة لللاجات

 : ليي كما الدراسة إطار حددنا ذلذا هبا، ادلعمول ةياحملاسب األنظمة نقص إىل أخرى جهة ومن

 ةيالنقد التدفقات قائمة إعداد ةيفيبك عام بشكل الدراسة ىذه ترتبط:ةيالمكانالحدود-5-1
 الفالحي العتاد انةيوص عيتوز  مؤسسة اخًتنا الواقع على وكإسقاط ة،ياجل ائر  ادلؤسسات يف

EDIMMA - ؛ادلنطقة ىذه يف ارهيغ وقطع الفالحي العتاد ةيألمه نظرا - الوادي 

 نشأة إىل التطرق فتم سلتلفة ةيزمن حدود على الدراسة ىذه يف اعتمدنا:ةيالزمنالحدود-5-2
 الدراسة بإسقاط اميالق وعند ، النسب باستخدام موييتق ةيفيوك ادلايل األداء مث ةيالنقد التدفقات قائمة
 ال مين اجملال فلددنا - الوادي - EDIMMA الفالحي العتاد انةيوص  عيتوز  مؤسسة حال على
 .ادلؤسسة أداء لدراسة 6105و 6102 سنيت

اتبعنا ادلنهج االستكشايف لدراسة امهية قائمة التدفقات النقدية يف المنهجالمستخدمفيالبحث:-6
تقييم االداء ادلايل للمؤسسة، من اجل استنتاج رلموعة من الفرضيات ختضع بدورىا اىل االختبار وفقا 

احلالة جلمع ما يل م من بيانات.دلبدأ االستنباط، ولتطبيق ذلك استعملنا تقنية ادلقابالت ودراسة 

 صعوباتالدراسة:-7

  عدم استقبالنا يف الوىلة األوىل من خالل دراسة احلالة يف بعض ادلؤسسات ، بالرغم من
ال كانت من اىم نقاط مشاكل تذكريىم بأن دراستنا ىذه تدخل ضمن متطلبات البلث ليس ا

 ؛حبثنا
 ألشخاص خارج ادلؤسسةلالة منلها سرية معلومات ادلؤسسة واست. 



 مقدمة

 

ث

 

 

 اسباباخيارالموضوع:-8

 اىم دوافع اختيار ادلوضوع ىو راجع اىل عدة اختبارات منها ما ىو موضوعي وذايت:

 ؛ادلوضوع وزلاولة تطبيقو ميدانيا الرغبة الشخصية للبلث يف ىذا 
 وابراز امهيتها الكبرية  ،االمهية البالغة لقائمة التدفقات النقدية والرغبة يف التعرف على ىذه االداة

 يف تقييم اداء ادلايل  للمؤسسات.
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  تمهيد الفصل:

 اىل االقتصادية الوحدات قبل من اعدادىا ادللـز االساسية ادلالية القوائم من النقدية التدفقات قائمة اف
 ، ادلختلفة ادلايل التحليل ألدوات وامتداد ربليلية اداة كوهنا القائمة ىذه وتتميز ، النتائج حساب و ادليزانية جانب

 غلري اليت ادلدة خالؿ االقتصادية الوحدة مارستو نشاط لكل النقدية النتائج صايف ربديد على جبوىرىا تقـو فهي
 تلك نشاطات لنتائج تفسَت خالذلا من تعكس مساحة من توفره وما النقدية التدفقات قائمة ربليل فإف وعليو ربليلها

 (.التمويلية و االستثمارية و التشغيلية) الوحدات

 القرارات دلتخذي شك بال ستوفر النقدية التدفقات قائمة ربليل يف ادلالية النسب استخداـ واف كما
 تلك من موضوعية اكثر بشكل االقتصادية الوحدة اداء تقييم خالذلا من ؽلكن اوسع واطار ابعد رؤيا االقتصادية

 .لوحدىا النتائج وحساب ادليزانية على ربليلها يف ادلشقات النسب

، النقدية  التدفقات قائمة باستخداـ للمؤسسة ادلايل األداء تقييم كيفيةعرفة  دب سنقـو الفصل ىذا خالؿ من
 حيث مت تقسيم ىذا الفصل اىل اربعة مباحث اساسية متمثلة يف االيت : 

 .النقدية التدفقات قائمة ماهية المبحث األول:

 .(SCFاعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية وفقا للنظام المحاسب المالي ) الثاني:المبحث 

 تقييم االداء المالي للمؤسسة . لث:المبحث الثا

 : مساهمة قائمة التدفقات النقدية في تقييم االداء المالي . المبحث الرابع
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 : النقدية التدفقات قائمة ماهية: األول المبحث

 كذلك عملياهتا، من موجبة نقدية تدفقات توليد تستطيع ال قد لكنها كبَتة، ارباحا ربقق ادلؤسسات بعض
 توقيت اختالؼ بسبب ذلك وينتج السنة، من كثَتة فًتات خالؿ احملققة االرباح مع النقدي التدفق يتناسب ال قد

 و مبيعات فهناؾ واخلارجة، الداخلة النقدية التدفقات مع دائما يتواكب ال قد والذي ادلصروفات و االيرادات
 .لإليرادات بالنسبة االمر ونفس ، حدوثها فًتة مع ادلصروفات بعض سداد يتفق ال قد كما ، باألجل تتك مشًتيات

 ولنفس لألرباح بالنسبة الشيء ونفس وعناية حبرص النقدية بإدارة ادلؤسسة تقـو اف ضرورة ذلك على ويًتتب
 اىل باإلضافة النقدي التدفق قائميت يف الواردة ادلعلومات االعتبار بعُت االخذ ادلاليُت احملللُت على غلب فإنو السبب
  .وادليزانية الدخل قائميت

 :هوم قائمة التدفقاتالمطلب االول :نشأة ومف

بعد ذلك يتم نقدية حىت تكوف يف شكلها احلايل، يف ىذا ادلطلب يتم التطريق اىل تطور قائمة التدفقات ال
 تعريفا ذلذه القائمة .وضع 

 .نشأة قائمة التدفقات النقدية :الفرع األول

لقياس مركزىا ادلايل وبإجراء مقارنة مع القوائم ادلالية  ؤسسةتعترب قائمة التدفق النقدي دبثابة األداة ادلناسبة للم
تطورا ملحوظا سواء من ، وقد شهدت منذ نشؤىا اىل اآلف التدفق النقدي حديثة العهد نسبيااألخرى تعترب قائمة 

جهة ادلداخل ادلتبعة يف إعدادىا أو من حيث صور أو ظلاذج عرضها أو من حيث قوة القواعد ادللزمة بنشرىا والصادرة 
 عن اجملاميع ادلهنية.

 1ؽلكن سبييز ثالث مراحل أساسية لتطور قائمة التدفقات النقدية:

)قائمة من اين  رحلة بتحليل مبسط أطلق عليوبدأت ىذه ادل قائمة مصادر األمواؿ واالستخدامات:-1

احلصوؿ على األمواؿ وأين صرفت( واليت مل تتضمن سوى عملية للزيادة و النقصاف يف بنود قائمة ادلركز ادلايل 

                                                           
زلاسبة ومالية، جامعة العريب بن مهيدي، اـ البواقي  مدكرة ماسًت، ،االقتصادية للمؤسسات المالي االداء تقييم في النقدية التدفقات قائمة استخدام اهمية فرحات، نسرين1

 .43، ص 2016-2015،اجلزائر،
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للمؤسسة االقتصادية، وبعد عدة سنوات عدؿ عنواف ىذه القائمة اىل )قائمة االمواؿ( ، وقد اعًتؼ معهد احملاسبُت 
بأعلية ىذه القائمة وأوصى بأف تدرج يف كل التقارير السنوية ادلقدمة للمساعلُت وبأف 1961األمريكي سنة  القانونيُت

 .يشملها تقرير احملاسب القانوين

بعنواف )التقرير عن  19اصدر رللس ادلبادئ احملاسبية رقم 1971يف سنة قائمة التغَت يف ادلركز ادلايل: -2

ألـز فيها ادلؤسسات االقتصادية بضرورة اف تكوف ىذه القائمة أحد القوائم الرئيسية اليت يتم التغَتات يف ادلركز ادلايل( 
، واصبح امسها )قائمة ثلها مثل القوائم ادلالية األخرىنشرىا على اف زبضع للمصادقة من قبل احملاسب القانوين م

ـ رأس ادلاؿ العامل الذي ؽلثل الفرؽ بُت صايف التغَتات يف ادلركز ادلايل( وقد استمر إعداد ىذه القائمة وفقا دلفهو 
ادلوجودات ادلتداولة وادلطلوبات ادلتداولة يف فًتة قد تعرضت فيها للعديد من االنتقادات حوؿ مدى فاعليتها خصوصا 

بعد تصاعد حاالت االفالس للمؤسسات االمريكية ادلتحدة كوف تلك ادلؤسسات كانت تفصح عن صايف أرباح 
 قيقة اهنا كانت تواجو عجزا يف السيولة لديها.مرتفع ويف احل

نتيجة االنتقادات اليت مت توجيهها لقائمة التغَتات يف ادلركز ادلايل على أساس مفهـو قائمة التدفق النقدي: -3

مو رأس ادلاؿ العامل زاد التوجو واالىتماـ أكثر باألساس إلعداد قائمة التغَتات يف ادلركز ادلايل حيث ال يعترب مستخد
القوائم ادلالية رأس ادلاؿ العامل مؤشرا جيدا على تقييم السيولة للمؤسسات االقتصادية لذلك برزت احلاجة اىل وجود 

اصدر  1987قائمة توضح ادلصادر و االستخدامات يف ادلؤسسة االقتصادية تعد على األساس النقدي، يف سنة 
فقات النقدية للمؤسسة( كقائمة من بُت القوائم ادلالية ادللزمة ربت اسم )قائمة التد 95اجمللس ادلعيار احملاسيب رقم 

على ادلؤسسات القياـ هبا وقد أوضح ىذا القرار استعماؿ مصطلح النقدية دبعناه الواسع ليشمل معادلة النقدية واليت 
 تضم )استثمارات عالية السيولة(.

ادلعدؿ بعنواف قائمة  7عيار الدويل رقم أصدرت جلنة معايَت احملاسبة  الدولية ادل 1992أخَتا يف سنة و 
، وأصبح بذلك إعداد قائمة 1994بتداء من جانفي التدفقات النقدية إذ أصبح ساري ادلفعوؿ على القوائم ادلالية ا

 2.التدفقات النقدية مطلوبا مع القوائم ادلالية األخرى دوليا منذ ذلك التاريخ

 :ة: مفهـو قائمة التدفقات النقديالفرع الثاين

                                                           
 .44نسرين فرحات ،مرجع سبق ذكره ،ص2
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 النقدية التدفقات عن معلومات ملخصة بصورة يقدماف ال النتائج وحساب ادليزانية من كل اف رغم  
 او واخلارجة الداخلة النقدية التدفقات لكل التفصيلي ادللخص يعرضاف ال اهنما اف اال الفًتة، خالؿ للمؤسسة
 التدفقات قائمة وعرض اعداد يتم احلاجة ىذه ولتلبية الزمنية، الفًتة نفس خالؿ النقدية االستخدامات و ادلصادر
  :يلي كما ذلا تعريفات اعطاء سنحاوؿ والذي النقدية

 3:من خالؿ ىذا الفرع ؽلكن تعريف قائمة التدفقات النقدية كالتايل

 من النقدية يف التغَت وصايف النقدية وادلدفوعات( مقبوضات) النقدية ادلتحصالت تعرض قائمة ىي: االول التعريف
 النقدية توفيق اىل تؤدي بصورة زلددة زمنية فًتة خالؿ والتمويل واالستثمار التشغيل انشطة: ىي رئيسية انشطة ثالث

 .واخرىا الفًتة اوؿ يف

(وادلدفوعات النقدية وصايف التغَت يف النقدية من تعرض ادلتحصالت النقدية)مقبوضات ىي قائمة: ثانيالتعريف ال

انشطة التشغيل واالستثمار والتمويل خالؿ فًتة زمنية زلددة بصورة تؤدي اىل توفيق النقدية ثالث انشطة رئيسية ىي: 

 .يف اوؿ الفًتة واخرىا

ىي قائمة توضح التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، ادلًتتبة على مزاولة الشركة نشاطات خالؿ : لثالتعريف الثا 

 .فًتة زلاسبية 

اخلزينة ىي تلك االداة الدقيقة ادلستخدمة للحكم على فعالية تسيَت ادلوارد ادلالية جدوؿ تدفقات  :الرابعالتعريف 

 احلكم على تسيَت مالية واستخداماهتا وذلك اعتمادا على عنصر اخلزينة الذي يعد ادلعيار االكثر موضوعية يف
 .ادلؤسسة

او اىل خارجها خالؿ فًتة معينة،  توضح ىذه القائمة التدفقات النقدية أي النقد الذي مت تدفقو اىل ادلؤسسة
اف قدرة ادلؤسسة على ادارة التدفقات النقدية ىو امر ىاـ على مستقبل ادلؤسسة وىذه القائمة تتكوف من رلموع 

 4الزيادة والنقص اليت حدثت يف النقدية نتيجة دلا قائمة ادلؤسسة مع بيع او شراء او سداد الديوف واقراض .

                                                           
علـو التسيَت، جامعة زلمد خيضر ، مذكرة لنيل شهادة ماسًت يف القرار اتخاذ من المالية لقوائم ا مستخدمي تمكين في لنقدية ات التدفقا قائمة دورطالب بن عبدي حساـ الدين، 3

 .32-31.ص2016-2015بسكرة، اجلزائر،
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تبُت ادلتحصالت النقدية وادلدفوعات  التدفقات النقدية قائمةسبق نستطيع القوؿ بأف  كخالصة لكل ما
خالؿ فًتة زمنية  ؤسسةالنقدية وصايف التغَت يف النقدية الناتج من األنشطة التشغيلية و االستثمارية و التمويلية للم

 5.معينة يف صيغة تتضمن تسوية لألرصدة النقدية أوؿ وآخر الفًتة

 .لثاين : اعلية واىداؼ قائمة التدفقات النقديةادلطلب ا

قائمة التدفقات النقدية مثلها مثل أي قائمة من القوائم ادلالية يف ادلؤسسة ذلا اعلية كبَتة كما اهنا ترسم  

 .اىداؼ معينة تسعى لتحقيقها للوصوؿ اىل فوائد تعود باإلغلاب على ادلؤسسة ككل 

 .النقدية ة التدفقات: اعلية قائمالفرع األوؿ

، حيث تفصح قائمة التدفقات ؿ طبيعة ادلعلومات اليت ربتويهاتربز اعلية قائمة التدفقات النقدية من خال
، االستثمار، التمويل( ، وؽلكن توضيح أعلية من النشاطات ادلختلفة )االستغالؿالنقدية عن تدفقات اخلزينة ادلتأتية 

 قائمة التدفقات النقدية يف النقاط التالية:

 ؛ة تبعا للدورات الرئيسية لنشاطهاقياس مدى قدرة ادلؤسسة على توليد التدفقات النقدي 
  ؛ادلؤسسة ضلو الدائنُت وادلساعلُتابراز مدى كفاية السيولة للوفاء بالتزامات 
 ؛ؤسساتتعزز قائمة التدفقات النقدية من القدرة على مقارنة تقارير األداء التشغيلي دلختلف ادل 
  ؛الفًتة(والتوظيفات من حيث النوع ادلالئمة بُت مصادر التمويل )من حيثبياف مدى 
 اـ ادلعاجلات تساىم يف ربسُت مبدأ القابلية للمقرنة بُت ادلؤسسات كوهنا تستبعد اآلثار الناصبة عن استخد

 ؛احملاسبية ادلختلفة
 .6إبراز درجة ادلرونة ادلالية لدى ادلؤسسة 

 .دفقات النقديةائمة الت: اىداؼ قالفرع الثاين

                                                                                                                                                                                           
4
 .43ص: 3122الطبعة االولى، دار الفكر للنشر والتوزٌع، عمان، االردن،  اساسٌات االدارة المالٌة"،محمد قاسم خصاونة، " 
5
 .6:،ص 3119للنشر والتوزٌع، عمان، االردن، ، دار وائل معاٌٌر المحاسبة واالبالغ المالً الدولٌةمحمد ابو نصار وجمعة حمٌدات،  
جامعة قاصدي مرباح ورقلة  مذكرة لنيل شهادة ماسًت اكادؽلي ،زبصص مالية مؤسسة، ،التمويلية القرارات تخاذ ا في النقدية التدفقات جدول استخدامكوثر رليدي، 6

 .7.ص2017-2016،اجلزائر.
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اف اذلدؼ الرئيسي من اعداد قائمة التدفقات النقدية ىو تزويد ادلستخدمُت بادلعلومات ادلتعلقة بادلقبوضات 
 7وادلدفوعات خالؿ فًتة زمنية معينة ، ومن خالؿ ىذه القائمة ؽلكن ربقيق االىداؼ التالية:

 ؛مارية والتمويلية على اساس نقدياحلصوؿ على ادلعلومات ادلتعلقة باألنشطة التشغيلية واالستث 
 ؛ الدخل وصايف التدفقات النقديةربديد مصادر االختالؼ بُت صايف 
 ؛ة والتنبؤ بالتدفقات ادلستقبليةتقييم التدفقات النقدية التارؼلية واحلالي 
 حها، ويف على الوفاء بالتزاماهتا وتوزيع اربا ؤسسةمساعدة ادلستثمرين وادلقرضُت وغَتىم يف تقييم مقدرة ادل

 ؛هتا للنقدية من التمويل اخلارجيتوفَت احتياجا
 التدفقات شكل مباشر على التدفقات النقدية تؤثر ب االفصاح عن العمليات التمويلية واالستثمارية اليت ال(

 ؛(7النقدية حسب ادلعيار احملاسيب 
 ؛مستوى السيولة على ادلدى القصَت قياس 
 ؛اخلارجةتدفقات النقدية الداخلة و التخطيط لل 
 .لفت نظر اإلدارة العليا لالضلرافات النقدية ادلتوقعة 

 ية.المطلب الثالث: مكونات واستخدامات قائمة التدفقات النقد

ؽلكن استخداـ قائمة التدفقات النقدية واالنتفاع منها من قبل كل اجلهات الداخلية للمؤسسة و اجلهات  
 ونلخص ىذا ادلطلب يف فرعُت كااليت : اخلارجية

 .النقدية التدفقات قائمة مكونات: لفرع األولا

( 7) رقم الدويل ادلعيار اوصى فقد ذلا، ادلرجوة االىداؼ ربقيق يف النقدية التدفقات قائمة فعالية زيادة لغرض
 معلومات توفَت بضرورة االقتصادية الوحدات الزاـ على احملاسبة دلعايَت الدولية اللجنة عن والصادر ـ1992 لسنة
 مبوبة معينة مدة خالؿ النقدي للتدفق قائمة اعداد خالؿ من يعادذلا وما النقدية حركة يف التارؼلية التغَتات حوؿ

 داخلة نقدية تدفقات فيو نشاط كل واف ،(وسبويلي استثماري و تشغيلي) ىي رلموعات ثالث اىل االنشطة حسب
 :كااليت وصفها وؽلكن االنشطة تلك عن النقدية التدفقات صايف ؽلثل بينهما الفرؽ واف خارجة نقدية تدفقات و

                                                           
 .52-51نسرين فرحات ،مرجع سبق ذكره، ص7
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تشمل األنشطة الرئيسية ادلولدة إليراد الوحدة االقتصادية وادلتعلقة ات النقدية من النشاط التشغيلي: التدفق-1
بطبيعة نشاطها واليت تعتمد عليها بشكل فعاؿ يف شلارسة نشاطها، باإلضافة اىل االنشطة االخرى اليت ال تصنف 

 .االنشطة االستثمارية والتمويليةضمن 

وسبثل ادلتحصالت النقدية من بيع السلع او تقدمي خدمات او من ربصيل  التدفقات النقدية الداخلة :-1-1
متحصالت احلسابات ادلدينة ، او ادلتحصالت من بيع االوراؽ ادلالية احملتفظ هبا ألغراض ادلتاجرة او متحصالت من 

 .انشطة تشغيلية اخرى

وسبثل ادلدفوعات النقدية مقابل تكلفة البضاعة او اخلدمات ، وكذلك سداد  التدفقات النقدية الخارجة:-1-2
 احلسابات الدائنة اخلاصة بادلوردين ومدفوعات للعاملُت او أي مدفوعات تشغيلية اخرى.

خلة عن اخلارجة، يف يعد النشاط التشغيلي ىو االساس لتوليد اخلل والنقدية فإف زيادة التدفقات النقدية الدا
 ىذا النشاط يعترب مؤشرا جيدا ومهما لتقييم اداء ادلؤسسة.

وىي االنشطة ادلتمثلة بامتالؾ االصوؿ طويلة االجل او التخلص  ت النقدية من النشاط االستثماري:الدفقا-2

 .منها وغَتىا من االستثمارات اليت ال تدخل ضمن البنود ادلعادلة للنقدية

وسبثل ادلتحصالت النقدية من بيع االستثمارات يف اوراؽ مالية او أي موجودات نقدية الداخلة : التدفقات ال-2-1
 اخرى خبالؼ ادلخزوف. 

وسبثل ادلدفوعات مقابل زيادة استثمارات ادلؤسسة االقتصادية او أي موجودات  التدفقات النقدية الخارجة:-2-2
 إلعادة بيعها.اخرى بغرض االقتناء لتسهيل نشاط ادلؤسسة وليس 

وعليو فإف زيادة التدفقات النقدية الداخلة عن اخلارجة يف ىذا النشاط تعرب عن زيادة الطاقة االنتاجية او 
زيادة سلزوف ادلنافع ادلستقبلية للمؤسسة شلا يعكس مؤشرا جيدا للنمو والتوسع االقتصادي للمؤسسة االقتصادية يف 

 ادلستقبل.

وتتمثل يف االنشطة اليت ينتج عنها تغيَت يف حجم ومكونات حقوؽ  :ط التمويليفقات النقدية من النشاالتد-3

 .ادللكية باإلضافة اىل عمليات االقًتاض أي احلصوؿ على القروض او تسديدىا
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وسبثل ادلتحصالت النقدية من إصدار األسهم والسندات طويلة األجل او التدفقات النقدية الداخلة: -3-1
 صوؿ على القروض(.مصادر سبويل اخرى )كاحل

وسبثل ادلدفوعات يف شكل توزيعات األرباح او رد جزء من حقوؽ ادللكية  :التدفقات النقدية الخارجة-3-2
 ألصحاهبا او سداد القروض طويلة األجل.

وحقوؽ  االلتزاماتدة يف يو فإف زيادة التدفقات النقدية الداخلة عن اخلارجة يف ىذا النشاط تعرب عن الزيالوع
 8.ادللكية

 .تخدامات قائمة التدفقات النقدية: اسالفرع الثاني

ؽلكن استخداـ قائمة التدفقات النقدية واالنتفاع منها من قبل كل اجلهات الداخلية للمؤسسة و اجلهات 

 .اخلارجية

االدارة مثل اصدار توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات مهمة عن القرارات اليت ازبذهتا  استخدامات االدارة:-1
، وغَتىا من ادلعلومات اليت ال ؽلكن احلصوؿ عليها بواسطة القوائم ادلالية مسالية أو بيع سندات طويلة األجلأسهم رأ

األخرى إال بشكل بسيط إف القائمة تظهر مدى كفاية التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية لتمويل صبيع 
ا بدال من االقًتاض اخلارجي طويل األجل بإصدار أسهم أو سندات االحتياجات الرأمسالية ادلخططة داخلي

،وبالعكس فإذا ما أظهرت القائمة عجزا يف النقدية، فإف اإلدارة قد تستخدـ القائمة لتحديد أسباب حدوث مثل 
ح ، تستطيع االدارة وضع مؤشرات او ضوابط عامة حوؿ زبفيض األربا ز وباستخداـ قائمة التدفق النقديىذا العج

 لالحتفاظ بالنقدية.

تساعد قائمة التدفق النقدي ادلستثمرين والدائنُت وبقية اجلهات يف  ستخدامات المستثمرين والدائنين:ا-2
 9ربديد ما يلي :

 ؛وليد تدفقات نقدية اغلابية صافيةقابلية ادلؤسسة على ت 
 ؛ة على مواجهة التزاماهتا اجلاريةقابلية ادلؤسس 

                                                           
 .337تناغم، مرجع سبق ذكره، صمدى 8
 .80، ص 2008"، الطبعة األوىل، دار اخللدونية، اجلزائر، الوجيز في اقتصاد المؤسسةغوؿ فرحات، " 9
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 ؛حصص األرباح للمساعلُتة على دفع قابلية ادلؤسس 
 ؛دى حاجة ادلؤسسة للتمويل اخلارجيم 
 ؛دية و الدفوعات النقدية ادلرافقةأسباب االختالؼ بُت صايف الدخل وادلستلزمات النق 
 .10آثار االنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية على ادلركز ادلايل للمؤسسة خالؿ الفًتة 

 (.SCF)وفق النظام المحاسبي المالي التدفقات النقدية قائمةوعرض  المبحث الثاني : إعداد 

 وقائمة ادلقارنة ادلايل ادلركز قائمة وىي مصادر عدة يتطلب االمر فإف النقدية التدفقات قائمة اعداد لغرض  
 ربديد وىي خطوات ثالث يف متمثلة اعدادىا خطوات اما االستاذ، دفًت من تستخلص اضافية معلومات و الدخل
 النقدية التدفقات صايف ربديد اىل باإلضافة التشغيلية النشاطات من النقدية التدفقات صايف وربديد النقد، يف التغَت

  .التمويلية و االستثمارية النشاطات من

 .إعداد قائمة التدفقات النقديةوخطوات در المطلب األول : مصا

قائمة التدفقات النقدية بطريقتُت ادلباشرة سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب اىل مصادر خطوات اليت يتم فيها اعداد 
 وغَت ادلباشرة وسواء استخدمت الطريقة االوىل او الثانية فاف النتيجة ال تتغَت .

 .مصادر إعداد قائمة التدفقات النقدية: الفرع األول

 بصفة عامة تستمد البيانات الالزمة إلعداد قائمة التدفقات النقدية من:

ىذه القائمة توفر التغَتات يف مبالغ األصوؿ وااللتزامات وحقوؽ ادللكية ما بُت قائمة المركز المالي للمقارنة: -1
 بداية الفًتة وهنايتها.

 ىذه القائمة توفر التدفقات النقدية ادلتوفرة أو ادلستخدمة يف العمليات خالؿ الفًتة.قائمة الدخل للفترة: -2

لومات يتم استخالصها من دفًت األستاذ العاـ للتعرؼ على التفصيالت األخرى وىي معمعلومات إضافية: -3
 11زبص النقد ادلتوفر أو ادلستخدـ خالؿ الفًتة.

                                                           
ة احلاج خلضر باتنة جامع ،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف العلـو التجارية، استخدام التحليل المالي لتقييم اداء المؤسسات االقتصادية وترشيد قراراتهااليمُت سعادة، 10

 .86.ص2009-2008،اجلزائر.
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 .: خطوات إعداد قائمة التدفقات النقديةالفرع الثاني

 12يقـو احملاسب بإتباع اخلطوات التالية إلعداد قائمة التدفقات النقدية:

 ؛صاف يف رصيد النقدية وما يعادذلاويكوف ذلك من خالؿ رصيد الزيادة أو النق:  إيجاد التغير في النقدية 

 يتم ىنا رصيد التغَتات احلادثة يف سلتلف بنود ادليزانية  :رصيد التغيرات في بنود الميزانية العمومية

 ؛التشغيليالعمومية سواء كاف ذلك بالزيادة أو النقصاف سبهيدا الستخراج التدفقات النقدية من النشاط 
 وربسب ىذه التدفقات حسب الطريقة ادلباشرة أو غَت : احتساب التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

 13وعلا : ادلباشرة

واليت دبوجبها يتم اإلفصاح عن الفئات الرئيسة إلصبايل ادلقبوضات النقدية وإصبايل ادلدفوعات الطريقة المباشرة: -1
على تقدمي التقارير عن التدفقات النقدية باستخداـ الطريقة  ؤسساتادل 7ادلعيار رقم النقدية خالؿ الفًتة ، ويشجع 

ادلباشرة حيث أف الطريقة ادلباشرة توفر معلومات ؽلكن أف تكوف مفيدة يف تقدير التدفقات النقدية ادلستقبلية ال تتوفر 

 .الطريقة غَت ادلباشرة يعترب اسلوبا مقبوال، اال اف ادلعيار أشار اىل اف استخداـ 14دبقتضى الطريقة غَت ادلباشرة 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
-2012،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف علـو التسيَت، جامعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر،  دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم االداء المالي للمؤسسة بن خليفة ضبزة،11

 .25-24،ص 2013
، مذكرة لنيل شهادة ماسًت يف العلـو االقتصادية ، جامعة د. الطاىر موالي سعيدة ،  تماد الجزائر لمعايير المحاسبة الدوليةقائمة التدفقات النقدية في ظل اعبوعزة ؽلينة، 12

 .39-38، ص2013- 2012اجلزائر،
 .107.ص2009نية،، كلية العلـو االدارية وادلالية قسم احملاسبة، اجلامعة االردمعايير المحاسبة واالبالغ المالي الدوليةصبعة ضبيدات، 13
 .83، ص 2012، دار الصفحات الزرقاء الدولية، اجلزائر، سنة معايير المحاسبة الدوليةخلضر عالوى،  14
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 قائمة التدفقات النقدية )الطريقة المباشرة( : نموذج يبين (11رقم ) والجدول التالي

 سنة مالحظة بيان
 

 التدفقات النقدية من االنشطة االستغاللية
 مقبوضات نقدية من العمالء

 مدفوعات نقدية للموردين وادلستخدمُت
 

 
1 
2 

**** 
                    **** 

**** 

 **** 3 نقدية متولدة من التشغيل
 الفوائد ادلدفوعة

 ضرائب دخل مدفوعة
 تدفقات نقدية قبل العناصر غَت عادية

 ( مقبوضات غَت عادية )متحصالت اضرار الزالزؿ

 **** 
**** 
**** 
**** 

 ****                      صافي التدفقات النقدية من االنشطة االستغاللية)أ(
 التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 شراء االصوؿ الثابتة
 مقبوضات بيع االت

 ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات
 ربصيالت التنازؿ عن تثبيتات

 فوائد مقبوضة
 تووزيعات مقبوضة

 **** 
**** 
**** 
**** 
**** 
**** 
**** 

 *****  االستثمارية)ب( صافي التدفقات النقدية من االنشطة
 التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 مقبوضات من اصدار اسهم
 مقبوضات من اقًتاض طويل االجل

 مدفوعات من التزامات التاجَت التمويلي
 توزيعات مدفوعة

 **** 
**** 
**** 
**** 
**** 

 ****  التدفقات النقدية الصافية من انشطة التمويل )ج(
 الخزينة خالل الفترة )أ+ب+ج(تغير 

 
 **** 

 رصيد النقدية وما في حكمها اول الفترة
 

 **** 

 ****  رصيد النقدية وما في حكمها اخر الفترة
 ****  تغيرات الخزينة خالل الفترة

 ****  المقاربة مع النتيجة المحاسبية
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 ،2013، منشورات كليك احملمدية ، اجلزائر،،الطبعة االوىل والمعايير الدولية  SCFالواضح في المحاسبة المالية وفق  : بن ربيع خليفة ،ادلصدر
 . 438ص

واليت دبوجبها يتم تعديل صايف الربح أو اخلسارة بالتغَتات يف ارصدة االصوؿ وادلطلوبات  الطريقة غير المباشرة:-2
األصوؿ غَت ادلتداولة ومبلغ إطفاء األصوؿ غَت ادللموسة وأي  اىتالؾادلتداولة خالؿ السنة ادلالية، وبإضافة قيمة 

نفقات ال تتطلب نقدية مدفوعة، وكذلك بادلكاسب أو اخلسائر الناصبة عن التخلص من األصوؿ غَت ادلتداولة أو 
 15.االستثمارات ادلالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15
 . ::، ص3123الطبعة االولى، دار البداٌة للنشر والتوزٌع، عمان، االردن،  "،EXCEL"التحلٌل المالً باستخدام برنامج نعٌم داود،  
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 :ت النقدية )الطريقة غير المباشر(قائمة التدفقا نموذج يبين ( 12رقم ) والجدول التالي

 سنة مالحظة بياف
 

 التدفقات النقدية من االنشطة االستغاللية
 الربح )او اخلسارة( قبل الضرائب والبنود غَت العاديةصايف 

 يتم تسويتو بػ :
 اىتالؾ االصوؿ الثابتة وغَت ادللموسة

 خسارة ربويل العملة
 ايرادات االستثمار

 الفوائد ادلدينة

 
1 
 
2 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 ***  ربح التشغيل قبل التغيرات في راس مال العامل
 العمالء وادلدينوف االخروفالنقص يف رصيد 

 النقص يف ادلخزوف 
 النقص يف حسابات الدائنوف

 ضرائب دخل مدفوعة
 تدفقات نقدية قبل العناصر غَت عادية

 مقبوضات غَت عادية )متحصالت اضرار الزالزؿ (

3 *** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 ***  صافي التدفقات النقدية من االنشطة االستغاللية)أ(
 النقدية من االنشطة االستثماريةالتدفقات 

 شراء االصوؿ الثابتة
 مقبوضات بيع االت

 ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات  مالية
 ربصيالت التنازؿ عن تثبيتات مالية

 فوائد مقبوضة
 تووزيعات مقبوضة

 *** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 ***  صافي التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية)ب(
 التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 مقبوضات من اصدار اسهم
 مقبوضات من اقًتاض طويل االجل

 مدفوعات من التزامات التاجَت التمويلي
 توزيعات مدفوعة

 *** 
*** 
*** 
*** 
*** 

 ***  التدفقات النقدية الصافية من انشطة التمويل )ج(
 ***  تغَت اخلزينة خالؿ الفًتة )أ+ب+ج(

 ***  رصيد النقدية وما يف حكمها اوؿ الفًتة
 ***                      رصيد النقدية وما يف حكمها اخر الفًتة

 ***  تاثَت تغَتات سعر العمالت االجنبية
 ***  تغَت امواؿ اخلزينة
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،الطبعة االوؿ، منشورات كليك ، احملمدية ،  والمعايير الدولية  SCFالواضح في المحاسبة المالية وفق : بن ربيع خليفة ،ادلصدر
 .439،ص2013اجلزائر،

حيث يتم ادلقابلة بُت التدفقات الداخلة و  احتساب التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية:-2-1
 التدفقات اخلارجة ضمن كل نشاط.

يتم ىنا صبع صايف التدفقات النقدية من سلتلف األنشطة التشغيلية  :ج صافي التدفقات النقدية ا استخر -2-2
الرصيد إىل النقدية  ، حيث غلمعالتغَت يف النقدية وما يعادذلا والتمويلية و االستثمارية وىو ما غلب أف يتساوى مع

 .وما يعادذلا يف أوؿ ادلدة ليتطابق مع رصيد النقدية وما يعادذلا يف آخر ادلدة

 .: مشكالت قائمة التدفقات النقديةالمطلب الثاني 

 تبويب العادة يف ويتم السابقة، النشاطات من موقعها بشأف اجلدؿ تثَت النقدية التدفقات عناصر بعض ىناؾ
 حُت يف تشغيلية نشاطات اهنا على ؤسسةم يف تبويبها يتم اف فيمكن على ؤسسةادل عمل طبيعة حسب العناصر ىذه

 :ىي العناصر وىذه. وىكذا سبويلية نشاطات اخرىمؤسسة  تعتربىا

 16.: التدفقات النقدية بالعملة األجنبية والبنود غير العاديةالفرع األول

 التدفقات النقدية بالعملة االجنبية: -1

  ة ؤسسعملة األجنبية باستخداـ عملة ادلتسجل التدفقات النقدية اليت تنشأ من العمليات اليت تتم بالغلب اف
ة باستخداـ سعر ؤسساليت تنشر دبوجبها بياناهتا ادلالية، وذلك بتحويل مبلغ العملة االجنبية اىل عملة ادل

 ؛نقدياالجنبية يف تاريخ التدفق الالصرؼ السائد بُت عملة التقرير والعملة 
  غلب ترصبة التدفقات النقدية من الشركة التابعة االجنبية حسب سعر الصرؼ بُت عملة التقرير والعملة

 ؛جنبية بتواريخ التدفقات النقديةاال
  وال تعترب االرباح واخلسائر غَت احملققة واليت تنشأ عن التغَتات يف معدالت صرؼ العملة االجنبية تدفقات

عن آثار التغَتات يف سعر صرؼ العملة األجنبية يف قائمة التدفقات النقدية هبدؼ نقدية ولكن يتم التقرير 
 مطابقة أرصدة النقدية وما يعادذلا بُت أوؿ الفًتة وهنايتها.

                                                           
،مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة االسالمية بغزة، فلسطُت، 7المحاسبي  للمعيار وفقا األسهم وعوائد النقدية التدفقات بين العالقةسوزاف عطاء درغاـ، 16

 .85.ص 2008سنة 
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 .غَت العاديةالبنود  :الفرع الثاين

لنشاطها  تهاات عرضية غَت ناذبة عن شلارسخالؿ الفًتة ادلالية إيرادات أو قد تنفق مصروف ؤسسةقد ربقق ادل
العادي وال تتصف ىذه اإليرادات أو ادلصروفات باالنتظاـ لذا يطلق عليها البنود غَت العادية مثل التعويضات اليت 

، وينبغي تبويب التدفقات النقدية ادلتعلقة بالبنود ا نتيجة أحداث مفاجئة قد اصابتهاة أو تتكبدىؤسسربصل عليها ادل
بة ذلا اىل تدفقات نقدية تشغيلية او استثمارية سبويلية ويتم االفصاح عنها بشكل غَت العادية حسب النشاطات ادلسب

منفصل وذلك دلساعدة مستخدمي القائمة يف فهم طبيعة ىذه التدفقات ويتم االفصاح عنها كما ىو وارد يف ادلعيار 
ت احملاسبية، ولقد مت إلغاء الفقرات ، االخطاء اجلوىرية والتغَتامن صايف الربح او اخلسارة للفًتةاحملاسيب الدويل الثا

 .2004اخلاصة بالبنود غَت العادية من ادلعايَت الدولية إلعداد التقارير ادلالية يف عاـ 

 .: ضرائب الدخل والفوائد واالرباح الموزعةثالثالمطلب ال

عة من الضرائب ومن الفوائد ( االفصاح بشكل منفصل عن كافة التدفقات النقدية ادلقبوضة وادلدفو 07يتطلب ادلعيار رقم )
 ثابت من فًتة ألخرى. بأسلوبوارباح االسهم وغلب اف يصنف كل منها 

 .ضرائب الدخل :الفرع األول

ينبغي االفصاح عن التدفقات النقدية ادلرتبطة بالضرائب على الدخل بشكل منفصل كما ينبغي تبويبها على   
ويل أو االستثمار ما مل يكن من ادلمكن ربطها مباشرة بأنشطة التم أهنا تدفقات نقدية ناذبة عن النشاطات التشغيلية

، وقد يكوف من السهل حساب الضرائب ادلتعلقة بالنشاطات االستثمارية والتمويلية، اال انو من على وجو اخلصوص
تلفة عن الفًتة ، كما اهنا قد ربدث يف فًتة مالية سلالضريبية ادلرتبطة بكل النشاطات الصعب ربديد التدفقات النقدية

، لذلك عادة ما يتم تبويب الضرائب ادلدفوعة على اهنا تدفقات من النشاطات حدثت فيها العمليات ادلسببة ذلا اليت

 .التشغيلية

 .: الفوائد واالرباح الموزعةالفرع الثاني

نتيجة االقًتاض اما توزيعات األرباح فهي سبثل ادلبالغ الناذبة  ؤسسةالفوائد ادلدفوعة ىي تلك اليت تتحملها ادل       
ة، ويتم تبويب ؤسسعن االستثمارات فهي سبثل ادلبالغ الناذبة عن االستثمارات يف االوراؽ ادلالية اليت ربتفظ هبا ادل
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، ولكن ال مالية ؤسسةة دلات التشغيل بالنسبالفوائد ادلدفوعة والتوزيعات ادلقبوضة عادة على أهنا تدفقات نقدية لنشاط
، وؽلكن تبويب الفوائد ادلدفوعة وارباح االسهم  أخرى ؤسساتذه التدفقات بالنسبة دليوجد إصباع يف الرأي لتبويب ى

 .ؤسسةكتدفقات نقدية تشغيلية لكوهنا تدخل يف ربديد صايف الربح أو اخلسارة للم

 جلة وعقود الخيار وعقود المقاياات.: التقرير عن العقود المستقبلية والعقود اآلالفرع الثالث

 17يشًتط ادلعيار احملاسيب الدويل السابع اف تصنف ىذه العقود كأنشطة استثمارية فينا عدا:

 ؛لى أهنا ضمن النشاطات التشغيلية عندما تكوف ىذه العقود مربمة ألغراض التعامل و االذبار ومن مث تصنف ع-1

ذلذه العقود على اهنا نشاطات سبويلية ولذلك يتم التقرير عنها  ؤسسةبواسطة ادلعندما تتم ادلدفوعات وادلقبوضات -2
 .وفقا ذلذا الوصف

 :: العمليات غير النقديةالفرع الرابع

العمليات االستثمارية والتمويلية اليت ال تتطلب استخداـ او ما يعادذلا غلب أف تستبعد من قائمة التدفقات 
، وىناؾ العديد من النشاطات يف مكاف آخر من القوائم ادلالية تلك التدفقاتالنقدية وغلب اف يفصح على مثل 

، ومن أمثلة العمليات غَت النقدية ؤسسةاالستثمارية والتمويلية ال يكوف ذلا أثر على رأس ادلاؿ وىيكل األصوؿ يف ادل

 18: ما يلي

 ؛و عن طريق عقود التأجَت التمويليامتالؾ األصوؿ إما بواسطة الشراء أ-1

 ؛سطة إصدار أسهم مقابل شبن الشراءامتالؾ منشأة بوا-2

 .ربويل ادلديونية إىل حقوؽ ادللكية-3

 

 

                                                           
 .87-86مرجع سبق ذكره، ص سوزاف عطاء رغاـ،17
 .88سوزانعطاءرغاـ،مرجعسبقذكره،ص18
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 ء المالي للمؤسسة.تقييم األدا  :ثالثالمبحث ال

ادلوارد  استخداـ، وذلك للتأكد من كفاءة ادلايل لقد أكدت سلتلف الدراسات واألحباث أعلية تقييم األداء 
ادلتاحة والتحقق من تنفيذ األىداؼ ادلسطرة، حيث يهدؼ التقييم إىل التعرؼ على مدى قدرة ادلؤسسة يف ربقيق 

األىداؼ اليت سبكنها من البقاء يف السوؽ، ومن خالؿ ىذا ادلبحث سوؼ نتعرض دلعرفة األداء، وتقييم األداء، 
  وتقييم األداء ادلايل.

 .داء المالي للمؤسسةماهية األ:  المطلب االول

ولألداء انواع عديدة يعترب مفهـو األداء من أكثر ادلفاىيم شيوعا و استعماال يف حقل اقتصاد وتسيَت ادلؤسسات، 
 سنذكر منها يف الفرع الثاين .

 :الفرع األول: تعريف األداء 

تباين وجهات نظر ادلفكرين ال يوجد اتفاؽ بُت الباحثُت لتعريف مصطلح األداء، ويرجع ىذا االختالؼ إىل  
 19والكتاب يف ىذا اجملاؿ، ومن خالؿ ما سبق سوؼ نقدـ رلموعة من التعاريف حوؿ األداء منها :

من وجهة نظر ىذا الكاتب فإف األداء يدؿ على : " تأدية  (A- KHerakhomحسب )  التعريف األول :
 .على الوصوؿ على األىداؼ ادلسطرة "عمل أو إصلاز نشاط أو تنفيذ مهمة، دبعٌت القياـ بفعل يساعد 

نالحظ من خالؿ ىذا التعريف على إف األداء يتجسد يف القياـ باألعماؿ واألنشطة وادلهمات دبا ػلقق    
 الوصوؿ إىل الغايات واألىداؼ ادلرسومة من طرؼ إدارة ادلؤسسة.

( ينظر " دراكر " إىل األداء على انو : " قدرة ادلؤسسة على p- DRAKERحسب )  التعريف الثاني :
 االستمرارية و البقاء زلققة التوازف بُت رضا ادلساعلُت و العماؿ ". 

األداء يعد مقياسا للحكم على مدى ربقيق ادلؤسسة ذلدفها الرئيسي، وىو البقاء  أفنستنتج  من ىذا التعريف  
يف سوقها واستمرارىا يف نشاطها يف ظل التنافس، ومن مث تتمكن من احملافظة على التوازف يف مكافأة كل من 

 ادلساعلُت والعماؿ.

                                                           
 .218-217, ص ص: 2009اجلزائر,  , ورقلةقاصدي مرباح بجامعة ", رللة الباحث, العدد السابع, األسس النظرية لمفهوم األداء"تحليل   , الشيخ الداوي-19
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يشَت األداء إىل درجة ربقيق وإسباـ ادلهاـ ادلكونة لوظيفة الفرد وىو يعكس الكيفية اليت ػلقق أو  التعريف الثالث :
يشبع هبا الفرد متطلبات الوظيفة، وغالبا لبس وتداخل بُت األداء واجلهد، فاجلهد يشَت إىل الطاقة ادلبذولة، أما األداء 

 20حققتها. فيقاس على أساس النتائج اليت

باستخداـ  سوىذا  ادلستوى يقا يف األداء على أنو "مستوى ربقيق  األىداؼ" ويرى بعض الباحثُت ع :التعريف الراب
 21ادلؤشرات. ىذا التعريف ػلصر األداء يف نسبة إصلاز األىداؼ أي أف األداء ىو الفعالية.

ادلسطرة، حيث  ىو عبارة عن مستوى ربقيق األىداؼسابقة ؽلكن القوؿ بأف األداء : "من خالؿ التعاريف ال 
 ."اس ىذا األداء باستخداـ ادلؤشراتيق

 : أنواع األداء. الثاني الفرع

 22لألداء أنواع عديدة يف ادلؤسسة االقتصادية واليت تبٌت على عدة معايَت من بينها : 

منة الناحية الشمولية يصنف األداء إىل أداء كلي وأداء جزئي، حيث يتمثل األداء الكلي  معيار الشمولية : (1
يف اإلصلازات اليت ساعلت يف صبيع العناصر والوظائف واألنظمة الفرعية للمؤسسة يف ربقيقها، أما األداء 

 اجلزئي فيتحقق على مستوى الوظائف واألنظمة الفرعية.

ينقسم األداء يف ىذه احلالة حسب الوظائف ادلسندة إىل ادلؤسسة اليت ؽلكن حصر بعضها  ( المعيار الوظيفي :2
 23فيما يلي : 

يتمثل أداء الوظيفة ادلالية يف قدرة ادلؤسسة على ربقيق أىدافها ادلالية، ويتجسد ذلك من  * أداء الوظيفة المالية :
ا عليها، وربقيق معدؿ مرد ودية أعلى وبأقل التكاليف لتسديد م ف مايل، و توفَت السيولة الالزمةخالؿ ربقيق توز 

 ادلمكنة.

                                                           
 .209، ص:2001اإلسكندرية, مصر,  (، بدوف طبعة, الدار اجلامعية، إدارة الموارد البشرية) رؤية مستقبليةراوية حسن،  -20

A. Burlaud ,J .Y  Eglem , P Mykita, dictionnaire de gestion. Editions Foucher, Paris, 1995, P271.-1 
, ورقلة, اجلزائر قاصدي مرباح جامعة ية ادلؤسسة,",مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف مال ," تقييم األداء المالي باستخدام مؤشرات الرفع المالي للمؤسسة القتصاديةعباز مرمي -22

 .8-7,ص ص: 2011-2012
ورقلة,  قاصدي مرباح جامعة مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف مالية ادلؤسسة, "," قياس وتقييم األداء المالي للمؤسسة االقتصادية باستخدام بطاقة األداء المتوازنمعبدي أماؿ -23

 .10 -9, ص ص:2011-2010اجلزائر, 
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يتحقق األداء اإلنتاجي للمؤسسة من خالؿ ربقيق معدالت إنتاجية مرتفعة، مقارنة  :* أداء وظيفة اإلنتاج
سبكن بادلؤسسات ادلنتمية لنفس القطاع الذي تنتمي إليو ادلؤسسة، وكذلك إنتاج ادلنتجات جبودة عالية وتكاليف اقل 

 ادلؤسسة من ادلنافسة.

على احلصوؿ على ادلوارد جبودة عالية ويف أجاؿ قياسية،  ىذه الوظيفة يف قدرهتا يتمثل أداء * أداء وظيفة التموين :
وبشروط دفع مرضية واحلصوؿ على آجاؿ تسديد ادلوردين تفوؽ اآلجاؿ ادلمنوحة للعمالء، وربقيق استغالؿ الماكن 

 التخزين.

وتتمثل يف قدرة ادلؤسسة على بلوغ أىدافها بأقل التكاليف ادلمكنة، يتم دراسة ىذا األداء  التسويق : * أداء وظيفة
 باالستناد إىل عدة مؤشرات منها احلصة السوقية، وإرضاء العمالء، ... اخل.

 24سبارس ادلؤسسة نشاطها يف رلاالت سلتلفة منها : ( معيار الطبيعة : 3

 األداء االقتصادي ادلهمة اليت تسعى ادلؤسسة االقتصادية إىل بلوغها ويتمثل يف الفوائض يعترب * األداء االقتصادي :
 تكاليفها. ةسسة من وراء تعظيم نواذبها وتدنئاالقتصادية اليت ذبنيها ادلؤ 

يعد األداء االجتماعي ألي مؤسسة أساسا لتحقيق ادلسؤولية االجتماعية، حيث يتميز ىذا  * األداء االجتماعي:
نوع من األداء بنقص ادلقاييس الكمية ادلتاحة لتحديد مدى مساعلة ادلؤسسة يف اجملاالت االجتماعية  اليت تربط ال

 بينها وبُت اجلهات اليت تتأثر هبا. 

يتم ربقيقو حبسن اختيار أفضل البدائل اليت ربقق أعلى ادلخرجات ادلمكنة، ولتقييم األداء  * األداء اإلداري :
 تخداـ األساليب الكمية ادلختلفة لبحوث العمليات وكذلك الربرلة اخلطية.اإلداري ؽلكن اس

 25ؽلكن تقييم أداء ادلؤسسة وفق ىذا ادلعيار إىل نوعُت وعلا :  ( معيار مصدر األداء :4

ويطلق عليو أيضا أداء الوحدة، أي انو ينتج بفضل ما سبلكو ادلؤسسة من ادلوارد وىو ينتج من * األداء الداخلي : 
 لتوليفة التالية :ا

                                                           
 .9-8عباز مرمي ،مرجع سبق ذكره، صفحة -24
 .9نفس ادلرجع أعاله, ص: -25



 تقييم األداء المالي للمؤسسة باستخدام قائمة التدفقات النقديةالفصل األول: 
 

35 
 

وىو أداء أفراد ادلؤسسة، باعتبارىم مورد اسًتاتيجي قادر على صنع القيمة وربقيق األفضلية  األداء البشري : -
 التنافسية.

 يتمثل يف قدرة ادلؤسسة على استخداـ استثماراهتا بشكل كفئ. األداء التقني : -

 يكمن  يف فعالية واستخداـ الوسائل ادلالية ادلتاحة. األداء المالي : -

 .ربدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة ىو األداء الناتج عن التغَتات اليت * األداء الخارجي :

 الثاني : مفاهيم عامة حول تقييم االداء المالي. المطلب

 ية واىداؼ تقييم االداء ادلايل .الثاين اعلسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب اىل فرعُت االوؿ تعريف تقييم االداء ادلايل اما 

 المالي. تقييم األداء تعريفاألول :الفرع 

 26ىناؾ رلموعة من التعاريف حوؿ تقييم األداء نذكر منها :

تتميز عملية التقييم بأهنا الصفة النظامية، أو الرمسية اليت تعرب عن مكامن القوة، ومكامن الضعف   التعريف األول :
 ادلساعلات اليت يعطيها األفراد للوظائف اليت كلفوا بإصلازىا والقياـ هبا.يف 

 :  ىذا التعريف يظهر لنا اخلاصيتُت التاليتُت 

 ؛ية إدارية، ذات طابع رمسي وإداريعملية التقييم ىي عمل 
 الفرد يف  ىي إغلابية ال تسعى فقط إىل كشف العيوب يف األداء فقط، وإظلا هتتم بنقاط القوة اليت ػلققها

أدائو، شلا ؽلكن الفرد من أداء عملو بفعالية يف ادلستقبل، وىذا طبعا يسهم يف ربقيق مصلحة الفرد، وادلنظمة 
 يف آف واحد.

عملية التقييم ىي عملية دورية، ذبمع بُت الرئيس ادلباشر ومرؤوسيو، حيث يتم فيها استعراض  التعريف الثاني :
 ىل التحاور حوؿ التنمية الفردية والوظيفية لشاغر الوظيفة.وتقييم النتائج احملققة إضافة إ

 27وىذا التعريف يربز رلموعة من اخلصائص نذكر منها :

                                                           
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordyايل: ػػػ, متاح على الرابط الت14/05/2019الع: ػػ", تاريخ االطم األداءػػتقيي," د الكريػػػاضبد السي-26

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy
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 ،؛تتكرر غالبا كل سنة حسب ادلؤسسة عملية التقييم عملية دورية 
  ادلوضوعة تقـو ىذه العملية على تقييم أداء الفرد على مستوى وظيفتو، ومقارنة نتائج أداءه مع األىداؼ

 مسبقا.

بناءا على التعاريف السابق، ؽلكن القوؿ بأف : " عملية تقييم األداء ىي عملية إدارية منظمة  ومستمرة، هتتم 
 .بقياس النتائج ومقارنتها مع األىداؼ ادلوضوعة مسبقا من طرؼ اإلدارة " 

 : أهداؼ وفوائد تقييم األداء. الفرع الثاني

 أهداؼ األداء : (1

 28تتعدد أىداؼ عملية تقييم األداء حيث ؽلكن تلخيصها يف : 

  ؛ادلدرجة يف خطتهامعرفة مستوى إصلاز الشركة للوظائف ادلكلفة بأدائها مقارنة بتلك الوظائف 
  الكشف عن أماكن اخللل والضعف يف نشاط الشركة، وإجراء ربليل شامل ذلا، وبياف مسبباهتا وذلك هبدؼ

 ؛نفذين إىل وسائل تالقيها مستقبال، وتصحيحها وإرشاد ادلوضع احللوؿ الالزمة ذلا
  ربديد مسؤولية كل مركز أو قسم يف الشركة، عن مواطن اخللل والضعف يف النشاط الذي تقـو بو، وذلك

من خالؿ قياس إنتاج كل قسم من أقساـ العملية اإلنتاجية، وربديد إصلازاتو سلبا وإغلابا، األمر الذي من 
 ؛اـ باذباه رفع مستوى أداء الوحدةسة بُت األقسشأنو خلق مناف

  الوقوؼ على مدى كفاءة استخداـ ادلوارد ادلتاحة بطريقة رشيدة ربقق عائدا اكرب وبتكاليف اقل وبنوعية
 أفضل.

 29:فوائد تقييم األداء (2

 ؛اليت تبٌت عليها عملية ادلراقبة يعترب تقييم األداء أىم الركائز 
 ؛ة مواطن القوة والضعف يف ادلنشأةمباشرة  يف تشخيص ادلشكالت وحلها ومعرف يفيد تقييم األداء بصورة 

                                                                                                                                                                                           
 .137، ص 2011للنشر والتوزيع، عماف، االردف،  "، الطبعة االوىل، دار اسامةادارة الموارد البشريةفيصل حسونة، " 27
 . 93-92, ص:2011-2010",مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علـو التسيَت, جامعة قسنطينة, اجلزائر,  ," المنهج الحديث للتحليل المالي في تقييم األداءبن  مالك عمار-28

 28-27", ادللتقى الوطٍت حوؿ " األساليب الكمية ودورىا يف ازباذ القرارات اإلدارية" أياـ لوظيفة المالية للمؤسسة, "واقع استخدام األساليب الكمية في تقييم أداء اقمري زينة29-
 .4, جامعة سكيكدة, اجلزائر, ص:2009جانفي 
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  تطوير عملية االستثمار، أو عند القرارات اليت تؤدي إىل يفيد يف تزويد اإلدارة بادلعلومات الالزمة الزباذ
 إجراء تغَتات جوىرية مثل : شراء معدات، تغيَت منتجات، غزو أسواؽ جديدة.

 مراحل عملية تقييم األداء.: لثمطلب الثاال

 30سبر عملية تقييم األداء دبراحل عدة صلملها باآليت :

حيث تتطلب عملية تقييم األداء توفَت البيانات وادلعلومات  ( مرحلة جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية :1
واليت ؽلكن احلصوؿ عليها من  ،ادلؤسسةوالتقارير وادلؤشرات الالزمة حلساب النسب وادلعايَت ادلطلوبة لعملية نشاط 

وادلعلومات ادلتوفرة عن الطاقات اإلنتاجية، وادلستخدمات  ح واخلسائر وادليزانية العمومية،حسابات اإلنتاج واألربا 
ورأس ادلاؿ وعدد العماؿ، إضافة للمعلومات ادلتعلقة بالسنوات السابقة والبيانات عن أنشطة  ادلؤسسات اليت تنتمي 

 أو ادلتعلقة باالقتصاد الوطٍت وذلك ألعليتها يف إجراء ادلقارنات. إىل نفس القطاع

وذلك للوقوؼ على مدى دقتها وصالحيتها حلساب ( مرحلة تحليل ودراسة البيانات والمعلومات اإلحصائية : 2
 ادلعايَت والنسب وادلؤشرات الالزمة لعملية تقييم األداء.

على إف  ؤسسةوذلك باستخداـ ادلعايَت والنسب ادلالئمة للنشاط الذي سبارسو ادل ( مرحلة إجراء عملية التقييم :3
تشمل عملية التقييم النشاط العاـ للمؤسسة، أي صبيع أنشطة مراكز ادلسؤولية فيها هبدؼ التوصل إىل حكم 

 موضوعي ودقيق ؽلكن االعتماد عليو.

من خالؿ كوف نشاط ادلؤسسة ادلنفذ كاف ضمن  وذلك( مرحلة اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقييم : 4
األىداؼ ادلخططة، و إف االضلرافات اليت حصلت يف النشاط قد حصرت صبيعها، وأف أسباهبا قد حددت واف 
احللوؿ الالزمة دلعاجلة ىذه االضلرافات قد ازبذت واف اخلطط قد وضعت للسَت بنشاط ادلؤسسة ضلو األفضل يف 

 ادلستقبل. 

يتم ربديد ادلسؤوليات ومتابعتها يف  يد المسؤوليات ومتبعة العمليات التصحيحية لالنحرافات :( مرحلة تحد5
واجلهات ادلسؤولة عن ادلتابعة  قييم، وتزويد اإلدارات التخطيطيةاخلطة اإلنتاجية وتغذية نظاـ احلوافز بنتائج الت

                                                           
 .39, ص ص:2007عماف, األردف,  ج للنشر والتوزيع,ى, الطبعة األوىل, دار ادلنا"تقويم األداء باستخدام النسب المالية" رليد الكرخي,-30
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ا يف رسم اخلطط القادمة وزيادة فعالية ادلتبعة بادلعلومات والبيانات اليت سبخضت عن عملية التقييم لالستفادة منه
 والرقابة.

 : األطراؼ المستفيدة من تقييم األداء المالي . رابعال مطلبال

 :ؽلكن إظهار وضع احمللل و األطراؼ ادلستفيدة من تقييم األداء ادلايل كما يلي 

 ( : األطراؼ المستفيدة من تقييم األداء المالي.11الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .98، ص 2006، الدار اجلامعية، عماف، االردف، ، الطبعة االوىلاالدارة ادلالية مدخل الزباذ القرار، صباؿ الدين ادلرسي واخروفالمصدر : 

 األطراؼ الداخلية : 

 اإلدارة . -

 اجلهاز ادلايل . -

 ادلساعلُت . -

 العاملوف .-

 العاملُت. -

 
 األطراؼ الداخلية:

 ادلؤسسات ادلالية. -

 ادلوردين. -

 ادلنافسُت. -

 ادلستثمروف ادلتوقعوف-

 

 

 ادلستثمرين. -

 ادلؤسسة موقع التقومي

 زللل داخلي 

 زللل خارجي 
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وىو من يقـو  ادلاليُت، احمللل ادلايل الداخليمن احملللُت ا الشكل ؽلكن التمييز بُت فئتُت من خالؿ ىذ
بالتقييم باعتباره عضوا يف ادلؤسسة اليت زبضع للتقييم، أما الفئة الثانية فتتمثل يف احمللل اخلارجي وىو من يقـو بعملية 

 التقييم وال ينتمي إىل ادلؤسسة موضع التقييم.

وىل تتمثل يف ألكما أف األطراؼ ادلستفيدة من عملية تقييم األداء ادلايل ؽلكن تصنيفها إىل فئتُت علا : ا
وتضم اإلدارة واجلهاز ادلايل والعاملُت وادلساعلُت، والفئة الثانية تتمثل يف األطراؼ اخلارجية وتضم  األطراؼ الداخلية 

 كل من ادلؤسسات ادلالية وادلوردين وادلنافسُت وادلستثمرين ادلتوقعُت.
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 تقييم االداء المالي.المبحث الرابع: مساهمة قائمة التدفقات النقدية في 

تنبثق اعلية قائمة التدفقات النقدية من كوهنا تشكل مع قائمة الدخل وقائمة ادلركز ادلايل أداة ىامة ومفيدة 
ادلاضي والتنبؤ دبا يتوقع اف يكوف عليو االداء يف ادلستقبل،  ؤسسةيل يف ادلساعدة يف تقييم أداء ادللغايات التحليل ادلا

وبالتايل ؽلكن اف نشتق من قائمة التدفقات النقدية مؤشرات ونسب مالية توفر معلومات ال تظهر يف قائميت ادلركز 
اشتقاؽ رلموعة من ادلايل والدخل، دبعٌت انو من خالؿ البيانات وادلعلومات اليت تتضمنها قائمة التدفقات النقدية يتم 

النسب ادلالية اليت تستخدـ أساسا يف تقييم السيولة والرحبية بدرجة عالية وتستخدـ يف تقييم السياسات ادلالية وادلرونة 
 والتدفق النقدي احلر بدرجة اقل.  

  المطلب االول: مساهمة قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة

واىل مدى اعليتها تقييمها يف مساعلة قائمة التدفقات النقدية  السيولة وماسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب اىل تعريف 
 النسب اليت تقيس قدرة ادلؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا .

 الفرع االول: مفهوم واهمية تقييم السيولة:

مدى سهولة قدرة ادلؤسسة على توفَت ادلبالغ النقدية الكافية ألغراض معينة كما تشَت اىل  يقصد بالسيولة "
ة على ربويل اصوذلا اىل نقدية حىت ؤسسقدرة ادل "، او ىي " ربويل االصوؿ اىل نقدية ومدى قرب سداد االلتزامات

 ." تتمكن من سداد التزاماهتا ادلتداولة عند استحقاقها

ذات السيولة اليت لديها نقدية   ؤسسة، فادلؤسسةاف قياس وتقييم السيولة ذو اعلية يف تقييم احلالة ادلالية للم
ءمة وكفاية النقدية اليت لدى كافية لسداد ديوهنا ادلستحقة، وعند تقييم السيولة يتم االىتماـ بدراسة مدى مال

ة اىل تدفقات نقدية من االنشطة التمويلية وتدفقات نقدية ؤسس، وتقسيم التدفقات النقدية للمة لدفع ديوهناؤسسادل
 31ارية وتدفقات نقدية من االنشطة التشغيلية يوفر مقياسا افضل لتوافر او عدـ توافر السيولة.من االنشطة االستثم

 الفرع الثاني: مقاييس السيولة:

                                                           
31
دور قائمة التدفقات النقدٌة فً تقٌٌم االداء المالً للمؤسسة، مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً علوم التسٌٌر تخصص محاسبة ،جامعة بن خلٌفة حمزة ،  

 .81.صفحة 3123/3124محمد خٌضر بسكرة، سنة 
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على الوفاء بالتزاماهتا اجلارية باستخداـ رلموعة االصوؿ ادلتداولة، من  ؤسسةوىي تلك النسب اليت تقيس مقدرة ادل
 32ما يلي:اىم النسب ادلستخدمة ذلذه االغراض 

 صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية                                                    
   =نسبة تغطية الدين  -

 التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية والتمويلية                                      

توليد تدفقات نقدية من النشطة التشغيلية للوفاء بادلطلوبات االستثمارية  وتشَت ىذه النسبة اىل قدرة الشركة على
والتمويلية الضرورية، وكلما ارتفعت ىذه النسبة دؿ ذلك على كفاية التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية للوفاء 

 هبذه االحتياجات.

  نسبة المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون= -
 صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية                                                                  

 فوائد الديوف                                                            

على تسديد فوائد الديوف، واطلفاض ىذه النسبة مؤشر سيء وينبئ  ادلؤسسةوتشَت ىذه الدراسة اىل قدرة 
 دبشاكل قد تواجهها الشركة يف رلاؿ السيولة الالزمة لدفع الفوائد ادلستحقة للديوف.

نسبة التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية الى االستحقاؽ الحالي للديون طويلة االجل واوراؽ  -
 لي:الدفع قصيرة االجل تحسب كما ي

 صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية                      

 استحقاقات الدين طويلة االجل+ الديوف و اوراؽ الدفع قصَتة االجل            

الديوف تشَت ىذه النسبة  اىل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماهتا ادلتمثلة باستحقاقات الديوف طويلة االجل و 
جيد وال تعاين من مشكالت ؤسسة اف ارتفاع ىذه النسبة يعٍت اف وضع السيولة للم ،دفع قصَتة االجلواوراؽ ال

 تتعلق هبا.

                                                           
32
الئتمانً :االسالٌب واالدوات واالستخدامات العملٌة ،الطبعة الثانٌة .دار وائل للنشر ،عمان، مطر محمد ،االتجاهات الحدٌثة فً التحلٌل المالً وا 

 .275.ص 3117
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 المطلب الثاني: مساهمة قائمة التدفقات النقدية في تقييم الربحية:

وكفاءة ادلؤسسة يف بداية ىذا ادلطلب سوؼ نعرض فرعُت االوؿ مفوه واعلية تقييم الرحبية والثاين قياس الرحبية 
 يف استغالؿ مواردىا.

 الفرع االول: مفهوم واهمية تقييم الربحية:

ىي" زلصلة دلختلف السياسات اليت تتخذىا اإلدارة، وتعرب عن مدى الكفاءة اليت تتخذ  ؤسسةاف رحبية ادل
قراراهتا التشغيلية واالستثمارية" او ىي " تشَت اىل مدى ارتباط االرباح بالتدفقات النقدية وكلما زاد ىذا  ؤسسةفيها ادل

االرتباط كلما كاف ذلك دليال على ارتفاع األرباح وؽلكن تقدير االرباح دبقارنة صايف الدخل بالتدفقات النقدية 
 لرحبية رلاؿ اىتماـ ادلستثمرين واإلدارة وادلفوضُت.. وسبثل نسب امؤسسةادلتولدة من االنشطة التشغيلية لل

 33الفرع الثاني: مقاييس الربحية:

تشَت ىذه النسب اىل التأثَت ادلتبادؿ لعناصر السيولة وادارة القروض )الرفع ادلايل( وادارة االصوؿ )قياس 
يف استغالؿ مواردىا  ادلؤسسةة يف النهاية، وتقيس نسب الرحبية كفاء ؤسسةالكفاءة( على االرباح اليت ربققها ادل

 34بشكل امثل لتحقيق االرباح.

 ة ىي:ؤسسومن اىم النسب اليت ؽلكن اشتقاقها من قائمة التدفقات النقدية لتقييم ارباح ادل

 نسب كفاية التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية= -
 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية                                                              

 االحتياجات النقدية االساسية                                                       

 35و سبثل االحتياجات النقدية االساسية ما يلي:

 التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة التشغيلية. -

                                                           
33
 .88،ص 3115الدار الجامعٌة ،االسكندرٌة ،،"نهال فرٌد مصطفى ،االدارة المالٌة )مدخل اتخاذ القرارات("محمد صالح الحناوى،  

 
34
 .2:9،ص3115"، دار الوراق للنشر والتوزٌع، عمان، االردن، المتقدمة، الطبعة االولى االدارة المالٌة"، حمزة محمود الزبٌدي 
35
، الطبعة الثانٌة،دار وائل "التاصٌل النظري للممارسات المهنٌة المحاسبٌة فً مجاالت القٌاس والعرض واالفصاحمحمد مطر وموسى صوٌطً، " 

 .379، ص 3119للنشر والتوزٌع، عمان، االردن،
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 االقساط ادلستحقة خالؿ العاـ.مدفوعات اعباء الديوف ادلتمثلة يف الفوائد و  -

 النفقات الرأمسالية الالزمة للحفاظ على الطاقة االنتاجية. -

 ادلدفوعات الالزمة لتسديد توزيعات األرباح النقدية على ادلساعلُت. -

 وتقيس ىذه النسبة مدى القدرة على تلبية ىذه االحتياجات وما توفره منها.

 مؤشر النقدية التشغيلية= -
 صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية 

 صايف الربح

 النسبة مدى قدرة أرباح ادلنشأة على توليد تدفق نقدي تشغيلي. ذهوتوضح ى

 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   نسبة التدفقات النقدية التشغيلية= -
  ادلبيعات                                         

، واحلصوؿ على مؤشر عاؿ ذلذه النسبة ؤسسةادلبيعات النقدية مصدر أساسي للتدفقات النقدية الواردة للمحيث 
 36ة يف ربصيل النقدية من زبائنها.ؤسسيبُت كفاءة سياسة االئتماف ادلتبعة من قبل ادل

 مؤشر )دليل(النشاط التشغيلي=  -
 ةقات النقدية من األنشطة التشغيليصايف التدف       

 صايف الدخل من االنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضريبة

 ة والعكس بالعكس.ؤسسكلما ارتفعت ىذه النسبة دؿ ذلك على ارتفاع أرباح ادل

 = نسبة العائد على الموجودات من التدفق النقدي التشغيلي -
 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 اصبايل ادلوجودات   
                                                           

36
 .275،ص3116، الطبعة االولى، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، االردن، التحلٌل المالً مدخل صناعة القراراتمنٌر شاكر وآخرون،  
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 مدى قدرة اصوؿ الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية.توضح ىذه النسبة 

 :المطلب الثالث: دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم السياسات المالية

اسبة، ومقارنتها لعدد من توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات ؽلكن عن طريق ربليلها بواسطة ادلؤشرات ادلن      
 ءة االدارة يف رلاؿ السياسات ادلالية.، التعرؼ على مدى كفاالسنوات

 نسبة التوزيعات النقدية: -
 صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 التوزيعات النقدية للمساعلُت
ة يف زلاؿ توزيع االرباح النقدية من خالؿ ؤسستوفر ىذه النسبة ادلعلومات عن السياسة اليت تتبعها إدارة ادل      

 ؤسسةمن االنشطة التشغيلية ومدى استقرار ىذه السياسة، اف ارتفاع ىذه النسبة يشَت اىل قدرة ادل تدفقاهتا النقدية
 على تسديد توزيعات االرباح دوف احلاجة اىل مصادر سبويل خارجية.

 نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة= -
 ادلتحصالت النقدية ادلتحققة من ايراد الفوائد و التوزيعات ادلقبوضة 

 التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية

 تساعد ىذه النسبة على قياس األعلية النسبية لعوائد االستثمارات سواء يف القروض أو يف األوراؽ ادلالية.

 نسبة اإلنفاؽ الرأسمالي= -
 اإلنفاؽ الرأمسايل                   

 الداخلة من اصدار اسهم وسندات وقروض طويلة االجلالتدفقات النقدية                               
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تعرب ىذه النسبة عن مدى مساعلة مصادر التمويل طويلة االجل يف سبويل االصوؿ الثابتة ، كما اف اطلفاض 
قيمة ىذه النسبة قد يكوف نتيجة زيادة االستثمار يف ادلخزوف و زيادة االستثمارات ادلالية، ولذلك تعد ىذه النسبة 

 37اما للمستثمرين وادلقرضُت عن كيفية استخداـ امواذلم من قبل االدارة.مؤشر ى

 .لمالية و التدفقات النقدية الحرةالمطلب الرابع: مساهمة قائمة التدفقات النقدية في تقييم المرونة ا

 على ادلؤسسة قدرةسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب اىل فرعُت االوؿ تقييم ادلرونة ادلالية والثاين التدفقات النقدية احلرة 
 ادلالية. مرونتها وزيادة داخليا النمو

 الفرع األول: المرونة المالية:

، وقدرهتا على مواجهة االحتياجات و الفرص اوضاعها يف فًتات التعثر ادلايل على تعديل ؤسسةىي قدرة ادل
التشغيلية نقدا او تعديل غَت ادلتوقعة وذلك من خالؿ احلصوؿ على سبويل او التخلص من بعض االصوؿ غَت 

 .مؤسسةعملياهتا لزيادة التدفقات النقدية الداخلة لل

 صايف التدفقات النقدية من العمليات          المعدل النقدي لتغطية الديون= -
 صايف متوسط الديوف االصبالية                                                      

على سداد التزاماهتا من صايف التدفقات النقدية من العمليات دوف احلاجة اىل  ؤسسةويبُت ادلعدؿ قدرة ادل
 تصفية او بيع االصوؿ ادلستخدمة يف العمليات.

 الفرع الثاني: التدفقات النقدية الحرة:

 ؤسسةىي التدفقات النقدية ادلتبقية اليت يتم توزيعها على ضبلة األسهم واصحاب الديوف بعد قياـ ادل
ر يف األصوؿ الثابتة الضرورية ورأس ادلاؿ العامل للمحافظة على استمرارية األنشطة التشغيلية، وتوفر باالستثما

 على النمو داخليا وزيادة مرونتها ادلالية.ؤسسة التدفقات النقدية احلرة للمحللُت ادلاليُت معلومات عن قدرة ادل

 = صافي التدفقات النقدية الحرة -
 )االنفاؽ الرأمسايل + التوزيعات(.  -صايف التدفقات من العمليات

                                                           
37
 . 86حمزة بن خلٌفة ، مرجع سبق ذكره صفحة  
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صايف النقدية احلرة سبثل مقدار النقدية القابلة لإلنفاؽ على استثمارات جديدة سداد الديوف، شراء أسهم 
سداد على  ؤسسةو قدرة ادل مؤسسةاخلزانة، او زيادة درجة السيولة، وىا ادلقياس يوضح مستوى ادلرونة ادلالية لل

على االحتفاظ دبستوى إنفاقها الرأمسايل، ويبُت كذلك  هتااىل مصادر سبويل خارجية وقدر  االلتزامات دوف الرجوع
 مقدار النقدية اليت ؽلكن استخدامها يف االستثمارات االضافية، سداد الديوف، شراء أسهم اخلزانة أو اإلضافة للسيولة.  

 . اء المالي وقائمة التدفقات النقديةالمطلب الخامس: دراسات سابقة حول االد

 اطروحات الدكتورة:-1

  دراسة محمد خليل حامد، بعنوان "مدخل استراتيجي للمعلومات المحاسبية لتحديد التدفقات النقدية
المستقبلية في المنشآت الصناعية" اطروحة دكتورة شعبة علوم التجارة، تخصص محاسبة، جامعة ام 

 .2115درمان االسالمية 

ىدؼ ىذه الدراسة اىل ابراز اعلية التدفقات النقدية للمؤسسات الصناعية من اجل ربقيق اىدافها طويلة االجل      
وكذا التعرؼ على اساليب التحليل االسًتاتيجي الذي يساعد ادلؤسسات على زيادة تدفقاهتا النقدية مستقبال وبغرض 

يف اجلانب النظري على ادلنهج الوصفي من اجل ربديد مشكلة  الوصوؿ اىل االىداؼ ادلسطرة للدراسة اعتمد الباحث
       البحث وعرض اىم احملاور االساسية يف اجلانب التطبيقي على منهج الدراسة التطبيقية وذلك بإسقاط الدراسة النظرية 

طيات قائمة ، وخلصت الدراسة اىل اف معدلتمثلة يف رلموعة جياد الصناعيةعلى واقع ادلؤسسة زلل الدراسة، وا
التدفقات النقدية تلعب دورا ىاما يف ترشيد و ازباذ القرارات دلا تقدمو من معلومات اضافية تساىم يف توضيح 

 احملتوى ادلعلومايت لبيانات االرباح و راس ادلاؿ العامل على مواجهة ادلتطلبات النقدية.

 مذكرات الماجستير والماستر -2

 مذكرات الماجستير-2-1

 رية توفيق، بعنوان اهمية تحليل قائمة التدفقات النقدية للخزينة في ظل المعايير المحاسبية دراسة طواه
 .2116الدولية، مذكرة ماجستير شعبة علوم التسيير، تخصص محاسبة، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

على اىم ادلؤشرات اليت  ىدفت ىذه الدراسة اىل ربليل قائمة التدفقات النقدية للمؤسسة زلل الدراسة والوقوؼ     
سبكن من معرفة وضعيتها، باإلضافة اىل زلاولة معرفة عالقة قائمة التدفقات النقدية مع بقية القوائم ادلالية األخرى 



 تقييم األداء المالي للمؤسسة باستخدام قائمة التدفقات النقديةالفصل األول: 
 

47 
 

وبغرض الوصوؿ اىل االىداؼ ادلسطرة للدراسة اعتمد الباحث يف اجلانب النظري على ادلنهج الوصفي التحليلي ويف 
على منهج الدراسة التطبيقية وذلك بإسقاط الدراسة النظرية على واقع ادلؤسسة زلل الدراسة، اجلانب التطبيقي اعتمد 

، حيث توصلت الدراسة اىل اف كال من ادليزانية وحساب النتائج يتم اعدادىا وفق نفطاؿ بتبسةو ادلتمثلة يف وحدة 
، غَت اف الوضعية النقدية ادلالية ال غَت عرباف عن الوضعيةمبدأ االستحقاؽ الذي ال ؽلكن التخلي عنو ما غلعلهما ي

، شلا حوؿ االىتماـ اىل قائمة التدفقات النقدية ا وتوزيع ارباحها على ادلساعلُتمهمة ايضا من اجل ربديث استثماراهت
، بل تعداه اىل مقابلة التدفقات قط مقابلة التكاليف مع االيراداتواصبح اىتماـ مستخدمي القوائم ادلالية ليس ف

قدية الداخلة مع اخلارجة، ومدى قدرهتا على مواجهة تعهداهتا عندما ػلُت ميعادىا وقدرهتا على توليد النقدية الن
وحكمها، كما تعترب النسب ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية من بُت ادلؤشرات اذلامة لتقييم الوضعية ادلالية 

 لتحليل. للمؤسسات باعتبار أهنا تعتمد على األساس النقدي يف ا

 مذكرات ماستر-2-2

  احمد صالحي ، استخدام قائمة التدفقات النقدية في التقييم المالي قصير االجل ، مذكرة ماستر تخصص
 .2114دراسات محاسبية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

، من خالؿ زلاولة ربديد دلتعلقة بقائمة التدفقات النقديةأىم ادلفاىيم ا ؿىدفت ىذه الدراسة اىل اإلدلاـ حو     
مفهـو التقييم ادلايل ومراحلو، واستخداـ قائمة التدفقات النقدية يف التقييم ادلايل يف الواقع العملي للمؤسسة زلل 

الدراسة، حيث عاجل الباحث ادلوضوع باستخداـ ادلنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري اما يف اجلانب التطبيقي 
توصلت الدراسة اىل رلموعة من  ،سة احلالة يف حُت كانت العينة ادلستهدفة مؤسسة بارودياؾفقد استخدـ منهج درا

النتائج من خالؿ اجلانب التطبيقي وادلتمثلة يف اف ادليزانية يتم اعدادىا وفق مبدأ االستحقاؽ اما قائمة التدفقات 
االساسية اليت ال ؽلكن االستغناء عليها، فهي سبد النقدية فيتم اعداده من خالؿ مبدأ النقدية، شلا غلعلها احد القوائم 

مستخدمي القوائم ادلالية دبعلومات عن قدرة ادلؤسسة على توليد النقدية والقدرة على توزيع االرباح وذبديد 
 االستثمارات.  

  النقدية دراسة امال بالحمو، بعنوان تقييم االداء المالي للمؤسسة االقتصادية باستخدام قائمة التدفقات
 .2113مذكرة ماستر في تخصص مالية مؤسسة، بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة 
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ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرؼ على عملية تقييم االداء ادلايل للمؤسسة االقتصادية والعوامل ادلتحكمة يف ذلك، من 
ة االقتصادية بتطبيق رلموعة من خالؿ ابراز دور قائمة التدفقات النقدية يف عملية تقييم االداء ادلايل للمؤسس

ادلؤشرات والنسب ادلالية بناءا على معطيات ادلؤسسة االقتصادية، حيث عاجل الباحث ادلوضوع باستخداـ ادلنهج 
الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري اما يف اجلانب التطبيقي فقد استخدـ منهج دراسة احلالة يف حُت كانت العينة 

ورقلة، حيث توصلت الدراسة اىل رلموعة من النتائج وادلتمثلة يف استنتاج اف  -تقرت -ادلستهدفة مؤسسة اآلجر
قائمة التدفقات النقدية اليت تعترب اداة ضرورية توضح كيفية تشكيل اخلزينة، ويساعد يف احلكم على االداء ادلايل 

)االستغالؿ، االستثمار و  للمؤسسة وذلك من خالؿ التعرؼ على مواطن القوة والضعف يف تأدية ىذه الوظائف
 التمويل( و الوقوؼ على حاالت العجز و الفائض على مستوى اخلزينة.    

 مقاالت -3

  دراسة امال نوري محمد، بعنوان" مدى تناغم ادوات التحليل المالي مع المحتوى المعلوماتي لقائمة
ة بغداد كلية االدارة واالقتصاد، التدفقات النقدية، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، جامع

 .2113العدد الرابع الثالثون، العراؽ، 

، اذا سبت ربديد طبيعة دلايل مع قائمة التدفقات النقديةىدؼ ىذه الدراسة اىل معرفة مدى انسجاـ التحليل ا    
بنية على التحليل ادلايل ادل العالقة بُت مؤشرات التحليل ادلايل ادلبنية على قائميت ادليزانية وحساب النتائج ومؤشرات

، اعتمد الباحث يف دراستها على اسلوبُت االوؿ الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري اما قائمة التدفقات النقدية
الثاين فهو تطبيقي فقد استخدمت منهج دراسة احلالة، حيث توصلت ىذه الدراسة اىل نتيجة و ادلتمثلة يف انو بالرغم 

ادلتبع يف اعداد قائمة التدفقات النقدية قد يسبب اختالفا مع االسس اليت تبٍت عليو القوائم  من اف االساس النقدي
، وعليو فإف وانسجاـ ما بُت القوائم ادلالية ادلالية االخرى )قائميت ادليزانية و حساب النتائج( اال اف ىناؾ ارتباط

 االساس ادلتبع ال ػلوؿ دوف وجود ذلك االرتباط.

  ،منال الموصلي، بعنوان" اهمية مقاييس التدفقات النقدية في اتخاذ القرار االستثماري راغب الغصين
في سوؽ دمشق لألوراؽ المالية)دراسة تطبيقية(، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 

ن، المعهد العالي إلدارة االعمال دمشق، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية مجلد الخامس والثالثو 
 .2113العدد الثاني، 
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رين يف سوؽ دمشق ىدفت ىذه الدراسة اىل بياف اعلية ادلعلومات اليت تقدمها قائمة التدفقات النقدية للمستثم     
، من خالؿ تزويد ادلستثمرين دبقاييس مهمة تساعدىم على ارباذ قراراهتم االستثمارية، مع بياف اف لألوراؽ ادلالية

س التدفقات النقدية يزيد عن فاعلية القرار االستثماري يف سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية، حيث الدور الذي تلعبو مقايي
استخدـ يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على االساليب االحصائية ادلعروفة للتوصل اىل نتائج 

ة لنتائج و ادلتمثلة يف اف ادلستثمرين يف منطقية تدعم الفرضيات النظرية الواردة يف ىذه الدراسة، وتوصلت الدراس
سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية ال يهتموف بقائمة التدفقات النقدية اىتماـ كبَت، باعتبار اف معظم ادلقاييس ادلشتقة من 

، بينما مقاييس جودة ر معنوي ضعيف يف قرار ادلستثمرينقائمة التدفقات النقدية )مقاييس جودة السيولة( ذلا أث
 ة ذلا اثر معدـو على قرارهتم. الرحبي

  دراسة نبيل الحلبي ، بعنوان" دور معلومات قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات االستثمار
واالقتراض في الشركات الخاصة السورية، " مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جامعة 

 .2116لعدد االول، دمشق، كلية االقتصاد، المجلد الثاني والعشرون، ا

ىدفت الدراسة اىل ربديد ادلالحظات اذلامة ألصحاب الشركات اخلاصة و االداريُت واحملللُت ادلاليُت واحملاسبُت      
وغَتىم من ادلهتمُت باإلفصاح احملاسيب يف سورية عن ضرورة الزاـ القطاع اخلاص بتضمُت بياناهتم ادلالية ادلوجو اىل 

ومات حوؿ التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة بشكل دوري، حيث عاجل الباحث ادلوضوع الوزارة ادلالية دبعل
الؿ باستخداـ ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري اما يف اجلانب التطبيقي فقد استخدـ ادلنهج التحليلي من خ

حملاسبية اىل قائمة التدفقات ، و توصلت الدراسة اىل نتائج وادلتمثلة يف حاجة مستخدمي ادلعلومات ااستخداـ استبياف
النقدية بسب االضافات اليت تقدمو اىل جنب القوائم ادلالية األخرى ادلعدة على اساس استحقاقي، فهي تفصل على 

قائمة ادلوارد واالستخدامات ادلالية، حبيث تقيد قائمة التدفقات النقدية يف ازباذ القرارات ادلعلقة باالستثمار و 
 التمويل.
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 :الفصل خالصة

 تقييم عملية يف ادلالية االدارة عليها تعتمد اليت الوسائل من يعترب ادلالية النسب باستخداـ ادلايل التحليل اف 
 اىل اضافة تقدـ اليت النقدية التدفقات قائمة ادلايل التحليل يف ادلستعملة االدوات بُت ومن للمؤسسة، ادلايل االداء

 ثالثة اىل النقدية التدفقات قائمة تبويب اف كما النتائج، وحساب ادليزانية قائميت جانب اىل ادلالية القوائم مستخدمي
 حدى على نشاط كل من الناذبة النقدية التدفقات صايف على التعرؼ ادلالية القوائم دلستخدمي يتيح رئيسية انشطة
 التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات اف يعتقدوف ادلالية القوائم مستخدمي من الكثَت واف خاصة مستقلة، بصورة

 .االىم ىي

 رحبية و سيولة جودة تقييم يف تساعد النقدية التدفقات قائمة من ادلشتقة ادلالية النسب على االعتماد اف كما 
 . ادلالية سياساهتا تقييم تساعداالقتصادية، كذلك  ادلؤسسات

 .للمؤسسات ادلايل االداء تقييم يف فعاؿ دور ذلا النقدية التدفقات قائمة اف نالحظ سبق وشلا
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  الثاني الفصل
 لتقييم النقدية التدفقات قائمة نسب استخدام

 وصيانة توزيع مؤسسة حالة دراسة- المالي االداء
 - بالوادي الفالحي العتاد
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 ل:د الفصتمهي

بعد ان تطرقنا يف الفصل االول النظري اىل دور قائمة التدفقات النقدية يف تقييم االداء ادلايل للمؤسسة 
( (EDIMMAسنتطرق بالدراسة يف ىذا الفصل التطبيقي اىل حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي 

 بالوادي، من خالل ثالث مباحث ىي 6

 ((EDIMMAتوزيع وصيانة العتاد الفالحي المبحث االول : تقديم مؤسسة 

 ((EDIMMAالمبحث الثاني : المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية لمؤسسة 

 المبحث الثالث : قائمة التدفقات النقدية والنسب المشتقة منها
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 المبحث االول: تقديم مؤسسة توزيع و صيانة العتاد الفالحي

وذلك بالتطرق اىل تعريف ونشأة ضلاول يف ىذا ادلبحث تشخيص مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي 
 6ادلؤسسة ونشاطها باإلضافة اىل اذليكل التنظيمي للمؤسسة

 المطلب االول: تعريف ونشأة المؤسسة 

بع ىي مؤسسة اقتصادية عمومية ذات طا''EDIMMA''ان مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي 
جتاري و خدمايت حيث اهنا تقوم بعمليات شراء وبيع وتوزيع العتاد الفالحي لصاحل القطاع الفالحي بادلنطقة، 

من اىم ادلؤسسات يف الوالية نظرا دلا تقدمو من خدمات متعددة وجبارة للقطاع الفالحي بادلناطق اجملاورة وتعترب 
ية كاجلرارات واحملركات وغريىا وكذا قطع الغيار مبختلف للمنطقة حبيث تقوم بتزويدىم مبختلف ادلعدات الفالح

عامال وقدر رأس ماذلا  22انواعها وتقوم ادلؤسسة بتصليح ومراقبة تقنية للسيارات والعتاد الفالحي وتتكون من 
 دج04444440440بــ 6 اثناء بداية النشاط 

 6543 جانفي 46وبدأت يف شلارسة نشاطها بشكل كامل يف  6542اوت  40أنشأت ادلؤسسة يف 
، 46/45/6554ببلدية قمار اىل غاية والذي يتمثل يف التجارة بالتجزئة للعتاد واللوازم الفالحية وكان مقرىا ،

حيث انتقلت اىل بلدية كوينني بسب ضيق ادلكان لتزاول نشاطها بقرىا اجلديد دلدة اربع سنوات، ليتم حتويلها يف 
بعد اىل ادلنطقة الصناعية بتكسبت الذي بقيت فيو حلد اليوم، وبعد اخضاع ىذه ادلؤسسة العمومية اىل اقتصاد  ما

 0السوق حتولت اىل مؤسسة عمومية اقتصادية

 ادلتعلق بتحويل ادلؤسسة من مؤسسة 6552ماي  21بتاريخ  52/146ومبوجب القرار الوزاري رقم 
 عمومية اىل مؤسسة اقتصادية 0

حلت الشركات القابضة و أنشأت شركات تسيري ادلسامهات حيث أصبحت ادلؤسسة  2446ي سنة فف
 تابعة لشركة تسيري ادلسامهات للشرق و اجلنوب الشرقي الكائن مقرىا بوالية عنابة0

 ادخلت وحدة جديدة اىل ادلؤسسة وىي وحدة ادلراقبة النقدية للسيارات0 2440افريل  06ويف 
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حلت شركة تسيري ادلسامهات للشرق و اجلنوب الشرقي، لتصبح ادلؤسسة  2440جانفي  62و يف 
( و يوجد مقر ادلؤسسة االم باجلزائر eje)مؤخرا تابعة اىل مؤسسة تسيري مؤسسات توزيع وصيانة العتاد الفالحي 

 العاصمة0

مت عقد مجعية عامة من  2443جانفي  46لمؤسسة فرع يؤدي نشاطها ببلدية جامعة الوادي يف صلد ل
 اجل اعادة تقييم رأس مال ادلؤسسة ليصبح

 0 المطلب الثاني: نشاط المؤسسة

يعد نشاط مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي بالوادي نشاطا جتاريا من جهة ومن جهة اخرى نشاطا 
ر فبالنسبة للبيع الذي تقوم آالت فالحية وقطع الغيان يف اعتمادىا على بيع كماما النشاط التجاري في خدماتيا،

بو ادلؤسسة فيكون بتحديد الكميات الالزمة وذلك تبعا لطلبيات الزبائن فتشًتي ادلؤسسة العتاد ادلطلوب  
كاجلرارات مثال وتوابعها من العربات و ادلقطورات وزلركات ضخ ادلياه من ادلؤسسة الصانعة ذلذا العتاد وتتبع 

، وتعد تالنشاط اخلدمايت من خالل اعتمادىا على وحدة ادلراقبة التقنية للسيارا ادلؤسسة طريقة البيع بالطلب، اما
 ادلؤسسة االوىل يف ىذا اجملال على مستوى والية الوادي0     

 :المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمؤسسة 0
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 (: يوضح الهيكل التنظيمي للمؤسسة02الشكل رقم) 

 

 

  

 

 

   

    

   

    

 

  

   

 

    

 

 

 0(EDIMMA)مؤسسة  عليها من باالعتماد على ادلعلومات ادلتحصلمن اعداد الطلبة  المصدر:

 الجمعية العامة

 االدارة مجلس

 المدير

 االمانة العامة 

 المصلحة التقنية المصلحة التجارية  المصلحة االدارية والمالية 

خرط  الميكانيك بيع تخزين المحاسبة  االدارة

 وضبط

تسيير  

 المستخدمين
 الصندوق

 وحدة مراقبة  جامعةفرع 

 صندوق بيع تخزين
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التعريف على سلتلف ادلصاحل ادلوجودة يف مؤسسة توزيع و صيانة العتاد من خالل ىذه الدراسة سنحاول 
 يوضح اذليكل التنظيمي للمؤسسة0الفالحي والشكل التايل 

 6الشرح التنظيمي للمؤسسة  كاآليت ميكن

6 وىي أعلى ىيئة بادلؤسسة وتتكون من ادلسامهني فيها وعند اجتماعها تنتخب مكتب يقوم  الجمعية العامة-6
بتسيري أشغاذلا مكونة من ادلدير وألمني العام ويشهد ىذا ادلكتب على صحة ورقة احلضور ادلرافقة حملضر مداوالت 

 اجلمعية العامة ومهامو6

 تعيني رللس إدارة ادلؤسسة0-

 ادلايل واألديب لكل سنة بعد ادلناقشة0تصادق على التقريرين -

 مناقشة مقًتحات التغيري0-

يتكون اجمللس من ستة أعضاء من شىت مصاحل ادلؤسسة و جيتمع اجمللس من أربعة إىل ستة  مجلس اإلدارة:-2
ناجحة و ينتخب كل ستة  داخلي للمؤسسة وللخروج بنظرة تسيرييومرات يف السنة و ذلك للنظر يف التسيري ال

 سنوات0

 مهامو ىي66 يعني من طرف رللس االدارة  المدير العام للمؤسسة-0

 االشراف على السري احلسن0 -

 متابعة حسابات التسيري اإلدارية0 -

 معرفة مجيع ادلشاكل والصعوبات اليت دتس ىياكل التسيري االجتماعي للمؤسسة0 -

 والربامج اجلديدة0حبث ودراسة كافة ادلشاريع  -

 6 تتمثل مهامها يف 6األمانة العامة-0

 متابعة الربيد0 -
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 تسجيل كل مواعيد ادلدير العام0 -

 تقدمي كل ادلعلومات للمدير و سلتلف ادلصاحل0 -

 60 تنقسم اىل6 االدارة تسند إعداد ورواتب ادلستخدمني وأي مشكل متعلق بالعمالمصلحة اإلدارة و المالية-1

 احملاسبة فتقوم مبا يلي6  اما مصلحة

 تسديد و حتصيل الفواتري0 -

 مراقبة حسابات ادلؤسسة لدى البنك0 -

 اإلشراف على كل االمور ادلتعلقة بادليزانية0

ىي ادلسؤولة عن شراء سلتلف السلع من عتاد فالحي وقطع الغيار، كما أهنا ىي اليت  المصلحة التجارية:-2
 ، وىي ادلشرفة على عملية البيع والتحويل و التمويل لفرع جامعة0ئنقوم بتخزين السلع وبيعها للزبات

 وىي ادلشرفة على عملية الصيانة يف ادلؤسسة وتقوم مبا يلي6 المصلحة التقنية:-3

  ورشة ادليكانيك6 وتتم فيها صيانة وتصليح السيارات و الشاحنات وكل العتاد العاطل داخل و خارج
 ادلؤسسة0

  الضبط6 تتم صناعة بعض قطع الغيار النادرة الوجود وال يتم ذلك إال بعد طلب الزبون ورشة اخلرائط و
 ذلذه القطعة و صنعها لو0

 0وحدة ادلراقبة التقنية للسيارات6 مراقبة و صيانة كل السيارات و العتاد الفالحي 
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 0المبحث الثاني: المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية للمؤسسة

ادلايل ألي مؤسسة جيب معرفة القوائم ادلالية ذلا، ولذلك سنقوم يف ىذا ادلبحث بعرض لدراسة األداء 
 القوائم ادلالية دلؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي الوادي0

 0المطلب األول: عرض القوائم المالية لمؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي

إن أي دراسة إلعداد قائمة التدفقات النقدية حسب ادلعايري احملاسبية الدولية تتطلب على األقل ميزانيتني 
وكذلك ادلخزون باإلضافة زلاسبيتني لسنتني سلتلفتني وىذا بالنظر إىل تغيري رصيد العمالء يف بداية ادلدة وهنايتها 

ول على ان اعداد قائمة التدفقات النقدية يتطلب احلص اىل ارصدة اخرى ىامة يف ادلؤسسة كالنقدية مثال، كما
، وبذلك سيتم عرض القوائم ادلالية للمؤسسة واليت دتت ترمجتها اىل اللغة العربية وىذا ادلعلومات من قائمة الدخل

، وكذلك جدول (2( و )6عتماد على ادللحق رقم )باال 2461من خالل عرض ادليزانية اخلتامية للمؤسسة لسنة 
 2462(، وادليزانية اخلتامية للمؤسسة لسنة 0باالعتماد على ادللحق رقم ) 2461ات النتائج لسنة حساب

باالعتماد على ادللحق رقم  2462( وكذلك جدول حسابات النتائج لسنة 2( و )1باالعتماد على ادللحق رقم )
(30) 
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 الوحدة د.ج                                                  : 31/12/2015( لسنة EDIMMAمؤسسة ) اصول( 3جدول رقم)

 (660 من اعداد الطلبة باالعتماد على ادللحق رقم ) المصدر

 

 
 االصول

 2460 2461 مالحظة

 N-1صايف  Nصايف  مؤونات واىتالكات امجايل

 اصول غير جارية
 فارق االقتناء
 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

 االراضي
 ادلباين

 تثبيتات عينية اخرى
 تثبيتات مالية

 مسامهات اخرى
 اخرى مثبتةسندات 

قروض واصول مالية 
 اخرى غري جارية

ضرائب مؤجلة على 
 االصل

  
 

035444044 
 

22204444044 
65344402002 
05142065040 

 
6144444044 

 
 

414444026 

 
 

614662023 
 
 

61012221061 
031420654040 

 
 

024440000 
 

22204444044 
0012646063 
2066541023 

 
6144444044 

 
 

414444026 

 
 

032340000 
 

22204444044 
0422226046 
6521214040 

 
6144444044 

 
 

403154062 

 01243504004 01243504004 12150261055 44246602003  رلموع االصول غري جارية
 اصول جارية
 ادلخزونات

 حسابات دائنة
 الزبائن

 ادلدينون االخرون
 الضرائب وما شاهبها 

االموال ادلوظفة واالصول 
 اجلاريةادلالية 

 الصندوق
 

  
2505022002 

 
00242222000 

2240324023 
0215513022 

 
422061043 

 
240601024 

 
2210030060 

 
2301206062 

 
06516444004 
2240324023 
0215513022 

 
422061043 

 
1121062041 

 
02233302000 
2444104044 
6013042052 

 
422061043 

 02450004005 05140624002 2014145000 16526225032  رلموع االصول اجلارية
 46403622054 41656414044 11416321000 604202332060  اجملموع العام لالصول
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 الوحدة د.ج       : 31/12/2015( لسنة EDIMMAمؤسسة )( خصوم 4جدول رقم)

 0(2باالعتماد على ادللحق رقم ) لطلبةادلصدر6 من اعداد ا

 
 

 

 

 2460 2461 مالحظة اخلصوم
 رؤوس االموال الخاصة

 راس ادلال
 راس مال غري مستعان بو

 احتياطات مدرلة - عالوة واحتياطات
 فوارق اعادة التقييم

 فارق ادلعادلة
 (6نتيجة صافية حصة اجملمع )-نتيجة الصافية

 ترحيل من جديد–رؤوس اموال خاصة 

  
24444444044 

 
0660010024 

 
 

220242041 
-17673796.67 

 
24444444044 

 
0660010024 

 
 

021020005 
-17489920.57 

    1حصة الشركة المدمجة
    1ذوي اقلية حصة 

 61304552024 61140420042  1مجموع 
 الخصوم الغير الجارية

 قروض وديون مالية
 ضرائب 

 ديون اخرى غري جارية
 ادلؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

 

  
2002524000 

 
 

64324060034 

 
2025000025 

 
 

64361410022 

 26640043006 26626200060  2مجموع الخصوم غير جارية 
 الجارية الخصوم

 موردون وحسابات ملحقة
 خصوم الضرائب

 ديون اخرى
 اخلزينة السالبة

  
06421506045 

6002344044 
2620162056 

 
03520436000 

6606440010 
1444320064 

 00560205043 0412151204  3مجموع الخصوم الجارية
 46403622054 41656414044  المجموع العام للخصوم
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  : الوحدة د.ج31/12/2015( لسنة (EDIMMAللمؤسسة حسب الطبيعة ( :حسابات النتائج 5جدول رقم )

 2461 مالحظة احلسابات
 رقم االعمال

 ادلصنعة وقيد التصنيعتغري سلزونات ادلنتجات 
 االنتاج ادلثبت

 اعانات االستغالل

 02550100003 
 
 

04412020 

 03402055036  انتاج السنة ادلالية

 ادلشًتيات ادلستهلة
 اخلدمات اخلارجية واالستهالكات االخرى

 -32127107.49 
-1730247.70 

 33857355.19-  استهالك السنة ادلالية
 60641400012  القيمة ادلضافة

 12112836.62-  اعباء ادلستخدمني
 958779.00-  الضرائب والرسوم والدفوعات ادلشاهبة

 660024054  الفائض االمجال عن االستغالل
 ادلنتجات العملياتية االخرى
 االعباء العملياتية االخرى

 ادلخصصات للهتالكات وادلؤونات
 عن خسائر القيمة وادلؤونات جاعاسًت 

 203155044 
-181688.54 
-972602.19 
1074041.18 

 244335020  النتيجة العملياتية
 ادلنتوجات ادلالية
 االعباء ادلالية

  
-6572.38 

 6572.38-  النتيجة ادلالية
 274206.85  النتيجة العادية قبل الضرائب

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
 النتائج العاديةالضرائب ادلؤجلة )تغريات(حول 

 -10000.00 

 رلموع منتجات االنشطة العادية
 رلموع اعباء االنشطة العادية

 04020404033 
-48099833.92 

 220242041  لنتيجة الصافية لالنشطة العادية
 ادلنتوجات–العناصر غري العادية 

 االعباء–العناصر غري العادية 
  

   النتيجة غري العادية
 220242041  للسنة ادلالية النتيجة الصافية

 (00باالعتماد على ادللحق رقم ) الطلبةادلصدر6 من اعداد ا
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 الوحدة د0ج                  6 06/62/2462 لسنة( EDIMMA) مؤسسة اصول(6 2) رقم جدول

 (10رقم )من اعداد الطلبة باالعتماد على ادللحق  ادلصدر 6

 

  االصول
 مالحظة

2462 2461 
 N-1صايف  Nصايف  مؤونات واىتالكات امجايل

 اصول غير جارية
 فارق االقتناء
 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

 االراضي
 ادلباين

 تثبيتات عينية اخرى
 مالية تثبيتات

 مسامهات اخرى
 سندات اخرى مثبتة
قروض واصول مالية 

 اخرى غري جارية
ضرائب مؤجلة على 

 االصل

  
 

035444044 
 

22204444044 
65344402002 
04444235040 

 
6144444044 

 
 

414444026 

 
 

654462023 
 
 

62620562030 
03242320012 

 
 

244540000 
 

22204444044 
0140525014 
2360511002 

 
6144444044 

 
 

414444026 

 
 

024440000 
 

22204444044 
0012646063 
2066541023 

 
6144444044 

 
 

414444026 

رلموع االصول غري 
 جارية

 44335042003 10244213050 01634304000 01243504004 

 اصول جارية
 ادلخزونات

 حسابات دائنة
 الزبائن

 ادلدينون االخرون
 الضرائب وما شاهبها 

ادلوظفة االموال 
 واالصول ادلالية اجلارية

 الصندوق
 

  
1302402020 

 
25564215002 
2344104044 
403156033 

 
15621062 

 
240601024 

 
2210030060 

 

 
1123546000 

 
23220441022 
2344104044 
403156033 

 
15621062 

 
2301206062 

 
06516444004 
2240324023 
0215513022 

 
422061043 

 05140624002 04425400010 2014145000 00023102044  اجلاريةرلموع االصول 
60264250502  اجملموع العام لالصول

1 
12423623023 32405346054 41656414044 
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 الوحدة د.ج                      : 31/12/2016( لسنة EDIMMAخصوم مؤسسة ) (:7جدول رقم )

 2461 2462 مالحظة اخلصوم

 رؤوس االموال الخاصة
 راس ادلال  

 راس مال غري مستعان بو
 احتياطات مدرلة  -عالوة واحتياطات 

 فوارق اعادة التقييم 
 فارق ادلعادلة 

 (6نتيجة صافية حصة اجملمع )-الصافيةنتيجة 
 ترحيل من جديد–رؤوس اموال خاصة 

  
24444444044 

 
0660010024 

 
 

-7608644.88 
-19654687.42 

 
24444444044 

 
0660010024 

 
 

220242041 
-17673796.67 

     1حصة الشركة المدمجة
    1حصة ذوي اقلية 

 61140420042 1214626004  1مجموع 
 الغير الجاريةالخصوم 

 قروض وديون مالية 
 ضرائب 

 ديون اخرى غري جارية
 ادلؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا

 

  
2002524000 

 
 

64324060034 

 
2002524000 

 
 

64324060034 

 26626200060 26626200060  2مجموع الخصوم غير جارية 
 الخصوم الجارية 

 موردون وحسابات ملحقة
 خصوم الضرائب 

 ديون اخرى
 اخلزينة السالبة 

  
04204665051 

642500014 
64446022046 

 

 
06421506045 

6002344044 
2620062056 

 04121512044 05224022002  3مجموع الخصوم الجارية
 41656414044 32405346054  المجموع العام للخصوم

 (20باالعتماد على ادللحق رقم ) الطلبة6 من اعداد المصدر 
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 الوحدة د.ج        :31/12/2016( لسنة (EDIMMAللمؤسسة حسب الطبيعة ( :حسابات النتائج 8جدول رقم ) 

 2461 2462 مالحظة احلسابات
 رقم االعمال

 تغري سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وقيد التصنيع
 االنتاج ادلثبت

 اعانات االستغالل

 62304303023 
 
 
 

02550100003 
 
 

04412020 
 03402055036 62304303023  انتاج السنة ادلالية
 ةكادلشًتيات ادلستهل

 اخلدمات اخلارجية واالستهالكات االخرى
 -41208250.28 

-1696081.47 
-32127107.49 
-1730247.70 

 33857355.19- 5816906.75-  استهالك السنة ادلالية
 60641400012 6931840.52  القيمة ادلضافة

 12112836.62- 13029161.97-  اعباء ادلستخدمني
 958779.00- 298649.00-  الضرائب والرسوم والدفوعات ادلشاهبة

 660024054 6395970.45-  الفائض االمجال عن االستغالل
 ادلنتجات العملياتية االخرى
 االعباء العملياتية االخرى

 ادلخصصات للهتالكات وادلؤونات
 اسًتجاع عن خسائر القيمة وادلؤونات

 23011 
-187260.04 
-1015441.94 

203155044 
-181688.54 
-972602.19 
1074041.18 

 244335020 7598644.88-  النتيجة العملياتية
 ادلنتوجات ادلالية
 االعباء ادلالية

   
-6572.38 

 6572.38-   النتيجة ادلالية
 274206.85 7598644.88-  النتيجة العادية قبل الضرائب

 دفعها عن النتائج العاديةالضرائب الواجب 
 الضرائب ادلؤجلة )تغريات(حول النتائج العادية

 -10000.00 -10000.00 

 رلموع منتجات االنشطة العادية
 رلموع اعباء االنشطة العادية

 62304330042 
-20357419.70 

04020404033 
-48099833.92 

 220242041 7608644.88-  لنتيجة الصافية لالنشطة العادية
 ادلنتوجات–العناصر غري العادية 

 االعباء–العناصر غري العادية 
   

    النتيجة غري العادية
 220242041 (7608644.88)  النتيجة الصافية للسنة ادلالية

 (30باالعتماد على ادللحق رقم ) لطلبة6 من اعداد االمصدر 
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 (:(EDIMMAني: التقرير حول وضعية مؤسسة االمطلب الث

يف ىذا ادلطلب اىل فرعني االول نقدم ايضاحات حول اصول ادلؤسسة والفرع الثاين ايضاحات سنتطرق  
 . 2462و 2461حول خصوم ادلؤسسة لسنيت 

 الفرع االول: األصول.

 فإننا 2462و2461( بالوادي لسنيت (EDIMMAمن خالل االطالع على اصول مؤسسة 
دج واصبحت تقدر يف 01243504004تقدر بــ  2461نالحظ اطلفاض يف استثماراهتا حيث كانت سنة 

ة جديدة متبعة يف رلال سيدج ذلك يدل على ان ادلؤسسة ليس لديها سيا01634304000بــ 2462سنة 
 دج56162240420استثماراهتا ،االمر الذي صاحبو يف امجايل االصول الذي عرف ىو االخر اطلفاض بقيمة 

 الفرع الثاني : الخصوم .

نالحظ اطلفاض يف رؤوس االموال وىذا ناتج عن  (EDIMMA)من خالل فحص خصوم ادلؤسسة 
ت قدر  2462دج وسنة 220242041تقدر بــ 2461تراكم اخلسائر حبيث كانت يف سنة 

 اطلفاضاىل  باإلضافةمع زيادة ديون ادلؤسسة جتاه ادلوردون من خالل الديون االخرى دج 3244200044بـــ
قدرت دج و 642500014بــ 2462اىل سنة  6002344044بــ 2461سنة الضرائب واليت كانت تقدر 

 دج66053200040 قيمة النقصان بــ
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 : (EDIMMA)لمؤسسة  حساب النتائج حسب الوظيفةالمطلب الثالث : اعداد 

 الوحدة د.ج          : 31/12/2016في  EDIMMA)لمؤسسة ) يبين حساب النتائج حسب الوظيفة( 9جدول رقم )

 2461 2462 البيان
 ادلبيعات

 تكلفة ادلبيعات
62304303023 
2524615022 

02550303023 
06516600032 

 61402055036 1344143024 مجمل الربح
 ادلننتوجات العملياتية االخرى 

 التكاليف التجارية 
 االعباء االدارية 

 االخرى  االعباء العملياتية
 االسًتجاعات عن خسائر القيمة وادلؤونات

23011 
1444444044 
4244444044 
643224040 

 

203155044 
3124444044 

4006130044 
646244010 

6430406064 
 244335020 3154200044 النتيجة العملياتية

 المنتوجات المالية 
 االعباء المالية 

  
2132004 

 2132004-  النتيجة ادلالية
 230242041 3154200044 النتيجة العادية قبل الضرائب

 الضرائب المواجب دفعها عن النتائج العادية
 الضرائب المؤجلة )تغيرات( عن النتائج العادية

64444044 64444044 
 

 220242041 3244200044 النتيجة الصافية لالنشطة العادية 
 منتوجات–عناصر غير عادية 

 اعباء–عناصر غير عادية 
  

   النتيجة غير العادية
 220242041 3244200044 صافي نتيجة السنة المالية

 0ومعلومات مقدمة من طرف رؤساء مصاحل ادلؤسسة (3باالعتماد على ادللحق رقم ) طلبةادلصدر 6 من اعداد ال

 االيضاحات المتعلقة بقائمة الدخل :

 للمؤسسة ؛ ادلبيعات 6 وتأخذ مباشرة من جدول حساب النتائج-6

 ايرادات تشغيل اخرى 6وىي ادلنتوجات ادلالية ؛-2

 ادلصاريف 6وبينها اجلدول التايل 0-6
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 الوحدة د.ج            : 2015/2016سنتي  EDIMMA)) يوضح األعباء حسب وظائف المؤسسة( 10جدول رقم )        

 2462 2461 البيان
 أعباء الشراء

 التكاليف التجارية
 االداريةاألعباء 

0524615022 
1444444044 
4244444044 

64444444044 
3124444044 
4006130044 

 21546130044 64624615022 اجملموع
 ( ومعلومات من طرف رؤساء مصاحل ادلؤسسة30وباالعتماد على ادللحق رقم ) ةمن اعداد الطلب المصدر :
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 والنسب المشتقة منها :قائمة التدفقات النقدية المبحث الثالث : 

يوجد طريقتان مقبولتان يف ادلعيار احملاسيب الدويل قائمة التدفقات النقدية لعرض ىذه القائمة مها الطريقة 
ادلباشرة والطريقة غري ادلباشرة ،واالختالف بني ىاتان الطريقتان يكمن يف طريقة احتساب وعرض التدفقات 

عرض التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية والتمويلية فهو متشابو يف كلتا النقدية من االنشطة التشغيلية ،اما 
 الطريقتني 0

 ،وجدول حسابات النتائجاعداد قائمة التدفقات النقدية استنادا على ادلعلومات ادلتوافرة يف ادليزانية ويتم 
 46/46/2462ل الفًتة من اىل معطيات تستخرج من دفاتر ادلؤسسة وخاصة يف حركة احلسابات خال باإلضافة

 وىي 6 06/62/2462اىل 

  6 دج60425626053مصاريف ادلستخدمني 
 6 دج10521000فوائد ومصاريف مالية مدفوعة 
 6 دج2542130011شراء اصول ثابتة 
 6 دج 65250662026تنازل عن تثبيتات مالية 
 دج 4م6 مقبوضات من اصدار اسه 
 6 دج 2465042031ايرادات االستثمار 
  دج 64500452044:  التآمقبوضات بيع 
 6 دج214004044حتصيالت التنازل عن التثبيتات 

 ''بالطريقة المباشرة'': (EDIMMA)المطلب االول : اعداد قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة 

ىذه الطريقة تستخدم لبيان ادلصادر ادلباشرة للحصول على النقدية من العمليات التشغيلية مثل 
ادلتحصالت من العمالء من بيع البضاعة وكذلك النقدية احملصلة من التوزيعات والفوائد ،وكذلك اوجو 

وسداد  دلشًتاةالصرف النقدي على االنشطة التشغيلية للشركة مثل السداد للموردين مقابل البضاعة ا
وفقا   (EDIMMA)تشغيلية ادلختلفة ،واجلدول التايل يبني قائمة التدفقات النقدية دلؤسسة ادلصروفات ال

 " لطريقة ادلباشرة " 6
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 :الوحدة د.ج" المباشرة الطريقة" 31/12/2016 لسنة(( EDIMMA للمؤسسة النقدية التدفقات قائمة(: 11) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2462 مالحظة بيان
 

 التدفقات النقدية من االنشطة االستغاللية
 مقبوضات نقدية من العمالء

 مدفوعات نقدية للموردين وادلستخدمني
 

 
6 
2 

 
22352534002 

 (22706302.79) 

 54231013 0 نقدية متولدة من التشغيل
 الفوائد ادلدفوعة

 ضرائب دخل مدفوعة
 تدفقات نقدية قبل العناصر غري عادية

 مقبوضات غري عادية )متحصالت اضرار الزالزل (

  
 

54231013 

 54231013  صايف التدفقات النقدية من االنشطة االستغاللية)أ(
 التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 شراء االصول الثابتة
 مقبوضات بيع االت

 ادلسحوبات عن اقتناء تثبيتات
 حتصيالت التنازل عن تثبيتات

 فوائد مقبوضة
 زيعات مقبوضةتو 

  

 -  صايف التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية)ب(
 التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 مقبوضات من اصدار اسهم
 مقبوضات من اقًتاض طويل االجل

 مدفوعات من التزامات التاجري التمويلي
 توزيعات مدفوعة

  
 
 
 
 

 -  التدفقات النقدية من انشطة التمويل )ج(صايف 
 تغري اخلزينة خالل الفًتة )أ+ب+ج(

 
 54231013 

 
 رصيد النقدية وما يف حكمها اول الفًتة

 
 422061043 

 15621062  رصيد النقدية وما يف حكمها اخر الفًتة
 (803189.95)  تغريات اخلزينة خالل الفًتة

 6805454.93  ادلقاربة مع النتيجة احملاسبية
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 ( .8) رقم الملحق على وباالعتماد الطلبة اعداد من:  المصدر

 االيضاحات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية) الطريقة المباشرة( :

  المقبوضات النقدية من العمالء : .1

يف عني االعتبار التغري الذي حدث يف  نأخذلتحديد ادلتحصالت النقدية من العمالء من الضروري ان 
اليت دتت خالل العام اكرب من ادلتحصالت  اآلجلةرصيد ادلدينني على مدار العام ،فالزيادة تعين ان قيمة ادلبيعات 

من الدينني خالل نفس الفًتة وبعبارة اخرى فان النشاط التشغيلي قد ترتب عليو زيادة يف االيرادات ولكن مل يتم 
لك االيرادات ،وللوصول اىل مقدار الزيادة يف ادلقبوضات النقدية خالل الفًتة يف ىذه احلالة يتم طرح حتصيل كل ت

0وبالعكس يتم اضافة النقص يف رصيد الدينني اىل امجايل ايراد الزيادة يف رصيد ادلدينني من امجايل ايراد ادلبيعات 
عمالء نظرا الن ادلقبوضات النقدية من العمالء يف ىذه ادلبيعات وللوصول اىل زيادة يف ادلقبوضات النقدية من ال

 احلالة تزيد عن ايراد ادلبيعات 0

 اي انو باستخدام البيانات السابقة فان ادلقبوضات النقدية من العمالء حتسب كما يلي 6
 الوحدة د.ج :2016سنة (EDIMMA)لمؤسسة ( المقبوضات النقدية من العمالء 12جدول رقم )
 ادلبالغ ادلبالغ الوسطية البيان

 62304303023  حسابات النتائج حسب الوظيفةادلبيعات من 
 +0244440044  يضاف النقص يف قيمة العمالء

 06/62/2462رصيد العمالء يف 
 46/46/2462رصيد العمالء يف 

23220441022 
06516444004 

 

 63402314001  مقبوضات نقدية من العمالء
 0(3( )1وباالعتماد على ادللحق رقم ) الطلبةمن اعداد  المصدر :

 المدفوعات النقدية للموردين : .2
 وحتسب ادلدفوعات النقدية للموردين كما يلي 6

النقص يف ادلخزون + النقص يف رصيد الدائنني  اودتثل قيمة تكلفة البضاعة ادلباعة + الزيادة يف ادلخزون 
 واوراق الدفع 0الزيادة يف رصيد الدائنني او واوراق الدفع 
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 يف رصيد ادلخزون 6 النقص 
                   1123546000     06/62/2462رصيد ادلخزون يف                     

 -    2301206062      06/62/2461رصيد ادلخزون يف           

 =   1217329.73-يف رصيد ادلخزون            النقص                        

 6 النقص يف رصيد الدائنني  
 04204665051 06/62/2462رصيد الدائنني يف 

 - 06421506045 06/62/2461رصيد الدائنني يف    
       2785811.14-  =دائنني     يف رصيد ال نقصال   

وجدت تكلفة ادلبيعات  جدول حسابات النتائج حسب الوظيفةومن خالل 
 0دج 2524615022

 =  ادلدفوعات النقدية للموردين  
2524615022(+6263025030)+(2341466060 )                               

 0دج2513464035 =

ياخذ مباشرة من جدول حسابات ، دج60425626053اما ادلدفوعات النقدية للمستخدمني = 
 0النتائج حسب الطبيعة 

 = ادلدفوعات  النقدية للمستخدمني + ادلدفوعات النقدية  ادلدفوعات النقدية للموردين وادلستخدمني
 للموردين 0
 دج 61542644032=  60425626053+2513464035 

 مدفوعات نقدية للموردين وادلستخدمني  – نقدية متولدة من التشغيل = مقبوضات نقدية من العمالء 

 دج64141250150 = 61542644032 - 63402314001= 

 وتساوي الصفر 0 جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة من مباشرة ضرائب دخل مدفوعة 6 تستخرج  00
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+ ادلسحوبات صايف التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 6 شراء اصول ثابتة + مقبوضات بيع آالت  00
 + توزيعات مقبوضة 0 + حتصيالت التنازل عن التثبيتات فوائد مقبوضة + عن اقتناء تثبيتات

 2542130011= 6)ا( ومنو نستنتج ان صايف التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
+64500452044 + 4 + 214004044 + 4  +4   
 0دج 22452464011=

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية +مقبوضات  6 )ب( صايف التدفقات النقدية من االنشطة التمويلة 10
من اصدار اسهم + مقبوضات من اقًتاض طويل االجل + مدفوعات من التزامات التأجري التمويلي + 

 توزيعات مدفوعة 0

 4+  4+  2002524000+  4+  4ومنو نستنتج ان صايف التدفقات النقدية من االنشطة التمويلة =
 دج0 2002524000=

 (:EDIMMA:نسب قائمة التدفقات النقدية المستخدمة في تقييم اداء المؤسسة ) نيالمطلب الثا

ييم االداء يف دتثل نسب قائمة التدفقات النقدية اسلوبا مهما من اساليب حتليل التدفقات النقدية وتق
لنقدي حيث تضم وتكتسب نسب التدفقات النقدية امهيتها من امهية قائمة التدفق ا ،ادلؤسسات ادلختلفة

دية يمن ادلعلومات الساكنة اليت تتضمنها القوائم ادلالية التقلادلعلومات اليت ميكن االعتماد عليها بشكل افضل 
 6وخاصة فيما يتعلق مبجاالت احلكم على سيولة واستمرارية ادلؤسسة 

  فرع االول : نسب تقييم السيولة :ال

 = لألنشطةالتدفقات النقدية اخلارجة صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية/   نسبة تغطية الدين 
                                 االستثمارية والتمويلية

 40440=54231013/20124504055= نسبة تغطية الدين % 
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وتشري ىذه النسبة اىل عدم قدرة ادلؤسسة على توليد تدفقات نقدية من االنشطة التشغيلية للوفاء بادلطلوبات 
، ومبا ان ىذه النسبة سالبة دل ذلك على كفاية التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية والتمويلية الضرورية

                                        تشغيلية للوفاء هبذه االحتياجات0ال

 = 0صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية / فوائد الديون نسبة ادلدفوعات الالزمة 
  4040 =54231013/2002524000=نسبة ادلدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون%  

النسبة منخفضة وىذا مؤشر سيء ينبئ مبشاكل قد تواجهها الشركة يف رلال السيولة الالزمة لدفع الفوائد     
 ادلستحقة للديون0 

 االجل واوراق الدفع  نسبة التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية اىل االستحقاق احلايل للديون طويلة
   يلي 6                        وحتسب كماقصرية االجل، 

صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية / استحقاقات الدين طويلة االجل + الديون واوراق الدفع  =
 قصرية االجل 0

0)تستخرج من ميزانية اخلصوم للؤسسة سنة استحقاقات الدين طويلة االجل + الديون واوراق الدفع قصرية االجل 
24620) 

 دج60200242001=2002524000+  64446022046=

=54231013  /60200242001  =40442 % 

تشري ىذه النسبة اىل عدم قدرت ادلؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا ادلتمثلة باستحقاقات الديون طويلة  
سيء ويعاين من االجل والديون واوراق الدفع قصرية االجل ومبا اهنا سالبة فهذا يعين ان وضع السيولة للمؤسسة 

 مشكالت تتعلق هبا0

                                                                                                                                 الفرع الثاني :نسب تقييم الربحية :
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 نقدية من االنشطة التشغيلية / التدفقات ال = نسبة كفاية التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
                                       االحتياجات النقدية االساسية 

 ودتثل االحتياجات النقدية االساسية مايلي 6

 = دج-440645051التدفقات النقدية اخلارجة لالنشطة التشغيلية 
 دج-2132004واالقساط ادلستحقة خالل العام = مدفوعات اعباء الديون ادلتمثلة يف الفوائد 
  4على الطاقة االنتاجية =النفقات الرامسالية الالزمة للحفاظ 
 4النقدية على ادلسامهني = ادلدفوعات الالزمة لتسديد توزيعات االرباح 

 دج-445322000ومنو االحتياجات النقدية االساسية تساوي =
  445322000 /54231013 االنشطة التشغيلية =نسبة كفاية التدفقات النقدية من-  

=4066-% 
  %4066-ات النقدية وما توفره منها صلد القدرة على تلبية ىذه االحتياجعدم وتبني ىذه النسبة مدى 

 من االحتياجات النقدية االساسية غري مغطاة بالتدفقات النقدية التشغيلية 0
 = صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية / صايف الربح مؤشر النقدية التشغيلية                                                           

 % 4046= 1344143024/ 54231013التشغيلية = مؤشر النقدية 

 توضح ىذه النسبة لعدم قدرة ارباح ادلؤسسة على توليد تدفق نقدي تشغيلي0

  صايف التدفقات النقدية التشغيلية /  ادلبيعات  النقدية التشغيلية =نسبة التدفقات 
 = 0 %40443=  54231013/62304303023 نسبة التدفقات النقدية التشغيلية 

حيث ادلبيعات النقدية مصدر اساسي للتدفقات النقدية الواردة للمؤسسة ،ومبا ان ىذه النسبة سالبة  
   ادلتبعة يف حتصيل النقدية من زبائنها 0على ادلؤسسة تغيري سياسة االئتمان 

 = صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية / صايف الدخل من  مؤشر )دليل ( النشاط التشغيلي
 االنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضريبة
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   = 0%40466=3154200044/   54231013مؤشر )دليل ( النشاط التشغيلي 

 مصاريف التشغيل  –صايف الدخل = رلمل الربح 

 تكلفة البضاعة ادلباعة  –رلمل الربح = ايراد ادلبيعات 

 دج 1344143024=2524615022-62304303023رلمل الربح = 

 دج  1246023012=  643224040  - 1344143024صايف الدخل =  

 0 جدا منخفضة ادلؤسسة ارباح ان على يدل وىذا

  صايف التدفقات النقدية من االنشطة  على ادلوجودات من التدفق النقدي التشغيلي =نسبة العائد
 التشغيلية / امجايل ادلوجودات

 ات من التدفق النقدي التشغيلي نسبة العائد على ادلوجود = 
54231013 /32405346054=40446% 

 التشغيلية 0 توضح ىذه النسبة على مدى قدرة اصول ادلؤسسة على توليد التدفقات النقدية

 نسب تقييم السياسات المالية6  فرع الثالثال 

 من بني ىذه النسب ما يلي 6 

 = صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية / التوزيعات النقدية  نسب التوزيعات النقدية
 0للمسامهني

توزيع االرباح النقدية من توفر ىذه النسبة معلومات عن السياسة اليت تتبعها ادارة ادلؤسسة يف رلال      
ومبا ان  التوزيعات النقدية خالل تدفقاهتا النقدية من االنشطة التشغيلية ومدى استقرار ىذه السياسة ،

 ليست حباجة اىل مصادر خارجية 0 فإهناللمسامهني )االرباح( تساوي )الصفر( 

 = ايراد الفوائد وتوزيعات ادلقبوضة / ادلتحصالت النقدية ادلتحققة من  نسبة الفوائد والتوزيعات ادلقبوضة
                                                            التدفقات النقدية الداخلة من االنشطة التشغيلية
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 4046= 214004044/63402314001  الفوائد والتوزيعات ادلقبوضة = نسبة % 

االستثمارات سواء يف القروض او االوراق ادلالية واليت جيب  تساعد ىذه النسبة على قياس االمهية النسبية لعوائدال 
                          على ادلؤسسة زيادة ىذه النسبة من خالل القروض0

  التدفقات النقدية الداخلة من اصدار اسهم وسندات االنفاق الرأمسايل  = الرأمسايلنسبة االنفاق /
                             وقروض طويلة االجل 

  6065= 2002524000 / 2542130011= الرأمسايلنسبة االنفاق % 

تعرب ىذه النسبة عن مدى مسامهة مصادر التمويل طويلة االجل يف دتويل االصول الثابتة ،وىذه النسبة نتيجة 
استخدام امواذلم زيادة االستثمار يف ادلخزون ولذلك تعد ىذه النسبة مؤشر ىام للمستثمرين وادلقرضني عن كيفية 

 من قبل االدارة 0

 6 الفرع الرابع : المرونة المالية

 = 0صايف التدفقات النقدية من العمليات / متوسط الديون االمجالية ادلعدل النقدي لتغطية الديون 
  / ) 2متوسط الديون االمجالية = ) امجايل ديون اول ادلدة + امجايل ديون اخر ادلدة 

 =2( /  4152200001+60200242001االمجالية =)متوسط الديون  
   دج2065420011ومنو متوسط الديون االمجالية =

  = 2.93%=  2441010050/2065420011ادلعدل النقدي لتغطية الديون                                                           

التدفقات النقدية من العمليات الن نسبة معدل النقدي لتغطية عدم قدرة ادلؤسسة على سداد التزاماهتا من صايف 
 .%  2.93الديون

 الفرع الخامس : التدفقات النقدية الحرة :

  التوزيعات (0 الرأمسايل)االنفاق  –صايف النقدية احلرة = صايف التدفقات من العمليات+ 

 دج0 0542444004=( 4+ 2542130011) - 2441010050صايف النقدية احلرة = 



 العتاد وصيانة توزيع مؤسسة حالة دراسة- المالي االداء لتقييم النقدية التدفقات قائمة نسب استخدام: الثاني الفصل
 - بالوادي الفالحي

 

66 

 

صايف النقدية احلرة دتثل مقدار النقدية القابلة لإلنفاق على استثمارات جديدة، سداد الديون، وىذا ادلقياس 
يوضح مستوى ادلرونة ادلالية للمؤسسة وقدرة ادلؤسسة على سداد االلتزامات دون الرجوع اىل مصادر دتويل خارجية 

يل، ويبني كذلك مقدار النقدية اليت ميكن استخدامها يف وكذلك قدرهتا على االحتفاظ مبستوى انفاقها الرأمسا
 االستثمارات االضافية0
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 خالصة الفصل :

من خالل قيامنا بتشخيص وحتليل االداء ادلايل للمؤسسة زلل الدراسة باستخدام النسب ادلالية ادلشتقة  
( مل  (EDIMMAمن قائمة التدفقات النقدية ، ميكن القول بان مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي 

النقدية ذلذه ادلؤسسة، لكن رغم ، وىذا ما مت تأكيده من خالل قائمة التدفقات  تتمكن من حتقيق خزينة موجبة
 ىذا فان ادلؤسسة تبقى تعاين من بعض االختالالت اليت مت التوصل اليها من خالل دراستنا ىذه وادلتمثلة يف 6

  التدفقات النقدية الداخلة من االنشطة التشغيلية اقل من التدفقات النقدية اخلارجية وىو ما اثر سلبا على
وىو ما اثر على النقدية، ويتوجب  % 26026-ث جعلو سالبا بنسبة النشاط الرئيسي للمؤسسة حبي

اىل تنويع التدفقات النقدية اخلارجة  باإلضافةعلى ادلؤسسة ختفيض ادلدفوعات النقدية للموردين والعمال 
 وتغري طريقة التحصيل من العمالء0

 0 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية سالبة 
 مت مالحظتو من خالل حتليل نسب تقييم  ؤسسة خالل السنة االخرية ، وىذا ماىناك تراجع يف اداء ادل

دل على ان ادلؤسسة مل تقم بتسديد استثماراهتا خاصة مع تراكم االىتالكات ي السيولة وىذا ما
 ادلخصصة ذلا 0

  الن   % 200042بقيمة جيدة دتثل نسبة اما بالنسبة للتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية فهي
ادلؤسسة تنازلت عن تثبيتات مالية استثمارية بقيمة معتربة ويف ادلقابل مل تقم بشراء اصول ثابتة اال بنسبة 

وىي تعترب نسبة مقبولة بالنسبة حلجم   %22040قليلة، اما التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية 
 ادلؤسسة0
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 خاتمة:

تعترب قائمة التدفقات النقدية ذات امهية بالغة للمؤسسات االقتصادية، حيث ان حتليلها 
بواسطة النسب ادلالية مينح للمؤسسة ومستخدمي القوائم ادلالية نظرة دقيقة حول ادائها ادلايل ، ويتم 

اعداد قائمة التدفقات النقدية وفق االساس النقدي عن طريق تقسيم التدفقات النقدية اىل تدفقا نقدية 
داخلة واخرى خارجة ضمن ثالث انشطة تشغيلية، استثمارية ودتويلية، لذا فهي تبٌن قدرة ادلؤسسة على 

قدرهتا على التغلب على جزء ادارة التدفقات النقدية ، وقد اكتسبت قائمة التدفقات النقدية امهيتها من 
من نقاط الضعف اليت تعاين منها كل من ادليزانية و قائمة الدخل اللتان تعربان عن الوضعية ادلالية ال غًن 
يف حٌن ان الوضع النقدي ال يقل امهية عن الوضع ادلايل، كما ان ادلؤشر احلقيقي للربح ليس ادلتولد من 

اح ومع ذلك يكون لديها تدفقا نقدية سالبة وىذا يؤدي بادلؤسسة قائمة الدخل اذ قد حتقق ادلؤسسة ارب
 اىل مواجهة صعوبات مالية تؤثر على التزاماهتا النقدية والعكس.

تقييم االداء يف ادلؤسسة االقتصادية يعد ضروريا فمن خاللو يتم مراقبة نشاط ادلؤسسة واختاذ 
قا من اىداف وبسب االمهية الكبًنة لو تعددت القرارات الالزمة قصد حتقيق كل ما مت التخطيط لو مسب

وتباينت االدوات ادلستخدمة لعملية تقييم االداء ، وىناك العديد من االدوات اليت يعتمد عليها يف تقييم 
االداء ادلايل من بينها دراسة نسب التحليل ادلايل ودراسة قائمة التدفقات النقدية قصد توضيح امهية 

 قدية يف عملية تقييم االداء ادلايل للمؤسسات االقتصادية.نسب قائمة التدفقات الن

تقيد قائمة التدفقات النقدية يف توفًن ادلعلومات اليت حيتاجها مستخدمي القوائم ادلالية خالل 
درجة السيولة اليت تعتمدىا ادلؤسسة ، مرونتها ادلالية و درجة ادلخاطر اليت تصاحب تدفقاهتا و مدى 

 عهداهتا عندما حتٌن مواعيدىا وقدرهتا على توليد التدفقات النقدية وما حكمها.قدرهتا على مواجهة ت

ولإلدلام مبحتوى الدراسة مت عرض ادلوضوع من خالل فصلٌن، فصل نظري عرض فيهما مفاىيم 
نظرية حول قائمة التدفقات النقدية وتقييم االداء ادلايل وفصل تطبيقي مت من خاللو اسقاط الدراسة 

 ى مؤسسة.....، وعلى ضوء ىذا مت التوصل اىل مجلة من النتائج و االقرتاحات. النظرية عل
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العتاد الفالحي  وصيانة توزيععلى مؤسسة  ريةالنظ: من خالل إسقاط الدراسة  الدراسة التطبيقيةنتائج 

  يف ماتوصلنا إىل استنتاج رلموعة من ادلالحظات، وادلتمثلة  5102و 5102سنيت  بٌنخالل الفرتة ادلمتدة 

 يلي : 

 دتويلالتوازن ادلايل خالل فرتة الدراسة، وىذا يعين أن ادلؤسسة غًن قادرة على  حتقيقمل تستطع ادلؤسسة  -

 مواردىا الثابتة ؛ طريقاستثماراهتا عن 

 الدين  تغطيةوخاصة نسبة  - بالديونتبٌن أن ادلؤسسة مثقلة  السيولةمن خالل حساب نسب تقييم  -

بادلطلوبات  للوفاء التشغيليةمن األنشطة  نقدية % وىي غًن قادرة على توليد تدفقات  1.110واليت تساوي 

  واليت  الديونفوائد  لتسديد، باإلضافة إىل نسبة ادلدفوعات الالزمة ارية والتمويلية الضروريةاالستثم

 ؛  للديونالالزمة لدفع الفوائد ادلستحقة  السيولة% وىي تبٌن مشاكل يف رلال   1.0دتثل

من خالل حساب نسب تقييم الرحبية تبٌن أن ادلؤسسة مثقلة باخلسائر وىذا راجع إىل إعادة تقييم رأس ادلال  -

 ، ومن جهة أخرى كما تبينو نسبة كفاية التدفقات النقدية من 5102بزيادتو من جهة يف سنة 

ت النقدية األساسية غًن مغطاة % وتدل على ان االحتياجا 1.00-األنشطة التشغيلية واليت تساوي إىل 

 بالتدفقات النقدية التشغيلية، باإلضافة إىل تغيًن سياسة االئتمان ادلتبعة من قبل ادلؤسسة 

 يف حتصيل النقدية من زبائنها، وكذا دتديد آجال الدفع للموردين . 

 ب ىذه السياسات مثل أما بالنسبة للسياسات ادلالية ادلتبعة من قبل ادلؤسسة فهي متوسطة كما تبينو نس -

 % ؛ وجیب على 0.01ونسبة اإلنفاق الرأمسايل = ، %  1.10نسبة الفوائد والتوزيعات ادلقبوضة = 

 عن كيفية وادلقرضٌن للمستثمرينادلؤسسة زيادة ىذه النسب من خالل القروض ألهنا مؤشر ىاما 

   استخدام أمواذلم من قبل اإلدارة.
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 : نتائج الفرضيات

 لقد وقفنا على نتائج الفرضيات ادلطروحة وتوصلنا إىل ما يلي : 

: ما مفهوم قائمة التدفقات النقدية اليت ىي عبارة عن قائمة تعرض مصادر التدفقات  بالنسبة للفرضية األولى

يف النقدية  النقدية الداخلة واخلارجة وهتدف إىل توفًن ادلعلومات دلستخدمي القوائم ادلالية حول التغًنات احلاصلة

 وما يعادذلا. 

: أمهية قائمة التدفقات النقدية مقارنة مع باقي القوائم األخرى ليس لنقص يف القوائم  بالنسبة للفرضية الثانية

األخرى وٕا منا ألن قائمة التدفقات النقدية تعترب قائمة مكملة لقائمة الدخل وذلك بإفصاحها عن التدفقات 

العمليات التشغيلية للمنشأة، كما تعترب مكملة للميزانية وذلك بإفصاحها عن عمليات النقدية ادلتولدة عن 

 التدفقات النقدية اليت تؤدي إىل تغيًن يف األصول وااللتزامات وحقوق ادللكية . 

ات : مسامهة قائمة التدفقات النقدية يف تقييم سيولة ورحبية ادلؤسسة ألهنا توفر معلوم بالنسبة للفرضية الثالثة

مفيدة لكل من اإلدارة ومستخدمي القوائم ادلالية، وتعترب وسيلة للتعرف على درجة السيولة اليت تتمتع هبا ادلؤسسة 

ومرونتها ادلالية ودرجة ادلخاطر اليت تصاحب تدفقاهتا ، باإلضافة إىل أن تلك القائمة دتكن مستخدميها من الرقابة 

 درة تنبؤية عالية بأداء ادلؤسسة من حيث الرحبية والسيولة . على أداء ادلؤسسة باإلضافة إىل دتتعها بق

 وأخًنا توصلنا إىل بعض النتائج نلخصها فيما يلي :  

أن قائمة التدفقات النقدية وبدون القوائم ادلالية األخرى ليست كافية لتقدمی ادلعلومات الالزمة للمستثمرين  -

 مة التدفقات النقدية ليست بديال عن القوائم ادلالية األخرى ؛والدائنٌن وادلستخدمٌن اآلخرين ، مبعىن أن قائ

 أن قائمة التدفقات النقدية ال تكون مفيدة مبعزل عن القوائم ادلالية األخرى ؛ -

 أن قائمة التدفقات النقدية ليست عرضة لتحريف األداء مقارنة بقائمة الدخل ؛  -

حول قدرة ادلشروع على سداد التزاماتو وسداد التوزيعات أن قائمة التدفقات النقدية تقدم معلومات ىامة  -

 والفوائد ؛
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أن قائمة التدفقات النقدية تقدم معلومات تساىم يف تقييم سيولة ورحبية ادلؤسسة باإلضافة إىل السياسات ادلتبعة  -

 قصد اختاذ قرارات مناسبة مستقبال.

 افاق البحث :
جانبا مهما يف ادلؤسسة من خالل النسب ادلالية ادلشتقة من قائمة  لقد تناولنا من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع

التدفقات النقدية ودورىا يف تقييم الوضعية ادلالية للمؤسسة سواء من سيولة أو رحبية أو سياسات مالية متبعة، غًن 

 القرارات االستثمارية أننا مل نتناول جانبا أخر مهما بعد عملية التقييم وىو دور قائمة التدفقات النقدية يف اختاذ



 

 
 قائمة ادلراجع وادلصادر
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 المصادر والمراجع :

 اوال المراجع باللغة العربية :

 الكتب : – 10

 ، كلية العلمعايير المحاسبة واالبالغ المالي الدوليةمجعة محيدات،  -10
10-  
 .2009احملاسبة، اجلامعة االردنية،وم االدارية وادلالية قسم  -10
(، بدون طبعة, الدار اجلامعية،  إدارة الموارد البشرية) رؤية مستقبليةراوية حسن،  -10

 .2001اإلسكندرية, مصر, 
, الطبعة األوىل, دار ادلناهج للنشر تقويم األداء باستخدام النسب المالية جميد الكرخي, -10

 .2007والتوزيع, عمان, األردن, 
حممد صاحل احلناوى ، هنال فريد مصطفى ،االدارة ادلالية )مدخل اختاذ القرارات(،الدار  1 -10

 .2004اجلامعية ،االسكندرية ،
،الطبعة  والمعايير الدولية  SCFالواضح في المحاسبة المالية وفق بن ربيع خليفة ، -10

 .2013االول، منشورات كليك ، احملمدية ، اجلزائر،
 والتوزيع، للنشر الفكر دار االوىل، الطبعة ،"ادلالية االدارة اساسيات" خصاونة، قاسم حممد -10

 .2011 االردن، عمان،
 وائل ،دارالدولية المالي واالبالغ المحاسبة معايير محيدات، ومجعة نصار ابو حممد -10

 .2008 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر
 سنة اجلزائر، الدولية، الزرقاء الصفحات دار ،الدولية المحاسبة معايير عالوى، خلضر   -01

2012. 
 دار االوىل، الطبعة ،"EXCEL برنامج باستخدام المالي التحليل" داود، نعيم   -00

 .99ص ،2012 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر البداية



 والمصادر قائمة المراجع
 

 

 في المحاسبية المهنية للممارسات النظري التاصيل صويطي، وموسى مطر حممد -00
 عمان، والتوزيع، للنشر وائل الثانية،دار الطبعة ،واالفصاح والعرض القياس مجاالت
 .2008االردن،

 وائل دار االوىل، الطبعة القرارات، صناعة مدخل المالي التحليل وآخرون، شاكر منري -00
 .2005 االردن، عمان، والتوزيع، للنشر

 والتوزيع، للنشر اسامة دار االوىل، الطبعة ،"البشرية الموارد ادارة" حسونة، فيصل   -00
  .2011 االردن، عمان،

 الدار ،االوىل الطبعة ،القرار التخاذ مدخل المالية االدارة واخرون، ادلرسي الدين مجال -00
 .2006 االردن، عمان، اجلامعية،

 للنشر الوراق دار ،"االولى الطبعة المتقدمة، المالية االدارة" الزبيدي، حممود محزة   -00
 .2004 االردن، عمان، والتوزيع،

 اجلزائر، اخللدونية، دار األوىل، الطبعة ،المؤسسة اقتصاد في الوجيز فرحات، غول -00
2008. 

 المذكرات واالطروحات :

 المالي االداء تقييم في النقدية قائمة التدفقات اهمية استخدامفرحات،  نسرين -00
مدكرة ماسرت، حماسبة ومالية، جامعة العريب بن مهيدي، ام  ،االقتصادية للمؤسسات

 . 2016-2015،اجلزائر،البواقي 
دور قائمة التدفقات ا لنقدية في تمكين مستخدمي ا طالب بن عبدي حسام الدين،  -00

، مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف علوم التسيري، جامعة حممد لقوائم المالية من اتخاذ القرار
 .2016-2015خيضر بسكرة، اجلزائر،

، مذكرة اذ القرارات التمويليةاستخدام جدول التدفقات النقدية في ا تخكوثر جميدي،  -01
لنيل شهادة ماسرت اكادميي ،ختصص مالية مؤسسة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 .2016/2017،اجلزائر.



 والمصادر قائمة المراجع
 

 

استخدام التحليل المالي لتقييم اداء المؤسسات االقتصادية وترشيد اليمني سعادة،  -00
احلاج خلضر باتنة جامعة .،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف العلوم التجارية،  قراراتها
 .2009-2008،اجلزائر.

،مذكرة  دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم االداء المالي للمؤسسة بن خليفة محزة، -00
-2012لنيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

2013، 
 ايير المحاسبة الدوليةقائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر لمعبوعزة ميينة،  -00

، مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف العلوم االقتصادية ، جامعة د. الطاهر موالي سعيدة ، 
 .2013- 2012اجلزائر،

العالقة بين التدفقات النقدية وعوائد األسهم وفقا للمعيار سوزان عطاء درغام، 1 -00
امعة االسالمية بغزة، ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجل7المحاسبي 

 .2008فلسطني، سنة 
 ," تقييم األداء المالي باستخدام مؤشرات الرفع المالي للمؤسسة القتصاديةعباز مرمي -00

",مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف مالية ادلؤسسة, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, اجلزائر, 
2011-2012. 

االقتصادية باستخدام بطاقة ," قياس وتقييم األداء المالي للمؤسسة معبدي أمال -00
" مذكرة لنيل شهادة ادلاسرت يف مالية ادلؤسسة, جامعة قاصدي مرباح األداء المتوازن
 .2011-2010ورقلة, اجلزائر, 

",مذكرة لنيل  ," المنهج الحديث للتحليل المالي في تقييم األداءبن  مالك عمار -00
 .2011-2010زائر, شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري, جامعة قسنطينة, اجل

 المجالت :

", جملة الباحث, العدد السابع, جامعة "تحليل األسس النظرية لمفهوم األداءالشيخ الداوي ,  
 ,2009قاصدي مرباح بورقلة ,  اجلزائر,

 



 والمصادر قائمة المراجع
 

 

 الملتقيات :

", ادللتقى , "واقع استخدام األساليب الكمية في تقييم أداء الوظيفة المالية للمؤسسةقمري زينة1-*
, 2009جانفي  28-27الوطين حول " األساليب الكمية ودورها يف اختاذ القرارات اإلدارية" أيام 

 جامعة سكيكدة, اجلزائر.

 : المواقع االلكترونية

, متاح على الرابط التـــايل: 14/05/2019", تاريخ االطــالع: تقييــم األداءامحد السيـــد الكري," 
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy 

 ثانيا : ادلراجع باللغة االجنبية :

* A. Burlaud ,J .Y  Eglem , P Mykita, dictionnaire de gestion. 
Editions Foucher, Paris, 1995. 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy
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rrnobilisations incorporelles 479000,001150116,67 328883,33 376783,33
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I
I
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I

__vuED

oJ ,oENTIFICATION:098739060021545

EXERCICE:01/01/15AU 31/12/15

art d'acquisition-goodwillpositif ou

1 500000,00

Batirnents
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19708846,32! 15352665,15, 4356181,17 4862661,01

1 925 658,03 !,
......- _. -.-.-..-.-,~-

'R1S3L3; 39502419,84: 37090434,17 2411985,67Autres immo!
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nmobilisati
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iTitresmis e
1----_ ..
!Autresparti
1--._.__ .._-_.....•.

IAutrestitre:~ _..-..
iPretset autr
i

stocks et encours 6745231,16 5 525416,05 ,

Greanceset emplois assirnile s
•..__..__.... - ..... __.,.__ .1.. _..•. •__ ...._. •._~-_--•._-._._-.-.-..--. - ..--j

'Clients . ,34206262,44 i2 254 374,14; 31951888,30 i 32677 746,44 i
!Autresdebiteurs - ..- --- -·-!~;~;~r--6-6-837-28~27T·-·· .- ------:-··-'-6683728,27-:--- 60-80530,00
1-·····-- - - - -.- ..- ..-..--- -- I --.-j-.-.- ..--.-- -- --.-r------ ----j---
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DIMIIIIA EL-OUED

ITE TEKSEBT EL OUED

c D'IDENTIFICATION:098739060021545

BILAN (PASSIF)

EXERCICE:01/01/15 AU 31/12115

28800000,00

4113453,68

264206,85

-17673796,67

APITAUX PROPRES
Capital emis 28 800 000,00

Capital non appele

R1L01

Primes et reserves - Reserves consolidees (1) 4113453,68

Ecart de reevaluation

R1L03

Ecart d'equivalence (1)

325463,49Resultat net - Resultat net part du groupe (1) R1L06

Part de la societe consolidante (1)

-17489920,57

)ASSIFS NON-COURANTS
Emprunts et det1

Impots (differe:

Autres dettes n(

Provisions et pr

R2L01

R2L04

2432920,44

18728313,70

2469433,69

18 715 053,62

R3L01

R3L02

41 025931,09

1 336708,80

R3L03 6163312,91

(1) A utiliser uniquement pour la presentation d'etats financiers consolides
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.MA E:_-OUED

TEKSEBTEL OUED

DENTIFICATION:098739060021545

lies et produits annexes 43651 338,70

,
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:1'
I

EXERCICE:01/01/15AU 31/12/15

COMPTE DE RESULTAT/NATURE

46993543,47

iation stocks produits finis et en cours

duclion lrnrnobilisee

154363,64
'i
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~DIMMAEL-OUED
:m::: TEKSEBT EL OUED

r D'IDENTIFICATION:098739060021545

TABLEAU IDESFLUX DE TRESOHERIE -copie provlsoire

EXERCICE:0'1/01115AU 31112/15

'lux de tresorerie provenant des acitivites operattonnelles
Encaissements recus des clients

Sommes versees aux fournisseurs et au personnel

53133434,13 47457193,08

-52490473,28 -48517 14:3,23

-38468,39 -40360,86

-10000,00

594492,46 -1 100306,01

-171184,80 -108816,15

423 ::'07,.015 -'I 209 '122,1 S

interets et autres frais financiers paves

lrnpots sur les resultats payes

de tresorerie avant elements extraordinaires

Flux de tresorerie lie a des elements extraordinaires

Flux de tresorerie net provenant des activites operatlonnelles (A)

=Iuxde tresorerie net provenant des actlvites d'Investissement
Decaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles

Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles

Decaissernents sur acquisitions d'imrnobilisations financieres

Encaissements sur cessions d'immobilisations financieres

lnterets encaisses sur placements financiers

Dividendes et qoute-part de resultats recus

Flux de tresorerie net provellant d(~salCtivitesc

=Iux de tresorerie provenant des activites de
Encaissements suite a l'ernission d'actions

Dividendes et autresdistributions effectuees

Encaissements provenant d'emprunts

Remboursements d'ernprunts ou d'autres dettes assi

Subventions (74;131;132)

Flux de tresorerie net provenant des activites de flnancem.snt (C)

-63179,39 -267 244,15 j

48856,22 154363,64:

-14323,67 -112880,51 !
,

408983,99 -1 322 001,67

45:3331,D3 'I 775 33:3,75:

862315,07 45333'1,08'

403983,99 -'I 322 001,67

144777,14 -164146(3,16

Incidences des variations des taux de change sur liquidites et quasillquidttes

Variation de tresorerie de la periode (A+B+C)
Tresorerie ou equivalent de tresorerie au debut de la periode

Tresorerie ou equivalent de tresorerie it 13 fin de I@periods
Variation de la tresorerle da la periode

Rapprochement avec Ie resultat cornptable

I
I
I



EDIMMA EL-OUED

CITE TEKSEBT EL OUED

W D'IDENTIFICATION:098739060021545

EXERCICE:01/01/16 AU 31/12/16

BILAN (ACTIF) -copie provisoire
==~~~~~~=-~

Ecart d'acquisition-goodwill positif ou negatif

Immobilisations incorporelles 479000,00 198016,67 280983,33 328883,33

Immobilisations corporelles
Terrains R1S3L1 ' 26 240 000,00 26240000,00 26240 000,00

Batiments 19 708 846,32 6123916,74 3584929,58 4356181,17

Autres immobilisations corporelles R1S3L3 40 000 679,84 7286724,52 2713955,32 ·2411985,67

Immobilisations en concession

Immobilisations encours
Immobilisations financleres
Titres mis en equivalence

Autres participations et creances rattachees R1S5L2 1 500000,00 1 500000,00 1 500000,00

s titres immobilises

R2S1L1 5732036,63 204135,20 5527901,43 6745231,16

Creanceset emplois asslrnlles
29 918 259,36 2254374,14 27663 885,22 31 951 888,30

6780530,00 6780530,00 6683728,27

lrnpots et assirnlles 837591,77 837-591,77 3259957,62

Autres creances et emplois assimlles

Disponibilltes et asairniles
Placements et autres actifs financiers courants

Tresorerie R2S3L2 59125,12 59125,12 862315,07

/



EDIMMA EL-OUED

CITE TEKSEBT EL OUED

W D'IDENTIFICATION:098739060021545

EXERCICE:01/01/16 AU 31/12/16

-copie provisoire
I~"'~{'·~~~m 'iii> ll:l.:",i~,:~-~~~~,\~·:!t1P_~~;I;{rj·J:,'J,;~~~jl''~~::; lfif~~~'!'i¥t~:~il~' ft1~'iI;~iI~~i'i' J\;);." .,IIt~"'~'"'' :~~-:- ,.,:: 'r<""l ',1·1I',~",f;;t~;,,:.~;(,;,",\· ~ f!lI~iilii6., ~;".,~~~n16 '1!!h·1jl1.;, .,

Capital emis (ou compte de I'exploitant) \ R1L01 .' 28 800 000,00 28 800 000,00

Capital non appele

Primes et reservest Reserves consolides ) R1L03 4113453,68 4113453,68

Ecart de reevaluation

Ecart d'equivalence

Resultat net ( Resultat net du groupe) R1L06 -7608644,88 264206,85

Autres capitaux propores - Report a nouveau R1L07 -19654687,42 -17673796,67

TOTAL I (N) 5650121,38 15503863,86

Emprunts et dettes financieres R2L01 2432920,44 2432920,44

Irnpots (differes et provisionnes]

Autres dettes non courantes

Provisions et produits comptabilises d'avances R2L04 18728313,70 18728313,70

TOTAL PASSIFS NON COURANTS II 21 161 234,14 21161 234,14

Fournisseurs et comptes rattaches R3LO~ 38 240 119,95 41025931,09

lrnpots 186944,50 1 336708,80

Autres dettes R3L03 , 10801 362,01 6163312,91

Tresorerie passif

§AL PASSIFS COURNATS III 49 228 426,46 48 525 952,80

76 039 781,98 85 191 050,80TOTAL GENERAL PASSIF

(1) A utiliser uniquement pour la presentation d'etats financiers consolides

\
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EDIMMA EL-OUED
CITETEKSEBTELOUED

N° D'IDENTIFICATION:098739060021545

EXERCICE:01/01/16AU 31/12/16

[Variationstocks produits finis et en cours

46993543,4712 748 ~47,27

48856,24

'Venteset produits annexes

!Productionirnmobilisee

Subventionsd'exploitation

I t-------------- ------------------ ------------------------------------\-----f------------:-I'----;-----J
'Autres charges operationnelles -187260,0,4 -1 1688,54

--------------------~---------------------------------_T---~-----~---~------~-~
:DotationsaLJXamortissements, provisions et pertes de valeurs IR4L03 -1 015441,94 -972 602,19
j-----------------------------------------------------------+---~~------+-------I
!Reprise sur pertes de valeur et provisions

\
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EDIMMA EL-OUED

CiTE TEKSEBT EL OUED

N° D'IDENTIFICATION:098739060021545

EXERCICE:01/01/16 AU 31/12/16

-copie provisoire, '·'''''";-·'::r;~,'~~~f!rJ~i'·'~f:~"~\~IG ~n~;~~"'~.-;.k ,? ,,~ iiN~G"Ii'~ '9~., ~@~l6I'}!~:'~1_J:; •.tl.! "'" ~.f t ,i :~~. .n

Flux de tresorerie provenant des acitlvites operationnelles
Encaissements recus des clients 22 796 978,36 53133434,13

Sommes versees aux fournisseurs et au personnel -22706302,79 -51 370 909,30

lnterets et autres frais financiers payes -6572,38

Imp6ts sur les resultats paves

Flux de tresorerie avant elements extraordinaires 90675,57 1755952,45

Flux de tresorerie lie a des elements extraordinaires "

Flux de tresorerie net provenant des actlvites operatlonnelles (A) 90675,57 1 755952,45

Flux de tresorerle net provenant des activites d'investissement

Decaissernents suracqeisitionsd'immobilisationscorporeliesou incorporelles
•Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles

Decaissernents sur acquisitions d'immobilisations financieres

Encaissements sur cessions d'immobilisations financieres

lnterets encaisses sur placements financiers -

Dividendes et qoute-part de resultats recus

Flux de tresorerie net provenant des activites d'investissements (B)

Flux de tresorerie provenant des activites de financements

Encaissements suite a l'ernission d'actions

Dividendes et autres distributions effectuees

Encaissements provenant d'emprunts_.
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilees -36513,25

Flux de tres orerie net provenant des activites de financement (e) -36513,25

Incidencesdesvariationsdestaux dechangesur liquidltes et quaslliquldites

Variation de tresorerie de la periods (A+8+C) 90675,57 1 719439,20

Tresorerie au equivalent de tresorerie au debut de la peri ode l: 862315,07 453331,08

Tresorerie ou equivalent de tresorerie a la fin de la periode 59125,12 862315,07

" . Variation de la tresorerie de la periode -803189,95 408983,99

Rapprochement avec Ie resultat comptable ',. 6805454,93 144777,14

*** Erreur *** Ecart entre variation classe 5 et Centre-partie 893865,52 1 310455,21
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