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 شكر وتقدير
د هلل عز وجل الذي أذلمنا الصرب والثبات، محدا كثًنا طيبا مباركا فيو، ملء احلم

السموات واألرض، ضلمدؾ ريب ونشكرؾ على أف منحتنا القوة والعـز دلواصلة مشواران 
 أف ترضى بو عنا. نرجوويسرت لنا إسباـ ىذا العمل على الوجو الذي  الدراسي

اذي ومشريف الفاضل األستاذ الدكتور كما أتوجو جبميل الشكر والتقدير إىل أست
على البحث والباحث مذ   –بعد هللا تعاىل  –مصيطفى عبد اللطيف، الذي لو الفضل 

كاف ادلوضوع عنواان وفكرة إىل أف صار رسالة وحبثا، فهو مل يبخل علينا بتوجيهاتو 
مي رب فنسأؿ من هللا الكر ووقتو الثمٌن،  انشغاالتووتصويباتو العلمية القيّمة رغم 
 وأرقى ادلعايل. ايدة يف حياتو وأف يوصلو إىل أمسىالعرش العظيم أف حيقق لو الرّ 

وأشكر كل من ساىم من قريب أو بعيد يف إصلاز ىذه األطروحة، وأخص ابلذكر زميلي 
بتوجيهاتو وتصويباتو يف االقتصاد التطبيقي،   الدكتور عباس بوىريرة الذي مل يبخل علينا

عة ومجيع األخوة وزمالء الدف إىل اجلامعة االبتدائيذيت من الطور كما أشكر مجيع أسات
وليد وبوحفص والبقية، فلهم يف النفس منزلة وإف مل يسعف ادلقاـ لذكرىم، كما أشكر 

 جلنة ادلناقشة لتفضلهم على قراءة وتقييم ىذا العمل.
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 :ادللخص

على مستول األداء ا١تارل، كىدفنا من خبل٢تا إذل معرفة  تناكلنا يف ىذه الدراسة قياس أثر التدفقات النقدية
أثر تغَتات التدفقات النقدية على مستول األداء ا١تارل يف ا١تؤسسات الصناعية، كىذا من خبلؿ إ٬تاد العبلقة 

 ٘تييلو كاألثر بُت التدفقات النقدية التشغيلية كالنسب ا١تشتقة منها نسب الكفاية كالكفاءة مع األداء ا١تارل الذم مت
 يف ىذه الدراسة ٔتؤشرم الرْتية كالسيولة. 

 -2011مؤسسة مسا٫تة صناعية متنوعة النشاط ابٞتزائر خبلؿ الفًتة ) 60مت إسقاط الدراسة على 
، كتوصلت ىذه الدراسة (Eviews 9)(، كقد اعتمدان على معطيات ابنل عن طريق الربانمج اإلحصائي 2015

تدفقات النقدية التشغيلية كبعض نسب الكفاية كالكفاءة على مؤشرات الرْتية إذل كجود أثر متباين لصايف ال
كالسيولة، ْتيث توصلنا يف األخَت إذل كجود أثر لكل من صايف التدفقات النقدية التشغيلية، كنسبة صايف 

رْتية،  ككجود أثر التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو كحقوؽ ا١تلكية كا٠تصـو ا١تتداكلة على مؤشرات ال
لكل من نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل ا٠تصـو ا١تتداكلة كصايف ا١تبيعات على مؤشرات السيولة، يف 

 حُت دل يكن ىناؾ أم أثر لباقي النسب ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة على مؤشرات الرْتية كالسيولة.

فاية، نسب كفاءة، أداء مارل، رْتية، سيولة، مؤسسات تدفقات نقدية تشغيلية، نسب ك الكلمات ادلفتاحية:
 صناعية.

Abstract: 

In this study, we  have tackled the impact of cash flows on the level of 

financial performance, with  which  we  aimed at highlighting the effect of 

changes in cash flows on the level of financial performance in industrial 

foundations , This is done by finding the relation and the impact between the 

operating cash flows and the proportions from which Sufficiency ratio and 

efficiency are derived with the financial performance represented in this study 

with profitability and liquidity indices. The study was applied to 60 industrial 

joint-stock companies in Algeria during the period (2011-2015),We have relied 

on PANEL data through the statistical program (Eviews 9).  

This study was concluded a different effect of net operating cash flows and 

some Sufficiency and efficiency ratios on the profitability and liquidity indices, 

So that we have finally found an effect between net operating cash flows and 

impact of the ratio of net operating cash flows to total liabilities and equity and 

the current liabilities on profitability indices, Likewise and we  have found a 

impact between the ratio of net operating cash flows to current liabilities and net 

sales on liquidity indicators, While there was no effect of the other ratios used in 

this study on the indicators of profitability and liquidity. 

Key words: Operating Cash Flows, Sufficiency Ratios, Efficiency Ratios, 

Financial Performance, Profitability, Liquidity, Industrial Foundations. 
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 ب 
 

تطورا كبَتا كىاما، أدل بدكره إذل تسارع كتَتة العو١تة ا١تالية  ا١تاضيشهد العادل يف العشرية األخَتة من القرف 
كنولوجية ا١تستخدمة يف ذلك، األمر الذم ساىم كبشكل كبَت يف ٖتقيق ا١تؤسسات بفضل تطور األساليب الت

االقتصادية لنجاحات ابىرة كمعدالت ٪تو مرتفعة، فبعد أف كاف ا٢تدؼ التقليدم ٢تاتو ا١تؤسسات ٤تصورا يف 
ات النمو حدكده الضيقة أال كىو تعظيم األرابح فقط، أصبح اليـو ىدفها أمشل من ذلك كىو ٖتقيق أقصى درج

كالبقاء ضمن مصاؼ كربايت ا١تؤسسات عرب العادل عن طريق تعظيم قيمها السوقية، الشيء الذم زاد حتما من 
اىتمامها بكيفية استخداـ الوسائل كاإلجراءات ا١تتوفرة لديها لضماف استمرارية حصو٢تا على األمواؿ البلزمة كيف 

 كابلكميات ا١تطلوبة مع أقل التكاليف.التوقيت ا١تناسب هبدؼ ٘تويل احتياجاهتا ا١تالية 

ارل كابعتباره عنصرا ىاما من عناصر ا١تإف ا١تتتبع كا١تهتم بنشاطات ا١تؤسسة االقتصادية، كخاصة نشاطها 
ا١تؤسسة، ٬تد أف ىذا النشاط مرف ككيَت التقلب نظرا لتأثره بعوامل خارجية كداخلية ٤تيطة اب١تؤسسة، كابلتارل 

اسة شاملة ككافية للوضعية ا١تالية للمؤسسة، كلعّل أبرز ما ٬تب تتبعو ىو حركة النقدية يستوجب عليو إجراء در 
ا١ترآة  ابعتبارىاقراءة كٖتليل ما يسمى بقائمة التدفقات النقدية،  داخل ا١تؤسسة االقتصادية، كذلك عن طريق

سسة على بياانت مالية تتسم العاكسة لصورة ا١تؤسسة ماليا، كابلتارل فهي تسمح ابٟتكم عليها شرط توفر ا١تؤ 
ابلدقة، الوضوح ككذا الشفافية، لتعطي يف األخَت صورة صادقة عن كضعية ا١تؤسسة ماليا كمنو يستطيع ٚتيع 
ا١تهتمُت بوضع ا١تؤسسة من مالكُت، مسا٫تُت، مستيمرين، منافسُت، ككذا ٤تللُت، إعطاء اٟتكم النهائي عليها 

 النتائج ا١تتحصل عليها. كاٗتاذ القرار ا١تناسب على ضوء تلك

، حيث يتم استخراج كحساب النسب ا٢تامة قدية عملية أساسية حيوية لئلدارةٖتليل قائمة التدفقات الن إف
لقائمة التدفقات النقدية اليت يتم مقارنتها ابألداء ا١تارل الفعلي لنشاط ا١تؤسسة بغرض ٖتديد اال٨ترافات عن 

ذا معرفة ا١تراكز ا١تسؤكلة عن ىاتو اال٨ترافات كأسباهبا بغية ٕتنبها يف ا١تستقبل األىداؼ احملددة كا١تسطرة مسبقا، كك
كعليو اٟتكم على كفاءة ا١تؤسسة ماليا، كألف ٖتقيق الربح، النمو، تعظيم قيمة ا١تؤسسة يُعد من األىداؼ الرئيسية 

للتأكد من أف ا١تؤسسات ُٖتقق كاف لزاما عليها أف تطبق نظاما متكامبل يهتم بعملية تقوًن األداء فللمؤسسة 
 أىدافها بكفاءة كفعالية.

كتعترب التدفقات النقدية التشغيلية مقياسا ىاما لتقييم أداء ا١تؤسسة كوهنا ترتبط مباشرة ابلنشاط األساسي 
للمؤسسة كتنشأ ىذه التدفقات عن طريق أنشطة توليد اإليراد الرئيسي للمؤسسة، كيُعد النشاط التشغيلي ىو 

لتوليد الربح كالنقدية، ْتيث يعكس صايف التدفقات النقدية التشغيلية جودة سيولة ا١تؤسسة كرْتيتها إذا  األساس
كاف موجبا، كابلتارل فهو يعكس أثر ىذه التدفقات على مستول األداء ا١تارل للمؤسسة، كالذم يعترب أحد أىم 

ؿ ٚتيع األدكات ا١تتاحة ٢تا، كمن ىذا ا١تنطلق أىداؼ ا١تؤسسة اليت تعمل دكما على رفعو كٖتسينو، كىذا ابستغبل
جاءت دراستنا ىذه كمحاكلة ١تعرفة كقياس أثر تغَتات التدفقات النقدية التشغيلية ٖتديدا على مستول األداء 
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ا١تارل ا١تميل بكل من نسب السيولة كالرْتية كىذا ابلتطبيق على ٣تموعة من مؤسسات القطاع الصناعي ابٞتزائر، 
 التارل: الرئيسي سؤاؿالا سبق ٯتكننا طرح كمن خبلؿ م

كيف تؤثر مؤشرات التدفقات النقدية التشغيلية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية على مستوى رحبية 
 ؟اجلزائري قطاع الصناعةادلسامهة يف وسيولة مؤسسات 

اليت من شأهنا أف  الفرعية سللةاألكلئلجابة على اإلشكاؿ الرئيسي للدراسة، قمنا بطرح ٣تموعة من 
 تساعدان يف اإلجابة على السؤاؿ الرئيسي، كا١تتميلة يف اآليت:

 الصناعية؟ ىل يوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات -1

 صناعية؟ىل يوجد أثر لنسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات ال -2

 ىل يوجد أثر لنسب الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية؟ -3

 ىل يوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية؟ -4

 ية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية؟ىل يوجد أثر لنسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيل -5

 ىل يوجد أثر لنسب الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية؟ -6

 فرضيات الدراسة:
اليت مت طرحها يف مشكلة  سللةكما تركتو من فجوات، كلئلجابة على األبناء على الدراسات السابقة 

 ألىدافها، ٯتكن صياغة الفرضيات اآلتية: الدراسة ٖتقيقا

 يوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية؛ -1

 يوجد أثر لنسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية؛ -2

 تدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية؛يوجد أثر لنسب الكفاءة ا٠تاصة ابل -3

 يوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية؛ -4

 يوجد أثر لنسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية؛ -5

 سب الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية.يوجد أثر لن -6

 مت اختياران ٢تذا ا١توضوع ألسباب عديدة، نوجزىا يف اآليت: مربرات اختيار ادلوضوع:

االىتماـ الشخصي بتناكؿ موضوع يتعلق ابألداء ا١تارل للمؤسسات الصناعية من جهة، كيدخل ضمن  -1
 اسات مالية من جهة أخرل؛ٗتصص در 
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الرغبة يف القياـ ببحث أكادٯتي يربز أثر التدفقات النقدية التشغيلية على مستول األداء ا١تارل ١تؤسسات قطاع  -2
 الصناعة؛

الرغبة يف فهم االختبلؼ كالتضارب بُت آراء العديد من الباحيُت حوؿ أثر التدفقات النقدية على مستول  -3
 ؤسسات االقتصادية؛األداء ا١تارل يف ا١ت

تناكؿ ىذا ا١توضوع يف العديد من الدراسات العربية كاألجنبية، كقلتها على ا١تستول الوطٍت كخاصة يف  -4
 .ا١تؤسسات الصناعية

 أىداؼ الدراسة:
 تسعى ىذه الدراسة إذل ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ، نوردىا يف النقاط التالية:

ة من قائمة التدفقات النقدية، كا١تتعلقة أساسا ابلنشاط التشغيلي يف تقييم بياف أ٫تية النسب ا١تالية ا١تشتق -1
اء ا١تارل كٖتليلو من خبلؿ من خبلؿ معرفة أثر ىذه التدفقات على مستول األدالوضع ا١تارل للمؤسسات الصناعية 

 الرْتية كالسيولة؛ مؤشرم
 ات الرْتية كالسيولة؛بياف أثر تغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على مؤشر  -2

 بياف أثر نسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مؤشرات الرْتية كالسيولة؛ -3

 بياف أثر نسب الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مؤشرات الرْتية كالسيولة؛ -4

 أمهية الدراسة:
مة ابلوضع ا١تارل للمؤسسات الصناعية من مسا٫تُت أتيت أ٫تية ىذه الدراسة ١تساعدة األطراؼ ا١تهت

كمستيمرين حاليُت كمرتقبُت أك ٤تللُت ماليُت كىذا من خبلؿ معرفة أثر النسب ا١تشتقة من قائمة التدفقات 
النقدية كا١تتميلة يف ىذه الدراسة بنسب تدفقات األنشطة التشغيلية على مؤشرات الرْتية كالسيولة، كوف ىذه 

الالت كإشارات حوؿ سبلمة الوضع ا١تارل للمؤسسات الصناعية كإمكانية استمرارىا يف ا١تستقبل، النسب تعطي د
حاكؿ من خبلؿ ىذه الدراسة تقمص شخصية احملللُت ا١تاليُت الذين يلجأ إليهم ا١تسا٫تُت يف حاؿ عدـ نكس

منها قائمة التدفقات النقدية كأثرىا على إ١تامهم بقراءة القوائم ا١تالية ١تساعدهتم يف معرفة عبلقة ا١تعلومات اليت تتض
رْتية كسيولة ا١تؤسسات اليت يسا٫توف هبا، أك يريدكف االستيمار فيها، كمن مث مساعدهتم يف توفَت أساس يستندكف 
عليو عند اٗتاذ قراراهتم االستيمارية، كٯتكن أف تفيد ىذه الدراسة أيضا ا١تقرضُت كالدائنُت على اعتبار أف ىؤالء 

ضماف اٟتصوؿ على أموا٢تم ا١تقرضة كا١تستحقة على ا١تؤسسة، فتحقيق ىذه األخَتة لتدفقات نقدية موجبة يهمهم 
أف يغطي اٟتقوؽ كااللتزامات ا١تًتتبة عليها لدل اآلخرين، كعليو ٯتكن أف يعتمد ىؤالء على الرْتية إذا  من شأنو 

نب آخر تشَت نسب السيولة بشكل عاـ يف كانت تلك التدفقات النقدية على أثر كعبلقة ابلرْتية، كمن جا
ا١تؤسسة إذل قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا قصَتة األجل، كا١تؤسسة إذا كانت ذات سيولة فهذا يعٍت أيضا أف لديها 
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النقدية/ أصوؿ متداكلة تزيد عن التزاماهتا قصَتة األجل، كمنو فهي تعكس اليسر ا١تارل للمؤسسة الذم يساىم 
 ذ القرارات من قبل ا١تهتمُت بوضع ا١تؤسسة.بدكره يف اٗتا

كمن ىنا تنبع أ٫تية ىذه الدراسة اليت تكتسب مزيدا من األ٫تية من حيث كوهنا تبحث يف أثر تغَتات 
صايف التدفقات النقدية التشغيلية كنسب الكفاية كالكفاءة ا٠تاصة هبذه التدفقات على مؤشرات الرْتية كالسيولة، 

كن أف تساعد مستخدمي القوائم ا١تالية يف معرفة مدل إمكانية االعتماد عليها يف ٖتليل ىذه الدراسة ٯت كما أف
 الوضع ا١تارل للمؤسسات الصناعية.

 رلاؿ وحدود الدراسة:
 ٘تيلت حدكد الدراسة فيما يلي:

زائر، يتميل قمنا إبجراء ىذه الدراسة على ٣تموعة من ا١تؤسسات النشطة يف القطاع الصناعي ابٞت :اٟتدكد ا١تكانية
، مت اٟتصوؿ على (SPA)مؤسسة صناعية متنوعة النشاط طبيعتها القانونية مؤسسات ا١تسا٫تة  60عددىا يف 

، جدكؿ حساابت النتائج( من خبلؿ االشًتاؾ يف بياانت موقع ا١تركز الوطٍت  قوائمها ا١تالية )األصوؿ، ا٠تصـو
 ٢تذه ا١تؤسسات.كتنزيل ٥تتلف القوائم ا١تالية  (CNRC)للسجل التجارم 

، كمت اختياران لستوف 2015إذل  2011: قمنا إبجراء ىذه الدراسة خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من اٟتدكد الزمانية
( دكف غَتىا بسبب أّف ا١تؤسسات ا١تختارة 2015 -2011سنوات ) 5مؤسسة صناعية جزائرية خبلؿ فًتة 

يف حُت مت استبعاد العديد من ا١تؤسسات النشطة يف توفرت لنا قوائمها ا١تالية خبلؿ ىذه الفًتة دكف انقطاع، 
نفس القطاع ك٢تا نفس الطبيعة القانونية كوف بياانهتا ا١تالية ليست أبكملها متاحة، ىذا من جهة، كاختياران 
١تؤسسات مسا٫تة دكف غَتىا كوف ىذا النوع توفر فيو تفصيل مقبوؿ إذل حد ما للحساابت ا١تدرجة يف القوائم 

اليت غالبا ما تكوف قوائمها ا١تالية تقتصر على مبالغ إٚتالية  SARL & EURLا، عكس مؤسسات ا١تالية ٢ت
 دكف تفصيل كاليت ال تساعدان يف حساب العديد من النسب ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة من جهة أخرل.

 منهج الدراسة واألدوات ادلستخدمة:
 علمية ا١تتميلة يف:اعتمدان يف إ٧تاز دراستنا على ٣تموعة من ا١تناىج ال

: كالذم يُعد من أنسب مناىج البحث ٢تذه الدراسة كوهنا توصف من الدراسات ا١تيدانية ا١تنهج الوصفي التحليلي
ٖتت نوع االستقرائية، كٖتديدا فإف ىذه الدراسة كمن خبلؿ فرضياهتا ُتصنف على أهنا من الدراسات اليت تندرج 

ع التحليل، كيعترب ىذا ا١تنهج األكير مبلئمة لدراستنا اٟتالية اليت تقيس طاب يهادراسات العبلقة، حيث سيغلب عل
أثر تغَتات التدفقات النقدية التشغيلية على مؤشرات الرْتية كالسيولة ألف التعبَت عن عبلقات قائمة بُت الظواىر 

 ا١تختلفة يكوف يف أساسو تعبَتا كصفيا.
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وعة من ا١تؤسسات النشطة يف القطاع الصناعي ابٞتزائر خبلؿ : من خبلؿ إسقاط الدراسة على ٣تمدراسة اٟتالة
 (.2015 -2011الفًتة )

 أما فيما ٮتص األدكات ا١تستخدمة فتميلت يف: -

 :ابلنسبة للجانب النظرم للدراسة 

حيث اعتمدان يف ٚتع البياانت كا١تعلومات البلزمة يف ىذا الشق من الدراسة على ا١تصادر اليانوية، كذلك 
إذل ا١تصادر كا١تراجع العلمية كالكتب، ا١تقاالت، أكراؽ العمل ا١تنشورة يف ا١تلتقيات، األطاريح كالرسائل ابلرجوع 

اٞتامعية، كمواقع االنًتنت، حيث مت استقراؤىا بغرض توضيح بياف متغَتات الدراسة، ك٤تاكلة اإل١تاـ ابإلطار 
 دية كٖتليلها ا١تارل.النظرم للدراسة كطرؽ ما يتعلق ٔتوضوع قائمة التدفقات النق

  :أما ابلنسبة للجانب التطبيقي 

فقد اعتمدان على ٣تموعة من األدكات متميلة يف ا١تصادر األكلية كذلك ابٟتصوؿ على بياانت القوائم ا١تالية 
للمؤسسات ٤تل الدراسة بغية احتساب كقياس متغَتات الدراسة، كىذا ابستخداـ النسب كا١تعلومات البلزمة 

دا لتحليلها كاختبار الفرضيات فيما بعد، إذل جانب استخدامنا ٣تموعة من الربامج اإلحصائية متميلة منها، ٘تهي
 .Excel  ،Eviews 9 2007 يف برانمج

 الدراسات السابقة:
تناكلت العديد من الدراسات ا١تتميلة يف الدكرايت كالرسائل اٞتامعية موضوع التدفقات النقدية، حيث 

لتدفقات النقدية ببعض ا١تتغَتات، كالبعض اآلخر من حيث مقارنتها مفاضلتها مع بعض تناكؿ بعضها عبلقة ا
ا١تتغَتات، كالكيَت من الدراسات تناكلت التدفقات النقدية من حيث التنبؤ هبا، إذ اطّلعت على ما يزيد عن أربعُت 

اٟتديية نسبيا اليت ٗتدـ دراسة تناكلت ٥تتلف ىذه ا١توضوعات، كلذلك سأقتصر يف اٟتديث ىنا عن الدراسات 
 الدراسة، ٤تاكال يف ذلك استعراض أىدافها كمتغَتاهتا، كأىم نتائجها.

 العربية ابللغة الدراسات أوال:

 1(:2017)دراسة أمحد دمحم حسٌن اللقيس،  -1
التدفقات النقدية من ىدفت ىذه الدراسة إذل إ٬تاد عبلقة بُت ا١تؤشرات النقدية كٖتديدا النإتة عن 

نشطة التشغيلية كعبلقتها ابلرْتية طويلة األجل للشركات الصناعية ا١تدرجة يف بورصة عماف، استخدـ الباحث األ
يف دراستو اال٨تدار ا٠تطي البسيط الختبار فرضيات الدراسة كبياف العبلقة فيما بينها، كاشتملت الدراسة على 

                                                           
العالقة بٌن مؤشرات األداء النقدية ورحبية الشركة يف األجل الطويل )دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ادلدرجة  اللقيس، أٛتد دمحم حسُت 1

 .2017األردف، غ. منشورة،  –، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء يف سوؽ عماف ادلايل(
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شركات لعدـ توفر  8شركة، مستبعدا منها  63ا ٚتيع الشركات الصناعية ا١تدرجة يف بورصة عماف كالبالغ عددى
، ْتيث أصبحت 2015إذل سنة  2005بياانهتا ا١تالية خبلؿ فًتة الدراسة اليت ٘تيلت حدكدىا الزمنية من سنة 

، كتوصلت الدراسة إذل كجود عبلقة 2016شركة صناعية حسب بياانت بورصة عماف لسنة  55عينة الدراسة 
ألصوؿ كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية، نصيب السهم من األرابح كالتدفقات طردية لكل من العائد على ا

النقدية من العمليات التشغيلية، كعدـ كجود عبلقة بُت التدفقات النقدية التشغيلية كالعائد على األصوؿ كالعائد 
م يف األجل الطويل"، كلوحظ على حقوؽ ا١تلكية خبلؿ فًتة الدراسة الرتباطها اب١تؤثرات البيلية ا٠تارجية احمليطة "أ

أف ىناؾ عبلقة قوية بُت التدفقات النقدية التشغيلية يف األجل الطويل كنصيب السهم من األرابح خبلؿ معظم 
الفًتة ا١تدركسة. كأكصت الدراسة االعتماد على التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية طويلة األجل، كالبحث 

دفقات النقدية، ككذلك االىتماـ ابلعمليات التشغيلية على اختبلفها كتنوعها عن كسائل كسبل أخرل لتحقيق الت
١تا ٢تا يف ذلك أثر إ٬تايب على التدفقات النقدية، كاحملافظة على مستول االىتماـ ٔتتغَت العائد على األصوؿ كزايدة 

مليات التشغيلية، ْتيث ال تعتمد معدلو، كالذم بّينت نتائج الدراسة أّف لو أثرا قواي يف التدفقات النقدية من الع
 الشركات عليو كمدخل أساسي لتحقيق التدفقات النقدية.

 1(:2017)دراسة حطاب دالؿ، نور الدين زعيبط،  -2
ىدفت ىذه الدراسة إذل تقييم األداء ا١تارل ١تؤسسة أرسيلور ميتاؿ عنابة، كذلك ابالعتماد على جدكؿ 

استخدمت الدراسة ا١تنهج ، 2014إذل غاية  2012يبلث سنوات من ل تدفقات ا٠تزينة للمؤسسة ٤تل الدراسة
الوصفي التحليلي إذل جانب إجراء دراسة حالة من خبلؿ ا١تقاببلت ا١تيدانية مع ا١تسَتين ا١تاليُت للمؤسسة خبلؿ 

مت احتساب بعض نسب النقدية هبدؼ معرفة الوضعية ا١تالية للمؤسسة، ك٘تيلت ، 2014األشهر األكذل لسنة 
ذه النسب يف نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كنسبة صايف التدفق النقدم التشغيلي إذل ى

ا١تبيعات، كنسبة تغطية فوائد الديوف، نسبة تغطية النقدية، نسبة التدفق النقدم إذل ا٠تصـو اٞتارية، كتوصلت 
السالبة للتدفقات النقدية ا١تتأتية من األنشطة  الدراسة إذل أف نسب النقدية ٚتيعها بقيم سالبة بسبب القيم

التشغيلية كاالستيمارية، كىذا ما يُفسر ضعف األداء ا١تارل للمؤسسة يف تلك الفًتة، كأكصت الدراسة بضركرة 
 ٖتكم ا١تؤسسة يف عملياهتا التشغيلية كسياساهتا االستيمارية، ككذلك التحكم يف التكاليف ّتميع أنواعها.

 

 

 

                                                           
دراسة حالة مؤسسة أرسيلور ميتاؿ  -، تقييم األداء ا١تارل ابستخداـ نسب النقدية ا١تشتقة من جدكؿ تدفقات ا٠تزينةحطاب دالؿ، نور الدين زعيبط1

 .2017، 01، العدد 04، جامعة أـ البواقي، اجمللد رللة البحوث االقتصادية وادلالية، 2014 -2012عنابة 
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 1(:2016أسامة جربيل اخلتاتنة،  )دراسة -3
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أثر التدفقات النقدية على األداء ا١تارل لدل شركات التأمُت األردنية، 
كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي، حيث مت استخداـ التحليل ا١تارل كالتحليل اإلحصائي لفحص 

شركات ضمن شركات التأمُت األردنية خبلؿ الفًتة  10عينة الدراسة من فرضيات الدراسة كأسللتها، كتكونت 
 3يف  ، كتوصلت الدراسة إذل كجود نسبة التغطية أعلى ابستخداـ قائمة التدفقات النقدية2014 -2011

شركات كالسبب يف ذلك يعود إذل ا٩تفاض الفوائد ا١تدينة يف الشركات عينة الدراسة كاليت تعتمد على التمويل 
١تمتلك أكير من اعتمادىا على ا١تصادر ا٠تارجية، كتوصلت الدراسة أيضا إذل أف التدفقات النقدية من األنشطة ا

( من %82اليبلثة ٢تا أثر يف األداء ا١تارل لدل شركات التأمُت األردنية، كأف التدفقات النقدية فسرت ما قدره )
ردنية، كأكصت الدراسة على إجراء دراسات تشمل قطاعي التباين يف مستول األداء ا١تارل لدل شركات التأمُت األ

ا٠تدمات كالبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية يف بورصة عماف لؤلكراؽ ا١تالية لبياف مدل تقييم السوؽ ألداء الشركات 
 النقدم يف شركات كّل من القطاعُت، كدراسات حوؿ تفسَت ا١تضموف ا١تعلومايت لؤلداء النقدم لقيمة ا١تؤسسة.

 2(:2016سة شادية حامد عبيد محاد، عبد الرمحاف عبد هللا عبد الرمحاف، )درا -4
ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة طبيعة العبلقة بُت معلومات التدفقات النقدية ككل من تقوًن السيولة، تقوًن 

ة االستبانة ٞتمع الرْتية كتقوًن النقدية اٟترة، اعتمدت الدراسة على ا١تنهج الوصفي التحليلي، كمت استخداـ استمار 
استمارة استبانة على ا١تستهدفُت ٯتيلوف  100البياانت من الفنادؽ السودانية، حيث قاـ الباحيُت بتوزيع عدد 

 ،تتكوف من ٤تاسبُت كمراجعُت داخليُت كمدراء إداريُت كمدراء ماليُت ابلفنادؽ السودانية عينة مت اختيارىا عشوائيا
كمت االعتماد على أسلوب اال٨تدار  (،%100)لبلستبانة أم ما نسبتو فرد من ا١تستهدفُت  100كاستجاب 

 ا٠تطي البسيط الختبار الفرضيات.

توصلت الدراسة إذل كجود عبلقة ذات داللة إحصائية طردية بُت معلومات التدفقات النقدية ككل من 
 ة. تقوًن السيولة، تقوًن الرْتية كتقوًن النقدية اٟترة ابلنسبة للفنادؽ السوداني

 

 

 

                                                           
، رسالة ماجستَت، كلية األعماؿ، جامعة عماف العربية، ء ادلايل يف شركات التأمٌن األردنيةأثر التدفقات النقدية على األداأسامة جربيل ا٠تتاتنة،  1

 .2016 غ. منشورة، األردف،
دراسة ميدانية على  –شادية حامد عبيد ٛتاد، عبد الرٛتاف عبد هللا عبد الرٛتاف، معلومات التدفقات النقدية يف تقوًن األداء ا١تارل يف الفنادؽ   2

 .2016، 24، العدد 6، جامعة النيلُت، اجمللد رللة الدراسات العلياالسودانية، الفنادؽ 
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 1(:2015)دراسة عمر عيد اجلعيدي،  -5
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على كجود عبلقة لكل من كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
من جهة، كفعالية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من جهة أخرل، كجودة األرابح يف بورصيت عماف 

شركة مدرجة يف بورصة  23شركة صناعية مدرجة يف بورصة عماف، ك 71لى كفلسطُت، طُبقت الدراسة ع
، كاستخدمت الدراسة أسلوب اال٨تدار ا١تتعدد يف اختبار 2013إذل  2006فلسطُت، خبلؿ الفًتة ما بُت 

 Plood Data)الفرضيات بعد التأكد من صبلحية البياانت للتحليلػ حيث أف بياانت الدراسة عبارة عن 

Regression.)  كتوصلت الدراسة إذل أّف األرابح ا١تعلن عنها من قبل الشركات ا١تدرجة يف بورصيت عماف
لبورصة فلسطُت، ككجود عبلقة  2007كفلسطُت تتمتع ابستمراريتها يف ٚتيع سنوات الدراسة، ابستيناء عاـ 

ألرابح يف بورصيت عماف طردية ذات داللة إحصائية لفعالية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كجودة ا
كفلسطُت كل على حده، كعدـ كجود عبلقة لكفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كجودة األرابح يف 

 كفلسطُت كل على حده.بورصيت عماف 

 2(:2015)دراسة معاذ دمحم شعباف علواف،  -6
يولة السريعة( كالوقوؼ على ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتليل نسب السيولة )نسبة التداكؿ، كنسبة الس

دالالهتا الفنية، ككذلك الوقوؼ على دالالت مقاييس التدفقات النقدية )مقياس التدفق النقدم من النشاط 
التشغيلي، مقياس التدفق من النشاط االستيمارم، مقياس التدفق من النشاط التمويلي( كاستخدامهما يف التنبؤ 

 على االستيمار للشركة. ٔتعدؿ القوة اإليرادية كمعدؿ العائد

مت استخداـ العديد من األساليب اإلحصائية يف ىذه الدراسة الختبار أتثَت ىذه ا١تؤشرات على معدؿ القوة 
، 2013إذل غاية  2002اإليرادية، كمعدؿ العائد على االستيمار جملموعة االتصاالت الفلسطينية يف الفًتة من 

يتأثر إ٬تااب ٔتقاييس التدفقات النقدية يرادية كمعدؿ العائد على االستيمار كتوصلت الدراسة إذل أّف معدؿ القوة اإل
بينما نسبيت السيولة )نسبة التداكؿ إذل نسبة السيولة السريعة( كاف أتثر٫تا سلبا، كما توصلت الدراسة إذل ٪توذج 

 تنبؤم لقياس رْتية الشركة ا١تتوقعة مستقببل.

مة التدفقات النقدية كاالعتماد على البياانت الواردة فيها لدل اٗتاذ كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بقائ
القرارات االستيمارية كالتمويلية يف الشركة مع ضركرة إجراء التحليبلت البلزمة لتقييم رْتية الشركة من خبلؿ تقييم  

                                                           
ببورصيت عماف عمر عيد اٞتعيدم، العبلقة بُت كفاية التدفقات النقدية التشغيلية كاستمرارية األرابح كفعاليتها )دراسة مقارنة بُت الشركات ا١تدرجة  1

 .2015، 17، اجمللد 01اإلنسانية، العدد ، سلسلة العلـو رللة جامعة األزىركفلسطُت(، 
دراسة ربليلية تطبيقية على رلموعة االتصاالت  –استخداـ نسب السيولة ومقاييس التدفقات النقدية للتنبؤ ابلرحبية معاذ دمحم شعباف علواف،  2

 .2015 رة،غ. منشو  ، رسالة ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، اٞتامعة اإلسبلمية بغزة، فلسطُت،الفلسطينية
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النموذجُت ا١تقدرين  كل من القوة اإليرادية كالعائد على االستيمار، كما أكصت الدراسة بضركرة االعتماد على
 للتنبؤ بكل من القوة اإليرادية كالعائد على االستيمار.

 1(:2013)دراسة خالد رجعاف زماـ السليماين،  -7
ىدفت ىذه الدراسة إذل بياف أثر صايف التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات ا١تسا٫تة العامة يف الكويت 

 – 15قصدية كبنسبة تًتاكح بُت ختبارية على عينة مت أخذىا بطريقة على رْتيتها، كذلك من خبلؿ إجراء دراسة ا
يف سوؽ الكويت لؤلكراؽ ا١تالية خبلؿ الفًتة كا١تتميل يف كافة الشركات ا١تدرجة  من ٣تتمع الدراسة  25%

، استخدمت الدراسة أساليب اإلحصاء الوصفي ميل: الوسط اٟتسايب، اال٨تراؼ ا١تعيارم 2012 -2009
لوية كذلك ابإلضافة إذل إ٬تاد معامل االرتباط بُت ا١تتغَت ا١تستقل كا١تتغَت التابع كٖتليل اال٨تدار البسيط كالنسب ا١ت

كٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد لبياف أثر التدفقات النقدية على رْتية الشركات ا١تسا٫تة العامة الكويتية، كتوصلت الدراسة 
شركة على توليد النقدية من األنشطة التشغيلية للوفاء اباللتزامات إذل أف نسبة تغطية النقدية تشَت إذل قدرة ال

االستيمارية كالتمويلية، كما أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات أثر صايف 
تغَتات العمر التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات ا١تسا٫تة العامة يف الكويت على رْتية ىذه الشركات تبعا ١ت

أيضا إذل عدـ كجود أثر ذك داللة إحصائية  كالنوع االجتماعي كا١تؤىل التعليمي كا٠تربة، كتوصلت الدراسة
 للتدفقات النقدية على رْتية الشركات ا١تسا٫تة العامة الكويتية.

لنقدية من أكصت الدراسة بضركرة اىتماـ الشركات ا١تسا٫تة العامة الكويتية بقدرة الشركة على توليد ا
األنشطة التشغيلية للوفاء اباللتزامات االستيمارية كالتمويلية، كما أكصت الدراسة أب٫تية تدريب موظفي الشركات 
ا١تسا٫تة العامة الكويتية على دكر التدفقات النقدية كأ٫تيتها يف ٖتديد رْتية الشركات ا١تسا٫تة كأثر ذلك على أداء 

 ىذه الشركات.

 2(:2013ر وآخروف، )دراسة منذر النم -8
ىدفت ىذه الدراسة إذل إلقاء الضوء على مدل تطبيق نسب التدفقات النقدية ا٠تاصة ابلكفاية يف 
الشركات الصناعية األردنية ا١تسا٫تة العامة، كما ىدفت للتعرؼ على مدل مبلئمة تطبيق نسب التدفقات النقدية 

العبلقة بُت تطبيق نسب التدفقات النقدية ا٠تاصة  ا٠تاصة ابلكفاية كأثرىا على مدل التطبيق، كالتحقق من
ابلكفاية مع حجم الشركة كدرجة التعقيد، كلتحقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث إبعداد استبانة موجهة إذل 

شركة صناعية،  57الدكائر ا١تالية يف الشركات الصناعية األردنية ا١تسا٫تة العامة كزعت على عينة الدراسة النهائية 

                                                           
، رسالة أثر صايف التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات ادلسامهة العامة يف الكويت على رحبيتها: دراسة اختباريةخالد رجعاف زماـ السليماين،  1

 .2013 غ. منشورة، ماجستَت يف احملاسبة، جامعة الشرؽ األكسط، األردف،
النقدية ا٠تاصة ابلكفاية يف إطار كاقع خصائص الشركات الصناعية األردنية ا١تسا٫تة: دراسة  منذر النمر كآخركف، مدل تطبيق نسب التدفقات 2

 .2013، مصر، 17، اجمللد 03، العدد الفكر احملاسيبميدانية، 
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كىذا يدؿ على  %61.4ت الدراسة أّف درجة تطبيق نسب التدفقات النقدية ا٠تاصة ابلكفاية قد بلغت كبّين
كجود ضعف يف عملية التطبيق. كما توصلت إذل كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بُت مدل تطبيق نسب 

إحصائية بُت مدل  التدفقات النقدية ا٠تاصة ابلكفاية كبُت حجم الشركة، كإذل عدـ كجود عبلقة ذات داللة
تطبيق نسب التدفقات النقدية ا٠تاصة ابلكفاية كدرجة تعقيد الشركة، كما أظهرت الدراسة أف نسب التدفقات 

، كما توصلت %80.69النقدية ا٠تاصة ابلكفاية تعترب مبلئمة من كجهة نظر العاملُت يف الدكائر ا١تالية بنسبة 
على مدل تطبيقها، كما  نسب التدفقات النقدية ا٠تاصة ابلكفايةالدراسة إذل أثر ذك داللة إحصائية ١تبلئمة 

أكصت الدراسة ٔتجموعة من التوصيات أ٫تها ضركرة قياـ اإلدارة العليا يف ىذه الشركات إبنشاء كحدات تنظيمية 
ع اإلدارات مستقلة للتحليل ا١تارل، كعقد دكرات تدريبية للعاملُت يف الدكائر كأف يقـو سوؽ عماف ا١تارل ابلتعاكف م

 ا١تالية برفع تقارير سنوية مدّعمة بنسب التدفقات النقدية ا٠تاصة ابلكفاية.

 1(:2012)دراسة توفيق حسن عبد اجلليل،  -9
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعّرؼ على مدل تقييم ا١تستيمرين يف بورصة عماف لؤلكراؽ ا١تالية لكفاية كفعالية 

شركة صناعية مسا٫تة عامة أردنية مدرجة يف بورصة عماف  23ينة الدراسة التدفقات النقدية التشغيلية، مشلت ع
. أظهرت نتائج ٖتليل بياانت الدراسة كجود 2001كاليت سبق أتسيسها منذ عاـ  2010لؤلكراؽ ا١تالية سنة 

ية بُت التغَت يف كفاية صايف التدفقات النقد %1( عند مستول داللة 0.53عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية )
، %5التشغيلية كفعاليتو، كدل يُظهر التحليل أم عبلقة ذات داللة إحصائية بُت بقية ا١تتغَتات عند مستول داللة 

كأظهرت نتائج التحليل أيضا عدـ اىتماـ ا١تستيمر يف بورصة عماف بكفاية كفعالية صايف التدفقات النقدية 
ليل اال٨تدار أم أثر ٢تذين ا١تتغَتين على سعر السهم التشغيلية عند اٗتاذ قراره االستيمارم، حيث دل يُظهر ٖت

 السوقي.

 2(:2009)دراسة حذيفة زايد خليل الدماغٌن،  -10
ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتديد أ٫تية قائمة التدفقات النقدية ٔتا ٖتتويو من معلومات يف تقييم الوضع ا١تارل 

ر ا١تضموف ا١تعلومايت لقائمة التدفقات النقدية ا١تتميل للشركة كٖتليلو من خبلؿ الرْتية، كذلك من خبلؿ قياس أث
يف صايف التدفقات النقدية من األنشطة الرئيسية )التشغيلية، االستيمارية كالتمويلية( كنسب الكفاية كنسب 

 الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مؤشرات الرْتية.

                                                           
اجمللة األردنية يف األردنية، توفيق حسن عبد اٞتليل، أثر صايف التدفقات النقدية التشغيلية يف سعر السهم السوقي للشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة  1

 .2012، 08، اجمللد 04، العدد إدارة األعماؿ
أثر ادلضموف ادلعلومايت لقائمة التدفقات النقدية على مؤشرات الرحبية: دراسة تطبيقية على قطاع البنوؾ التجارية ، حذيفة زايد خليل الدماغُت 2

 .2009غ. منشورة،   احملاسبة، كلية إدارة ا١تاؿ كاألعماؿ، جامعة آؿ البيت، األردف،، رسالة ماجستَت يف 2007ولغاية  1998األردنية من عاـ 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػمقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 ل 
 

إذل  1998سنوات من سنة  10الدراسة فًتة زمنية قدرىا بنكا ٕتاراي أردنيا، كغطت  13مشلت الدراسة 
األنشطة الرئيسية اليبلثة كنسب ٪تاذج رايضية الختبار أثر كل من صايف التدفقات النقدية من  3، مت بناء 2007

الكفاية كنسب الكفاءة على مؤشرات الرْتية ٞتميع البنوؾ، كمت استخداـ ٪توذج اال٨تدار ا١تتعدد كمعامل ارتباط 
 َتسوف كأساليب إحصائية لتحليل البياانت كاختبار الفرضيات.ب

توصلت الدراسة إذل كجود أثر داؿ إحصائيا لكل من صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
كالتمويلية على مؤشرات الرْتية، يف حُت دل يكن ىناؾ أم أثر ألم نسبة من نسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات 

يلية على مؤشرات الرْتية كىي نسبة صايف التدفقات من األنشطة التشغيلية إذل كل من االلتزامات النقدية التشغ
كالفوائد ا١تدينة كتوزيعات األرابح، ككذلك األمر ابلنسبة لنسب الكفاءة حيث دل يكن ىناؾ أم أثر من ىذه 

شطة التشغيلية إذل كل من إٚتارل النسب على مؤشرات الرْتية اليت تشمل نسبة صايف التدفقات النقدية من األن
 األصوؿ كصايف الربح كالفوائد الدائنة.

كأكصت الدراسة إذل ضركرة معرفة أسباب استخداـ الطريقة غَت ا١تباشرة يف إعداد قائمة التدفقات النقدية، 
ة، كما أكصت كضركرة توعية ا١تستيمرين كالدائنُت أب٫تية صايف التدفقات النقدية من األنشطة كالتمويلية للشرك

التشغيلية كالتمويلية يف مكاف الدراسة بقياـ اٞتهات ا١تختصة ابإلفصاح عن صايف التدفقات النقدية من األنشطة 
ابرز يف التقارير السنوية بشكل مستقل، كدراسة عوامل كمتغَتات أخرل غَت تلك ا١توجودة يف الدراسة تؤثر على 

فس متغَتاهتا كمنهجيتها على قطاعات أخرل غَت قطاع البنوؾ، كأخَتا مؤشرات الرْتية، كتطبيق كإجراء الدراسة بن
أكصت الدراسة بضركرة قياـ بعض األقساـ يف البنوؾ أك اٞتهات ا١تختصة بتوفَت قاعدة بياانت عن نسب 

 التدفقات النقدية كغَتىا من النسب ا١تفيدة يف اٗتاذ القرارات.

 1(:2008)دراسة مهند دمحم موسى،  -11
ذه الدراسة إذل بياف أثر التدفقات النقدية التشغيلية على النسب ا١تالية األكير شيوعا ك١تعرفة أتثَت ىدفت ى

سلوؾ التدفقات النقدية التشغيلية على سلوؾ النسب ا١تالية كتفسَت العبلقة فيما بينها، كٖتديد النسب ا١تالية 
شركة  49نة من الشركات الصناعية اشتملت على األكير أتثَتا ابلتدفقات النقدية التشغيلية. غطت الدراسة عي

، كمت تداكؿ أسهمها ١تدة 2006شركة مدرجة كمتداكلة يف سوؽ عماف ا١تارل لعاـ  65صناعية مسا٫تة من أصل 
، مت بناء ٪توذج موحد الختبار ٚتيع الشركات، كبتحليل 2007حىت عاـ  2000سنوات امتدت من عاـ  7

توصلت الدراسة إذل النتائج التالية: كجودة عبلقة إ٬تابية  تخداـ اال٨تدار البسيطنتائج ىذا النموذج إحصائيا ابس
ذات داللة إحصائية بُت التدفقات النقدية التشغيلية ككل من عائد السهم الواحد كاألرابح ا١توزعة للسهم الواحد، 

ة السوقية إذل القيمة الدفًتية، إٚتارل كالقيمة الدفًتية للسهم الواحد، كاألرابح ا١توزعة إذل القيمة السوقية، كالقيم
                                                           

، رسالة دراسة ربليلية –أثر التدفقات النقدية التشغيلية على النسب ادلالية يف الشركات الصناعية ادلسامهة يف األردف مهند دمحم موسى،  1
 .2008 غ. منشورة، جامعة آؿ البيت، األردف،ماجستَت يف احملاسبة، كلية إدارة ا١تاؿ كاألعماؿ، 
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الربح من العمليات إذل ا١تبيعات كالعائد على األصوؿ، ككذا كجود عبلقة سلبية ذات داللة إحصائية بُت التدفقات 
النقدية التشغيلية كمعدؿ دكراف السهم، كال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت التدفقات النقدية التشغيلية 

زعة للسهم إذل عائد السهم الواحد، كالقيمة السوقية إذل العائد، صايف الربح قبل الفوائد كالضريبة إذل كاألرابح ا١تو 
ا١تبيعات، كصايف الربح إذل ا١تبيعات، كالعائد على حقوؽ ا١تسا٫تُت كمعدؿ ا١تديونية، نسبة ا١تلكية، معدؿ تغطية 

كمعدؿ دكراف رأس ا١تاؿ العامل، نسبة التداكؿ، أما الفوائد، معدؿ دكراف األصوؿ كمعدؿ دكراف األصوؿ اليابتة 
أىم ما أكصت بو ىذه الدراسة ىو معرفة الوضع ا١تارل ألسهم الشركات ا١تراد تداكؿ أسهمها كالظركؼ احمليطة هبا، 
الًتكيز على التدفقات النقدية التشغيلية للشركات عند االستيمار يف سوؽ عماف ا١تارل كابلتارل الوصوؿ إذل 

، كابإلضافة إذل نصح الشركات بزايدة التوسع ابلنشاط التشغيلي لديها كالذم يؤدم إذل زايدة تيمار األميلاالس
 األرابح اإلٚتالية كالذم ينتج عنو سداد االلتزامات.

 1(:2003)دراسة ماىر دمحم عبد هللا علي،  -12
التدفقات النقدية يف تفسَت التغَتات يف إذل اختبار أ٫تية األرابح احملاسبية اب١تقارنة مع  ىدفت ىذه الدراسة

شركة من قطاعي الصناعة كا٠تدمات، كقد افًتضت الدراسة  74سيولة الشركات ابلتطبيق على عينة مكونة من 
أف التدفقات النقدية التشغيلية تعترب مقياسا أفضل من صايف الربح يف تفسَت التغَتات يف سيولة الشركات، 

عبلقة إ٬تابية ذات داللة إحصائية بُت ا١تتغَتات ا١تستقلة اليت تتألف من التدفقات  كأظهرت نتائج الدراسة كجود
النقدية التشغيلية كصايف الربح كرأس ا١تاؿ العامل التشغيلي كبُت كل من التغَّت يف نسبة التداكؿ كنسبة السيولة 

يف الربح، مث رأس ا١تاؿ العامل السريعة، حيث جاءت التدفقات النقدية التشغيلية يف ا١ترتبة األكذل يليها صا
التشغيلي، كأكصت الدراسة بضركرة توحيد نسق إعداد القوائم ا١تالية من قبل الشركات تسهيبل للباحيُت يف 
اٟتصوؿ على بياانت أكير دقة كموضوعية، ككذلك أكصت الدراسة من يريد البحث يف ىذا ا١توضوع مستقببل 

ات ا١تستقلة اليت مت اختبارىا يف ىذه الدراسة كوهنا دل تفسر ٚتيع التغَتات بضركرة إضافة متغَتات أخرل إذل ا١تتغَت 
 يف سيولة الشركات.

 األجنبيةابللغة : الدراسات اثنيا

 2(,Ross Kirkham 2012)دراسة  -1
ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتليل السيولة يف شركات قطاع االتصاالت السلكية كالبلسلكية يف اسًتاليا اليت 

شركة من شركات  25النسب التقليدية اب١تقارنة مع نسب التدفقات النقدية، كقد طُبقت الدراسة على تستخدـ 
قطاع االتصاالت على مدل فًتة زمنية قدرىا ٜتس سنوات، كتوصلت ىذه الدراسة إذل كجود اختبلفات بُت 

                                                           
، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية أمهية األرابح احملاسبية ابدلقارنة مع التدفقات النقدية يف تفسًن السيولة: دراسة ميدانية ماىر دمحم عبد هللا علي، 1

 .2003 غ. منشورة، االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الَتموؾ، األردف،
2
  Ross Kirkham, Liquidity Analysis Using Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: The Telecommunications 

Sector in Australia, Journal of New Business Ideas & Trends, Volume 10, Issue 1, 2012. 
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لة التقليدية فقط ٯتكن أف نسب السيولة التقليدية كنسب التدفقات النقدية، كاستناد الشركات على نسب السيو 
يؤدم إذل اٗتاذ قرارات غَت صحيحة ابإلضافة إذل أنو ٬تب األخذ بعُت االعتبار نسب التدفقات النقدية، كأكصت 
الدراسة بضركرة التزاـ الشركات بنسب السيولة كمقاييس التدفقات النقدية عند اٗتاذ القرارات ا١تالية كاالستيمارية، 

 مة كمهمة يف اٗتاذ أم قرار.ابعتبارىا مقاييس مبلئ

 1(,Ahsan Habib 2008)دراسة  -2
ىدفت ىذه الدراسة إذل بياف أثر مضموف ا١تعلومات ا٠تاصة ابألرابح احملاسبية يف عوائد األسهم من خبلؿ 
 التدفقات النقدية، كتوصلت الدراسة إذل كجود أثر أكرب للمضموف ا١تعلومايت لؤلرابح احملاسبية يف عوائد األسهم

 من ا١تضموف ا١تعلومايت للتدفقات النقدية، كيتأثر ىذا ا١تضموف ا١تعلومايت بصفات الشركات.

 2(:,Hassan Tawfiq Mahmood 2007)دراسة  -3
ىدفت ىذه الدراسة إذل فحص درجة أ٫تية كل من صايف التدفق النقدم من العمليات كصايف الربح من 

رابح النقدية لعينة من الشركات الصناعية األردنية ا١تدرجة يف بورصة العمليات يف تفسَت التغَتات يف توزيعات األ
، افًتضت الدراسة أبف صايف التدفق النقدم من العمليات يعترب مقياسا كل 2002 -1997عماف خبلؿ الفًتة 

صايف التدفق النقدم من العمليات كصايف الربح من العمليات يف تفسَت التغَتات يف توزيعات من 
استخدـ يف الدراسة أسلوب اال٨تدار ا١تتعدد. توصلت الدراسة إذل كجود عبلقة إ٬تابية ذات داللة األرابح،ك 

إحصائية بُت صايف الربح من العمليات كالتغَتات يف توزيعات األرابح، كذلك كجدت الدراسة أبف صايف الربح 
توزيعات األرابح للشركات ذات  من العمليات أفضل أيضا من صايف التدفق من العمليات يف تفسَت التغَتات يف

النمو ا١ترتفع كالشركات ذات النمو ا١تنخفض، كخلصت الدراسة أبف اعتماد الشركات الصناعية األردنية على 
صايف الربح من العمليات بدال من صايف التدفق النقدم من العمليات يف ٖتديد سياسات توزيع األرابح النقدية 

ك التوزيعات النقدية عن طريق ا١تصادر ا٠تارجية )االقًتاض( كىذا بدكره يؤدم من ا١تمكن أف يؤدم إذل ٘تويل تل
 إذل اإلضرار بسيولة الشركة كقدرهتا على دفع التزاماهتا.

 3(:,Yungsun Kim & William Kross 2005)دراسة  -4
فقات النقدية ىدفت ىذه الدراسة إذل اختبار قابلية كقدرة األرابح احملاسبية اٟتالية على التنبؤ ابلتد

عاما بشكل عاـ؟، طُبقت ىذه الدراسة على القطاع الصناعي يف  28التشغيلية ا١تستقبلية، كىل تزيد على مدار 
، كابلرغم من أف العبلقة بُت أسعار األسهم 2000كحىت عاـ  1973الوالايت ا١تتحدة األمريكية من عاـ 

                                                           
1
  Ahsan Habib, The Role of Accruals and Cash Flows in Explaining Security Returns: Evidence from New 

Zealand, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 17, Issue 2, 2008. 
2
 Hassan Tawfiq Mahmood, The Association Between Operating Cash Flows and Dividend Changes: Evidence 

from Jordan, Revue des Sciences Humaines, Université Mohamed Khider Biskra, N°.11, 2007. 
3
  Yungsun Kim & William Kross,The Ability of Earnings to Predict Future Operating Cash Flows Has Been 

Increasing—Not Decreasing, Journal of Accounting Research, U.S.A, Vol. 43, No. 5, 2005. 
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كإ٬تابية كتزيد بُت األرابح ياف إذل أف العبلقة قوية كاألرابح كانت ضعيفة على مدار الفًتة، فقد توصل الباح
احملاسبية اٟتالية كبُت التدفقات النقدية التشغيلية ا١تستقبلية يف السنة التالية، كتوصلوا إذل النتيجة نفسها يف حالة 

يع األحواؿ  استخداـ العينة كاملة،أك تقسيمها إذل شركات صغَتة كشركات كبَتة على مدار الفًتة الزمنية، كيف ٚت
كانت العبلقة قوية، كبعيدا عن ذلك، فقد أشارت نتائج الدراسة أيضا إذل أف دقة التنبؤ ابلتدفقات النقدية تعتمد 

 تزيد ٔتركر الوقت. –دقة التنبؤ  –على األرابح اٟتالية اليت ىي أيضا 

 1(:,Jordan Charles E & Waldron Marilyn A 2001)دراسة  -5
ذل ٖتديد أفضل متغَت للتنبؤ ابلتدفقات النقدية التشغيلية ا١تستقبلية كذلك ابلتطبيق ىدفت ىذه الدراسة إ

شركة تعمل يف صناعة البًتكؿ يف الوالايت ا١تتحدة األمريكية، كقد استخدـ الباحياف يف ىذه الدراسة  30على 
 بياانت ربع سنوية ك١تدة عشر سنوات.

ا٨تدار أحادية ككانت  ٪تاذج 5التشغيلية ا١تستقبلية ابستخداـ  قامت ىذه الدراسة ابلتنبؤ ابلتدفقات النقدية
ا١تتغَتات ا١تستقلة ا١تستخدمة ىي: صايف الربح قبل البنود االستينائية، صايف الربح مضافا إليو اإلىتبلؾ كاإلطفاء، 

١تقدرة التنبؤية للنماذج رأس ا١تاؿ العامل التشغيلي، التدفقات النقدية التشغيلية كصايف التغَت يف النقدية، كلتقييم ا
 ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة استخدـ الباحياف معامبلت التحديد ابإلضافة إذل خطأ التوقع.

كأظهرت نتائج ىذه الدراسة أف أفضل متغَت للتنبؤ ابلتدفقات النقدية التشغيلية ا١تستقبلية كاف صايف الربح 
( كأعلى قيمة ١تعامل التحديد ككذلك أقل Fالختبار ) مضافا إليو اإلىتبلؾ كاإلطفاء حيث حصل على أعلى قيمة

 قيمة ٠تطأ التوقع. 

 2:(,Carol Lancaster & Et al 1998 )دراسة -6
ىدفت ىذه الدراسة إذل قياس أثر التغَتات يف التدفقات النقدية من العمليات مقارنة ابلتغَت يف األرابح 

يد ضمن مقاييس السيولة ابإلضافة إذل ا١تقاييس التقليدية احملاسبية يف تفسَت السيولة، كذلك إبدخاؿ متغَت جد
، ٘تت ىذه الدراسة (Cash Conversion Cycle))نسبة التداكؿ كالسيولة السريعة( كىو دكرة ٖتوؿ النقدية 

، أثبتت ىذه الدراسة 1994 -1974شركة خبلؿ الفًتة  417ابلتطبيق على الشركات األمريكية لعينة عددىا 
تدفقات النقدية التشغيلية يف تفسَت التغَت يف نسبة التداكؿ كعدـ كجود أ٫تية ٢تا يف تفسَت نسبة كجود أ٫تية لل

السيولة السريعة، كفيما يتعلق اب١تتغَت اٞتديد )دكرة ٖتوؿ النقدية( فقد أثبتت الدراسة كجود أ٫تية كبَتة للتدفق 
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ا ال يوجد أ٫تية نسبية لؤلرابح احملاسبية، كأكدت النقدم التشغيلي يف تفسَت التغَت يف دكرة ٖتوؿ النقدية، بينم
 نتائج ٖتليل اال٨تدار ا١تتعدد أيضا نفس النتيجة.

 1:(,Carol Lancaster & Et al 1999 )دراسة -7
، كاٞتديد فيها ىو 1998تعترب ىذه الدراسة امتداد للدراسة السابقة اليت قاـ هبا نفس الباحيُت سنة 

فقات النقدية مقارنة ابألرابح احملاسبية يف تفسَت السيولة، ليشمل نوع القطاع الذم التوسع يف ٖتليل أ٫تية التد
تنتمي إليو الشركة على نتائج التحليل، ْتيث أف الدراسة السابقة دل أتخذ ابالعتبار نوع القطاع الذم تنتمي إليو 

ؾ ضركرة الختبار أثر القطاع على الشركة كمتغَت قد يكوف لو أثر على نتائج الدراسة، كقد رأل الباحيوف أف ىنا
العبلقات بُت التغَت يف األرابح احملاسبية كالتدفقات النقدية من انحية كالسيولة من انحية أخرل، كقد طبقت 
الدراسة على نفس العينة السابقة، ْتيث مت تقسيم العينة إذل قطاعات ٥تتلفة )الصناعة، التجزئة، ا٠تدمات، 

در الطبيعية كقطاع اإلنشاءات( كأجريت االختبارات السابقة لكل قطاع على حدة، ا٠تدمات االستشارية، ا١تصا
 كتوصلت الدراسة إذل نتائج أ٫تها: 

التأكيد على أ٫تية التغَت يف التدفقات النقدية من العمليات يف تفسَت التغَت يف سيولة الشركات بغض النظر عن  -
 نقدية؛القطاع، عندما يكوف مقياس السيولة دكرة ٖتوؿ ال

كجود أ٫تية تراكمية لؤلرابح احملاسبية عند اختبارىا إذل جانب كل من رأس ا١تاؿ التشغيلي كالتدفقات النقدية  -
دكرة ٖتوؿ التشغيلية يف تفسَت ا١تقاييس التقليدية للسيولة، كعدـ كجود أ٫تية ٢تا إذل جانب ا١تقياس ا١ترف للسيولة )

 يف ٚتيع القطاعات؛ (النقدية

تعميم األ٫تية الًتاكمية لرأس ا١تاؿ العامل التشغيلي كالتدفقات النقدية التشغيلية كوهنا خاصة ببعض  ال ٯتكن -
الصناعات دكف غَتىا، كبشكل عاـ فقد أثبتت الدراسة كجود أثر لنوع القطاع الذم تنتمي لو الشركة يف تفسَت 

يدعوا إذل االنتباه كاٟتذر عند تعميم كدراسة تلك العبلقة بُت السيولة كاألرابح احملاسبية كالتدفقات النقدية ٦تا 
 العبلقات.

 2(:,John R. Mills & Jeanne H. Yamamura 1998)دراسة  -8
ىدفت ىذه الدراسة إذل ٖتليل قوة النسب ا١تالية ا١تأخوذة من قائمة التدفقات النقدية كاختبار موثوقيتها يف 

نة ٔتقاييس السيولة التقليدية، كقد استخدمت الدراسة ٣تموعة من قياس السيولة كإمكانية استمرارية الشركات مقار 
النسب اٟتديية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية كاليت يستخدمها ا١تستيمركف كمكاتب االستشارات ا١تالية كالتحليل ا١تارل 

الة على ، كقد قاـ الباحياف بتطبيق ىذه النسب كدراسة حAICPA يف "ككؿ سًتيت" كاليت مت اعتمادىا من قبل
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البياانت ا١تالية لشركتُت كبَتتُت يف كالية نيفادا األمريكية، إحدا٫تا أعلنت إفبلسها كمت د٣تها مع شركة أخرل 
إذل ٧تاح كبَت لنسب التدفقات النقدية يف ٖتليل السيولة كاليانية استمرت يف نشاطها بنجاح، كخلصت الدراسة 

قياـ ا١تدققُت إبعطاء دكر أكرب لنسب التدفقات النقدية، كاطبلع كالتنبؤ ابلفشل، كقد أكد الباحياف على ضركرة 
  ا١تهتمُت على ىذه النسب كتوضيح مدلوالهتا ١تا لذلك من دكر ىاـ يف القرارات االستيمارية كالقركض.

 1(:,C. S. Agnes Cheng & Et al 1996)دراسة  -9
لى مضموف ا١تعلومات للتدفقات النقدية ىدفت ىذه الدراسة إذل اختبار أثر ٖتقيق األرابح احملاسبية ع

التشغيلية، حيث افًتضت ىذه الدراسة أف معلومات التدفقات النقدية تزداد عندما تكوف األرابح احملاسبية غَت 
شركة  1479اثبتة كقد استخدـ الباحيوف يف ىذه الدراسة العوائد السنوية غَت العادية، ككانت عينة الدراسة 

مشاىدة متضمنة األرابح احملاسبية  5120لؤلكراؽ ا١تالية، كقد مت ٚتع ما يقارب  مدرجة يف سوؽ نيويورؾ
كالتدفقات النقدية التشغيلية كعوائد األسهم كأسعارىا، ككانت نتائج ىذه الدراسة أف احملتول ا١تعلومايت للتدفقات 

 النقدية التشغيلية يزداد كلما ا٩تفضت استمرارية ٖتقيق األرابح احملاسبية.

 2(:,Zeller  Thomas L & Stanko  Brian B 1994)دراسة  -10
ىدفت ىذه الدراسة إذل التأكد من ما إذا كانت نسب التدفقات النقدية التشغيلية ٘تيل إتاىا مستقبل عن 

 34قاـ الباحياف بتطبيق التحليل العاملي على بقية إتاىات النسب ا١تالية األخرل، كلتحقيق أىداؼ الدراسة 
ية استخلصت من عينة احتوت على ٣تموعة من شركات التجزئة يف الوالايت ا١تتحدة األمريكية بلغ نسبة مال
على التوارل،  1991، 1990، 1989، 1998( شركة لؤلعواـ 209، 240، 235، 209عددىا )

كخلصت الدراسة إذل أف نسب التدفقات النقدية ٘تيل إتاىا ٥تتلفا عن االٕتاىات اليت تقيسها نسب 
ستحقاؽ، كأف نسبة التدفقات النقدية التشغيلية قبل الفوائد كالضرائب ا١تدفوعة دل ترتبط أبم إتاه خبلؿ اال

سنوات الدراسة، كذلك نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إذل الربح التشغيلي دل تكن مستقرة التصنيف خبلؿ 
 السنوات األربع.

 مراجعة الدراسات السابقة:
السابقة تبُت لنا أهنا تتناكؿ مواضيع كتعاجل حاالت ٥تتلفة فيما يتعلق بقائمة بعد عرضنا للدراسات 

التدفقات النقدية كالنسب ا١تشتقة منها، كٯتكن تصنيف تلك ا١توضوعات أك ا١تشكبلت اليت حاكلت تلك 
 الدراسات إ٬تاد حلوؿ ٢تا، أك اٟتاالت اليت كصفتها ابلنقاط التالية:
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 Hassan Tawfiq 2007)(، أك دراستها مع توزيعات األرابح ميل دراسة 2015اسة عمر عيد اٞتعيدم، )در 

Mahmood,). 

دراسة )حطاب دالؿ، نور الدين كىذا ما ٧تده يف  :قياس عبلقة التدفقات النقدية ٔتؤشرات األداء ا١تارل -2
اف عبد شادية حامد عبيد ٛتاد، عبد الرٛت(، كدراسة )2016)أسامة جربيل ا٠تتاتنة، دراسة (، ك 2017زعيبط، 

 (.2008، كدراسة )مهند دمحم موسى، (2016هللا عبد الرٛتاف، 

)منذر النمر معرفة مدل استخداـ كتطبيق نسب التدفقات النقدية يف تقييم أداء الشركات: ك٧تدىا يف دراسة  -3
 (.2013كآخركف، 

(، 2012)توفيق حسن عبد اٞتليل، ك٧تد ىذا يف دراسة  قياس عبلقة التدفقات النقدية مع عوائد األسهم: -4
 .(,Ahsan Habib 2008)كدراسة 

 (.,Ross Kirkham 2012)دراسة قياس عبلقة التدفقات النقدية مع السيولة: ك٧تدىا يف  -5

بد هللا )ماىر دمحم عقياس عبلقة التدفقات النقدية كاألرابح احملاسبية يف تفسَت السيولة: ك٧تد ذلك يف دراسة  -6
 Carol Lancaster 1999)، كدراسة (,Carol Lancaster & Et al 1998)(، كدراسة 2003علي، 

& Et al,) كدراسة ،(1998 John R. Mills & Jeanne H. Yamamura,). 

 Yungsun Kim 2005)دراسة توقعات التدفقات النقدية كالتنبؤ ابلتدفقات النقدية ا١تستقبلية: ٧تدىا يف  -7

& William Kross,) كدراسة ،(2001 Jordan Charles E & Waldron Marilyn A,). 

ا١تفاضلة بُت أساس االستحقاؽ كاألساس النقدم من خبلؿ أثر٫تا على عوائد األسهم: كىذا ٧تده يف دراسة  -8
(1994 Zeller  Thomas L & Stanko  Brian B,). 

كانت متباينة نوعا ما، حيث ٧تد بعض كما ٯتكن مبلحظتو من خبلؿ تلك الدراسات أف نتائجها  
الدراسات يغلب عنها طابع ا١تقارنة كا١تفاضلة بُت العوائد، األرابح احملاسبية كالتدفقات النقدية، ْتيث ٧تد أف 
بعضها يكوف فيو ٤تتول معلومات التدفقات النقدية أكرب من الربح احملاسيب كاترةن ٧تد العكس من خبلؿ أتثَت٫تا 

بعض ا١تتغَتات كعوائد األسهم كغَتىا من ا١تتغَتات، كما ٧تد أف بعض الدراسات استخدمت كعبلقتهما على 
مقاييس التدفقات النقدية للتنبؤ هبا، أك ابألرابح، أك استخدمت األرابح للتنبؤ ابلتدفقات النقدية ا١تستقبلية، كما 

ؿ مؤشرات مشتقة من قائمة التدفقات تطرقت بعض الدراسات إذل إبراز عبلقة التدفقات النقدية ابلرْتية من خبل
النقدية أبرزت األثر ٢تذه التدفقات على رْتية ا١تؤسسات ككذا البعض منها درس أثرىا على جودة األرابح، 
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كالبعض اآلخر على توزيعات األرابح، كما تناكلت بعض الدراسات قياس العبلقة بُت مؤشرات التدفقات النقدية 
عضها أسلوب االستبانة للوصوؿ إذل نتائج تربز األثر كالعبلقة، ىذا كتطرقت بعض مع األداء ا١تارل، استخدـ ب

النقدية مع األرابح احملاسبية يف تفسَت السيولة، كالنتيجة أف ىذه الدراسات الدراسات إذل قياس عبلقة التدفقات 
م ا١تالية كصناع القرار، كبّينت بّينت أ٫تية ا١تقاييس ا١تشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف خدمة مستخدمي القوائ

 أثرىا على عدة متغَتات أشران إليها سابقا.

على الرغم من الدراسات السابقة كخاصة تلك اليت تناكلت موضوع عبلقة التدفقات النقدية مع األداء 
ا١تؤشرين  ا١تارل كالبعض منها خص مؤشر من مؤشرات األداء ا١تارل كالرْتية أك السيولة يف دراستو، إال أف ىذين

)الرْتية كالسيولة( يعرباف عن األداء ا١تارل كال يزاالف ٤تط اىتماـ الباحيُت كا١تمارسُت، كرأينا ذلك من خبلؿ عرض 
الدراسات السابقة، كلذلك يف ضوء األىداؼ اليت تسعى ىذه الدراسة إذل ٖتقيقها كلئلجابة على تساؤالهتا، قمنا 

ظيفها يف دراستنا ىذه على غرار توصية )أسامة جربيل ا٠تتاتنة، ابألخذ بتوصيات بعض تلك الدراسات كتو 
( بضركرة إجراء دراسة ٦تاثلة تشمل قطاعات أخرل رغم أهنا كانت يف سوؽ عماف لؤلكراؽ ا١تالية، ككذا 2016

( بضركرة االىتماـ ابلتدفقات النقدية التشغيلية، كتوصية دراسة 2013توصية )خالد رجعاف زماـ السليماين، 
( أبخذ متغَتات كعوامل أخرل غَت تلك ا١توجودة يف دراستو كاليت تؤثر 2009ذيفة زايد خليل الدماغُت، )ح

على مؤشرات الرْتية، كتطبيق الدراسة على قطاعات أخرل غَت قطاع البنوؾ، ككذا توصية )ماىر دمحم عبد هللا 
دفقات النقدية كا١تفسرة لسيولة الشركات للت ا١تستقلةتغَتات ا١ت( بضركرة إضافة متغَتات أخرل إذل 2003علي، 

كغَتىا من التوصيات اليت كانت تورل التدفقات النقدية أ٫تية كربل، ك٢تذا جاءت ىذه الدراسة تلبية لتلك 
 االقًتاحات كالتوصيات ١تا ٖتملو من أ٫تية هتم األطراؼ الداخلية كا٠تارجية للمؤسسات على حد سواء.

لك الدراسات اليت أخذت ببعض ا١تؤشرات كالنسب اليت مت استخدامها ىذه الدراسة على بعض ت ارتكزت
( اليت تناكلت نسب التدفقات النقدية ا٠تاصة 2009يف دراساهتم على غرار دراسة )حذيفة زايد خليل الدماغُت، 

 Carol Lancaster 1998)( ك دراسة 2003ابلكفاية كنسب الكفاءة، كدراسة )ماىر دمحم عبد هللا علي، 

& Et al,)  ،كاليت تناكلت مؤشر السيولة من خبلؿ نسبيت )التداكؿ كالسيولة السريعة(، كدراسة )أٛتد دمحم اللقيس
(، كاليت أخذت )معدؿ العائد على األصوؿ كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية( كنسبتُت ٦تيلتُت ١تؤشر 2017

 الرْتية يف الدراسة.

ىذه الدراسات إبضافة كاستحداث متغَتات جديدة دل كلكن مع األخذ بعُت االعتبار أنو مت تطوير 
( ميل نسب التدفقات النقدية ا١تستندة على 2009تستخدـ إال يف دراسة )حذيفة زايد خليل الدماغُت، 

نسب كفاءة، مع األخذ ببعض النسب ا١تغايرة لدراستو، ككذلك مؤشرات ك األساس النقدم من نسب كفاية 
يف الدراسات السابقة، ابإلضافة إذل أف ىذه تغَتات دل ٧تدىا أك دل يتم تغطيتها الرْتية كالسيولة معا، فهذه ا١ت

الدراسة سوؼ تطبق على ٣تموعة من مؤسسات القطاع الصناعي ابٞتزائر، كمن مث فإنو يتضح بعد استعراض 
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ؿ موضوع الدراسات السابقة عدـ كجود دراسة منشورة تتشابو مع الدراسة اٟتالية، فتلك الدراسات دل تتناك 
التدفقات النقدية كالتشغيلية ٖتديدا كمدل عبلقتها ٔتؤشرات األداء ا١تارل ٦تيبل يف دراستنا ىذه ابلرْتية كالسيولة، 
كنسب مرتكزة على أساس االستحقاؽ، كىذا ما تركز عليو ىذه الدراسة ٦تا يربز أ٫تيتها كمدل مسا٫تتها يف تعزيز 

ئرية كالعربية، فيما يتعلق ٔتوضوع قياس أثر تغَتات التدفقات النقدية األدب احملاسيب كا١تارل للمكتبة اٞتزا
 )التشغيلية( على مستول األداء ا١تارل )الرْتية كالسيولة( يف قطاع الصناعة.

يتضح لنا أف ىناؾ أساسا نظراي مت االستناد عليو من  –مراجعة الدراسات السابقة  –كمن خبلؿ ما سبق 
 غية ٖتقيق أىدافها كاإلجابة على تساؤالهتا كاختبار فرضياهتا.أجل القياـ هبذه الدراسة ب

 ما دييز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 بناءن على ما مت ذكره، ٯتكننا تلخيص ما ٯتيز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة فيما يلي:

 فاءة ٘تيل األساس النقدم؛تناك٢تا نسب جديدة متضمنة بقائمة التدفقات النقدية من نسب كفاية كنسب ك -1

تناك٢تا متغَتين اتبعُت ٯتيبلف األداء ا١تارل يستنداف على أساس االستحقاؽ ك٫تا الرْتية كالسيولة، يُراد قياس  -2
 كعبلقة نسب التدفقات النقدية هبما؛كأثر 

يتميل عددىا  تطبيقها على قطاع الصناعة )مؤسسات ا١تسا٫تة( ابٞتزائر، كىذا أبخذ ٣تموعة من ا١تؤسسات -3
 مؤسسة صناعية توفرت بياانهتا ا١تالية خبلؿ فًتة الدراسة كىذا ما دل ٧تده يف الدراسات السابقة؛ 60يف 

، الفًتة 2015إذل غاية عاـ  2011سنوات ابتداء من عاـ  5تناكؿ الدراسة فًتة حديية كمقبولة زمنيا مدهتا  -4
 ؛SCFدية للنظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتديد اليت تزامنت كتطبيق ا١تؤسسات اٞتزائرية االقتصا

للوصوؿ إذل ا٢تدؼ، كىي الدراسة األكذل كالوحيدة  (Panel Data)استخداـ ىذه الدراسة معطيات ابنل  -5
 اليت استخدمت ىذا األسلوب يف دراسة عبلقة التدفقات النقدية ابألداء ا١تارل. –يف حدكد علم الباحث  –

 ات السابقة من انحية الزمن كمكاف إجراء الدراسة.كما ٗتتلف دراستنا مع الدراس

 صعوابت الدراسة:
صعوبة اٟتصوؿ على القوائم ا١تالية كالبياانت اليت تتطلبها الدراسة، إذل جانب عدـ توفر العديد من  -

لسجل القوائم ا١تالية جملموعة معتربة من مؤسسات القطاع الصناعي خبلؿ فًتة الدراسة ضمن موقع ا١تركز الوطٍت ل
 ، كىذا ما جعلنا نكتفي ابلعدد ا١تذكور أعبله من مؤسسات ا١تسا٫تة يف ىذه الدراسة.(CNRC)التجارم 

 ىيكل الدراسة:
 اإلطار ا١تفاىيميبُغية تغطية ا١توضوع مت تقسيم الدراسة إذل ثبلثة فصوؿ، حيث تناكلنا يف الفصل األكؿ 

ثبلثة مباحث، تناكلنا يف ا١تبحث األكؿ ماىية قائمة  لقائمة التدفقات النقدية، كمت تقسيم ىذا الفصل إذل
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التدفقات النقدية عن طريق نشأهتا كتطورىا، مفهومها كمكوانهتا، إذل جانب تقدًن أىداؼ كأ٫تية القائمة، أما يف 
ا١تبحث الياين فقد تناكلنا إعداد قائمة التدفقات النقدية كطرؽ عرضها من خبلؿ التفريق بُت أساس االستحقاؽ 

األساس النقدم، ككذا تبويب كإعداد قائمة التدفقات النقدية كتقدًن الطريقتُت ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة لعرضها، يف ك 
حُت تناكلنا يف ا١تبحث اليالث التحليل ا١تارل لقائمة التدفقات النقدية كذلك من خبلؿ تقدًن مفهـو التحليل 

لية كٗتطيطية، كالتطرؽ للتحليل األفقي كالعمودم للقائمة، مث ا١تارل، كإبراز قائمة التدفقات النقدية كأداة ٖتلي
 التحليل ابستخداـ نسب التدفقات النقدية.

مباحث، حيث جاء ٖتت عنواف تقييم األداء  أما الفصل الياين من الدراسة فهو أيضا مت تقسيمو إذل ثبلث
تقييم األداء، من خبلؿ مفهـو األداء كاألداء ا١تارل يف ظل مقاربة التدفقات النقدية، يف ا١تبحث األكؿ تطرقنا إذل 

ا١تارل، كالتطرؽ إذل أ٫تية كأىداؼ عملية تقييم األداء ا١تارل، ككذا عرض مؤشرات األداء ا١تارل، أما يف ا١تبحث 
الياين فقد تناكلنا مقاييس األداء ابستخداـ مؤشرم الرْتية كالسيولة، كذلك من خبلؿ التطرؽ إذل مفهـو كل من 

ة كالعوامل ا١تؤثرة فيها ككذا السيولة كأىدافها كمقاييس كل منهما، يف حُت تناكلنا يف ا١تبحث اليالث الرْتية الرْتي
كالسيولة يف ضوء مقاربة التدفقات النقدية كذلك من خبلؿ تقدًن ىدفا الرْتية كالسيولة للمؤسسات االقتصادية، 

ية كالسيولة، ككذا دكرىا يف تقييم السياسات ا١تالية كا١تركنة مث التطرؽ إذل دكر التدفقات النقدية على مستول الرْت
 ا١تالية.

يف الفصل اليالث كاألخَت ا٠تاص ابلدراسة ا١تيدانية، ىو كذلك قمنا بتقسيمو إذل ثبلث مباحث، حيث 
لصناعية قمنا يف ا١تبحث األكؿ بتقدًن القطاع الصناعي يف اٞتزائر، كالتطرؽ إذل مؤشرات ككاقع مؤسسات ا١تسا٫تة ا

كتقدًن أرقاـ حو٢تا، يف حُت تناكلنا يف ا١تبحث الياين عرض كتوضيح  2016 – 2010ابٞتزائر خبلؿ الفًتة 
عينة الدراسة، طريقة كٚتع البياانت كاألدكات ا١تستخدمة يف الدراسة، عرض متغَتات الدراسة كطريقة حساهبا، كيف 

الدراسة من تبار فرضيات الدراسة، تفسَت كمناقشة نتائج ا١تبحث اليالث قمنا بعرض نتائج الدراسة، ٖتليل كاخ
 بنتائج الدراسات السابقة. دراستناخبلؿ مناقشة نتائج 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

لقائنة  إلطار املفاهينيا
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 :سبهيد
تزايد االىتماـ يف السنوات األخَتة اب١تعلومات ا١تتعلقة ابلتدفقات النقدية، كىذا ما أدل إذل بركز اٟتاجة 

ساس النقدم، كبدأ العمل على إ٬تاد ىذه القائمة كاليت عرفت بقائمة التدفقات النقدية، لوجود قائمة تُعد كفق األ
حيث أصبحت ىذه األخَتة كاحدة من أىم القوائم األساسية اليت ٬تب على ا١تؤسسات إعدادىا يف العديد من 

تجزة كقائمة حساابت النتائج( على دكؿ العادل، نتيجة عدـ قدرة القوائم ا١تالية األخرل )ا١تيزانية، قائمة األرابح احمل
توفَت إجاابت جاىزة ككافية لتساؤالت عديدة تتعلق ٔتختلف نشاطات ا١تؤسسة، ا٢تدؼ منها إعطاء معلومات 
٤تاسبية مبلئمة الٗتاذ القرارات كاالستفادة من تلك ا١تعلومات، كبناءن على ذلك سيتناكؿ الباحث يف ىذا الفصل 

 ا١تباحث التالية:

 األكؿ: ماىية قائمة التدفقات النقدية.ا١تبحث  -

 ا١تبحث الياين: إعداد قائمة التدفقات النقدية كطرؽ عرضها. -

 ا١تبحث اليالث: التحليل ا١تارل لقائمة التدفقات النقدية. -
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 ادلبحث األوؿ: ماىية قائمة التدفقات النقدية

ميع جوانب نشاطها ذات مفعوؿ ك٢تا األثر ا١تباشر تعترب القرارات ا١تتخذة من طرؼ ا١تؤسسة كا١تتعلقة ّت
على تغَتات النقدية، فاإل١تاـ ّتوانب التدفق النقدم يساىم بشكل فّعاؿ يف تصويب القرارات ا١تالية كاالستيمارية 
للمؤسسة، ْتيث تفصح قائمة التدفقات النقدية عن ا١تصادر اليت أتيت منها النقدية ككيفية إنفاقها، ما يتيح 

خدمي القوائم ا١تالية كأبرزىم الدائنُت كا١تستيمرين من اٗتاذ القرارات ا١تناسبة ا١تتعلقة اب١تؤسسة من خبلؿ تفسَت ١تست
 تغَتات النقدية خبلؿ فًتة معينة.

كسنتناكؿ يف ىذا اٞتانب نشأة كتطور قائمة التدفقات النقدية كأبرز ا١تفاىيم ا١تتعلقة بقائمة التدفقات 
 ١تطالب اآلتية:النقدية، من خبلؿ ا

 ا١تطلب األكؿ: نشأة كتطور قائمة التدفقات النقدية. -

 ا١تطلب الياين: مفهـو قائمة التدفقات النقدية كمكوانهتا. -

 ا١تطلب اليالث: أىداؼ كأ٫تية قائمة التدفقات النقدية. -

 ادلطلب األوؿ: نشأة وتطور قائمة التدفقات النقدية

قدية تعترب حديية النشأة كالتكوين، إال أهنا دل تظهر فجأة، كإ٪تا كانت ابلرغم من أف قائمة التدفقات الن
بسبب الدراسات كاٞتهود ا١تبذكلة عرب مراحل زمنية متتالية، ْتيث مت يف كل مرحلة منها إعداد القائمة ابلشكل 

ومات، كٯتكن يف ىذا الذم يتفق كينسجم مع متطلبات مستخدمي القوائم ا١تالية كيليب احتياجاهتم ا١تتنوعة من ا١تعل
اٞتانب تقييم تلك الفًتات الزمنية ا١تتتابعة اليت تطورت القائمة من خبل٢تا إذل ٜتس مراحل رئيسية، انتهت إبعداد 

، كىي كما يلي:  القائمة ابلشكل الذم ىي عليو اليـو

 ؛(Where got & Where gone)ا١ترحلة األكذل: قائمة من أين جاءت األمواؿ كأين ذىبت  -

 Cash Flow Analysis & The Funds)ا١ترحلة اليانية: قائمة األمواؿ كٖتليل التدفقات النقدية  -

Statement؛) 
 Statement of Source & Application of)ا١ترحلة اليالية: قائمة مصادر األمواؿ كاستخداماهتا  -

Funds)؛ 

 ؛(Statement of Changes in Financial Position)ا١ترحلة الرابعة: قائمة التغَتات يف ا١تركز ا١تارل  -

 .(Statement of Cash Flow) ةالنقدي اتا١ترحلة ا٠تامسة: قائمة التدفق -
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كبغض النظر عن تغَت التسمية عدة مرات، إال أّف ىذه القائمة خبلؿ مراحلها األربعة األكذل كانت توضح 
 ه ا١تراحل بشيء من التفصيل:. كفيما أييت شرح لكل من ىذ1رأس ا١تاؿ العامل يف التغَتات

 ادلرحلة األوىل: قائمة من أين جاءت األمواؿ وأين ذىبت -
  أكؿ ما نشأت بو ىذه القائمة منذ سنوات عديدة كاف يف صورة ٖتليل مبسط أك يف شكل جدكؿ ٖتليلي

نود ميزانية "من أين جاءت األمواؿ كأين ذىبت"، كاليت دل تتضمن سول عملية عرض للزايدات كالتخفيضات يف ب
الية اٟتالية مع أرصدة ا١تكيتم ٖتديد الزايدة كالنقص عن طريق مقارنة أرصدة بنود ا١تيزانية يف هناية السنة  ،2ا١تؤسسة

بنود ا١تيزانية يف هناية السنة ا١تالية السابقة، ككانت ا١تؤسسات العاملة ابلوالايت ا١تتحدة األمريكية أكؿ من ابدر إذل 
 .3ككاف ذلك يف هناية ا٠تمسينيات من القرف ا١تاضيعرضها بصفة طوعية، 

 ادلرحلة الثانية: قائمة األمواؿ وربليل التدفقات النقدية -
أب٫تية ىذه القائمة، األمر الذم  AICPAشعر اجملمع األمريكي للمحاسبُت القانونيُت  1961يف سنة 

شراؼ اجملمع األمريكي كاليت اليت كانت ٖتت إ Mason دفعو للبحث يف ىذا اجملاؿ، حيث صدرت دراسة
أكصت أبف تقـو كافة ا١تؤسسات )الشركات( ا١تسا٫تة إبعداد قائمة بعنواف "قائمة األمواؿ كٖتليل التدفقات 

، كمن مث إصدارىا كنشرىا مع القوائم ا١تالية األخرل، كأنو ٬تب أف ُيصادؽ عليها من احملاسب القانوين النقدية"
 .4للمؤسسة

أنو غالبا ما كاف احملاسبوف يقوموف إبعداد "قائمة  Carmichael & Et alٮتية يذكر كمن الناحية التار 
األمواؿ كٖتليل التدفقات النقدية" لتفسَت التباين بُت صايف الدخل )الربح( الذم يتم التقرير عنو يف قائمة الدخل 

توزيعات األرابح كتسديد  )جدكؿ حساابت النتائج( للمؤسسة االقتصادية كبُت األمواؿ ا١تتاحة لغرض إجراء
. كمع ذلك دل يتم استعماؿ "قائمة األمواؿ كٖتليل التدفقات النقدية" من ا١تدراء كاحملللُت الديوف كالنفقات الرأٝتالية

ا١تاليُت كأداة ٖتليلية مهمة إال بعد العشرين سنة اليت تلت اٟترب العا١تية اليانية، فقد بدأت ىذه القائمة تظهر 
 التقارير السنوية، لكن بقي ىناؾ اختبلؼ كبَت يف ا١تصطلحات، ك٤تتول كشكل ىذه القائمة بشكل متزايد يف
 .5خبلؿ تلك الفًتة

                                                           
أثر ادلضموف ادلعلومايت لقائمة التدفقات النقدية على مؤشرات الرحبية: دراسة تطبيقية على قطاع البنوؾ التجارية ، حذيفة زايد خليل الدماغُت 1

، 2009غ. منشورة،   بيت، األردف،، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية إدارة ا١تاؿ كاألعماؿ، جامعة آؿ ال2007ولغاية  1998األردنية من عاـ 
 .44ص: 

 .1224، ص: 2009، تعريب أٛتد حامد حجاج، اٞتزء الياين، دار ا١تريخ للنشر، الرايض، احملاسبة ادلتوسطةدكانلد كيسو، جَتم ك٬تانت،  2
 .143، ص: 2000ة، القاىرة، ، دار النهضة العربيالتحليل ادلايل األساسي لالستثمار يف األوراؽ ادلاليةأمُت السيد أٛتد لطفي،  3

4
  Mason. P, Cash Flow Analysis and the Funds Statements, Accounting Research Study, N

o
. 2, New York 

AICPA, 1961. ( 45ا١تشار إليو يف دراسة الدماغُت، مرجع سابق، ص:  ) 
5
  Carmichael, D.R, & Et al, Accountants’ Handbook, Volume One : Financial Accounting and General Topics, 

11
th

ed, John Wiley & Sons Inc, New Jersey, 2007, CHAPTER 14 :02, P: 433. 
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من أين جاءت األمواؿ كأين ذىبت" إذل "قائمة األمواؿ َت اسم القائمة اليت كانت تسمى "كمن مث تغ
 من القرف ا١تاضي. 1961ديدا سنة كٖتليل التدفقات النقدية"، ككاف ذلك اعتبارا من بداية الستينيات، ٖت

 ادلرحلة الثالثة: قائمة مصادر األمواؿ واستخداماهتا -
طويبل، ألنو بعد سنتُت فقط من  -قائمة األمواؿ كٖتليل التدفقات النقدية –دل تُعمر القائمة الواردة سابقا 

يق عن اجملمع األمريكي ا١تنب (APB)أصدر ٣تلس مبادئ احملاسبة األمريكية  1963إعبلهنا، كٖتديدا عاـ 
Opinion N) 03رقم  الرأم( AICPA)للمحاسبُت القانونيُت 

o
لتنميط عملية إعداد كعرض قائمة  (3 .

األمواؿ كٖتليل التدفقات النقدية، كأكصى اجمللس بتعديل اسم القائمة إذل "قائمة مصادر األمواؿ كاستخداماهتا"، 
 .1ارير ا١تالية، كدل يكن إدراجها إلزامياكأبف تعرض القائمة كمعلومات إضافية يف التق

كبذلك أصبحت قائمة تدفق األمواؿ قائمة إضافية غَت مطلوبة من قبل القانوف، كما أهنا مصممة ابلعمد 
ليس إلعطاء معلومات إضافية، كلكنها إلعادة ترتيب ا١تعلومات ا١تتوافرة يف شكل ٥تتلف، كتركز قائمة تدفق 

 . 2ت يف صايف األصوؿ ا١تتداكلة بدال من النقداألمواؿ أساسا على التغَتا

إف قائمة مصادر األمواؿ كاستخداماهتا ىي تعبَت عن العبلقة بُت ٚتيع مصادر ا١توارد ا١تالية اليت تتدفق إذل 
ا١تؤسسة االقتصادية، كالكيفية اليت مت فيها استعماؿ ىذه ا١توارد خبلؿ مدة ٤تاسبية معينة، على أف يكوف طرفا 

 .3متساكيُت بلقة )مصادر األمواؿ كاستخداماهتا(ىذه الع

( بشكلها العاـ بغض النظر عن مدل توافر Fundsلقد سلطت ىذه القائمة الضوء على األمواؿ )
النقدية، كعلى الرغم من أهنا كفرت بعض ا١تعلومات النافعة اليت دل تكن القوائم ا١تالية األخرل تكشف عنها، إال 

تطور اٟتاجة إذل معلومات جديدة قلل من قيمتها كأبعدهتا عن االستخداـ منذ أف ضآلة ىذه ا١تعلومات ك 
 .4سنوات

 ادلرحلة الرابعة: قائمة التغًنات يف ادلركز ادلايل -
إف تزايد عدد ا١تؤسسات االقتصادية اليت تقـو بتقدًن قائمة مصادر األمواؿ كاستخداماهتا ضمن تقاريرىا 

لات التنظيمية أبف تدرج قائمة األمواؿ ضمن التقارير السنوية دفعت ٣تلس مبادئ السنوية، كاشًتاط العديد من ا٢تي
Opinion N) 19يف األخَت إذل إصدار الرأم رقم  (APB)احملاسبة 

o
 1971، كالذم صدر يف سنة 5(19 .

                                                           
 ، نفس الصفحة.مرجع سبق ذكره دكانلد كيسو، جَتم ك٬تانت، 1

2
 David. Alexander, & Et al, International Financial Reporting and Analysis, 6

th
ed, Cengage Learning 

EMEA, United Kingdom, 2014, P: 531. 
 .90، ص: 2007، منشورات األكادٯتية العربية ا١تفتوحة يف الد٪تارؾ، الد٪تارؾ، التحليل ادلايلكليد انجي اٟتيارل،  3
رللة حبوث مصرؼ ا١توصل للتنمية كاالستيمار، اندية سامي ا٠تضر، دراسة إلعداد قائمة التدفقات النقدية يف ا١تصارؼ التجارية العراقية ابلتطبيق على  4

 .134، ص: 2008، 22كلية اٟتدابء اٞتامعة، العدد  ،مستقبلية
5
 Carmichael, D.R, & Et al, Accountants’ Handbook, Op. Cit, P: 435.  
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وائم الرئيسية اليت فيو ا١تؤسسات بضركرة أف تكوف ىذه القائمة أحد الق بعنواف "قائمة التغَتات يف ا١تركز ا١تارل" ألـز
يتم نشرىا على أف ٗتضع للمصادقة من قبل احملاسب القانوين ميلها ميل أم قائمة مالية أخرل، كقد مت تعريفها 
على أهنا قائمة مالية توضح مصادر رأس ا١تاؿ كاستخداماتو خبلؿ ا١تدة احملاسبية، كما تفصح ىذه القائمة عن 

 .1أنشطة التمويل كاالستيمار

( فقد مت االعًتاؼ كعلى ٨تو متزايد أب٫تية معلومات التدفقات النقدية 19الرأم رقم ) كمنذ صدكر
 2للمؤسسات االقتصادية، إال أف ىناؾ مشكبلت معينة قد ظهرت أدت إذل اٟتد من فائدة ىذه القائمة كمنها:

 غموض ا١تصطلحات، ميل األمواؿ؛ -

 يف الًتكيز؛ االفتقار إذل إمكانية ا١تقارنة الناشلة عن التنوع -

 االختبلفات يف تعريف تدفق األمواؿ من العمليات )نقدا أك رأس ا١تاؿ العامل(؛ -

 االختبلفات يف شكل القائمة )أ ٪توذج ا١تصادر كاالستخدامات أـ ٪توذج األنشطة(؛ -

ك كيعزل ىذا التنوع يف الشكل ك٤تتول قائمة التغَت يف ا١تركز ا١تارل إذل عدـ كجود أىداؼ كاضحة لتل
 القائمة.

، كخبلؿ فًتة الستينات كالسبعينات من 1987إذل سنة  1972استخدـ ىذا العنواف للقائمة من سنة 
ُه تعبَتا مناسبا للتدفقات النقدية، كلكن مع  القرف ا١تاضي كانت ىذه القائمة تعرض التغَت يف رأس ا١تاؿ العامل ِبعدَّ

مع إتاه ا١تؤسسات لبلقًتاض ٔتبالغ  قد تغَتت بصورة جذرية بداية اليمانينات كانت بيلة عملية التقرير ا١تارل
كاحملللُت ا١تاليُت قد أيقنوا أف ، كما أف من بُت األسباب الرئيسية للتغَت يف التقرير ا١تارل ىي أف ا١تستيمرين ضخمة

احملاسبة على أساس االستحقاؽ قد أصبحت أبعد ما تكوف عن التدفقات النقدية األساسية للمؤسسة 
 .3قتصادية، كلذلك فقد برزت اٟتاجة إذل احملاسبة على األساس النقدماال

إذ ما انتشرت ىذه القائمة حىت بدأت تنكشف عيوهبا كسيلاهتا، كسرعاف ما أفلست ا١تؤسسات العتمادىا 
 ائمةعلى إعداد القائمة على مفهـو رأس ا١تاؿ العامل، حيث أشار احملللوف ا١تاليوف أبصابع االهتاـ إذل تلك الق

٤تاكلة  القياـ بعدة دراسات كأْتاث (FASB)، ٦تا حذا ٔتجلس معايَت احملاسبة ا١تالية 4كسبب كراء ىذا اإلفبلس
 .منو التعرؼ على أكجو القصور يف مفهـو رأس ا١تاؿ

                                                           
على النقدية ودورىا يف التنبؤ بعوائد األسهم ابلتطبيق مؤشرات األداء ادلايل ادلبنية على األرابح وادلبنية عبد العظيم عبد الرٛتاف البشَت مصطفى،  1

، أطركحة دكتوراه يف احملاسبة كالتمويل، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو على عينة من الشركات ادلدرجة يف سوؽ اخلرطـو لألوراؽ ادلالية
 .134، ص: 2016 غ. منشورة، كالتكنولوجيا،

2 Carmichael, D.R, & Et al, Accountants’ Handbook, Op. Cit, P: 435.   
3

 .1225، ص: مرجع سبق ذكره دكانلد كيسو، جَتم ك٬تانت، 

4
 .48ص: ، مرجع سبق ذكره ،حذيفة زايد خليل الدماغُت 
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 1كمن أىم ىذه االنتقادات اآليت:

 عن التدفقات النقدية للمشركع استخداـ قائمة التغَت يف ا١تركز ا١تارل ألساس االستحقاؽ احملاسيب ال يعرب -
 ابلشكل ا١تطلوب؛

إعداد قائمة التغَتات يف ا١تركز ا١تارل على أساس مفهـو رأس ا١تاؿ العامل ال يوفر معلومات مفيدة عن السيولة  -
 كا١تركنة ا١تالية كتلك اليت توفرىا القائمة ا١تعّدة على األساس النقدم؛

ارل كغَتىا من القوائم ا١تالية ابلتضخم، ٦تا حذا ابلعديد من ا١تستخدمُت إذل ال تعًتؼ قائمة التغَت يف ا١تركز ا١ت -
 البحث عن معيار أكير ٕتردا لتقييم مدل ٧تاح أك فشل العمليات؛

 ال تقدـ معلومات جديدة بل ٯتكن اٟتصوؿ على معلوماهتا من ا١تيزانية كحساابت النتائج. -

 ةادلرحلة اخلامسة: قائمة التدفقات النقدي -
ابالىتماـ يف اإلببلغ عن التدفقات النقدية، كذلك إبصدار مذكرة مناقشة  (FASB)بدأ  1980يف سنة 

"اإلببلغ عن تدفقات األمواؿ، السيولة كا١تركنة ا١تالية" اليت انقشت قضااي اإلببلغ عن تدفق األمواؿ، كتبع ذلك 
م ا١تقًتحة "اإلببلغ عن الدخل، عرضا ١تسودة قائمة ا١تفاىي 1981يف سنة  (FASB)أف أصدر اجمللس 

التدفقات النقدية كا١تركز ا١تارل للمؤسسات االقتصادية" كاليت انقشت دكر قائمة األمواؿ كاإلرشادات ١تكوانت 
اإلببلغ ا١تارل عن التدفقات النقدية، كخلصت ىذه ا١تسوّدة إذل أنو ٬تب الًتكيز على النقد كليس رأس ا١تاؿ 

 .2مة دل تصدرالعامل، إال أف ىذه القائ

SFAS N( )05كيف قائمتو رقم )
o
بشدة أف يُدرج ضمن  1984سنة  (FASB)( أيد ٣تلس 05 .

القوائم األساسية "قائمة التدفقات النقدية" اليت تعكس ا١تتحصبلت النقدية للوحدة احملاسبية مصنفة إذل مصادرىا 
 (FASB)أصدر  1987ة، كيف نوفمرب األساسية كا١تدفوعات النقدية ٢تا مصنفة إذل االستخدامات األساسي

( بعنواف "قائمة التدفقات النقدية" الذم بدأ تطبيقو على القوائم السنوية عن السنوات ا١تالية 95ا١تعيار رقم )
 .19883جويلية  15ا١تنتهية بعد 

                                                           
تطبيقية على ادلصارؼ دراسة  -استخداـ مقاييس التدفق النقدي والعائد احملاسيب للتنبؤ ابلتدفقات النقدية ادلستقبليةدمحم يوسف ا٢تباش،  1

 .18، ص: 2006 غ. منشورة، ، رسالة ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، كلية التجارة، اٞتامعة اإلسبلمية بغزة، فلسطُت،الفلسطينية
ق على عينة من تقييم القدرة التنبؤية دلؤشري التدفق النقدي والدخل التشغيلي لتحديد التدفقات النقدية ابلتطبيعمار لؤم عبد الرزاؽ حسوف،  2

 .44، ص: 2014 غَت منشورة، ، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد،ادلصارؼ العراقية

3
دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي  –دور قائمة التدفقات النقدية يف تقييم األداء ادلايل للمؤسسة ٛتزة بن خليفة،  

EDIMMA – غ.  ، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة دمحم خيضر بسكرة، اٞتزائر،ديالوا
 .09، ص: 2013 منشورة،
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ة ( ا١تعدؿ يف سن07ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم ) (IASC)كما أصدرت ٞتنة معايَت احملاسبة الدكلية 
، كالذم يهدؼ إذل مطالبة ا١تؤسسات االقتصادية إبعداد قائمة التدفقات النقدية مبوبة حسب طبيعة 1992

األنشطة ا١تتعلقة هبا إذل تدفقات من األنشطة التشغيلية، االستيمارية كالتمويلية، كعرض تلك القائمة كجزء متمم 
 .1تصادية إبعداد بياانت مالية عنهاا١تؤسسة االق لبياانهتا ا١تالية، كذلك لكل فًتة تقـو فيها

، كتقدـ 19922كلقد اعتربت ا١تملكة ا١تتحدة قائمة التدفقات النقدية أحد القوائم اإللزامية اعتبارا من عاـ 
ىذه القائمة عرضا موجزا للتدفقات النقدية الداخلة )مصادر النقد(، كالتدفقات النقدية ا٠تارجة )االستخدامات( 

 .3خبلؿ فًتة ٤تددةمبوبة حسب األنشطة 

كمن خبلؿ ما مت ذكره سابقا، ٯتكننا توضيح تلك ا١تراحل اليت مرت هبا قائمة التدفقات النقدية منذ نشأهتا 
 كتطورىا ضمن اٞتدكؿ التارل:

 (: مراحل نشأة وتطور قائمة التدفقات النقدية1-1اجلدوؿ رقم )

اذليلة ادلسؤولة عن  الصفة الفرتة تسمية القائمة ادلراحل
 اإلصدار

قائمة من أين جاءت األمواؿ كأين  ادلرحلة األوىل
 ذىبت

الشركات العاملة بػ  طوعية اية ا٠تمسينياتهن
U.S.A 

 AICPA طوعية 1961 قائمة األمواؿ كٖتليل التدفقات النقدية ادلرحلة الثانية
 APB طوعية 1963 قائمة مصادر األمواؿ كاستخداماهتا ادلرحلة الثالثة

 الرأم رقم 1971 قائمة التغَتات يف ا١تركز ا١تارل رابعةادلرحلة ال
(19) 

 APB طوعية

 (95)ا١تعيار رقم  1987 قائمة التدفقات النقدية اخلامسة ادلرحلة
 (07)ا١تعيار رقم  1992

 FASB إلزامية
IASC 

 اعتمادا على ا١تعلومات السابقة. طالبمن إعداد ال: ادلصدر

كانت تُعد بصفة طوعية طيلة ا١تراحل األربعة قائمة التدفقات النقدية  من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف 
ابلوالايت ا١تتحدة األمريكية فقط لفًتة كجيزة، كىذا نتيجة  نيةلزاميتها يف ا١ترحلة الياإاألكذل، حيث اقتصرت 

                                                           
1
 International Accou nting Standard, International Accou nting Standard (07) : Statement of Cash Flow, 

1992. 
، ص: 2006، الدار اٞتامعية للنشر، اإلسكندرية، التحليل ادلايل ألغراض تقييم ومراجعة األداء واالستثمار يف البورصةد أٛتد لطفي، أمُت السي 2

278. 
3
 Ronald. Melicher W, & Norton Edgar A, Introduction To Finance, Markets, Investments & Financial 

Management, 14
th

ed, John Wiley & Sons Inc, U.S.A, 2011, P: 365. 
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الصفة االختبلؼ الكبَت يف ا١تصطلحات ك٤تتول كشكل ىذه القائمة، كيف ا١ترحلة ا٠تامسة أخذت القائمة 
اإللزامية نتيجة كجود معايَت ٤تاسبية دكلية متفق عليها أدت إذل تصحيح األخطاء ا١تاضية اليت مست القوائم ا١تالية 

 عامة كقائمة التدفقات النقدية خاصة.

 ادلطلب الثاين: مفهـو قائمة التدفقات النقدية ومكوانهتا 

 الفرع األوؿ: تعريف التدفقات النقدية

قدم كل عملية تعرب عن دفع أك استبلـ األمواؿ، كمهما كانت التدفقات النقدية سواء  يقصد ابلتدفق الن
الزابئن، القركض البنكية،  كانت داخلة، كاليت ىي عبارة عن عمليات التحصيل أك القبض ميل تسديدات

العماؿ،  ا١تسا٫توف كمسا٫تات الدكلة، أك تدفقات خارجة كاليت ىي كل عملية تسديدات أك دفع ميل دفع أجور
تسديدات القركض، فإهنا تتعلق مباشرة اب٠تزينة أم أهنا تنطلق منها كتعود إليها، كىنا تندمج كل ا١تقبوضات 

 .1كا١تدفوعات

 .2كيعرؼ التدفق النقدم على أنو: "مقدار ما تستلمو ا١تؤسسة من نقد خبلؿ فًتة زمنية معينة"

ما ٮترج من ا١تؤسسة من نقدية كتشمل النقد أيضا كل ما يدخل ك  Cash Flowكيقصد ابلتدفق النقدم 
يف ا٠تزينة ابإلضافة للبنود يف حكم النقدية سريعة السيولة ميل االستيمارات قصَتة األجل كغَتىا، فإذا زاد التدفق 

النقدم ا٠تارج منها فإنو يؤدم إذل فائض يف الرصيد النقدم، كإذا كاف التدفق  النقدم داخل ا١تؤسسة عن التدفق
الداخل إذل ا١تؤسسة أقل من التدفق النقدم ا٠تارج منها فإنو يسبب يف حدكث عجز نقدم نتيجة  النقدم

كيعرب ا١تفهـو النقدم عن األمواؿ السائلة فقط  . ىذا3السحب النقدم ٦تا يؤدم إذل تناقص يف األصوؿ النقدية
قات النقدية كل من النقدية كمن النقدية كما جاء يف حكمها، حيث يُقصد ابلنقدية عند إعداد قائمة التدف

اب٠تزينة كالنقدية ابلبنوؾ كالودائع اٞتارية، أما ما يف حكم النقدية فيشتمل على: االستيمارات قصَتة األجل ذات 
السيولة العالية اليت ٯتكن ٖتويلها إذل نقدية من خبلؿ فًتة قصَتة دكف أم ٥تاطر ُتذكر، ميل: االستيمارات قصَتة 

العالية، أذكانت ا٠تزانة، كغالبا ما يتم استبعاد األكراؽ اٟتكومية، كاألكراؽ ا١تالية اليت يزيد األجل ذات السيولة 
  .4أشهر من يتمن يف حكم النقدية 3أجلها عن 

                                                           
 . 44، ص: 2013، دار حامد للنشر، عماف، األمثيلية يف تسيًن خزينة ادلؤسسةابديس بوخلوة،  1
دراسة تطبيقية ابالعتماد على بياانت عدد من الشركات العا١تية،  -صبيحة قاسم، أٛتد نزار ٚتيل، أثر التدفقات النقدية يف عناصر ىيكل رأس ا١تاؿ 2
 .67، ص: 2009، 14، العدد 05اجمللد  جامعة تكريت، ،لة تكريت للعلـو اإلدارية واالقتصاديةرل
دراسة ربليلية تطبيقية على رلموعة االتصاالت  –استخداـ نسب السيولة ومقاييس التدفقات النقدية للتنبؤ ابلرحبية معاذ دمحم شعباف علواف،  3

 .36، ص: 2015 غ. منشورة،اٞتامعة اإلسبلمية بغزة، فلسطُت،  التمويل،ة ماجستَت يف احملاسبة ك ، رسالالفلسطينية
، أطركحة دراسة تطبيقية على عينة من ادلصارؼ السودانية –وأثره على األداء ادلايل للمصارؼ التجارية  االندماجدمحم حسُت الشريف دمحم،  4

 .108، 107، ص ص: 2015غ. منشورة،  ـ كالتكنولوجيا،دكتوراه يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلو 
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من خبلؿ ما سبق يتبُت لنا أف التدفق النقدم ىو أم نوع من الدخل ا١تتميل ابلنقد كا١تكافئ للنقد 
  لذم يؤثر على حساابت النقدية اب٠تزينة، كيشًتط فيو أف يكوف نقودا سائلة الداخل للمؤسسة كا٠تارج منها، كا

 أك ٘تويل ٯتكن كضعو يف البنك أك نقدا يف ا١تؤسسة.

 الفرع الثاين: أنواع التدفقات النقدية

 :Inflowsالتدفقات النقدية الداخلة  -1

ة عملياهتا التشغيلية أك االستيمارية كىي تلك التدفقات النقدية اليت تعود كتدخل إذل خزينة ا١تؤسسة نتيج
 1أك التمويلية، كغالبا ما أتيت ىذه التدفقات من خبلؿ:

 استبلـ النقد من بيع السلع أك ا٠تدمات إذل الزابئن؛ -

 استبلـ النقد من حساابت الزابئن القدٯتة )غَت ا١تسددة(؛ -

 اٟتصوؿ على نقد من بيع أصوؿ معينة؛ -

 ة على استيمار ما؛استبلـ الفوائد ا١تًتتب -

 استيمارات ا١تالكُت يف ا١تؤسسة. -

 :flows Outالتدفقات النقدية ا٠تارجة  -2

كىي تلك التدفقات النقدية ا٠تارجة من داخل ا١تؤسسة إذل األطراؼ األخرل ٔتدفوعات نقدية، كغالبا ما 
 أتيت ىذه التدفقات من خبلؿ:

 ؛شراء ا١تنتجات اتمة الصنع من أجل إعادة البيع -

 ا١تستخدمة يف عمليات ا١تؤسسة الصناعية؛شراء ا١تواد األكلية كبقية ا١تكوانت  -

 دفع الركاتب كاألجور كبقية ا١تصاريف التشغيلية؛ -

 شراء األصوؿ اليابتة؛ -

 دفع الفوائد على القركض؛ -

 دفع الضرائب؛ -

 إعادة شراء األسهم؛ -

 دفع توزيعات األرابح. -

                                                           
1
 Cyllid Cymru, Finance Wales, Apractrcal Guide To Cash Flow Management, Sian Loid Jones, 2004, P: 06. 
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ٯتيل النقدية ا١تتأتية عن التمويل كإيراد ا١تشاريع، كا١تبيعات كالتدفق ا٠تارج ٯتيل كمنو فإف التدفق الداخل 
 النقدية ا١تدفوعة نتيجة عناصر عديدة ميل ا١تشًتايت كاالستيمارات كالركاتب كا١تصاريف اإلدارية.

 الفرع الثالث: تعريف قائمة التدفقات النقدية

القائمة اليت تعرض مصادر التدفقات الداخلة كاستخدامات تُعرؼ قائمة التدفقات النقدية على أهنا تلك 
التدفقات ا٠تارجة للمؤسسة االقتصادية خبلؿ فًتة زمنية معينة، ىذه القائمة تبُت فقط الوضعية ا١تالية يف األجل 
 القصَت، كتقدـ عرض يلخص التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، االستيمار كالتمويل بصورة تؤدم إذل توفيقها

 .1مع التغَت يف النقدية كالنقدية ا١تعادلة خبلؿ الفًتة

قائمة التدفقات النقدية عبارة عن كشف اب١تقبوضات كا١تدفوعات ا٠تاصة ٔتؤسسة ما خبلؿ فًتة معينة، 
كٗتتلف ا١تعلومات الواردة يف ىذا الكشف عن القوائم ا١تالية األخرل ميل قائمة حساابت النتائج كقائمة ا١تيزانية يف 

 .2على ٖتقيق التدفقات النقدية يف ا١تستقبلهنا تساعد مستخدمي القوائم ا١تالية يف معرفة قدرة ا١تؤسسة أ

كتعرؼ قائمة التدفقات النقدية أيضا على أهنا القائمة اليت تبُت األثر النقدم لكافة النشاطات اليت قامت 
األثر كونو يشكل تدفقا "داخل ا١تؤسسة االقتصادية  هبا ا١تؤسسة االقتصادية خبلؿ الفًتة ا١تالية مع بياف طبيعة ىذا

 .3أك خارجها"

كتُعرؼ أيضا على أهنا "صورة ديناميكية لكل ما ٭تدث يف ا١تؤسسة خبلؿ السنة ا١تالية حيث تقدـ بطرؽ 
ثبلثة أنشطة ىي: نشاط التشغيل )االستغبلؿ(،  التسيَت كسيولة ا١تؤسسة كتتم يف ٥تتلفة كتسمح بتقييم جيد لنوع

 .4نشاط االستيمار كنشاط التمويل"

كىي أداة مالية ٖتليلية تستخدـ لتحديد جدكل ا١تؤسسة يف مواجهة التزاماهتا على ا١تدل القصَت، 
 .5(07كخصوصا قدرهتا على دفع الديوف، كقد أكجبها ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم )

 ا١تعٍت ببياف الفرؽ بُت صايف الربح كتُعرؼ قائمة التدفقات النقدية أيضا على أهنا تلك الكشف ا١تارل
كصايف التدفق النقدم، كتساعد يف التعرؼ على األكضاع ا١تالية للمؤسسة، كتعرض األثر النقدم الداخل كا٠تارج 
لكافة العمليات كاألنشطة اليت ٖتدث يف ا١تؤسسة خبلؿ السنة ا١تالية، أم العمليات الناٚتة عن التشغيل أك سداد 

                                                           
1
 Paramasivan C. & Subramamanian, Financial Management, New Age International (P) Limted, Publishers, 

2009, P 19.    
 .52، ص: 2016، عماف، 1، الدار ا١تنهجية، ط أساسيات اإلدارة ادلاليةسادل صبلؿ راىي اٟتسناكم،  2
، 01، العدد 03، اجمللد رللة جامعة كركوؾ للدراسات اإلنسانيةاتنيا قادر عبد الرٛتاف، دكر قائمة التدفقات النقدية يف اٗتاذ القرارات اإلدارية،  3

 .254، ص: 2008
4
 Josée ST- Pierre et Robert Beaudoin, Les Décisions D’investissement dans Les PME : Comment évaluer La 

Rentabilité Financière, Bibliothèque National Du Canada, 2003, P: 79. 
5 Ioan BĂTRÂNCEA ,&  Et .al, The Role of Cash Flows in The Financial Management of The Entity, Annals of 

the University of Craiova, Economic Sciences Series,2008, Vol. 1 Issue 36, P35. 
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َتة كالطويلة ا١تدل عند استحقاقها، كتبُت مدل إمكانية استمرارية ا١تشركع ككيفية استخداـ االلتزامات القص
 .1الفائض االستخداـ األميل

أف قائمة التدفقات النقدية ىي القائمة الرئيسية اليت ٯتكن استخدامها  Fridson & Alvarezكيرل 
بقائميت ا١تيزانية كحساابت النتائج، كذلك بسبب  للتعرؼ على ا١تشاكل اليت تتعلق ابستمرارية ا١تؤسسات مقارنة

 .2إمكانية التبلعب أبرقامهما كأتثَت القرارات كاالجتهادات الشخصية عليهما

ىي تلك األداة الدقيقة ا١تستخدمة للحكم على فعالية تسيَت ا١توارد ا١تالية كاستخداماهتا، كذلك اعتمادا 
موضوعية يف اٟتكم على تسيَت مالية ا١تؤسسة، كيعترب كجدكؿ قيادة  على عنصر ا٠تزينة الذم يُعد ا١تعيار األكير

يف يد القمة اإلسًتاتيجية )اإلدارة العليا( تتخذ على ضوئها ٣تموعة من القرارات ا٢تامة كتغَت النشاط أك توسيعو أك 
نقدية اليت قامت هبا . كتعترب قائمة التدفقات النقدية تلخيص ٞتميع ا١تعامبلت ال3االنسحاب منو أك النمو كغَتىا

ا١تؤسسة يف فًتة زمنية معينة، حيث تشمل التدفقات النقدية الداخلة كالتدفقات النقدية ا٠تارجة، كتساعد 
 .4معلومات ىذه القائمة على اٗتاذ القرارات ا١تهمة كاإلسًتاتيجية للمؤسسة، كاٟتكم على أدائها

عاـ ىي قائمة تربز كتوضح ٚتيع ما يدخل أف قائمة التدفقات النقدية بشكل  نرلمن خبلؿ ما سبق 
للمؤسسة كما ٮترج منها من أمواؿ نقدية سائلة خبلؿ الفًتة ا١تالية، كتبُت ٚتيع األنشطة التشغيلية، االستيمارية 
كالتمويلية ابإلفصاح عنها كىذا من أجل إبراز قدرة ا١تؤسسة على توليد التدفقات النقدية كخلق السيولة ابإلضافة 

ذه القائمة تُعد أداة ٖتليلية مهمة تساعد معلوماهتا كافة ا١تستخدمُت كا١تتعاملُت على معرفة الوضع ا١تارل إذل أف ى
 للمؤسسة كمدل استمراريتها.

 الفرع الرابع: مكوانت قائمة التدفقات النقدية

بة حسب من خبلؿ ما مت تناكلو سابقا ٧تد أف قائمة التدفقات النقدية تُعرض خبلؿ ا١تدة ا١تالية مبو 
األنشطة إذل تشغيلية، استيمارية ك٘تويلية بشكل يسمح ١تستعملي البياانت ا١تالية بتقوًن أثر ىذه النشاطات على 

 .6لديها كتقوًن العبلقة بُت تلك األنشطة 5ا١تركز ا١تارل للمؤسسة االقتصادية، كمقدار ا١تبالغ ا١تالية كمكافلاهتا

                                                           
 .87، ص: 2006، دار ا١تناىج للنشر، عماف،  1، ط مبادئ اإلدارة ادلاليةدريد كامل آؿ الشيب،  1

2
 Fridson. M & Alvarez. F, Financial Statement Analysis : Apractitoner’s Guide, 3

rd
ed, John Wiley & Sons 

Inc, New York , 2002, P: 91. 
 .204، ص: 2006األردف،  –، دار كائل للنشر، عماف 1، ط التسيًن ادلايل: دروس وتطبيقاتإلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  3
4

دراسة ميدانية على  –النقدية يف تقوًن األداء ا١تارل يف الفنادؽ شادية حامد عبيد ٛتاد، عبد الرٛتاف عبد هللا عبد الرٛتاف، معلومات التدفقات  
 .2016، 24، العدد 6، جامعة النيلُت، اجمللد رللة الدراسات العلياالفنادؽ السودانية، 

كراؽ التجارية أم تلك يُعرؼ النقد ضمن ىذا اإلطار على أنو يتضمن النقدية كمكافآت النقدية كاالستيمارات قصَتة األجل، كسندات ا٠تزينة كاأل 5
 األدكات ا١تالية القابلة للتحوؿ إذل نقد بسرعة.

6
 .48، ص: مرجع سبق ذكره عمار لؤم عبد الرزاؽ حسوف،  
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وع يف قائمة التدفقات النقدية ْتسب أنشطة ا١تؤسسة االقتصادية كما كيتم تبويب النقد ا١تستلم كالنقد ا١تدف
 1يلي:

 التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي: -1

ىي التدفقات ا١تتأتية من األنشطة الرئيسية ا١تولدة إليرادات ا١تؤسسة ككذلك األنشطة األخرل اليت ال تعترب 
قدية من أنشطة التشغيل يف ا١تقاـ األكؿ عن طريق أنشطة توليد أنشطة استيمارية أك ٘تويلية، كتنشأ التدفقات الن

اإليراد الرئيسي للمؤسسة، كلذلك فإهنا تنتج بصفة عامة من ا١تعامبلت كاألحداث األخرل اليت تدخل يف ٖتديد 
 صايف الربح أك ا٠تسارة، كتتضمن التدفقات التالية:

ة من بيع السلع كا٠تدمات، أك من ٖتصيل اٟتساابت ا١تدينة التدفقات النقدية الداخلة: ك٘تيل ا١تتحصبلت النقدي *
ا٠تاصة ابلعمبلء )مدينوف كأكراؽ القبض(، ككذلك ا١تتحصبلت من عوائد االستيمار يف األكراؽ ا١تالية أك أم 

 نشاط ال يدخل ضمن النشاط االستيمارم أك التمويلي.

بل تكلفة البضاعة ا١تباعة كا٠تدمات ا١تقدمة للعمبلء التدفقات النقدية ا٠تارجة: ك٘تيل ا١تدفوعات النقدية مقا *
، ككذلك ا١تدفوعات عن فوائد (دائنوف كأكراؽ الدفعككذلك مقابل سداد اٟتساابت الدائنة ا٠تاصة اب١توردين )

 القركض كسداد الضرائب.

١تؤسسة على كيُعد النشاط التشغيلي ىو األساس لتوليد الدخل كالنقدية، كيستخدـ يف الداللة على مقدرة ا
توليد تدفقات نقدية داخلية كافية لتغطية التدفقات النقدية ا٠تارجة البلزمة للتشغيل، ككلما كاف صايف التدفقات 

 .2النقدية موجبا دّؿ ذلك على جودة سيولة ا١تؤسسة كرْتيتها

 التدفقات النقدية من النشاط االستيمارم: -2

ة، كتنشأ ىذه التدفقات عن نشاطات امتبلؾ األصوؿ طويلة ىي التدفقات ا١تتأتية من األنشطة االستيماري
. كتشمل ىذه 3األجل كغَتىا من االستيمارات، كالتخلص منها كاليت ال تدخل ضمن البنود اليت تعادؿ النقدية

 4التدفقات ما يلي:

                                                           
قتصادية ، رسالة ماجستَت يف اإلدارة ا١تالية، كلية العلـو االدراسة حالة -التحليل ادلايل للقوائم ادلالية وفق النظاـ احملاسيب ادلايللزعر دمحم سامي،  1

 .66، ص: 2012 غ. منشورة، قسنطينة، اٞتزائر، –كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة منتورم 
2

 .64ص: ، مرجع سبق ذكره ،حذيفة زايد خليل الدماغُت 

دراسة  –ة لألسهم العوامل ادلؤثرة على مدى مالئمة التدفقات النقدية واألرابح احملاسبية يف تفسًن العوائد السوقيمنصور إبراىيم السعايدة،  3
، أطركحة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة، كلية العلـو ا١تالية كا١تصرفية، األكادٯتية العربية للعلـو تطبيقية على الشركات الصناعية ادلسامهة العامة األردنية

 .12، ص: 2005 غ. منشورة،األردف، -ا١تالية كا١تصرفية، عماف
 .233، ص: 2001، مركز جامعة القاىرة للتعليم ا١تفتوح، 1، ط أساسيات وتطوير –نقد القوائم ادلالية ربليل و عبد ا١تنعم عوض هللا كآخركف،  4
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١تباين كاآلالت التدفقات النقدية الداخلة: ك٘تيل ا١تتحصبلت النقدية من بيع أصوؿ اثبتة ملموسة كاألراضي كا *
كاألصوؿ اليابتة غَت ا١تلموسة اليت ٢تا قيمة بيعية ميل براءات االخًتاع كاألٝتاء كالعبلمات التجارية، كا١تتحصبلت 
النقدية نتيجة للتصرؼ يف استيمارات طويلة األجل يف أكراؽ مالية )أسهم كسندات( أصدرهتا مؤسسات كشركات 

حصبلت كا١تقبوضات األخرل من عوائد كأقساط سداد استيمارات ٖتصلت أخرل اتبعة أك شقيقة أك غَتىا، كا١تت
 ا١تؤسسة عن استيماراهتا يف مؤسسات أخرل.

التدفقات النقدية ا٠تارجة: ك٘تيل مدفوعات التسديدات النقدية لشراء أك اقتناء االستيمارات كاألصوؿ طويلة  *
مارات يف شكل قركض كما يف حكمها كا١تمنوحة للغَت األجل ا١تلموسة كغَت ا١تلموسة أبنواعها ا١تختلفة كاالستي

 )إقراض للغَت( أك أم تسديدات كمدفوعات أخرل مرتبطة أبنشطة االستيمار يف ا١تؤسسة.

 التدفقات من النشاط التمويلي: -3

كىي التدفقات النإتة من األنشطة اليت ينتج عنها تغَت يف حجم كمكوانت )حركة( حقوؽ ا١تلكية 
 .1ككذا السندات عمليات االقًتاض أم اٟتصوؿ على القركض أك تسديدىا ابإلضافة إذل

 2كىذه التدفقات تشمل: 

التدفقات النقدية الداخلة: ك٘تيل ا١تتحصبلت النقدية اليت ٗتص حصيلة إصدار األسهم، حصيلة إصدار  *
 السندات، السندات األذنية من عمليات االقًتاض،...

تشمل ا١تدفوعات النقدية التالية: مدفوعات عوائد األسهم أك توزيعات أخرل التدفقات النقدية ا٠تارجة: ك  *
ألصحاب ا١تؤسسة ٔتا يف ذلك ا١تدفوعات إلعادة اقتناء أسهم جديدة، سداد ا١تبالغ ا١تقًتضة، مدفوعات أعباء 

 الديوف،...

  ية كالتمويلية غَت النقديةابإلضافة إذل التبويبات اليبلثة السابقة، فإنو ٬تب اإلفصاح عن األنشطة االستيمار 
(Non Cash Investing and Financing Activites)  كاليت يقصد هبا: تلك األنشطة ا٢تامة اليت ال

تؤثر على النقد، كال يتم التقرير عنها يف قائمة التدفقات النقدية، كيتم التقرير عن ىذه األنشطة إما كمبلحظات 
ئم ا١تالية، كذلك ٘تاشيا مع مبدأ اإلفصاح الشامل كألهنا ٖتدد األنشطة منفصلة أك كجداكؿ إضافية ملحقة ابلقوا

 3غَت النقدية ا١تهمة للمؤسسة االقتصادية، كمن أميلة تلك األنشطة:

 شراء األصوؿ عن طريق إصدار األسهم العادية أك ابألجل؛ -

                                                           
 .182، ص: 2010، مكتبة اجملتمع العريب، عماف، 1، ط معايًن احملاسبة الدولية واإلبالغ ادلايلأٛتد دمحم أبومشالة،  1
، CSHBدراسة حالة مؤسسة اإلمسنت حامة بوزايف  –خالؿ أدوات السوؽ النقدي  فعالية إدارة التدفقات النقدية مندمحم األمُت خنيوة،  2

 .65، ص: 2008 غ. منشورة، رسالة ماجستَت يف اإلدارة ا١تالية، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة منتورم قسنطينة،
3
 Kimmel. Paul D, & Et.al ,Financial Accounting: Tools for Business Decision Making, 7

th
ed, John Wiley & 

Sons Inc, New York , 2013, P: 628. 
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 ٖتويل السندات إذل أسهم عادية؛ -

 استبداؿ األصوؿ اليابتة. -

أف األنشطة االستيمارية كالتمويلية غَت النقدية ال ينتج عنها آاثر نقدية حالية، إال أف أ٫تية كعلى الرغم من 
 اإلفصاح عنها تعود إذل أتثَت تلك األنشطة على التدفقات النقدية ا١تستقبلية.

نشطة إف احملصلة النهائية لقائمة التدفقات النقدية ىو التوصل إذل مقدار التغَت ابلنقدية النإتة عن األ
اليبلثة، كتُعد ىذه القائمة من خبلؿ إضافة مراحل إعداد كل من كشف التدفقات النقدية التشغيلية ككشف 

تيمارية كالتمويلية أم ٔتعٌت أف التدفقات النقدية ىي حاصل ٚتيع التدفقات النقدية النإتة عن األنشطة االس
 .1العناصر األساسية لقائمة التدفق النقدم

ابلنقدية )صايف التدفق النقدم( = صايف التدفق النقدم التشغيلي + صايف التدفق النقدم مقدار التغَت 
 االستيمارم + صايف التدفق النقدم التمويلي.

 كمن ا١تعركؼ أف التوصل إذل مقدار التغَت ابلنقدية يكوف من خبلؿ ا١تعادلة التالية:

 دةا١تيد النقدية يف أكؿ رص –دة ا١تمقدار التغَت ابلنقدية = رصيد النقدية يف آخر 

من خبلؿ ما سبق ٯتكننا تلخيص اإلطار العاـ األساسي لقائمة التدفقات النقدية كمكوانهتا كفق الشكل 
 التارل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .21، ص: 2007، دار اليازكرم، عماف، التحليل والتخطيط ادلايل: اذباىات معاصرةعدانف اتيو النعيمي، أرشد فؤاد التميمي،  1
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 (: اإلطار العاـ لقائمة التدفقات النقدية ومكوانهتا1-1الشكل رقم )
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة ٖتليلية  -ت التحليل ا١تارل مع احملتول ا١تعلومايت لقائمة التدفقات النقديةآماؿ نورم دمحم، مدل تناغم أدكا ادلصدر:
، ص: 2013، 34، العدد رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعةابالعتماد على بياانت عدد من الشركات العا١تية، 

338. 

ليبلثة ٯتيل اإلطار العاـ من خبلؿ الشكل أعبله نبلحظ أف تصنيف التدفقات النقدية كفق األنشطة ا
كىو يربز التدفقات النقدية الداخلة كا٠تارجة لكل نشاط، كتقاطع كل من  كاألساسي لقائمة التدفقات النقدية،

ىذه التدفقات يف كل نشاط يعطينا الوضعية النقدية لكل نشاط يف ا١تؤسسة، أم أف التدفقات النقدية الداخلة يف  

     
تدفقات داخلية من أنشطة 

 تشغيلية
متحصالت من صايف ادلبيعات / 

نٌن وأوراؽ متحصالت من ادلدي
القبض / متحصالت من أنشطة 

 تشغيلية أخرى

 تدفقات خارجية من أنشطة
 تشغيلية

مدفوعات عن كلفة البضاعة 
ادلباعة/ مدفوعات للعاملٌن 

وادلوردين / من أنشطة 
 تشغيلية أخرى

صايف التدفقات النقدية 
  من األنشطة التشغيلية 

 / +- 

       
تدفقات داخلية من أنشطة 

 ةسبويلي
زايدة رأس ادلاؿ/ إصدار 
األسهم والسندات طويلة 
األجل / احلصوؿ على 

 القروض

خارجية من أنشطة  تدفقات
 سبويلية

دفع توزيعات األرابح / 
شراء األسهم والسندات 
طويلة األجل / تسديد 

 القروض

صايف التدفقات النقدية 
 من األنشطة التمويلية

 / +- 

       
ة تدفقات داخلية من أنشط

 استثمارية
متحصالت من بيع األصوؿ 
الثابتة / من بيع استثمارات 

طويلة األجل / اسرتداد قروض 
 شلنوحة

تدفقات خارجية من أنشطة 
 استثمارية

مدفوعات عن شراء 
األصوؿ الثابتة/ مدفوعات عن 
شراء استثمارات طويلة األجل 

 / منح قروض للغًن

صايف التدفقات النقدية 
 ماريةمن األنشطة االستث

 / +- 

 رصيد النقدية يف بداية ادلدة

  رصيد النقدية يف هناية ادلدة
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ة يعطينا صايف التدفق النقدم لذلك النشاط إما بقيمة سالبة أك موجبة، كل نشاط منقوص منها تلك ا٠تارج
 ٖتددىا تلك ا١تعامبلت النقدية اليت تقـو هبا ا١تؤسسة خبلؿ السنة ا١تالية.

 ادلطلب الثالث: أىداؼ وأمهية قائمة التدفقات النقدية

 الفرع األوؿ: أىداؼ قائمة التدفقات النقدية
تدفقات النقدية ىو توفَت معلومات عن ا١تتحصبلت النقدية كا١تدفوعات إف ا٢تدؼ األساسي لقائمة ال

 –. ىذه ا١تعلومات اليت توفرىا قائمة التدفقات النقدية 1النقدية للمؤسسة اليت كقعت خبلؿ الفًتة )السنة ا١تالية(
ة ا١تستيمرين  كالدائنُت فإهنا تقدـ إجابة عن أسلل -إذا استخدمت مع ا١تعلومات اليت توفرىا القوائم ا١تالية األخرل

كاحملللُت ا١تاليُت عن مصادر النقدية كأكجو استخدامات ا١تؤسسة ٢تذه النقدية ا١تتاحة كتبُت التغَت يف رصيد النقدية 
 2خبلؿ الفًتة ككيفية تفسَته، كىذا من خبلؿ:

 تقييم مقدرة ا١تؤسسة االقتصادية على توليد نقدية موجبة يف ا١تستقبل؛ -

ة ا١تؤسسة االقتصادية على الوفاء ابلتزاماهتا، كقدرهتا على دفع أرابح األسهم كحاجتها إذل التمويل تقييم مقدر  -
 ا٠تارجي؛

 تقييم أسباب االختبلؼ بُت صايف الدخل كصايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية؛ -

 على ا١تركز ا١تارل للمؤسسة. -النقدية كغَت النقدية –تقييم أتثَت العمليات االستيمارية كالتمويلية  -

( كا٠تاص بقائمة 07كمن كجهة نطر ا١تعايَت احملاسبية الدكلية، فقد بُت ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم )
التدفقات النقدية أف معلومات التدفقات النقدية للمشركع مفيدة يف تزكيد مستخدمي البياانت ا١تالية ابألساس 

نقدية كما يعاد٢تا، كحاجات ا١تشركع يف استخداـ ىذه التدفقات النقدية، لتقييم قدرة ا١تشركع على توليد ال
فالقرارات االقتصادية اليت تتخذ من قبل مستخدمي القوائم ا١تالية تتطلب تقييما لقدرة ا١تؤسسة على توليد النقدية 

 .3كما تعاد٢تا كعلى توقيتها كدرجة أتكيد عملية توليدىا

 

                                                           
1 Feldman. Matan & Arkady. Libman, Crach Course in Accounting and Financial Statement Analysis, 2

nd
ed, 

John Wiley & Sons Inc, New Jersey,2007, P: 41. 
2
 Stice, Earl. K & Et al, Financial Accounting : Reporting and Analysis, 6

th
ed, South-Western College, 2001, 

PP: 155- 156. 
، اٞتزء أ، ترٚتة ٚتعية اجملمع العريب ( بياف التدفقات النقدية07معايًن احملاسبة الدولية: ادلعيار رقم )، ا١تعايَت الدكلية إلعداد التقارير ا١تالية 3

 .642، ص: 2014للمحاسبُت القانونيُت، عماف، 
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 1اؼ أخرل، تتميل يف ما يلي:كلقائمة التدفقات النقدية أىد

تقييم سيولة ا١تؤسسة من حيث مدل امتبلكها لؤلصوؿ القابلة للتحويل إذل نقدية مع األخذ بعُت االعتبار  -
 طوؿ الفًتة البلزمة لتوفَت النقدية؛

 ؛تقييم ا١تركنة ا١تالية لدل ا١تؤسسة كٔتقدرهتا على التكيف مع الظركؼ ا١تالية ا١تفاجلة -

 لدل ا١تؤسسة من نقدية حرة ٘تكنها من التوسع كسداد القركض؛تقييم ما  -

قياس كفاءة اٟتصوؿ على تدفقات نقدية، كذلك من خبلؿ ٖتليل نسبة عائد التدفق النقدم كالتدفق النقدم  -
 للمبيعات، كالتدفق النقدم لؤلصوؿ.

ز ا١تارل كاليت ال تظهر كما هتدؼ ىذه القائمة إذل استكماؿ اإلفصاح عن التغَتات اليت حدثت يف ا١ترك
، كالتخطيط للتدفقات النقدية الداخلة كا٠تارجة كالتعرؼ على أكقات حدكث 2بوضوح يف القوائم ا١تالية األخرل

 .3العجز كالفائض النقدم كٖتديد كمية كنوعية االحتياجات النقدية اليت تتزامن مع الدكرة التشغيلية

التدفقات النقدية يتميل يف تقييم القرارات  لقائمة ىدؼ أخر Waybright & Kempكُيضيفاف 
اإلدارية، فالقرارات االستيمارية اٟتكيمة تساىم يف ازدىار األعماؿ التجارية، كابلعكس فإف القرارات غَت اٟتكيمة 

 .4تسبب ا١تشاكل، كابلتارل فإف ا١تستيمرين كالدائنُت يستعملوف معلومات التدفق النقدم لتقييم قرارات اإلدارة

ىدفُت، ىدفا أساسيا كىو توفَت معلومات عن ا١تتحصبلت قائمة التدفقات النقدية لل عاـ، فإف كبشك
كا١تدفوعات النقدية للمؤسسة خبلؿ فًتة معينة، كىدفا اثنواي يتميل يف تزكيد معلومات على األساس النقدم عن 

 .5أنشطة ا١تؤسسة التشغيلية، االستيمارية كالتمويلية

قائمة التدفقات النقدية عبارة عن أداة ا٢تدؼ منها تزكيد مستخدمي القوائم ا١تالية  ك٦تا سبق ٩تلص إذل أف
كا١تهتمُت هبا اب١تعلومات الضركرية اليت تتوافق كاحتياجاهتم، كبشكل عاـ تتيح ىذه القائمة لقارئها صورة تعكس 

بة للحكم على سيولة الوضع النقدم للمؤسسة من حيث التدفقات الداخلة كا٠تارجة، كىي أيضا أداة مناس
ا١تؤسسة كتقييم رْتيتها، ككذا التنبؤ ابلتدفقات النقدية ا١تستقبلية، كىذا طبعا ابالستعانة أيضا اب١تعلومات اليت 

 توفرىا ابقي القوائم ا١تالية.

                                                           
دفقات النقدية التشغيلية قدرة األرابح التشغيلية احلالية والتدفقات النقدية التشغيلية احلالية على التنبؤ ابلتدمحم عبد اٟتافظ عبد السبلـ،  1

 .28، ص: 2009 غ. منشورة، ، رسالة ماجستَت يف إدارة األعماؿ كاحملاسبة، كلية الدراسات العليا، اٞتامعة األردنية،دراسة ميدانية -ادلستقبلية
األمريكية،  Freddie Macيلية لشركة  دراسة ٖتل -2008فيصل زماط حسُت السليم، دكر قائمة التدفق النقدم يف التنبؤ ابألزمة ا١تالية العا١تية  2

 .139، ص: 2009، 09، العدد 03اجمللد  جامعة بغداد، ،رللة دراسات زلاسبية ومالية
 .140، ص: 2013، دار ا١تسَتة للنشر، عماف، مبادئ اإلدارة ادلالية: إطار نظري وزلتوى علميفيصل ٤تمود الشواكة،  3

4
 Waybright. Jeffrey & Kemp. Robert, Financial Accounting, Person Education. Inc, New Jersey, 2010, P: 541. 

5
 .1662، ص: مرجع سبق ذكره دكانلد كيسو، جَتم ك٬تانت، 
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 الفرع الثاين: أمهية قائمة التدفقات النقدية
ادية مستعملي القوائم ا١تالية يف توفَت األساس تفيد ا١تعلومات ا١تتعلقة ابلتدفقات النقدية للمؤسسات االقتص

كحاجتها لبلستفادة من تلك  ،1لتقييم قدرة تلك ا١تؤسسات على توليد النقد )النقد بضمو مكافلات النقد(
التدفقات النقدية، فالقرارات االقتصادية اليت يتم اٗتاذىا من قبل مستخدمي القوائم ا١تالية تتطلب تقييم قدرة 

 .2قتصادية على توليد النقد كتوقيت التأكد من توليدها١تؤسسات اال

كمن جهة أخرل فإف أ٫تية قائمة التدفقات النقدية تكمن يف تزكيد احملللُت ا١تاليُت ٔتعلومات عن 
ا١تقبوضات كا١تدفوعات النقدية خبلؿ الفًتة ا١تالية، كابلتارل االعتماد عليها يف التنبؤ بقدرة ا١تؤسسة يف اٟتصوؿ 

ويل البلـز يف الوقت ا١تناسب، كابلنسبة للمستيمر تعترب قائمة التدفقات النقدية أداة ىامة يف إرشاده على التم
  .3ابالستيمار أك عدمو يف ا١تؤسسة

كأتيت أ٫تيتها أيضا يف كوهنا تبُت األثر النقدم لكافة النشاطات اليت قامت هبا ا١تؤسسة خبلؿ الفًتة ا١تالية 
، كٯتكن أيضا توضيح أ٫تية قائمة 4من كونو تدفقا نقداي داخبل للمؤسسة أك خارجا منهامع بياف طبيعة ىذا األثر 

 التدفقات النقدية فيما يلي:

 إ٬تاد مقاييس لتقييم جودة أرابح ا١تؤسسة لغرض فهم طبيعة أسباب التغَت فيها؛ -

على ا١تصادر الداخلية توضح قائمة التدفقات النقدية سياسة ا١تؤسسة يف ٘تويل أنشطتها كمدل االعتماد  -
 للتمويل ميل حقوؽ ا١تلكية أك مصادر التمويل ا٠تارجية؛

ٯتكن االعتماد عليو من بقية القوائم األخرل كوهنا يصعب التبلعب فيها قياسا لبقية توفر أساسا أكير موثوقية  -
 ؛5القوائم

كد ٖتقق التدفقات النقدية ا١تعلومات التارٮتية للتدفق النقدم تستخدـ كمؤشر لقيمة كتوقيت كمدل أت -
 ا١تستقبلية؛

                                                           
1 Victoria. Firescu & Jenica. Popescu, The Contribution of Cash Flow Indicators In The Terms of Information to 

The Cmpany Performance Analysis, Annals of the University of Craiova, Economic Sciences, Vol. 39, 2011, P 
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2 Jagdish. Kothari & Elisabetta. Barone, Financial Accounting: An International Approach, Pearson 

Education Limited, Harlow, U.K, 2006, P: 239. 
دراسة ٖتليلية  -أديب الكيبلين، استخداـ قائمة التدفقات النقدية لتقييم أداء الشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة األردنيةاثئر عدانف قدكمي، قيس  3
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رللة القادسية للعلـو اإلدارية بد اٟتسُت الساعدم، إ٢تاـ جعفر الشاكم، أ٫تية قائمة التدفقات النقدية كأتثَتىا على القرار االستيمارم، عبلء ع 4
 .90، ص: 2013، 01، العدد 15، اجمللد واالقتصادية

سة تطبيقية يف عينة من ا١تصارؼ العراقية ا٠تاصة ا١تدرجة يف سوؽ درا -كرار سليم عبد الزىر ٛتيدم، أثر التدفقات النقدية التشغيلية على قيمة الشركة  5
 .68، 67، ص ص: 2014، 07، العدد 03اجمللد  وفة،جامعة الك ،رللة ادلثىن للعلـو اإلدارية واالقتصاديةالعراؽ لؤلكراؽ ا١تالية، 
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تفيد يف فحص مدل دقة التقديرات السابق إعدادىا للتدفقات النقدية ا١تستقبلية، كالختبار العبلقة بُت الرْتية  -
 ؛1كصايف التدفق النقدم كأثر تغَت األسعار

ارات ا١تختلفة سواء كاف ذلك يف تستخدـ ا١تعلومات ا١تتعلقة ابلتدفقات النقدية يف تقييم كقياس ٥تاطر االستيم -
 أنشطة التشغيل أك األنشطة االستيمارية أك األنشطة التمويلية؛

تساعد ا١تعلومات اليت توفرىا قائمة التدفق النقدم ا١تستخدمُت لتلك ا١تعلومات يف إعداد ٪تاذج تتضمن القيمة  -
اء ا١تقارانت بينها، كما تساعد ىذه ا١تؤسسات ا١تختلفة كإجر  اٟتالية للتدفقات النقدية كذلك بغرض تقييم

ا١تعلومات أيضا يف تقييم أداء التشغيل للمؤسسات ا١تختلفة بغرض ا١تقارنة بينها نظرا ألف ىذه ا١تعلومات تستبعد 
 اآلاثر ا١تًتتبة على استخداـ معاٞتات ٤تاسبية ٥تتلفة لنفس ا١تعامبلت كاألحداث ا١تالية؛

قات النقدية مستخدميها من ا١تستيمرين كا١تقرضُت يف التنبؤ ٔتقدار النقدية تساعد ا١تعلومات ا١تتعلقة ابلتدف -
ا١تتوقع توزيعها يف شكل أرابح أك فوائد، كىو ما يعترب أحد ا١تتغَتات األساسية يف ٖتديد القيمة اٟتالية لؤلكراؽ 

 ؛2ا١تالية

 يعٍت نوعية األرابح احملققة؛تعطي مؤشر على العبلقة بُت الرْتية كالقدرة على توليد األمواؿ كالذم  -

  .3ُتظهر قدرة ا١تؤسسة على دفع مستحقاهتا قصَتة األجل عندما يطلبها أصحاهبا -

كأتيت أ٫تية القائمة يف تقييم السيولة كاليسر ا١تارل كا١تركنة ا١تالية، حيث يشَت مدلوؿ السيولة إذل االقًتاب 
ة اليت يستغرقها ٖتويل األصوؿ إذل نقدية كطوؿ الفًتة من النقدية لكل من األصوؿ كا٠تصـو )ٔتعٌت طوؿ الفًت 

(، كيقصد ابليسر ا١تارل قدرة ا١تؤسسة على مواجهة التزاماهتا كسداد  البلزمة لتوفَت النقدية البلزمة لسداد ا٠تصـو
ظركؼ ديوهنا عند االستحقاؽ، يف حُت يشَت مدلوؿ ا١تركنة ا١تالية إذل مقدرة ا١تؤسسة لبلستجابة كالتكيف مع ال

  .4ا١تالية ا١تواتية، كاالحتياجات الفجائية كالفرص غَت ا١تتوقعة

كمن خبلؿ ما سبق، يتجلى لنا أ٫تية ا١تعلومات اليت ُتظهرىا قائمة التدفقات النقدية، كٯتكن إ٬تازىا يف 
 النقاط التالية مع إبراز اٞتهات ا١تستفيدة منها، كىي كاآليت:

التدفقات النقدية ابلنسبة ٢تم من خبلؿ تقييم سيولة ا١تعلومات اليت توفرىا قائمة الدائنوف كا١تقرضوف: تربز أ٫تية  -
ا١تؤسسة كمعرفة قدرهتا على سداد قركضهم كفوائد أصل القرض كااللتزامات ا١تًتتبة عليهم ٕتاه ا١توردين كغَتىم 

 نتيجة الشراء ابآلجل؛

                                                           
 .05، ص: 2010ا١تفتوح، كلية التجارة، جامعة بنها،  ، مركز التعليماحملاسبة ادلتقدمةفاركؽ ٚتعة عبد العاؿ، أمل عبد الفضيل عطية،  1
 .386، ص: 2016، كلية التجارة، جامعة القاىرة، احملاسبة يف شركات األمواؿأٛتد عبد ا١توذل الصباغ كآخركف،  2
3

 .91، ص: مرجع سبق ذكره عبلء عبد اٟتسُت الساعدم، إ٢تاـ جعفر الشاكم، 
4
 George W , Gallinger, A Framework for Financial Statement Analysis Part 4: Statement of Cash Flows, 

Business Credit, Vol. 102, Issue 5, PP 32- 37. 
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١تؤسسة على دفع التوزيعات ٢تم، كتساعدىم يف التعرؼ ف: تربز أ٫تيتها ابلنسبة ٢تم يف تقييم مقدرة اك ا١تستيمر  -
 على الوضع النقدم للمؤسسة ْتيث يكونوا على علم هبا، ك٭تتاطوف من إفبلسها؛

العاملوف كا١توظفوف كغَتىم: هتمهم معلومات قائمة التدفقات النقدية يف معرفة مقدرة ا١تؤسسة على دفع  -
 رائب كذلك لتحصيل الضريبة ا١تستحقة على ا١تؤسسة.أجورىم كالسلطات كا١تتميلة يف مديرية الض

 ادلبحث الثاين: إعداد قائمة التدفقات النقدية وطرؽ عرضها

إف طريقة إعداد قائمة التدفقات النقدية تؤثر على احملتول ا١تعلومايت الذم تتضمنو، كاإلفصاح عنو يؤثر 
ٗتاذ القرارات ا١تناسبة. إف األساس الذم تعتمد عليو حتما على إمكانيات ىذه القائمة، كيف تقييم األداء ا١تارل كا

القائمة يف تبويب التدفقات النقدية كفق األنشطة اليبلثة ٮتتلف من ا١تتحصبلت إذل ا١تدفوعات، فقد يتم االعتماد 
على مصدر ا١تتحصبلت كأساس لتبويبها حسب األنشطة اليبلثة، يف حُت أنو يتم االعتماد على نوع االستخداـ  

أف تكوف مصادر ا١تقبوضات )التدفقات الداخلة( من األنشطة التشغيلية، س لتبويب ا١تدفوعات، فإما كأسا
االستيمارية كالتمويلية، كإما أف تكوف مصادر ا١تدفوعات )التدفقات ا٠تارجة( من نفس األنشطة اليبلثة السابقة، 

قدية ككذا طرؽ عرضها، كفق ا١تطالب كسنحاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تبحث التطرؽ إذل إعداد قائمة التدفقات الن
 اآلتية:

 ا١تطلب األكؿ: أساس االستحقاؽ كاألساس النقدم. -

 ا١تطلب الياين: تبويب كإعداد قائمة التدفقات النقدية. -

 ا١تطلب اليالث: الطريقة ا١تباشرة. -

 ا١تطلب الرابع: الطريقة غَت ا١تباشرة. -

 قديادلطلب األوؿ: أساس االستحقاؽ واألساس الن
يستند الفكر احملاسيب على أساس االستحقاؽ ْتيث يتم تسجيل العمليات كاألحداث االقتصادية ا١تختلفة 
اليت ٖتدث داخل ا١تؤسسة كفقا الستحقاقاهتا كبغض النظر فيما إذا مت ٖتصيلها أـ ال، بينما يقـو الفكر ا١تارل على 

 .1فقات نقدية داخلة أك خارجةاألساس النقدم كالذم يهتم ابلعمليات اليت ينجم عنها تد

إف التحوؿ إذل األساس النقدم كاف نتيجة ٖتوؿ عدد من ا١تؤسسات األمريكية من أساس رأس ا١تاؿ 
العامل إذل األساس النقدم يف قياس تغَتات ا١تركز ا١تارل بسبب القلق الذم أصاب ا١تستيمرين كاحملللُت ا١تاليُت عند 

 الذم دل يكن كافيا للتعبَت عن التدفقات النقدية للمشركع ابلشكل استخدامهم أساس االستحقاؽ احملاسيب
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خاصة كأف احملاسبُت يستخدموف عدة طرؽ توزيع ميل الضرائب ا١تؤجلة كاالىتبلكات كإطفاء األصوؿ 1ا١تطلوب
 ذلك ٭تسب رقم صايف الدخل كالذم يف رأم كنتيجةاإليرادات كاالعًتاؼ هبا كغَتىا،  غَت ا١تلموسة كاستحقاؽ

احملللُت ا١تاليُت ال يعطي مؤشرا مقبوال عن القوة اإليرادية للمشركع فضبل عن أساس التكلفة التارٮتية الذم يهمل 
آاثر التضخم كاعتباراهتا، لذا اىتمت األطراؼ ا١تعنية ابلبحث عن معيار أكير كاقعية ميل التدفق النقدم لتقييم 

 .٧2تاح األنشطة التشغيلية أك فشلها

اٞتمع بُت ىذين األساسُت يف أساس اثلث يدعى أساس االستحقاؽ ا١تعدؿ أك األساس النقدم  يتم أحياان
ا١تعدؿ، كيتم فيو تطبيق أساس االستحقاؽ على بعض العناصر كاألساس النقدم على البعض اآلخر، كٔتوجبو ال 

ا١تبالغ ا١تدفوعة مقابل يقـو األساس النقدم بتسجيل عمليات ا١تدينُت كالدائنُت كاالستحقاقات، كإ٪تا تقيد 
 .3األصوؿ اليابتة على اعتبار أهنا أصوؿ كتستهلك على فًتات كما ىو اٟتاؿ ابلنسبة ألساس االستحقاؽ

( إعداد القوائم ا١تالية حسب أساس االستحقاؽ عدا قائمة 01ىذا كيتطلب معيار احملاسبة الدكرل رقم )
سواء مت دفعها أـ دل اؼ اب١تصركفات اليت ٗتص الفًتة ا١تالية التدفقات النقدية، كيستوجب أساس االستحقاؽ االعًت 

يتم، ككذلك االعًتاؼ ابإليرادات ا١تكتسبة كا١تكاسب األخرل سواء مت قبضها أـ دل يتم بغض النظر عن كاقعة 
األساس الدفع أك القبض النقدم، كابلتارل فإف قائمة التدفقات النقدية ىي القائمة الوحيدة اليت يتم إعدادىا على 

النقدم حيث تظهر كافة ا١تصاريف ا١تدفوعة نقدا بغض عن كوف النفقة ٗتدـ ألكير من فًتة مالية، ككذلك 
 . 4اإليرادات حيث يتم إظهار أم إيراد يقبض بغض النظر عن الفًتة ا١تالية ا١تتعلقة بو

راء نقدا أـ على أك ش٦تا سبق أف أساس االستحقاؽ يرتبط ْتدكث العملية سواء كانت بيع  نرلكعليو 
اٟتساب، كيف ىذا اٞتانب يعترب اإليراد أك ا١تصركؼ ٤تققا كيسجل ضمن السجبلت احملاسبية فًتة حدكث 
العملية، أما األساس النقدم فالعربة تكوف ْتدكث العملية سواء كانت بيع أك شراء كقت ٖتصيلها أك صرفها 

اط أك االلتزاـ ابلدفع، كإ٪تا تسجل كقت التحصيل أك فعبل، كال تسجل يف السجبلت احملاسبية عند حدكث االرتب
الصرؼ الفعلي للعملية، كما يُعاب على استخداـ أساس االستحقاؽ ىو خضوعو للتقديرات الشخصية نتيجة 
اختبلؼ طرؽ ا١تعاٞتة احملاسبية لو، كابلتارل تلجأ ا١تؤسسات االقتصادية إلعداد قائمة التدفقات النقدية كفق 

 كونو يُظهر نشاط العمليات احملققة.  األساس النقدم

                                                           
1

 .1225، ص: كرهمرجع سبق ذ  دكانلد كيسو، جَتم ك٬تانت، 

دور قائمة التدفقات النقدية يف ازباذ القرارات االستثمارية من وجهة نظر مراجعي احلساابت يف ادلملكة العربية سيد عبد الرٛتاف عباس بلو،  2
غ. منشورة،   مية،، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، معهد البحوث كدراسات العادل اإلسبلمي، جامعة أـ درماف اإلسبلدراسة ميدانية -السعودية
 .82، 81، ص ص: 2008

، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، جامعة الَتموؾ،  دراسة ميدانية -قائمة التدفقات النقدية ومالءمتها الزباذ القرارات االقتصاديةراب ماجد بصوؿ،  3
 .  53، ص: 2002كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، غ. منشورة، 

4
 .27، ص: مرجع سبق ذكره ـ،دمحم عبد اٟتافظ عبد السبل 
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 ادلطلب الثاين: تبويب وإعداد قائمة التدفقات النقدية

 الفرع األوؿ: تبويب قائمة التدفقات النقدية
تعرض التدفقات النقدية خبلؿ الفًتة ا١تالية مبوبة حسب األنشطة إذل تشغيلية، استيمارية ك٘تويلية بشكل 

تقوًن أثر ىذه األنشطة على ا١تركز ا١تارل للمؤسسة االقتصادية، كمقدار ا١تبالغ يسمح ١تستعملي القوائم ا١تالية ب
، مع مراعاة أف ا١تعاملة الواحدة يف بعض اٟتاالت قد 1النقدية كمكافلاهتا لديها كتقوًن العبلقة بُت تلك األنشطة

رض ما يتضمن كل من فائدة تتضمن تدفقات نقدية ٯتكن أف تبوب كل منها تبويبا ٥تتلفا ميبل السداد النقدم لق
القرض كمبلغ القرض األصلي، أما فائدة القرض فتبوب على أهنا نشاط تشغيلي يف حُت يبوب القرض األصلي 

  .2على أنو نشاط ٘تويلي

كيتم تبويب النقد ا١تستلم كالنقد ا١تدفوع يف قائمة التدفقات النقدية ْتسب أنشطة ا١تؤسسة االقتصادية كما 
 يلي:

التشغيلية: ىي عبارة عن األنشطة الرئيسية ا١تولدة إليرادات ا١تؤسسة، ككذلك األنشطة األخرل اليت  األنشطة -1
ال تعترب أنشطة استيمارية أك ٘تويلية، كتعترب التدفقات النقدية النإتة من األنشطة التشغيلية مؤشرا ىاما يبُت مدل 

يسية تكفي لسداد القركض كتوزيع األرابح النقدية على قدرة ا١تؤسسات على توليد تدفقات نقدية من عملياهتا الرئ
ا١تسا٫تُت ك٘تويل استيمارات جديدة دكف اللجوء إذل مصادر ٘تويل خارجية، كما تفيد ا١تعلومات التارٮتية ا١تتعلقة 

 . 3بليةاب١تكوانت الرئيسية للتدفقات النقدية ا١تتأتية من األنشطة التشغيلية يف التنبؤ ابلتدفقات النقدية ا١تستق

ك٘تيل التدفقات النقدية التشغيلية التعبَت النقدم للربح كوهنا تتولد من األنشطة ا١تنتجة أساسا لو، كتعترب 
ا٢تدؼ األساسي للمؤسسة من ا١تنظور االقتصادم، كتعد ىذه التدفقات النقدية ا١تتعلقة ابلنشاط التشغيلي احملور 

لية اليت تقـو هبا ا١تؤسسة للحصوؿ على تدفقات ٘تويلية من أجل الذم تدكر حولو القرارات االستيمارية كالتموي
تنفيذ بران٣تها االستيمارم، كمن خبلؿ بران٣تها ىذا تقـو ا١تؤسسة برفع كتدعيم مستول النشاط التشغيلي ٢تا مع 

 .4إحداث توسعات بو

لى األصوؿ طويلة األجل األنشطة االستيمارية: كتتضمن ىذه األنشطة اآلاثر النقدية ا١ترتبطة ابٟتصوؿ ع -2
      للتدفقات النقدية االستيمارية ، كيُظهر النشاط االستيمارم يف ا١تؤسسة صايف ا١تستخدـ 5كالتخلص منها
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)كيف أغلب األحواؿ يكوف ىذا الصايف سالبا(، ْتيث يتفق ىذا مع طبيعة النشاط، إذ تكوف االستيمارات اليت 
تها كٗتلصت منها، ك٘تيل النتيجة استيمارات إضافية للمؤسسة ما يستوجب أ٧تزهتا ا١تؤسسة أكرب من تلك اليت ابع

ظهور تلك القيمة السالبة نتيجة ىذا النشاط كاليت تعٍت أنو صايف مستخدـ للتدفقات النقدية االستيمارية، رغم 
نقدية تشغيلية  ذلك يُعد ىذا مؤشرا جيدا لؤلداء، كونو يعٍت زايدة قدرة ا١تؤسسة ا١تستقبلية على توليد تدفقات

 .1٘تكنها من بلوغ أىدافها اب١تستول ا١تطلوب

األنشطة التمويلية: كيقصد ابألنشطة التمويلية أبهنا عبارة عن تلك األنشطة اليت تنتج عنها تغَتات يف حجم  -3
 .2كمكوانت حقوؽ ا١تلكية كاالقًتاض اب١تؤسسة

ا١تؤسسة، كوهنا تُعطي مستخدمي القوائم ا١تالية كللتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية أ٫تية ابلغة يف 
صورة كاملة عن سياسات ا١تؤسسة يف ٘تويل عملياهتا من حقوؽ ا١تلكية، أك التمويل ابالقًتاض، ابعتبار أف ىناؾ 

 .3للتمويل ابالقًتاض الذم إذا ٕتاكزتو ا١تؤسسة فغالبا ما تواجو العسر ا١تارلحد أقصى 

اليت تتيحها التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية تفيد مستخدمي القوائم  إضافة إذل ذلك فإف ا١تعلومات
 .4ا١تالية ك٘تكنهم من التنبؤ ابلتدفقات النقدية ا١تستقبلية من مزكدم رأس ا١تاؿ للمؤسسة

كبشكل عاـ فإف تبويب التدفقات النقدية ىو كضع العناصر يف ٣تموعات ْتيث تشًتؾ كل ٣تموعة يف 
بقية اجملموعات األخرل، بغية ٖتقيق أىداؼ معينة، كيُعد ىذا األمر جوىرم لوظيفة القياس  صفة ٘تيزىا عن

 .5بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ابلطريقة اليت تكفل ٖتقيق أىدافها

 6كتتضح أ٫تية تبويب قائمة التدفقات النقدية طبقا لؤلنشطة الرئيسية للمؤسسة عند إعدادىا فيما يلي:

مليات التحليل كاالستنتاج، كذلك بتجميع ا١تفردات ذات ا٠تصائص ا١تتشاهبة، كفصل ا١تفردات ذات تسهيل ع -
 ا٠تصائص ا١تختلفة؛

 إعطاء صورة كاملة عن سياسات كقرارات اإلدارة يف األنشطة التشغيلية، االستيمارية كالتمويلية. -

 

 
                                                           

، أطركحة اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية ومعلومات قائمة التدفقات النقدية وأثرمها يف احلد من التعثر ادلصريف٧تم الدين إبراىيم حسن دمحم،  1
 .124، ص: 2014غ. منشورة،  ـو كالتكنولوجيا،دكتوراه يف احملاسبة كالتمويل، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعل

2
 .151، ص: مرجع سبق ذكرهعبد العظيم عبد الرٛتاف البشَت مصطفى،  

 .67، ص: مرجع سبق ذكرهحذيفة زايد خليل الدماغُت،  3
4
 David. Alexander, & Et al, International Financial Reporting and Analysis, Op.Cit, P: 535. 

5
 .213، ص: مرجع سبق ذكره د دحدكح،حسن أٛت 

دراسة ٖتليلية على الشركات  -أماؿ أٛتد العمودم، توفيق عبد احملسن ا٠تّياؿ، دراسة العبلقة بُت نسب التدفقات النقدية كالقيمة السوقية لؤلسهم 6
 . 145، ص: 2011، 02، العدد 25، اجمللد االقتصاد واإلدارة -رللة جامعة ادللك عبد العزيزا١تسا٫تة السعودية، 
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 الفرع الثاين: إعداد قائمة التدفقات النقدية
ئمة التدفقات النقدية توفر معلومات تفصيلية عن التغَتات يف أرصدة اٟتساابت اليت يتطلب إعداد قا

حدثت خبلؿ الفًتة احملاسبية، ْتيث يتناكؿ بياف التدفقات النقدية ا١تقبوضات كا١تدفوعات النقدية، نتيجة لذلك 
فقات النقدية، كعادة ما يتوجب على ا١تؤسسة تعديل آاثر استخداـ احملاسبة على أساس االستحقاؽ لتحديد التد

 1من ثبلثة مصادر ىي:أتيت ا١تعلومات إلعداد ىذه القائمة 

ا١تيزانيات ا١تقارنة )قائميت ا١تيزانية ١تدتُت متتاليتُت(: كاليت تستعمل ٟتساب التغَتات يف اٟتساابت غَت النقدية  -1
كا٠تصـو كأسهم ا١تسا٫تُت من بداية بُت أكؿ كآخر مدة، كتشَت ىذه ا١تعلومات إذل مقدار التغَتات يف األصوؿ 

 الفًتة إذل هنايتها.

كشف حساابت النتائج )حساب الدخل( للمدة اٟتالية: كيستعمل للمساعدة يف حساب التدفقات النقدية   -2
 ا١تقدمة أك ا١تستخدمة من األنشطة التشغيلية خبلؿ الفًتة.

حداث اليت تساعد يف توضيح كبل من ا١تعلومات اإلضافية: كاليت تتضمن تفاصيل عن الصفقات كاأل -3
 التدفقات النقدية كغَت النقدية لؤلنشطة التمويلية كاالستيمارية.

كسبب اٟتاجة ١تيزانيتُت كجدكؿ حساابت النتائج )قائمة الدخل( كاحدة ىو أف ا١تيزانية ٘تيل صورة 
ات اٟتاصلة يف بنود ا١تيزانية إال إذا للمؤسسة يف ٟتظة معينة، كىذا ال ٯُتكِّن معد القائمة من التعرؼ على التغَت 

توفرت لو ميزانية لبداية الفًتة كميزانية أخرل لنهايتها، أما سبب االكتفاء بقائمة دخل كاحدة فيعود لكوف قائمة 
 . 2الدخل تُعد على أساس تراكمي ك٘تيل سجبل للفًتة اليت تشملها

ا١تعلومات حوؿ التغَتات التارٮتية يف النقدية كما إذل إلزاـ ا١تؤسسات بتوفَت  07يهدؼ ا١تعيار الدكرل رقم 
يعاد٢تا للمؤسسة كىذا عن طريق قائمة التدفقات النقدية اليت ُتصنف من خبل٢تا التدفقات النقدية خبلؿ الفًتة 
 إذل تدفقات من األنشطة اليبلثة: التشغيلية )أنشطة االستغبلؿ(، االستيمارية كالتمويلية، كقد كرد يف ىذا ا١تعيار

 3ا١تصطلحات التالية اليت ٬تب أف تتضمنها قائمة التدفقات النقدية:

 كيشمل النقد اٞتاىز كالودائع ٖتت الطلب. (Cash)النقد  *

كىي االستيمارات قصَتة األجل عالية السيولة كاليت تكوف قابلة  (Cash equivalents)النقد ا١تعادؿ  *
 خاطر ضليلة من التغَت يف القيمة.للتحوؿ إذل مبالغ معلومة من النقد كىي خاضعة ١ت

                                                           
1
 Jerry J.Weygandt & Et.al ,Financial Accounting, 7

th
ed, John Wiley & Sons Inc, U.S.A , 2010, P: 618. 

، كرقة عمل مقدمة إذل ا١تلتقى الدكرل حوؿ قائمة التدفقات النقدية مدخل رئيسي يف تطوير النظاـ احملاسيب يف اجلزائررحيم حسن، بن فرج زكينة،  2
 .13، ص: 2011ديسمرب، جامعة البليدة،  14ك 13اـ احملاسيب ا١تارل يف مواجهة ا١تعايَت الدكلية للمحاسبة كا١تعايَت الدكلية للمراجعة، يومي النظ

ع الدكرل العريب للمحاسبُت ، اٞتزء )أ(، اجملم( بياف التدفقات النقدية07معايًن احملاسبة الدولية: ادلعيار رقم )ا١تعايَت الدكلية إلعداد التقارير ا١تالية،  3
 .593، ص: 2013القانونيُت، عماف، 
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 : كىي عبارة عن التدفقات الداخلة كا٠تارجة من النقدية كما يعاد٢تا.(Cash Flow)التدفقات النقدية  *

: كىي النشاطات الرئيسية لتوليد اإليراد يف ا١تؤسسة (Operating activities)النشاطات التشغيلية  *
 لنشاطات االستيمارية كالتمويلية.كالنشاطات األخرل اليت ال تعترب من ا

: كىي النشاطات ا١تتميلة يف امتبلؾ األصوؿ طويلة األجل (Investing activities)النشاطات االستيمارية  *
 كالتخلص منها كغَتىا من االستيمارات اليت ال تدخل ضمن البنود اليت تعادؿ النقدية.

اليت ينتج عنها تغَتات يف حجم كمكوانت  ي النشاطات: كى(Financing activities) لتمويليةالنشاطات ا *
 ملكية رأس ا١تاؿ كعمليات االقًتاض اليت تقـو هبا ا١تؤسسة.

ابلنسبة للنقدية تشمل تلك النقدية اٞتاىزة كالودائع ٖتت الطلب، كيتم االحتفاظ عادة ابلنقد من أجل مواجهة  -
ر كاألغراض األخرل. يف حُت النقد ا١تعادؿ ٯتكن ٖتويلو إذل االلتزامات النقدية قصَتة األجل كليس ألجل االستيما

 أشهر أك أقل من اتريخ اٟتصوؿ عليها. 03مبالغ معلومة من النقد خبلؿ 

أما ٓتصوص التدفقات النقدية فتعرضها ا١تؤسسة من أنشطتها ا١تختلفة ابألسلوب األكير مبلءمة ألعما٢تا، 
لمستخدمُت تقدير أثر ىذه النشاطات على ا١تركز ا١تارل كمبلغ فالتصنيف حسب النشاط يوفر معلومات تسمح ل

 النقدية كما يعاد٢تا للمؤسسة، كما ٯتكن استخداـ ىذه ا١تعلومات لتقييم العبلقة بُت تلك النشاطات.

فيما ٮتص النشاطات التشغيلية يعترب مبلغ التدفقات النقدية الناشئ عنها مؤشرا أساسيا عن ا١تدل الذم 
ليات ا١تشركع يف توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الديوف كاٟتفاظ على القدرة التمويلية للمشركع سا٫تت بو عم

١تصادر ٘تويل خارجية، كٯتكن عرض التدفقات كدفع أرابح األسهم، كالقياـ ابستيمارات جديدة دكف اللجوء 
عن الفلات الرئيسية إلٚتارل ا١تقبوضات  النقدية التشغيلية ابستخداـ الطريقة ا١تباشرة، كاليت ٔتوجبها يتم اإلفصاح

       النقدية كإٚتارل ا١تدفوعات النقدية، أك الطريقة غَت ا١تباشرة كاليت ٔتوجبها يتم تعديل صايف النتيجة )الربح( 
أك ا٠تسارة أبثر العمليات ذات الطبيعة غَت النقدية كأية مبالغ مؤجلة أك مستحقة عن مقبوضات أك مدفوعات 

أك  يلية يف ا١تاضي أك ا١تستقبل، ككذلك بنود الدخل أك ا١تصركؼ ا١تتعلقة ابلتدفقات النقدية االستيمارية نقدية تشغ
   . 1التمويلية

من خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف التدفقات النقدية تبوب حسب األنشطة اليبلثة التشغيلية، االستيمارية 
( ْتيث كجب على ا١تؤسسات أف تُعد قائمة 07رقم ) كالتمويلية كىذا ما نص عليو ا١تعيار احملاسيب الدكرل

بتوفَت معلومات تفصيلية عن التغَتات اليت حدثت يف أرصدة اٟتساابت التدفقات النقدية كفق ىذه األنشطة 
ا١تتعلقة ابألنشطة اليبلثة كتعترب معلومات قائمة التدفقات النقدية ىامة كوهنا توفر معلومات عن حجم السيولة 

                                                           
األمهية النسبية للنسب ادلالية ادلشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف تقييم السيولة وجودة األرابح وذلك من عبد الناصر شحدة السيد أٛتد،  1

، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، جامعة الشرؽ األكسط ؽ ادلالية يف بورصة عمافوجهة نظر زلللي االئتماف يف البنوؾ التجارية األردنية وزلللي األورا
 .29، 28، ص ص: 2008 غ. منشورة، للدراسات العليا، األردف،



لقائمة التدفقات النقديةطار ادلفاىيمي اإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لفصل األوؿا  

27 
 

ة ا١تؤسسات على سداد التزاماهتا، ىذا كتستخدـ كأداة ٖتليلية ٯتكن من خبل٢تا تقييم قدرة ا١تؤسسة كتقييم مقدر 
 على خدمة الدين كاالقًتاض كدفع التوزيعات على ا١تسا٫تُت أك التوسع السريع.

 ادلطلب الثالث: عرض قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة ادلباشرة
دفقات النقدية: الطريقة ا١تباشرة كالطريقة غَت ا١تباشرة، كتتطلب ا١تعايَت ىناؾ طريقتاف إلعداد قائمة الت

احملاسبية استخداـ الطريقة ا١تباشرة إلعداد قائمة التدفقات النقدية، كلكن أجازت استخداـ الطريقة غَت ا١تباشرة. 
ق لقائمة التدفقات النقدية عن كحىت يف حالة استخداـ الطريقة ا١تباشرة، تتطلب ا١تعايَت احملاسبية اإلفصاح يف ملح

جدكؿ يبُت الفركؽ بُت صايف الدخل كصايف التدفقات النقدية من العمليات، كابلتارل ٯتكن اٟتصوؿ على نفس 
 .1ا١تعلومات اليت تتضمنها الطريقة غَت ا١تباشرة

تلك الطريقة  سنتناكؿ يف ىذا ا١تطلب عرض قائمة التدفقات النقدية كفق الطريقة ا١تباشرة كاليت نقصد هبا
إلعداد قائمة التدفقات النقدية ابستخداـ األسلوب الذم يقـو على احتساب ا١تتحصبلت كا١تدفوعات النقدية 
الفعلية للدكرات الرئيسية اليبلثة لنشاط ا١تؤسسة بطريقة مباشرة من خبلؿ معرفة كم قُبض فعبل؟ ككم ُدفع فعبل؟ 

ب ىذه الطريقة يتم بياف كل نوع رئيسي للمقبوضات . كٔتوج2لكل عنصر من عناصر الدكرات األساسية
كا١تدفوعات النقدية التشغيلية بشكل مفصل، حيث تنزؿ ا١تدفوعات النقدية من ا١تقبوضات النقدية من أجل 

كتعترب ىذه الطريقة أكير انسجاما مع  ،3ٖتديد صايف النقدية ا١تتأتية )أك ا١تستخدمة( من األنشطة التشغيلية
قائمة التدفقات النقدية ا١تتميل يف توفَت معلومات عن ا١تتحصبلت النقدية كا١تدفوعات النقدية  الغرض من إعداد

 4خبلؿ الفًتة ا١تعينة، كىذا يساعد أكير على تقدير:

 قدرة ا١تؤسسة على ٕتميع نقدية من أنشطتها التشغيلية كافية للوفاء يف األجل القصَت؛ -

  عملياهتا التشغيلية؛قدرة ا١تؤسسة على إعادة االستيمار يف -

 قدرة ا١تؤسسة على دفع توزيعات أرابح نقدية للمبلؾ. -

                                                           
 .198، ص: 2013، دار كائل للنشر، عماف، 7، ط التحليل ادلايل ابستخداـ البياانت ادلالية٤تمود عبد اٟتليم ا٠تبليلة،  1
بناء وربليل جدوؿ تدفقات اخلزينة حالة رلمع  (IAS 07)قراءة مالية للمعيار احملاسيب الدويل السابع ب، ضي بن السليماف بلعور، عل 2

SAIDALالدكلية،  ، كرقة عمل مقدمة إذل ا١تلتقى الدكرل حوؿ اإلطار ا١تفاىيمي للنظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتديد كآليات تطبيقو يف ظل ا١تعايَت احملاسبية
 .03، ص: 2011نوفمرب، جامعة البليدة،  18 -16أايـ 

، ص: 2010، دار الصفاء للنشر، عماف، 1، ط تنظيم اإلدارة ادلالية من أجل ترشيد اإلنفاؽ احلكومي ومكافحة الفساددمحم حسُت الوادم،  3
113. 

4
 .159، ص: مرجع سبق ذكرهعبد العظيم عبد الرٛتاف البشَت مصطفى،  
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يف احتساب التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  الطريقة ا١تباشرة (Stolowy & Lebas)كُيصنف 
 1إذل تصنيفُت ٫تا:

اسبية )ا١تبيعات، : عندما يتم تعديل التدفقات احمل(Semi-Direct Method)الطريقة شبو ا١تباشرة  -أ
ا١تشًتايت، أجور ا١توظفُت كغَتىا( ابلتغَتات يف ا١تخزكف أك التشغيل، أك ابلذمم ا١تدينة كالدائنة إلعطاء التدفقات 
النقدية للمدة، فعلى سبيل ا١تياؿ النقد ا١تستلم من الزابئن يساكم )ا١تبيعات( مطركحا منها )التغَتات يف حساابت 

 ا١تدينوف(.

: عندما يتم إدخاؿ التدفقات النقدية بشكل مباشر (True Direct Method)باشرة اٟتقيقية الطريقة ا١ت -ب
 يف قائمة التدفقات النقدية من السجبلت احملاسبية اليت تسجل حركة النقد يف حساب " النقد لدل ا١تصارؼ".

 كفق النموذج اآليت:، (07تُعد قائمة التدفقات النقدية ابالعتماد على ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Stolowy, Herve & Lebas, Michel .J, Corporate Financial Reporting, Cengage Learning EMEA,U.K 2002, P: 

533. 
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 ت النقدية وفقا للطريقة ادلباشرة(: قائمة التدفقا1-2اجلدوؿ رقم )
 كلي جزئي البياف

 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:
  Xxx النقدية من ا١تقبوضات من العمبلء

  (xxx) النقدية ا١تدفوعة للموردين
  (xxx) النقدية ا١تدفوعة للمصركفات

 xxx  ايف التدفق النقدم من األنشطة التشغيليةص
 التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:

  Xxx نقدية ٤تصلة من بيع األراضي
  Xxx نقدية ٤تصلة من بيع االستيمارات طويلة األجل

  (xxx) النقدية ا١تدفوعة لشراء آالت كمعدات
  (xxx) النقدية ا١تدفوعة لشراء استيمارات طويلة األجل
 xxx  صايف التدفق النقدم من األنشطة االستيمارية

 التدفق النقدي من األنشطة التمويلية:
  Xxx نقدية ٤تصلة من إصدار أسهم

  Xxx نقدية ٤تصلة من إقراض طويل األجل
  (xxx) توزيعات أرابح نقدية

 xxx  صايف التدفق من األنشطة االستيمارية
 xxx  عاـصايف التدفق النقدم خبلؿ ال

 xxx  ُيضاؼ: رصيد النقدية كما يعاد٢تا يف بداية الفًتة
 xxx  رصيد النقدية كما يعاد٢تا يف هناية الفًتة

دراسة  -سامح مؤيد العطعوط، مفيد الظاىر، أثر مقاييس التدفقات النقدية يف تفسَت العوائد السوقية العادية لؤلسهم دلصدر:ا
، ص: 2010، 21، العدد رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألحباث والدراساتامة الفلسطينية، ميدانية على شركات ا١تسا٫تة الع

61. 

إلعداد ( قد أكضح النموذج ا١تيارل 07من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم )
ا١تباشرة، كىو يوضح حساب قائمة التدفقات النقدية للمؤسسات االقتصادية كالذم ينبغي التقيد بو كفقا للطريقة 

 التدفقات النقدية لؤلنشطة اليبلثة للمؤسسة تشغيلية، استيمارية ك٘تويلية.

( ا١تؤسسات على إعداد قائمة التدفقات النقدية كفق الطريقة ا١تباشرة ١تا 07لقد شجع ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم )
 .1نقدية ا١تستقبلية ال توفرىا الطريقة غَت ا١تباشرةتوفره ىذه الطريقة من معلومات ٘تكن من تقدير التدفقات ال

                                                           
 .31، ص: مرجع سبق ذكرهدمحم يوسف ا٢تباش،   1
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كمن خبلؿ اٞتدكؿ السابق الذم يبُت إعداد قائمة التدفقات النقدية كفقا للطريقة ا١تباشرة، ٯتكننا توضيح 
 العناصر ا١تؤثرة يف إعداد قائمة التدفقات ٔتوجب ىذه الطريقة كىذا من خبلؿ الشكل التارل:

  

ناصر ا١تكونة لقائمة التدفقات النقدية ا١تعّدة ٔتوجب الطريقة ا١تباشرة، ْتيث يوضح يوضح الشكل أعبله الع
العمليات اليت تؤثر يف التدفقات النقدية كتساىم يف تغَتاهتا زايدة أك نقصاان، أم تلك اليت ُتربز العمليات النقدية 

 الداخلة كا٠تارجة لؤلنشطة اليبلثة داخل ا١تؤسسة.
 

 يف اجلزائر: SCFالنقدية من خالؿ حساابت النظاـ احملاسيب ادلايل  ناء قائمة التدفقاتب 

يف كيفية عرض قائمة التدفقات  01النظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتزائرم يتوافق مع ا١تعيار احملاسيب الدكرل 
 .1النقدية، حيث يتم عرض ىذه القائمة كفقا لطريقتُت، الطريقة ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة

 2صر ا١تكونة لتدفقات ا٠تزينة )التدفقات النقدية( كما يلي:كيتم حساب العنا

                                                           
عرض  01ادلعيار احملاسيب الدويل  -أثر تطبيق معايًن التقارير ادلالية الدولية على تقييم األداء ادلايل يف ادلؤسسات اجلزائريةجودم دمحم رمزم،  1

 -، أطركحة دكتوراه يف علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة بسكرةالقوائم ادلالية: دراسة حالة جملموعة من ادلؤسسات
 .78، ص: 2015 غ. منشورة، اٞتزائر،

، 174، ص ص: 2012، دار زىراف للنشر، عماف، 1، ط RSIFالتحليل ادلايل احلديث طبقا للمعايًن الدولية لإلبالغ ادلايل شعيب شنوؼ،  2
175. 
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  كظيفة االستغبلؿ من خبلؿ األنشطة التشغيلية: تشمل العناصر التالية: -1

ا١تبيعات من البضائع كا١تنتجات ا١تصنعة، ا٠تدمات  70التحصيل ا١تقبوض من الزابئن كتشمل ما يلي: حساب  -
(: -٬تب استيناء كطرح ) -التخفيضات التجارية ا١تمنوحة 709ا حساب ما عد -ا١تقدمة كا١تنتوجات ا١تلحقة
الزابئن كاٟتساابت ا١تلحقة، كذلك من خبلؿ الفرؽ بُت رصيد أخر مدة كرصيد  411التغَت يف رصيد حساب 

 أكؿ مدة.

اإليرادات االستينائية عن  757إعاانت االستغبلؿ، كحساب  74التحصيبلت األخرل اليت تضم حساب  -
اإليرادات ا١تسجلة  487اإليرادات األخرل للتسيَت اٞتارم، كالتغَت يف حساب  758يات التسيَت، كحساب عمل

 مسبقا.

 609ا١تشًتايت ا١تستهلكة ما عدا حساب  60ا١تبالغ ا١تدفوعة للموردين كا١تستخدمُت كتضم ما يلي: حساب  -
أعباء  63دمات ا٠تارجية، حساب ا٠ت 61التخفيضات التجارية ا١تتحصل عليها من ا١تشًتايت، حساب 

ا١تورد كا١تخزكانت كا٠تدمات، التغَت يف رصيد  401(: التغَت يف رصيد حساب -ا١تستخدمُت، كُيستيٌت منها )
ا١تستخدموف كاٟتساابت ا١تلحقة،  42اٟتساابت األخرل الدائنة أك ا١تدينة، التغَت يف حساب  467حساب 

 كاٟتساابت ا١تلحقة. ا٢تيلات االجتماعية 43التغَت يف حساب 

الضرائب كالرسـو كا١تدفوعات ا١تماثلة، حساب  64ككذلك ا١تبالغ ا١تدفوعة ١تتعاملُت آخرين كتشمل: حساب  -
الرسم على القيمة ا١تضافة، التغَت يف  445( التغَت يف رصيد حساب -األعباء الوظيفية األخرل، كُيستيٌت ) 65

 األعباء ا١تسجلة مسبقا. 486رصيد حساب 

 األعباء ا١تالية. 66فوائد كمصاريف مالية أخرل مدفوعة تضم حساب  -

الضرائب على األرابح من نتائج األنشطة  695الضرائب على النتائج ا١تدفوعة كٖتسب كما يلي: حساب  -
 الدكلة كالضرائب على النتائج. 444( التغَت يف رصيد حساب -العادية كيُطرح منها )

 67اإليرادات غَت العادية كحساب  77ة ابلعناصر غَت العادية ك٘تيل الفرؽ بُت حساب تدفقات ا٠تزينة ا١ترتبط -
 األعباء غَت العادية.

تشمل عمليات تسديد أمواؿ من أجل اقتناء استيمار  1كظيفة االستيمار من خبلؿ األنشطة االستيمارية: -2
 ي:كٖتصيل لؤلمواؿ عن طريق التنازؿ عن أصل طويل األجل، كٖتدد كما يل

)+( التحصيل الناتج من عمليات التنازؿ عن القيم اليابتة ا١تالية: التحصيل الناتج عن عمليات التنازؿ عن اليابتة 
 ا١تالية كتتميل يف سعر التنازؿ عن القيم اليابتة ا١تالية.

                                                           
 .177، 176نفس ا١ترجع، ص ص:  1
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ازؿ عن القيم اليابتة )+( التحصيل الناتج من عمليات التنازؿ عن القيم اليابتة ا١تادية كا١تعنوية كتتميل يف سعر التن
 ا١تادية كا١تعنوية.

 76)+( الفوائد احملصلة من توظيفات األمواؿ: الفوائد احملصلة من توظيفات األمواؿ كتتميل يف حساب 
 اإليرادات مالية.

 )+( اٟتصص كاألقساط ا١تقبوضة من النتائج ا١تستلمة.

 القيم اليابتة ا١تادية كا١تعنوية للسنة ا١تالية، ابإلضافة إذل ( تسديدات ٟتيازة قيم اثبتة مادية كمعنوية ك٘تيل التغَت يف-)
 القيمة احملاسبية الصافية للتنازؿ عن القيم اليابتة ا١تادية كا١تعنوية.

( تسديدات ٟتيازة قيم اثبتة مالية ك٘تيل التغَت يف القيم اليابتة ا١تالية، ابإلضافة إذل القيمة احملاسبية الصافية -)
 قيم اليابتة ا١تادية كا١تعنوية.للتنازؿ عن ال

كظيفة االستيمار من خبلؿ األنشطة االستيمارية: كىي أنشطة تكوف انٕتة عن حركة حجم كبنية األمواؿ  -3
 ا٠تاصة أك القركض، كتشمل ما يلي:

رأس ا١تاؿ، ابإلضافة إذل التغَت يف حساب  101التحصيل الناتج من إصدار أسهم تتميل يف التغَت يف حساب  -
 العبلكات ا١ترتبطة برأس ماؿ ا١تؤسسة. 103

نتيجة السنة ا١تالية السابقة غَت ا١تسجلة يف  12اٟتصص كالتوزيعات اليت مت القياـ هبا كتتميل يف حساب  -
 االحتياطات.

 القركض كالديوف ا١تماثلة. 16التحصيبلت ا١تتأتية من القركض: كتتميل يف التغَت يف حساب  -

 الديوف األخرل ا١تماثلة: كتتميل يف الديوف اٞتديدة ا١تتحصل عليها خبلؿ السنة ا١تالية.تسديدات القركض أك  -

أما أتثَتات تغَتات أسعار الصرؼ على النقدايت كما يعاد٢تا فتتميل يف أتثَتات تغَت سعر الصرؼ على 
١تدل سهلة التحوؿ إذل األمواؿ يف الصندكؽ كالودائع كااللتزامات ذات األجل القصَت ٔتعٌت التوظيفات قصَتة ا

 سيولة.

 الطريقة ا١تباشرة: –كفيما يلي عرض للشكل النموذجي ٞتدكؿ تدفقات ا٠تزينة 
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 الطريقة ادلباشرة - SCF(: الشكل النموذجي لقائمة التدفقات النقدية وفق 1-3اجلدوؿ رقم )
 أرصدة الدورة السابقة الدورة اجلارية إحاالت البيػػػػػػاف

    ة من النشاطات التشغيلية:تدفقات اخلزين
    التحصيل من الزابئن

    ا١تستخدمُت –ا١تبالغ ا١تسددة إذل ا١توردين 
    فوائد كمصاريف مالية أخرل مدفوعة

    ضرائب مدفوعة على النتيجة
    تدفقات ا٠تزينة قبل العناصر االستينائية

    تدفقات ا٠تزينة ا١ترتبطة ابلعناصر االستينائية
    دفقات ا٠تزينة الصافية للنشطات التشغيليةت

    تدفقات اخلزينة من النشاطات االستثمارية:
    ا١تدفوعات ا٠تاصة ابقتناء القيم اليابتة

    التحصيل ا٠تاص ابلتنازؿ عن القيم اليابتة
    ا١تدفوعات ا٠تاصة ابقتناء القيم ا١تالية

    فوائد ٤تصلة من التوظيفات ا١تالية
    صص كأقساط مقبوضة من النتائجح

    تدفقات ا٠تزينة الصافية للنشاطات االستيمارية
    تدفقات اخلزينة من النشاطات التمويلية:

    التحصيل الناتج من إصدار األسهم
    حصص كتوزيعات أخرل

    ٖتصيل القركض
    تسديد الديوف كقركض أخرل

    التمويليةتدفقات ا٠تزينة الصافية للنشاطات 
    مؤشر تغَت أسعار الصرؼ يف السيولة

    تغَت ا٠تزينة خبلؿ السنة ا١تالية
    ا٠تزينة كشبو ا٠تزينة يف بداية الدكرة
    ا٠تزينة كشبو ا٠تزينة يف هناية الدكرة

    تغَت ا٠تزينة خبلؿ السنة ا١تالية
    ا١تقاربة مع النتيجة احملاسبية

قواعد التقييم واحملاسبة وزلتوى الكشوؼ ادلالية وعرضها وكذا مدونة ، 2008جويلية  26ؤرخ يف القرار ا١ت ادلصدر:
 .35، ص: 2009اٞتزائر، مارس ، 19، اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، العدد احلساابت وقواعد سًنىا
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النقدية كفق الطريقة ا١تباشرة من خبلؿ ما مت تناكلو يف ىذا ا١تطلب ٯتكن القوؿ أف  إعداد قائمة التدفقات 
تشبو ٟتد كبَت قائمة الدخل كفقا لؤلساس النقدم كىي ٘تتاز بكوهنا تبُت كبل من ا١تتحصبلت النقدية كا١تدفوعات 
ا١ترتبطة أبنشطة التشغيل كما أهنا تسهم يف معرفة مصادر ا١تتحصبلت النقدية كالغرض من ا١تدفوعات النقدية 

 ه يفيد يف تقدير التدفقات النقدية مستقببل كاٗتاذ القرارات ا١تناسبة من قبل ا١تسَت ا١تارل.لؤلنشطة اليبلثة كىذا بدكر 

 ادلطلب الرابع: عرض قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة غًن ادلباشرة

تعديبلت ٔتوجب ىذه الطريقة يتم ٖتديد صايف التدفق النقدم من األنشطة التشغيلية من خبلؿ إجراء 
الظاىر يف قائمة الدخل كونو معد ابالستناد ألساس االستحقاؽ كليس األساس ربح احملاسيب على صايف ال

يشجع  ما ٯتيز ىذه الطريقة عن سابقتها سهولة اٟتصوؿ على ا١تتطلبات، كيسر الفهم كالتحليل، حيث .1النقدم
FASB ت النقدية للعمليات من . ككفقا للطريقة غَت ا١تباشرة يتم احتساب التدفقا2على استخداـ ىذه الطريقة

خبلؿ إجراء تعديبلت على صايف الدخل ١تعاٞتة مصادر االختبلؼ بُت صايف الدخل كالتدفقات النقدية من 
 3العمليات، كىذه التعديبلت على صايف الدخل ىي:

 تعديبلت خاصة ابلبنود غَت النقدية بطبيعتها:  -1

فات االىتبلؾ كاإلطفاء اليت ال يًتتب عليها تدفق بعض بنود قائمة الدخل غَت نقدية بطبيعتها، ميل مصرك 
 نقدم، كإللغاء أثرىا على صايف الدخل، يتم إضافتها لصايف الدخل للوصوؿ إذل صايف التدفقات للمبيعات.

 تعديبلت خاصة ابلبنود اليت ال تتعلق ابلعمليات: -2

٢تا عبلقة ابلعمليات، ميل  البنود اليت تظهر يف قائمة الدخل كتؤثر على قياس صايف الدخل ليسبعض 
أرابح كخسائر بيع األصوؿ اليابتة كأرابح تسوية الديوف كميل ىذه البنود تتعلق أبنشطة استيمارية أك ٘تويلية، 
كلذلك يتم إلغاء أثرىا على صايف الدخل من خبلؿ طرح األرابح، كإضافة ا٠تسائر لصايف الدخل للوصوؿ إذل 

 التدفقات النقدية من العمليات.

 تعديبلت خاصة ابلتغَتات يف رأس ا١تاؿ العامل: -3

تشمل بنود رأس ا١تاؿ العامل األصوؿ ا١تتداكلة كا٠تصـو ا١تتداكلة، كتتم التعديبلت على صايف الدخل ألثر 
التغَتات يف قيم األصوؿ ا١تتداكلة إبضافة النقص كطرح الزايدة، بينما ابلنسبة للخصـو ا١تتداكلة يتم إضافة الزايدة 

 ح النقصاف من صايف الدخل للوصوؿ إذل التدفقات النقدية من العمليات.كطر 

                                                           
1
 Belverd E.Needles, Jr & Marian Powers, Financial Accounting, 9

th
 ed, Houghton Mifflin Company, New 

York, 2007, P: 660. 
 .03، ص: مرجع سبق ذكرهسليماف بلعور، علي بن الطيب،  2
 .76،77، ص ص: مرجع سبق ذكرهحذيفة زايد خليل الدماغُت،  3
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 .كيوضح اٞتدكؿ التارل قائمة التدفقات النقدية معّدة ابستخداـ الطريقة غَت ا١تباشرة
 (: قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة غًن ادلباشرة1-4اجلدوؿ رقم )

 مبلغ كلي مبلغ جزئي البيػػػػػػػاف
 دي من األنشطة التشغيليةالتدفق النق

 صايف الربح قبل الضريبة
 االىتبلؾ 

 أرابح االستيمارات
 الفوائد

 الربح التشغيلي قبل التغًن يف رأس ادلاؿ العامل
 زايدة يف العمبلء

 ا٩تفاض يف ا١تخزكانت
 النقص يف الذمم الدائنة التجارية

 النقد الناتج عن عمليات التشغيل
 الفائدة ا١تدفوعة

 ى الدخل ا١تدفوعةالضرائب عل
 صايف التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
 التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

 نقدية ٤تصلة من بيع أراضي ك٦تتلكات كمعدات
 نقدية ٤تصلة من بيع استيمارات طويلة األجل

 النقدية ا١تدفوعة لشراء أراضي ك٦تتلكات كمعدات
 األجلالنقدية ا١تدفوعة لشراء استيمارات طويلة 

 صايف التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
 التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
 نقدية ٤تصلة من اقًتاض طويل األجل

 نقدية ٤تصلة من إصدار أسهم
 النقدية ا١تدفوعة لتسديد قركض كأكراؽ دفع طويلة األجل

 توزيعات أرابح نقدية
 صايف التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

 يف التدفق النقدي خالؿ العاـصا
 ُيضاؼ: رصيد النقدية يف بداية العاـ

 رصيد النقدية يف هناية العاـ

 
xxx 
xxx 

(xxx) 
Xxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx 
 
 
 
 
 

xxx 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

xxx 
(xxx) 

xxx 
(xxx) 

xxx 
(xxx) 
(xxx) 

 
 

xxx 
xxx 

(xxx) 
(xxx) 

 
 

xxx 
xxx 

(xxx) 
(xxx) 

 

Source8 Barry Elliott & Jamie Elliott, Financial Accounting & Repporting, 14
th

 ed, 

Pearson Education  Limited, London, 2011, P: 673. 
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كمن خبلؿ اٞتدكؿ السابق الذم يبُت إعداد قائمة التدفقات النقدية كفقا للطريقة غَت ا١تباشرة، ٯتكننا 
 د قائمة التدفقات النقدية ٔتوجب ىذه الطريقة، كىذا من خبلؿ الشكل التارل:توضيح العناصر ا١تؤثرة يف إعدا

 
نبلحظ من خبلؿ الشكل أعبله أف العناصر ا١تكونة لقائمة التدفقات النقدية ٔتوجب الطريقة غَت ا١تباشرة، 

دية من األنشطة النق، يتم ٔتوجبها الوصوؿ إذل صايف التدفقات 07ككما كردت يف ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم 
التشغيلية من خبلؿ استخداـ صايف الربح كفقا ألساس االستحقاؽ قبل الفوائد كالضرائب كتعديلو إبضافة اىتبلؾ 
األصوؿ غَت ا١تتداكلة كأية نفقات ال ٖتتاج إذل نقدية مدفوعة، كطرح مكاسب بيع األصوؿ الرأٝتالية، فقد ينتج 

مكاسب أك خسائر تظهر يف حساابت النتائج، إال أف قيمة ىذه  ةعن عملية التخلص من األصوؿ غَت ا١تتداكل
ىذه البنود من صايف  تُلغىا١تكاسب أك ا٠تسائر ال تعد من األنشطة التشغيلية بل تعترب أنشطة استيمارية، كابلتارل 

اؿ العامل ىا ضمن األنشطة االستيمارية، مث نقـو بطرح التغَتات اليت تطرأ على بنود رأس ا١تالربح كذلك إلظهار 
من خبلؿ إضافة النقص يف األصوؿ ا١تتداكلة كزايدة ا٠تصـو ا١تتداكلة، كطرح الزايدة يف األصوؿ ا١تتداكلة كالنقص 
يف ا٠تصـو ا١تتداكلة، أما ٓتصوص التدفقات النقدية من عمليات االستيمار كالتمويل فهي مشاهبة للطريقة ا١تباشرة 

 اليت مت تفصيلها سابقا.
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 وفق الطريقة غًن ادلباشرة: SCFلتدفقات النقدية حسب النظاـ احملاسيب ادلايل بناء قائمة ا 
إف الطريقة غَت ا١تباشرة اليت يُعد من خبل٢تا جدكؿ تدفقات ا٠تزينة )التدفقات النقدية( من قبل ا١تشرع 

 1اٞتزائرم ترتكز على تصحيح كتسوية النتيجة الصافية للسنة ا١تالية مع األخذ ابٟتسباف:
 ؛ر ا١تعامبلت دكف التأثَت يف ا٠تزينة )االىتبلكات، تغَتات الزابئن، ا١تخزكانت، تغَتات ا١توردين،...(آاث -

 التفاكت أك التسوايت )الضرائب ا١تؤجلة(؛ -

التدفقات ا١تالية ا١ترتبطة أبنشطة االستيمار أك التمويل )قيمة التنازؿ الزائدة أك الناقصة( كىذه التدفقات تقدـ   -
 حدل.كبل على 

إف ىذا النموذج ٞتدكؿ تدفقات ا٠تزينة ابلطريقة غَت ا١تباشرة مت تبنيو من قبل ٣تلس ا٠ترباء احملاسبُت 
الفرنسيُت، كا٢تدؼ منو ٘تييل إيرادات كنفقات ا١تؤسسة لدكرة معينة كذلك بتقسيمها حسب الوظائف الرئيسية 

ويل، كاٞتدكؿ التارل يوضح قائمة التدفقات النقدية اليبلثة لنشاط كل من االستغبلؿ )التشغيل(، االستيمار كالتم
 حسب النظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتزائرم كفق الطريقة غَت ا١تباشرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كرقة عمل مقدمة إذل ا١تلتقى الدكرل حوؿ اإلطار ا١تفاىيمي للنظاـ احملاسيب ا١تارل جدوؿ تدفقات اخلزينةؼ، اشنبو نصر الدين بن نذير، عمار  1

 .8، 7، ص ص: 2011وفمرب، جامعة البليدة، ن 18 – 16اٞتديد كآليات تطبيقو يف ظل ا١تعايَت احملاسبية الدكلية، أايـ 
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 الطريقة غًن ادلباشرة – SCF(: الشكل النموذجي لقائمة التدفقات النقدية وفق 1-5اجلدوؿ رقم )
 N-1السنة ادلالية  Nالسنة ادلالية  مالحظة البياف

 تدفقات اخلزينة ادلتأتية من أنشطة االستغالؿ:
 صايف نتيجة السنة ا١تالية

 تصحيحات )تسوايت( لػػػػػِ:
  األرصدةاالىتبلكات ك 
 تغَت الضرائب ا١تؤجلة 
 تغَت ا١تخزكانت 
 األخرل لدائنةتغَت الزابئن كحساابت ا 
 تغَت ا١توردين كالديوف األخرل 
  من الضرائبنقص أك زايدة يف قيمة التنازؿ الصافية 

   

    تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط )أ(
 تدفقات اخلزينة ادلتأتية من عمليات االستثمار

 مسحوابت عن اقتناء تيبيتات
 تيبيتاتٖتصيبلت التنازؿ عن 

 (1أتثَت تغَتات ٤تيط اإلدماج )التجميع( )

   

    تدفقات اخلزينة ادلرتبطة بعمليات االستثمار )ب(
 زينة ادلتأتية من عمليات التمويلتدفقات اخل

 اٟتصص ا١تدفوعة للمسا٫تُت
 زايدة رأس ا١تاؿ النقدم

 إصدار قركض
 تسديد القركض

   

    تدفقات اخلزينة ادلرتبطة بعمليات التمويل )ج(
    تغًن اخلزينة للفرتة )أ + ب + ج(

 ا٠تزينة عند افتتاح السنة ا١تاليةأمواؿ 
 السنة ا١تاليةا٠تزينة عند إقفاؿ أمواؿ 

 (1أتثَت تغَتات سعر العمبلت األجنبية )

   

    تغًن اخلزينة خالؿ الفرتة
                             يستعمل إال يف تقدًن الكشوؼ ا١تالية ا١تد٣تة                                                                                   ( ال 1)

قواعد التقييم كاحملاسبة ك٤تتول الكشوؼ ا١تالية كعرضها ككذا مدكنة اٟتساابت ، 2008جويلية  26قرار ا١تؤرخ يف ال ادلصدر:
 .36، ص: مرجع سبق ذكره كقواعد سَتىا،
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يكمن الفرؽ األساسي بُت الطريقة ا١تباشرة كالطريقة غَت ا١تباشرة يف إعداد قائمة التدفقات النقدية ىو فقط 
صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية، أما حساب صايف التدفق النقدم من األنشطة يف كيفية ٖتديد 

 .1االستيمارية كالتمويلية فهو متشابو بُت الطريقتُت كال يوجد اختبلؼ بينهما

كما ٯتكن استنتاجو من خبلؿ ا١تقارنة بُت الطريقتُت ىو أف الطريقة ا١تباشرة من حيث العرض تعد األفضل  
ا تربز التدفقات النقدية الداخلة كا٠تارجة كتفضلها ا١تعايَت احملاسبية الدكلية كىي تساعد كيَتا يف تقدير كوهن

التدفقات النقدية ا١تستقبلية، ككذا تقييم الوضع النقدم كٖتديد مدل قدرة ا١تؤسسة على مقابلة احتياجاهتا 
ث اإلعداد كيُفضلها معدم القوائم ا١تالية من حيث النقدية، يف حُت أف الطريقة غَت ا١تباشرة تعترب سهلة من حي

 ذلك.

 ادلبحث الثالث: التحليل ادلايل لقائمة التدفقات النقدية

تعد قائمة التدفقات النقدية ٔتيابة كسيلة ىامة إلببلغ ا١تعلومات ا١تتعلقة ابلتدفق النقدم للمؤسسة خبلؿ 
خرل اليت ُٖتَلْل حىت تؤدم الوظائف ا١ترجوة منها ْتيث تساعد فًتة زمنية معينة، كىي كغَتىا من القوائم ا١تالية األ

بشكل صائب، كالتحليل ا١تارل لقائمة التدفقات النقدية يستفيد منو كافة مستخدمي ىذه القوائم يف اٗتاذ قراراهتم 
تناكؿ من األطراؼ ا١تهتمة بوضع ا١تؤسسة يف تقييم كضعها النقدم كىذا على مستول الرْتية كالسيولة لديها، كسن

خبلؿ ىذا ا١تبحث مفهـو التحليل ا١تارل، كالتعرؼ على التحليل األفقي كالعمودم ٢تذه القائمة كأخَتا نتطرؽ إذل 
التحليل ابستخداـ النسب ا١تالية ا١تشتقة من قائمة التدفقات النقدية، كنناقش ما ذكر أعبله يف ىذا ا١تبحث من 

 خبلؿ ا١تطالب التالية:

 هـو التحليل ا١تارل.ا١تطلب األكؿ: مف -

 ا١تطلب الياين: قائمة التدفقات النقدية أداة ٖتليلية كٗتطيطية. -

 ا١تطلب اليالث: التحليل األفقي كالتحليل العمودم لقائمة التدفقات النقدية. -

 ا١تطلب الرابع: التحليل ابستخداـ نسب التدفقات النقدية. -

 ادلطلب األوؿ: مفهـو التحليل ادلايل
 وؿ: تعريف التحليل ادلايلالفرع األ

يُعرؼ التحليل ا١تارل أبنو نشاط يتعلق بتحويل البياانت ا١تدكنة يف القوائم ا١تالية إذل معلومات ذات داللة 
معينة من كجهة نظر القائم ابلتحليل، كٔتا يفيد يف اٟتكم على ٣تاالت القوة كالضعف يف السياسات ا١تالية 

                                                           
1

 .71، ص: مرجع سبق ذكره كرار سليم عبد الزىر ٛتيدم، 
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١تارل على أنو عملية ٖتويل الكم ا٢تائل من البياانت ا١تالية التارٮتية، ا١تدكنة ابلقوائم كيُنظر إذل التحليل ا .1للمؤسسة
ا١تالية )قائمة ا١تركز ا١تارل كقائمة الدخل( إذل كم أقل من ا١تعلومات، أكير فائدة لعملية اٗتاذ القرار، كتشكل 

 .2النسب ا١تالية اٞتانب ا٢تاـ يف عملية التحليل

و عبارة عن إجراءات ٖتليلية مالية لتقييم أداء ا١تؤسسة يف ا١تاضي كإمكانية االرتقاء بو كيُعرؼ أيضا على أن
. كىو األسلوب الذم يستخدـ النسب ا١تالية أك األساليب الكمية 3مستقببل، فهو عملية للحكم عن تقييم األداء

اد عبلقات بُت ا١تتغَتات اليت تتحكم كالرسـو البيانية يف ٖتليل الظواىر أك النشاطات اليت ٘تارسها ا١تؤسسات كإ٬ت
 . 4يف توجيو أنشطة ا١تؤسسات كاٗتاذ القرارات ا١تناسبة لتنظيم فعاليتها

يُعرؼ التحليل ا١تارل أيضا على أنو: "عملية معاٞتة منظمة للبياانت ا١تالية ا١تتاحة عن مؤسسة ما بغية كما 
قييم أداء ا١تؤسسات التجارية كالصناعية يف ا١تاضي اٟتصوؿ على معلومات تستعمل يف عملية اٗتاذ القرارات كت

كاٟتاضر، ككذلك يف تشخيص أم مشكلة موجودة )مالية أك تشغيلية(، كتوقع ما سيكوف عليو الوضع يف ا١تستقبل 
، كتتحقق غاية التحليل ا١تارل من خبلؿ تقييم األمور 5كيتطلب تقدٯتها بشكل ٥تتصر ٔتا يتوافق كعملية اٗتاذ القرار

 6الية:الت

(: ا١تتميل يف أصوؿ ا١تؤسسة كا١تصادر اليت حصلت منها Financial Structureالًتكيب ا١تارل للمؤسسة ) -1
 على األمواؿ ٟتيازة ىذه األصوؿ.

(: ا١تتميلة يف ا١تراحل اليت ٯتر هبا إنتاج السلعة )أك ا٠تدمة(، كبيعها Operating Cycleدكرهتا التشغيلية ) -2
 كٖتصيل ٙتنها.

 (: اليت يتخذىا أداء ا١تؤسسة على مدل سنوات عدة. Trendsاالٕتاىات ) -3

(: اليت تتمتع هبا ا١تؤسسة للتعامل مع األحداث غَت ا١تتوقعة، كاال٨تراؼ يف ا١تبيعات Flexibilityا١تركنة ) -4
 كاال٨تراؼ يف التدفقات النقدية بسبب ظركؼ خاصة أك عامة.

ارل أبنو عملية منظمة هتدؼ ١تعاٞتة البياانت ا١تالية التارٮتية كاٟتالية ٦تا تقدـ ٯتكننا تعريف التحليل ا١ت
ٔتستقبل الوضع ا١تارل ٢تذه ا١تؤسسات، ككذا تشخيص ا١تشاكل للمؤسسات االقتصادية بغية تقييم أدائها كالتنبؤ 

ضية تساعد يف تفسَت ا١تالية كالتشغيلية اليت تعًتض ا١تؤسسة االقتصادية كىذا ابستخداـ أساليب كمية ك٪تاذج راي

                                                           
 .95، ص: 2007، الدار اٞتامعية، اإلسكندرية، اإلدارة ادلالية: مدخل ازباذ القراراتٚتاؿ الدين مرسي، أٛتد عبد هللا اللحلح،  1
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العبلقات بُت ا١تتغَتات اليت تتحكم يف توجيو أنشطة ا١تؤسسات كٖتديد االٕتاىات كمنو يتم اٗتاذ القرارات 
 ا١تناسبة من قبل القائم ابلتحليل ا١تارل.

 الفرع الثاين: اجلهات ادلستفيدة من التحليل ادلايل
  أىم ىذه اٞتهات:ىناؾ جهات عديدة تستفيد من التحليل ا١تارل، كمن بُت

اإلدارة ا١تالية يف ا١تؤسسة: يساعد التحليل ا١تارل ا١تدير ا١تارل يف ٖتديد مواطن القوة كالضعف كتصحيح األداء  -أ
ذلك العمل على زايدة حجم ا١تبيعات أك  لغرض ٖتقيق ا٢تدؼ األساس كىو تعظيم قيمة ا١تؤسسة، كقد يتطلب

من التكاليف لغرض زايدة ىامش الربح، كمن جهة أخرل فإف اىتماـ رفع أسعارىا أك خفض األنواع ا١تختلفة 
اإلدارة ا١تالية ابلسيولة ٬تعلها تتابع نتائج التحليل ا١تارل لتمكينها من الوفاء ابلتزاماهتا عند االستحقاؽ، كما قد 

  .1ٕتد أنو من الضركرم زايدة كفاءة ٖتصيل ديوهنا من الزابئن أك زايدة مستول ا١تخزكف

١تستيمركف احملتملوف: ينصب اىتماـ ا١تستيمرين احملتملُت ابٟتصوؿ على ا١تعلومات التالية قبل اٗتاذ قراراهتم ا -ب
 االستيمارية، )على سبيل ا١تياؿ ال اٟتصر(:

 أداء ا١تؤسسة على ا١تدل القصَت كالطويل كقدرهتا على ٖتقيق األرابح على االستيمارات؛ -

 ١تؤسسة على مدل فًتة معقولة من الزمن؛االٕتاه الذم اٗتذتو رْتية ا -

 سياسة توزيع األرابح؛ -

 ؛الوضع ا١تارل للمؤسسة حاليا كالعوامل ا١تمكن أف تؤثر فيو مستقببل -

 ا٢تيكل ا١تارل للمؤسسة مع بياف األثر السليب كاإل٬تايب ا١تتوقع نتيجة الًتكيبة اليت اٗتذىا ىذا ا٢تيكل؛ -

 أبداء ا١تؤسسات ا١تشاهبة كأداء الصناعة اليت تنتمي إليها؛نتيجة مقارنة أداء ا١تؤسسة  -

 . 2إمكانية تطور ا١تؤسسة ك٪توىا كبياف أثر ذلك كلو على األرابح كقيمة األسهم -

ا١تسا٫تُت كا١تالكُت: يرجع ذلك إذل فصل ا١تلكية عن إدارة ا١تؤسسات، السيما يف مؤسسات ا١تسا٫تة  -ج
ل ا١تارل مسألة يف غاية األ٫تية تكمن يف قدرة اإلدارة على ٖتقيق مصاحل ا١تالكُت الكبَتة، فإف اٟتاجة إذل التحلي
 . 3كا١تسا٫تُت بغرض تعظيم ثركهتم
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ا١تقرضُت كا١تصارؼ: كىذا لتقوًن ا١تركز االئتماين للمؤسسة على ٨تو يضمن الوفاء ابلدين كفوائده عند آجاؿ  -د
 .استحقاقها

 .1كإدارة سوؽ األكراؽ ا١تالية  ىيلات الرقابة ا١تالية ا١تختلفة -ق

 اٞتهات الرٝتية: تقـو اٞتهة الرٝتية ٦تيلة ابلدكائر اٟتكومية بتتبع التحليل ا١تارل لتحقيق: -ك

 احتساب ضريبة الدخل ا١تستحقة على ا١تؤسسات؛ 
 التسعَت إلنتاج ا١تؤسسة كخدماهتا؛ 
 ألغراض كمتابعة ٪تو ا١تؤسسة كخاصة الصناعية منها؛ 

ربة ا١تالية: ىي فلات متخصصة ابلتحليل ا١تارل تقـو بتحليل ا١تؤسسة كبياف كضعها ا١تارل بناء على مكاتب ا٠ت -ز
 .2تكليف من بعض اٞتهات مقابل اٟتصوؿ على أتعاب

 التحليل ادلايل وأمهية الفرع الثالث: أىداؼ

ٟتساسة اليت تستوجب ا٢تدؼ من استعماؿ التحليل ا١تارل ىو إاثرة األسللة كتوجيو االنتباه إذل النقاط ا
الدراسة لوضع اٟتلوؿ اليت غالبا ما أتيت على شكل سياسات مالية كإنتاجية كبيعية كعامة تطبقها ا١تؤسسة، ككما 
ىو معلـو فإف كضع السياسات للمؤسسة ليس من مسؤكليات احمللل ا١تارل كلكن ىذا ال ٯتنعو من تقدًن 

حلوؿ كإجاابت تنطلق ابألسللة اليت يربزىا التحليل ا١تارل، إف إاثرة  االقًتاحات كالتوصيات ٔتا تدلو خربتو عليو من
ىذه التساؤالت من شأهنا أف تفيد ا١تدير كيَتا عند اطبلعو على نتائج التحليل ا١تارل كىذا يف ٖتديد درجة أداء 

 .3ضيا١تؤسسة يف ا١تاضي كاٟتاضر، كابلتارل ٯتكن لو أف يعمل ٗتطيط للمستقبل يف ضوء ا٧تازات ا١تا

 كٯتكن القوؿ أف عملية التحليل ا١تارل تقـو على ٖتقيق عدة أىداؼ رئيسية من أ٫تها:

 الكشف عن إتاىات كأ٪تاط التطور يف ا١تؤسسة االقتصادية لفًتة معينة؛ -
 ٖتديد نقاط الضعف اليت تؤثر سلبا على األداء ا١تارل؛ -
 إعداد أرضية خصبة الٗتاذ القرارات ا١تبلءمة؛ -

                                                           
، رسالة ماجستَت دراسة حالة بنك أـ درماف الوطين -التحليل ادلايل ودوره يف تقومي كفاءة أداء ادلصارؼ السودانيةىييم علي عبد الرحيم األمُت،  1

 .19، ص: 2014 غ. منشورة، تمويل، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،يف احملاسبة كال
، رسالة دراسة حالة الشركة الوطنية لإلجارة -العوامل ادلرتبطة بقرار التأجًن التمويلي ودورىا يف تقومي األداء ادلايلعلي عبد هللا منصور دمحم،  2

 .91، ص: 2016 غ. منشورة، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، كلية الدراسات العليا،
، 2015، دار حامد للنشر، عماف، 3، ط التحليل ادلايل واألسواؽ ادلالية الدولية -االستثمار والتمويل –اإلدارة ادلالية دمحم سعيد عبد ا٢تادم،  3

 .88ص: 
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 ؛1استنتاجات كاقًتاحات لتحسُت الوضع ا١تارل الصعب تقدًن -
 إاتحة الفرصة إلجراء ا١تقارانت بُت ا١تشركعات ا١تتجانسة؛ -
 اٟتكم على جدكل االستيمار يف ا١تؤسسة؛ -
 بياف كضع ا١تؤسسة كمستوايهتا يف القطاع الذم تنتمي إليو؛ -
 .2تقييم ا٠تطط كالربامج التشغيلية ا١تطبقة -

ن القوؿ أف التحليل ا١تارل بشكل عاـ يتميل يف تقييم أداء ا١تؤسسة من عدة زكااي بطرؽ ٦تا سبق ٯتك
يف اٗتاذ بلستفادة من تلك ا١تعلومات لكأساليب تساعد مستخدمي القوائم ا١تالية يف اٟتكم على كضع ا١تؤسسة، 

 قراراهتم ا١تختلفة ا١ترتبطة اب١تؤسسة كاليت تتوافق كغاايهتم.

 حليل ا١تارل فيما يلي:كتندرج أ٫تية الت

يساعد التحليل ا١تارل يف تقييم األداء ا١تنصـر من انحية كيساعد يف التخطيط ا١تستقبلي لكافة النشاطات  -
 االقتصادية من انحية أخرل؛

 ؛3يساعد يف توقع مستقبل ا١تؤسسات االقتصادية من حيث معرفة مؤشرات األعماؿ -

كز ا١تارل للمؤسسة كمدل فعالية أنشطتها ا١تختلفة كىو كسيلة ىامة من يساعد التحليل ا١تارل يف تقييم ا١تر  -
 ؛4كسائل الرقابة الداخلية كأداة فّعالة تساعد يف معرفة نقاط القوة كالضعف يف ا١تؤسسة

ة سَت يوفر ا١تراقبة اٞتيدة على استخداـ ا١توارد ا١تالية كا١تادية ا١تتاحة يف ا١تؤسسة، كما يعترب أداة من أدكات متابع -
 ؛5تنفيذ ا٠تطة االقتصادية

 ؛6ىو كسيلة للتنبؤ ابحتماؿ التعير أك اإلفبلس بوقت كاٍؼ لوضع االسًتاتيجيات ا١تبلءمة لتجنب ذلك -

 

 

                                                           
1
  Stanislav. Sokolov, Financial Analysis of The Russian Forest Product Companies, Master Thesis, Business 

Administration, Department of Forest Products, 2008, P: 15.   
، ص: 2013، 03، العدد 31، عماف، اجمللد رللة الدراسات ادلالية وادلصرفيةمازف أٛتد العمرم، مصداقية القوائم ا١تالية كٖتليل نتائج العمل،  2

64. 

، أطركحة دكتوراه يف دور ووظائف اإلدارة ادلالية يف رفع كفاءة األداء ادلايل لتحقيق أىداؼ منظمات األعماؿلصادؽ دمحم ٤تمود علي ا١تهَت، ا 3
 .89، ص: 2015 غ. منشورة، إدارة األعماؿ، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،

 .53:  ، ص2014، دار حامد للنشر، عماف، 4، ط ليةاإلدارة ادلافايز سليم حداد،  4
 .09، ص: 2007، منشورات األكادٯتية العربية ا١تفتوحة يف الد٪تارؾ، مذكرات التحليل ادلايل يف ادلنشآت التجاريةكليد انجي اٟتيارل،  5
ة دكتوراه يف ، أطركح لبعض شركات ادلسامهة السعوديةأساليب التحليل ادلايل احلديثة ودورىا يف التنبؤ ابلتعثر ادلايلأسامة دمحم ٤تسن مهدم،  6

 .31، ص: 2014 غ. منشورة، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، احملاسبة كالتمويل،
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يتناكؿ التحليل ا١تارل ٥ترجات النظاـ احملاسيب للوحدة احملاسبية ا١تختلفة، كابلتارل ٯتد مستخدمي القرارات يف  -
 ؛1وكياهتم الٗتاذ القرارات السليمةتُرشد سل اجملتمع اب١تؤشرات اليت

 ٖتديد قدرة ا١تؤسسة على االقًتاض كالوفاء بديوهنا؛ -

 .2اٟتكم على مدل صبلحية السياسة ا١تالية داخل ا١تؤسسة -

٦تا سبق ٯتكن القوؿ أف أ٫تية التحليل ا١تارل تتميل يف كونو أداة من أدكات الرقابة الفّعالة اليت تساعد يف 
تخطيط السليم للمؤسسات، كالتنبؤ بتعيرىا كإفبلسها كيربز دكره فيما يوفره من معلومات بسيطة كمؤشرات  رسم ال

 كمية تساعد مستخدمي القوائم ا١تالية يف اٗتاذ قراراهتم ا١تختلفة.

 ادلطلب الثاين: قائمة التدفقات النقدية أداة ربليلية وزبطيطية
يلية إضافية ألدكات التحليل ا١تارل األخرل ميل التحليل ابلنسب تعترب قائمة التدفقات النقدية قائمة ٖتل

 3كٖتليل التعادؿ، كابلتارل فهي تقـو ابلدكرين الرئيسيُت التاليُت:

التحليل التارٮتي لؤلكضاع ا١تالية للمؤسسة كتطور ىذه األكضاع، ٦تا يساعد يف بياف نقاط القوة كالضعف  -1
 لدل ا١تؤسسة كتقييم أدائها.

ير الوضع ا١تارل ا١تستقبلي للمؤسسة استنادا إذل أدائها السابق كعلى ضوء ا١تتغَتات األخرل من حيث تقد -2
 ظركؼ السوؽ كا١تنافسة كغَتىا.

كمن انحية أكير ٖتديدا، فإف ىذه القائمة تساعد احمللل يف التعرؼ على التدفقات النقدية الداخلة 
شاطها من إنتاج كبيع كشراء كتسديد ك٘تويل كغَتىا، كتقدـ كا٠تارجة من كإذل ا١تؤسسة نتيجة ١تمارستها لن

 .4معلومات ىامة عن أداء ا١تؤسسة

كيعترب ٖتليل قائمة التدفقات النقدية كا١تؤشرات اليت ٯتكن استخبلصها منها من الوظائف ا١تهمة للتحليل 
أف ثبت أف القوائم ا١تالية التقليدية ا١تارل، كقد تزايدت ىذه األ٫تية خبلؿ العقدين األخَتين من القرف العشرين بعد 

     ا١تتميلة بقائميت ا١تيزانية كحساابت النتائج ال توفراف ٔتا فيو الكفاية ا١تعلومات الضركرية سواء ألغراض اإلدارة 

                                                           
راه ، أطركحة دكتو دراسة تطبيقية على قطاع الفنادؽ ابلسوداف -استخداـ أساليب التحليل ادلايل يف تقومي أداء الفنادؽموسى الدكد عوض هللا،  1

 .28، ص: 2014غ. منشورة،  يف احملاسبة كالتمويل، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،
، دراسة حالة مطاحن الواحات -انعكاسات تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل على التشخيص ادلايل للمؤسسةمداين بن بلغيث، عبد القادر دشاش،  2

ديسمرب،  14ك 13لتقى الدكرل حوؿ النظاـ احملاسيب ا١تارل يف مواجهة ا١تعايَت الدكلية للمحاسبة كا١تعايَت الدكلية للمراجعة، يومي كرقة عمل مقدمة إذل ا١ت
 . 05، ص: 2011جامعة البليدة، 

3
 .274مرجع سبق ذكره، ص:  ،مقدمة يف اإلدارة ادلالية والتحليل ادلايلمفلح دمحم عقل،  

 .50جامعة ا١تنوفية، مصر، دكف ذكر سنة النشر، ص:  -، كلية التجارةاحملاسبة عن التدفقات النقديةف، دمحم علي كىداف كآخرك  4
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ك٘تكن القائمة ا١تدير ا١تارل كمن ٢تم اىتماـ اب١تؤسسة من ٖتليل التدفقات النقدية يف ا١تؤسسة، . 1أك االستيمار
راعي ا١تدير ا١تارل كل من ٣تموعات أك تصنيفات التدفقات النقدية ككل تدفق نقدم داخل كخارج، كذلك كي

لتقييم ما إذا كاف تطورا حدث ٥تالفا لسياسات ا١تؤسسة ا١تالية، ابإلضافة إذل ذلك ٯتكن استخداـ القائمة أيضا 
 .2لتقييم التقدـ الذم حصل من األىداؼ

م صلة الوصل بُت قائميت الدخل كا١تيزانية، كلذلك فإهنا ٯتكن أف تكشف نقاط كتعترب قائمة التدفق النقد
القوة كالضعف يف نشاط ا١تؤسسة من خبلؿ ا١تعلومات ا١تهمة اليت تكشفها، كما ٯتكن أف يتوصل إليو ٖتليلها من 

. كٖتليل 3ا١تستقبليمؤشرات كمية توفر أداة مهمة لتقييم سياسات ا١تؤسسة يف ٣تاؿ االستيمار كالتمويل كالتوسع 
التدفقات النقدية لو أ٫تية ابلغة ١تختلف ا١تهتمُت بوضع ا١تؤسسة كدكر ابرز يف اٗتاذ ٥تتلف القرارات ا١تالية بوجو 

 4عاـ، كقرارات االئتماف بوجو خاص، كيتم إجراء ىذا التحليل يف صورتُت ٫تا:

ت ا١تالية التارٮتية للمؤسسة كابلتارل ال يراعي التحليل التارٮتي للتدفقات النقدية كالذم ينصب على البياان -1
البعد الزمٍت أك توقيت التدفقات النقدية، ليتجاكز بذلك ٔتفهـو القيمة الزمنية لوحدة النقد، كاألداة ا١تستخدمة 

 حاليا يف ىذا النوع من التحليل ىي قائمة التدفق النقدم كما ٯتكن اشتقاقو منها من مؤشرات كنسب مالية.

حليل ا١تستقبلي للتدفق النقدم الذم ينصب على بياانت مالية مستقبلية أك متوقعة، كابلتارل يتطلب مراعاة الت -2
البعد الزمٍت من خبلؿ توقيت التدفقات النقدية، خصوصا إذا ما ٕتاكز توقيت ىذه التدفقات السنة، ٦تا يتطلب 

 مراعاة مفهـو القيمة الزمنية لوحدة النقد.

وع من التحليل ٖتليل التدفقات النقدية ا١تخصومة، كأكير اجملاالت استخداما ٢تذا النوع كيطلق على ىذا الن
 من التحليل ىو دراسات اٞتدكل االقتصادية كتقييم ا١تشركعات.

 Sunder)، (Ketz & Largry 1987)كأكدت العديد من الدراسات يف ىذا اجملاؿ كأبرزىا دراسة 

1973) ،(Ljiri 1980) ، ككذا دراسة(Lielke & Giacomine 1988)  على أ٫تية قائمة التدفقات
النقدية كأداة ٖتليلية كاليت بينت ٚتيعها أف قائمة التدفقات النقدية كا١تؤشرات ا١تشتقة منها ٯتكن أف تكوف أداة 
مهمة يف قياس كتقييم جودة الرْتية كالسيولة عن طريق ربط الدخل ببياانت التدفقات النقدية حيث ٯتكن تقييم 

 .5جودة الرْتية كالسيولة النقدية كمتطلبات التمويل
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كحىت تؤدم قائمة التدفقات النقدية دكرىا من حيث التحليل التارٮتي كالتوقع ا١تستقبلي فإنو ينطبق عليها 
 1ما ينطبق على أدكات التحليل األخرل، كىو إعداد ىذه القائمة ألكير من فًتة لتحقيق الغاايت التالية:

 ذبذابت أك التغَتات السنوية العادية؛ٖتديد أثر الت 
  ٖتديد التوجهات العامة لؤلداء(Trends)؛ 
 .إمكانية ا١تقارنة مع أداء ا١تؤسسات األخرل كمعايَت الصناعة 

 قائمة التدفقات النقدية أداة ٗتطيطية 

تعترب ال يقتصر دكر قائمة التدفقات النقدية على التحليل فقط، بل يتجاكزه إذل التخطيط أيضا، ْتيث 
قائمة التدفقات النقدية أداة تستخدمها اإلدارة يف التخطيط قصَت األجل يتم من خبل٢تا توقع كمية كمواعيد تدفق 
ا١تقبوضات كا١تدفوعات النقدية ا١تتوقعة للمؤسسة خبلؿ فًتة زمنية مستقبلية معينة، فهي هبذه الصفة توفر 

و ا١تؤسسة، كنوع ىذا التمويل كمواعيد اٟتاجة إليو، إذل جانب ا١تعلومات البلزمة عن كمية التمويل الذم ٖتتاج إلي
أهنا ٘تكن من الرقابة الفاعلة على حركة األمواؿ ا١توجودة داخل ا١تؤسسة، كمتابعتها يف ا١تدل القصَت، كيف أكقات 

 .2ا١تواسم ا٠تاصة

كإ٪تا ىو ٗتطيط إف ىدؼ قائمة التدفقات النقدية ليس فقط التعرؼ على مقدار األرابح أك ا٠تسائر، 
التدفقات النقدية ا١تستقبلية ١تساعدة اإلدارة يف التعرؼ على مقدار كأكقات العجز أك الفائض النقدم، كابلتارل 
إعداد برامج سداد االلتزامات كتوزيع األرابح، كاٗتاذ قرارات الشراء كاإلنتاج كاالستيمار كغَتىا يف ضوء إمكانيات 

 .3التمويل

 4رل ىذه القائمة يف أغراض التخطيط كالتارل:كيستخدـ ا١تدير ا١تا

 تنسيق سياسات توزيع األسهم مع األعماؿ األخرل للمؤسسة؛ -

 ٗتطيط ٘تويل منتج جديد، أك زايدة ا١تباين كا١تعدات، أك شراء مؤسسات أخرل؛ -

 ٖتديد طرؽ تقوية ا١تركز النقدم، ككذا تقوية فرص االئتماف. -

ة التدفقات النقدية كأداة ٖتليلية كٗتطيطية، ننتقل إذل ٣تاؿ التحليل ا١تارل ٢تا، بعد أف تطرقنا إذل إبراز قائم
احمللل ا١تارل يف معرفة التدفقات النقدية الداخلة كا٠تارجة من كإذل ا١تؤسسة نتيجة كوهنا القائمة اليت تساعد 

  5يف اٟتاالت التالية: نشاطاهتا ا١تختلفة، كتقدـ ىذه القائمة معلومات مفيدة عن أداء ا١تؤسسة، السيما
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 بياف الكيفية اليت استخدـ فيها النقد، كالكيفية اليت حصلت فيها ا١تؤسسة على النقد من ٥تتلف األنشطة؛ -

تقييم قدرة ا١تؤسسة على توليد التدفقات النقدية من التشغيل يف ا١تستقبل، كتقييم قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا  -
 كتوزيع األرابح؛

 لتغَتات ا١تالية كالنقدية اليت تعجز عن إظهارىا القوائم ا١تالية األخرل؛إظهار ا -

التحليل التارٮتي ألداء ا١تؤسسة كتطور ىذا األداء ٦تا يساعد يف التعرؼ على جوانب القوة كالضعف يف  -
 ا١تؤسسة؛

 تقدـ للدائنُت كا١تسا٫تُت معلومات فلسفة اإلدارة ا١تالية للمؤسسة؛ -

 مفيدة إلدارة ا١تؤسسة تساعدىا يف اٗتاذ القرارات ا١تناسبة كالتخطيط للمستقبل. تقدًن معلومات -

كللقياـ بعملية التحليل ا١تارل ال بُّد من توفر أدكات نستخدمها للقياـ بذلك التحليل، كا٢تدؼ من ىذه 
بعمق يف التحليل ا١تارل األدكات ىو اإلشارة إذل العبلقات أك التغَتات، كأكير ىذه التقنيات أك األدكات استعماال 

 ، كسنتناكؿ ىذا اٞتانب يف ا١تطلبُت التاليُت.1األفقي كالتحليل العمودم كٖتليل االٕتاىات كالنسب ٧تد التحليل

 ادلطلب الثالث: التحليل األفقي والتحليل العمودي لقائمة التدفقات النقدية
 الفرع األوؿ: التحليل األفقي لقائمة التدفقات النقدية

ىذا التحليل تتبع سلوؾ بند معُت من بنود القوائم ا١تالية عرب الزمن، كذلك ١تعرفة مدل االستقرار يتضمن 
أك الًتاجع يف ىذا البند، كيتصف ىذا التحليل ابلديناميكية، كيساعد يف الكشف عن بعض ا٠تصائص النوعية 

 .2للمتغَتات احملاسبية كا١تالية

ئمة من القوائم ا١تالية عرب الزمن أم يدرس تطور السلسلة الزمنية كيقـو ىذا التحليل على مقارنة عناصر قا
للعناصر ا١تكونة للقائمة كعلى ضوء ىذا التطور أيخذ فكرة عامة عن كضع ا١تؤسسة كأدائها كأىم العناصر احملركة 

ار ميبل ال يقتصر ، فاحمللل ألغراض االستيم3للنمو إذا كاف التطور إ٬تابيا أك ا١تعرقلة لو إذا كاف األداء مًتاجعا
فيها كإتاىا  (Earning Stability)اىتمامو على معرفة مستول األرابح، كإ٪تا يهتم أيضا ٔتدل االستقرار 

(Earning Trend) كىذه الصفات النوعية لؤلرابح ٯتكن استخبلصها من تفحص السبلسل الزمنية، فميبل ،
داللة ذات معٌت حوؿ مدل التحسن أك الًتاجع يف رقم الربح يف سنة معينة، بغض النظر عن حجمو، ال يعطي 
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الرْتية، كبشكل عاـ للحكم على مدل التذبذب يف األرابح كإتاه األرابح ٭تتاج احمللل إذل أرابح ليبلث أك ٜتس 
 .1سنوات على األقل

ابقة لتحديد كيقـو ىذا األسلوب ٔتقارنة كل بند من البنود الواردة يف القائمة ا١تالية مع قيمتو يف السنة الس
قيمة التغَت الذم ٟتق بو كأ٫تية ذلك التغَت، كيقصد ابلتغَت الفرؽ بُت قيمة البند يف السنة اٞتارية كقيمتو اليت كاف 

، كألغراض ا١تقارنة تعرؼ السنة السابقة بسنة األساس، كبقسمة التغَت على رقم سنة عليها يف السنة السابقة
 3، كلذلك تكوف ىذه النسبة كالتارل:2تغَتاألساس يتم ٖتديد النسبة ا١تلوية لل

 100الرقم يف سنة األساس *  \الرقم يف سنة األساس  –نسبة التغَت = الرقم يف السنة األكير حداثة 

كينطوم ىذا النوع من التحليل على دراسة سلوؾ كل بند من بنود القائمة ا١تالية ٔتركر الزمن ٔتعٌت تتبع 
 ان ٔتركر الزمن.حركة ىذا البند زايدة أك نقصا

كبتطبيق التحليل األفقي على قائمة التدفقات النقدية فإف احمللل ا١تارل للقائمة يهتم بدراسة التغَتات اليت 
حدثت يف ٥تتلف بنود ىذه القائمة، ٔتا كانت عليو يف سنة أك يف سنوات سابقة سواء كانت على شكل نقص أك 

ما استخدمنا الطريقة غَت ا١تباشرة يف إعداد ، كيف حالة 4ىذه التغَتاتزايدة، ك٭تاكؿ تتبع األسباب اليت كانت كراء 
قائمة التدفقات النقدية فإف التحليل األفقي للقائمة يكوف إب٬تاد مقدار التغَت يف البند بُت سنتُت كمن مث قسمتو 

َت أك نسبة على رقم البند يف سنة األساس هبدؼ حساب نسبة التغَت، كلكن ىناؾ صعوبة يف شرح عمود التغ
التغَت، ألف التغَت ىنا انتج عن مقارنة التغَت الذم ٟتق يف بنود ا١تيزانية لسنة معينة مع التغَت الذم ٟتق بنفس البند 

 .5من العاـ السابق، كىذا ٬تعل الشرح األفقي لعامُت أمر صعب نوعا ما كيفتقر إذل الوضوح

ائمة التدفقات النقدية، فإف التحليل ا١تارل للقائمة كيف حاؿ ما مت استخداـ الطريقة ا١تباشرة يف إعداد ق
يكوف إب٬تاد مقدار التغَت كنسبة التغَت للبنود الواردة يف القائمة كفق ىذا األسلوب، كلكن شرط توفر نفس 
 البياانت للسنة السابقة بغية إجراء التحليل األفقي للقائمة، كىنا تكوف ا١تبالغ يف تلك القائمة تعرب بصورة مطلقة

 .6كال ٘تيل تغَتات يف بنود معينة ميل تلك اليت ٧تدىا يف الطريقة ا١تباشرة إلعداد قائمة التدفقات النقدية

كابلرغم من أ٫تية التحليل األفقي لقائمة التدفقات النقدية، إال أف ىناؾ بعض احملددات ٬تب االنتباه إليها 
 7ا يلي:للتقليل من فرص الوقوع يف استنتاجات خاطلة، كمن أ٫تها م
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عدـ مبلءمة ا١تعيار ا١تستخدـ: كأف تكوف سنة األساس ا١تستخدمة كمعيار تتميز أبرابح منخفضة جدا أك  -1
 مرتفعة جدا.

استخداـ األرقاـ ا١تطلقة للمتغَتات احملاسبية قد يؤدم إذل نتائج مضللة ال تتبلءـ مع البعد االقتصادم للتغَت  -2
 يف ىذا ا١تتغَت.

لتغَت قد يؤدم إذل إظهار قيم متطرفة إذا كانت سنة األساس قيمة منخفضة جدا أك مرتفعة استخداـ نسبة ا -3
 جدا.

 القيمة السالبة يف سنة األساس تؤدم إذل نسبة تغَت مضللة ال تتناسب مع كاقع التغَت. -4

 الفرع الثاين: التحليل العمودي لقائمة التدفقات النقدية
النسيب لكل عنصر من عناصر القائمة ا١تالية عن طريق إ٬تاد نسبة  يعتمد ىذا النوع على استخراج الوزف

يكوف  . كالتحليل العمودم1ذلك العنصر إذل إٚتارل اجملموعة اليت ينتمي إليها أك إذل إٚتارل اجملموعة الكلية للقائمة
 Common Unitعبارة عن دراسة ىيكلية، هتدؼ إذل ٖتويل عناصر القوائم ا١تالية إذل كحدات عامة أك موحدة 

أك ابألحرل مشًتكة يف أساس معُت، ٯتكن من خبل٢تا إجراء مقارانت أكير جدكل كفائدة، ٔتعٌت أنو يتم التعبَت 
، كيف 2عن كل عنصر من عناصر القوائم ا١تالية كنسبة من أحد العناصر ا٢تامة كإٚتارل ا١تبيعات أك األصوؿ ميبل

١تستخرجة عند القياـ هبذا التحليل إال عند مقارنتها ٔتعيار أك مقياس ٚتيع األحواؿ ال يكتمل معٌت كداللة النسبة ا
معُت، كىذا ا١تعيار قد يكوف نفس النسبة يف السنوات السابقة، أك قد يتم مقارنة النسبة ٔتعدؿ النسبة لكل 

يل ، كيتصف ىذا التحلIndustry Averageا١تؤسسات اليت تعمل بنفس الصناعة أك ما يسمى ٔتعيار الصناعة 
ابليبات كيساعد أيضا على تقييم أداء ا١تؤسسات، كيستعمل كوسيلة للتخطيط كالرقابة خاصة عند مقارنتو مع 

 .3مقياس أك معيار ٤تدد

كلذلك ٯتكن استخداـ التحليل العمودم ألكير من قائمة )قائمتُت أك أكير( يف سبيل معرفة إتاه كل 
نسيب خبلؿ أكير من فًتة مالية، األمر الذم يعطي ٣تاال أكرب عنصر من خبلؿ التغَتات اليت تطرأ على كزنو ال

للمحلل ا١تارل عندما يقـو بتفسَت النتائج ا١تستخرجة ٔتوجب ىذا النوع فضبل عن إمكانية زايدة درجة الفهم لدل 
ات اليت قد ا١تستفيدين من ىذا التحليل من خبلؿ التعبَت ابألكزاف النسبية كعدـ االعتماد على القيم ا١تطلقة للتغَت 

 .4يصعب فهمها كمقارنتها كٖتديد آاثرىا

                                                           
 .83، ص: 2011، الدار النموذجية، بَتكت، ربليل ومناقشة القوائم ادلاليةقاسم ٤تسن اٟتبيطي، زايد ىاشم ٭تِت،  1
 .675دكف ذكر سنة النشر، ص: ، ترٚتة أٛتد حامد حجاج، دار ا١تريخ للنشر، الرايض، احملاسبة اإلداريةليسًتام ىينجر، سَتج ماتولتش،  2
 .64، ص: مرجع سبق ذكرهعبد الرزاؽ قاسم كآخركف،  3

 .85، ص: مرجع سبق ذكرهقاسم ٤تسن حبيطي، زايد ىاشم ٭تِت،  4



لقائمة التدفقات النقديةطار ادلفاىيمي اإل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لفصل األوؿا  

50 
 

كالتحليل العمودم لقائمة التدفقات النقدية يفصل بُت التدفقات النقدية الداخلة كالتدفقات النقدية 
ا٠تارجة يف القائمة الواحدة، كيتم ٔتوجب ىذا التحليل دراسة سلوؾ كل بند من بنود ىذه التدفقات نسبة إذل 

اليت ينتمي إليها، كٯتكننا إل٧تاز ىذا التحليل استخداـ قائمة أك أكير للمؤسسة الواحدة أك قوائم ٣تموع التدفقات 
النقدية يتم حساب النسب ، كما أف البعض يرل أف التحليل العمودم لقائمة التدفقات 1متعددة ١تؤسسات ٥تتلفة

أف يتم ذلك بقسمة ا١تبالغ الظاىرة يف  ا١تلوية بقسمة البند على صايف التدفقات من األنشطة التشغيلية، كٯتكن
القائمة النقدية احملصلة من العمبلء، ألهنا ىي ا١تصدر الرئيس اليت تستخدـ يف سداد االلتزامات اليت على 

 . 2ا١تؤسسة

كمن خبلؿ تطرقنا إذل كل من التحليل األفقي كالتحليل العمودم لقائمة التدفقات النقدية ٯتكننا القوؿ أف 
كؿ ينصب على دراسة االٕتاه العاـ بُت العناصر كالبنود ٤تل التحليل ا١تتعلقة ابلقائمة كيهتم بدراسة التحليل األ

التغَتات اليت حدثت فيها ابلزايدة أك النقصاف خبلؿ فًتة زمنية سنة أك سنوات سابقة، كيقـو احمللل ا١تارل من 
 خبللو بتتبع األسباب اليت أدت إذل ىذه التغَتات.

يل الياين فيقـو على دراسة سلوؾ كل بند من بنود قائمة التدفقات النقدية نسبة إذل ٣تموع بينما التحل
التدفقات النقدية اليت تنتمي إليها، كا٢تدؼ دكما تتبع تلك التغَتات لزايدة درجة فهم مستخدمي القائمة ا١تالية 

 ىذه كمقارنتها كٖتديد آاثرىا.

 تدفقات النقديةادلطلب الرابع: التحليل ابستخداـ نسب ال

تشكل نسب التدفقات النقدية أسلواب مهما من أساليب ٖتليل التدفقات النقدية كتقييم األداء يف 
ا١تؤسسات ا١تختلفة، كُيبلحظ أف تطور ىذه النسب كاستخداماهتا كاف بطيلا مقارنة ابلنسب ا١تالية التقليدية 

التأخَت يف اعتبار قائمة التدفقات النقدية قائمة أساسية، ا١ترتبطة بقوائم الدخل كالوضع ا١تارل حيث يعود ذلك إذل 
كمطالبة ا١تؤسسات كإلزامها إبصدار ىذه القائمة إذل جانب القوائم األخرل، كتكتسب نسب التدفقات النقدية 
أ٫تيتها من أ٫تية قائمة التدفقات النقدية حيث تضم ىذه القائمة معلومات عن التدفق النقدم كىي ا١تعلومات 

ٯتكن االعتماد عليها بشكل أفضل من ا١تعلومات الساكنة اليت تتضمنها القوائم التقليدية كخاصة فيما يتعلق  اليت
 .3ٔتجاالت اٟتكم على سيولة كاستمرارية ا١تؤسسات

إف نسب التدفقات النقدية تساعد يف تقييم مدل كفاية التدفقات النقدية للمؤسسة لتلبية احتياجاهتا 
ضافة إذل تقييم قدرة ا١تؤسسات على توليد التدفقات النقدية )نسب الكفاءة(، ذلك كوف )نسب الكفاية(، ابإل

                                                           
 .209، ص: 2006، دار ا١تسَتة للنشر، عماف، ربليل القوائم ادلالية: مدخل نظري وتطبيقيمؤيد راضي خنفر، غساف فبلح ا١تطارنة،   1
 .129، ص: 1998، منشورات جامعة القدس ا١تفتوحة، عماف، التحليل والتخطيط ادلايلايد رمضاف، ٤تمود ا٠تبليلة، ز   2
 .213، ص: مرجع سبق ذكره مؤيد راضي خنفر، غساف فبلح ا١تطارنة،  3
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ىذه النسب ٘تكن من تقييم مدل قدرة ا١تؤسسة على مواجهة احتياجاهتا من النقد البلـز لتسديد الديوف 
 .1ا١تستحقة عليها ابإلضافة إذل تغطية احتياجاهتا ألغراض التوسع

نسب ا١تالية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية كشرح موجز لكل منها، مع العلم أف ىذه كسنذكر فيما يلي أىم ال
النسب ٤تصورة يف ٣تموعتُت رئيسيتُت ٫تا، نسب الكفاية كنسب الكفاءة، كما أننا نركز يف ىذه الدراسة على 

 ىذه. بعض النسب ا١تشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية ألهنا ٘تيل ا١تتغَت ا١تستقل يف دراستنا

كتعترب ىذه النسب مكملة للنسب ا١تالية التقليدية إلعطاء صورة كاضحة عن أداء ا١تؤسسات، ألهنا تعترب 
، غَت أف معظم الباحيُت 2مفيدة يف تقدًن معلومات إضافية لتلك اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليها من النسب التقليدية

وعة شاملة من نسب التدفقات النقدية إلمكانية تقييم حىت اآلف دل يتم إال القليل ابلنسبة القًتاح ٣تم ويركف أن
األداء ا١تارل، فالتقييم النسيب لؤلداء ىو أحد االستخدامات ا٢تامة لنسب التدفق النقدم كالذم ٯتكن أف يُنظر إليو 

 .3من حيث الكفاية كالكفاءة

 :(Sufficiency Ratios)الفرع األوؿ: نسب الكفاية 
بة كفاية التدفقات النقدية بشكل مباشر لقدرة ا١تؤسسة على توليد قدر  تستخدـ ىذه النسب لتفسَت نس

كاٍؼ من التمويل )النقدية( للوفاء ابلتزاماهتا كتسديد ديوهنا، كىي تشمل سداد الديوف طويلة األجل، كحيازة 
بية احتياجات األصوؿ كدفع أرابح األسهم للمسا٫تُت، فالكفاية تبُت مبلءمة ككفاية التدفقات النقدية من أجل تل

، كنسبة كفاية 4( إحصائيا ٯتكن اعتبارىا ىدفا معقوال ٖتدده ا١تؤسسة01ا١تؤسسة، كإذا سجلت ىذه النسبة رقم )
التدفقات النقدية ىي مقياس لقدرة ا١تؤسسة على توليد نقدية كافية من األنشطة التشغيلية لتغطية النفقات 

رابح، كذلك إلزالة التأثَتات الدكرية كا١تؤثرات العشوائية األخرل، الرأٝتالية كاالستيمار يف ا١تخزكف كتوزيعات األ
، يتم احتساب نسبة كفاية التدفقات النقدية على النحو 5يستخدـ عادة ثبلث سنوات يف حساب ىذه النسبة

 التارل:

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية                               
 موع النفقات الرأمسالية وادلخزوف اإلضايف وتوزيعات األرابحرل                  

                                                           
1
 Giacomino Don.E & Mielke David.E, Cach Flows: Another Approach to Ratio Analysis, Journal of  

Accountancy, March 1993, PP: 55- 56. 
2
 George T.Friedlob & Lydia L.F, Schleifer, Essentials of Financial Analysis , John Wiley & Sons Inc, U.S.A , 

2003, P: 153. 
 .551،ص: 2011يل العربية، القاىرة، ، اٞتزء الياين، ٣تموعة الن1، ط ادلوسوعة ادلصرفية العلمية والعملّيةصبلح الدين حسن السيسي،  3

4
 Maxwell Samuel Amuzu, Cash Flow Ratio as A Measure of Performance of Listed Companies in 

Emerging Economies: The GHANA Example, PhD Thesis, St.Clements University, T urks and Caicos 

Islands, 2010, P: 171. 
5
 Subramanyam  K.R & John J.Wild, Financial Statement Analysis, 10

th
 ed, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 

2010, P: 418. 
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ىذا كتعكس نسبة كفاية التدفقات النقدية أيضا التأثَتات التضخمية على متطلبات التمويل للمؤسسة، 
 .1دعم االستنتاجات ا١تستخلصة من النسبة ٔتزيد من التحليل كالتحقيقىو اٟتاؿ مع النسب األخرل، ينبغي ككما 

 م النسب اليت تندرج ٖتت ىذه اجملموعة )نسب الكفاية( ٧تد ما يلي:كمن أى

1- :  نسبة التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي إىل إمجايل اخلصـو

 

مؤشر ىذه النسبة مرتفعا، كلما كاف ذلك مؤشرا جيدا يبُت قدرة ا١تؤسسة على تغطية التزاماهتا،  لما كافك
النسبة ىم ا١تقرضوف كا١تسؤكلوف يف ا١تؤسسات ا١تالية عند منح القركض لذا نرل أف أكير ما يلجأ إذل ىذه 

 . 2للعمبلء

 نسبة تغطية النقدية: -2

 

 

 كمن األميلة على التدفقات النقدية ا٠تارجة لؤلنشطة االستيمارية كالتمويلية:

 الديوف كالقركض ا١تستحقة للدفع؛ 
  التمويلي؛ اإل٬تارالدفعات اإل٬تارية لعقود 
  ا١تدفوعة يف شراء األصوؿ اليابتة؛ا١تبالغ 
 .توزيعات األرابح ٟتملة األسهم 

كتشَت ىذه النسبة إذل قدرة ا١تؤسسة على توليد تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية للوفاء ابالحتياجات 
ألنشطة االستيمارية كالتمويلية الضركرية، ككلما ارتفعت ىذه النسبة دّؿ ذلك على كفاية التدفقات النقدية من ا

 .3التشغيلية للوفاء هبذه االحتياجات

 نسبة ادلدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديوف: -3

 

                                                           
1
 Ibid, P: 419. 

 .215، 214، ص ص: مرجع سبق ذكرهمؤيد راضي خنفر، غساف فبلح ا١تطارنة،  2
 .258، ص: مرجع سبق ذكرهاتنيا قادر عبد الرٛتاف،  3

 إمجايل اخلصـو \صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 

 التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة االستثمارية \صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 والتمويلية

 لتدفق النقدي من األنشطة التشغيليةصايف ا \فوائد الديوف 
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إف ارتفاع ىذه النسبة يعد مؤشر سيء كينبئ ٔتشاكل قد تواجهها ا١تؤسسة يف ٣تاؿ السيولة البلزمة لدفع 
ا١تؤسسة على تسديد فوائد  الفوائد ا١تستحقة للديوف، كٯتكن عرض مقلوب ىذه النسبة ليؤشر على مدل قدرة

 .1الديوف

 نسبة التوزيعات النقدية: -4

 

كتوفر ىذه النسبة معلومات عن السياسة اليت تتبعها إدارة ا١تؤسسة يف ٣تاؿ توزيع األرابح النقدية من خبلؿ 
قدرة  تدفقاهتا النقدية من األنشطة التشغيلية كمدل استقرار ىذه السياسة، إف ارتفاع ىذه النسبة يشَت إذل

 .2ا١تؤسسة على تسديد توزيعات األرابح دكف اٟتاجة إذل مصادر ٘تويل خارجية

 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إىل اخلصـو ادلتداولة: -5

 

كتبُت ىذه النسبة مدل قدرة ا١تؤسسة على سداد خصومها ا١تتداكلة من خبلؿ صايف تدفقاهتا النقدية من 
، ككلما ارتفعت ىذه النسبة ا٩تفض مستول ا١تخاطر ا١تتعلقة ابلسيولة، كىذا يعٍت أف ا١تؤسسة األنشطة التشغيلية

 .3قادرة على الوفاء ّتميع أك جزء من التزاماهتا ا١تتداكلة من خبلؿ النقدية ا١تولدة داخليا

 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إىل مدفوعات الديوف طويلة األجل: -6

 

س ىذه النسبة مدل كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على سداد الديوف طويلة األجل، تقي
 .4ككلما ارتفعت ىذه النسبة كلما كاف ذلك مؤشرا إ٬تابيا على قدرة ا١تؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا طويلة األجل

 رأمسالية:نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إىل النفقات ال -7
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 التوزيعات النقدية للمسامهٌن \صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 

 متوسط اخلصـو ادلتداولة \صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 

مدفوعات الدين طويلة  \صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 األجل

 

التدفقات النقدية اخلارجة للنفقات الرأمسالية \يف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية صا  
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كتبُت ىذه النسبة قدرة ا١تؤسسة على توليد تدفقات نقدية من أنشطتها التشغيلية لتمويل النفقات الرأٝتالية 
فهذا يعٍت أف ا١تؤسسة ٯتكن أف  1البلزمة للحفاظ على طاقتها اإلنتاجية، كإذا كانت ىذه النسبة أكرب من 

 .1سديد الديوف ا١تستحقة عليهاتستخدـ الزايدة النقدية من أنشطتها التشغيلية يف ت

 نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية إىل االحتياجات النقدية األساسية: -8

 

 حيث يقصد ابالحتياجات األساسية:

 التدفقات النقدية ا٠تارجة لؤلنشطة التشغيلية؛ 
 مدفوعات أعباء الديوف؛ 
 ؛اإلنفاؽ الرأٝتارل البلـز للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية 
 2سداد الديوف ا١تستحقة خبلؿ العاـ. 

 نسبة أثر االىتالؾ واإلطفاء: -9

 

تساعد ىذه النسبة يف إظهار أثر االىتبلؾ كاإلطفاء على النقدية من األنشطة التشغيلية كٯتكن اعتبار 
نشطة ا١تؤسسة أكير كفاية إذا كاف االىتبلؾ كاإلطفاء لديها، ٢تما أثر قليل على التدفقات النقدية من األ

 . 3التشغيلية

 التدفق النقدي احلر: -10
كاحدة من فوائد التحليل ا١تشتقة من قائمة التدفقات النقدية ىو احتساب التدفق النقدم اٟتر كغَتىا من 
مقاييس التحليل فإنو ٬تب بذؿ العناية البلزمة يف احتساب مكوانهتا، الفكرة الرئيسية يف التقرير عن ا١تكوانت 

تساب التدفق النقدم اٟتر ىي أهنا ٯتكن أف تؤثر على فائدهتا، بينما ال يوجد ىناؾ اتفاؽ على ا١تستخدمة يف اح
 كلكن كاحدة من أكير ا١تقاييس استخداما للتدفق النقدم اٟتر ىو: ،4تعريفها بشكل دقيق كمضبوط
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االحتياجات النقدية األساسية \التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية   

صايف التدفقات من األنشطة التشغيلية \مصروؼ االىتالؾ + مصروؼ اإلطفاء   
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زيعات األسهم تو  –صايف النفقات الرأمسالية  –التدفق النقدي احلر = التدفقات من األنشطة التشغيلية 
 العادية أو ادلمتازة )على افرتاض سياسة الدفع(.

كىو ٯتيل مقدار النقدية القابلة لئلنفاؽ على استيمارات جديدة، سداد ديوف، شراء أسهم خزانة، أك زايدة 
مصادر درجة السيولة، كىذا ا١تقياس يبُت مدل ا١تركنة ا١تالية كقدرة ا١تؤسسة على سداد التوزيعات دكف الرجوع إذل 

خارجية، كما يبُت قدرة ا١تؤسسة على االحتفاظ ٔتستول إنفاقها الرأٝتارل كيبُت مدل النقدية اليت ٯتكن 
. كيعترب التدفق النقدم اٟتر من ضمن نسب الكفاية إال أنو ال يعترب نسبة،  1استخدامها يف االستيمارات اإلضافية

 ق. كونو ال يوجد رقمُت يُنسب أحد٫تا لآلخر، كىو رقم مطل

ويف دراستنا ىذه مت اختيار ثالث نسب من نسب الكفاية وىي نسبة صايف التدفقات النقدية من 
األنشطة التشغيلية إىل كل من إمجايل اخلصـو وفوائد الديوف ومتوسط اخلصـو ادلتداولة، بوصفها من النسب 

نب آخر فإف ىذه النسب سهلة ادلهمة يف معرفة كفاية التدفقات النقدية ذلذه البنود اذلامة نسبيا، ومن جا
 احلساب وتوفرىا القوائم ادلالية للمؤسسات زلل الدراسة.

 :(Efficiency Ratios)الفرع الثاين: نسب الكفاءة 
كتسمى ىذه النسب بنسب كفاءة النقدية ا١تتولدة، كيتجو التحليل ىنا إذل الًتكيز أكال على التدفقات 

كفاءة النقدية ا١تتولدة، ككفاءة النقدية ا١تتولدة تعٍت قدرة ا١تؤسسة على   النقدية من األنشطة التشغيلية يف تقييم
توليد نقدية من عملياهتا ا١تتداكلة كا١تستمرة، كىناؾ ثبلث نسب مفيدة يف قياس كفاءة النقدية ا١تتولدة: ىي 

 .2إنتاجية التدفق النقدم، كالتدفقات النقدية إذل ا١تبيعات، كالتدفقات النقدية إذل األصوؿ

كمن النسب ا١تهمة يف ىذه اجملموعة ما تسمى بنسبة إعادة االستيمار النقدم، كىي عبارة عن مقياس من 
نسبة ملوية من االستيمار يف األصوؿ من النقدية التشغيلية احملتفظ هبا كإعادة استيمارىا يف ا١تؤسسة، كذلك 

 3:الستبداؿ األصوؿ ك٪تو أنشطة العمليات، كٖتتسب ىذه النسبة كاآليت

 رأس ا١تاؿ العامل + االستيمار + أصوؿ أخرل \التوزيعات  –التدفقات النقدية التشغيلية 

 كفيما يلي عرض موجز ألىم النسب ا٠تاصة بكفاءة التدفقات:

 نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل صايف الدخل )مؤشر النقدية التشغيلية(: -1
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صايف الربح )النتيجة الصافية( \التشغيلية صايف التدفقات النقدية   
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 إذل أم مدل ٧تحت ا١تؤسسة يف دعم أرابحها ا١تتحققة عرب تدفقاهتا ا١تؤشر العارل ىو مؤشر إ٬تايب يُبُت
النقدية التشغيلية، أك بكلمات أخرل النجاح الذم حققتو األرابح الصافية يف توليد تدفقات نقدية تشغيلية، 

ق النقدم كا١تؤشر العارل ٢تذه النسبة يشَت إذل األداء اٞتيد للمؤسسة كقدرة األرابح احملققة على توليد التدف
 .1التشغيلي

 نسبة التدفقات النقدية إىل ادلبيعات )العائد على ادلبيعات من التدفق النقدي التشغيلي(: -2

 

كتبُت ىذه النسبة كفاءة ا١تؤسسة يف ٖتصيل النقد من ا١تبيعات، ككلما زاد النقد الناتج عن ا١تبيعات، زاد 
ؤشرا على جودة قرارات اإلدارة فيما يتعلق ابلتكاليف ا١تتغَتة مؤشر االستيمار اإل٬تايب للمؤسسة، كٯتكن اعتباره م

 .2إذل التكاليف التشغيليةاليت ٯتكن أف تُعزل 

 نسبة العائد على حقوؽ ادللكية من التدفقات النقدية التشغيلية: -3

 

النسبة  تبُت ىذه النسبة العائد على حقوؽ ا١تلكية من التدفقات النقدية التشغيلية، ككلما ارتفعت ىذه 
كلما كاف ذلك مؤشرا إ٬تابيا على كفاءة ا١تؤسسة، كتشبو ىذه النسبة نسبة معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية 

 .3كلكنها ٖتتسب ابستخداـ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بدال من رقم صايف الربح

 نسبة العائد على األصوؿ من التدفقات النقدية التشغيلية: -4

 

، ككلما 4ه النسبة يف قياس عائد ا١تؤسسة على األصوؿ من حيث التدفقات النقدية التشغيليةكتفيد ىذ
أصو٢تا، كحافز للمزيد من االستيمار يف ا١تستقبل، ارتفعت ىذه النسبة دّؿ ذلك على كفاءة ا١تؤسسة يف استخداـ 

 .5ية بدال من رقم صايف الربحكتشبو ىذه النسبة معدؿ العائد على األصوؿ ابستيناء استخداـ التدفقات النقد
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 صايف ادلبيعات \صايف التدفقات النقدية التشغيلية 
 

حقوؽ ادللكية \صايف التدفقات النقدية التشغيلية   

إمجايل األصوؿ \صايف التدفقات النقدية التشغيلية   
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 نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي: -5

 

كتبُت ىذه النسبة حصة السهم العادم من صايف التدفقات النقدية التشغيلية كىي تعكس قدرة ا١تؤسسة 
نبغي عدـ النظر إذل ىذه النسبة  قرارات اإلنفاؽ الرأٝتارل كدفع توزيعات األرابح يف ا١تدل القصَت، كيعلى اٗتاذ 

 .1كبديل عن رْتية السهم العادم كىي نسبة تكميلية تتعلق ابلنسب ذات الصلة اب١تستيمرين

ويف دراستنا ىذه مت اختيار ثالث نسب من نسب الكفاءة وىي نسبة صايف التدفقات النقدية من 
ادللكية، على اعتبار أهنا من النسب األنشطة التشغيلية إىل كل من صايف الربح وصايف ادلبيعات وحقوؽ 

ادلهمة يف معرفة كفاءة النقدية ادلتأتية من ىذه البنود واذلامة نسبيا، ومن جانب آخر فإف ىذه النسب سهلة 
 احلساب وتوفرىا القوائم ادلالية للمؤسسات زلل الدراسة.

ا ٔتجاالت اٟتكم على سيولة كللنسب ا١تشتقة من قائمة التدفقات النقدية مزااي عديدة خاصة ما تعلق منه
 ا١تؤسسة كاستمراريتها، كٯتكن إ٬تاز بعضها فيما يلي:

تعترب نسب التدفقات النقدية أداة جيدة يف تقييم األداء ا١تارل للمؤسسات من حيث القوة اإليرادية كالرْتية،  -
إذل النتيجة الصافية تعطي ذلك ألف ىذه النسب كخاصة نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ا١تنسوبة 

 ؛2على جودة األرابحمؤشرا لقدرة ا١تؤسسة على توليد التدفقات النقدية كاليت تؤشر بدكرىا 

إف نسب التدفقات النقدية تساعد يف تقييم مدل كفاية التدفقات النقدية للمؤسسة لتلبية احتياجاهتا )نسب  -
وليد التدفقات النقدية )نسب الكفاءة(، ذلك ألف ىذه الكفاية(، ابإلضافة إذل تقييم قدرة ا١تؤسسات على ت

النسب ٘تكن من تقييم مدل قدرة ا١تؤسسة على مواجهة احتياجاهتا من النقد البلـز لتسديد الديوف ا١تستحقة 
 ؛3عليها ابإلضافة إذل تغطية احتياجاهتا ألغراض التوسع

ت اإلفبلس كا١تخاطر ا١تالية كأيضا ىي مفيدة من تُفيد معلومات التدفقات النقدية بشكل خاص يف التنبؤ ْتاال -
 خبلؿ استكماؿ ا١تعلومات اليت توفرىا ابلفعل احملاسبة على أساس االستحقاؽ، كٯتكن أف تكوف ٣تموعة من

                                                           
1
 Carles H.Gibson, Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information, 13

th
 ed, 

south-western Cengage Learning, U.S.A, 2013, P:402. 
ستحقاؽ دمحم عطية مطر، أٛتد نواؼ عبيدات، دكر النسب ا١تالية ا١تشتقة من قائمة التدفقات النقدية يف ٖتسُت دقة النماذج ا١تبنية على نسب اال 2

، ص: 2007، 04، العدد 03، اجمللد اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿكذلك يف التنبؤ ابلفشل ا١تارل للشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة األردنية، 
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3
 Leonie Jooste, Cash Flow Ratios as yardstick for Evaluating Financial Performance In African Businesses, 
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نسب التدفقات النقدية، إذا ما استخدمت ابالقًتاف مع نسب ا١تيزانية كنسب جدكؿ حساابت النتائج ذات قيمة 
 ؛1ة كالضعف ا١تالية للمؤسسةيف ٖتديد نقاط القو 

للتدفقات النقدية لصناعة معينة ٯتكن أف يتيح للمؤسسة مقارنة  Benchmarkتوفر نسب مالية مرجعية  -
 .2أدائها مع أداء ا١تؤسسات ا١تشاهبة كمنو معرفة موقعها التنافسي
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 :الصة الفصلخ

ؿ أف قائمة التدفقات النقدية تُعد إحدل القوائم ا١تالية من خبلؿ ما مت تناكلو يف الفصل األكؿ ٯتكننا القو 
اٟتديية نسبيا كاليت تطورت عرب مراحل زمنية ْتيث كانت تنسجم مع متطلبات مستخدمي القوائم ا١تالية يف كل 

، كقائمة 1992سنة  (07مرحلة، إذل أف كصلت إذل شكلها اٟتارل الذم أكجبو ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم )
ات النقدية أداة مالية ٖتليلية تُبُت األثر النقدم لكافة العمليات التشغيلية، االستيمارية كالتمويلية يف ا١تؤسسة التدفق

الداخلة أك ا٠تارجة، كتربز أ٫تية ىذه القائمة يف إ٬تاد مقاييس لتقييم جودة أرابح ا١تؤسسة كتقييم كقياس ٥تاطر 
يولة كاليسر ا١تارل كا١تركنة ا١تالية، كما أهنا هتدؼ إذل استكماؿ االستيمارات ا١تختلفة يف ا١تؤسسة كتقييم الس

اإلفصاح عن التغَتات اليت حدثت يف ا١تركز ا١تارل كاليت ال تظهر بوضوح يف القوائم ا١تالية األخرل، كتُعرض ىذه 
قات النقدية القائمة كفق طريقتُت مباشرة كغَت مباشرة، ْتيث تُعد الطريقة األكذل مهمة من حيث تقدير التدف

ا١تستقبلية كتقييم الوضع النقدم كٖتديد مدل قدرة ا١تؤسسة على مقابلة احتياجاهتا النقدية، يف حُت الطريقة اليانية 
تعترب األسهل نسبيا من حيث اإلعداد كيُفضلها معدم القوائم ا١تالية، كلقائمة التدفقات النقدية أ٫تية يف التحليل 

طيطية ىامة للمحلل ا١تارل ْتيث تُبُت نسب التدفقات النقدية بقسميها الكفاية ا١تارل، كىي أداة ٖتليلية كٗت
كالكفاءة مدل قدرة ا١تؤسسة على مواجهة احتياجاهتا البلزمة من النقد لتسديد الديوف ا١تستحقة عليها كتساعد 

 . ىذه النسب أيضا يف تقييم قدرة ا١تؤسسة على توليد تدفقات نقدية تربز جودة األرابح فيها

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

تقييه األداء املالي يف ظل 

 مقاربة التدفقات النقدية
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 :سبهيد

يُعترب قياس كتقييم األداء ا١تارل للمؤسسات أحد أىم العناصر ابلغة األ٫تية الذم يوليو نظاـ الرقابة احملاسبية  
كونو ٯتتاز ابلصعوبة، كمن أجل ذلك يعترب قياس األداء ا١تارل للعمليات التشغيلية أكير فعالية الرتباطو ابلنشاط 

ة كىو ٤تور االىتماـ كالتحليل من قبل ا١تسَت ا١تارل إذل جانب العمليات االستيمارية كالتمويلية، األساسي للمؤسس
كتتطلب عملية القياس ٢تذه العمليات توفر ٣تموعة من ا١تقاييس لدراسة ٖتركات كنشاطات ا١تؤسسة من كجهة 

عدة أعضاء ا١تؤسسة يف ٖتديد فرص نظر األطراؼ ا١تهتمة ابألداء ا١تارل للمؤسسة، كاليت هتدؼ أساسا إذل مسا
التحسن كٖتديد أكجو القصور، كتساعد مقاييس األداء ا١تارل إٚتاال إذل ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة كتطابقها مع 
األىداؼ اإلسًتاتيجية ٢تا، كتُعد مقاييس الرْتية كالسيولة األكير استخداما من طرؼ ا١تدراء ا١تاليُت كاحملللُت 

أكذل يف تقييم األداء ا١تارل كوهنا تقيس الكفاءة كالكفاية النقدية كا١تالية للمؤسسة كاٟتكم  كاالعتماد عليها بدرجة
عليها كىذا ابالعتماد على قائمة التدفقات النقدية يف التقييم إذل جانب القوائم ا١تالية األخرل اليت تساىم بدكرىا 

ت النقدية يف كوهنا تبُت اآلاثر النقدية ١تختلف يف معرفة طرؽ استخداـ النقدية كمصادرىا، كأتيت أ٫تية التدفقا
أنشطة ا١تؤسسة خبلؿ الفًتة ا١تالية سواء كانت تدفقات داخلة أك خارجة، كمن خبلؿ ىذا الفصل سنتطرؽ إذل 

 كمقاييس السيولة كالرْتية يف ظل مقاربة التدفقات النقدية كفق ا١تباحث التالية: تقييم األداء ا١تارل

 قييم األداء ا١تارل.ا١تبحث األكؿ: ت -

 ا١تبحث الياين: مقاييس األداء ابستخداـ مؤشرم الرْتية كالسيولة. -

 ا١تبحث اليالث: الرْتية كالسيولة يف ضوء مقاربة التدفقات النقدية. -
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 ادلبحث األوؿ: تقييم األداء ادلايل

ا١تقومات الرئيسية للعملية الرقابية اليت  يُعد تقييم األداء ا١تارل من ا١ترتكزات اٟتيوية لئلدارة اٟتديية كمن
تسعى لتحقيق أىدافها بكفاءة كفعالية، كيهدؼ التقييم على مستول األداء ا١تارل إذل اٟتكم على كفاءة التشغيل 
على مستول أداء ا١تؤسسة ككل ككذا على مستول األنشطة الداخلية ٢تا، كلكوف السيولة، النمو، الرْتية، التطوير 

على استمرارية ا١تؤسسة يُعد من األىداؼ الرئيسية كاإلسًتاتيجية ألم مؤسسة، كاف لزاما عليها أف تطبق كاحملافظة 
نظاما متكامبل لو قدرة التقييم على مستول األداء ا١تارل، كقادر على أف ٭تقق للمؤسسة أىدافها بكفاءة كفعالية، 

 من خبلؿ ا١تطالب التالية: كبناء على ذلك سنتناكؿ يف ىذا اٞتانب تقييم األداء ا١تارل

 ا١تطلب األكؿ: مفهـو تقييم األداء. -

 ا١تطلب الياين: مفهـو تقييم األداء ا١تارل. -

 ا١تطلب اليالث: أ٫تية كأىداؼ عملية تقييم األداء ا١تارل. -

 ا١تطلب الرابع: مؤشرات تقييم األداء ا١تارل. -

 ادلطلب األوؿ: مفهـو تقييم األداء

 ريف تقييم األداء: تعالفرع األوؿ
يُعرؼ األداء على أنو النتيجة احملصل عليها يف أم ميداف عمل كالنتائج اليت مت ٖتقيقها لدل ٦تارسة عمل 

كا١تقصود بعملية تقييم األداء ىو عملية أتكد كٖتقيق من أف ا١توارد ا١تتاحة ، 1ما كا١تعرب عنها بوحدات قياس معينة
رة أكير كضوحا فإف األداء ىو عملية شاملة تستخدـ فيها ٚتيع للمؤسسة قد استخدمت بشكل كفء، كبصو 

البياانت للوقوؼ على اٟتالة ا١تالية للمؤسسة كٖتديد الكيفية اليت مت هبا إدارة موارد ا١تؤسسة خبلؿ فًتة زمنية 
 .2معينة

على  أف تقييم األداء ىو عبارة عن مراجعة ١تا مت ا٧تازه ابالعتماد Poster & Streibكيرل كل من 
معايَت العمل، ْتيث عملية تقييم األداء توفر معلومات عن ا١تهارات اليت ٖتتاجها ا١تؤسسة للقياـ ٔتهامها على 
أكمل كجو، كمن خبلؿ عملية التقييم يتم كضع معايَت لتقييم األداء من كاقع ا٠تطط كاألىداؼ اإلسًتاتيجية 

                                                           
رللة كلية بغداد للعلـو دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة البطارايت،  -رجاء رشيد عبد الستار، تقوًن كفاءة األداء من خبلؿ معيار العائد  1

 .83، ص: 2009، 19، العراؽ، العدد االقتصادية اجلامعة
2  Rajat Bhagwat & Milind Kumar Sharma, Performance Measurement of Supply Chain Management : A 

Balanced Scorecard Approach, Computers & Industrial Engineering, Volume 53, Issue 01, P: 43- 62. 
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كموجو كمراقب كضابط ٞتهود العاملُت يف كافة ا١تستوايت  للمؤسسة، كاليت تستند على إسًتاتيجيات تقييم األداء
 .1اإلدارية بغية ٖتقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة

 ، ْتيث ٯتيل2كما عّرؼ البعض األداء على أنو انعكاس لقدرة ا١تؤسسة كقابليتها على ٖتقيق أىدافها
ؤسسة كاليت تتوقع أف تتماشى مع األىداؼ اليت ٣تموع النتائج اليت تًتتب على الربامج كاألنشطة اليت ٘تارسها ا١ت

 .3كضعت من ِقبلها

كآخركف أبنو عملية ٖتديد فعالية ككفاءة األعماؿ، كتشَت الفعالية إذل الدرجة اليت يتم  Neelyكما عرفو 
عندىا الوفاء ابحتياجات أصحاب اٟتقوؽ يف ا١تؤسسة، بينما توضح مقاييس الكفاءة موارد ا١تؤسسة اليت 

ىو التفاعل بُت ما . كابلتارل فاألداء 4مت بغرض ٖتقيق القدر ا١تعُت إلرضاء أصحاب اٟتقوؽ يف ا١تؤسسةاُستخد
تسعى ا١تؤسسة للوصوؿ إليو )اإل٧تاز كالنتائج( كالسلوؾ ا١تتجو كفق أسس كمعايَت ٤تددة مسبقا اليت تضمن ٖتقيق 

راعاة االستخداـ األميل للموارد ا١تتاحة يف ذلك، أم الوصوؿ إذل ٖتقيق مستول مقبوؿ من األىداؼ مع ضركرة م
ذلك، كمنو نستطيع اٟتكم على قدرة ا١تؤسسة يف إ٬تاد السبل اجملدية كالفّعالة أماـ ٖتدايت كسطها التنافسي يف 

 .5الوصوؿ إذل أىدافها كالسيما طويلة األجل: الرْتية، البقاء، النمو كالّتكيف، كٖتقيها

حسب توقعات ا١تستفيد من ىذا التقييم، إذ يركز ا١تقرضوف ميبل على إف عملية تقييم األداء ٗتتلف 
مستوايت السيولة للتأكد من قدرة ا١تؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا، يف حُت ٧تد أف ا١تسا٫تُت يهتموف ٔتؤشرات 

ا١تؤسسة من الرْتية، يف حُت ٧تد أف احملللُت ا١تاليُت يهتموف بكافة نواحي النشاط للوصوؿ إذل صورة كاضحة عن 
 .6أجل ٖتقيق أكرب العوائد الستيماراهتم

من خبلؿ التعاريف السابقة يتضح لنا أف لؤلداء أبعاد ٥تتلفة سواء كانت اقتصادية، تنظيمية أك اجتماعية، 
إال أّف ىذه األبعاد ٣تتمعة تعكس صورة أداء ا١تؤسسة ْتيث تفيد ٥تتلف األطراؼ للوصوؿ إذل ما يطمحوف إليو، 

         كننا أف نُعّرؼ عملية تقييم األداء أبهنا قياس ما مت إ٧تازه من عمل فعلي كمقارنتو مع ا١تستهدؼ كعليو ٯت
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كمعاٞتتها بشكل  أك ا١توضوع مسبقا كهدؼ إسًتاتيجي كمنو الوقوؼ على اال٨ترافات كتفسَت أسباب حدكثها
و لعملية التقييم، كعليو فإف عملية صائب كىذا ابستخداـ مقاييس كفق معايَت معينة يتم كضعها كضابط كموج

تقييم األداء ىي كظيفة إدارية هتدؼ إذل التأكد من أف النتائج احملققة تسَت كفق النحو ا١ترسـو كا١تخطط ٢تا 
 كأبعلى درجة من الكفاءة.

 : أمهية تقييم األداءالفرع الثاين
 تربز أ٫تية تقييم األداء يف اٞتوانب التالية:

األداء مقياسا لنجاح ا١تؤسسة من خبلؿ سعيها ١تواصلة نشاطها بغية ٖتقيق أىدافها، فالنجاح توفر عملية تقييم  -
منهما يف تعزيز أداء ا١تؤسسات ٔتواصلة البقاء  مقياس مركب ٬تمع بُت الفاعلية كالكفاءة كمن مث فهو أمشل من أم

 كاالستمرار يف العمل؛

ء ا١تسؤكلُت فهو يساعد اإلدارة العليا يف اكتشاؼ جوانب تساىم عملية تقييم األداء يف ٖتسُت كتطوير أدا -
الضعف كالقصور يف كفاءة العاملُت كالعمل على تقوٯتها عن طريق التدريب كالتنمية إضافة إذل تبصَت العاملُت 

 ؛1ٔتجاؿ النقص كالضعف يف مستول كفاءهتم

 تمد من فلسفة ربط ا١تكافأة ابإلنتاجية؛يُعد األساس يف ٖتديد سياسة األجور التشجيعية كا١تكافآت كاليت تس -

يؤدم تقييم األداء دكرا مهما يف ٖتديد ا١تدل النسيب لدرجة مبلئمة ا٢تيكل التنظيمي )ا١تستلزمات اإلدارية،  -
 ؛2خطوط السلطة( ١تتطلبات األنشطة يف ا١تؤسسة كعملياهتا ا١تختلفة

 امة سواء للتطوير أك االستيمار كغَتىا؛تزكيد اإلدارة اب١تعلومات البلزمة الٗتاذ القرارات ا٢ت -

 تقييم األداء يعترب من الركائز اليت تُبٌت عليها ا١تراقبة كالضبط؛ -

يُعترب من دعائم رسم السياسات العاملة سواء على مستول ا١تؤسسة أك على مستول الصناعة أك على مستول  -
 .3الدكلة
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 : أىداؼ تقييم األداءالفرع الثالث
 تقييم األداء ٖتقيق اآليت: تستهدؼ عملية

 معرفة مستول إ٧تاز الوحدة االقتصادية للوظائف ا١تكلفة أبدائها مقارنة بتلك الوظائف ا١تدرجة يف خطتها؛ -

 الوقوؼ على مدل كفاءة استخداـ ا١توارد ا١تتاحة بطريقة رشيدة ٖتقق عائدا أكرب بتكاليف أقل كبنوعية أجود؛ -

عف يف أداء ا١تؤسسة كإجراء ٖتليل شامل ٢تا كبياف مسبباهتا لغرض كضع اٟتلوؿ الكشف على نقاط القوة كالض -
 البلزمة ٢تا كتصحيحها كإرشاد ا١تنفذين إذل كسائل تبلفها مستقببل؛

ٖتديد مسؤكلية كل مركز أك قسم يف ا١تؤسسة عن مواطن ا٠تلل كالضعف يف النشاط الذم يضطلع بو عن طريق  -
ساـ العملية اإلنتاجية كٖتديد إ٧تازاتو سلبا أك إ٬تااب األمر الذم من شأنو خلق قياس إنتاجية كل قسم من أق

 .1ا١تنافسة كركح اإلبداع بُت األقساـ ابٕتاه رفع مستول أداء ا١تؤسسة

 ٖتقيق تقوًن شامل لؤلداء على مستول االقتصاد الوطٍت كذلك ابالعتماد على نتائج التقوًن األدائي؛ -

ابية يف أداء عملها عن طريق ا١تعلومات اليت يقدمها التقييم األدائي فيكوف ٔتقدكرىا التحقق تنشيط األجهزة الرق -
من قياـ ا١تؤسسات بنشاطها بكفاءة عالية كإ٧تازىا ألىدافها ا١ترسومة كما ىو مطلوب، أك تقدـ تقارير األداء 

رية كاالقتصادية كا١تالية ١تختلف أفضل ا١تعلومات اليت ٯتكن أف ُتستخدـ يف متابعة كتطوير ا١تتطلبات اإلدا
 . 2ا١تؤسسات االقتصادية يف الببلد

 : عناصر تقييم األداءالفرع الرابع
 تتضمن عملية تقييم األداء ٣تموعة من العناصر أ٫تها:

 .3كيُقصد ابلفّعالية درجة ٖتقيق ا١تؤسسة ألىدافها احملددة :Effectivenessعنصر الفّعالية  -1

 .4كيُقصد ابلكفاءة القدرة على ٖتقيق أقصى ا١تخرجات من مدخبلت ٤تددة :Efficiencyعنصر الكفاءة  -2

كىو عبارة عن تقليل تكاليف ا١تواد ا١تستعملة يف إ٧تاز ٥تتلف األنشطة مع  :Economicalاالقتصادية  -3
 .مراعاة احملافظة على اٞتودة أك تقليل اإلنفاؽ إذل اٟتد الذم فيو ضركرة مطلقة لتنفيذ ا١تهمة
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كتعٍت بيلة ا١تؤسسة اليت تعمل فيها أم أف ا١تؤسسة تعمل على ٖتقيق أىداؼ البيلة  :Environmentالبيلة  -4
يف الوقت نفسو الذم تعمل فيو على ٖتقيق أىدافها ا٠تاصة ٦تا يؤدم إذل تعظيم ا١تسا٫تات اإل٬تابية كتقليل اآلاثر 

 .1السلبية إذل اٟتد األدىن

 األداء من خبلؿ الشكل التارل: كٯتكن تلخيص عناصر تقييم

 (: عناصر تقييم األداء1-2لشكل رقم )ا

 
 ب اعتمادا على ما سبقطالمن إعداد ال ادلصدر:

 مفهـو تقييم األداء ادلايل ادلطلب الثاين:

 : تعريف األداء ادلايلالفرع األوؿ
ا على مواجهة التزاماهتا ا١تالية يُعرؼ األداء ا١تارل على أنو تشخيص الوضع ا١تارل للمؤسسة ١تعرفة مدل قدرهت

، كيُعٌت األداء ا١تارل ابلًتكيز على العوامل ا١تؤثرة على رْتية 2يف ا١تستقبل، كقدرهتا على االستغبلؿ األميل ١تواردىا
 .3ا١تؤسسة كسيولتها كقدرهتا على سداد التزاماهتا

وعة من ا١تؤشرات الكمية كالنوعية فاألداء ا١تارل ىو العملية اليت يتم من خبل٢تا استكشاؼ كاشتقاؽ ٣تم
حوؿ نشاط أم مشركع اقتصادم يهتم يف ٖتديد أ٫تية كخواص األنشطة التشغيلية كا١تالية للمشركع كذلك من 
خبلؿ معلومات تستخرج من القوائم ا١تالية كمصادر أخرل لكي يتم استخداـ ىذه ا١تؤشرات يف تقييم األداء 

                                                           
1

 .413، ص: مرجع سبق ذكره علي قاسم حسن العبيدم كآخركف، 
2
 Yonggui Wang & Hui Feng, Customer Relationship Management Capabilities: Measurement, Antecedents and 

Consequences, Management Decision, Vol. 23, No. 02, 2012, P: 116. 
3
 Lindgreen. A & Michael. A, Customer Relationship Management: The Case of A European Bank, Marketing 

Intelligence & Planning, Vol. 23, No. 02, 2005, P: 137. 
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م يف ا١تؤسسات، حيث يتم من خبللو إيصاؿ التفصيبلت الدقيقة كصف يعكس الوضع القائفهو  .1ا١تارل
الستخدامات األصوؿ فيها كدراستها بشكل معمق، إضافة إذل دراسة ا٠تصـو كصايف حقوؽ ا١تسا٫تُت ككل من 

 .2اإليرادات كا١تصاريف

ا على كما يرل بعض ا١تهتمُت أف األداء ا١تارل ىو تشخيص الصحة ا١تالية للمؤسسة ١تعرفة مدل قدرهت
إنشاء قيمة ك٣تاهبة ا١تستقبل، من خبلؿ االعتماد على ا١تيزانيات، جدكؿ حساابت النتائج كاٞتداكؿ ا١تلحقة، 
كلكن ال جدكل من ذلك إذا دل يؤخذ الظرؼ االقتصادم كالقطاع الصناعي الذم تنتمي إليو ا١تؤسسة النشطة يف 

 .3نة ا١تردكدية االقتصادية للمؤسسة كمعدؿ ٪تو األرابحالدراسة، كعلى ىذا األساس فإف تشخيص األداء يتم ٔتعاي

على أف األداء ا١تارل ىو ٔتا ٖتققو ا١تؤسسة من عائدات يُلخصها سجل  Laurenceكيف ا١تقابل يؤكد 
حسايب يستند إذل قياس السياسات كالعمليات ا١ترتبطة ابإلطار ا١تارل للمؤسسة ضمن فًتة زمنية معينة، كاب١تقارنة 

 .4أخرل مشاهبة مع مؤسسات

١تدل فاعلية ا٠تطة ا١توضوعة كيُعد مؤشر جيد للداللة على  Feedback عكسيةكىو ُيشكل التغذية ال
. كيُعد األداء ا١تارل ا١تقياس احملدد ١تدل ٧تاح ا١تؤسسات يف ٖتقيقها ألىدافها، كإف عدـ ٖتقيقها لو 5تنفيذىا

كيستند مفهـو األداء ا١تارل إذل عملية التحليل ا١تارل اليت  .6اب١تستول ا١تطلوب يُعرض كجودىا كاستمرارىا للخطر
تُعد ا٠تطوة األساسية ٨تو تفهم ا١تؤسسة، كالتقنية ا١تستخدمة لقياس األداء ضمن التحليل ا١تارل ىي ٖتليل 

 .7النسب

١تالية ٦تا سبق ٯتكن القوؿ أبف األداء ا١تارل ىو العملية اليت تعتمد على استخراج معلومات من القوائم ا
للمؤسسة بغية تشخيص كضعها ا١تارل بشكل معمق استنادا لنسب مالية مقارنة بُت األداء يف ا١تاضي كاألداء 
اٟتارل كا١تتوقع، كىو مقياس ىاـ لتحديد مدل ٧تاح األداء الكلي للمؤسسة، كمدل استخدامها األميل لوسائلها 

 صاحل اب١تؤسسة.ا١تالية ا١تتاحة ألجل ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة ألصحاب ا١ت
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 العوامل ادلؤثرة يف األداء ادلايل: الفرع الثاين
تواجو ا١تؤسسة خبلؿ القياـ بنشاطها عدة مشاكل كصعوابت قد تعرقلها يف أداء كظائفها، ٦تا يدفع 
اب١تسَتين إذل البحث عن مصادر ىذه ا١تشاكل كٖتليلها كاٗتاذ القرارات التصحيحية بشأف ما هتدؼ إليو عملية 

ييم ا١تارل للمؤسسة، حيث تعمل على تشخيص الوضعية ا١تالية للمؤسسة ١تعرفة أىم ا١تشاكل كالبحث عن التق
 .1أسباهبا ك٤تاكلة اقًتاح قرارات تصحيحية

 2كمن أىم العوامل ا١تؤثرة على األداء ا١تارل ٧تد: 

العوامل ٯتكن للمؤسسة  كىي العوامل اليت ٖتدث يف البيلة الداخلية للمؤسسة، كىذه العوامل الداخلية: -أ
السيطرة عليها كالتحكم فيها نسبيا ْتيث تعظم أتثَتاهتا اإل٬تابية كُٗتفف من حّدة أتثَتاهتا السلبية، كمن أىم ىذه 

 3العوامل:

 الرقابة على التكاليف؛ 
 الرقابة على كفاءة استخداـ ا١توارد ا١تالية ا١تتاحة؛ 
 .الرقابة على تكلفة اٟتصوؿ على األمواؿ 

ضافة إذل أتثَت مؤشرات خاصة ابلرقابة حيث هتدؼ إذل رقابة إتاه ا١تصاريف خبلؿ الفًتات ا١تالية ابإل
ا١تختلفة كٖتليل مدل أ٫تيتها النسبية للمؤسسة ك٤تاكلة ترشيدىا كمن أ٫تها: نسبة الفوائد ا١تدفوعة لؤلصوؿ 

 د ا١تدفوعة كقدرهتا على زايدة األصوؿ ا١تنتجة.ا١تنتجة، كُتربز ىذه النسبة قدرة ا١تؤسسة على رقابة سلوؾ ىذه الفوائ

فكل ىذه العوامل ٢تا أتثَت على متخذ القرار يف ٖتديد قراره كمنو فعلى ا١تؤسسة ٖتديد ا٢تدؼ من القرار 
 ا١تتخذ كتوفَت البيلة كاٞتو ا١تناسب داخل ا١تؤسسة لتطبيقو لكي يتحقق ٧تاح القرار ا١تتخذ.

١تؤسسة ٣تموعة من التغَتات ا٠تارجية اليت تؤثر على أدائها ا١تارل حيث ال ٯتكن تواجو ا العوامل اخلارجية: -ب
 إلدارة ا١تؤسسة السيطرة عليها، كإ٪تا ٯتكنها توقع النتائج ا١تستقبلية ٢تذه التغَتات، ٤تاكلة إعداد خطط ١تواجهتها 

 

                                                           
دراسة حالة  -دور القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف االجتماعية يف رفع كفاءة األداء ادلايل دلنشآت األعماؿيوسف ىاركف ٜتيس دمحم،  1

 كالتمويل، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،، رسالة ماجستَت يف احملاسبة الشركة السودانية لالتصاالت احملدودة )سوداتل(
 .115، ص: 2015 غ. منشورة،

دراسة تطبيقية على شركات التأمٌن ادلدرجة يف سوؽ  -العوامل ادلؤثرة يف تقييم األداء ادلايل لشركات التأمٌن األردنيةأنس مصلح ذيب الطراكنة،  2
 .29، ص: 2015األردف،  غ. منشورة، ماجستَت يف احملاسبة، كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط،، رسالة عماف لألوراؽ ادلالية

 .87، ص: مرجع سبق ذكرهعبد العظيم عبد الرٛتاف البشَت مصطفى،  3
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 1كتشمل ىذه العوامل:، كالتقليل من أتثَتاهتا

 ية ا١تؤثرة على نوعية ا٠تدمات؛التغَتات العلمية كالتكنولوج 
 القوانُت كالتعليمات اليت تطبق على ا١تؤسسات كمنافسة ا١تؤسسات من طرؼ الدكلة كقوانُت السوؽ؛ 
 .السياسات ا١تالية كاالقتصادية للدكلة 

 ادلطلب الثالث: أمهية وأىداؼ عملية تقييم األداء ادلايل

 : أمهية عملية تقييم األداء ادلايلالفرع األوؿ
 ناؾ العديد من األسباب اليت تدعوا العتماد منهج تقييم األداء ا١تارل يف ا١تؤسسة لعّل أبرزىا ما يلي:ى

 ٖتقيق درجة من ا١تواءمة كاالنسجاـ بُت األىداؼ كاإلسًتاتيجيات ا١تعتمدة كالبيلة التنافسية؛ -

اإلدارية يف ا١تؤسسة ألغراض التخطيط توفر عملية تقييم األداء ا١تارل ا١تعلومات الضركرية ١تختلف ا١تستوايت  -
 كالرقابة كاٗتاذ القرارات؛

 ؛2كاإلدارات كا١تؤسسات ا١تختلفة ٦تا يؤدم إذل ٖتسُت أدائهايساعد على إ٬تاد نوع من ا١تنافسة بُت األقساـ  -

زمانيا من فًتة عن طريق نتائج األداء الفعلي يُظهر تطور ا١تؤسسة يف مسَتهتا ٨تو األفضل أك التحوؿ ٨تو األسوأ  -
  ؛3إذل أخرل كمكانيا اب١تؤسسات ا١تماثلة

اكتشاؼ اال٨ترافات كمعرفة أسباهبا لكي يتم اٗتاذ اإلجراءات التصحيحية منعان لتكرارىا، كيتم اكتشاؼ  -
اال٨ترافات لكل نشاط من أنشطة ا١تؤسسة حيث يساعد ذلك ا١تستوايت اإلدارية ا١تختلفة على ٦تارسة الوظيفة 

ة عن طريق مبدأ اإلدارة ابالستيناء، إذ يركز ا١تديركف على اال٨ترافات ا١تكتشفة كيف الوقت نفسو يستطيعوف الرقابي
 التفرغ ١تهامهم األخرل؛

 

                                                           
دراسة ميدانية  -دفمستوى حاكمية تكنولوجيا ادلعلومات وأثره على مستوى األداء ادلايل للبنوؾ العاملة يف األر حساـ ابسم يوسف حداد،  1

، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا كالبحث العلمي، COBIT 5ابستخداـ أىداؼ الرقابة للمعلومات والتكنولوجيا ادلرتبطة هبا 
 .39 -38، ص ص: 2013 غ. منشورة، جامعة الزرقاء األردف،

دراسة ميدانية،  -بقرار التأجَت التمويلي كدكرىا يف تقوًن األداء ا١تارل للشركة الوطنية لئلجارةعلي عبد هللا منصور، عمر اٟتسن دمحم، العوامل ا١ترتبطة  2
 .117، ص: 2016، 01، العدد 17، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، اجمللد رللة العلـو االقتصادية

 -2004ؼ التجارية: جودة اخلدمات ادلصرفية كمتغًن وسيط )أثر إسرتاتيجية التميز يف األداء ادلايل للمصار كىيبة رمضاف دمحم حسُت،  3
 . 99، ص: 2015 غ. منشورة، ، أطركحة دكتوراه يف نظم ا١تعلومات اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،(2014
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 .1ترتبط أ٫تية تقييم األداء ارتباطا كثيقا ابلتخطيط على كافة ا١تستوايت يف ا١تؤسسة -

تقييم أداء ا١تؤسسات من عدة زكااي كبطريقة ٗتدـ تنبع أ٫تية األداء ا١تارل بشكل عاـ يف أنو يهدؼ إذل 
مستخدمي البياانت ٦تن ٢تم مصاحل مالية يف ا١تؤسسة لتحديد جوانب القوة كالضعف يف ا١تؤسسة كاالستفادة من 

 .2البياانت اليت يوفرىا األداء ا١تارل لًتشيد القرارات ا١تالية للمستخدمُت

ص يف عملية متابعة أعماؿ ا١تؤسسات كتفحص سلوكها كمراقبة كتنبع أ٫تية األداء ا١تارل أيضا كبشكل خا
أكضاعها كتقييم مستوايت أدائها كفعالية كتوجيو األداء ٨تو االٕتاه الصحيح كا١تطلوب من خبلؿ ٖتديد ا١تعوقات 

داؼ كبياف أسباهبا كاقًتاح إجراءاهتا التصحيحية كترشيد االستخدامات العامة للمؤسسات كاستيماراهتا كفقا لؤلى
 .3العامة للمؤسسات كا١تسا٫تة يف اٗتاذ القرارات السليمة للحفاظ على االستمرارية كالبقاء كا١تنافسة

كعليو ٯتكن القوؿ أف أ٫تية تقييم األداء ا١تارل للمؤسسات تكمن من خبلؿ عملية التحليل بقصد التعرؼ 
حية كتوظيفها بصورة ميلى من انحية على أداء ا١تؤسسة كٖتديد مدل كفاءة اإلدارة يف ٖتصيل األمواؿ من ان

أخرل، ككذا التحقق من مدل كفاءة نشاط ا١تؤسسة، ضف إذل ذلك ا١تساعدة يف التخطيط ا١تارل السليم 
 للمؤسسة، كذلك إعداد أرضية مبلئمة هتدؼ إذل اٗتاذ القرارات الصائبة.

 : أىداؼ عملية تقييم األداء ادلايلالفرع الثاين
 اؼ اليت تسعى ا١تؤسسة لتحقيقها يف أدائها ا١تارل كىي:وجد ٣تموعة من األىدت

 منو ادلؤسسة:  -1
يف االستمرار، هتا ا١تؤشرات اليت تساعد يف التعرؼ على مدل قدر ك يعترب ٪تو ا١تؤسسة من أىم ا١تقاييس 

ٖتسُت  ْتيث ٯتكن القوؿ أف ا١تؤسسات القادرة على االستمرار يف السوؽ تعترب من ا١تؤسسات األكير مقدرة على
، فضبل عن كوف ٪تو ا١تؤسسة من ا١تؤشرات اليت تؤثر يف معدؿ التوظيف، ْتيث يساىم كجود 4الرْتية ا٠تاصة هبا

يف ا١تؤسسات على إمكانية توفَت فرص عمل جديدة، األمر الذم يؤكد على أ٫تية ٪تو معدالت ٪تو مرتفعة 
أف ينعكس سلبا أك إ٬تااب بناءن على قدرة ا١تؤسسة يف  ا١تؤسسة ألنو يؤثر ابلنتيجة يف النمو االقتصادم، كىذا ٯتكن

االستمرار كالنمو كىذا من خبلؿ زايدة الطلب على ا١تنتجات أك ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تؤسسة كالذم سيكوف لو 
                                                           

األداء ادلايل بتطبيق أسلوب التكلفة وفقا للنشاط يف ظل األزمة أثر العائد على األصوؿ ودرجة الرفع ادلايل على أشرؼ حسٍت صاحل عوض هللا،  1
، أطركحة دكتوراه يف التكاليف كاحملاسبة اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة دراسة حالة شركة حديد األردف وشركاهتا التابعة -ادلالية العادلية

 .181، ص: 2015 غ. منشورة، السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،
 .46، ص: 2010، دار حامد للنشر، عماف، األداء ادلايل وأثره على عوائد أسهم الشركات ادلسامهة ٤تمود ا٠تطيب، دمحم 2
 نفس ا١ترجع، نفس الصفحة. 3

4
 Aspasia Vlachvei & Ourania Notta, Firm Growth: Size and Age in Greek Firms, In Proceedings of 

International Conference on Applied Economics, 2008, P: 916. 
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، كيف ذات السياؽ ٯتكن القوؿ أبف النمو ا٠تاص اب١تؤسسة ٯتكن أف يكوف لو دكر يف 1أتثَت على النمو االقتصادم
سُت قدرة ا١تؤسسة على االبتكار كالبدء ابستخداـ تكنولوجيا جديدة بغية ٖتسُت أدائها كموقعها التنافسي، كيف ٖت

األخَت ٯتكن القوؿ أبنو ٬تب على ا١تؤسسة أف أتخذ بعُت االعتبار كل من حجم ا١تؤسسة كإمكانية دخوؿ 
ؽ ٔتعدالت متزايدة من األمور منافسُت جدد، حيث يعترب دخوؿ مؤسسات جديدة صغَتة اٟتجم إذل السو 

ا١تساعدة يف زايدة حّدة ا١تنافسة، كعلى النقيض فإف زايدة حجم ا١تؤسسات كبَتة اٟتجم سيكوف لو أتثَت على 
 .2الًتكيز على السوؽ

  تعظيم الرحبية: -2

ستيمار تعترب الرْتية من أىم أىداؼ اإلدارة ا١تالية يف ا١تؤسسات، فهي تعترب ٔتيابة تعويض للمبلؾ عن ا
أموا٢تم، كما كتعترب ا١تصدر الرئيسي الذم يؤمن ا١تاؿ البلـز لسداد أقساط الديوف كالفوائد ا١تستحقة عليها، كذلك 

. ضف إذل ذلك فاألرابح تعترب من 3فإهنا ٘تيل مقياس للحكم على مدل كفاءة اإلدارة يف استغبلؿ مواردىا
هم، فلو إحدل ا١تؤسسات دل تستطع ٖتقيق أرابح لعدة سنوات العوامل اليت ٯتكن أف تؤثر يف القيمة السوقية للس

متتالية أك أهنا حققت أرابحا تقل يف مستواىا عن مستول األرابح اليت ٖتققها ا١تؤسسات األخرل ا١تماثلة يف 
القطاع، كتعمل يف نفس الصناعة كيف نفس الظركؼ كا١تخاطر، ففي ميل ىذه اٟتالة ٯتيل ٛتلة أسهم ىذه ا١تؤسسة 

 التخلص منها عن طريق بيعها ليستيمركا أموا٢تم يف مؤسسات ُتدر عليهم رْتا مبلئما كيتوافق مع أىدافهم، كيف إذل
ظل ذلك يتوقع أف يزيد عرض األسهم على الطلب عليها األمر الذم من شأنو أف يؤدم ال٩تفاض القيمة السوقية 

 .4ألسهم ىذه ا١تؤسسة

 يل: ربسٌن السيولة وتوازف اذليكل ادلا -3
تقيس السيولة ابلنسبة للمؤسسة مقدرهتا على مواجهة التزاماهتا قصَتة األجل، أم قدرهتا على ٖتويل 

. فتحسُت السيولة يف ا١تؤسسة يستوجب زايدة األصوؿ ا١تتداكلة إذل إٚتارل 5أصو٢تا ا١تتداكلة إذل نقدية بسرعة
ا١تؤسسة العمل على ٖتقيق التوازف بُت  األصوؿ، األمر الذم من شأنو أف ٮُتفض الرْتية، لذلك كجب على

 .6السيولة كالرْتية كذلك من خبلؿ ٘تويل أصو٢تا اليابتة كصايف رأس ا١تاؿ

                                                           
1
 Fracisco D. Hermelo & Roberto. V, The Determinants of Firm’s Growth an Empirical Examination, Revista 

Abante, Vol. 10, No. 01, 2007, PP: 8- 9. 
2
 Yana Safarova, Factors That Determine Firm Performance of New Zealand Listed Companies, Master of 

Business , Auckland University of Technology, 2010, P: 09. 
3
 Ciaran Walsh, Key Management Ratios : The Clearest Guide to The Critical Numbers That Drive your 

Business, 4
th

 ed, Prentice Hall, Great Britain, 2006, P: 284. 
4
 Enrico. S & Hien T. Tran, Diversification Strategies and Firm Performance : A sample Selection Approach, 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Department of Economics, No. Wp 896, 2013, P: 08. 
5
 John S. Tjia, Building Financial Models: A Guide to Creating and Interpreting Financial Statements, 

McGraw-Hill, U.S.A, 2004, P: 213. 
6
 John Tennent, Guide to Financial Management, The Economist, Great Britain, 2008, P: 230. 
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ىذا كإٚتاال يتجسد ا٢تدؼ األساسي لتقييم األداء ا١تارل يف تطوير األداء كٖتسُت مستول نشاط ا١تؤسسة 
وصوؿ إذل ىذا ا٢تدؼ ال بّد من ٖتقيق عدد من ليتماشى يف تطوره مع التوسع كالتقدـ االقتصادم العاـ، كلل

األىداؼ النوعية ا١تتعلقة أساسا إبمداد الوظيفة التخطيطية كاإلشرافية اب١تعلومات كالبياانت اليت ٘تكنهم من حسن 
 .1أدائهم ١تهامهم

 ادلطلب الرابع: مؤشرات تقييم األداء ادلايل
ياس أداء ا١تؤسسة، كتعتمد ىذه ا١تؤشرات على ا١تعلومات تعترب مؤشرات األداء ا١تارل من ا١تؤشرات ا٢تامة لق

ا١تالية كاحملاسبية ا١تستخرجة من سجبلت ا١تؤسسة بغية الوصوؿ إذل النسب اليت ٖتدد نتائج أعما٢تا، كقد مت 
على حقوؽ ا١تسا٫تُت، كالعائد على األصوؿ،  االعتماد يف ىذه الدراسة على مؤشرات نسب الرْتية ٦تيلة يف العائد 

 ما مت االعتماد على نسب السيولة ٦تيلة يف نسبة التداكؿ كنسبة السيولة السريعة.ك

، 2تُعد النسب ا١تالية من األساليب اليت ٯتكن استخدامها كمؤشرات يف تقييم األداء ا١تارل للمؤسسات
صر القوائم كتعرب عن العبلقة الكمية بُت أم متغَتين، حيث يتم حساب أم نسبة مالية من خبلؿ قسمة أحد عنا

ا١تالية على عنصر آخر يف القوائم ا١تالية، كىي توفر عددا كبَتا من ا١تؤشرات ا١تالية اليت ٯتكن االستفادة منها يف 
 . 3تقييم أداء ا١تؤسسة يف ٣تاالت السيولة كالرْتية كالكفاءة كإدارة األصوؿ كا٠تصـو

ا١تنافسة ككجود آفاؽ جديدة لتعزيز ىذا ا١تركز كيعترب األداء ا١تارل اٞتيد للمؤسسة مؤشرا على قدرهتا على 
بكل أساليبو سواء العمودم أك األفقي ١تفردات  . كيستند تقييم األداء ا١تارل إذل عملية التحليل ا١تارل4كتطويره

القوائم ا١تالية، فجميعها تعتمد على التقنية األساسية ا١تستخدمة لقياس األداء ا١تارل من خبلؿ ما يعرؼ ابلنسب 
ليت تعترب من أدكات التحليل ا١تستخدمة يف تقييم األداء ا١تارل كاإلسًتاتيجي الكلي للمؤسسة كىي أكير ا١تعايَت كا

 6، كذلك لؤلسباب التالية:5شيوعا

 ارتباط ا١تقاييس كا١تؤشرات ا١تالية لؤلداء كالربح ابألىداؼ ا١تالية للمؤسسة على ا١تدل البعيد؛ -

                                                           
1
 GÜLĠZ ÖZTORUL, Performance Evaluation of Banks and Banking Group: Turkey Case, Master of 

Economics, Unpublished, Middle East Technical University, Turkey, 2011, P: 39.   
2
 James Leichter, Benchmarking Your Business with Financial Ratio Analysis, contractingbusiness, 2007, 

Available On The Link : 10 /12/2016. http://www.contractingbusiness.com/archive/benchmarking-your-

business-financial-ratio-analysis 
3
 Jay B. Barney & William S. Hesterly, Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and 

Cases, Global Edition, Pearson Education Limited, U.S.A, 2015, P: 37. 
4
 Nigel Evans & Et.al, Strategic Management for Travel and Tourism, Butterworth – Heinemann, Great 

Britain, 2003, P: 104. 
5
 Ibid, P: 106. 

، رسالة ماجستَت يف ري على األداء ادلايل يف الشركات الصناعية األردنية ادلدرجة يف بورصة عمافأثر رأس ادلاؿ الفكأنس ٝتَت أمُت صاحل،  6
 .37، ص: 2015 غ. منشورة، احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، األردف،

http://www.contractingbusiness.com/archive/benchmarking-your-business-financial-ratio-analysis
http://www.contractingbusiness.com/archive/benchmarking-your-business-financial-ratio-analysis


 يم األداء ادلايل يف ظل مقاربة التدفقات النقديةتقي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثاين

73 
 

الصورة اإلٚتالية ألداء ا١تؤسسة، فا١تقاييس الكلية ميل األرابح قاييس ا١تالية، لتوضيح ال بّد من اختيار دقيق للم -
 ىي ٔتيابة خبلصة ١تقياس ٧تاح إسًتاتيجيات ا١تؤسسة كتكتيكاهتا التشغيلية.

كقد اختلف الباحيوف حوؿ ٖتديد ٣تموعة من ا١تؤشرات ا١تالية اليت ٯتكن استخدامها يف قياس األداء ا١تارل 
من يرل أف أىم ا١تؤشرات ىي العائد على االستيمار ك٪تو األصوؿ، كيعتقد البعض اآلخر أف أكير ا١تؤشرات  فمنهم

 . 1مبلئمة ىي العائد على االستيمار، العائد على حقوؽ ا١تسا٫تُت كعائد السهم الواحد

 ا١تارل للمؤسسات:كفيما يلي استعراض للنسب كا١تؤشرات ا١تالية اليت ٯتكن استخدامها للحكم على األداء 

 :Profitability Ratios نسب الرحبية -
كىي النسب اليت تقيس كفاءة إدارة ا١تؤسسة كفاعليتها يف توليد األرابح عن طريق استخداـ أصو٢تا 

 .2بكفاءة، كتتميل يف )نسبة ىامش الربح اإلٚتارل، كنسبة صايف الربح، كالعائد على األصوؿ(

 :Liquidity Ratiosنسب السيولة  -
النسب ا١تستخدمة لقياس مقدرة ا١تؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا القصَتة األجل، أم ٔتا ٘تلك  كىي ٣تموعة

من نقدية كأصوؿ أخرل ٯتكن ٖتويلها إذل نقد يف فًتة قصَتة نسبيا، كمن ىذه النسب ٧تد نسبة التداكؿ كنسبة 
 .3السيولة السريعة

 :Activity Ratiosنسب النشاط  -
النشاط إذل مدل قدرة ككفاءة ا١تؤسسة على استخداـ كإدارة أصو٢تا يف ٖتقيق ا١تبيعات،  بكتشَت نس

كتصمم ىذه النسب عادة لتحديد عما إذا كاف استيمار ا١تؤسسة يف كل أصل من أصو٢تا يبدك معقوال أك أكير ٦تا 
ا ىم أكير ا١تهتمُت هبذه إدارة ا١تؤسسة كٛتلة أسهمه . كلعلّ 4ينبغي كذلك يف ضوء مستول ا١تبيعات ا١تخططة

اجملموعة من النسب، فاالستيمار الزائد عن اٟتاجة، شأنو شأف االستيمار الذم ال يكفي االحتياجات، يُعد عائقا 
أماـ ٖتقيق ا٢تدؼ الرئيسي للمؤسسة كىو تعظيم ثركة ا١تبلؾ، فاالستيمار الزائد يف ا١تخزكف ميبل يعٍت أف جزءان من 

ة معطل يف استيمار ال يتولد عنو أم عائد، بل كتتحمل ا١تؤسسة يف سبيلو مزيدا من ا١توارد ا١تالية للمؤسس
مصاريف التخزين، كمن انحية أخرل فإف عدـ كفاية االستيمار يف ا١تخزكف قد يًتتب عليو فشل ا١تؤسسة يف 

سب النشاط: ، كتتضمن ن5االستجابة إذل طلبات العمبلء، األمر الذم يًتؾ أاثران عكسية على حجم ا١تبيعات
                                                           

 .38نفس ا١ترجع، ص:  1
2
 Thomas R. Robinson & Et.al, International Financial Statement Analysis,  John Wiley & Sons Inc, New 

Jersey,2009, P: 291 
3
 Stephen H. Penman, Financial Statement Analysis and Security Valuation, 5

th
 ed, McGraw-Hill, U.S.A, 

2013, P: 684. 
 .95، ص: 2006ة، ، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندريالتمويل واإلدارة ادلالية للمؤسساتعاطف كليم أندراكس،  4
 .81، ص: 2007، ا١تكتب العريب اٟتديث، اإلسكندرية، 6، ط اإلدارة ادلالية: مدخل ربليلي معاصرمنَت إبراىيم ا٢تندم،  5
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معدؿ دكراف البضاعة، معدؿ دكراف ا١تدينُت كمتوسط فًتة التحصيل، معدؿ دكراف إٚتارل األصوؿ، معدؿ دكراف 
 .1رأس ا١تاؿ ا١تستيمر

 :Debt & Capital Ratiosنسب ادلديونية ورأس ادلاؿ  -
ؤسسة على الديوف تفيد نسب ا١تديونية يف اٟتكم على ىيكل رأس ا١تاؿ ا٠تاص اب١تؤسسة كمدل اعتماد ا١ت

، ٔتعٌت آخر فهي مقياس ١تقدار رأس ا١تاؿ الذم ساىم 2يف ٘تويل أعما٢تا، كابلتارل درجة ا١تخاطر ا١تالية للمؤسسة
بو مبلؾ ا١تؤسسة كمقارنتو ابلقركض اليت ساىم هبا الدائنوف يف ٣تموع أصوؿ ا١تؤسسة، كتشمل نسب الديوف إذل 

األجل إذل حقوؽ ا١تلكية، كحقوؽ ا١تلكية إذل األصوؿ اليابتة، كالديوف  حقوؽ ا١تسا٫تُت، كنسبة الديوف قصَتة
طويلة األجل إذل مصادر التمويل طويلة األجل، كنسبة صايف التدفقات النقدية إذل إٚتارل القركض، كمعدؿ تغطية 

 .3الفوائد، كمعدؿ تغطية األعباء اليابتة

 :Market Ratiosنسب السوؽ  -
ديد موقف سهم ا١تؤسسة يف السوؽ كما إذا كاف من ا١تربح اقتناء أك بيع ىذا كتفيد ىذه النسب يف ٖت

، كتقيس أيضا رغبة ا١تستيمر فيما يدفعو مقابل كل دينار ربح، 4السهم، كذلك يف ضوء األداء ا١تارل للمؤسسة
قد يؤدم إذل  كتعرؼ ابسم مضاعف السهم، كقد يشَت ارتفاعها إذل أف ا١تستيمر يتوقع زايدة توزيعات السهم ٦تا

، كتشمل نسبة سعر السهم إذل رْتية السهم، نسبة السهم إذل القيمة الدفًتية للسهم، نسبة 5خفض ٥تاطر السهم
6

Tobin’s Q.  

 :Growth Ratiosنسب النمو  -
تقيس نسب النمو مدل التوسع كالتقدـ الذم ٖتققو ا١تؤسسة على مر الزمن، فالنمو ىدؼ مرغوب بو إذ 

ا١تؤسسة، تطوير منتجاهتا، ٖتسُت طرؽ إنتاجها، زايدة عدد الوظائف فيها أفقيا كعموداي، ...  ٯُتكن من توسيع
 كٟتجم معدؿ النمو أ٫تية خاصة، حيث أنو ٯُتكن احمللل ا١تارل من ٖتديد طبيعة ٪تو ا١تؤسسة كيقاس كالتارل:

                                                           
 ]نسخة إلكًتكنية[ 226 -225، دكف ذكر دار النشر كمكاف النشر، ص ص: احملاسبة اإلداريةكماؿ حسُت،   1

2
 Frank J. Fabozzi & Pamela P. Peterson, Financial Management and Analysis, 2

nd
 ed, John Wiley & Sons Inc, 

New Jersey,2003, P: 742. 
 .40 -39، ص ص: مرجع سبق ذكرهأنس ٝتَت أمُت صاحل،  3
ارة زلافظ األوراؽ دراسات يف التمويل، التحليل ادلايل، ودراسة صايف رأس ادلاؿ العامل: أساسيات االستثمار وتكوين وإدحسن عطا غنيم،  4

 .118، ص: 2014، دار الفبلح للنشر، ادلالية
5
 George T. Friedlob & Lydia l. Schleifer, Essentials of Financial Analysis, John Wiley & Sons Inc, New 

Jersey,2003, P: 64. 
 .121، ص: مرجع سبق ذكرهحسُت عطا غنيم،  6
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 .1كذلاأل Yقيمة  \بُت فًتتُت زمنيتُت  Y= التغَت يف قيمة Y معدؿ النمو للمتغَت

سيتم قياس األداء ادلايل ابستخداـ مؤشري الرحبية والسيولة من خالؿ العائد على حقوؽ ادلسامهٌن 
دلؤشر الرحبية، ونسبة التداوؿ والسيولة السريعة شلثلة دلؤشر السيولة، ومت والعائد على األصوؿ كنسب شلثلة 

 .اختيار النسب دلالءمتها مع متغًنات الدراسة

 قاييس األداء ابستخداـ مؤشري الرحبية والسيولةادلبحث الثاين: م

يتم تقييم األداء ا١تارل ابستخداـ ٣تموعة من ا١تؤشرات ا١تالية اليت تضم العديد من النسب ا١تالية كالغرض 
منها توفَت القراءة البلزمة للمحللُت ا١تاليُت كمستخدمي القوائم ا١تالية للحكم على أداء ا١تؤسسة كالوقوؼ على 

ة ا١تالية ٢تا كبناءن على ذلك يتم اٗتاذ القرارات ا١تناسبة، كتعترب النسب ا١تالية ا١تميلة لكل من الرْتية كالسيولة الوضعي
من أىم ا١تؤشرات اليت يتم استخدامها من كافة األطراؼ ا١تهتمة بوضع ا١تؤسسة ١تا ٘تتاز بو من قوة يف تفسَت 

أتينا استخداـ مؤشرم الرْتية كالسيولة ٘تييبل لؤلداء ا١تارل، كىي مستول األداء ا١تارل، كألغراض ٗتدـ الدراسة ار
ا١تتغَتات اليت ستستخدـ يف اٞتانب التطبيقي من الدراسة، كبناءن على ذلك سنتناكؿ يف ىذا اٞتانب ا١تقاييس 

 ا١تتعلقة ابلرْتية كالسيولة، من خبلؿ ا١تطالب التالية:

 ١تؤثرة فيها.مفهـو الرْتية كالعوامل اا١تطلب األكؿ:  -

 ا١تطلب الياين: مقاييس الرْتية. -

 ا١تطلب اليالث: مفهـو كأىداؼ السيولة. -

  ا١تطلب الرابع: مقاييس السيولة. -

 ادلطلب األوؿ: مفهـو الرحبية والعوامل ادلؤثرة فيها

 : مفهـو الرحبيةالفرع األوؿ
م من ارتباطهما الوثيق كالًتابط ا١تتبادؿ، تُعد الرْتية مفهـو نسيب بينما الربح ىو داللة مطلقة، على الرغ

الربح كالرْتية مفهوماف ٥تتلفاف، كبعبارة أخرل على الرغم من طبيعتها العامة، لكل كاحد منهما دكر متميز يف 
 األعماؿ االقتصادية.
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ا١تالية لذلك ٯتكن القوؿ أف الربح ليس ا١تتغَت الرئيسي الذم ٯُتكن من مقارنة الكفاءة التشغيلية كالكفاءة 
١تؤسسة ما، كلقياس إنتاجية رأس ا١تاؿ ا١تستخدـ كقياس الكفاءة التشغيلية، يُعترب ٖتليل الرْتية من أفضل 

 .1التقنيات

كيُعد الربح ٤تصلة لنتائج السياسات، كالقرارات اليت تنفذىا اإلدارة، كتعرب ىذه األرابح عن كفاءة اإلدارة، 
، كاالستيمارات اليت سا٫تت يف ٖتقيق تلك لعبلقة بُت األرابح ا١تتحققةكابلتارل فإف الرْتية تقـو على قياس ا

 ، كمن ىنا ٯتكن التعرؼ إذل الفرؽ بُت ا١تفهومُت، الربح كالرْتية:2األرابح

 3ىناؾ مفهوماف للربح أك٢تما اقتصادم، كالياين ٤تاسيب، كفيما يلي تعريف لكل منهما: -

ُت اإليراد الكلي كالتكلفة االقتصادية، كالتكاليف االقتصادية تشمل الربح االقتصادم: ىو عبارة عن الفرؽ ب -
 التكاليف احملاسبية كالتكاليف الضمنية اليت ال تكوف صر٭تة كىي مرتبطة بتكلفة الفرصة البديلة.

الربح احملاسيب: ىو عبارة عن الفرؽ بُت الدخل ا١تتحقق من العمليات خبلؿ فًتة معينة، كا١تصاريف اليت  -
 دىا لتحقيق ذلك الدخل خبلؿ الفًتة نفسها.تتكب

 4أف الربح احملاسيب يتكوف من مفهومُت، صايف ربح العمليات، كصايف الربح بعد الضريبة: Dekanكيرل 

صايف ربح العمليات: ىو عبارة عن انتج الفرؽ بُت الدخل )ا١تبيعات( من النشاط الرئيس للمؤسسة خبلؿ  -أ
بيعات ابإلضافة إذل ا١تصاريف اإلدارية كالعمومية، كمصاريف البيع كالتسويق دكف فًتة زمنية معينة، كتكاليف ا١ت

 الفوائد ا١تدفوعة أك ا١تصاريف كاإليرادات األخرل.

صايف الربح بعد الضريبة: ىو عبارة عن انتج الفرؽ بُت الدخل الناتج من النشاط الرئيس خبلؿ فًتة زمنية  -ب
١تصاريف كإضافة أم إيرادات أخرل، أك طرح أم مصاريف أخرل كمنها معينة، كتكاليف ا١تبيعات، كٚتيع ا

 مصركؼ الضريبة.
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 Manica Tulsian, Profitability Analysis (A Comparative Study of Sail & Tata Steel), IOSR Journal of 

Economics and Finance, Vol. 03, Issue. 02, 2014, P: 19. 
، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، رابح يف الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة عمافأثر الرحبية يف إدارة األدمحم عوين أبوجبة،  2
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 تعريف الرحبية: 

تتكوف كلمة الرْتية من كلمتُت ك٫تا الربح كالقدرة، كقد مت شرح مصطلح الربح أعبله، كمصطلح "القدرة" 
درة الكسبية أك األداء التشغيلي، يشَت إذل قوة الكياف االقتصادم لكسب األرابح، كتدؿ القدرة أيضا على ا١تق

 1استيمار معُت لكسب عائد من استخدامو.كٯتكن تعريف الرْتية على أهنا قدرة 

الرْتية ىي مقدار العائد ا١تتحقق كالذم ٭تصل عليو ا١تشركع نتيجة تشغيل األمواؿ يف اجملاؿ االستيمارم، 
٘تيل العبلقة بُت بسط  كىي2هتا على االستمرار.كتُعد إحدل ا١تؤشرات ا١تهمة للحكم على كفاءة ا١تؤسسة كقدر 

كمقاـ، حيث يتميل البسط يف صايف الربح من العمليات التشغيلية يف ا١تؤسسة كيتميل ا١تقاـ ْتاصل ٚتع األصوؿ 
. لذلك فإف ا١تدير ا١تارل ٬تتهد يف 3ا١تتداكلة كاليابتة أك حاصل ٚتع ا٠تصـو كحقوؽ ا١تلكية يف نفس ا١تؤسسة

اؿ الذم ٯتكن للمؤسسة من ٖتقيق أكرب عائد ٦تكن أبقل ا١تخاطر نظرا ألنو مصدر من مصادر ٘تويل استيمار ا١ت
 .4ا١تؤسسات كزايدة الدخل القومي أك مصدر من مصادر ٘تويل ا١تخصصات ا١تالية

 كٖتقيق الربح خبلؿ عملياهتا يف فًتة زمنية ٤تددة أبقلكتُعرؼ الرْتية أبهنا مقدرة ا١تؤسسة على الكسب 
ا١تخاطر ا١تمكنة، كيُعرب عنها ابلعبلقة بُت األرابح اليت ٖتققها ا١تؤسسة كاالستيمارات اليت سا٫تت يف ٖتقيق ىذه 
األرابح، لذا يتبُت أبف جهدا كبَتا يوجو ٨تو االستخداـ األميل للموارد ا١تتاحة هبدؼ ٖتقيق أفضل عائد ٦تكن 

. كيهتم 5و على االستيمارات البديلة اليت تتعرض لنفس ا١تخاطرللمسا٫تُت، ال تقل قيمتو عن العائد ا١تمكن ٖتقيق
ا١تستيمر التعرؼ على العائد ا١تتوقع على ا١تاؿ ا١تستيمر اب١تشركع لذلك ٬تب على احمللل بعد قياس العائد، مقارنتو 

عائد ا١تطلوب ٔتعدؿ العائد الذم ينشده ا١تستيمر يف سوؽ ا١تاؿ، فإف كاف معدؿ العائد ا١تتوقع أكرب من معدؿ ال
يف سوؽ ا١تاؿ على ىذا النوع من االستيمارات، فهذا يعٍت أف االستيمار يف ا١تشركع مرْتا، أم أف معدؿ العائد 
ا١تتوقع يف حد ذاتو ليس لو معٌت إال إذا كجد معدؿ مرجعي معُت يُقارف بو، كبذلك يتم مقارنة ا١تعدؿ ا١تتوقع 

 .6ا١تاؿ للعائد اب١تعيار الذم ٭تدده سوؽ

من خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف الرْتية مفهـو نسيب ُيشَت إذل قدرة االستيمار كسب العوائد نتيجة 
استخدامو، كيدؿ على االستخداـ األميل لؤلمواؿ ا١تستغلة بكفاءة من قبل إدارة ا١تؤسسة كبياف مدل قدرة 
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كرم لبقائها كاستمرارىا، كغاية ا١تؤسسة على توليد األرابح، فهي ا٢تدؼ األساسي ٞتميع ا١تؤسسات كاألمر الضر 
 يتطلع ٢تا ا١تستيمركف.

 : العوامل ادلؤثرة على الرحبيةالفرع الثاين
 1ىناؾ ٣تموعة من العوامل اليت تؤثر على رْتية ا١تؤسسات، نذكر:

 مقدار النتائج كاإليرادات الناٚتة عن ا١تبيعات أك األنشطة التجارية األخرل اليت ٘تارسها ا١تؤسسة؛ -

اريف كالتكاليف ا١تختلفة، حيث أنو قلة النفقات كا١تصاريف على اختبلؼ أنواعها ستساعد على زايدة ا١تص -
 رْتية ا١تؤسسة؛

مقدار السيولة النقدية ا١تتوفرة كرأس ا١تاؿ العامل كاليابت، حيث يؤدم توفر السيولة إذل إمكانية االستفادة من  -
 مات النقدية كالكمية كىذا يؤدم إذل زايدة رْتية ا١تؤسسة؛فرص متاحة لبلستيمار أك اٟتصوؿ على بعض اٟتسو 

األسعار السائدة كتغَتاهتا، حيث أف قيمة ا١تبيعات ترتبط ٔتستول األسعار، فعندما تكوف أسعار منتجات أك  -
 خدمات ا١تؤسسة مرتفعة، فإهنا ٖتصل على أرابح أكير من اٟتالة اليت تكوف أسعار منتجاهتا كخدماهتا منخفضة؛

 معدؿ الضريبة ا١تفركض على األرابح؛ -

 اإلعاانت كالتحويبلت اليت تتلقاىا ا١تؤسسة فهي تساعد على زايدة رْتيتها؛ -

 االحتياطات احملجوزة يف ا١تؤسسة؛ -

 كيرة العوادـ كالتالف تؤدم إذل ٗتفيض رْتية ا١تؤسسة.  -

يكوف أتثَتىا اب١توجب أك السالب،  كابلتارل ٯتكن القوؿ أف العوامل اليت تؤثر على رْتية ا١تؤسسات قد
فزايدة ا١تبيعات اليومية كٖتقيق اٞتودة يف ا١تنتجات ا١تقدمة إذل جانب ا٩تفاض التكاليف يكوف لو أتثَت جيد على 
مؤشر الرْتية للمؤسسة كيعكس الكفاءة العالية اليت ٘تيز إدارة ا١تؤسسة يف توليد األرابح، بينما ارتفاع األسعار ميبل 

 ابلتارل سيؤثر على أرابح ا١تؤسسةإذل زايدة التكاليف كا٩تفاض ا١تبيعات اليومية، ك  قد يؤدم

 ادلطلب الثاين: مقاييس الرحبية
ٖتدثنا سابقا عن قائمة التدفقات النقدية كأداة ٖتليلية كأبرزان أ٫تية ىذا التحليل من خبلؿ التطرؽ إذل 

إمكانية اشتقاؽ نسب مالية منها تنقسم إذل نسب كفاية التحليل األفقي كالعمودم لقائمة التدفقات النقدية ك 
                                                           

 1 www.bayt.com   :2017/ 02/ 01اتريخ التصفح 

 

http://www.bayt.com/
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االستفادة منها يف التقييم كاٗتاذ القرار، يف ىذا ا١تطلب سوؼ نتحدث عن مقاييس الرْتية،  كنسب كفاءة ٯُتكن 
أىم أخذين  -كوننا نود معرفة أثر كعبلقة تغَتات التدفقات النقدية كا١تتميلة يف تغَتات التدفقات النقدية التشغيلية

عليها أم على مقاييس مؤشر الرْتية كمتغَت اتبع أكؿ يف  -النسب ا١تالية ا١تشتقة منها كاليت ٖتدثنا عنها سابقا
 الدراسة.

كتشَت نسب الرْتية إذل التأثَت ا١تتبادؿ لعناصر السيولة كإدارة القركض )الرفع ا١تارل( كإدارة األصوؿ )قياس 
ؤسسة يف النهاية، ٢تذا ٧تد أف نسب الرْتية ىي ٣تاؿ اىتماـ ا١تستيمرين الكفاءة( على األرابح اليت ٖتققها ا١ت

. كما أف ٖتليل أداء ا١تؤسسة يتطلب ٖتليبل مشًتكا، حيث يتم تقييم مقياس كاحد مرتبط 1كاإلدارة كا١تقرضُت
على حقوؽ  آبخر، فالعبلقة بُت الدخل كرأس ا١تاؿ ا١تستيمر تسمى ابلعائد على رأس ا١تاؿ ا١تستيمر أك العائد

ا١تؤسسات ا١تلكية، كىو ا١تقياس األكير شهرة كا١تعًتؼ بو بشكل كاسع ألداء ا١تؤسسة، إذ يسمح لنا ٔتقارنة ٧تاح 
مع رأس ما٢تا ا١تستيمر، كما يسمح لنا بتقييم عوائد ا١تؤسسات ا١ترتبطة ٔتخاطر االستيمار، كٯتكننا أيضا من 

وائد االستيمار البديلة، فالعائد على رأس ا١تاؿ ا١تستيمر يستخدـ مقارنة العائد على رأس ا١تاؿ ا١تستيمر مع ع
 .2لتحليل كتقييم فعالية اإلدارة كمستول الرْتية كالتخطيط كالرقابة

 3كُيبلحظ كجود سببُت رئيسيُت لبلستخداـ الواسع للمقاييس كا١تؤشرات ا١تالية لؤلداء:

بل، ترتبط ارتباطا مباشرا ابألىداؼ البعيدة ا١تدل للمؤسسة، إف ا١تقاييس كا١تؤشرات ا١تالية لؤلداء، كالربح مي -1
 كاليت دائما تكوف أىداؼ مالية؛

إف االختيار الدقيق جدا للمقاييس ا١تالية يوفر صورة إٚتالية عن أداء ا١تؤسسة، ىذا كإف ا١تقياس ا١تارل الكلي،  -2
تكتيكاهتا التشغيلية، إذ أف نتائج األرابح ١تقياس ٧تاح اسًتاتيجيات ا١تؤسسة ك  ميل أرابح ا١تؤسسة يعد خبلصة

اليت تكوف دكف التوقعات توفر إشارة إذل أف اسًتاتيجيات ا١تؤسسة كتكتيكاهتا ال ٖتقق نتائجها ا١ترجوة كلرٔتا تكوف 
 غَت مبلئمة.

 4كتنقسم نسب الرْتية إذل قسمُت رئيسيُت ٫تا:

 ت:أكال: ٣تموعة النسب النإتة عن نسبة الربح إذل ا١تبيعا

كتقيس ىذه اجملموعة من النسب قدرة ا١تؤسسات على ضبط عناصر ا١تصاريف ا١تختلفة ا١ترتبطة اب١تبيعات 
ا١تتحققة، كما تقيس أيضا مدل قدرة ا١تؤسسة يف توليد األرابح من ا١تبيعات، كيكوف بسط ىذه اجملموعة من 
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ات، أك صايف الربح الشامل، أما ا١تقاـ نسب األرابح طبقا لتعريف ٤تدد، ميل ٣تمل الربح أك صايف ربح العملي
 فهو ا١تبيعات.

 اثنيا: ٣تموعة النسب النإتة عن نسبة الربح إذل االستيمارات:

كهتدؼ ىذه اجملموعة من النسب إذل قياس قدرة ا١تؤسسة على توليد األرابح من األمواؿ ا١تستيمرة كتعترب 
 ة إدارة ا١تؤسسة.ىذه اجملموعة من النسب ا٢تامة جدا يف تقييم مدل كفاء

 كسنشرح كل ٣تموعة من ىذه األقساـ ببياف أىم النسب اليت تندرج ٖتتها مع داللة كل نسبة، كما يلي:

 القسم األوؿ: رلموعة النسب الناذبة عن نسبة الربح إىل ادلبيعات
 Gross Profit Margin:1 نسبة ٣تمل الربح إذل ا١تبيعات  -1

 تكتب النسبة كفق الصيغة الرايضية التالية:كتسمى كذلك بنسبة ىامش الربح، ك 

 

كتوضح ىذه النسبة إٚتارل الربح الذم ٖتصل عليو ا١تؤسسة من كل دينار مبيعات )قبل خصم ا١تصاريف 
اليابتة كا١تصاريف اإلدارية كاالىتبلكات(، كٯتكن ٢تذه النسبة أف تقيس مدل ٧تاح السياسة اإلنتاجية كالتسويقية 

فمجمل الربح يتأثر ابلسياسة اإلنتاجية عند استخدامها عناصر اإلنتاج استخداما كفؤان كيتأثر كاإلدارية للمؤسسة، 
 ْتجم ا١تبيعات الذم تسعى إليو السياسات التسويقية.

 :Net Operating Marginنسبة صايف ربح العمليات  -2

قسمة ربح العمليات  كتقيس ىذه النسبة الكفاءة التشغيلية الشاملة للمؤسسة كيتم احتساهبا عن طريق
كتعترب ىذه النسبة أكير مشوال من النسبة السابقة، ذلك ألهنا تقيس  ،2)الربح التشغيلي( على صايف ا١تبيعات

الكفاءة يف التعامل مع ٥تتلف عناصر ا١تصاريف كليس تكلفة النشاط فقط، كما ىو اٟتاؿ يف النسبة السابقة، 
أف تنخفض هبذه النسب قبل أف يتحوؿ صايف ربح العمليات إذل  كتعٍت ىذه النسبة أف إيرادات النشاط ٯتكن

 .3خسارة يف أم سنة من السنوات
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 :Net Profit Marginنسبة ىامش صايف الربح  -3

تقيس ىذه النسبة قدرة ا١تبيعات على توليد صايف الربح، كيتم حساهبا عن طريق قسمة صايف الربح على 
ا١تؤسسة بعد الضرائب، كتُعد ىذه النسبة أكير ا١تقاييس عرفة نتيجة أعماؿ . كهتتم ىذه النسبة ٔت1صايف ا١تبيعات

مشولية للرْتية، كتعطينا ىذه النسبة مؤشر على إمكانية ٖتديد سعر الوحدة قبل أف تتحمل ا١تؤسسة أية خسائر، 
رض معرفة أم إذل أم مدل ٯتكن أف تقـو ا١تؤسسة بتخفيض سعر بيع الوحدة قبل أف تتحمل خسائر شاملة، كلغ

مدل كوف ىذه النسبة جيدة أـ ال، يتم مقارنتها مع نفس النسبة للسنوات السابقة ككذلك مع ا١تؤسسات 
 .2ا١تماثلة

 القسم الثاين: رلموعة النسب الناذبة عن نسبة الربح إىل االستثمارات
 :Return On Assets معدؿ العائد على األصوؿ -1

كيقيس ىذا  .3استخداما يف قياس األداء ا١تارل على مستول الصناعةيُعد معدؿ العائد على األصوؿ األكير 
ا١تعدؿ إٚتارل األصوؿ ا١تستخدمة يف ا١تؤسسة ٔتعٌت فعالية استخداـ ا١تؤسسة ٞتميع أصو٢تا، كيشَت ىذا ا١تعدؿ 

 .4أيضا إذل الربح احملقق من طرؼ ا١تؤسسة الناجم عن استيمار كل كحدة يف أصو٢تا

عدؿ يف ا١تؤسسات الصغَتة ابعتبارىا مؤسسات فتية كقد ال ٖتقق أرابح كبَتة لفًتة يصعب تطبيق ىذا ا١ت
 6. ك٭تسب كفق الصيغة الرايضية التالية:٦5تتدة

 

ٯتكن قراءة ىذه النسبة بشكل أفضل عند مقارنتها مع نفس النسبة ١تؤسسات لديها نفس ا١تستول من 
ية أكرب، فهي مؤشر على الرْتية الكلية للمؤسسة ذات الرأٝتاؿ رأس ا١تاؿ، ككلما زاد ىذا ا١تعدؿ كلما كانت الرْت
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 :Return On Equityمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  -2

، ٔتعٌت ىو 1يقيس ىذا ا١تعدؿ كفاءة األسهم يف استخداـ أصو٢تا لتوليد الربح، كىو مؤشر مهم للمسا٫تُت
كىو تقدير ألرابح رأس ا١تاؿ ا١تستيمر، أك بدال من  اليت تستخدـ هبا ا١تؤسسة رأس ا١تاؿ ا١تمتلك، مقياس للكفاءة

، ك٭تسب معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية كفق 2ذلك، نسبة العائد إذل ا١تالكُت على استيماراهتم يف ا١تؤسسة
 3الصيغة التالية:

 

ا١تؤسسة كيعكس كل من األنشطة التشغيلية يقيس اب١تعدؿ رْتية كل دينار مستيمر من قبل مبلؾ 
 .4كالتمويلية، كابلتارل يتأثر ابلرفع ا١تارل كحجم الديوف يف ىيكل رأس ا١تاؿ ابإلضافة إذل معدؿ العائد على األصوؿ

 Return On Capital Employed:5العائد على رأس ا١تاؿ ا١تستيمر  -3

 ا١تاؿ ا١تستيمر، كتتخذ النسبة الصيغة التالية: كيتم ٔتوجب ىذه النسبة الربط بُت صايف الربح كرأس

 

 

كيُقصد برأس ا١تاؿ ا١تستيمر كل األمواؿ ا١تتوفرة يف ا١تؤسسة سواء تلك اليت يوفرىا أصحاب ا١تؤسسة )رأس 
ا١تاؿ( أك ا١تقرضُت )االلتزامات طويلة األجل(، حيث تقيس النسبة كفاءة اإلدارة يف استغبلؿ ىذه األمواؿ، 

 ا١تاؿ ا١تستيمر إبحدل الطريقتُت: ك٭تتسب رأس

إما: ّتمع االلتزامات طويلة األجل كحقوؽ ا١تلكية أك ّتمع صايف رأس ا١تاؿ العامل إذل صايف األصوؿ اليابتة، 
كىنا يقـو احمللل ا١تارل ابحتساب ىذه النسبة على صعيد ا١تؤسسة لسنوات متعددة، أك ٔتقارنتها ٔتييبلهتا من 

 .6نتائج قياس أفضلا١تؤسسات للحصوؿ على 
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حقوؽ ادللكية \= صايف الربح   ROE 

رأس ادلاؿ ادلستثمر \= صايف الربح   ROCE 
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 كمن خبلؿ ما سبق ٯتكننا استعراض كتلخيص مقاييس الرْتية يف اٞتدكؿ التارل:

 (: مقاييس الرحبية2-1اجلدوؿ رقم )

 النسب الناذبة عن نسبة الربح إىل ادلبيعات
 نسبة رلمل الربح إىل ادلبيعات

GPM  صايف  \= إٚتارل الربح
 ا١تبيعات

 نسبة صايف ربح العمليات
NOM = صايف  \ الربح التشغيلي

 ا١تبيعات

 نسبة ىامش صايف الربح
NPM  =صايف  \ صايف الربح

 ا١تبيعات
 النسب الناذبة عن نسبة الربح إىل االستثمارات

 معدؿ العائد على األصوؿ
ROA  صايف الربح بعد الضرائب =

 إمجايل األصوؿ \

 معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية
ROE  حقوؽ  \= صايف الربح

 لكيةادل

 العائد على رأس ادلاؿ ادلستثمر
ROCE  رأس  \= صايف الربح

 ادلاؿ ادلستثمر
 .ا١تعلومات السابقةاعتمادا على  طالب: من إعداد الادلصدر

 ادلطلب الثالث: مفهـو وأىداؼ السيولة

 : مفهـو السيولةالفرع األوؿ
قابلية األصل للتحويل إذل نقدية تعٍت ٍت السيولة يف معناىا ا١تطلق تعٍت النقدية أما السيولة يف معناىا الف

 فإفمواجهة االلتزامات مستحقة األداء بسرعة كبدكف خسائر، كحيث أف ا٢تدؼ من االحتفاظ أبصوؿ سائلة ىو 
السيولة تعرب عن العبلقة بُت نقدية األصوؿ سهلة التحويل إذل نقدية بسرعة كبدكف خسائر كبُت التزامات 

 . 1مستحقة كطلب الوفاء هبا

كتُعّرؼ السيولة أيضا أبهنا قدرة ا١تؤسسة على مقابلة االلتزامات قصَتة األجل من خبلؿ مصادر النقد 
ا١تتاحة إضافة إذل األمواؿ احملصلة خبلؿ الدكرة التشغيلية لتلك ا١تؤسسة كاليت تعرؼ بعدد األايـ البلزمة لبيع تلك 

السيولة مهمة ٞتميع مستخدمي البياانت ا١تالية، كما . ك 2ا٠تدمة كتلك البلزمة لتحويل الذمم إذل سيولة نقدية
تقاس سيولة ا١تؤسسة ٔتدل قدرهتا على تسديد التزاماهتا قصَتة األجل يف الوقت ا١تناسب كتشَت إذل ا١تبلءة ا١تالية 
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ف للمؤسسة ٔتعٌت سهولة دفع االلتزامات كالفواتَت، كأم ا٩تفاض أك تراجع يف دفع االلتزامات كالفواتَت ٦تكن أ
 .1يؤدم إذل ا٩تفاض السيولة، كابلتارل سُيعّرض ا١تؤسسة لضائقة مالية من احملتمل أف تؤدم اب١تؤسسة لئلفبلس

 .2كابلتارل فهي تشَت إذل درجة توافر اليسر ا١تارل يف ا١توقف ا١تارل للمؤسسة

 3كيف ىذا اإلطار ٯُتكن أف يُنظر للسيولة من خبلؿ ا١تفهومُت اآلتيُت:

 :Quantity Conceptمي ا١تفهـو الك -1

كالذم يُعّرؼ السيولة أبهنا كمية األصوؿ ا١تمكن ٖتويلها إذل نقد يف كقت ما، كاستنادا إذل ىذا ا١تفهـو 
 تقـو السيولة من خبلؿ موازنة األصوؿ ا١تمكن ٖتويلها إذل نقد ابالحتياجات النقدية لتلك الفًتة.

 :Flow Conceptمفهـو التدفق  -2

هنا كمية األصوؿ القابلة لتحويل إذل نقد، مضافا إليها ما ٯتكن اٟتصوؿ عليو من األسواؽ يُنظر للسيولة أب
 ا١تالية، كمن تسديد العمبلء اللتزاماهتم ٕتاه ا١تؤسسة.

كونو دل   Quantity Concept أمشل كأعم من ا١تفهـو الكمي Flow Conceptكيعترب مفهـو التدفق 
ابلة للتحويل إذل نقد خبلؿ فًتة معينة، بل أضاؼ كل ما ٯتكن اٟتصوؿ يقتصر يف مفهومو على كمية األصوؿ الق

 .4عليو من ا١تصادر األخرل لؤلمواؿ

ىذا كتعد عملية ٖتليل السيولة من األ٫تية ٔتكاف لكل من اإلدارة كا١تبلؾ كا١تقرضُت الذين يقدموف 
 .5للمؤسسة ائتماان قصَت األجل

 6كللسيولة ثبلثة أبعاد:

 لسرعة اليت ٦تكن من خبل٢تا ٖتويل األصل إذل نقد؛الوقت: كىو ا -1

ا١تخاطرة: كىي احتمالية ىبوط قيمة ذلك األصل أك احتمالية تقصَت أك إ٫تاؿ ا١تصدر أك ا١تنتج بطريقة ما يف  -2
 ىذا اجملاؿ؛

                                                           
1
 Lawrence J. Gitman & Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance, 13

th
 ed, Prentice Hall, U.S.A, 2012, 

P: 71. 
 .199كف ذكر سنة النشر، ص: ، كلية التجارة، جامعة القاىرة، دأساسيات اإلدارة ادلاليةعبد اٟتميد مصطفى أبو انعم،  2

، 2011، 61، اإلدارة العامة للبحوث كاإلحصاء، بنك السوداف ا١تركزم، العدد رللة ادلصريفحساـ الدين نبيل أبو تركي، إدارة ٥تاطر السيولة،  3
 .05:  ص

 .21، ص: مرجع سبق ذكرهمعاذ دمحم شعباف علواف،  4

 .45، ص: 2006، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية، يل وقراءة قوائمك ادلاليةتعلم كيفية ربديد ىيكلك ادلادمحم الصَتيف،  5
6
 Peter Howells & Keith Bain, Financial Markets and Institutions, 5

th
 ed, Prentice Hall, Great Britain, 2007, P: 

09. 
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 يَت.التكلفة: ىي التضحيات ا١تالية كالتضحيات األخرل اليت ال بّد من كجودىا يف عملية تنفيذ ذلك التغ -3

 كٯتكن تلخيص ما سبق من خبلؿ الشكل التارل:

 (: أبعاد السيولة2-2الشكل رقم )

 
 اعتمادا على ما سبق. طالب: من إعداد الادلصدر

تدكر بشكل عاـ حوؿ نقطة أساسية مفادىا إاتحة يتبُت لنا أف السيولة يف مفهومها  من خبلؿ ما سبق
الظركؼ الطارئة اليت قد تعًتض ا١تؤسسة، كابلتارل ٛتاية ا١تؤسسة من كتوفَت األمواؿ البلزمة ١تواجهة االلتزامات ك 

ا٠تسارة اليت قد ٖتدث كىذا على ا١تدل القصَت ٕتنبا لتصفية بعض األصوؿ غَت ا١تتداكلة للمؤسسة، كٖتويل 
لوقت، ا١تخاطرة األصوؿ القابلة إذل التداكؿ إذل نقد ١تواجهة االلتزامات أيخذ يف اٟتسباف األبعاد اليبلثة للسيولة ا

 كالتكلفة.

 : أىداؼ السيولةالفرع الثاين
من أىداؼ الوظيفة التمويلية يف ا١تؤسسات احملافظة على رصيد نقدم موجب تستطيع ا١تؤسسة من خبللو 
تسديد التزاماهتا قصَتة األجل، فإذا دل تتمكن ا١تؤسسة من احملافظة على رصيد نقدم موجب فإنو سيًتتب على 

النقدم الذم قد يتحوؿ إذل العسر ا١تارل، كىذا األخَت ىو عدـ كجود نقد جاىز أك  سمى ابلعجزذلك نشوء ما ي
 .1شبو نقد كافيُت ١تواجهة حاجات ا١تؤسسة، ٦تا ينشأ عنو عدـ قدرة ا١تؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا

 2ك٭تقق توافر السيولة العديد من ا١تيزات اإل٬تابية للمؤسسة، منها:

 اب١تؤسسة من قبل ا١تتعاملُت معها كمن قبل مقرضيها أيضا؛ تعزيز اليقة -

 ٕتنب دفع كلفة عالية لؤلمواؿ إذا ما اضطرت ا١تؤسسة لتأمُت السيولة البلزمة ٢تا من خبلؿ االقًتاض؛ -

                                                           
 .22، ص: مرجع سبق ذكرهعبد الرزاؽ قاسم كآخركف،  1
 .26 -25، ص ص: مرجع سبق ذكرهمة يف اإلدارة ا١تالية كالتحليل ا١تارل، مفلح دمحم عقل، مقد 2
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 الوفاء اباللتزامات عند استحقاقها كتفادم خطر اإلفبلس، كيف ذلك أتمُت الستمرار ا١تؤسسة؛ -

 ت غَت ا١تتوقعة يف التدفقات النقدية؛مواجهة اال٨ترافا -

 مواجهة االلتزامات عند كقوعها؛ -

 القدرة على مواجهة متطلبات النمو؛ -

ا١تركنة يف ا٠تيار ألف توافر السيولة لدل ا١تؤسسة ٯتكنها من البحث عن ا١تصدر األفضل عندما ترغب يف  -
 اٟتصوؿ عليو دكف أف تكوف مقيدة ٔتصدر معُت؛

 ستغبلؿ الفرص؛القدرة على ا -

 إمكانية اٟتصوؿ على خصومات من ا١توردين؛ -

 1ىذا كقد أضاؼ النعيمي كا٠ترشة إذل تلك األىداؼ ما يلي:

احملافظة على رصيد نقدم موجب، أم أف يكوف التدفق الداخل أكرب من التدفق النقدم ا٠تارج، ْتيث تتمكن  -
 معو ا١تؤسسة من التزاماهتا قصَتة األجل؛

طر العسر ا١تارل عنها، حيث ٯتكن أف تواجو ا١تؤسسة عسر مارل مؤقت ٯتكن ٕتاكزه كلكنها ٦تكن أف إبعاد ٥تا -
 تواجو عسر مارل دائم يصعب ٕتاكزه قد يؤدم يف النهاية إذل تصفية ا١تؤسسة كإهناء كجودىا؛

 أك ارتفاع أسعارىا.مواجهة طلبات الشراء لبعض األصناؼ اليت ٖتتاجها ا١تؤسسة كا١تتوقع اختفاؤىا من السوؽ  -

 ادلطلب الرابع: مقاييس السيولة
تعرب ىذه ا١تقاييس عن مدل قدرة ا١تؤسسة على توفَت ا١تبالغ النقدية الكافية ألغراض معينة، حيث ترتبط 

١تبلءة  . كمقاييس مؤشر السيولة دالة2قوة أك ضعف سيولة ا١تؤسسة ٔتدل توفر صايف التدفق من األنشطة التشغيلية
يف األجل القصَت أم مدل كفاية التدفقات النقدية اليت ٘تكن ا١تؤسسة من مواجهة التزاماهتا ا١تالية كٕتنب ا١تؤسسة 

كمضموهنا أف ا١تؤسسة لديها ا١تاؿ الكايف لتسديد ديوهنا كلكن  (Technical Insolvency)عدـ ا١تبلءة الفنية 
ة إذل ٥تاطر السيولة، لذلك إف مبلءة ا١تؤسسة من عدـ سيولة ىذا ا١تاؿ عند نقطة زمنية ٤تددة قد يُعّرض ا١تؤسس

 .3عدمو يُعد مقياسا مناسبا كحقيقيا ١تخاطر السيولة

                                                           
 .35، ص: 2007، دار ا١تسَتة للنشر، األردف، 1، ط أساسيات يف اإلدارة ادلاليةعدانف اتيو النعيمي، ايسُت كاسب ا٠ترشة،  1
رللة دراسة تطبيقية،  -االستيمارم يف سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تاليةراغب الغصُت، مناؿ ا١توصلي، أ٫تية مقاييس التدفقات النقدية يف اٗتاذ القرار  2

 .213، ص: 2013، 02، العدد 35، سلسلة العلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية
 .79، ص: سبق ذكرهمرجع إتاىات معاصرة،  -عدانف اتيو النعيمي، أرشد فؤاد التميمي، التحليل كالتخطيط ا١تارل 3
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كتُعد ا١تبلءة كالسيولة عن نفس القدر من األ٫تية ابلنسبة للصحة ا١تالية للمؤسسة، كيتم استخداـ عدد من 
استخداـ كلتا اجملموعتُت للحصوؿ على  النسب ا١تالية لقياس السيولة كا١تبلءة للمؤسسة، ك٬تب على ا١تستيمر

ٔتقارنة نسب ا١تؤسسة مقابل صورة كاملة عن ا١تركز ا١تارل للمؤسسة، كٯتكن استخبلص معلومات إضافية مفيدة 
. ىذا كينصب الًتكيز يف حساب ىذه النسبة على العبلقة بُت األصوؿ ا١تتداكلة 1نظَتاهتا كٖتليل إتاىات النسبة

 .2يث أف ىذه النسب تقيس مصادر النقدية قصَتة األجلكا٠تصـو ا١تتداكلة ْت

 3كعند احتساب ىذه النسب ٬تب أخذ النقاط التالية يف االعتبار:

 األصوؿ ا١تتداكلة ا١تستخدمة يف حساب ىذه ا١تؤشرات ىي اليت تتحوؿ إذل نقدية خبلؿ السنة ا١تالية فقط؛ -1

 قيم األصوؿ ا١تتداكلة، أم يستخدـ صايف األصوؿ ٗتصم ا١تخصصات ا١تكونة ١تواجهة النقص ا١تتوقع يف -2
 ؛ا١تتداكلة

ا٠تصـو ا١تتداكلة ا١تستخدمة يف حساب ىذه ا١تؤشرات ىي االلتزامات اليت ٭تل ميعاد سدادىا خبلؿ السنة  -3
ستبعد ا١تالية كيعٍت ذلك أف ىناؾ بعض ا٠تصـو ا١تتداكلة بطبيعتها كفقا للعرؼ احملاسيب ميل أكراؽ الدفع كلكنها تُ 

من حساب ىذا ا١تؤشر إذا كانت ُتستحق الدفع خبلؿ فًتة أكرب من السنة ا١تالية، كابلعكس فهناؾ خصـو اثبتة 
أك التزامات طويلة األجل لكنها ُتضم يف حساب ا٠تصـو ا١تتداكلة إذا ما كاف ميعاد سدادىا ٭تل أثناء السنة 

 ا١تالية.

إذل حساب مؤشرات غَت دقيقة إما بتضخيم األصوؿ كمن الواضح أف اإلخبلؿ هبذه ا١تبلحظات يؤدم 
 .4ا١تتداكلة لن تشًتؾ يف سداد االلتزامات، أك يف تضخيم ا٠تصـو ا١تتداكلة ابلتزامات طويلة األجل

كنعدد فيما يلي أىم ا١تؤشرات اليت ٯتكن استخدامها لقياس قدرة ا١تؤسسة على سداد التزاماهتا قصَتة 
 األجل:

 :Current Ratioمة )نسبة التداوؿ( نسبة السيولة العا -1
ُتستخدـ ىذه النسبة ١تعرفة قدرة ا١تؤسسة على مواجهة التزاماهتا قصَتة األجل من أصو٢تا ا١تتداكلة، ككلما 

 .5زادت ىذه النسبة عن الواحد تكوف ا١تؤسسة قادرة على االلتزاـ بتسديد ديوهنا القريبة اآلجاؿ
                                                           

1
 Investopedia Staff, Financial Analysis: Solvency vs. Liquidity Ratios, Available On The Link: 07/12/2016. 

http://www.investopedia.com/articles/investing/100313/financial-analysis-solvency-vs-liquidity-ratios.asp 
2
 Philip O'regan, Financial Information Analysis: The role of accounting information in modern society, 3

rd
 

ed, Routledge, New York, 2016, P: 293. 
 .157، ص: مرجع سبق ذكرهد ا٢تادم، دمحم سعيد عب 3
 نفس ا١ترجع، نفس الصفحة. 4

5
 Jacqueline. Delahaye & Florence Delahaye, Finance d'entreprise manuel et applications, 2

e
 édition, Dunod, 

paris, 2009, P:125. 
 

http://www.investopedia.com/articles/investing/100313/financial-analysis-solvency-vs-liquidity-ratios.asp
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 ية:كٖتسب ىذه النسبة كفق الصيغة التال

  

كُتشَت ىذه النسبة إذل مدل كفاية األصوؿ ا١تتداكلة ا١تتاحة ١تقابلة ا٠تصـو ا١تتداكلة، كلذلك فهي ُتستخدـ 
يف قياس قدرة ا١تؤسسة على سداد االلتزامات ا١تالية ا٠تاصة هبا يف األجل القصَت، كعلى الرغم من صعوبة تعميم 

 ىامشا لؤلماف ابلنسبة تعترب أداة قياس ُمرضية ابعتبارىا( أك أكير 1:2نسبة ٪تطية يف ىذا الصدد، إال أف )
للدائنُت، عبلكة على أف قيمة األصوؿ ا١تتداكلة لو ا٩تفضت ألم سبب من األسباب إذل النصف، فإف ا١تؤسسة 

 .1تكوف يف كضع ٯتكنها من الوفاء اباللتزامات

 :Quik Ratioنسبة السيولة السريعة  -2
لى سداد ديوهنا قصَتة األجل دكف اللجوء إذل بيع ا١تخزكف أم بعد استبعاد كىي تعرب عن قدرة ا١تؤسسة ع

األصوؿ األقل سيولة، كأتخذ ىذه النسبة يف اٟتسباف األصوؿ ا١تتداكلة من حيث درجة سيولتها متبلفية بذلك 
قدية، ك٢تذا فإف التداكؿ اليت تفًتض أف ا١تخزكف السلعي من األصوؿ ا١تتداكلة اليت يسهل ٖتويلها إذل نعيب نسبة 

 .2ىذه النسبة أتخذ بعُت االعتبار األصوؿ شديدة السيولة كىي النقدية كاألكراؽ ا١تالية ا١تتداكلة، ا١تدينُت

 3كٖتسب كفق الصيغة التالية:

 

كٯتكن تفسَت ىذا النهج ْتقيقة أف مستول ا١تخزكف البلـز لتنفيذ دكرة التشغيل يف ظل الظركؼ العادية 
ألف مدخبلت ا١تواد ا٠تاـ كا١تواد كما  – إذا دل يتغَت شكل النشاط كحجم اإلنتاج كما إذل ذلك - ايظل اثبتا تقريب

إذل ذلك سوؼ تضطر إذل التعويض عن الناتج، كمستول ا١تخزكف ا١تتبقي دكف تغيَت تقريبا، كمن مث فإف ا١تخزكف 
 فهو مستبعد من حساب السيولة السريعة.ٯتيل أصبل )يف ىذه اٟتالة( ٯتكن أف يساكم األصوؿ الدائمة، كابلتارل 

 Cash Ratio:4نسبة السيولة الفورية  -3
كىي تلك النسبة اليت تضم أكير األصوؿ ا١تتداكلة سيولة كوهنا تعتمد على العناصر السائلة جدا، كالنقد 

ندات اٟتكومية(، إف كشبو النقد كتكوف عناصرىا )النقد يف الصندكؽ كالبنك كاألكراؽ ا١تالية القابلة للتسويق كالس
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 اخلصـو ادلتداولة \ادلخزوف  –= األصوؿ ادلتداولة  QRنسبة السيولة السريعة 
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ىذا ا١تؤشر يستبعد العناصر األقل سيولة كالذمم ا١تدينة كا١تخزكف السلعي كا١تصاريف ا١تدفوعة مقدما، كابلتارل 
بسط ىذه النسبة على األصوؿ ا١تتداكلة اليت ال تتعرض ألم ٗتفيض يف قيمتها عند التصرؼ هبا،  قتصريسوؼ 

  1نستطيع استخراجها كما يلي:، ك 1:1كالنسبة ا١تعيارية النموذجية ىي 

 

كتغَت ىذه النسبة ابلزايدة قد يبدك أنو يف صاحل أصحاب االلتزامات العاجلة، غَت أف ذلك يكوف غَت 
صحيح يف ٚتيع اٟتاالت، فقد يرجع ارتفاع نسبة السيولة النقدية أك الفورية أحياان إذل تراكم النقدية، كعدـ قدرة 

 دارة ا١توارد ا١تتاحة بكفاءة.إدارة ا١تؤسسة على استغبلؿ كإ

كمن خبلؿ ما سبق ٯتكننا استعراض كتلخيص مقاييس السيولة ا١تستخدمة لقياس قدرة ا١تؤسسة على سداد 
 التزاماهتا قصَتة األجل يف اٞتدكؿ التارل:

 (: مقاييس السيولة2-2اجلدوؿ رقم )

 ا قصًنة األجلمقاييس السيولة ادلستخدمة لقياس قدرة ادلؤسسة على سداد التزاماهت
 نسبة التداوؿ

CR  ا٠تصـو  \= األصوؿ ا١تتداكلة
 ا١تتداكلة

 نسبة السيولة السريعة
QR  ا١تخزكف  –= األصوؿ ا١تتداكلة\ 

 ا٠تصـو ا١تتداكلة
 

 نسبة السيولة الفورية
CaR  النقدية + استيمارات يف =

 ا٠تصـو ا١تتداكلة \أكراؽ مالية 

 .ا١تعلومات السابقةعلى اعتمادا  طالب: من إعداد الادلصدر

ٕتدر اإلشارة إذل أف نسب السيولة تدعى نسب ٖتليل ا١تركز ا١تارل قصَت األجل، أما ا١تركز طويل األجل 
فتستخدـ العبلقة بُت األصوؿ اليابتة كااللتزامات طويلة األجل، كمن جهة أخرل فإف نسب السيولة مفيدة لئلدارة 

أم ٥تاطر هتدد ا١تؤسسة من انحية مركر ا١تشركع بضائقة مالية، كمن مث قد  من انحية معرفة موقفها ا١تارل إلبعاد
تكوف ىناؾ مضاعفات خطَتة على ا١تشركع قد تؤدم يف ا١تستقبل إذل إعبلف إفبلسو، إذ أف ىذه النسب ٘تيل 

 .2دكر رقايب جيد بيد اإلدارة
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 ادلبحث الثالث: الرحبية والسيولة يف ضوء مقاربة التدفقات النقدية

ىدفا الرْتية كالسيولة أحد أبرز التحدايت اليت تواجهها ا١تؤسسة يف كيفية ا١تواءمة بينهما، ْتيث  يُعترب
يساىم يف تعظيم القيمة السوقية للمسا٫تُت ككذا يعطي ا١تؤسسة القدرة  –كإف كاف األمر صعبا  –ٖتقيقهما معا 

أىم مقاييس األداء ا١تارل كوهنما يعكساف الوضع  البلزمة ١تواجهة التزاماهتا قصَتة األجل، كابلتارل فهما من
يف ٖتسُت صورهتا كجعلها ِقبلة الداخلي كا٠تارجي للمؤسسة، كمن شأهنما رفع قيمة ا١تؤسسة، كبل كا١تسا٫تة 

للمستيمرين ا١تاليُت كيزيد من ثقة الدائنُت هبا، كيف ضوء ذلك فإف على ا١تؤسسة الرفع من كفاءة كفعالية أنشطتها 
ؿ تتبع تغَتات التدفقات النقدية كمعاٞتة ا٠تلل أك عدـ التوازف النقدم الذم قد يعًتضها كونو إذا حدث من خبل

سُيعرض ا١تؤسسة إذل خطر العسر ا١تارل، كابلتارل سيؤثر حتما على ٖتقيق الرْتية كالسيولة، كيؤدم ذلك إذل 
التمويل اٞتديد، كبناءن على ما سبق ٯتكننا ا٩تفاض جودة األرابح لدل ا١تؤسسة كيُعرضها أيضا إذل تضييع فرصة 

 تناكؿ ىذا اٞتانب ا١تهم من خبلؿ ا١تطالب التالية:

 .ىدفا الرْتية كالسيولة للمؤسسات االقتصاديةا١تطلب األكؿ:  -

 ا١تطلب الياين: دكر التدفقات النقدية على مستول الرْتية. -

 .يولة: دكر التدفقات النقدية على مستول السا١تطلب اليالث -

 دكر التدفقات النقدية يف تقييم السياسات ا١تالية كا١تركنة ا١تالية. ا١تطلب الرابع: -

 ادلطلب األوؿ: ىدفا الرحبية والسيولة للمؤسسات االقتصادية
إف ىدؼ تعظيم القيمة السوقية ليركة ا١تسا٫تُت لو عبلقة قوية هبديف السيولة كالرْتية كيتأثر هبما إذل حد 

لة ضركرية لوفاء ا١تؤسسة ابلتزاماهتا كٕتنب الوقوع يف خطر العسر ا١تارل، كلكن زايدة السيولة عن بعيد، فالسيو 
حاجة ا١تؤسسة للنقد سوؼ يؤدم إذل ا٩تفاض األرابح نتيجة لعدـ توظيف ا١تؤسسة ٞتزء من أموا٢تا يف 

تبقى كتستمر، كألف عدـ استيمارات ٕتلب ٢تا عوائد. كذلك فإف الرْتية ضركرية أيضا للمؤسسة حىت تنمو ك 
ٖتقيق األرابح يعٍت عدـ قدرة ا١تؤسسة على النمو كاالستيمار يف مشاريع جديدة تعود ابلنفع على ا١تؤسسة 
كمسا٫تيها، كذلك فإف عدـ ٖتقيق األرابح يضر بسمعة ا١تؤسسة كيقلل من ثقة الدائنُت هبا، ٦تا يعٍت عدـ قدرة 

 .1سعار فائدة مناسبةا١تؤسسة على اٟتصوؿ على ٘تويل جديد كأب

فإف عدـ ٖتقيق األرابح يعٍت ا٩تفاض سعر السهم يف السوؽ كىو معاكس ٘تاما للهدؼ  إضافة إذل ذلك،
األساسي الذم تسعى ا١تؤسسة إذل ٖتقيقو كىو تعظيم القيمة السوقية ليركة ا١تسا٫تُت عن طريق تعظيم سعر سهم 
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ات لتوظيف أكرب جزء من أموا٢تا يف استيمارات ذات عوائد ا١تؤسسة يف السوؽ، كلتحقيق الرْتية تسعى ا١تؤسس
 .1مرتفعة األمر الذم يتعارض مع ىدؼ السيولة

من  إيرادات إف ىدؼ الرْتية ىو ا٢تدؼ لكل مؤسسة ٔتختلف أنشطتها فهي تعمل على اٟتصوؿ على
قق ا١تؤسسة أيضا عمبلئها تكفي لتغطية ٚتيع تكاليف نشاطاهتا مع ٖتقيق قدر من األرابح كما ٬تب أف ٖت

 .2ىدؼ السيولة

 أنشطة التشغيل، االستيمار كالتمويل للمؤسسات االقتصادية: -

كما تطرقنا يف الفصل األكؿ كتعرفنا على أف قوائم التدفقات النقدية يف أم مؤسسة اقتصادية يتم ٕتميعها 
ة خاصة أبنشطة االستيمار، كاجملموعة يف ثبلثة ٣تموعات، اجملموعة األكذل خاصة أبنشطة التشغيل، كاجملموعة الياني

ألنشطة التشغيل ىي أنشطة ا١تؤسسة العادية ا١توجهة للحصوؿ على  النسبةباليالية خاصة أبنشطة التمويل، ف
الربح، كأنشطة االستيمار ىي أنشطة اقتناء كاستبعاد األصوؿ طويلة األجل كاالستيمارات، كأنشطة التمويل ىي 

َتات )ابلزايدة أك النقص( يف حجم مكوانت كل من حقوؽ ا١تلكية كاالقًتاض من األنشطة اليت تؤدم إذل تغ
 .3الغَت، كيُطلق على ىذا األسلوب "إطار األنشطة ا١تتشاهبة"

 إطار األنشطة ادلتشاهبة: 

على الرغم من تنوع ا١تؤسسات االقتصادية سواء كانت مؤسسة فردية أك مؤسسة أمواؿ أك مؤسسة 
ها زراعيا أك صناعيا أك ٕتاراي أك غَت ذلك فإهنا تتشابو أنشطتها كذلك على النحو أشخاص، سواء كاف نشاط

 4التارل:

٬تب أف تقـو ا١تؤسسة أبنشطة التمويل للحصوؿ على األمواؿ البلزمة لبدء النشاط كاستمراره، أنشطة التمويل  -
وؾ كالدائنُت، كسداد القركض تشمل اٟتصوؿ على رأس ا١تاؿ من صاحب أك أصحاب ا١تلكية، كاالقًتاض من البن

 يف ميعاد استحقاقها؛

٬تب أف تقـو ا١تؤسسة أبنشطة االستيمار ٔتعٌت إنفاؽ األمواؿ اليت حصلت عليها بصورة سليمة )منتجة( ٖتقق  -
أىدافها، كتشمل أنشطة االستيمار شراء األراضي كإقامة ا١تباين كشراء ا١تعدات كاآلالت كغَتىا من ا١توارد 

 اٟتاجة إليها؛ تنتفىكاإلمكانيات البلزمة للتشغيل، كبيع ىذه ا١توارد عندما ينتهي عمرىا اإلنتاجي أك  االقتصادية
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فإف كل مؤسسة ٘تارس أنشطة التشغيل، ابإلضافة إذل بيع السلع ك/أك أتدية ا٠تدمات للعمبلء فإف أنشطة  -
 كسداد الضرائب.التشغيل تشمل شراء كإنتاج السلع كا٠تدمات، كتوظيف القول العاملة، 

إف ٖتقيق ىديف الرْتية كالسيولة معا من األمور اٟتيوية كا٢تامة جدا يف ا١تؤسسات، كذلك لوجود تباين 
كاضح بُت ىذين ا٢تدفُت مع بعضهما البعض، كقد أطلق بعض الباحيُت على ذلك مصطلح إشكالية السيولة 

(The Paradox of Liquidity)
1
. 

يولة يؤدم إذل إضعاؼ الرْتية، كذلك ألف األصوؿ ا١تتداكلة إما أف تكوف حيث أف الًتكيز على ىدؼ الس
ببل عوائد أك بعائد قليل ٦تا يعٍت تعطيبل للمصادر كعدـ استغبل٢تا ابلشكل األنسب، ككذلك فإف الًتكيز على 

لتزامات الرْتية سيؤدم إذل إضعاؼ السيولة، كما قد يًتتب على ذلك من ٥تاطر عدـ القدرة على اإليفاء ابال
قصَتة األجل، كىذا قد يدفع ا١تؤسسة إذل االنزالؽ يف العسر ا١تارل كمن مث إذل اإلفبلس، كمن جانب آخر فإف 

 .2ضعف السيولة ٭تـر ا١تؤسسة من القدرة على استغبلؿ الفرص ا١تستقبلية كاليت قد تكوف ذات ىامش ربح مرتفع

لة يؤدم اب١تؤسسة دكف أدىن شك إذل ٖتقيق عوائد كما أف االحتفاظ ٔتستوايت زائدة من األصوؿ ا١تتداك 
مالية غَت ٣تزية على ٣تموع استيماراهتا قصَتة األجل، كلكن من انحية أخرل ُيبلحظ أف احتفاظ ا١تؤسسة أبصوؿ 

قليلة نسبيا ٬تعلها عرضة إذل صعوابت كمشاكل كرٔتا إذل إخفاقات يف إدارة عملياهتا التشغيلية بصورة متداكلة 
. كمن مث تراجع قدراهتا على الوفاء ابلتزاماهتا ا١تالية اٞتارية قصَتة األجل كزايدة تعرضها إذل 3سة كانسيابيةأكير سبل

 .٥4تاطرة السيولة

كابلتارل ٯتكن القوؿ أف رْتية ا١تؤسسة تتحقق من خبلؿ تشغيل أصوؿ ا١تؤسسة بكفاية، أما السيولة 
اؿ العامل، كيف قدرة ا١تؤسسة اٟتصوؿ على التمويل قصَت فُتحقق من خبلؿ الكفاءة يف إدارة عناصر رأس ا١ت

كذلك من خبلؿ ٗتطيط كرقابة األصوؿ كا٠تصـو ا١تتداكلة ابألسلوب أك ابلطريقة اليت ، 5األجل كالطويل األجل
،  6ٗتفف من ا١تخاطرة االئتمانية من جانب، كتتفادل االستيمارات الزائدة يف األصوؿ ا١تتداكلة من جانب آخر

بتسديد التزاماهتا اٞتارية قصَتة األجل خبلؿ فًتات زمنية ٤تددة متفق عليها مسبقا، كعليو  ف ا١تؤسسة ملزمةكما أ
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فإف السيولة النقدية ا١تطلوبة قصد أتمُت دٯتومة كاستمرارية ا١تؤسسة يف مزاكلة نشاطاهتا اليومية ال تستند على قيمة 
 .1قات النقدية ا١تتولدة من تشغيل تلك األصوؿصايف األصوؿ فحسب، كإ٪تا إذل حد كبَت على التدف

ىديف السيولة كالرْتية متعارضاف لكنهما متبلزماف، ٔتعٌت أف ٖتقيق أحد٫تا سيكوف على كقد رأل فايز أف 
حساب اآلخر، فزايدة الرْتية تتطلب االستيمار يف ا١تزيد من األمواؿ كاألصوؿ األقل سيولة كىذا يتعارض مع 

فإف االحتفاظ ابألمواؿ على شكل نقد أك شبو نقد يعٍت زايدة األصوؿ اليت ال ٖتقق  ىدؼ السيولة، ككذلك
عوائد أك اليت ٖتقق عوائد منخفضة كىذا يتعارض مع ىدؼ الرْتية، من ىنا فإنو يتوجب على اإلدارة ا١تالية يف 

ا على توجيو استيمارات ا١تؤسسة ا١تؤسسة خلق توازف بُت السيولة كالرْتية، كا١تدير ا١تارل اٞتيد ىو الذم يكوف قادر 
كتوظيفها ْتيث تعطي عائدا جيدا، كبنفس الوقت أف يكوف قادرا على االحتفاظ أبمواؿ  كاستغبلؿ فوائض األمواؿ

  .2على شكل نقد كشبو نقد ١تواجهة االلتزامات ا١تًتتبة على ا١تؤسسة

لموازنة بُت ىذين ا٢تدفُت، ٕتنبا لآلاثر كينبغي كذلك على اإلدارة ا١تالية للمؤسسة إعطاء العناية ا٠تاصة ل
السلبية ا١تمكن حدكثها جراء اإلخبلؿ بذلك، كيتم إحداث ىذا التوازف من خبلؿ ا١تراقبة الدقيقة للتدفقات 
النقدية الداخلة كا٠تارجة حىت ال تكوف ىناؾ سيولة زائدة، كيف نفس الوقت على ا١تؤسسة أف توجو استيماراهتا إذل 

 ية اليت قامت ألجلها كىذا دكف ا١تبالغة يف التوسع على حساب السيولة.الغاايت الرئيس

 دور التدفقات النقدية على مستوى الرحبيةادلطلب الثاين: 
تُعد قائمة التدفقات النقدية ٔتيابة حلقة كصل بُت قائمة الدخل )حساابت النتائج( كا١تيزانية، إذ تقدـ 

كن للتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية أف تقدـ تقوٯتا أفضل لنوعية معلومات ال ُتظهرىا تلك القوائم، كما ٯتُ 
أرابح ا١تؤسسة للمحلل، كٯتكن استخدامها أيضا يف التنبؤ ابلتدفقات النقدية ا١تستقبلية، فضبل عن استخدامها يف 

 .3تقوًن اإل٧تاز ا١تارل للمؤسسة

ختبلؼ مستخدمي القوائم ا١تالية، فبينما ينظر كٗتتلف القرارات اليت تبٌت على معلومات األرابح تبعا ال
ا١تسا٫تُت إذل األرابح كمقياس ألداء ا١تديرين، كمنحهم ا١تكافآت، فإف ا١تقرضُت يعتمدكف على األرابح الٗتاذ 
القرارات االئتمانية، أما ا١تستيمركف احملتملوف فإهنم يعتمدكف على األرابح لتقييم استيماراهتم من خبلؿ ما ٖتتويو 
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رابح اٟتالية من قدرة تنبؤية ابستمرارية األرابح يف الفًتات ا١تستقبلية، أما احملللوف ا١تاليوف فيصنفوهنا يف مقدمة األ
 .1ا١تدخبلت األساسية لبلزمة لعملية اٗتاذ القرارات

 ُتظهر ربح )أك خسارة( ا١تؤسسة خبلؿ فًتةىذا كأتيت أ٫تية قائمة التدفقات النقدية من أف قائمة الدخل 
مالية معينة، كىذا الربح الوارد يف قائمة الدخل )جدكؿ حساابت النتائج( ا١تبٍت على أساس االستحقاؽ، ليس 
مؤشرا جيدا لقوة التدفقات النقدية الواردة للمؤسسة كقدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا النقدية، فقد ٖتقق ا١تؤسسة 

حدل الدراسات اليت أُجريت على عدد كبَت من ا١تؤسسات أرابحا بينما لديها عجز يف النقدية، كىو ما أظهرتو إ
من ىذه ا١تؤسسات حققت أرابحا رغم عدـ  %60األمريكية اليت تقدمت بطلب إلشهار إفبلسها، فقد تبُت أف 

قدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا النقدية، كلذلك فإف رقم صايف الربح احملسوب طبقا ألساس االستحقاؽ كزايدة رصيد 
 .2احملتجزة ال يدالف على توافر نقدية لدفع توزيعات األرابح أك الوفاء اباللتزامات ٕتاه الغَت األرابح

يف ملخص دراستو اليت خلصت إذل أف اعتماد ا١تؤسسات الصناعية على صايف  Hassanكقد أكد ذلك 
ألرابح النقدية من الربح من العمليات بدال من صايف التدفق النقدم من العمليات يف ٖتديد سياسات توزيع ا

ا١تمكن أف يؤدم إذل ٘تويل تلك التوزيعات النقدية عن طريق ا١تصادر ا٠تارجية )االقًتاض( كىذا بدكره يؤدم إذل 
 .3اإلضرار بسيولة ا١تؤسسة كقدرهتا على دفع التزاماهتا

ا، فاالحتفاظ ىذا كٖتتفظ ا١تؤسسات عادة ٔتستول أميل من رأس ا١تاؿ العامل الذم يؤمن ٢تا تعظيم رْتيته
بكميات كبَتة من ا١تخزكف السلعي كإتباع سياسة مرنة لبلئتماف التجارم، رٔتا يقود إذل زايدة حجم ا١تبيعات 
اآلجلة، كما أف أتخَت التسديد )الدفع( بقيمة الفواتَت التجارية ا١تستحقة عن قيمة ا١تشًتايت اآلجلة إذل ا١توردين 

ص كمرف نسبيا، كلكن أتخَت تسديد قيمة االئتماف التجارم ٯتكن يسمح للمؤسسة أف تكسب مصدر ٘تويل رخي
أف يكوف مكلفا جدا للمؤسسة خاصة إذا كاف ا١تورد ٯتنح خصم نقدم عن التسديد ا١تبكر لقيمة ا١تشًتايت 

 .4اآلجلة

 Cash)كا١تقياس ا١تتبع يف قياس كفاءة إدارة رأس ا١تاؿ العامل يتجسد يف مقياس "دكرة التحويل إذل نقدية" 

Conversion Cycle)  ٖتصيل قيمة الذم يُعرب عن الفًتة الزمنية ما بُت ا١تصاريف على شراء ا١تواد األكلية ك
ا١تبيعات اآلجلة، كطوؿ الفًتة الزمنية ما بُت ا١تصاريف على شراء ا١تواد األكلية كٖتصيل قيمة ا١تبيعات اآلجلة يؤدم 

لتحويل إذل نقدية األطوؿ إذل زايدة الرْتية ألهنا تؤدم إذل ارتفاع إذل زايدة رأس ا١تاؿ العامل، كقد تؤدم دكرة ا
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ا١تبيعات، كمع ذلك قد تنخفض رْتية ا١تؤسسات أيضا مع طوؿ مدة دكرة التحويل إذل نقدية كىذا إذا ارتفعت 
زكف تكاليف زايدة االستيمار يف رأس ا١تاؿ العامل من ا١تنافع ا١تتحققة من االحتفاظ بكميات كبَتة من ا١تخ

. كعليو ٯتكن القوؿ أف ضبط النقدية كٖتديد 1السلعي ك/أك التوسع االئتماين التجارم إذل زابئن ا١تؤسسة
مستوايت ا١تخزكف كسياسات البيع تلعب دكرا أساسيا يف ٖتقيق األىداؼ سواء كاف ا٢تدؼ مستول معُت من 

 .2ا١تبيعات، أك مستول معُت من األرابح، كخصوصا على ا١تدل القصَت

ف استمرارية ا١تؤسسات أييت من خبلؿ اقًتاف األرابح احملققة بوجود تدفقات نقدية موجبة من النشاطات إ
التشغيلية للمؤسسة ألنو من دكف كجود تلك التدفقات النقدية لن تتمكن ا١تؤسسة من الوفاء ابلتزاماهتا ا١تستحقة 

ية التشغيلية كوهنا توضح قدرة ا١تؤسسة على ابلرغم من ٖتقيقها لؤلرابح، ضف إذل ذلك أ٫تية التدفقات النقد
توليد النقدية ٟتملة أسهمها كدائنيها أك إمكانيات االستيمار ا١تستقبلي، ككلما كاف صايف التدفقات النقدية 

، كما تُعد التدفقات النقدية من 3الداخلة من األنشطة التشغيلية موجبا دّؿ ذلك على جودة رْتية ا١تؤسسة
للمؤسسة ا١تؤشر األكؿ ألدائها ا١تارل خاصة السيولة كالرْتية ألهنا تعرب عن مصادر ٘تويل  األنشطة التشغيلية

 .4النفقات الرأٝتالية كا١تدفوعات من الضرائب كالتسوايت البلزمة للتوصل إذل مبالغ النقدية يف فًتة زمنية ٤تددة
لنتيجة، كتبُت قدرة ا١تؤسسة على تغطية كتظهر األنشطة التشغيلية األثر النقدم للعمليات اليت تؤثر يف صايف ا

احتياجاهتا النقدية االستيمارية كالتمويلية، كتكمل بياانت التدفقات النقدية بياانت أساس االستحقاؽ، كيزداد 
االىتماـ هبا كأحد العوامل اليت تؤثر يف اٗتاذ القرارات االستيمارية، كتبُت نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إذل 

األصوؿ ا١تعمرة، كتسديدات الديوف طويلة األجل، كتوزيعات األرابح النقدية مدل كفاية التدفقات  مشًتايت
النقدية التشغيلية لتوفَت النقدية البلزمة لؤلنشطة االستيمارية كالتمويلية، كما تبُت نسبة التدفقات النقدية التشغيلية 

 .5ت نقديةإذل إٚتارل األصوؿ فعالية استيمار األصوؿ لتحقيق تدفقا

إف معرفة الدكر الذم تلعبو التدفقات النقدية على مستول الرْتية يتطلب معرفة أثر إدارة رأس ا١تاؿ العامل 
على الرْتية كالذم يُعرب أساسا عن ٣تموعة من القرارات اإلدارية ا١تتعلقة اب١تستوايت ا١تستهدفة لبلستيمار بكل 
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ويل ىذا االستيمار، من أجل ٖتقيق التوازف بُت السيولة كالرْتية ٔتا مكوف من مكوانت األصوؿ ا١تتداكلة ككيفية ٘ت
 .1يضمن تعظيم قيمة ا١تؤسسة

ىذا كيعترب ٖتليل القوة اإليرادية أمرا مهما للمؤسسة ْتيث يهتم بو كبشكل كبَت كل من ا١تقرضُت 
االستخداـ األميل للموارد ا١تتاحة، كا١تستيمرين كإدارة ا١تؤسسة، ألف القوة اإليرادية تبُت لئلدارة مدل ٧تاحها يف 

كمدل ٧تاحها يف كل خطوط اإلنتاج، كما أهنا تبُت للمستيمرين مقدار العائد، كللمقرضُت مدل قدرة ا١تؤسسة 
 . 2على سداد القركض كفوائده
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 أرابح السنة السابقة. \أرابح السنة السابقة  –أرابح السنة اٟتالية اثنيا: ٪تو األرابح = 

 \التدفقات النقدية السابقة  –اثليا: النمو يف التدفقات النقدية التشغيلية = التدفقات النقدية التشغيلية اٟتالية 
 التدفقات النقدية التشغيلية السابقة.

ٕتة عن العمليات التشغيلية أثر كبَت يف استمرارية ا١تؤسسة ك٘تويل عملياهتا طويلة األجل، تحليل الرْتية الناكل
ألف جزء من ىذه األرابح يوزع على ا١تسا٫تُت، كالباقي إما يكوف أرابح ٤تتجزة أك احتياطات )أم ما يسمى 

 .3التدفقات النقديةابلتمويل الذايت(، كما أف ٖتليل العمليات التشغيلية يساىم بشكل كبَت يف جودة 

 ادلطلب الثالث: دور التدفقات النقدية على مستوى السيولة
على السيولة كليس على إمكانية ٖتقيق األرابح، ْتيث ٯتكن أف تقدـ  تركز قائمة التدفقات النقدية

ية للمؤسسة، إذ التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية تقوٯتا لكل من السيولة كالقدرة على الوفاء كا١تركنة ا١تال
نبلحظ أف ٖتليل معلومات قائمة التدفقات ٯتكن أف يعكس مصادر النقدية كمدل توفرىا يف ا١تؤسسة كمدل 
مسا٫تة التمويل ا٠تارجي يف عمليات ا١تؤسسة، كما أنو إبمكاف ا١تستيمرين أك ا١تقرضُت أك احملللُت تقوًن السياسة 

. ىذا كتوفر التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 4القائمة ا١تالية ابستخداـ بعض ا١تؤشرات ا١تستخرجة من
مقياسا أفضل لسيولة ا١تؤسسة أك عدـ سيولتها، فإذا كانت االلتزامات ا١تالية أك الديوف ا١تًتتبة على ا١تؤسسة تزيد 
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2
 .38، ص: مرجع سبق ذكره أٛتد دمحم حسُت اللقيس، 
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 يم األداء ادلايل يف ظل مقاربة التدفقات النقديةتقي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثاين

97 
 

من خبلؿ على التدفقات النقدية ا١تتولدة من األنشطة التشغيلية، فإف ا١تؤسسة ستكوف مضطرة لتوليد النقد 
التخلص من بعض أصو٢تا، أك اللجوء إذل مصادر التمويل ا٠تارجي، كما ٯتكن استيمار الفائض من التدفقات 
النقدية ا١تتولد من األنشطة التشغيلية بعد الوفاء ابلتزامات ا١تؤسسة ا١تستحقة عليها يف أكراؽ مالية أك توسع 

 .1صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةرأٝتارل، لذا فإف قوة سيولة ا١تؤسسة ترتبط مباشرة ب

 كابلتارل يتم احتساب نسبة التدفق النقدم التشغيلي كالتارل:

 ا٠تصـو قصَتة األجل. \التدفق النقدم التشغيلي 

 كا٠تصـو قصَتة األجل ىي اليت تكوف فًتة استحقاقها أقل من سنة.

صادر الرئيسية لتوفَت ا١تعلومات للمستيمرين، كتعترب قائمة التدفقات النقدية بشكل عاـ ىي أحد ا١ت
كاألطراؼ ا١تستفيدة األخرل يف اٗتاذ القرارات االقتصادية الرشيدة يف سوؽ األسهم، ١تا ٢تا من أ٫تية يف التأثَت 
على أسعار األسهم كقرارات التصرؼ فيها من بيع، شراء أك احتفاظ، كما كتُعد من أىم القوائم اليت تقـو 

عدادىا، ألف النقد ىو أكير ا١توجودات سيولة، كالتحقق منو لو أ٫تية كبَتة يف استخراج نتائج ا١تؤسسات إب
األعماؿ من األنشطة كخاصة التشغيلية، أل٫تيتها يف تقييم استمرارية ا١تؤسسة أك عدمها، إضافة أل٫تيتها للمستيمر 

قائمة التدفقات النقدية يف تقييم أداء ا١تقبل على شراء أسهم جديدة، كأف كيَت من ا١تستيمرين يعتمدكف على 
 .2ا١تؤسسات

تكمن أ٫تية صايف رأس ا١تاؿ العامل يف إعطاء مقياسا كميا لدرجة اليقة يف قدرة األصوؿ ا١تتداكلة على 
الوفاء اباللتزامات ا١تالية قصَتة األجل )ا٠تصـو ا١تتداكلة( كىو يصلح كمقياس يستخدـ من قبل الدائنُت )ا١توردين 

يُت( للتعرؼ على مكانة ا١تركز ا١تارل للمؤسسة كمقدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا عند ميعاد االستحقاؽ، إذ  التجار 
كلما زاد مقدار األصوؿ ا١تتداكلة مقارنة اب٠تصـو ا١تتداكلة كاف ذلك دليبل كميا على قدرة ا١تؤسسة على مقابلة 

 .3االلتزامات بسهولة كالعكس صحيح

حملللوف إذل رأس ا١تاؿ العامل كمؤشر على فاعلية ا١تؤسسة يف إدارة سيولتها كعملياهتا كبعبارة أخرل، ينظر ا
التشغيلية، فإذا قل رأس ا١تاؿ العامل دّؿ ذلك على ضعف قدرة ا١تؤسسة على الوفاء اباللتزامات قصَتة األجل 
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ؿ العامل بشكل كبَت دليل على أف كابلتارل زايدة مستول ا١تخاطرة ا١تالية ٢تا، كابلعكس من ذلك أف زايدة رأس ا١تا
 .1ا١تؤسسة غَت فّعالة يف إدارة عملياهتا التشغيلية، إما بسبب قلة ا١تبيعات أك أهنا ال ٖتصل على ديوهنا

إف تسديد االلتزامات قصَتة األجل يف النشاط االعتيادم للمؤسسة ال يكوف من خبلؿ تسييل أصو٢تا، 
ة للمؤسسة نتيجة نشاطها التشغيلي، كىو ما يُعرؼ ابلسيولة اليت تُعرب على كإ٪تا من خبلؿ تدفقات األمواؿ ا١تتأتي

 .2قدرة التدفقات النقدية على الوفاء اباللتزامات ا١تستقبلية قصَتة األجل

كالسؤاؿ ا١تطركح ىنا: ىل ٯتكن لنسبة التداكؿ أف توفر معلومات مبلئمة كمناسبة ٓتصوص حجم كجودة 
ة؟ كىل إبمكاف ىذه النسبة قياس مدل مبلئمة التدفقات النقدية الداخلة لتغطية التدفقات النقدية ا١تستقبلي

 االلتزامات ا١تتوقعة؟ كاإلجابة على ىذين السؤالُت ىي يف الواقع ال.

كىذا كوف أف نسبة التداكؿ تعرب عن مقياس اترٮتي يقيس إمكانية األصوؿ ا١تتداكلة من تغطية ا٠تصـو 
الزمن، كىذا يعٍت أف ا١تقياس اٟتقيقي للسيولة ىو التدفقات النقدية كاليت تعتمد يف  ا١تتداكلة يف نقطة معينة من

يف نسبة التداكؿ ميل: ا١تبيعات، كا١تصاريف كاألرابح احملاسبية، كلذلك قياسها كالتنبؤ هبا على عناصر غَت متضمنة 
بلءمتها لتوليد تدفقات نقدية يف ال بّد لنا من ٖتليل عناصر التداكؿ بشكل أدؽ كأكير تفصيبل بغية اكتشاؼ م

  .3ا١تستقبل

فمن خبلؿ اإلطبلع على عناصر البسط ٯتكن مبلحظة أف النقدية كما يعاد٢تا عبارة عن احتياطي كقائي 
تستخدمو ١تؤسسة ١تواجهة حاالت االختبلؿ النقدم، كاال٩تفاض يف حجم ا١تبيعات إذل درجة عدـ تغطية 

يستدعي كجود نقدية احتياطية الستمرار النشاط، كىذا يعٍت أف رصيد النقدية ال ا١تصاريف كالنفقات اٞتارية، ٦تا 
 ٯتيل مصدرا للتدفقات النقدية ا١تستقبلية، كليس لو القدرة على التنبؤ بسيولة ا١تؤسسة.

كفيما يتعلق ابألكراؽ ا١تالية، فهي ُتسجل عادة حسب القيمة االٝتية أك التكلفة، كىذه القيمة اترٮتية 
لبلرتفاع أك اال٩تفاض حسب أكضاع األسواؽ ا١تالية، كعلى األغلب ال تتطابق قيمتها الدفًتية مع القيمة عرضة 

 الفعلية. 

للمؤسسة كطريقة التحصيل،  أما الذمم ا١تدينة، فإهنا ترتبط ارتباطا كثيقا اب١تبيعات كالسياسة االئتمانية
 النقدية.كلذلك فهي ْتد ذاهتا ال تعترب مقياسا لصايف التدفقات 
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2
 John J. Wild & Et. al, Financial Statement Analysis, 7th ed, McGraw-Hill, U.S.A, 2001, P: 516. 

3
 Subramanyam K. R, Financial Statement Analysis, Op. Cit, P: 547.  
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كابلنسبة لبضاعة آخر ا١تدة، فهي أيضا ترتبط اب١تبيعات كالقدرة التخزينية للمؤسسة كطريقة إدارة ا١تخزكف، 
ككذلك فإف ا١تخزكف يقّيم حسب سعر التكلفة أك السوؽ أيهما أقل، فإذا اعتربان ا١تخزكف متنبلا ابلتدفقات النقدية 

 .1كىذا ا١توضوع ال تبحيو نسبة التداكؿ ٬تب معرفة ىامش الربح ا١تتضمن يف سعر البيع

أما فيما يتعلق ٔتقاـ نسبة التداكؿ فهو ٤تصور اب٠تصـو ا١تتداكلة اليت ٘تيل ٤تور اىتماـ ىذه النسبة، فما 
تقيسو ىذه النسبة ىو قدرة األصوؿ ا١تتداكلة على تغطية ا٠تصـو ا١تتداكلة، كترتبط ا٠تصـو ا١تتداكلة ارتباطا كثيقا 

فزايدة ا١تبيعات تعٍت زايدة اٟتاجة إذل عناصر اإلنتاج اليت تتسبب يف زايدة التزامات ا١تؤسسة، أما  اب١تبيعات،
استقرار ا١تبيعات فيعٍت استقرار ا٠تصـو ا١تتداكلة، حيث أف عناصر ا٠تصـو ا١تتداكلة ال تتطلب ٚتيعها استخداما 

 .2لؤلمواؿ

 كمن خبلؿ التحليل السابق ٯتكننا استنتاج ما يلي:

 السيولة كبشكل كبَت تعتمد على التدفقات النقدية ا١تستقبلية، كبشكل أقل على النقدية كما يعاد٢تا؛ -1

 ؛ال توجد عبلقة مباشرة ما بُت رأس ا١تاؿ العامل كالتدفقات النقدية ا١تستقبلية -2

خداـ الكفء كالفّعاؿ السياسات اإلدارية اب١تؤسسة تتمحور أساسا بتسيَت ا١تخزكف كالذمم ا١تدينة ٨تو االست -3
 كا١تربح لؤلصوؿ كبشكل اثنوم ٨تو السيولة؛

نسبة التداكؿ عرضة للتبلعب من قبل إدارة ا١تؤسسة، ْتيث ٯتكن التبلعب ببعض عناصر ىذه النسبة  -4
بسهولة، ميل التشديد يف ٖتصيل الذمم ا١تدينة كمنح خصومات لتعجيل الدفع، كأتجيل سداد الديوف ا١تستحقة 

 ١تشًتايت كٗتفيض رصيد ا١تخزكف إذل أدىن حد ٦تكن كا٢تدؼ من ذلك ٖتسُت صورة النقدية.كأتجيل ا

 ادلطلب الرابع: دور التدفقات النقدية يف تقييم السياسات ادلالية وادلرونة ادلالية

 : دور التدفقات النقدية يف تقييم السياسات ادلاليةالفرع األوؿ
 معلومات ٯتكن من خبل٢تا التعرؼ على مدل كفاءة اإلدارة يف للمستخدمُت تتيح قائمة التدفقات النقدية

٣تاؿ السياسات ا١تالية كىذا عن طريق ٖتليل تلك ا١تعلومات بواسطة مؤشرات مناسبة، يتم مقارنتها لعدد من 
 السنوات.

 لنقدية كتعترب قائمة التدفقات النقدية أداة مهمة لئلدارة ا١تالية لتقييم السياسات ا١تالية كالوضع ا١تارل
ا١تؤسسة حيث أف ا١تؤسسة ٖتتاج إذل نقدية كافية لتلبية متطلباهتا ا١تتعددة كالتزاماهتا على األقل على مستول 
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 يم األداء ادلايل يف ظل مقاربة التدفقات النقديةتقي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثاين

100 
 

إذل قياس السيولة كالرْتية كمدل ٧تاح ا١تشركع، كما توفره من الشفافية للتدفقات النقدية  ا١تستقبل القريب، إضافة
 .1الداخلة كا٠تارجة

لية يف ا١تؤسسة بناء على توجيهات السياسة العامة كا١ترتكزة على ٥تطط اسًتاتيجي بعيد تتحدد السياسة ا١تا
، إذ ٯتكن تعريف السياسة ا١تالية على أهنا: "تلك القرارات اليت هتدؼ إذل ٗتصيص ا١توارد ا١تالية الضركرية 2ا١تدل

ضعية ا١تالية كاإلمكانيات ا١تالية ا١تتوفرة لتحقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية، كذلك ضمن القيود ا١تالية اليت تفرضها الو 
هتدؼ إذل إ٬تاد التوليفة  للمؤسسة، كال يتحقق ذلك إال بواسطة قرارات مالية تندرج ضمن أكلوايت السياسة ا١تالية

 .3ا١تيلى من القرارات ا١تختارة كاحملددة يف إطار السياسة العامة"

حيث تضطر إذل التعامل مع ىذه القيود من خبلؿ عدة تواجو ا١تؤسسة عّدة قيود يفرضها احمليط ا١تارل، 
 4أكجو ٥تتلفة تتحدد عن طريق األىداؼ ا١تسطرة:

تستجيب السياسة ا١تالية لقيد ا١تبلءة، أم ضركرة ٕتنب االختبلالت ا١تالية على مستول ا٠تزينة كالوصوؿ إذل  -
 أعلى درجات الُيسر ا١تارل؛

ؿ دراسة اقتصادية لتكلفة رأس ا١تاؿ كاختيار ا٢تيكل ا١تارل الذم ٭تقق ضماف ا١تردكدية ا١تالية، كذلك من خبل -
 مستوايت عليا من ا١تردكدية ا١تالية.

 كلتقييم السياسة ا١تالية يف ا١تؤسسة يتم استخداـ ٣تموعة من ا١تقاييس كمن بينها نذكر ما يلي:

للدراسة ضمن ا١تبحث اليالث ا١تعنوف  مت التطرؽ إذل ىذه النسبة يف الفصل األكؿ نسبة التوزيعات النقدية: -1
ابلتحليل ا١تارل لقائمة التدفقات النقدية كٖتديدا يف ا١تطلب الرابع الذم تناكلنا فيو النسبة ىذه ابعتبارىا إحدل 

 نسب الكفاية كاليت تندرج كذلك ضمن نسب ا١تبلئمة يف تقييم السياسة ا١تالية للمؤسسة.

 5كُٖتدد ابلعبلقة التالية:ضة: نسبة الفوائد والتوزيعات ادلقبو  -2

 

 

 تساعد ىذه النسبة على قياس األ٫تية النسبية لعوائد االستيمارات سواء يف القركض أك يف األكراؽ ا١تالية.

                                                           
1
 Peter Atrill, Profit Is Not Enough, Accountancy, Vol. 127, Issue.1293, 2001, P: 134. 

 .253، ص: 2011، دار كائل للنشر، عماف، 2، ط التسيًن ادلايل )اإلدارة ادلالية( دروس وتطبيقاتإلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  2
3

 .254ص: نفس ا١ترجع السابق،  

4
 نفس ا١ترجع السابق، نفس الصفحة. 

 .186 -185، ص ص: مرجع سبق ذكرهشعيب شنوؼ،  5

 \اتج من إيراد الفوائد والتوزيعات ادلقبوضة نسبة الفوائد والتوزيعات ادلقبوضة = التحصيل النقدي الن
 .التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التشغيلية
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 كُٖتدد ابلعبلقة التالية:نسبة اإلنفاؽ الرأمسايل:  -3

 

 

ة األصوؿ اليابتة، كذلك بتوفَت كتوضح ىذه النسبة األ٫تية النسبية ١تصادر التمويل ا٠تارجي يف ٘تويل حياز 
مؤشرات تُفيد ا١تستيمرين كا١تقرضُت عن كيفية استخداـ أموا٢تم، كما تقيس أيضا مدل ٧تاح إدارة ا١تؤسسة يف 
إتباع سياسة عقبلنية يف ٘تويل األصوؿ طويلة األجل من مصادر ٘تويل طويلة األجل للمحافظة على التوازف 

 .1ا١تارل

 دفقات النقدية يف تقييم ادلرونة ادلالية: دور التالفرع الثاين
 مواجهةتُعرؼ ا١تركنة ا١تالية على أهنا قدرة ا١تؤسسة على تعديل أكضاعها يف فًتات التعير ا١تارل، كقدرهتا على 

االحتياجات كالفرص غَت ا١تتوقعة كذلك من خبلؿ اٟتصوؿ على ٘تويل أك التخلص من بعض األصوؿ غَت 
، أك ىي قدرة ا١تؤسسة على 2عملياهتا لزايدة التدفقات النقدية الداخلة للمؤسسة التشغيلية نقدا أك تعديل

استخداـ مواردىا ا١تالية للتكيف مع التغَتات أك االستفادة من الفرص االستيمارية اٞتديدة كاالستجابة بسرعة 
 .3ٟتاالت األزمات

الية كعرّفها على أهنا: "قدرة استخدـ مصطلح ا١تركنة ا١ت ٣FASB 1984تلس معايَت احملاسبة الدكلية 
ا١تؤسسة على تبادؿ ا١تبالغ كالوقت بتدفقات نقدية لتلبية االحتياجات الفرص غَت ا١تتوقعة"، ىذا التعريف تبٌت 
أيضا مدخبل كظيفيا يف أشكاؿ إدارة كظيفة النقد كأساس للتعريف )كمقياس للتكيف يف األعماؿ، اٟتاجة 

ة فاألعماؿ قد ٖتتاج مركنة مالية للحصوؿ على فرصة استيمار جديد غَت للتكيف قد تكوف ىجومية أك دفاعي
متوقع أك الفرصة للبقاء(. ىذا التعريف يُركز على قدرة ا١تؤسسة على ٖتويل أصو٢تا إذل نقد بسرعة كاٟتصوؿ على 

٠تلق ا١تركنة ٔتعٌت تدفقات نقدية أك استيمار التدفقات النقدية الصافية، فالًتكيز ىنا يتم على مصدر كاحد كوسيلة 
أف األعماؿ ا١ترنة ماليا ستحتوم على حد ٪توذجي من التدفقات النقدية الكبَتة سواء من العمليات اٞتارية أك من 

 .4إمكانيات االقًتاض الكبَتة غَت ا١تستعملة، أك األصوؿ اليت ٯتكن أف ٖتقق بسرعة مبالغ ذات معٌت

                                                           

.190ص: نفس ا١ترجع السابق،   1  
 .75، ص: مرجع سبق ذكرهبن خليفة ٛتزة،  2
 . 285، ص: 2006، تعريب خالد علي أٛتد كاجيجي، إبراىيم كلد دمحم فاؿ، دار ا١تريخ، الرايض، نظرية احملاسبةريتشارد شركيدر كآخركف،  3
ف توفيق ٧تم، أثر ا١تلكية يف ا١تركنة ا١تالية للمصارؼ دراسة مقارنة بُت مصريف الشرؽ األكسط العراقي لبلستيمار كمصرؼ فاطمة جاسم دمحم، اب 4

 .215، ص: 2009، 16، العدد رللة االقتصاد اخلليجياالستيمار السعودم، 

التدفقات النقدية الداخلة من إصدار أسهم  \نسبة اإلنفاؽ الرأمسايل = اإلنفاؽ الرأمسايل احلقيقي 
 وسندات وقروض طويلة األجل.
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١تركنة ا١تالية كخاصية كياف اليت تعطي ا١تؤسسة القدرة فلو كجهة نظر ٦تاثلة حيث يُعرؼ ا AICPA أما
على اٗتاذ اإلجراء التصحيحي الذم سيعادؿ أك يزيل الزايدة يف ا٠تصـو كا١تدفوعات النقدية ا١تتوقعة اليت تفوؽ 

 .1مصادر نقدىا

 كنسبة تقييم ا١تركنة ا١تالية ىي:

 

صايف التدفقات النقدية من العمليات دكف اٟتاجة كيبُت ىذا ا١تعدؿ قدرة ا١تؤسسة على سداد التزاماهتا من 
 .2إذل تصفية أك بيع أاي من األصوؿ ا١تستخدمة يف العمليات
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 متوسط الديوف اإلمجالية. \النقدية من العمليات ادلعدؿ النقدي لتغطية الديوف = صايف التدفقات 
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 :خالصة الفصل

من خبلؿ ما مت تناكلو يف الفصل الياين ٯتكننا القوؿ أف عملية تقييم األداء ىي كظيفة إدارية هتدؼ إذل 
طة ا١توضوعة كأبعلى درجة من الكفاءة، كما أف األداء ا١تارل يعتمد على التأكد من النتائج احملققة كفق ا٠ت

استخراج ا١تعلومات من قوائم ا١تؤسسة بغرض تشخيصها بشكل معمق استنادا إذل نسب مالية مقارنة، كىو 
تخداـ مقياس ىاـ لتحديد مدل ٧تاح األداء الكلي للمؤسسة، كعملية تقييم األداء ا١تارل ُ٘تكن من معرفة مدل اس

ا١توارد ا١تالية للمؤسسة بصورة جيدة كميالية، كٖتديد مواطن القوة كالضعف يف األداء ا١تارل بغية معاٞتة اال٨ترافات 
ا١تسجلة، كتعترب مؤشرات األداء ا١تارل من ا١تؤشرات ا٢تامة لقياس أداء ا١تؤسسة، كىي تعرب عن العبلقة الكمية بُت 

ن الرْتية كالسيولة أحد أبرز كأىم ا١تؤشرات ا١تالية اليت تساعد ا١تسؤكلُت أم متغَتين، ىذا كتُعد مؤشرات كل م
كا١تسا٫تُت يف اٗتاذ قراراهتم كٚتيع األطراؼ ا١تهتمة بوضع ا١تؤسسة يف معرفة أداءىا كتقييمها من خبلؿ ىذين 

استخداـ أصو٢تا بكفاءة، ا١تؤشرين، فنسب الرْتية تقيس كفاءة إدارة ا١تؤسسة كفاعليتها يف توليد األرابح عن طريق 
كنسب السيولة تستخدـ لقياس مقدرة ا١تؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا قصَتة األجل، أم ٔتا ٘تلك من نقدية 

التشغيلية  كأصوؿ أخرل ٯتكن ٖتويلها إذل نقد يف فًتة قصَتة نسبيا، ىذا كتقدـ التدفقات النقدية من األنشطة
لوفاء كا١تركنة ا١تالية للمؤسسة كتلعب دكرا ىاما على مستواىا، كأيضا اٟتاؿ تقوٯتا لكل من السيولة كالقدرة على ا

نفسو ابلنسبة للرْتية اليت يتطلب األمر فيها معرفة أثر إدارة رأس ا١تاؿ العامل على الرْتية ١تعرفة الدكر البارز الذم 
قدية للمستخدمُت معلومات يتم من تلعبو التدفقات النقدية على مستول الرْتية، كما تتيح معلومات التدفقات الن

  خبل٢تا معرفة مدل كفاءة اإلدارة يف ٣تاؿ السياسات ا١تالية ككذا ا١تركنة ا١تالية للمؤسسة.
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 :سبهيد
ا١تعرب عنها بصايف التدفقات النقدية التشغيلية  ا١تتغَتات ا١تستقلةكأثر ستخترب الدراسة يف ىذا الفصل عبلقة 

نسب ا١تشتقة منها نسب الكفاية كالكفاءة، كاليت مت شرحها كبياهنا يف الفصلُت السابقُت من الناحية النظرية كال
الرْتية كالسيولة ٘تييبل لؤلداء ا١تارل يف ا١تؤسسات ٤تل الدراسة، حيث مت استخداـ مؤشرات  ا١تتغَتين التابعُتعلى 

ولة اليت تقيس قدرة ا١تؤسسات على سداد التزاماهتا قصَتة الرْتية تلك ا١ترتبطة ابالستيمارات، كمؤشرات السي
األجل، كذلك عمليا كإحصائيا ابلتطبيق على ٣تموعة من ا١تؤسسات النشطة يف القطاع الصناعي اٞتزائرم ٠تمسة 

من عبلقة كأثر ا١تتغَتات  –، علما أف ما ستختربه ىذه الدراسة 2015إذل غاية  2011سنوات ابتداء من عاـ 
معرب عنو بستة فرضيات رئيسية، ْتيث تندرج ٖتت أربع منها  –لة على ا١تتغَتين التابعُت اللذاف بينا٫تا ا١تستق

 ثبلث فرضيات فرعية، كما سيأيت بيانو الحقا.

لذا سيتم يف ىذا الفصل اختبار فرضيات الدراسة اليت مت كضعها بناء على الدراسات السابقة، كاختبار 
الدراسة كٖتقيقا  أسللةىا اعتمادا على متطلبات كىدؼ الدراسة لئلجابة على ؤ  بناالنماذج اإلحصائية اليت مت

 ألىدافها للوصوؿ إذل النتائج كٖتليلها، كمن مث كضع التوصيات بناء على ما تتوصل إليو الدراسة.

طاع كقبل قياس أثر ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَتات التابعة، سنتناكؿ من خبلؿ ىذا الفصل كاقع الق
الصناعي كتطور مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة ا١تدركسة، كوف الدراسة مطبقة على قطاع 

 مباحث كىي: 3معُت كىو قطاع الصناعة. مت تقسيم ىذا الفصل إذل 

 ا١تبحث األكؿ: كاقع القطاع الصناعي يف اٞتزائر خبلؿ فًتة الدراسة.

 للدراسة. ا١تبحث الياين: ا٠تطوات األكلية

 ا١تبحث اليالث: عرض كتفسَت كمناقشة نتائج الدراسة.
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 ادلبحث األوؿ: واقع القطاع الصناعي يف اجلزائر خالؿ فرتة الدراسة

يُعد قطاع الصناعة من أىم القطاعات اٟتيوية اليت تسهم كبشكل كبَت كفّعاؿ يف دعم عجلة التنمية يف أم 
قتصادم فيها، كاٞتزائر كغَتىا من الدكؿ سعت جاىدة لتطوير ىذا القطاع منذ دكلة كالرفع من معدالت النمو اال

منذ مطلع فاالستقبلؿ إذل يومنا ىذا، كىذا من خبلؿ برامج إصبلحية استهدفت ٖتسُت ٚتيع القطاعات، 
 يليب انتهاج اٞتزائر القتصاد السوؽ ٖتسن مستول ىذا القطاع، كلكن الزاؿ إذل يومنا ىذا البداية التسعينات ك 

الطموحات كالتطلعات كىو يعيش حالة ركود، رغم تزايد عدد ا١تؤسسات الصناعية كتنوعها، كىذا ما يستوجب 
 إعادة النظر يف السياسات العامة ا١تتبعة يف تسيَت ىذا القطاع.

كٔتا أف دراستنا ىذه مت إسقاطها على بعض مؤسسات ىذا القطاع، بغية ا٠تركج بنتائج تفيد كٖتسن من 
ء ىذه ا١تؤسسات، فإننا ارأتينا أف نتناكؿ يف ىذا ا١تبحث كاقع القطاع الصناعي يف اٞتزائر كالتعرؼ على أدائو أدا

، كاليت تتضمن الفًتة الزمنية اليت تتناك٢تا ىذه الدراسة، كما سنتناكؿ فيو أيضا ٤تل 2015 -2011خبلؿ فًتة 
علق بعددىا كتوزيعها يف القطاع االقتصادم ىذه ا١تؤسسات من القطاع االقتصادم من خبلؿ إحصائيات تت

 مطالب كىي: 4بشكل عاـ كالصناعي كفق األنشطة بشكل خاص، لذا مت تقسيم ىذا ا١تبحث إذل 

 ا١تطلب األكؿ: تطور القطاع الصناعي يف اٞتزائر.

 ا١تطلب الياين: أداء قطاع الصناعة خبلؿ فًتة الدراسة.

 من القطاع االقتصادم ابٞتزائر خبلؿ فًتة الدراسة.ا١تطلب اليالث: ٤تل ا١تؤسسات الصناعية 

 ا١تطلب الرابع: ٤تل مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية من القطاع الصناعي ابٞتزائر خبلؿ فًتة الدراسة.

 ادلطلب األوؿ: تطور القطاع الصناعي يف اجلزائر

 الفرع األوؿ: اخللفية التارخيية للقطاع
يعية من العدـ، كبذلت جهودا معتربة لبناء قاعدة صناعية حقيقية من لقد انطلقت اٞتزائر يف مسَتهتا التصن

خبلؿ األكلوية اليت أكلتها للصناعة اليقيلة اليت تسمح برفع اإلنتاجية يف القطاعات األخرل كتؤدم إذل تنميتها 
( بنحو 1977-1967درت االستيمارات الصناعية خبلؿ الفًتة )كتزكيدىا اب١تدخبلت الضركرية، حيث قُ 

مليار دينار جزائرم، كمنذ  174.2مليار دينار جزائرم، لًتتفع مع هناية ا١تخطط ا٠تماسي الياين إذل  52.794
البداية مت توجيو الصناعة أساسا ٨تو تلبية احتياجات السوؽ الداخلي، كخلق مناصب الشغل كتوفَت منتجات أبقل 

 اتيجية التوجو الداخلي.تكلفة ٦تكنة دكف اللجوء إذل االستَتاد، أم أهنا كانت إسًت 
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كمنذ مطلع التسعينات كانتهاج اٞتزائر اقتصاد السوؽ بدؿ االقتصاد ا١تخطط، كبعد تطبيق برانمج التعديل 
الذم أدل إذل ىدـ الكيَت من ا١تؤسسات االقتصادية العمومية اليت أصبح ميلوس من حالتها  (PAS)ا٢تيكلي 

اءات صارمة كإعادة ىيكلتها بغطاء االستغبللية كتصفية ديوهنا للتكيف مع اقتصاد السوؽ، بعد تطبيق عدة إجر 
أك إجراء تعديبلت من أجل مع ا٠تزينة العمومية كدراسة حاالهتا ا١تختلفة إما عن طريق خوصصتها أك تصفيتها 

 قدرهتا اإلنتاجية، كىو ما اصطلح على تسميتو ابإلصبلحات االقتصادية. استعادة

مع االٖتاد األكريب كا١تفاكضات القائمة بغية االنضماـ للمنظمة العا١تية  كيف ظل توقيع اتفاؽ الشراكة
فإف ا١تؤسسات االقتصادية اٞتزائرية تواجو العديد من التحدايت خاصة فيما يتعلق بتوفَت  (OMC)للتجارة 

جهة نظَتهتا يف منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع ا١تواصفات العا١تية تقنيا كٕتاراي، كإال فإهنا لن تستطيع موا
األسواؽ العا١تية، بل كحىت يف السوؽ اٞتزائرية ذاهتا، ك٨تن نرل يف ظل العو١تة ا١تؤسسات الكربل ٘تيل إذل االندماج 
كالتكتل بغية السيطرة على األسواؽ كرفع قدراهتا التنافسية كالضغط على تكاليف اإلنتاج، يف حُت ٧تد ا١تؤسسات 

النفصاؿ عن بعضها ْتجة ضخامة ا٢تياكل كعدـ القدرة على التسيَت، كرغم كل ذلك اٞتزائرية تسَت ٨تو التجزئة كا
 1.ما زاؿ القطاع الصناعي اٞتزائرم يعيش حالة ركود كسوء استغبلؿ للموارد ا١تتاحة

 مكانة القطاع الصناعي يف االقتصاد الوطينالفرع الثاين: 
، خاصة أنو يشتمل صبلحاتجديدة من اإلمع مطلع التسعينات دخل القطاع الصناعي اٞتزائرم مرحلة 

الباقية ٘تيل مؤسسات صغَتة  %20من النسيج الصناعي، يف حُت  %80على مؤسسات عمومية ٘تيل نسبة 
 كمتوسطة اتبعة للقطاع ا٠تاص.

كتتميز الصناعة اٞتزائرية بكيافة يف رأس ا١تاؿ، كابندماج عمودم كتبعية كبَتة للمدخبلت ا١تستوردة 
 دكرة اإلنتاجية.كالضركرية لل

احملركقات كا١تناجم يف الفركع اإلنتاجية  اكيغطي القطاع الصناعي اٞتزائرم ٣تمل الصناعات ا١تصنعة، ما عد
 اآلتية:

 )؛الصناعة القاعدية )اٟتديد كالصلب كالتعدين كالصناعات ا١تيكانيكية 
 ؛الصناعة اإللكًتكنية كالكهرابئية كاالتصاالت 
 ؛الصناعة الغذائية 
  ؛النسيج كاٞتلودصناعة 

                                                           
1

مكانة القطاع الصناعي يف االقتصاد الوطٍت، اتريخ التصفح:  قطاع الصناعي اٞتزائرم يف ظل ٖترير التجارة ا٠تارجية كالشراكةكاقع ال 
  http://ecomedfot.blogspot.com: ، متاح على الرابط التارل01/12/2017

 

http://ecomedfot.blogspot.com/
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 )؛مواد البناء )اإلٝتنت كاآلجر 
 ؛ٖتويل ا٠تشب كالورؽ 
 .الصناعة الكيماكية كالصيدالنية كاألٝتدة 

كيتشكل كل فرع من ىذه الفركع من ٣تموعة من الشركات العمومية، كتشغل عددا ىاما من العماؿ، كىي 
 1كما يلي:

 والصلب والتعدين: احلديد -1
 م أصبح يعترب اثين مصدر بعد قطاعاة ا١تركزية كا١تتميلة يف مركب اٟتجار، الذأتسس ىذا الفرع حوؿ النو 

 م:ضأعيدت ىيكلة ىذا الفرع حيث أصبح ي 2001احملركقات، كيف سنة 

 .SIDER ،ANABIB ،ENTPL ،ENB ،METANOF  ٣تمعات عمومية كىي: 
اٞتهوية  ، كا١تؤسساتSIDEM ،PROCIM ،PROTUIL ستة مؤسسات عمومية كىي: 

 .ERO ،ERC ،EREسًتجاع النفاايت الصلبة )اٟتديدية( ال

 من ٣تمل إنتاج القطاع العمومي. %13عامل، كٯتيل إنتاجو  20.554كيشغل ىذا الفرع ٨تو 

 الصناعات ادليكانيكية وادلعدنية: -2
 ٭تتل الفرع مكانة إسًتاتيجية كونو يزكد عدة قطاعات أخرل ابلعتاد كالتجهيزات ا١تختلفة، كىو يتميز

، SNVI ،ENMIP ابندماج كبَت، لكنو يشكو من استعماؿ تكنولوجية قدٯتة، كأىم مؤسسات ىذا الفرع ٧تد:

CMA ،GERMAN ،POVAL ،CMT ،BATIMETAL عامل  30.616، كيشغل ىذا الفرع ٨تو
 من اإلنتاج ا١تقيم للقطاع الصناعي العمومي، غَت أنو يشكو من قلة استعماؿ القدرات %10كٯتيل إنتاجية 

 اإلنتاجية، خاصة يف ٣تاؿ صنع اآلليات كالعرابت الرافعة كاٟتافبلت كالشاحنات كا١تضخات كاٟتاصدات.

 الصناعات االلكرتونية واالتصاالت: -3
يغطي ىذا الفرع ٣تمل النشاطات الصناعية الكهرابئية، االلكًتكنية كاالتصاالت ككذا النشاطات ا١ترتبطة 

 ٣تاؿ الصناعات التحويلية ٔتا فيها الصناعات الصغَتة كا١تتوسطة كالدراسات إبنتاج مواد التجهيز كا٠تدمات يف
 كاإل٧تازات الصناعية ككذلك أعماؿ البحث التطبيقي.

منزلية كاإللكًتكنية، كأجهزة ا٢تاتف  قتصاد الوطٍت من ا١تنتجات الكهرككيليب الفرع ٣تمل احتياجات اال
من ٣تمل إنتاج القطاع  %08عامل كٯتيل حاليا  16.689كالكوابل كالعدادات، كيشغل ىذا الفرع ٨تو 

كغَتىا، كقد دعم ىذا الفرع  ENIE ،ENIEM ،ENTC الصناعي، كمن أىم ا١تؤسسات يف ىذا الفرع ٧تد
                                                           

1
 نفس ا١ترجع السابق. 
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 4الصادر بتاريخ  2000 -74إبقامة منظومة جديدة لتأطَت نشاطات الًتكيب ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم رقم 
منصب شغل  4.492أكير من مائة شركة خاصة توفر  إب٬تادالًتكيب، ٦تا ٝتح  كا١تقنن لنشاطات 2000أفريل 

 .1إضايف كٝتحت بتكييف النسيج الصناعي للمقاكلة من الباطن كعوضت عملية استَتاد التجهيزات من ا٠تارج

 الصناعات الغذائية: -4
١تشركابت، كيعتمد ىذا الفرع تتميل نشاطات ىذا الفرع يف ٖتويل اٟتبوب كاٟتليب كا١تواد الدٝتة كالتبغ كا

 من ا٠تارج. %100من مدخبلتو من ا٠تارج، بينما ا١تواد الدٝتة فنسبة  %80على 

كيشغل الفرع ٨تو  ،ERIAD ،ENCG ،ENASUCRE أىم ا١تؤسسات النشطة يف ىذا الفرع ٧تد:
 من ٣تمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي. %41عامل، كٯتيل إنتاجو  36.793

 سيج واجللود:صناعة الن -5
يتميز ىذا الفرع ابندماج عمودم كتنوع كبَت يشمل الغزؿ، النسيج، ا٠تياطة كدابغة اٞتلود كصقلها، كأىم 

، كيشغل ىذا الفرع ٨تو C-H ك٣تمع خياطة ا١تبلبس TEXMACO مؤسساتو ٧تد: ٣تمع ا١تنتجات
ليا صعوابت ٚتة نتيجة انفتاح من إنتاج القطاع الصناعي العمومي، كىو يواجو حا %04عامل كٯتيل  24.256

  السوؽ اٞتزائرية كٖترير التجارة ا٠تارجية كمنافسة حادة أجنبية أدت إذل غلق عدة معامل عمومية.

 مواد البناء: -6
يتميل نشاط ىذه الصناعة يف معاٞتة ا١تواد احمللية األكلية إلنتاج مواد البناء كاآلجر كالقرميد كاإلٝتنت 

مليوف طن  11.5معمبل، تبلغ قدرهتا اإلنتاجية  12ٝتنت( أىم منتوج للفرع ا١تتكوف من كيعترب ىذا األخَت )اإل
مصنعا لئلٝتنت  18مؤسسة فرعية منها  108سنواي، كيشتمل ىذا الفرع على عشرة ٣تمعات عمومية تضم 

 مصانع للخزؼ الصحي. 08مصنعا للمواد اٟتمراء ك 42ك

، كيعتمد إذل حد كبَت على االستَتاد للمواد األكلية، مؤسسات لصناعة الزجاج 06كيدخل ضمن الفرع 
 من ٣تمل إنتاج القطاع الصناعي العمومي. %14عامل كٯتيل إنتاجو  32.947كيشغل الفرع ٨تو 

 الصناعات الكيماوية والصيدالنية واألمسدة: -7
اسع كاألدكية ينتج ىذا القطاع تشكيلة كبَتة من ا١تواد ا١تصنعة، خاصة تلك ا١توجهة لبلستهبلؾ الو 

 كا١تنظفات كمواد الطبلء كالغازات الصناعية، الصودا كالببلستيك كاألٝتدة ا١تستعملة يف الفبلحة.

                                                           
 رجع السابق.نفس ا١ت 1
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 )مؤسسة الغازات ENGA )٣تمع صناعة األدكية(، SAIDAL كأكرب ا١تؤسسات يف ىذا اجملاؿ ٧تد:
 اع الصناعي العمومي.من إنتاج القط %10عامل كىو ٯتيل  15.012الصناعية(، كيشغل ىذا الفرع ٨تو 

كما يتميز ىذا الفرع بدخوؿ القطاع ا٠تاص لبلستيمار فيو منذ مطلع التسعينات خاصة يف ٣تاؿ الصيدلة 
 إبنشاء ٥تابر كمعامل لصنع األدكية، ككذا مواد الطبلء.

 ربويل اخلشب والورؽ: -8
كمؤسسة  ا٠تشبمؤسسة لتحويل  34ارج، كيضم يعتمد ىذا الفرع على استَتاد مدخبلتو من ا٠ت

GIPEG  ،للسيليلوز كالورؽ، كينتج الفلُت كخشب النجارة كاللوحات ا٠تشبية ككذا األكياس كالعلب الورقية
من ٣تمل إنتاج القطاع الصناعي  %03عامل، كٯتيل إنتاجو  09.604كالورؽ للطباعة...إخل، كيشغل الفرع ٨تو 

طاع ا٠تاص ككذا منافسة أجنبية نتيجة ٖترير التجارة العمومي، كيواجو الفرع منافسة شديدة ٤تلية بدخوؿ الق
 ا٠تارجية.

٦تا سبق يتبُت أبف القطاع الصناعي اٞتزائرم يعتمد على تنوع فركعو كإف قلت مقارنة مع بلداف صناعية 
أخرل، كيعتمد يف ٘توينو على مدخبلت من ا٠تارج، كما أنو ال يرقى إذل مستول تغطية السوؽ الوطٍت لكل 

نظرا لضعف القدرات اإلنتاجية كسوء استغبلؿ ا١توارد ا١تتاحة، كما أف ىذه ا١تؤسسات القائمة أصبحت  احتياجاتو
اآلف تواجو مشكل تقليص أسواقها مع تزايد حجم الواردات كالسيما مع ظهور التقليد للمنتجات األجنبية 

 1كالسوؽ غَت الرٝتية.

 ادلطلب الثاين: أداء قطاع صناعة خالؿ فرتة الدراسة
. ال تسمح 2010٪ سنة  2,5٪ مقابل  2,2بنسبة  2011ارتفعت القيمة ا١تضافة لقطاع الصناعة يف سنة 

كتَتة النمو ىذه، األقل من كتَتة ٪تو إٚتارل الناتج الداخلي، بتعويض التأخرات ا١تعتربة ٢تذا القطاع: ضعف العمالة 
(، ىيمنة الواردات على سوؽ 2011٪ يف  4,3مر )الصناعية، ا١تسا٫تة يف إٚتارل الناتج الداخلي يف تراجع مست

 (.2007، أم ضعف كاردات سنة 2011مليار دكالر يف سنة  4,9ة ) السلع االستهبلكية الصناعي
مولد للشغل للعديد من فلات األعمار اليت تدخل يف اٟتياة ا١تهنية كمساىم يف  إنتاجيمن ىنا، تتبُت اٟتاجة ا١تلحة لبناء اقتصاد 

 2.تجات ا١تصنعة ٤تليا ٤تل كاردات السلع الصناعية ذات االحتواء التكنولوجي الضعيفإحبلؿ ا١تن
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 نفس ا١ترجع السابق. 
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يف  %4.1ابرتفاع قدره  2011عرؼ القطاع الصناعي تباطؤان ليسجل نفس كتَتة سنة  2013يف سنة 
خَتة القيمة ا١تضافة الصناعية )عمومية كخاصة(، كىو معدؿ تقريبا ٦تاثل ١تتوسط معدؿ األربعة عشر سنة األ

( كيبقى النمو خارج احملركقات أضعف ٪تو 2012سنة  %5.1(، تراجع ٪تو الصناعة بنقطة ملوية )4.09%)
، كىي مسا٫تة تقل عن مسا٫تة %6.7لكل القطاعات، كال ُيساىم يف ٪تو إٚتارل الناتج الداخلي سول بواقع 

 قطاع الفبلحة بعشرين نقطة.

عة اٞتلود كاألحذية، اللذاف ا٩تفضت قيمتهما ا١تضافة، خاصة ابستيناء فرع الصناعات ا١تتنوعة كفرع صنا
على التوارل(، حققت كل الفركع األخرل معدالت ٪تو موجبة، لكن  %0.5ك %7.8فيما يتعلق ابلفرع األكؿ )

. ٕتدر اإلشارة إذل الركود ا١تسجل يف فرع الصناعات ا١تتنوعة الذم 2012أغلبيتها أقل من تلك ا١تسجلة يف سنة 
من قيمتو ا١تضافة خبلؿ ىذه الفًتة، برزت أربعة فركع  %16.4٪توا سالبا للسنة اليالية على التوارل كفقد سجل 

(، الصناعات اٟتديدية كا١تعدنية كا١تيكانيكية %7: الصناعة الغذائية )%4بتحقيقها ٪توا سنواي أعلى من 
(. ٘تيل ىذه الفركع ٔتجملها %4.3طاقة )(، كفرع ا١تاء كال%5(، الكيمياء )%5.5كاإللكًتكنية كالكهرابئية )

 (.%1.6يف ٪توه ) %16.4من القيمة ا١تضافة لبلقتصاد اٟتقيقي، كما تساىم بنسبة  4.5%

من القيمة ا١تضافة الصناعية، يبقى فرع الصناعة الغذائية مهيمنا كدافعا للنشاط الصناعي،  %37.3بنسبة 
ٟتليب، اجملر ّتهتو ابلنمو القوم لواردات اٟتبوب كالتوسع يف ٤تفزا بديناميكية نشاط معاٞتة اٟتبوب كصناعة ا

 اإلنتاج احمللي للحليب.

نقطة(، إذل التوسع ا١تعترب يف  5.9يف تراجع بػ  %4.3يرجع أساسا األداء اٞتيد نسبيا لفرع ا١تاء كالطاقة )
و الطلب على الطاقة يف ٪ت %54.6يف ٪تو الطلب على الغاز كبػ  %82.5استهبلؾ األسر الذم يساىم بواقع 

 الكهرابئية.

، كالصناعة الغذائية ٖتسنا يف أدائهما %3.6عرفا فرعي صناعة ا٠تشب، الذم ارتفعت قيمتو ا١تضافة بػ 
 على التوارل(. %1.4نقطة ك  1.3)+ 

ابلنسبة لفرع  %0.6ابلنسبة لفركع ا١تناجم كاحملاجر،  %1.8بقيت كتَتة الفركع األخرل متواضعة بلغت 
 ابلنسبة لفرع صناعة النسيج. %0.3لبناء ك مواد ا

بقي ٪تو القطاع الصناعي، كعلى كجو ا٠تصوص ٪تو الصناعة ا١تعملية، ضعيفا جدا ابلنظر إذل متطلبات 
السوؽ الداخلية من السلع االستهبلكية كاالستيمارات ككذا مناصب العمل، السيما ا١تؤىلة منها، اليت تطمح إليها 

 ن ا١تتخرجُت ذكم الشهادات.اجملموعات ا١تتزايدة م
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خبلصة، فإف انتعاش االستيمارات العمومية كا٠تاصة إلعادة بناء اقتصاد منتج، من شأنو االستجابة إذل 
طلب السوؽ الداخلية من السلع االستهبلكية كسلع االستيمار، أصبح ضركراي إذا أردان االجتياز يف ظركؼ حسنة 

 1ا١ترحلة الطاقوية االنتقالية.

. بلغت القيمة ا١تضافة %4.3نقطة ملوية إذل  0.5كاصل النشاط الصناعي ٪توه، كاسبا  2015 يف سنة
نقطة( يف  0.21) %5.4، تساىم الصناعة بػ %7.4مليار دينار، يف زايدة سنوية بنسبة  900.9الصناعية 

 تدفق اليركة، كهبذا تشغل ا١ترتبة األخَتة ضمن القطاعات خارج احملركقات.

من اليد العاملة. يُقدر متوسط  %13.0، كتشمل %6.7مليوف عامل، يف ٪تو بػ  1.4 توظف الصناعة
 %4.3(، يف زايدة بػ 2014دينار جزائرم )يف  98.055الدخل الصايف الشهرم للصناعة اإلستخراجية بػ 

إذل  %4.0دج(، كما تزايد دخل الصناعات ا١تعملية بػ  37.826مرة متوسط الدخل الصايف ) 2.6ك٦تيبل 
دج، ٦تيبل مرة كاحدة متوسط الدخل الصايف. يتسم القطاع الصناعي بتفاكاتت كبَتة يف األجور بُت  38.238

القطاعُت العاـ كا٠تاص. ٯتيل متوسط األجر الصايف لقطاع الصناعات اإلستخراجية العمومية أربعة مرات األجر 
مرة متوسط األجر الصايف  1.7العاـ إال  الصايف للقطاع ا٠تاص، بينما ال ٯتيل متوسط األجر الصايف للقطاع

 للقطاع ا٠تاص.

 %3.8مليار دينار، ارتفعت الصناعة ا١تعملية بنفس كتَتة الناتج الداخلي  745.2بقيمة مضافة تقدر بػ 
 (.%4.3كلكن بوتَتة أقل من كتَتة توسع الصناعة )

نية كالكهرابئية كفرع الصناعات الغذائية حقق كل من فرع الصناعات اٟتديدية كا١تعدنية كا١تيكانيكية كاإللكًتك 
 (.%3.8على التوارل( كتَتة النمو االقتصادم ) %5.8ك %10.5أداءات جيدة، إذ فاؽ ٪توىا )

مؤسسة صغَتة كمتوسطة )أشخاص معنويُت(، ما ٯتيل  83900، مشلت الصناعة ا١تعملية 2015يف هناية 
 2من اجملموع. 15.6%

فقط  %5.6، 2016مليار دينار، ٯتيل النشاط الصناعي، يف سنة  975.7بقيمة مضافة جارية قدرىا 
من  %28ك  %12من إٚتارل الناتج الداخلي، بعيدا كراء قطاعات النشاطات األخرل اليت توّلد ٚتيعها ما بُت 

، بلغ معدؿ متوسط النشاط الصناعي 2016التدفق السنوم لليركة ا١تنتجة )إٚتارل الناتج الداخلي(. يف سنة 
( كا٠تدمات ا١تسّوقة %1.8يف تراجع بنقطة ملوية كاحدة، أم أضعف معدؿ ٪تو بعد معدؿ الزراعة ) 3.8%

 فقط. %6.2(، كبلغت مسا٫تة ىذا القطاع يف توسع إٚتارل الناتج الداخلي %2.4كغَت ا١تسّوقة )
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دؿ ٪تو من بُت الفركع العشرة للنشاط الصناعي، سّجلت أربعة فركع معدالت ٪تو أعلى من متوسط مع
(. لكن أبرز نقطة يف تطور النشاط الصناعي %11.7-القطاع، كسّجل فرع " الصناعات ا١تختلفة " ٪توا سالبا )

ىي كوف األخَت ٣ترّا أساسا بيبلث فركع نشاط فقط: " الصناعات الغذائية " ك" ا١تاء كالطاقة " ك " مواد البناء ". 
يف  %68.8على التوارل ) %10.4ك  %18.5ك  %39.9 تبلغ حصة ىذه الفركع يف القيمة ا١تضافة للقطاع

، كىو أعلى معدؿ ٢تذا %11.9اجملموع(. ابستيناء فرع " ا٠تشب كالفلُت كالورؽ " الذم سجل معدؿ ٪تو بلغ 
، تعترب كاتئر ٪تو ىذه الفركع اليبلثة األكير ارتفاعا يف القطاع نظرا ١تسا٫تتها يف ٪تو 2003النشاط منذ سنة 

من ٪تو الصناعة ينجم عن  %95على التوارل، ٦تا يعٍت أف قرابة  %17.0ك  %19.8ك  %58.0الصناعة بػ 
 نشاط ىذه الفركع اليبلثة لوحدىا.

، أم بوتَتة أكرب بقليل من الوتَتة 2016يف سنة  %3.9من جهة أخرل، ارتفع نشاط الصناعة ا١تعملية بػ 
عة ا١تعملية أف فرع " الصناعات الغذائية " ٯتيل (. لكن، تشَت معاينة ىيكل الصنا%3.8ا١تتوسطة للقطاع )

 1يف ٪توىا. %70.6من قيمتها ا١تضافة اٞتارية، كيساىم بواقع  %50.8لوحده 

كىذا خبلؿ الشكل  2015 – 2011من خبلؿ ما مت ذكره سابقا، ٯتكننا إبراز تطور ٪تو قطاع الصناعة للفًتة 
 التارل.

 2015 -2011رتة (: منو قطاع الصناعة للف3-1الشكل رقم )

 
  28، ص: 2017للبنك ا١تركزم اٞتزائرم، التطور االقتصادم كالنقدم للجزائر، سبتمرب  2016التقرير السنوم  ادلصدر:
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 - 2011شكل أعبله نلحظ التذبذب اٟتاصل يف ٪تو قطاع الصناعة خبلؿ فًتة الدراسة )من خبلؿ ال
كعاكدت  %5ارتفعت إذل حدكد  2012كىذا من حيث نسبة النمو اٟتقيقي للقطاع، ففي سنة  (2015
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يف  2015، لتعاكد االرتفاع ٣تددا سنة 2014سنة  %4كاستقرت تقريبا يف حدكد  2013اال٩تفاض سنة 
، كىذا نتيجة تزايد دخل الصناعات ا١تعملية كما ذكرانه سابقا. أما فيما ٮتص القيمة ا١تضافة %4.3حدكد 

 2011مليار دينار سنة  700للقطاع الصناعي فقد شهدت ارتفاعا طيلة فًتة الدراسة ْتيث فاقت سقف 
 .2015مليار دينار سنة  900ككصلت إذل ما يزيد عن 

 ٪تو إٚتارل الناتج الداخلي، ٯتكننا ٘تييلو من خبلؿ الشكل التارل. كفيما ٮتص مسا٫تة قطاع الصناعة يف
 2015 - 2011للفرتة  (: مسامهة قطاع الصناعة يف منو إمجايل الناتج الداخلي3-2الشكل رقم )

 
  28، ص: 2017للبنك ا١تركزم اٞتزائرم، التطور االقتصادم كالنقدم للجزائر، سبتمرب  2016التقرير السنوم  ادلصدر:

algeria.dz/pdf/rapportba2016ar.pdf-of-http://www.bank  

نقطة  5من خبلؿ الشكل أعبله نلحظ أف مسا٫تة ىذا القطاع يف توسع إٚتارل الناتج الداخلي دل تتعدل 
 4.6بػ  2015ك  2011يث كانت أعلى قيمة مسجلة سنيت (، ْت2015 -2011ملوية خبلؿ فًتة الدراسة )

ال يرقى إذل مستول تغطية السوؽ الوطٍت لكل احتياجاتو نقطة ملوية، كىذا ما يدؿ على أف ىذا القطاع مازاؿ 
، ما يستوجب إعادة النظر من قبل السلطات نظرا لضعف القدرات اإلنتاجية كسوء استغبلؿ ا١توارد ا١تتاحة

كلة يف رد االعتبار ٢تذا القطاع ا٢تاـ خاصة يف ظل الظرؼ الذم يعيشو االقتصاد الوطٍت نتيجة أتثَت كا٢تيلات ا١تسؤ 
 أزمة اهنيار أسعار النفط على نشاطات االقتصاد.

 اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي: 
ة مقارن %0.4 نسبة قدرىا، مسجبل 2011سنة  طفيفا ارتفاعاشهد اإلنتاج الصناعي للقطاع العمومي 

 ٚتيع أف إال(، الذم يُعد القطاع الوحيد يف النمو. %21، رغم االرتفاع القوم يف اإلنتاج الطاقوم )2010بسنة 
 13,1 ك البناء ١تواد٪  3,2 بُت ما يًتاكح تراكح حيث حادا، ا٩تفاضا إنتاجها عرؼ األخرل األنشطة قطاعات

 إف النمو ا١تتباطئ (.كالنسيج كالفلُت ا٠تشب) مُتبرق سلبيا ٪توا القطاعاف ىذاف كسجل النسيجية، للصناعات٪ 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba2016ar.pdf
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لئلنتاج الصناعي يف ظرؼ يتميز ابزدايد السكاف النشطوف كالعمل غَت ا١تستقر، يدعوا الٗتاذ إجراءات صارمة 
 1إلنعاش الصناعة، هتدؼ إذل تدعيم ا١تؤسسات ا١تتواجدة كتكييف النسيج الصناعي للرفع من العرض الداخلي.

. %3.9نقطة ملوية إذل  2.3، مرتفعا بػ 2015صناعات غَت النفطية بشكل كبَت يف سنة ٖتسن إنتاج ال
، مسجبل زايدة يف 2014يف نفس الوقت، ٖتسن إنتاج قطاع الصناعة ا١تعملية بعد الركود ا١تسجل خبلؿ سنة 

 .%0.4نقطة ملوية إذل  1.7٪توه بػ 

اء اٞتيد ٠تمسة فركع: " صناعة النسيج "، " الطاقة " ك يرجع استلناؼ النمو يف الصناعات غَت النفطية إذل األد
 %3.7"الصناعات ا١تختلفة "، " مواد البناء " ك " ا١تناجم كاحملاجر"، كاليت ارتفع إنتاجها ٔتعدالت تًتاكح بُت 

 .%11.1ك

، سجلت ثبلثة فركع %13.6ك  %7.3، بنسب تًتاكح بُت 2014بعد أف حققت نتائج استينائية يف 
 –نقطة ملوية إذل  22.5الصناعة العمومية اهنيار يف إنتاجها: تراجعت صناعة اٞتلود بصفة معتربة بػػ من قطاع 

يف  %3، كتراجع مؤشر إنتاج احملركقات بػ %1-نقطة ملوية إذل  %8.4كفقدت الصناعة الغذائية  9%
 .%4.8ات ا١تختلفة بػ ، ٪تا إنتاج الصناع2014، بعد النمو الطفيف للسنة السابقة. بعد تراجعو يف 2015

. تبقى ىذه الوتَتة مرتفعة 2015يف  %6.9٪تا اإلنتاج الصناعي لقطاع الطاقة )إنتاج الكهرابء كالغاز( بػ 
أيضا بنمو مرتفع يف الطلب، انٚتا  2015(. ٘تيزت سنة %8.0رغم اال٩تفاض الطفيف ابلنسبة للسنة السابقة )

 13.04إذل  %5.6ل ا١تشًتكُت اٞتدد )الذم ارتفع عددىم بػ عن توسع توزيع الكهرابء كالغاز الطبيعي لد
للطاقة الكهرابئية  %4.0مليوف( كعن ارتفاع متوسط استهبلؾ الطاقة الكهرابئية كالغاز لكل مشًتؾ )الذم ٪تا بػ 

 للغاز(. %1.3ك 

يف جيغا كاط للساعة، كىي كتَتة يف ا٩تفاض طف 53.413، لتبلغ %8.6ارتفعت مبيعات الكهرابء بػ 
نقطة  3.9يف ارتفاع بػ  %9.3نقطة مقارنة ابلسنة السابقة(. يف حُت، ٪تا استهبلؾ الغاز الطبيعي بقوة ) 0.6)

 جيغا حرارية. 122.5ملوية( إذل 

كما كاف عليو يف السنتُت السابقتُت، يرجع ارتفاع الطلب على الطاقة أساسا إذل ٪تو استهبلؾ األسر لكبل 
 وتر ا١تنخفض كالغاز ذك الضغط ا١تنخفض(.النوعُت )الكهرابء ذات الت

 على التوارل. %69.6ك  %83.8بلغت مسا٫تة كل من الغاز الطبيعي كالكهرابء يف ٪تو الطلب 

( إذل اهنيار صناعة معلبات ا٠تضر كالفواكو كإنتاج %1-) 2015يرجع انكماش قطاع الصناعة الغذائية يف 
 التبغ، اللذاف ا٩تفضا ٔتعدالت ذات رقمُت.
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تواصل حدة الصدمة ا٠تارجية الناٚتة عن تدىور األسعار العا١تية للمحركقات ٭تث على مواصلة  إف
كتوسيع االستيمار الصناعي كالزراعي كالسياحي، يف آف كاحد من أجل تشجيع تنويع االقتصاد كتلبية أكرب حصة 

حملركقات، الضركرية إلعادة توازف من احتياجات السوؽ الداخلية بواسطة اإلنتاج الوطٍت كتوسيع الصادرات خارج ا
 ا١تبادالت ا٠تارجية.

 .2015 -2011كاٞتدكؿ التارل يوضح مؤشر اإلنتاج الصناعي للمؤسسات العمومية خبلؿ الفًتة 

 2015 -2011(: مؤشر اإلنتاج الصناعي للمؤسسات العمومية خالؿ الفرتة 3-1اجلدوؿ رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 األنشطة

 442.9 414.4 383.8 375.8 335.1 كا١تياهالطاقة 
 127.5 131.5 120.0 122.8 131.4 احملركقات

 132.9 128.2 120.3 113.5 120.2 الصناعات االستخراجية
 52.3 51.8 60.3 57.1 53.1 الصناعات ا١تيكانيكية كالكهرابئية

 105.8 101.9 101.7 101.4 104.0 مواد البناء
 52.0 57.0 59.0 60.5 59.6 الصناعة الكيميائية
 37.8 38.2 35.5 35.7 36.6 الصناعة الغذائية

 14.0 12.7 12.7 12.2 14.0 النسيج
 6.1 6.7 5.9 6.1 5.6 اٞتلود كالفرك

 12.9 13.7 14.7 14.4 16.3 ا٠تشب كالورؽ
 08.8 08.4 08.5 08.5 08.5 صناعات ٥تتلفة
 97.9 96.2 92.6 91.7 90.2 ادلؤشر العاـ

 89.6 86.2 92.6 82.9 78.7 شر العاـ )خارج احملركقات(ا١تؤ 
 50.5 50.4 51.0 50.1 50.1 ا١تؤشر العاـ للمنتجات ا١تصنعة

 2016، 2013 ية للبنك ا١تركزم اٞتزائرم سنواتالتقارير السنو : ادلصدر
 

ا١تيكانيكية  الصناعاتلكل من الطاقة كا١تياه،  من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف مؤشر اإلنتاج الصناعي
مقارنة بسنة  2015قد شهد ارتفاعا ملحوظا سنة  الصناعات ا١تختلفة النسيج، ،مواد البناء، كالكهرابئية

، كسجل ا١تؤشر العاـ خارج 2015، يف حُت نرل أف ابقي األنشطة قد شهدت ا٩تفاضا ٤تسوسا سنة 2014
 .%0.1نتجات ا١تصنعة زايدة قدرىا ، بينما سجل ا١تؤشر العاـ للم%3.4قطاع احملركقات زايدة قدرىا 
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 ادلطلب الثالث: زلل ادلؤسسات الصناعية من القطاع االقتصادي ابجلزائر خالؿ فرتة الدراسة

من خبلؿ ىذا ا١تطلب سنحاكؿ إبراز ترتيب ا١تؤسسات الصناعية من القطاع االقتصادم ابٞتزائر خبلؿ 
انب توزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف ، ْتيث نستعرض يف ىذا اٞت 2015 -2011 فًتة الدراسة

البناء كاألشغاؿ العمومية كا٢تيدركليك، قطاع  ٥BTPHتتلف القطاعات الرئيسية كىي: اإلنتاج الصناعي كقطاع 
اإلنتاج اٟتريف، قطاع التجارة ابٞتملة، قطاع االستَتاد، قطاع التجارة ابٞتملة، قطاع ا٠تدمات، قطاع التصدير، مث 

 از توزيع مؤسسات ا١تسا٫تة يف ٚتيع القطاعات سالفة الذكر.نقـو إببر 

البناء كاألشغاؿ العمومية  BTPHتوزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف اإلنتاج الصناعي كقطاع  -1
 2015 -2011كا٢تيدركليك خبلؿ الفًتة 

 ٯتكننا إبراز ىذا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:

البناء  BTPHؤسسات حسب الشكل القانوين يف اإلنتاج الصناعي وقطاع (: توزيع ادل3-2اجلدوؿ رقم )
 2015 -2011واألشغاؿ العمومية واذليدروليك خالؿ الفرتة 

 2015 2014 2013 2012 2011 نوع ادلؤسسات
 5399 5249 5119 5012 4844 (SNC)شركات التضامن 

 03 03 03 05 05 (SCS)شركات التوصية البسيطة 
 5762 6373 6749 7605 8518 (SPA)٫تة شركات ا١تسا

 SARL 26434 27638 29334 31404 33293شركة ذات ا١تسؤكلية احملدكدة 
شركة الشخص الوحيد ذات ا١تسؤكلية 

 (EURL)احملدكدة 
13558 14221 15209 16497 17638 

 347 317 284 243 203 اجملّمعات
 03 04 04 04 03 (SCA)شركات التوصية ابألسهم 

ؤسسات العمومية الصناعية كالتجارية ا١ت
EPIC 

361 356 358 362 374 

 106 106 109 109 108 الفركع
 65128 61312 57169 54196 51831 اجملموع

 CNRC من إعداد الطالب اعتماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػ :ادلصدر      

نشطة يف اإلنتاج الصناعي كقطاع البناء كاألشغاؿ من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد ا١تؤسسات ال
حسب الشكل القانوين ٢تذه ا١تؤسسات، ما  2015 -2011العمومية كا٢تيدركليك، ظّل يف تزايد خبلؿ الفًتة 

كالفركع اليت ا٩تفض عددىا خبلؿ ىذه الفًتة، ك٘تيل ا١تؤسسات ذات ا١تسؤكلية  (SNC)عدا مؤسسات التضامن 
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ة األكرب لتوزيع ىذه ا١تؤسسات مقارنة ابألنواع األخرل، حيث بلغت نسبتها اإلٚتالية سنة النسب SARLاحملدكدة 
من النسبة اإلٚتالية لعدد ا١تؤسسات النشطة اإلنتاج الصناعي، كتليها مؤسسات  %51.12حوارل  2015

النسبة من  %27.08بلغت نسبتها يف نفس السنة  حيث (EURL)الشخص الوحيد ذات ا١تسؤكلية احملدكدة  
من  %13.07ْتيث بلغت نسبتها يف نفس السنة   (SPA)اإلٚتالية، مث أتيت يف ا١تركز اليالث مؤسسات ا١تسا٫تة 

من  2011سنة  %10.41النسبة اإلٚتالية، مث تليها يف ا١تركز الرابع مؤسسات التضامن اليت كانت ٘تيل نسبة 
أتيت ا١تؤسسات العمومية الصناعية كالتجارية ، يف حُت 2015سنة  %7.43النسبة اإلٚتالية كا٩تفضت إذل 

EPIC  حوارل  2015ككذا اجملّمعات يف ا١تركز ا٠تامس كالسادس على التوارل، حيث بلغت نسبتهما يف سنة
خبلؿ نفس السنة، أما  %0.16على الًتتيب، يف حُت الفركع دل تتعدل نسبتها  %0.53ك  0.57%

 SARL، كمنو ٯتكن القوؿ أف مؤسسات %0.004 تتعد حىت فنسبتها دل (SCA)مؤسسات التوصية ابألسهم 
من العدد اإلٚتارل للمؤسسات النشطة يف اإلنتاج الصناعي كقطاع البناء كاألشغاؿ العمومية  %51٘تيل أزيد من 

 من كا٢تيدركليك، كرٔتا يعود السبب يف ذلك لسهولة اإلجراءات اإلدارية كالقانونية يف أتسيس ىذا النوع
 ككذا لسهولة تسيَتىا كإدارهتا مقارنة بباقي األنواع األخرل. ا١تؤسسات،

 2015 -2011توزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف قطاع اإلنتاج اٟتريف خبلؿ الفًتة  -2

 ا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:ٯتكننا إبراز ىذ

خالؿ الفرتة  ج احلريفقطاع اإلنتا (: توزيع ادلؤسسات حسب الشكل القانوين يف 3-3اجلدوؿ رقم )
2011- 2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 نوع ادلؤسسات
SNC 378 363 344 332 325 
SCS 01 01 01 01 01 
SPA 20 20 19 30 33 

SARL 612 654 689 750 783 
EURL 565 571 599 636 650 
 01 01 01 01 01 اجملّمعات
SCA 00 00 00 00 00 
EPIC 03 03 03 03 03 

 00 00 00 00 00 لفركعا
 1796 1753 1656 1613 1580 اجملموع

  CNRC من إعداد الطالب اعتماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػ :ادلصدر       
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اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد ا١تؤسسات النشطة يف قطاع اإلنتاج اٟتريف شهد تذبذاب كلو  من خبلؿ
حسب الشكل القانوين ٢تذه ا١تؤسسات،  2015 -2011فاض خبلؿ الفًتة طفيفا من حيث االرتفاع كاال٩ت

، كبلغت نسبة ىذه 2015إذل غاية  2011شهد ارتفاعا من سنة  SARLحيث نلحظ أف عدد مؤسسات 
، حيث احتلت ا١تركز األكؿ يف الًتتيب مقارنة بباقي األنواع األخرل، بينما %43.60 األخَتة ا١تؤسسات يف سنة

، كىي ٘تيل نسبة يت شهدت ارتفاعا خبلؿ نفس الفًتةقد جاءت يف ا١تركز الياين كال ٧EURLتد مؤسسات 
من النسبة اإلٚتالية  %18.09ما نسبتو  SNCلذات السنة، كيف ا١تركز اليالث احتلت مؤسسات  36.19%

فس يف ن %1.83جاءت يف ا١تركز الرابع بنسبة تقدر ْتوارل  SPA، يف حُت مؤسسات 2015للتوزيع سنة 
من النسبة اإلٚتالية للتوزيع لتأيت يف ا١تركز ا٠تامس من  %0.17دل تتعد نسبتها  EPICالسنة، بينما مؤسسات 

كىي ال ٘تيل إال مؤسسة  %0.05كاجملّمعات دل تتجاكز نسبتها  SCSحيث الًتتيب، بينما كل من مؤسسات 
كالفركع اليت تنشط يف  SCAمن نوع ، كال يوجد أم مؤسسة 2015 -2011كاحدة لكل نوع منها طيلة الفًتة 

 قطاع اإلنتاج اٟتريف.

 2015 -2011توزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف قطاع التجارة ابٞتملة خبلؿ الفًتة  -3

 ٯتكننا إبراز ىذا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:

خالؿ الفرتة  ملةالتجارة ابجلقطاع (: توزيع ادلؤسسات حسب الشكل القانوين يف 3-4اجلدوؿ رقم )
2011- 2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 نوع ادلؤسسات
SNC 1309 1289 1261 1250 1225 
SCS 01 01 03 04 04 
SPA 978 1075 1124 1222 1317 

SARL 8979 9323 9875 10496 11174 
EURL 4496 4760 5303 5911 6556 
 12 12 11 09 09 اجملّمعات
SCA 00 00 00 00 00 
EPIC 69 68 69 72 72 
 07 07 07 07 08 الفركع
 20367 18974 17653 16532 15849 اجملموع

 CNRC من إعداد الطالب اعتماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػ :ادلصدر       



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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ب من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد ا١تؤسسات النشطة يف قطاع التجارة ابٞتملة قد ارتفع يف أغل
قد جاءت  SPA ك SARL ،EURL، حيث ٧تد أف كل من مؤسسات 2015 -2011األنواع خبلؿ الفًتة 

، حيث بلغت نسبتها 2015إذل غاية  2011يف ا١تراتب اليبلث األكذل بنفس الًتتيب، كارتفع عددىا من سنة 
ن م SNC، بينما ا٩تفض عدد مؤسسات 2015على التوارل كىذا سنة  %6.46ك  32.19%، 54.86%

 ، بعد أف كاف قد2015سنة  %6.01كاستقر يف ا١تركز الرابع بنسبة تقدر بػ  2015إذل غاية سنة  2011سنة 
ارتفع إذل غاية سنة  EPICمن نسبة التوزيع اإلٚتارل، كما ٧تد أف عدد مؤسسات  2011سنة  %8.25بلغ 

، يف 2015من نفس السنة  %0.35، كاستقر يف ا١تركز ا٠تامس من حيث الًتتيب، ْتيث بلغت نسبتو 2015
حُت جاءت اجملّمعات كالفركع يف ا١تركزين السادس كالسابع على التوارل من حيث التوزيع كدل تتجاكز نسبتها 

جاءت يف ا١تركز األخَت من حيث التوزيع كدل تتعد  SCSعلى التوارل، بينما مؤسسات  %0.034ك  0.058%
 اليت تنشط يف قطاع التجارة ابٞتملة. SCA، كال يوجد أم مؤسسة من نوع %0.019نسبتها 

 2015 -2011توزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف قطاع االستَتاد خبلؿ الفًتة  -4

 ٯتكننا إبراز ىذا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:

 -2011خالؿ الفرتة  االستًنادقطاع (: توزيع ادلؤسسات حسب الشكل القانوين يف 3-5اجلدوؿ رقم )
2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 وع ادلؤسساتن
SNC 458 411 371 331 310 
SCS 02 02 02 02 02 
SPA 551 552 551 568 584 

SARL 17956 18575 19563 20285 20503 
EURL 16366 17651 19078 20193 20149 
 05 06 06 06 07 اجملّمعات
SCA 01 01 00 00 00 
EPIC 15 10 11 10 12 
 07 07 07 07 07 الفركع
 41572 41402 39589 37215 35363 اجملموع

 CNRC من إعداد الطالب اعتماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػ :ادلصدر         

من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد ا١تؤسسات النشطة يف قطاع االستَتاد قد ارتفع يف أغلب األنواع 
قد جاءت يف  SPA ك SARL ،EURLحيث ٧تد أف كل من مؤسسات ، 2015 -2011خبلؿ الفًتة 
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، حيث بلغت نسبتها 2015إذل غاية  2011ا١تراتب اليبلث األكذل بنفس الًتتيب، كارتفع عددىا من سنة 
من  SNC، بينما ا٩تفض عدد مؤسسات 2015على التوارل كىذا سنة  %1.40ك  48.46%، 49.32%

 ، بعد أف كاف قد2015سنة  %0.74ر يف ا١تركز الرابع بنسبة تقدر بػ كاستق 2015إذل غاية سنة  2011سنة 
ا٩تفض من سنة  EPICمن نسبة التوزيع اإلٚتارل، كما ٧تد أف عدد مؤسسات  2011سنة  %1.29بلغ 

من نفس  %0.029يف ا١تركز ا٠تامس من حيث الًتتيب، ْتيث بلغت نسبتو  2015 ةكاستقر سن 2011
الفركع كاجملّمعات يف ا١تركزين السادس كالسابع على التوارل من حيث التوزيع كدل ، يف حُت جاءت 2015السنة 

جاءت يف ا١تركز األخَت من حيث  SCSعلى التوارل، بينما مؤسسات  %0.011ك  %0.016تتجاكز نسبتها 
ذ سنة اليت تنشط يف قطاع االستَتاد من SCA، كال يوجد أم مؤسسة من نوع %0.004التوزيع كدل تتعد نسبتها 

 ، ْتيث كانت توجد مؤسسة كاحدة من ىذا النوع.2012

 2015 -2011توزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف قطاع التجارة ابلتجزئة خبلؿ الفًتة  -5

 ٯتكننا إبراز ىذا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:

خالؿ الفرتة  لتجزئةالتجارة ابقطاع (: توزيع ادلؤسسات حسب الشكل القانوين يف 3-6اجلدوؿ رقم )
2011- 2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 نوع ادلؤسسات
SNC 1575 1558 1504 1485 1453 
SCS 02 02 02 02 02 
SPA 893 1070 1181 1446 1589 

SARL 5108 5586 6083 6463 6886 
EURL 2412 2662 2954 3246 3528 
 02 02 03 03 03 اجملّمعات
SCA 00 00 00 00 00 
EPIC 75 75 76 71 65 
 02 02 02 02 02 الفركع
 13527 12717 11805 10958 10070 اجملموع

 CNRC من إعداد الطالب اعتماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػ :ادلصدر       

لب من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد ا١تؤسسات النشطة يف قطاع التجارة ابلتجزئة قد ارتفع يف أغ
قد جاءت  SPA ك SARL ،EURL، حيث ٧تد أف كل من مؤسسات 2015 -2011األنواع خبلؿ الفًتة 

، حيث بلغت نسبتها 2015إذل غاية  2011يف ا١تراتب اليبلث األكذل بنفس الًتتيب، كارتفع عددىا من سنة 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 SNC، بينما ا٩تفض عدد مؤسسات 2015على التوارل كىذا سنة  %11.74ك  26.08%، 50.90%
، بعد أف  2015سنة  %10.74كاستقر يف ا١تركز الرابع بنسبة تقدر بػ  2015إذل غاية سنة  2011من سنة 

ا٩تفض منذ  EPICمن نسبة التوزيع اإلٚتارل، كما ٧تد أف عدد مؤسسات  2011سنة  %15.64كاف قد بلغ 
من نفس  %0.48يف ا١تركز ا٠تامس من حيث الًتتيب، عند نسبة قدرىا  2015كاستقر سنة  2013سنة 

يف ا١تركز السادس من حيث التوزيع كدل تتجاكز نسبة كل SCS ، يف حُت جاءت الفركع كاجملّمعات ك2015السنة 
 تنشط يف قطاع التجارة ابلتجزئة. SCA، بينما ال توجد أم مؤسسة من نوع %0.01منها 

 2015 -2011توزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف قطاع ا٠تدمات خبلؿ الفًتة  -6

 ٯتكننا إبراز ىذا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:

 -2011خالؿ الفرتة  اخلدماتقطاع (: توزيع ادلؤسسات حسب الشكل القانوين يف 3-7اجلدوؿ رقم )
2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 نوع ادلؤسسات
SNC 6575 6393 6150 5994 5757 
SCS 03 03 05 05 05 
SPA 3199 3443 3866 4662 5034 

SARL 23816 25409 27280 29814 32063 
EURL 16132 17145 18433 20233 21593 
 110 101 87 72 65 اجملّمعات
SCA 02 02 02 01 01 
EPIC 617 664 679 700 722 
 127 120 120 115 114 الفركع
 65412 61630 56622 53246 50523 اجملموع

 CNRC تماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػمن إعداد الطالب اع :ادلصدر       

من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد ا١تؤسسات النشطة يف قطاع ا٠تدمات قد ارتفع يف أغلب األنواع 
قد جاءت يف ا١تركز األكؿ  SARL ،EURL، حيث ٧تد أف كل من مؤسسات 2015 -2011خبلؿ الفًتة 

، %49.01، حيث بلغت نسبتهما 2015إذل غاية  2011ىا من سنة كالياين على التوارل، كارتفع عدد
إذل  2011فقد ا٩تفض عددىا من سنة  SNC، كابلنسبة ١تؤسسات 2015على التوارل كىذا سنة  33.01%

، رغم ذلك اال٩تفاض إال أهنا يف ا١تركز اليالث من حيث التوزيع، حيث بلغت نسبتها يف ذات السنة 2015غاية 
من نسبة التوزيع اإلٚتارل، كما ٧تد أف  2011سنة  %13.01، بعد أف كاف قد بلغ %8.80حوارل  2015
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يف سنة  %7.69قد تزايد طيلة ىذه الفًتة، كاحتل ا١تركز الرابع يف جدكؿ الًتتيب بنسبة  SPAعدد مؤسسات 
س من نف %1.10يف ا١تركز ا٠تامس من حيث الًتتيب عند نسبة قدرىا  EPIC، بينما حلت مؤسسات 2015

السنة، يف حُت جاءت الفركع كاجملّمعات يف ا١تركزين السادس كالسابع من حيث التوزيع كدل تتجاكز نسبة كل منها 
على الًتتيب، بينما حل يف ا١تركز اليامن كالتاسع يف جدكؿ الًتتيب كل من مؤسسات  %0.16ك  0.19%

SCS ك SCA  ن حيث توزيع ا١تؤسسات على التوارل م %0.001ك  %0.007حيث بلغت نسبة كل منها
 يف قطاع ا٠تدمات. 

 2015 -2011توزيع ا١تؤسسات حسب الشكل القانوين يف قطاع التصدير خبلؿ الفًتة  -7

 ٯتكننا إبراز ىذا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:

 -2011خالؿ الفرتة  التصديرقطاع (: توزيع ادلؤسسات حسب الشكل القانوين يف 3-8اجلدوؿ رقم )
2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 ع ادلؤسساتنو 
SNC 08 07 06 05 06 
SCS 0 0 0 0 0 
SPA 23 36 41 47 51 

SARL 362 418 463 477 528 
EURL 255 288 314 321 345 
 0 0 0 0 0 اجملّمعات
SCA 0 0 0 0 0 
EPIC 0 0 0 0 0 
 1 2 2 2 2 الفركع
 931 852 826 751 650 اجملموع

 CNRC من إعداد الطالب اعتماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػ :ادلصدر      

من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد ا١تؤسسات النشطة يف قطاع التصدير غالبيتها يرتكز يف النوعُت 
SARL ك EURL على التوارل، حيث ٘تيل مؤسساتSARL  يف ا١تركز األكؿ من حيث  %56.71ما نسبتو

يف ا١تركز الياين من حيث الًتتيب  %37.05ما نسبتو  EURL، بينما ٘تيل مؤسسات 2015ة الًتتيب سن
من التوزيع اإلٚتارل  %5.47اليت ٘تيل ما نسبتو  SPAلذات السنة، كيف ا١تركز اليالث تتواجد مؤسسات 

 6دل يتجاكز  SNC، يف حُت ٧تد عدد ٤تدكد ١تؤسسات 2015للمؤسسات ضمن ىذا القطاع يف سنة 
فرع قليل فركع فنلحظ أيضا أف عددىا لمن التوزيع، كابلنسبة ل %0.64بنسبة قدرىا  2015سسات سنة مؤ 
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، أما فيما ٮتص مؤسسات 2015من التوزيع اإلٚتارل لذات السنة  %0.10كاحد كىي ال ٘تيل إال نسبة 
SCS ،SCA ك EPIC  2011 فبل يوجد أم مؤسسة تنشط ضمن قطاع التصدير خبلؿ الفًتةكاجملّمعات- 

2015. 

 2015 -2011يف ٚتيع القطاعات خبلؿ الفًتة  SPAتوزيع مؤسسات ا١تسا٫تة  -8

 ٯتكننا إبراز ىذا التوزيع من خبلؿ اٞتدكؿ التارل:

 2015 -2011خالؿ الفرتة  مجيع القطاعاتيف  SPAادلسامهة (: توزيع مؤسسات 3-9اجلدوؿ رقم )
 2015 2014 2013 2012 2011 القطاع

البناء  BTPHلصناعي كقطاع اإلنتاج ا
 كاألشغاؿ العمومية كا٢تيدركليك

5762 6373 6749 7605 8518 

 33 30 19 20 20 اإلنتاج اٟتريف
 1317 1222 1124 1075 978 التجارة ابٞتملة

 584 568 551 552 551 االستَتاد
 1589 1446 1181 1070 893 التجارة ابلتجزئة

 5034 4662 3866 3443 3199 ا٠تدمات 
 51 47 41 36 23 التصدير
 17126 15580 13531 12569 11426 اجملموع

 ما سبقمن إعداد الطالب اعتماد على  :ادلصدر     

يف ٥تتلف القطاعات قد تزايد خبلؿ  SPAمن خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف توزيع مؤسسات ا١تسا٫تة 
من ىذه ا١تؤسسات ينشط يف  %49.73ن كبنسب متفاكتة، حيث ٧تد أف ما يزيد ع 2015 -2011الفًتة 

من  2015البناء كاألشغاؿ العمومية كا٢تيدركليك يف ا١ترتبة األكذل سنة  BTPHقطاع اإلنتاج الصناعي كقطاع 
من ىذه  %29.39، بينما ٧تد ما يزيد عن 2011سنة  %50.42حيث التوزيع، ككانت النسبة قد بلغت 

بة اليانية لذات السنة من حيث التوزيع، ككانت النسبة قد بلغت ا١تؤسسات ينشط يف قطاع ا٠تدمات يف ا١ترت
من ىذه ا١تؤسسات يف قطاع التجارة ابلتجزئة يف  %9.27، يف حُت يتواجد ما يزيد عن 2011سنة  28%

، أما يف ا١ترتبة الرابعة 2011سنة  %7.81، ككانت النسبة قد بلغت 2015ا١ترتبة اليالية من حيث التوزيع سنة 
من حيث التوزيع لذات السنة،  %7.69ىذا النوع من ا١تؤسسات يف قطاع التجارة ابٞتملة بنسبة قدرىا  فيتواجد

من ىذه ا١تؤسسات  %3.41، كما ٧تد أيضا أف ما نسبتو 2011سنة  %8.56ككانت النسبة قد بلغت 
 ذا القطاع قد بلغت يتواجد يف قطاع االستَتاد يف ا١ترتبة ا٠تامسة، الذم كانت نسبة ا١تؤسسات ا١تتواجدة هب
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 %0.29، أما يف ا١ترتبة السادسة فتتواجد ىذه ا١تؤسسات يف قطاع التصدير بنسبة قدرىا 2011سنة  4.82%
من إٚتارل التوزيع، يف حُت ٧تد أف ىذا النوع من ا١تؤسسات يتواجد بعدد قليل جدا يف قطاع  2015سنة 

، كٯتكن توضيح ذلك من خبلؿ الشكل 2015سنة  %0.19اإلنتاج اٟتريف الذم دل تتجاكز نسبة التوزيع فيو 
 التارل.

 2015(: توزيع مؤسسات ادلسامهة يف مجيع القطاعات سنة 3 -3الشكل رقم )

 
 Excelمن إعداد الطالب بناء على ٥ترجات : ادلصدر

من خبلؿ الشكل أعبله نبلحظ أف مؤسسات ا١تسا٫تة تتوزع بشكل أكرب يف قطاع اإلنتاج الصناعي 
BTPH من التوزيع اإلٚتارل، مث يليو قطاع ا٠تدمات  %50 يقربٔتا  لبناء كاألشغاؿ العمومية كا٢تيدركليكا

من التوزيع اإلٚتارل، كابلتارل نلحظ أف ىذاف القطاعاف لوحد٫تا  %30 يقربحيث تًتكز ىذه ا١تؤسسات فيو ٔتا 
إلنتاج الصناعي كقطاع من مؤسسات ا١تسا٫تة اليت تنشط يف كل من قطاع ا %79يضماف ما يزيد عن 

ا١تتبقية من ا١تؤسسات على ابقي القطاعات األخرل، التجارة ابلتجزئة  %21ا٠تدمات، بينما تتوزع حوارل 
كالتجارة ابٞتملة كاالستَتاد على الًتتيب، يف حُت قطاعي اإلنتاج اٟتريف كالتصدير ال تتوزع فيو ا١تؤسسات سول 

 ٣تتمعُت. %0.5بنسبة تقل عن 
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 رابع: زلل مؤسسات ادلسامهة الصناعية من القطاع الصناعي خالؿ فرتة الدراسةادلطلب ال
 ا١تركز عن الصادرة كاحملينة، ا١تعدلة التجارم السجل يف للقيد ا٠تاضعة اإلقتصادية النشاطات ١تدكنة كفقا

 القطاعات من قطاع لكل التابعة األنشطة ٚتيع تقسيم يتم ٔتوجبها كاليت ،2012 فيفرم التجارم للسجل الوطٍت
 رمز متضمنة فرعية كأخرل رئيسية ٣تموعات إذل مقسمة الصناعي اإلنتاج لقطاع التابعة األنشطة فإف االقتصادية،

 القطاع، ىذا يف النشطة الصناعية ا١تسا٫تة مؤسسات إحصاء ا١تطلب ىذا يف حاكلنا كمضمونو، تسميتو النشاط،
 مصلحة من لنا منحها مت اليت ا١تعطيات على بناء التقسيم، اىذ يف الواردة األنشطة ٥تتلف على تتوزع كاليت

 الواردة للتقسيمات كفقا القطاع ىذا أنشطة بتصنيف قمنا كبدكران التجارم، للسجل الوطٍت للمركز اإلحصائيات
 يتم دل لفةتك٥ت عديدة أنشطة تضم اجملموعات بعض أف حُت يف ٣تموعة، 17 إذل مقسمة كىي ا١تدكنة ىذه يف

 .الصناعية لؤلنشطة كفقا الصناعية ا١تسا٫تة مؤسسات توزيع يوضح التارل كاٞتدكؿ النشاط، مضموف ضمن ذكرىا

 خالؿ الفرتة وفقا لألنشطة الصناعية SPAادلسامهة توزيع مؤسسات  (:10 -3اجلدوؿ رقم )
 2011- 2015 

تسمية  الرقم
 النشاط

 السنوات مضموف النشاط
2011 2012 2013 2014 2015 

مؤسسة  01
األشغاؿ 
الغابية 

كاستغبلؿ 
 الغاابت

أشغاؿ التشجَت، أشغاؿ اٟتماية كاستصبلح األراضي، 
أشغاؿ التطوير العقارم، أشغاؿ ٕتهيز ا٢تياكل الغابية، 
كل العمليات ا١ترتبطة ْتماية كاستصبلح األراضي، 
أشغاؿ اٟتماية ضد اٟتريق، قطع األشجار كا٠تشب 

قل ا٠تشب من الغابة، يف الغابة، تنشَت، تشكيل، ن
، استغبلؿ الفلُت، ٚتع الراتنج من  الدحرجة، اٟتـز

 أشجار الصنوبر، كاألشجار الراتنجية األخرل

244 323 362 458 466 

تربية فصائل  02
اٟتيواانت غَت 

 األليفة

تكاثر فصائل حيوانية غَت أليفة ٞتمع تشكيلة 
 متخصصة ترتبط إبعادة أتىيل فصائل مهددة

1163 1250 1337 1658 2031 

بناء السفن  03
كاآلليات 
 العائمة

صنع السفن لنقل ا١تسافرين كالبضائع )ٔتا يف ذلك 
السفن ا٠تاصة كالقاطرة(، ٕتهيز احملركات، ا١تراجل، 

تربينات الدفع للسفن )ٔتا يف ذلك قطع الغيار 
كالصيانة(، صنع األجهزة غَت الكهرابئية لقيادة 

صنع سفن النزىة السفن، صنع السفن اٟتربية، 
كالرايضة، صنع قوارب الصيد كسفن أخرل للصيد 

 البحرم، صنع اآلليات العائمة ا١تختلفة.

25 27 28 34 40 

صناعة  04
السيارات 
كاحملركات 

صنع السيارات ا٠تاصة كالتجارية، سيارات سياحية، 
سيارات نفعية )ٔتا يف ذلك ٤تركاهتا( ما عدا السيارات 

دكاليب( السياحية  4كل األرضيات )ذات ا١تستعملة ل

60 75 78 84 107 
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كالنفعية، صنع سيارات النقل اٞتماعي كاٟتافبلت،  اٟترارية
شاحنات الركاب، صنع سيارات نقل البضائع، 

شاحنات، جرارات، ابستيناء اٞترارات الفبلحية، صنع 
 سيارات القتاؿ الربية، سيارات مصفحة، دابابت،..

صناعة  05
األجهزة 
  الراديو

كهرابئية 
 كاإللكًتكنية

صنع أجهزة الراديو كالتلفزة، صنع األجهزة اإللكًتكنية 
للتسجيل كإعادة الصوت كالصورة )حاكيات، 

مسجبلت الصوت كالصورة، مضخمات الصورة، 
ا١تيكركفوانت(، صنع العتاد اإللكًتكين ا١تهٍت )أجهزة 

استقباؿ البث، ا١ترسلة كا١تستقبلة للشبكات ا٢ترتيزية،.. 
خل(، صنع عناصر )قطع الغيار كلواحق( لؤلجهزة ا

 الراديو الكهرابئية كاإللكًتكنية، ...

12 09 11 13 13 

صناعة  06
اآلالت 
الصغَتة 
للًتكيب 
كاإلانرة 
 الكهرابئية

صنع العتاد الكهرابئي لئلشارة ميل أضواء إشارة 
الطرؽ، العتاد الكهرابئي األكتوماتيكي، ا١تنظم للسَت 

ا١تطارت، لواحات اإلشارة اإللكًتكنية، يف ا١توانئ ك 
صنع أجهزة اإلانرة الكهرابئية غَت ا١تنزلية، صنع 

األجهزة الكهرابئية للًتكيب، الفاصبلت، الواصبلت، 
قاطعة التيار، صنع العوازؿ ا١تعدنية أك الببلستيكية، 

 أانبيب عازلة كطرؽ للكاببلت األخرل،..

32 31 32 36 45 

صناعة  07
األجهزة 

هرابئية الك
كاإللكًتكمنزلية 

 ا١تختلفة

صنع أجهزة الراديو كالتلفزة، األجهزة اإللكًتكنية 
للتسجيل كإعادة الصوت كالصورة )أسطواانت، 

مسجبلت الصوت، مسجبلت الصوت كالصورة،..( 
صنع األدكات الكهركمغناطيسية، صنع مسخنات 

ا١تاء، مسخنات اٟتماـ الكهرابئية أك الغازية، غساالت 
بس، األكاين ا١تنزلية، ا١تربدات ا١تنزلية، عتاد تكييف ا١تبل

ا٢تواء ا١تنزرل، صنع شفرات كأدكات اٟتبلقة الكهرابئية، 
 األجهزة الكهركحرارية ا١تنزلية، ...

34 40 42 49 58 

صنع لواحات  08
إشارات ا١تركر 

للطرقات 
 السريعة

صنع لواحات إشارات ا١تركر للطرؽ كالطرقات 
باانت ا١تتحركة كمنصبات، أشغاؿ السريعة، صنع الف

كصنع مزالق األمن، أشغاؿ إ٧تاز التشوير األفقي، 
صنع اإلشارات الضوئية، الفتات ضوئية، لوحات 

 إشهارية كملصقات

03 03 03 03 03 

صنع  09
ٕتهيزات، 

معدات كلواـز 
األمن 
 كاٟتماية

صنع عتاد مكافحة التسلل، اٟترائق ككل أدكات أخرل 
األمن، صنع عتاد ا١تراقبة، اإلنذار، خاصة ابٟتماية ك 

اٟتراسة ككل ٕتهيزات كمعدات ا١تراقبة عن بعد،  
 كاشفات ا١تعادف، أركقة كاشفة، ...

01 02 03 04 05 

صنع  10
البلفتات 

صنع البلفتات الضوئية، لوحات إشهارية، كملصقات، 
 .. اخل

0 01 01 01 03 
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الضوئية، 
لوحات 
إشهارية 
 كملصقات

اد صناعة العت 11
ا٢تاتفي 
 كالتلغرايف

صنع عتاد ا٢تاتف ميل ا١تراكز كاحملطات ا٢تاتفية، 
كا١تعدات كالتجهيزات ا٢تاتفية األخرل، ككذا أجزائها 
كقطع غيارىا، صنع عتاد التلغراؼ، ميل التلكس، 

 كغَتىا..

0  0 01 02 02 

صناعة  12
التجهيزات 
اٟتساسة 
ا٠تاصة 
 ابلطرؽ

ا٠تاصة ا١تركبة أك صناعة أنظمة اإلشارة الضوئية 
ا١توجهة للًتكيب على ا١تركبات ا١تضيلة ابللوف األزرؽ، 

األٛتر أك الربتقارل ابإلضافة إذل األنظمة العادية 
السيما: األضواء ا٠تاصة الدّكارة )الفوانيس(، األضواء 
ا٠تاصة ذات اللمعاف أك ا١تتؤلللة، صنع أنوار خاصة 

صافرات لئلشارة، صنع األنظمة الصوتية ا٠تاصة )
اإلنذار،..(، صنع أنظمة اإلشارة الضوئية ا١تخصصة 

 ٟتواجز الطرقات، ..

06 07 09 09 11 

صناعة أجهزة  13
 الدقة كالنظر

صنع أجهزة الدقة غَت اإللكًتكنية: اجملاىر البصرية، 
ا١تكربات، أدكات بصرية للقياس، التدقيق كا١تراقبة، 

األجهزة أدكات بصرية للمخابر، كغَتىا من األدكات ك 
البصرية ميل: البلورات ا١توشورية، ا١ترااي، العدسات، 
كعدسات عتاد التصوير الفوتوغرايف كالسينماتوغرايف، 

 ..، صنع أجهزة الدقة كأجزائها كقطع غيارىا، ...

03 02 03 03 06 

صناعة  14
التجهيزات 
اٟتساسة 

 ا٠تاصة ابلرؤية

 صنع التجهيزات اٟتساسة ا٠تاصة ابلرؤية، السيما
ٕتهيزات الرؤية بعيدة ا١تدل، ٔتا فيها الشباحية 

ا١تسافية، كا١تناظَت العادية، غَت اجملهزة بشبكية تسمح 
٢تا بتحديد ا١تسافة، ا١تناظَت البانورامية، ا١تناظَت 

األسًتكنومية، كا١تنظَت الفلكية، ابستيناء التجهيزات 
 ا١تهنية، ...

 0 0 01 01 01 

صنع أجهزة  15
ا١تكاتب 

ة كمعاٞت
 ا١تعلومات

 السينوتيب، الراقنة، اآلالت: ا١تكتب ماكينات صنع
 التصوير،)  النسخ ماكينات ا١ترب٣تة، غَت اٟتاسبات

 الربيد ماكينات ا١تسجلة، الصناديق اإلستنساخ،
 صنع غيارىا، كقطع أجزائها ذلك يف ٔتا...( إخل

: اآلرل اإلعبلـ ٕتهيزات من كغَتىا اٟتاسوابت
 ا١ترب٣تة اٟتاسبات ا١تسطرات، السكانَت، طابعات،

 نقل إعادة  غيارىا، كقطع أجزائها صنع ،...إخل
 (سيديرـك)الليزر أقراص على الربامج

2179 2470 2660 2961 3340 

مؤسسة  16
اٟتماية ضد 

 كالتسلل السرقة ضد كاٟتماية ا١تكافحة أنظمة تركيب
 .كاإلنذار للكشف األخرل األنظمة ككل

1888 2002 2038 2131 2210 
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 النشاطات مدكنة&  CNRC من إعداد الطالب اعتماد على معطيات مقدمة من مصلحة اإلحصائيات لػػ :ادلصدر   
 CNRC موقع من. 2012 فيفرم ،)اإلنتاج الصناعي( كاحملينة ا١تعدلة التجارم، السجل يف للقيد ا٠تاضعة االقتصادية

فإنو يضم العديد من األنشطة ا١تختلفة اليت دل تذكر يف  ية فصائل احليواانت غًن األليفة""تربٓتصوص نشاط  -
تسمية النشاط، إال أف عدد ا١تؤسسات ا١تتواجدة ضمن ىذا النشاط مت احتساهبا ٚتيعا، حيث بلغت سنة 

األحياء  تسمُت الدكاجن، مؤسسة الصناعات السمكية، مؤسسة تربيةمؤسسة تنشط يف:  2131حوارل  2015
استخراج السوائل كا١تواد ا٢تيدركلوجية، اإلنتاج ، ا١تائية، إنشاء أعماؿ إلنتاج كتصنيع كنقل كتوزيع ا٢تيدرككربوانت

، تنقية النفط، مؤسسة صيانة أانبيب ىيدرككربوف، التوزيع العاـ للغاز، نقل الغاز الطبيعي، كالتوزيع كنقل الكهرابء
استخراج كٕتهيز ا٠تامات ، استخراج كٕتهيز خاـ اٟتديد، ج الزيوت ا١تستعملةإعادة إنتا ، تصنيع زيوت التشحيم

العمل ا١تتعلق ابستغبلؿ ا١تناجم، ، استخراج كٕتهيز ا١تنتجات ا١تعدنية ا١تتنوعة، ا١تعدنية ا١تتنوعة، إنتاج الكربيت
، خراج كٕتهيز الفوسفاتاست، استخراج كٕتهيز ملح بواتس، استخراج كٕتهيز الطحالب، استخراج ا١تواد البلصقة

، صناعة ٛتض الكربيت كا١تنتجات ا١تشتقة، صناعة الكيماكايت، تصنيع ٥تتلف ا١تنتجات من الكيماكايت ا١تعدنية
صناعة األٝتدة ا١تختلفة، ، تصنيع األٝتدة الفوسفتية، تصنيع األٝتدة النيًتكجينية كمنتجات النًتكجُت األخرل

ة، تصنيع الكيماكايت لبلستخداـ ا١تيكانيكي كا١تيكانيكي كللصناعة، تصنيع تصنيع الكيماكايت األساسية للصيدل
٥تتربات الكواشف، تصنيع ا١تبيدات ا٢تيدرككلورية ا١تائية أك القشرية أك العطرية، مشتقات ا٢تيدرككركبوانت كا١تركبات 

                     البنزؿصناعة القطر ك  اتنجات الًتكيبية،، تصنيع ا١تواد الببلستيكية األساسية كالر N.D.Aالعضوية األخرل 
تصنيع ا١تنتجات الصيدالنية، صناعة ، تصنيع األخشاب، تصنيع ا١تتفجرات كإكسسوارات اٟترائق كاألصناؼك 

الدىاانت كالوركد كاألصباغ كأحبار الطباعة، تصنيع منتجات كمركبات مطهرة مضادة للمركبات ا١تضادة 
افة اٞتسمية كالكيميائية، تصنيع اإلطارات كالبطاقات، تصنيع منتجات ا١تطاط تصنيع منتجات النظ للميكركابت،

N.D.A أحذية( .NCتصنيع الصابوف ،) ، صناعة البسكويت كا١تعلبات كالركاسب، تصنيع اللب كالورؽ

 السرقة
صناعة أدكات  17

من 
 الببلستيك

 كالزكارؽ( أ.ـ.ؼ.ـ.غ) الببلستيك من أدكات صنع
 من النجارة أدكات النيلوف، من خيوط ك حباؿ)

 تعبلة مواد الفينورل، الزبد زالقة، ساحبات الببلستيك،
 أكراؽ، شرائط، الصفائح، صنع ،...(إخل ببلستيكية

 مظبلت، البزازة، تأدكا مبلبس، لعب، اٟتماية، أفبلـ
 موجهة الببلستيك من أدكات صنع السفر، أمتعة

 ١تمارسة التسلية، اليرايت، الزخرفة، ا١تنزرل للتأثيث
 كل ك (إخل خيم، ك أقمشة ك أغطية) كللتخييم الرايضة

 من البطاقات أنواع كل صناعة ا١تماثلة، األدكات
 ..بدكهنا، أك ٦تغنطة أبشرطة الببلستيك

112 131 140 158 177 

 8518 7605 6749 6373 5762 اجملموع
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ود تصنيع الكيماكايت ١تعاٞتة ا١تياه كاٞتل، تصنيع منتجات التبييض كالصيانو كا١تنتجات ذات الصلة، كالكرتوف
تصنيع ، تصنيع مكمبلت الغذاء، تصنيع ا١تنتجات الدكائية لبلستخداـ البيطرم، كا١تنسوجات كا١تواد األخرل

، تصنيع معدات التربيد )الكهرابئية أك غَت( غَت احمللية، معدات االحًتاؽ الصناعي، ا١تعدات اٟترارية كالرايضية
تصنيع آالت البخار ، ركات البحرية الكبَتة كاحملركات(من السيارات كاحمل N.Cتصنيع احملركات اليابتة )٤تركات 

تصنيع معدات ا١تناكلة كا١تعاملة، ، تصنيع معدات اٟتريق، كاٞتسور، تصنيع ا١تضخات كا١تعدات ا٢تيدركليكية
يع تصن، الصناعات اليقيلة كالسكك اٟتديدية، تصنيع اآلالت الزراعية كا١تعدات البلزمة للصيد كتربية األحياء ا١تائية

تصنيع معدات الصناعات ، أدكات ا١تاكينات كاألدكات ا١تيكانيكية، ا١تاكينات ا١تيكانيكية )معدات اللحاـ(
تصنيع ، الغذائية كالتبغ كا١تواد )صناعات اٞتلود كالكاكتشوؾ كالببلستيك كالتغليف كالتجميد(، تصنيع احملامل

 تصنيع األدكات اليدكية ا١تعدنية...، الينابيع
فإنو يضم العديد من األنشطة ا١تختلفة اليت دل  "صنع أجهزة ادلكاتب ومعاجلة ادلعلومات"اط ٓتصوص نش -

تذكر يف تسمية النشاط، إال أف عدد ا١تؤسسات ا١تتواجدة ضمن ىذا النشاط مت احتساهبا ٚتيعا، حيث بلغت 
 كا١تواد الدكائية تالصناعا منتجات تصنيع، اآللية اآلالت تصنيعمؤسسة تنشط يف:  3340حوارل  2015سنة 

 أانبيب تصنيع، كالنهائي ا٠تاص الفوالذ تصنيع، الصناعية كاإلمدادات ا١تعدات تصنيع اٞتراحية، الطبية كاألجهزة
 منتجات كصناعة اٟتديدية غَت للمعادف يةاألكل ا١تعاٞتة، ا٠تفيفة ا١تعادف من كغَتىا األلومنيـو من ا١تعادف، الصلب
 تصنيع، مرنة معدنية أانبيب تصنيع، ا١تعادف كمعاٞتة طبلء، التزييت، الصلب اٟتديد يعتصن، اٟتديدية غَت ا١تعادف

 تصنيع، طحن، الاألخرل ا١تواد كٚتيع كاأللومنيـو ا٠تشب من النجارة، األلومنيـو ٧تارة، الصغَتة ا١تعدنية ا١تواد
، اٟتلوايت منتجات تصنيع، األلباف تكمنتجا اٟتليب إنتاج، الغذائية ا١تنتجات تصنيع، الصناعية ا١تخابز، الطعاـ
األيس   ١تنتجات الصناعي اإلنتاج، الغذائية كالركائح ا١تساحيق تصنيع، الصناعية الزيوت صناعة، الشوكوالتو صناعة
 ك٥تتلف ا١تعدنية ا١تياه إنتاج، ا١تارجرين تصنيع، الزىرية الدىوف خبلاي تصنيع، ا١تنشأ النباتية الزيوت تكريركرًن، 

 تصنيع، كالركائح الصابوف تصنيع، ا١تختلفة الوصبلت تصنيع، التبغ صناعة، الكحولية غَت ١تشركابتا أنواع
 من صناعية نسج، الصوؼ من الصناعي الغزؿ، الغذائية ا١تنتجات معاٞتة، اٟتيواف تغذية أجل من ا١تنتجات
 من ٥تتلفة صناعات، جةا١تنسو  غَت األقمشة من صناعي تصنيع، السجاد صناعة ل،أخر  نسجية كمواد الصوؼ
 من كغَتىا السفر كسفن ، اٞتلدية للمنتجات الصناعي التصنيع، الصناعية كاألقمشة األقمشة تصنيع، ا١تبلبس

 التصنيع، لؤلٝتنت الصناعي التصنيع، األحذية من الصناعي التصنيع، األغراض ٞتميع ا١تقصودة ا١تماثلة ا١تواد
 لؤلٝتنت الصناعي التصنيع، ا٠ترسانية للمنتجات الصناعي التصنيع، (اللدائن) كا١تشتقات للجليد الصناعي
 للمنتجات الصناعي التصنيع، الطُت من اٟترارية غَت للمنتجات التحويلية الصناعة، كألواح ببلط كاٞترانيتو
 البناء مواد تصنيع، الصحية السَتاميك ١تنتجات صناعي تصنيع، كالبناء للصناعة الصحية غَت الكَتمائية
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 ا١تسطح الزجاج من كالتحويل كا١تعاٞتة التحويلية الصناعة، ا١تواد ّتميع الصحية ا١تواد تصنيع، ببلستيكيةال
 ، ...كالتربيد ا٢تواء تكييف أنظمة تركيب، كالبناء الصناعية الدىاانت، كا٠ترسانة

دل تذكر يف تسمية فإنو يضم العديد من األنشطة ا١تختلفة اليت  "مؤسسة احلماية ضد السرقة"ٓتصوص نشاط  -
حوارل  2015النشاط، إال أف عدد ا١تؤسسات ا١تتواجدة ضمن ىذا النشاط مت احتساهبا ٚتيعا، حيث بلغت سنة 

 ةكربل، مؤسسة إنشاء كتعبيد الطرقات، مؤسسال كا٢تيكلية العامة األشغاؿ مؤسسة تنشط يف: مؤسسة 2210
 الطاقة ٤تطات ك الشبكات تركيب، مؤسسة العامة ةكالصحي اٟتضرية األعماؿ، مؤسسة اٟتديدية السكة أعماؿ

 ، مؤسسةالعقارات تركيج ، مؤسسةالصناعية اٟترارية ا١تنشآت، الكيافة عالية خطوط تقدـ، مؤسسة الكهرابئية
 كإدراة الدراسات ، مؤسسةكالغاز الكهرابء أعماؿ كإ٧تازات دراسات شركة، ا١تدنية ا٢تندسة يف ربةكا٠ت الدراسات

 شبكات الشركات إدارة، التحتية البٌت ٥تتلف من كالتعمَت البناء مشاريع، B.T.P.H أنشطة فركع ٚتيع
كالشكل التارل يوضح توزيع مؤسسات ا١تسا٫تة على  .السباحة ٛتامات من كالتيبيت كالًتكيب البناء، ىيدركليكية

 .٥2015تتلف األنشطة الصناعية سنة 
 

 .2015وفقا لألنشطة الصناعية سنة  (: توزيع مؤسسات ادلسامهة4 -3الشكل رقم )

 
 Excelمن إعداد الطالب بناء على ٥ترجات : ادلصدر

صناعة التجهيزات اٟتساسة ا٠تاصة ابلرؤية، صناعة أجهزة الدقة كالنظر، صنع ٔتا أف كل من أنشطة 
زات اٟتساسة البلفتات الضوئية، لوحات إشهارية كملصقات، صناعة العتاد ا٢تاتفي كالتلغرايف، صناعة التجهي
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ا٠تاصة ابلطرؽ، صنع لواحات إشارات ا١تركر للطرقات السريعة، صنع ٕتهيزات، معدات كلواـز األمن كاٟتماية، 
من إٚتارل التوزيع،  %0.5صناعة األجهزة الراديو كهرابئية كاإللكًتكنية، ال ٘تيل يف ٣تملها سول نسبة تقل عن 

من مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية تنشط يف صنع  %32حظ أف فإنو مت استيناءىا من خبلؿ الشكل أعبله، كنل
أجهزة ا١تكاتب كمعاٞتة ا١تعلومات، كىي تتوزع كفق مضموف النشاط ا١تتعلق هبذه التسمية كالذم قمنا بتفصيلو 

من مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية تنشط يف تسمية نشاط مؤسسة اٟتماية  %29سابقا، يف حُت ٧تد أف ما نسبتو 
من  %27ىي تتوزع أيضا كفق مضموف النشاط الذم ذكرانه سابقا، كما نلحظ أف ما نسبتو ضد السرقة ك 

مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية تنشط يف تسمية نشاط تربية فصائل اٟتيواانت غَت األليفة كىي تتوزع أيضا كفق 
مؤسسة شاط من مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية ضمن ن %6مضموف النشاط الذم ذكرانه سابقا، بينما تتواجد 

منها تتواجد يف صناعة أدكات الببلستيك، كما نلحظ أف ما نسبتو  %2، ك األشغاؿ الغابية كاستغبلؿ الغاابت
 تقريبا لكل قطاع. %1من مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية تتوزع على ابقي القطاعات بواقع  %4حوارل 
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  ادلبحث الثاين: اخلطوات األولية للدراسة

يف ىذا ا١تبحث التطرؽ إذل ا٠تطوات األكلية اليت مرران هبا من خبلؿ التطرؽ إذل عينة الدراسة سنحاكؿ 
 4كمتغَتات الدراسة ككذلك األدكات كالربامج اليت مت االستعانة هبا إلجراء الدراسة، مت تقسيم ىذا ا١تبحث إذل 

 مطالب كىي:

 تمعها كسنواهتا ألغراض ٖتليلها.ا١تطلب األكؿ: ماىية ككيفية احتساب متغَتات الدراسة جمل

 ا١تطلب الياين: عرض عينة الدراسة.

 ا١تطلب اليالث: طريقة ٚتع البياانت كاألدكات ا١تستخدمة.

 ا١تطلب الرابع: عرض كقياس متغَتات الدراسة.

 ادلطلب األوؿ: ماىية وكيفية احتساب متغًنات الدراسة لعينتها وسنواهتا ألغراض ربليلها
ٖتليل البياانت كاختبار الفرضيات، علينا أف نبُت ماىية ككيفية قياس كاحتساب ٚتيع قبل الشركع يف 

ا١توجودة يف فرضيات الدراسة حىت نستطيع القياـ بتحليل البياانت من أجل  –ٞتميع سنوات الدراسة  –ا١تتغَتات 
 اختبار فرضيات الدراسة.

سبعة متغَتات بلؿ ٪توذج الدراسة يتبُت أف ىناؾ بناءن على ما مت توضيحو يف اإلطار العاـ للدراسة، كمن خ
، كتتميل ا١تتغَتات ا١تستقلة يف ثبلث ٣تموعات معرب عنها يف ستة فرضيات رئيسية، مستقلة كأربعة متغَتات اتبعة

، كىذا صايف التدفقات النقدية التشغيليةحيث ٖتتوم اجملموعة األكذل على النشاط الرئيسي للمؤسسة ا١تتميل ب
 ابلفرضية الرئيسية األكذل كالرابعة. معرب عنو

إحدل نوعي نسب التدفقات النقدية،  نسب الكفايةأما اجملموعة اليانية من ا١تتغَتات ا١تستقلة فتتميل يف 
كىي نسبة صايف التدفقات النقدية  -أم: من نسب الكفاية -علما أنو مت اختيار ثبلث نسب من ىذه اجملموعة

، كنسبة صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إذل فوائد الديوف من األنشطة التشغيلية إذل إٚت ارل ا٠تصـو
)األعباء ا١تالية(، كنسبة صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة، كىذا كلو 

 اليبلث.مدرج ٖتت الفرضيتُت الرئيسيتُت اليانية كا٠تامسة من خبلؿ فرضياهتا الفرعية 

كىو النوع اآلخر من نسب  نسب الكفاءةأما اجملموعة اليالية كاألخَتة من ا١تتغَتات ا١تستقلة فتسمى ب
التدفقات النقدية، كىنا أيضا اخًتان ثبلث نسب من نسب الكفاءة كىي نسبة صايف التدفقات النقدية من 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إذل األنشطة التشغيلية إذل صايف الربح )النتيجة الصافية(، كنسبة صايف



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث

134 
 

صايف ا١تبيعات، كنسبة صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية، كىذا ما تعرب عنو 
 الفرضيتُت الرئيسيتُت الرابعة كالسادسة من خبلؿ فرضياهتا الفرعية اليبلث.

، كنعٍت ىنا مؤشرات الرْتيةيث يتميل ا١تتغَت األكؿ للدراسة يف كأخَتا، أييت ا١تتغَتين التابعُت للدراسة، ح
ٔتؤشرات الرْتية اليت ترتبط ابالستيمار كاليت قمنا ببياهنا يف اإلطار النظرم ضمن الفصل األكؿ، كللتذكَت فإف 

 ، كمعدؿ العائد على حقوؽROAمؤشرات الرْتية ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة ىي معدؿ العائد على األصوؿ 
، كاليت قمنا بتناك٢تا يف اإلطار مؤشرات السيولة، يف حُت يتميل ا١تتغَت التابع الياين للدراسة يف ROEا١تلكية 

، CRالنظرم ضمن الفصل الياين، كللتذكَت فإف مؤشرات السيولة ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة ىي نسبة التداكؿ 
كاحتساب لكل من ا١تتغَتات اليت بيناىا أعبله لعينة  ، كفيما أييت شرح لكيفية قياسQRكنسبة السيولة السريعة 

الدراسة اليت ٘تيل ٣تموعة من مؤسسات ا١تسا٫تة يف قطاع الصناعة اٞتزائرم كلسنوات الدراسة اليت تغطي فًتة 
 .2015إذل عاـ  2011ٜتسة سنوات ابتداءن من عاـ 

 أوال: ادلتغًنات ادلستقلة

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةصايف :(ادلتغًن األوؿاجملموعة األوىل )

كتتضمن ىذه اجملموعة نشاط رئيسي كاحد كىو النشاط التشغيلي، أم متغَت كحيد مت احتسابو ابلطريقة 
غَت ا١تباشرة بنفس ا٠تطوات ا١توضحة يف اٞتانب النظرم للدراسة كاليت مت تناك٢تا يف الفصل األكؿ ٖتت عنواف "بناء 

كفق الطريقة غَت ا١تباشرة"، أم اعتمادن على القوائم ا١تالية  SCFسب النظاـ احملاسيب ا١تارل التدفقات النقدية ح
للمؤسسات )ا١تيزانية، جدكؿ حساابت النتائج(، كما مت استبعاد حساب التدفقات النقدية من أنشطة االستيمار 

أك الناقصة( غَت متوفرة بياانهتا لدينا،  كالتمويل كوف التدفقات ا١تالية ا١ترتبطة هبا )صايف قيمة التنازؿ الزائدة
كٓتصوص طريقة احتساب صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ننوه إذل أف الطريقة نفسها يف اٟتساب 
مت اعتمادىا يف دراسة كل من نصر الدين بن نذير، عمار بوشناؼ ٖتت عنواف:"جدكؿ تدفقات ا٠تزينة" كىي 

ا١تلتقى الدكرل حوؿ اإلطار ا١تفاىيمي للنظاـ احملاسيب ا١تارل اٞتديد كآليات تطبيقو يف ظل  كرقة عمل مت تقدٯتها إذل
)مت اعتماد ا١ترجع يف اٞتانب النظرم للدراسة ضمن الفصل  2011ا١تعايَت احملاسبية الدكلية، جامعة البليدة 

لمعيار احملاسيب الدكرل السابع ٖتت عنواف:"قراءة مالية ل ضباألكؿ(، ككذا دراسة بلعور سليماف كعلي بن ال
(IAS 07) دراسة حالة ٣تمع صيداؿ" )مت اعتماد ا١ترجع يف اٞتانب  –: بناء كٖتليل جدكؿ تدفقات ا٠تزينة

 إدارة ٖتليل يف ا١تسا٫تةبعنواف: "  Thomas Jeanjean، ككذا دراسة للدراسة ضمن الفصل األكؿ( النظرم
 .درجة"ا١ت الشركات نتائج

 ٓتصوص صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

https://halshs.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Thomas+Jeanjean
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(Net Cash Flow from Operating Activities) صارا سنرمز ٢تا ابلرمز كاخت(NOCFit) أم: صايف 
، كمت أخذ ىذا ابلطريقة اليت ذكرانىا سابقا لكل tعن الفًتة  iشطة التشغيلية للمؤسسة التدفقات النقدية من األن

مؤسسة من ا١تؤسسات الصناعية موضع الدراسة كلكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث يكوف لدينا ٜتسة أرقاـ 
ؤسسات لكل مؤسسة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة من ا١ت

رقم )مشاىدة( للمتغَت ا١تستقل الواحد )صايف  300مؤسسة يكوف لدينا  60الصناعية ٤تل الدراسة كعددىا 
 التدفقات النقدية التشغيلية(.

 اجملموعة الثانية: نسب الكفاية
كتتضمن ىذه اجملموعة كما قلنا سابقا ثبلث نسب من نسب الكفاية كىي غَت موجودة بصورة هنائية يف 

لقوائم ا١تالية، لذلك ينبغي احتساهبا للوصوؿ إذل ىذه النسب، كمن مث قمنا ابحتساهبا آليا لكل سنة من أم من ا
مؤسسة، علما أنو مت احتساب  60سنوات الدراسة كلكل مؤسسة من ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة كعددىا 

اب١تؤسسات ٤تل الدراسة، كذلك كما ىذه النسب من كاقع القوائم ا١تالية لكل سنة من سنوات الدراسة ا٠تاصة 
 يلي:

 نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل إمجايل اخلصـو  -1
(Cash Flow to Total Liabilities Operating) صارا سنرمز ٢تا ابلرمز كاخت(OCFTLit) ك٘تيل ،

، ك٘تيل ىنا إٚتارل ا٠تصـو t عن الفًتة iنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو للمؤسسة 
نوعيها قصَتة األجل كطويلة األجل اليت تضم حقوؽ ا١تلكية ك٣تموع ا٠تصـو اٞتارية، ك٣تموع ا٠تصـو غَت اٞتارية، 
كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة صايف التدفقات النقدية التشغيلية على إٚتارل ا٠تصـو كذلك لكل سنة من 

نا ٜتس نسب للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة سنوات الدراسة، ْتيث يكوف لدي
 300مؤسسة يكوف لدينا  60الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة من ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة كعددىا 

.  نسبة للمتغَت ا١تستقل الواحد كىو نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو

 التدفقات النقدية التشغيلية إىل فوائد الديوف نسبة صايف -2
(Cash Flow to Interest Income Operating) صارا سنرمز ٢تذه النسبة ابلرمز كاخت(OCFIIit) ،

، كتظهر tعن الفًتة  iك٘تيل نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف )األعباء ا١تالية( للمؤسسة 
(، كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة صايف التدفقات 66دكؿ حساابت النتائج )حػ/فوائد الديوف ضمن ج

النقدية التشغيلية على فوائد الديوف كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث يكوف لدينا ٜتس نسب 
 للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة، كلكن عند ٚتع ىذه البياانت كجدان أف

بعض ا١تؤسسات دل تكن لديها أعباء مالية خبلؿ فًتة الدراسة، كالبعض اآلخر موجود هبا كلكن على فًتات 
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متقطعة، كعند حساب عدد ىذه ا١تؤسسات خبلؿ فًتة الدراسة اليت دل تكن هبا أعباء مالية كجدان عددىا يقدر بػػ 
األخرل ال يوجد هبا األعباء خبلؿ  27سة كمنها ال يوجد لديها أعباء مالية طيلة فًتة الدرا 7مؤسسة ) 34

(، كابلتارل سيكوف لدينا 03)أنظر ا١تلحق رقم  96بعض السنوات من سنوات الدراسة( ٔتجموع قيم مشاىدة 
 مشاىدة )نسبة( لصايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف. 204= 96 -300

 مجايل متوسط اخلصـو ادلتداولةنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل إ -3

(Cash Flow to Current Liabilities Operating) صارا سنرمز ٢تا ابلرمز كاخت(OCFCLit) ك٘تيل ،
، كتظهر ا٠تصـو ا١تتداكلة يف tعن الفًتة  iنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل ا٠تصـو ا١تتداكلة للمؤسسة 

اجملموعة اليالية يف القائمة، كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة صايف ميزانية ا١تؤسسة جانب ا٠تصـو ضمن 
التدفقات النقدية التشغيلية على ا٠تصـو ا١تتداكلة كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث يكوف لدينا ٜتس 
نسب للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة من 

نسبة للمتغَت ا١تستقل الواحد كىو نسبة  300مؤسسة يكوف لدينا  60سات الصناعية ٤تل الدراسة كعددىا ا١تؤس
 صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل ا٠تصـو ا١تتداكلة.

 اجملموعة الثالثة: نسب الكفاءة
من تتضمن ىذه اجملموعة أيضا ثبلث نسب من نسب الكفاءة ىي غَت موجودة بشكل هنائي يف أم 

القوائم ا١تالية، لذلك ينبغي احتساهبا للوصوؿ إذل ىذه النسب، كابلتارل قمنا ابحتساهبا آليا لكل سنة من سنوات 
مؤسسة، علما أنو مت احتساب ىذه  60الدراسة، كلكل مؤسسة من ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة كعددىا 

 ا٠تاصة اب١تؤسسات ٤تل الدراسة، كذلك كما يلي:النسب من كاقع القوائم ا١تالية لكل سنة من سنوات الدراسة 

 صايف الربح )النتيجة الصافية(نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل  -1

(Cash Flow to Net Income Operating) صارا سنرمز ٢تا ابلرمز كاخت(OCFNIit) ك٘تيل نسبة ،
، كسيتم احتساب tعن الفًتة  iالصافية( للمؤسسة  صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح )النتيجة

ىذه النسبة بقسمة صايف التدفقات النقدية التشغيلية على صايف الربح كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، 
ْتيث يكوف لدينا ٜتس نسب للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ  

نسبة للمتغَت ا١تستقل  300مؤسسة يكوف لدينا  60ت الصناعية ٤تل الدراسة كعددىا كل مؤسسة من ا١تؤسسا
 الواحد كىو نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح.
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 صايف ادلبيعاتنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل  -2

(Cash Flow to Net Sales Operating) نسبة ابلرمز صارا سنرمز ٢تذه الكاخت(OCFNSit) ك٘تيل ،
، كسيتم tعن الفًتة  iنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات )رقم األعماؿ( للمؤسسة 

احتساب ىذه النسبة بقسمة صايف التدفقات النقدية التشغيلية على صايف ا١تبيعات، كذلك لكل سنة من سنوات 
للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة،  الدراسة، ْتيث يكوف لدينا ٜتس نسب
مؤسسات دل يكن لديها رقم أعماؿ، بعضها إما سنة )مؤسستُت( أك  4كلكن عند ٚتع ىذه البياانت كجدان أف 

 . (OCFNSit)مشاىدة )قيم( ٢تذه النسبة  294سنتُت )مؤسستُت( خبلؿ فًتة الدراسة، كابلتارل سيكوف لدينا 

 حقوؽ ادللكيةنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل  -3

(Cash Flow to Equity Operating) صارا سنرمز ٢تا ابلرمز كاخت(OCFEit) ك٘تيل نسبة صايف ،
، كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة tعن الفًتة  iالتدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية للمؤسسة 

التشغيلية على حقوؽ ا١تلكية، كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث يكوف لدينا  صايف التدفقات النقدية
ٜتس نسب للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة من 

كىو نسبة  نسبة للمتغَت ا١تستقل الواحد 300مؤسسة يكوف لدينا  60ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة كعددىا 
 صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية.

 تابعة: ادلتغًنات الاثنيا
 ٖتتوم ىذه الدراسة على متغَتين اثنُت، ك٫تا مؤشر الرْتية كالسيولة، ٘تييبل لؤلداء ا١تارل.

تبطة ابالستيمار  كما ذكران سابقا فقد استخدمنا يف دراستنا ىذه مؤشرات الرْتية تلك ا١تر مؤشر الرحبية:  -1
 كمتغَت اتبع أكؿ يف ىذه الدراسة كاليت تتكوف من معدلُت اثنُت، ك٫تا:

كتعٍت  (ROAit) كسوؼ نعرب عنو بصورة :(Return On Assets)معدؿ العائد على األصوؿ  1-1
ارل ، كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة صايف الربح على إٚتtعن الفًتة  iمعدؿ العائد على األصوؿ للمؤسسة 

األصوؿ، كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث يكوف لدينا ٜتس معدالت للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف 
 60ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة من ا١تؤسسات ٤تل الدراسة كعددىا 

 .ROAمعدال، كىو معدؿ العائد على األصوؿ  300مؤسسة يكوف لدينا 

 (ROEit) كسوؼ نعرب عنو بصورة :(Return On Equity) حقوؽ ادللكيةلعائد على معدؿ ا 1-2
، كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة صايف الربح tعن الفًتة  iكتعٍت معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية للمؤسسة 

يكوف لدينا  كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث -يف قائمة ا١تيزانية  1اجملموعة  –على حقوؽ ا١تلكية 
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ٜتس معدالت للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة 
معدال، كىو معدؿ العائد على حقوؽ  300مؤسسة يكوف لدينا  60من ا١تؤسسات ٤تل الدراسة كعددىا 

 .ROEا١تلكية 

  ٯتيبلف مؤشر السيولة، ك٫تا:يف دراستنا ىذه استخدمنا معدلُت اثنُت: سيولةمؤشر ال -2

كتعٍت نسبة  (CRit) كسوؼ نعرب عنها بصورة: (Current Ratio)نسبة التداوؿ )السيولة العامة(:  2-1
، كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة األصوؿ ا١تتداكلة على ا٠تصـو ا١تتداكلة، tعن الفًتة  iالتداكؿ للمؤسسة 

يكوف لدينا ٜتس معدالت للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث 
مؤسسة يكوف  60سنوات كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة من ا١تؤسسات ٤تل الدراسة كعددىا 

 معدال، كىي نسبة التداكؿ. 300لدينا 
نسبة السيولة السريعة كتعٍت  (QRit) كسوؼ نعرب عنها بصورة: (Quik Ratio) سيولة السريعةنسبة ال 2-2

، كسيتم احتساب ىذه النسبة بقسمة األصوؿ ا١تتداكلة مطركحا منها ا١تخزكانت )٥تزكانت tعن الفًتة  iللمؤسسة 
قيد التنفيذ( على ا٠تصـو ا١تتداكلة، كذلك لكل سنة من سنوات الدراسة، ْتيث يكوف لدينا ٜتس معدالت 

كىي فًتة الدراسة، كعندما أنخذ كل مؤسسة من ا١تؤسسات  للمؤسسة الواحدة ابعتبار أف ىناؾ ٜتس سنوات
 معدال، كىي نسبة السيولة السريعة. 300مؤسسة يكوف لدينا  ٤60تل الدراسة كعددىا 

 ادلطلب الثاين: عرض عينة الدراسة
قمنا ابختيار القطاع الصناعي اٞتزائرم كونو قطاع حيوم كمهم يف اقتصاد أم دكلة، عادة ما ٯتتاز ىذا 

قطاع بضخامة ا١تبالغ ا١تستيمرة فيو، كتكوف حركة النقدية كتغَتاهتا يف مؤسسات ىذا القطاع كاضحة خاصة من ال
خبلؿ نشاطها األساسي التشغيلي، كمن ا١تفًتض أف تكوف ىناؾ إمكانية لتتبعها من خبلؿ القوائم ا١تالية اليت 

( 60ية الدراسة، حيث مت اختيار ستوف )توفرىا ىذه ا١تؤسسات، كىذا ما يساعدان يف اإلجابة على إشكال
(، كٯتكننا 2015 -2011مؤسسة مسا٫تة من القطاع الصناعي اٞتزائرم متنوعة النشاط خبلؿ ٜتسة سنوات )

 عرض ىذه ا١تؤسسات يف اٞتدكؿ اآليت:

 (: توزيع مؤسسات عينة الدراسة حسب مضموف النشاط3-11اجلدوؿ رقم )

رقم 
 اجملموعة

 لنشاطمضموف ا إسم ادلؤسسة

 -02صناعية،  الكًتك األسهما١تؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات  -01 01
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة العتاد الفبلحي سيدم 

كا١تعدات  صناعة ا١تاكينات
ابئية، صناعة العتاد الكهر 
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مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ا١تؤسسة الوطنية للصناعات  -03، بلعباس
 -إيٍت-اإللكًتكنية 

صناعة األجهزة الفبلحي، 
الكهرابئية كاإللكًتكمنزلية 

 ا١تختلفة...
ملبنة جنوب حليب إقلي  -02ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األكراس،  -01 02

ا١تؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ،  -03كحدة ٣تمع جيبلي، 
ش ذ أ  -06ش ذ أ دانوف جرجرة اٞتزائر،  -05اؿ، سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػ -04

شركة األسهم جيبلي كحدة ا١تنصورة،  -07الرايض سطيف مطاحن البيباف، 
 -10شركة ذات االسهم ملبنة االيدكغ،  -09ش.ذ.أ. ملبنة عريب،  -08

 -11شركة األسهم ملبنة سيدم خالد فرع اجملمع الصناعي ١تنتوجات اٟتليب، 
شركة األسهم مطاحن أكالد  -12حن سيدم ارغيس، شركة ذات أسهم مطا

ش ذ أسهم: شركة  -14، "شركة ذات أسهم " مطاحن اٟتركش -13ميموف، 
 -٣16تمع ٝتيد مطاحن مرمورة،  -15األكراسية للبسكويت كا١تواد الغذائية، 

شركة األسهم  -17شركة ذات أسهم جي أم جي اجملمع الصناعي قوميدم، 
 مطحنة الذرة لتافنة

صناعة الغذائية: الطحانة، ال
 ا١تلبنة، صناعة العجائن

ش.ذ.ا الشركة  -02، شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب -01 03
 -04، " بنػػاء إفرم"  األسهم شركة -03، الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ

الشركة اٞتديدة للزليج  -05، أسهم ذات شركة الرم لقنوات الوطنية ا١تؤسسة
، ا١تيلية الصحي ا٠تزؼ شركة مسا٫تة شركة -06، زيف الصحي ابلرمشيا٠ت
 شركة/ اإلقتصادية العمومية ا١تؤسسة -08، سَتاتؼ لتافنة ا١تنزرل ا٠تزؼ -07

، للمتيجة االٝتنت شركة أ.ذ.ش -09، فر٭تة القرميد ك األجر األسهم ذات
 تيزم ناءالب مواد للمجمعات شركة أ ذ ش -11، ىيدرككناؿ ٣تمع أ ذ ش -10

 االجر مصنع: أ.ذ.ش -13، ٔتناصر األجور مصنع: أ.ذ.ش -12، غنيف
 بندركمة التقليدم الفخار -14، برانيس

اإلنتاج الصناعي للجص، 
ا١تنتجات ا٠ترسانية، 

اإلنتاج الصناعي للببلط، 
منتجات الطُت غَت 
، األجر كالقرميد  ا١تقاـك

 -03، بسكرة لالكواب صناعات مؤسسة.:ـ.ش -02، سيببلست -01 04
 شركة -05، شركة ذات أسهم شي علي توب -04، ش.ذ.أ كاؿ ببلست

 الشركة الوطٍت اجملمع أ.ع.ـ -06، صوتوببلست ك٥تتصرىا الببلستيك أانبيب
 .كا١تطاط للببلستك الوطنية

صناعة أدكات من ا١تطاط، 
ٖتويل أكرل ١تادة 
 الببلستيك، ...

 شركة -03، صوميفر إ.ع.ـ أ.ذ.ش -02، ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج -01 05
 ٣تمع أسهم.ذ.ش -04، " كومبوس ابيت ا١تصنعة ا١تركبات شركة"  األسهم

 .إم.أ.أـ.أؼ.أس

، النحاسة/ البناء ا١تعدين
إنتاج ٣تموعات ا١تباين 

ا١تعدنية/ مؤسسة تركيب 
التجهيزات اٟترارية 

 الصناعية...
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 أسهم ذات ش -02، تسنسا االصطناعية اٞتلود لصناعة مسا٫تة شركة -01 06
، نقاكس فوتوار أكراس الرايضية األحذية تصنيع: أسهم ذ ش -03، سػػػػػػـو مػػػػاؾ
 عمومية مؤسسة أ ذ ش -MACS ،05 السطايفية األحذية صناعة -04

 .اٞتاىزة كاأللبسة النسيج لتفصيل إقتصادية

صناعة اٞتلود كبدائلها 
 كاألحذية، ا١تبلبس كالنسيج...

 القرميد كتسويق إنتاج مؤسسة -02، صوميفوص إ.ع.ـ أ.ذ.ش -01 07
 لتحويل كطنية مؤسسة -03، بركتويل الساخن على كاٞتلفنة كملحقاتو الفوالذم

 أؿ.يب.يت.أف.أك الطويلة ا١تنتوجات

 ابستغبلؿ مرتبطة أشغاؿ
 كٖتضَت إستخراج/ ا١تناجم

تصفيح كٕتنيب ، الفوسفات
على البارد للفوالذ العادم، 

 ..كٖتويبلت أخرل قلد، ٘تديد
 األٝتدة ٥تتلف صناعة اجملمع الصناعي لؤلٝتدة كا١تواد الفيطو صحية أٝتيداؿ 08

، مواد قصناعة الدىوف، الربني للدىن الوطنية ا١تؤسسة: أ.ذ.ش 09
 الصباغة كحرب ا١تطبعة

/  كا١تراكم البطارايت صناعة ا١تؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرك كيميائية 10
 ٥تتلفة اتمنتج صناعة

 ا١تعدنية للكيمياء
 للدكاجن الصناعي التسمُت رمشايف أسهم ذات شركة 11

/ للبيض الصناعي كالتفريخ
 للحـو الصناعي كالقطع الذبح

 ...(صناعية مذْتة) القصابة
كصنع  صنع األاثث ا١تعدين الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 12

األاثث من ا٠تشب 
 للجماعات

 صناعة ا١تصابيح الكهرابئية للمصابيح الصناعي اإلنتاج مؤسسة أسهم ذات شركة 13

اإلنتاج الصناعي، التشكيل  أكانفا ٣تمع أسهم.ذ.ش 14
كٖتويل الزجاج األجوؼ 
 ا١تيكانيكي كالزجاج التقٍت

/ اإلنتاج الصناعي، التشكيل 
 كٖتويل الزجاج ا١تسطح كا١ترااي

 النوابض صناعة ضللنواب اٞتزائرم ا١تصنع أسهم شركة 15
 للمؤسسات ٤تل الدراسة CNRCاعتمادا على القوائم ا١تالية ا١تستخرجة من موقع  من إعداد الطالب :ادلصدر

٣تموعة، يف كل ٣تموعة عدد من ا١تؤسسات  15من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله نبلحظ أف عينة الدراسة تضم 
مؤسسات مضموف نشاطها  3وعة األكذل ٧تد تشًتؾ يف نشاطات معينة، أم ٢تا مضموف نشاط مشابو. يف اجملم
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٥تتلف لكنو يصب يف صناعة ا١تاكينات كا١تعدات الكهرابئية، صناعة العتاد الفبلحي كصناعة األجهزة الكهرابئية 
كاإللكًتكمنزلية ا١تختلفة، ا١تؤسسات اليبلث ٢تذه اجملموعة كلها عامة )تنتمي إذل القطاع العاـ(. يف اجملموعة اليانية 

مؤسسة مضموف نشاطها يتميل يف الصناعة الغذائية، الطحانة، ا١تلبنة كصناعة العجائن، ا١تؤسسات  ٧17تد 
مؤسسات تنتمي  10مؤسسات تنتمي إذل القطاع العاـ ك 7السبعة عشر ٢تذه اجملموعة مصنفة ضمن قطاعُت )

اإلنتاج الصناعي للجص، مؤسسة مضموف نشاطها يتميل يف  14إذل القطاع ا٠تاص(. يف اجملموعة اليالية ٧تد 
، األجر كالقرميد، ا١تؤسسات األربعة  ا١تنتجات ا٠ترسانية، اإلنتاج الصناعي للببلط كمنتجات الطُت غَت ا١تقاـك

منها تنتمي إذل القطاع  4مؤسسات تنتمي إذل القطاع العاـ ك 10عشر ٢تذه اجملموعة مصنفة ضمن قطاعُت )
سات مضموف نشاطها يتميل يف صناعة أدكات من ا١تطاط كٖتويل أكرل مؤس 6ا٠تاص(. يف اجملموعة الرابعة ٧تد 

مؤسسات تنتمي إذل القطاع العاـ  ١4تادة الببلستيك، ا١تؤسسات الستة ا١تنتمية ٢تذه اجملموعة مصنفة إذل قطاعُت )
نحاسة، مؤسسات مضموف نشاطها يتميل يف ال 4منها تنتمي إذل القطاع ا٠تاص(. يف اجملموعة ا٠تامسة ٧تد  2ك 

البناء ا١تعدين، إنتاج ٣تموعات ا١تباين ا١تعدنية، مؤسسة تركيب التجهيزات اٟترارية الصناعية،... ا١تؤسسات األربعة 
مؤسسات تنتمي إذل  3ا١تنتمية ٢تذه اجملموعة مصنفة ضمن قطاعُت )مؤسسة كاحدة تنتمي إذل القطاع العاـ ك

سات مضموف نشاطها يتميل يف صناعة اٞتلود كبدائلها مؤس 5القطاع ا٠تاص(. يف اجملموعة السادسة ٧تد 
مؤسسات  3كاألحذية، ا١تبلبس كالنسيج،... ا١تؤسسات ا٠تمسة ا١تنتمية ٢تذه اجملموعة مصنفة ضمن قطاعُت )

مؤسسات مضموف  3تنتمي إذل القطاع العاـ كمؤسستاف تنتمياف للقطاع ا٠تاص(. يف اجملموعة السابعة ٧تد 
غاؿ مرتبطة ابستغبلؿ ا١تناجم، استخراج كٖتضَت الفوسفات، تصفيح كٕتنيب على البارد نشاطها يتميل يف أش

للفوالذ العادم، ... ا١تؤسسات اليبلثة ٢تذه اجملموعة تنتمي إثناف منها للقطاع العاـ كمؤسسة كاحدة تنتمي للقطاع 
تضم مؤسسة كاحدة عامة تنشط ا٠تاص. ابقي اجملموعات تضم كل كاحدة منها مؤسسة كحيدة، فاجملموعة اليامنة 

يف صناعة ٥تتلف األٝتدة، كاجملموعة التاسعة تضم مؤسسة كاحدة عامة تنشط يف صناعة الدىن، الربنيق كمواد 
الصباغة كحرب الطباعة، اجملموعة العاشرة تضم مؤسسة كاحدة خاصة تنشط يف صناعة البطارايت كا١تراكم 

جملموعة اٟتادية عشر تضم مؤسسة كاحدة خاصة تنشط يف التسمُت كا١تنتجات ا١تختلفة للكيمياء ا١تعدنية، ا
الصناعي للدكاجن كالتفريخ الصناعي للبيض، الذبح كالقطع الصناعي للحـو القصابة، اجملموعة اليانية عشر تضم 
مؤسسة كاحدة خاصة تنشط يف صنع األاثث ا١تعدين كصنع األاثث من ا٠تشب للجماعات، اجملموعة اليالية عشر 

م مؤسسة كاحدة عامة تنشط يف صناعة ا١تصابيح الكهرابئية، اجملموعة الرابعة عشر تضم مؤسسة كاحدة عامة تض
تنشط يف اإلنتاج الصناعي، التشكيل كٖتويل الزجاج األجوؼ ا١تيكانيكي كالزجاج التقٍت كٖتويل الزجاج ا١تسطح 

 ة خاصة تنشط يف صناعة النوابض.كا١ترااي، أما اجملموعة ا٠تامسة عشر كاألخَتة فتضم مؤسسة كاحد
 كٯتكننا ٘تييل ما سبق من خبلؿ الشكل التارل.
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 (: توزيع مؤسسات عينة الدراسة حسب األنشطة الصناعية5 -3الشكل رقم )

 
 Excelمن إعداد الطالب بناء على ٥ترجات : ادلصدر

رب من عينة الدراسة بواقع من خبلؿ الشكل أعبله نبلحظ أف مؤسسات الصناعة الغذائية ٘تيل النسبة األك
يف ا١ترتبة اليانية، مث أتيت يف  %23يف ا١ترتبة األكذل، مث تليها مؤسسات ا١تنتجات ا٠ترسانية كالببلط بنسبة  28%

، كتليها يف ا١ترتبة الرابعة مؤسسات صناعة %10ا١ترتبة اليالية مؤسسات صناعة ا١تطاط كٖتويل الببلستيك بنسبة 
يف ا١ترتبة ا٠تامسة، كيف  %7، مث مؤسسات النحاسة كالبناء ا١تعدين بنسبة %8بس بنسبة اٞتلود، األحذية كا١تبل

ا١ترتبة السادسة أتيت كل من مؤسسات صناعة ا١تاكينات كمؤسسات استغبلؿ ا١تناجم، الفوسفات كالفوالذ بنسبة 
 شطة ا١تتبقية. موزعة على ٥تتلف األن %2، كيف ا١ترتبة السابعة ٧تد ابقي ا١تؤسسات بنسبة تقرب 5%
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 ادلطلب الثالث: طريقة مجع البياانت واألدوات ادلستخدمة

سنقـو بتجزئة ىذا ا١تطلب إذل فرعُت، ْتيث سنتناكؿ يف الفرع األكؿ طريقة ٚتع البياانت )النظرية كالتطبيقية(، كيف 
 الفرع الياين سنتناكؿ األدكات ا١تستخدمة يف الدراسة.

 بياانتالفرع األوؿ: طريقة مجع ال
ٚتعناىا بغية تلخيصها كضبطها  ةاستخدمنا يف دراستنا ىذه نوعُت من البياانت، بياانت أدبيات نظري

لوضعها يف اٞتانب النظرم للدراسة كىذا يف الفصلُت األكؿ كالياين، كبياانت تطبيقية قمنا ّتمعها بغية استغبل٢تا 
 ك٘تيلت بياانت الدراسة بنوعيها يف اآليت: كاستخدامها لغرض الوصوؿ إذل إجابة لئلشكالية ا١تطركحة،

٘تيلت البياانت النظرية يف ا١تعلومات ا١تأخوذة من: الكتب، األطركحات، الرسائل اٞتامعية،  البياانت النظرية: -
ا١تقاالت، ا١تلتقيات، التقارير اإلحصائية، كمواقع اإلنًتنت، كىذا هبدؼ توضيح ا١تفاىيم كاألدبيات اليت ٨تتاجها يف 

راستنا ككذا لعرض الدراسات السابقة اليت تناكلت جانبا من موضوعنا أك حىت كانت قريبة منو، كا٢تدؼ من ذلك د
 حىت نتمكن من اإل١تاـ ّتميع اٞتوانب اليت ترتبط بدراستنا كتُوصلنا إذل ٖتقيق ىدفنا.

ا التطبيقية، ككاف ىذا من خبلؿ ٘تيلت يف البياانت اليت ٖتصلنا عليها بغية إ٧تاز دراستن البياانت التطبيقية: -
، 2017سبتمرب  20مارس إذل  20اشًتاؾ نصف سنوم يف بوابة السجل التجارم قمنا بو خبلؿ الفًتة من 

دج، أاتح لنا الولوج إذل اٟتساابت االجتماعية للمؤسسات عينة الدراسة، كما كضحنا سابقا  20.000بقيمة 
، كىي متنوعة بُت 2015 -2011متاحة خبلؿ الفًتة ا١تدركسة  مت اختيار ىذه العينة كوف قوائمها ا١تالية

مؤسسات عامة كخاصة، ٘تيلت ىذه القوائم ا١تالية يف ا١تيزانية كجدكؿ حساابت النتائج ا٠تاص بكل مؤسسة 
 خبلؿ فًتة الدراسة.

 الفرع الثاين: األدوات ادلستخدمة يف الدراسة
ة ابلنسب ا١تشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية من أجل حساب متغَتات الدراسة ا١تستقلة ا١تتعلق

كا١تتغَتات التابعة ا١تتعلقة ٔتؤشرم الرْتية كالسيولة ٘تييبل لؤلداء ا١تارل يف ىذه الدراسة كضبطها، قمنا ابستخداـ 
، كبعد ذلك قمنا بتنظيم قاعدة ا١تعطيات ا٠تاصة اب١تؤسسات عينة الدراسة Microsoft Excel 2007برانمج 

بغية معرفة أثر تغَتات التدفقات النقدية التشغيلية كالنسب ا١تشتقة  (Eviews 9)ا٢تا يف الربانمج اإلحصائي كإدخ
، كىذا من خبلؿ 2015 -2011منها على مستول رْتية كسيولة ا١تؤسسات عينة الدراسة خبلؿ الفًتة 

السبلسل الزمنية ا١تقطعية أك  اليت نعٍت هبا مصطلح بياانت (Panel Data)استخدامنا لطريقة معطيات ابنل 
معطيات البانل كىي تُعّرؼ على أهنا ٣تموعة من ا١تشاىدات اليت تتكرر عند ٣تموعة من األفراد يف عدة فًتات من 
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الزمن، ْتيث أهنا ٕتمع بُت خصائص كل من البياانت ا١تقطعية كالسبلسل الزمنية يف نفس الوقت. فبالنسبة 
وؾ عدد من ا١تفردات أك الوحدات ا١تقطعية )مؤسسات أك دكؿ( عند فًتة زمنية للبياانت ا١تقطعية فهي تصف سل

كاحدة، بينما تصف بياانت السبلسل الزمنية سلوؾ مفردة كاحدة خبلؿ فًتة زمنية معينة، كىنا تكمن أ٫تية 
متعددة،  استخداـ بياانت البانل كوهنا ٖتتوم على معلومات ضركرية تتعامل مع ديناميكية الوقت كعلى مفردات

فإذا كانت الفًتة الزمنية نفسها لكل األفراد نسمي ٪توذج البانل بػ " ا١تتوازف"، أما إذا اختلفت الفًتة الزمنية من فرد 
سنوات، فهي تدخل  5مؤسسة ١تدة  60، كٔتا أف عينة الدراسة تشمل 1آلخر يكوف ٪توذج البانل "غَت متوازف"

 ا١تعركفة بنماذج البانل.ضمن بياانت السبلسل الزمنية ا١تقطعية ك 

 2ابلصيغة ا١توالية: Tمن ا١تشاىدات ا١تقطعية خبلؿ فًتة زمنية  N يتم تعريف ٪تاذج البانل لعدد

yit= oi + ∑
k
j=1jxj(it) + it     (01)  

i= 1,2,3…N       t= 1,2,3…T 

٘تيل  i ،jمة نقطة التقاطع يف ا١تشاىدة قي oi، ٘تيل tعند الفًتة الزمنية  iقيمة ا١تتغَت التابع يف ا١تشاىدة  it٘تيل 
قيمة  it، أما tيف الفًتة الزمنية  iيف ا١تشاىدة  jقيمة ا١تتغَت ا١تستقل )ا١تفسر(  xj(it)قيمة ميل خط اال٨تدار، 

 .tيف الفًتة الزمنية  iا٠تطأ يف ا١تشاىدة 

 كتتميل النماذج األساسية لتحليل بياانت البانل يف:

 :Pooled Regession Modelلتجميعي منوذج االضلدار ا -
تعترب عملية تقدير ٪توذج اال٨تدار التجميعي ا١تقاربة األسهل كىو أبسط ٪تاذج البياانت ا١تقطعية، حيث 
يقـو ابستبعاد األبعاد ا١تقطعية )األفراد( كاألبعاد الزمنية كيقـو بتقدير النموذج االعتيادم )٪توذج اال٨تدار ا١تتعدد( 

         اثبتة ٞتميع الفًتات jك oi، حيث يكوف يف ىذا النموذج ٚتيع ا١تعامبلت 3ت الصغرلبطريقة ا١تربعا
( على الشكل التارل لنحصل على صيغة النموذج 01)إذ يهمل أثر الزمن( كابلتارل ٯتكن إعادة صياغة ا١تعادلة )

 4التجميعي:

 

                                                           
دولة  18أتثًن أنظمة سعر الصرؼ على النمو االقتصادي يف الدوؿ النامية: دراسة قياسية ابستخداـ بياانت البانل لعينة من راكم شهيناز، بد 1

امعة ، أطركحة دكتوراه يف علـو االقتصاد النقدم كا١تارل، ٗتصص: مالية، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، ج(2012 -1980انمية )
 .201، ص: 2015 غ. منشورة، تلمساف، -أيب بكر بلقايد

اسية ابستخداـ قدم عبد اجمليد، بلقصور ركقية، أتثَت ا١تخاطر على كفاية رأس ماؿ البنوؾ اإلسبلمية كالبنوؾ التقليدية العاملة يف اٞتزائر: دراسة قي 2
 .41، ص: 2017، ديسمرب 08، جامعة أـ البواقي، العدد حملاسبية واإلداريةرللة الدراسات ادلالية وا، 2015 -2009٪تاذج البانل خبلؿ الفًتة 

3
  Damodar N. Gujarati, économétrie, 4

em
 Ed, De Boeck, 2004, P: 638. 

 ، نفس الصفحة.بق ذكرهمرجع سقدم عبد اجمليد، بلقصور ركقية،  4
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yit= o+ ∑
k
j=1jxj(it) + it     (02)  

i= 1,2,3…N       t= 1,2,3…T 

var (it= ك )0E(itحيث: )
2 

 :Fixed Effects Modelمنوذج التأثًنات الثابتة  -
يتيح لنا ىذا النموذج ابألخذ يف اٟتسباف األبعاد الفردية )كل مؤسسة أك دكلة(، ْتيث يسمح لنا ٔتعرفة 

ة من مؤسسة ألخرل سلوؾ كل ٣تموعة بياانت مقطعية على حدل أم ترؾ مساحة تتغَت فيها البياانت ا١تقطعي
اثبتة لكل ٣تموعة البياانت ا١تقطعية )عدـ ٕتانس التباين بُت  jمع االستمرار يف افًتاض أف معلمات ا١تيل 

 ، كعليو ٯتكن صياغة ٪توذج التأثَتات اليابتة كفقا للصيغة ا١توالية:1اجملاميع(

yit= oi+ ∑
k
j=1jxj(it) + it     (03)  

i= 1,2,3…N       t= 1,2,3…T 

var (it= ك )0E(itحيث: )
يف بياانت اجملاميع ا١تقطعية كليس عرب الزمن،  o، كيكوف تغَت ا١تعلمة 2

، كيف حالة دراستنا اٟتالية اليت تعترب ا١تؤسسات فيها 2حيث يبقى اثبت عرب الزمن لكل ٣تموعة بياانت مقطعية
  أخرل كليس عرب الزمن لكل مؤسسة.ىي اجملاميع ا١تقطعية فيكوف التغَت يف ا١تعلمة من مؤسسة إذل

( كذلك للسماح 0,1أتخذ القيم ) (dummy variables)يتم تقدير ٪توذج اآلاثر اليابتة إبضافة متغَتات ك٫تية 
، مث تستخدـ طريقة ا١تربعات الصغرل االعتيادية كاليت (N-1)ابلتغَت بُت اجملموعة ا١تقطعية بقدر  ١oتعلمة القطع 

(  03ة ٪توذج اآلاثر اليابتة اسم ا١تربعات الصغرل للمتغَتات الو٫تية، كعليو تصبح ا١تعادلة رقم )يطلق عليها يف حال
 كما يلي:

 yit= 3 + ∑
N

d=2 dDd + ∑
k
j=1jxj(it) + it     (3.1)  

i= 1,2,3…N       t= 1,2,3…T 

∑ + 3 حيث ٘تيل 
N

d=2 dDd يف اجملاميع ا١تقطعية ١تعلمة القطع  التغَتo. 3
 

 :Random Effects Modelمنوذج التأثًنات العشوائية  -
يتعامل ٪توذج التأثَتات العشوائية مع اآلاثر ا١تقطعية كالزمنية على أهنا معادل عشوائية، كليست معادل اثبتة، 
كيقـو ىذا االفًتاض على أف اآلاثر ا١تقطعية كالزمنية ىي متغَتات عشوائية مستقلة بوسط يساكم صفر كتباين 

                                                           
1
 Damodar N. Gujarati, Op Cit, P: 639. 

2
 ، نفس الصفحة.بق ذكرهمرجع سصور ركقية، قدم عبد اجمليد، بلق 

 .42نفس ا١ترجع، ص:  3
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، كابلتارل يف حالة كجود خلل يف الفركض 1وذج٤تدد، كيضاؼ كمكوانت عشوائية يف حد ا٠تطأ العشوائي للنم
السابقة يعترب ٪توذج التأثَتات العشوائية النموذج ا١تبلئم. ىذا كيفًتض ٪توذج التأثَتات العشوائية أف معامل القطع  

oi   كمتغَت عشوائي مقداره :أم 

oi= +i , i= 1,2,…N (04) 
 آلاثر العشوائية كما يلي:( ٨تصل على ٪توذج ا03( يف )04كبتعويض ا١تعادلة )

yit= + ∑
k
j=1jxj(it) +i  +  it     (4.1)  

i= 1,2,3…N       t= 1,2,3…T 

 ، كٯتتاز اب٠تواص التالية:iٯتيل حد ا٠تطأ يف ٣تموعة البياانت ا١تقطعية  iحيث: 

(it)0E( ك =it)var 
var (i= ك )0E(i) ك 2

2 

لتقدير ٪توذج  (Generalized Least Squares- GLS)١تعمقة طريقة ا١تربعات الصغرل ا كيتم استخداـ
 2التأثَتات العشوائية.

 ادلطلب الرابع: عرض وقياس متغًنات الدراسة
سنتناكؿ يف ىذا ا١تطلب عرض متغَتات الدراسة من خبلؿ عرضها يف الفرع األكؿ، مث يف الفرع الياين 

 سنقـو بتوضيح قياس متغَتات الدراسة.

 رض متغًنات الدراسةالفرع األوؿ: ع
بدراستنا ١توضوع أثر التغَتات يف التدفقات النقدية على مستول األداء ا١تارل، يظهر لنا  متغَتين للدراسة، 

 متغَت مستقل كيضم ثبلثة مؤشرات، كمتغَت اتبع يضم مؤشرين ك٫تا:

 نسب الكفاية كنسب الكفاءة( ا١تتغَت ا١تستقل: التدفقات النقدية )٦تيلة بصايف التدفقات النقدية التشغيلية، -

 ا١تتغَت التابع: األداء ا١تارل )٦تيبل ابلرْتية كالسيولة يف ىذه الدراسة( -

 كٯتكن عرض ٪توذج متغَتات الدراسة يف الشكل اآليت:

 

                                                           
، 01، العدد 16، اجمللد دراسات اقتصادية إسالميةعابد بن عابد العبدرل، ٤تددات التجارة البينية للدكؿ اإلسبلمية ابستخداـ منهج ٖتليل البانل،  1

 .21، ص: 2010

 .42ص: ، بق ذكرهمرجع سقدم عبد اجمليد، بلقصور ركقية،  2
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 ة: متغًنات الدراس(6 -3الشكل رقم )

  ادلتغًنات ادلستقلة                     

 ادلتغًن التابع األوؿ                                                                                     
 

  
 

                                                                                     
 لثاينادلتغًن التابع ا                                                                           

  
 
 
 

 من إعداد الطالب :ادلصدر

 الفرع الثاين: قياس متغًنات الدراسة
تتميز ا١تتغَتات السابقة ٚتيعها أبهنا متغَتات كمية، حاكلنا حساهبا انطبلقا من القوائم ا١تالية للمؤسسات 

، فوائد الديوف )األعباء ا١تالية(،  عينة الدراسة، كٟتساب النسب ٚتيعها كقياسها، استخدمنا كل من إٚتارل ا٠تصـو
ا٠تصـو ا١تتداكلة، صايف الربح )النتيجة الصافية(، صايف ا١تبيعات، حقوؽ ا١تلكية، إٚتارل األصوؿ، األصوؿ 

 ا١تتداكلة.

فيما ٮتص صايف التدفقات النقدية التشغيلية، فكما أشران إليو سابقا ككضحنا كيفية احتسابو ابلطريقة غَت  أوال:
ذا ا١تتغَت كجدان قيمتو موجبة يف أغلب مؤسسات الدراسة، ما يعٍت أف التدفقات النقدية ا١تباشرة، عند احتساب ى

)مشاىدة( من أصل  113التشغيلية الداخلة أكير من تلك ا٠تارجة ٢تذه ا١تؤسسات، أما القيم السالبة فوجدان 
مها ٢تذا ا١تتغَت ( سالبة، مت عد مؤسستُت فقط كانت قي05* عدد السنوات 60مشاىدة )عدد ا١تؤسسات  300

(. ىذا ا١تتغَت صايف التدفقات النقدية التشغيلية يرتبط ّتميع 02سالبة طيلة ا٠تمسة سنوات )انظر ا١تلحق رقم 

 التدفقات النقدية من النشاط األساسي
 NOCFصايف التدفقات النقدية التشغيلية 

 نسب الكفاية
 ا٠تصـو إذل إٚتارلصايف التدفقات النقدية التشغيلية نسبة 
 فوائد الديوفإذل نقدية التشغيلية صايف التدفقات النسبة 
 ا٠تصـو ا١تتداكلةإذل صايف التدفقات النقدية التشغيلية نسبة 

 نسب الكفاءة
 صايف الربحإذل صايف التدفقات النقدية التشغيلية نسبة 
 صايف ا١تبيعاتإذل صايف التدفقات النقدية التشغيلية نسبة 
 ا١تلكية حقوؽإذل صايف التدفقات النقدية التشغيلية نسبة 

 الرحبية مؤشرات 
 ROAمعدؿ العائد على األصوؿ 

 ROEمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية 

 مؤشرات السيولة
 CR نسبة التداكؿ

 QR نسبة السيولة السريعة
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ا١تتغَتات ا١تستقلة األخرل، ففي كل نسبة الحقة يكوف فيها ىو البسط، كمنو ستنعكس قيمتو على ابقي النسب 
 بطبيعة اٟتاؿ.

 إٚتارل ا٠تصـو اثنيا:

ج ىذا اٟتساب يف إعداد النسبة األكذل كإحدل نسب الكفاية ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة، يف أغلب ٨تتا 
، كيف ا١تؤسسات اليت ٕتاكزت فيها ىذه النسبة تلك القيمة كقاربت %1مؤسسات الدراسة النسبة ىذه دل تتجاكز 

فقات النقدية التشغيلية، قيم ىذه يف بعضها ابٕتاه سالب، فهذا يعٍت أف إٚتارل ا٠تصـو أقل ٔترات من التد 5%
 (.03النسبة يوضحها ا١تلحق رقم )

 فوائد الديوف اثلثا:

( األعباء ا١تالية يف النسبة اليانية كإحدل نسب الكفاية ا١تستخدمة يف ىذه ٨66تتاج ىذا اٟتساب )حػ/
ىذه النسبة فيها، ما يفسر الدراسة، يف سبعة مؤسسات مدركسة دل يكن هبا أعباء مالية إطبلقا، كابلتارل دل تظهر 

أف ىذه ا١تؤسسات تعتمد على التمويل ا١تمتلك عوض التمويل ا٠تارجي، كيف ٙتانية مؤسسات أخرل تواجدت هبا 
األعباء ا١تالية لسنة كاحدة فقط، كيف مؤسستاف تواجدت هبما األعباء ا١تالية لسنتُت فقط، بينما ستة مؤسسات 

، يف حُت ٧تد ستة مؤسسات أخرل تواجدت هبا فوائد الديوف ألربعة تواجدت هبا ىذه القيمة ليبلث سنوات
 (.04سنوات، قيم ىذه النسبة يوضحها ا١تلحق رقم )

 ا٠تصـو ا١تتداكلة رابعا:

( يف جهة ا٠تصـو ضمن قائمة ا١تيزانية يف النسبة اليالية كإحدل نسب الكفاية ٨3تتاج ىذا اٟتساب )حػ/
، يف حُت ٧تد أف بعضها كانت فيها %1ب ا١تؤسسات دل تتجاكز ىذه النسبة ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة، يف غال

النسبة كبَتة نوعا ما نتيجة لضخامة التدفقات النقدية هبا مقارنة اب٠تصـو ا١تتداكلة لديها، قيم ىذه النسبة يوضحها 
 (.05ا١تلحق رقم )

 صايف الربح )النتيجة الصافية( خامسا:

 أخر جدكؿ حساابت النتائج يف النسبة الرابعة كإحدل نسب الكفاءة ٨تتاج ىذا اٟتساب الذم يظهر يف
مشاىدة، ككانت ٜتسة مؤسسات  101ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة، ظهرت النتيجة الصافية بقيم سالبة يف 

مؤسسة حققت خسائر خبلؿ  31النتيجة الصافية هبا سالبة أم حققت خسارة طيلة الفًتة ا١تدركسة، بينما 
 (.06ت من فًتة الدراسة، قيم ىذه النسبة يوضحها ا١تلحق رقم )بعض السنوا

 صايف ا١تبيعات سادسا:



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث

149 
 

( الذم يظهر أعلى جدكؿ حساابت النتائج يف النسبة ا٠تامسة كإحدل ٨70تتاج ىذا اٟتساب )حػ/
، نسب الكفاءة ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة، حققت ٚتيع ا١تؤسسات ا١تدركسة رقم أعماؿ خبلؿ فًتة الدراسة

مؤسسات دل ٖتقق ذلك إما يف سنة أك سنتاف، ْتيث كجدان مؤسستاف دل ٖتققا رقم أعماؿ خبلؿ سنة  4عدا 
كاحدة طيلة ا٠تمس سنوات، كمؤسستاف آخراف دل ٭تققا رقم أعماؿ خبلؿ سنتُت من سنوات الدراسة، قيم ىذه 

 (.07النسبة يوضحها ا١تلحق رقم )

 حقوؽ ا١تلكية سابعا:

( الذم يظهر ضمن جانب ا٠تصـو يف ا١تيزانية يف النسبة السادسة كإحدل 1ب )اجملموع ٨تتاج ىذا اٟتسا
نسب الكفاءة ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة، ابلعودة إذل القوائم ا١تالية ١تؤسسات عينة الدراسة كبغية اٟتصوؿ على 

قيمة سالبة( طيلة فًتة مؤسسات كانت حقوؽ ا١تلكية فيها ابٕتاه سالب ) 3قيمة حقوؽ ا١تلكية فيها، كجدان 
سنوات، كمؤسستاف أيضا سنة كاحدة،  3سنوات، كميليهما طيلة  4سنوات، كمؤسستاف طيلة  5الدراسة 

سنوات مدركسة، كتفسَت ذلك يعود إذل ارتفاع حجم ا٠تسائر يف ىذه  5كمؤسسة كاحدة خبلؿ سنتُت من أصل 
تفوؽ رأس ا١تاؿ ا١تمتلك أك أف حساب ا١توردين   ا١تؤسسات الذم يفوؽ حقوؽ ا١تلكية، كقد تكوف ىذه ا٠تسائر

( أكرب من األصوؿ، كىذا ما ينذر بعدـ  أكرب من النقدية ا١توجودة كمن ا١تخزكف، ٔتعٌت أف االلتزامات )ا٠تصـو
استمرارية ىذه ا١تؤسسات، ابألخص تلك اليت حققت قيم سالبة طيلة السنوات ا١تتتالية، قيم ىذه النسبة يوضحها 

 (.08م )ا١تلحق رق

كما ٨تتاج قيم حقوؽ ا١تلكية أيضا يف حساب معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية، ْتيث تكوف قيمة إٚتارل 
، عدا يف %1حقوؽ ا١تلكية يف مقاـ النسبة كصايف الربح يف بسطها، ىذا ا١تعدؿ يف أغلب ا١تؤسسات دل يتجاكز 

٣تموع حقوؽ ا١تلكية، قيم ىذا ا١تعدؿ مشاىدة، كتفسَت ذلك أف صايف الربح يف تلك ا١تشاىدات فاؽ  21
 (.10يوضحها ا١تلحق رقم )

 إٚتارل األصوؿ اثمنا:

٨تتاج ىذا اٟتساب يف قياس معدؿ العائد على األصوؿ، ْتيث تكوف قيمة إٚتارل األصوؿ يف مقاـ النسبة 
حدة منها مشاىدات كا 4، عدا يف %1كصايف الربح يف بسطها، ىذا ا١تعدؿ يف أغلب ا١تؤسسات دل يتجاكز 

بقيمة سالبة، كتفسَت ذلك أف صايف الربح يف تلك ا١تشاىدات فاؽ ٣تموع األصوؿ، قيم ىذا ا١تعدؿ يوضحها 
 (.09ا١تلحق رقم )

 األصوؿ ا١تتداكلة اتسعا:

سنستخدـ قيم األصوؿ ا١تتداكلة ٟتساب نسبتُت، األكذل نسبة التداكؿ كاليانية نسبة السيولة السريعة، يف  
كوف األصوؿ ا١تتداكلة يف بسط النسبة، الفرؽ بينهما ىو طرح )٥تزكانت قيد التنفيذ( من بسط كبل النسبتُت ت
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النسبة اليانية أم من األصوؿ ا١تتداكلة. شهدت نسبة التداكؿ ارتفاعا يف بعض ا١تؤسسات أم أف ىناؾ إمكانية  
لة يف مواعيد تتفق مع تواريخ كبَتة لتغطية كسداد االلتزامات اٞتارية قصَتة األجل بواسطة األصوؿ ا١تتداك 

(. كٓتصوص نسبة السيولة السريعة فكانت 11استحقاؽ ىذه االلتزامات، قيم ىذه النسبة يوضحها ا١تلحق رقم )
٦تاثلة لنسبة التداكؿ يف بعض ا١تؤسسات ا١تدركسة، كىذا نتيجة عدـ كجود ٥تزكانت قيد التنفيذ يف تلك 

يتواجد هبا ىذا اٟتساب لبعض السنوات، اثنتاف منها ليبلث مؤسسات دل  5ا١تؤسسات، ْتيث كانت ىناؾ 
 (.12سنوات، كاثنتاف أيضا لسنة كاحدة، كأخرل لسنتُت، قيم ىذه النسبة يوضحها ا١تلحق رقم )

بعد عرض كقياس متغَتات الدراسة أعبله، سنقـو يف ا١تبحث ا١توارل بعرض كتفسَت كمناقشة نتائج الدراسة، 
اليت مت طرحها سابقا، كمن أجل الوصوؿ إذل ا٢تدؼ كاإلجابة على تساؤؿ الدراسة،  كىذا على ضوء الفرضيات

سنقـو بتفصيل الفرضيات الرئيسية كىذا حىت يسهل لنا قياسها كٖتليلها كمن مث اٟتكم عليها، كمن أجل ذلك 
 ستكوف الفرضيات الرئيسية كالفرعية على النحو التارل:

 الفرضية الرئيسية األوىل:
 لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية. يوجد أثر 

 كتنقسم ىذه الفرضية الرئيسية إذل فرضيتُت فرعيتُت:
 ؛معدؿ العائد على األصوؿيوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على  -1
 .حقوؽ ا١تلكيةمعدؿ العائد على على  يوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية -2

 :ثانيةالفرضية الرئيسية ال
 .يوجد أثر لنسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية 

 فرضيات فرعية: 6كتنقسم ىذه الفرضية الرئيسية إذل 
 ؛معدؿ العائد على األصوؿٚتارل ا٠تصـو على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إ -1
 ؛معدؿ العائد على األصوؿيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف على  -2
معدؿ العائد على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة على  -3

 ؛األصوؿ
 ؛حقوؽ ا١تلكيةمعدؿ العائد على بة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو على يوجد أثر لنس -4
 ؛حقوؽ ا١تلكية معدؿ العائد على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف على  -5
حقوؽ معدؿ العائد على ا١تتداكلة على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو  -6

 .ا١تلكية
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 :ثالثةالفرضية الرئيسية ال

 .يوجد أثر لنسب الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية 
 فرضيات فرعية: 6كتنقسم ىذه الفرضية الرئيسية إذل 

 ؛معدؿ العائد على األصوؿيلية إذل صايف الربح على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغ -1
 ؛معدؿ العائد على األصوؿيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات على  -2
 ؛معدؿ العائد على األصوؿيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية على  -3
 ؛حقوؽ ا١تلكيةمعدؿ العائد على صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح على  يوجد أثر لنسبة -4
 ؛حقوؽ ا١تلكيةمعدؿ العائد على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات على  -5
 .حقوؽ ا١تلكيةعدؿ العائد على ميوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية على  -6

 :رابعةالفرضية الرئيسية ال
 .يوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية 

 كتنقسم ىذه الفرضية الرئيسية إذل فرضيتُت فرعيتُت:
 ؛نسبة التداكؿيوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على  -1
 .نسبة السيولة السريعةيوجد أثر لتغَتات صايف التدفقات النقدية التشغيلية على  -2

 :امسةالفرضية الرئيسية اخل
 .يوجد أثر لنسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية 

 فرضيات فرعية: 6كتنقسم ىذه الفرضية الرئيسية إذل 
 ؛نسبة التداكؿر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو على يوجد أث -1
 ؛نسبة التداكؿيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف على  -2
 ؛نسبة التداكؿيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة على  -3
 ؛نسبة السيولة السريعةيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو على  -4
 ؛نسبة السيولة السريعةيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف على  -5
 .نسبة السيولة السريعةتداكلة على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو ا١ت -6

 :سادسةالفرضية الرئيسية ال

 .يوجد أثر لنسب الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية 
 فرضيات فرعية: 6كتنقسم ىذه الفرضية الرئيسية إذل 

 ؛نسبة التداكؿيف الربح على يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صا -1
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 ؛نسبة التداكؿيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات على  -2
 ؛نسبة التداكؿيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية على  -3
 ؛نسبة السيولة السريعةالربح على  يوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف -4
 ؛نسبة السيولة السريعةيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات على  -5
 .نسبة السيولة السريعةيوجد أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية على  -6

 ائج الدراسةادلبحث الثالث: عرض وتفسًن ومناقشة نت
يف ىذا ا١تبحث عرض نتائج الدراسة ا١تتوصل إليها إبتباع ا٠تطوات األكلية اليت عرضناىا يف  سنحاكؿ

ا١تبحث السابق كٖتليلها كتفسَتىا كمناقشتها مع نتائج الدراسات السابقة، كسيكوف ىذا من خبلؿ تقسيم ىذا 
 ا١تبحث إذل ثبلثة مطالب كىي:

 دراسةا١تطلب األكؿ: عرض نتائج ال

 ا١تطلب الياين: ٖتليل كتفسَت نتائج الدراسة

 ا١تطلب اليالث: مناقشة نتائج الدراسة 

 ادلطلب األوؿ: عرض نتائج الدراسة
إذل ٣تموعة من  ، توصلنا((Panelمن خبلؿ معاٞتتنا لبياانت الدراسة كاستخداـ طريقة معطيات ابنل 

لذم يقيس العبلقة بُت تغَتات التدفقات النقدية التشغيلية النماذج سيتم ا١تفاضلة بينها كعرض النموذج األحسن ا
كاألداء ا١تارل ٦تيبل بنسب الرْتية كالسيولة، كسنقـو بتجزئة ىذا ا١تطلب إذل فرعُت، يتضمن كل فرع النتائج ا٠تاصة 

ا١تعتمدة  أبثر صايف التدفقات النقدية التشغيلية كنسب الكفاية كالكفاءة على مستول أحد مؤشرات األداء ا١تارل
 يف ىذه الدراسة.

الفرع األوؿ: عرض النتائج اخلاصة أبثر ادلتغًنات ادلستقلة )صايف التدفقات النقدية التشغيلية، نسب 
 :الكفاية ونسب الكفاءة( على رحبية ادلؤسسات

 (ROA)قمنا بقياس رْتية ا١تؤسسات من خبلؿ مؤشرين كما ذكران سابقا، معدؿ العائد على األصوؿ 
، ٢تذا سيتم عرض النتائج ا٠تاصة أبثر ا١تتغَتات ا١تستقلة مع ا١تتغَت (ROE)لعائد على حقوؽ ا١تلكية كمعدؿ ا

كالتوصل إذل أحسن ٪توذج يقيس العبلقة بينهما، مث نقـو بعرض النتائج ا٠تاصة أبثر  (ROA)التابع األكؿ 
 ٪توذج يقيس العبلقة بينهما. كالتوصل إذل أحسن (ROE)ا١تتغَتات ا١تستقلة مع ا١تتغَت التابع الياين 
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ومعدؿ العائد على األصوؿ  NOCFأوال: عرض النتائج اخلاصة بصايف التدفقات النقدية التشغيلية 
ROA: 

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1

 ROAو  NOCF(: نتائج النموذج التجميعي لػػػِ 3-12اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 7676.226 0.000 -4.630 -9.17E- 12 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)طريق برانمج  عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن -2

 ROAو  NOCFلػػػِ  أثًنات الثابتة(: نتائج منوذج الت13 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 755.6357 0.000 -4.432 -8.73E- 12 NOCF 

 (Eviews 9)١تخرجات برانمج  من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 ROAو  NOCFلػػػِ أثًنات العشوائية (: نتائج منوذج الت3-14اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 7779.777 0.000 -4.719 -9.14E- 12 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 اختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَتين من بُت النماذج السابقة: -4

، حيث يهدؼ إذل Breusch-Pagan (LM) نقـو اب١تفاضلة بُت النماذج السابقة ابستخداـ اختبار
االختيار ما بُت كل من ٪توذج اال٨تدار التجميعي أك ما بُت ٪توذج التأثَتات اليابتة كالعشوائية من خبلؿ اختبار 

، H1كنقبل الفرضية  H0، فإننا نرفض الفرضية 0.05عند مستول معنوية أقل من  LMفرضياتو، فإذا كانت 
 كالتارل:  (LM)كتعطى فرضيات اختبار 

H0 :.نقبل ٪توذج اال٨تدار التجميعي 

H1.نقبل ٪توذج التأثَتات اليابتة أك العشوائية : 

 :(LM)كاٞتدكؿ ا١توارل يوضح اختبار 
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 ROAو  NOCFللمفاضلة بٌن مناذج  (LM)(: اختبار 3-15اجلدوؿ رقم )
Both Test Hypothesis 

Time 

Cross-Section  

0.700339 

(0.4027) 

0.074451 

(0.7850) 

0.625888 

(0.4289) 
Breusch-Pagan 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

، H0، كعليو فإننا نقبل 0.05أكرب من  (Breusch-Pagan)من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله ٧تد أف احتماؿ ا٠تطأ 

 أم أّف ٪توذج اال٨تدار التجميعي ىو ا١تبلئم.

 :ROAنسب الكفاية ومعدؿ العائد على األصوؿ بعرض النتائج اخلاصة  اثنيا:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1

 ROAو  لنسب الكفاية(: نتائج النموذج التجميعي 16 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 7676.226 0.000 16.074 0.2109 OCFTL 

0.955 -0.056 -4.06E-09 OCFII 

0.871 0.162 0.00031 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)ها عن طريق برانمج عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل علي -2

 ROAو  لنسب الكفاية منوذج التأثًنات الثابتة(: نتائج 17 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 755.6357 0.000 15.058 0.2153 OCFTL 

0.726 0.350 2.78E-08 OCFII 

0.302 -1.034 -0.0024 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 ROA و لنسب الكفاية عشوائيةمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 18 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 7779.777 0.000 16.179 0.2119 OCFTL 

0.998 0.0023 1.70E-10 OCFII 

0.967 0.0019 -7.92E-05 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 من بُت النماذج السابقة: اتيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت اخت -4

هبدؼ عدـ إ٫تاؿ  ROAٔتا أننا قمنا إبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَت التابع األكؿ 
إف النموذج التجميعي كوهنا مشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية، كعليو ف  –أتثَتات ا١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها 

( كمعدؿ العائد على  OCFTL ، OCFII ،OCFCLيعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب الكفاية )
 .0.05أكرب من  (Breusch-Pagan)حيث أف احتماؿ ا٠تطأ ، ROAاألصوؿ 

 :ROAاثلثا: عرض النتائج اخلاصة نسب الكفاءة ومعدؿ العائد على األصوؿ 
 كالتارل:  (Eviews 9)اصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج عرض النتائج ا٠ت -1

 ROAو لنسب الكفاءة (: نتائج النموذج التجميعي 19 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 7676.226 0.295 -1.049 -9.27E-05 OCFNI 

0.463 -0.734 -0.0001 OCFNS 

0.000 24.670 0.0251 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 ROAو  لنسب الكفاءة الثابتةمنوذج التأثًنات (: نتائج 20 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 755.6357 0.363 -0.910 -8.75E-05 OCFNI 

0.656 -0.446 -0.0001 OCFNS 

0.000 22.802 0.0250 OCFE 

 (Eviews 9)مج من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات بران ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 ROAو  لنسب الكفاءة عشوائيةمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 21 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 7779.777 0.294 -1.052 -9.27E-05 OCFNI 

0.485 -0.698 -0.00016 OCFNS 

0.000 24.697 0.0251 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 من بُت النماذج السابقة: اتاختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت  -4



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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هبدؼ عدـ إ٫تاؿ  ROAإبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَت التابع األكؿ  ٔتا أننا قمنا
كوهنا مشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية، كعليو فإف النموذج التجميعي   –أتثَتات ا١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها 

( كمعدؿ العائد على OCFNI  ،OCFNS  ،OCFEيعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب الكفاءة )
 .0.05أكرب من  (Breusch-Pagan)حيث أف احتماؿ ا٠تطأ ، ROAاألصوؿ 

ومعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية  NOCFرابعا: عرض النتائج اخلاصة بصايف التدفقات النقدية التشغيلية 
ROE: 

 كالتارل:  (Eviews 9) عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج -1

 ROEو  NOCF(: نتائج النموذج التجميعي لػػػِ 22 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 16559.54 0.000 -5.677 -9.65E-11 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 ROEو  NOCFلػػػِ  أثًنات الثابتة(: نتائج منوذج الت23 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 1857.977 0.000 -4. 997 -8.99E- 11 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 ROEو  NOCFلػػػِ أثًنات العشوائية (: نتائج منوذج الت24 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 16559.54 0.000 -5.473 -9.65E- 11 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 سابقة:اختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَتين من بُت النماذج ال -4

، حيث يهدؼ إذل االختيار ما بُت كل من ٪توذج (LM)نقـو اب١تفاضلة بُت النماذج السابقة ابستخداـ اختبار 
عند  LMاال٨تدار التجميعي أك ما بُت ٪توذج التأثَتات اليابتة كالعشوائية من خبلؿ اختبار فرضياتو، فإذا كانت 

  (LM)، كتعطى فرضيات اختبار H1كنقبل الفرضية  H0، فإننا نرفض الفرضية 0.05مستول معنوية أقل من 
 كالتارل:

 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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H0.نقبل ٪توذج اال٨تدار التجميعي : 

H1.نقبل ٪توذج التأثَتات اليابتة أك العشوائية : 

 :(LM)كاٞتدكؿ ا١توارل يوضح اختبار 

 ROEو  NOCFللمفاضلة بٌن مناذج  (LM)(: اختبار 25 -3اجلدوؿ رقم )
Both Test Hypothesis 

Time 

Cross-Section  

1.998802 

(0.1574) 

0.481151 

(0.4879) 

1.517651 

(0.2180) 
Breusch-Pagan 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

، H0نقبل ، كعليو فإننا 0.05أكرب من  (Breusch-Pagan)من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله ٧تد أف احتماؿ ا٠تطأ 

 أم أّف ٪توذج اال٨تدار التجميعي ىو ا١تبلئم.

 :ROEنسب الكفاية ومعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية بخامسا: عرض النتائج اخلاصة 
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1

 ROEو  لنسب الكفاية (: نتائج النموذج التجميعي26 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 16559.54 0.000 23.894 2.689157 OCFTL 

0.7636 0.301 1.86E-07 OCFII 

0.0008 -3.392 -0.056477 OCFCL 

 (Eviews 9) من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 ROEو  لنسب الكفاية منوذج التأثًنات الثابتة(: نتائج 27 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 1857.977 0.000 20.649 2.697330 OCFTL 

0.3008 1.038 7.51E-07 OCFII 

0.0002 -3.872 -0.082697 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل: (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 

 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 ROEو  لنسب الكفاية عشوائيةمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 28 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 16559.54 0.000 23.035 2.689157 OCFTL 

0.7718 0.290 1.86E-07 OCFII 

0.0013 -3.270 -0.056477 OCFCL 

 (Eviews 9)داد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج من إع ادلصدر:

 من بُت النماذج السابقة: اتاختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت  -4

هبدؼ عدـ إ٫تاؿ  ROEٔتا أننا قمنا إبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَت التابع الياين 
كوهنا مشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية، كعليو فإف النموذج التجميعي   –١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها أتثَتات ا

( كمعدؿ العائد على  OCFTL ، OCFII ،OCFCLيعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب الكفاية )
 .0.05أكرب من  (Breusch-Pagan)حيث أف احتماؿ ا٠تطأ ، ROEحقوؽ ا١تلكية 

 :ROEنسب الكفاءة ومعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية بسادسا: عرض النتائج اخلاصة 
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1

 ROEو لنسب الكفاءة (: نتائج النموذج التجميعي 29 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 16559.54 0.186 -1.325 -0.001004 OCFNI 

0.984 0.019 4.01E-05 OCFNS 

0.000 36.539 0.319429 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)يابتة احملصل عليها عن طريق برانمج عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات ال -2

 ROEو  لنسب الكفاءة منوذج التأثًنات الثابتة(: نتائج 30 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 1857.977 0.216 -1.241 -0.001089 OCFNI 

0.727 0.349 0.000764 OCFNS 

0.000 31.974 0.321350 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 

 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 ROEو  لنسب الكفاءة شوائيةعمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 31 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.99 0.000 16559.54 0.202 -1.278 -0.001004 OCFNI 

0.984 0.019 4.01E-05 OCFNS 

0.000 35.225 0.319429 OCFE 

 (Eviews 9)مج من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات بران ادلصدر:

 من بُت النماذج السابقة: اتاختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت  -4

هبدؼ عدـ إ٫تاؿ  ROEٔتا أننا قمنا إبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَت التابع الياين 
دية التشغيلية، كعليو فإف النموذج التجميعي كوهنا مشتقة من التدفقات النق  –أتثَتات ا١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها 

( كمعدؿ العائد على OCFNI  ،OCFNS  ،OCFEيعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب الكفاءة )
 .0.05أكرب من  (Breusch-Pagan)حيث أف احتماؿ ا٠تطأ ، ROEحقوؽ ا١تلكية 

صايف التدفقات النقدية التشغيلية، نسب الكفاية الفرع الثاين: عرض النتائج اخلاصة أبثر ادلتغًنات ادلستقلة )
 :ونسب الكفاءة( على سيولة ادلؤسسات

كنسبة السيولة  (CR)قمنا بقياس سيولة ا١تؤسسات من خبلؿ مؤشرين كما ذكران سابقا، نسبة التداكؿ 
كالتوصل  (CR)كؿ ، ٢تذا سيتم عرض النتائج ا٠تاصة أبثر ا١تتغَتات ا١تستقلة مع ا١تتغَت التابع األ(QR)السريعة 

إذل أحسن ٪توذج يقيس العبلقة بينهما، مث نقـو بعرض النتائج ا٠تاصة أبثر ا١تتغَتات ا١تستقلة مع ا١تتغَت التابع الياين 
(QR) .كالتوصل إذل أحسن ٪توذج يقيس العبلقة بينهما 

 :CR و نسبة التداوؿ NOCFأوال: عرض النتائج اخلاصة بصايف التدفقات النقدية التشغيلية 
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1

 CRو  NOCF(: نتائج النموذج التجميعي لػػػِ 32 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.26 0.000 9.713114 0.0296 -2.191 -3.23E-10 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 

 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 CRو  NOCFلػػػِ  أثًنات الثابتة(: نتائج منوذج الت33 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.67 0.000 4.966362 0.0694 -1.829 -2.14E-10 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 CRو  NOCFلػػػِ أثًنات العشوائية (: نتائج منوذج الت34 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.372424 0.0059 -2.783 -3.20E-10 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 اختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَتين من بُت النماذج السابقة: -4

، حيث يهدؼ إذل االختيار ما بُت كل من (LM)نقـو اب١تفاضلة بُت النماذج السابقة ابستخداـ اختبار  -أ
 LMفرضياتو، فإذا كانت  ٪توذج اال٨تدار التجميعي أك ما بُت ٪توذج التأثَتات اليابتة كالعشوائية من خبلؿ اختبار

، كتعطى فرضيات اختبار H1كنقبل الفرضية  H0، فإننا نرفض الفرضية 0.05عند مستول معنوية أقل من 
(LM)  :كالتارل 

H0.نقبل ٪توذج اال٨تدار التجميعي : 
H1.نقبل ٪توذج التأثَتات اليابتة أك العشوائية : 

 :(LM)كاٞتدكؿ ا١توارل يوضح اختبار 
 CRو  NOCFللمفاضلة بٌن مناذج  (LM)(: اختبار 35 -3اجلدوؿ رقم )

Both Test Hypothesis 

Time 

Cross-Section  

7.809019 

(0.0052) 

0.539367 

(0.4627) 

7.269652 

(0.0070) 
Breusch-Pagan 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 H0، كعليو فإننا نرفض 0.05أقل من  (Breusch-Pagan)دكؿ أعبله ٧تد أف احتماؿ ا٠تطأ من خبلؿ اٞت

 إما النموذج اليابت أك العشوائي.ىو ا١تبلئم نموذج الأم أّف ، H1كنقبل 

( لبلختيار ما بُت النموذج العشوائي أك اليابت من خبلؿ اختبار 1978) Hausmanنستخدـ اختبار  -ب
   test   Hausman، كتعطى فرضياتH1كنقبل  H0فإننا نرفض  0.05الحتماؿ أقل من فرضياتو، فإذا كاف ا

 كالتارل:



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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H0.نقبل ٪توذج التأثَتات العشوائية : 

H1.نقبل ٪توذج التأثَتات اليابتة : 

 CRو  NOCFللمفاضلة بٌن مناذج  Hausmanاختبار نتائج (: 36 -3اجلدوؿ رقم )
Prob Chi-Sq. d.f 

 

Chi-Sq.  

Statistic 

Test Summary 

 0.000  7 121.439427 
 

Cross-section random 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

، أم نقبل ٪توذج H1كنقبل  H0أم أننا نرفض  0.05نبلحظ من اٞتدكؿ أعبله أف قيمة االحتماؿ أقل من 
 حيث يعترب أكير معنوية ككفاءة يف ٖتليل بياانت الدراسة عن النماذج األخرل. التأثَتات اليابتة،

 .CRك  NOCF إذف النموذج اليابت ىو أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت -

 :CRاثنيا: عرض النتائج اخلاصة نسب الكفاية و نسبة التداوؿ 
 كالتارل:  (Eviews 9)برانمج عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق  -1

 CRو  لنسب الكفاية(: نتائج النموذج التجميعي 37 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.26 0.000 9.713114 0.028  -2.207 -2.155199 OCFTL 

0.301 1.035 5.56E-06 OCFII 

0.000 8.041 1.161025 OCFCL 

 (Eviews 9)ن إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج م ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 CRو  لنسب الكفاية منوذج التأثًنات الثابتة(: نتائج 38 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.67 0.000 4.966362 0.368 -0.902 -0.767626 OCFTL 

0.393 0.855 4.03E-06 OCFII 

0.0003 3.720 0.517172 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)وذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج عرض النتائج ا٠تاصة بنم -3

 

 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 CRو  لنسب الكفاية عشوائيةمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 39 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.372424 0.0068 -2.738 -2.101004 OCFTL 

0.2303 1.203 5.08E-06 OCFII 

0.000 9.986 1.136742 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 من بُت النماذج السابقة: اتاختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت  -4

هبدؼ عدـ إ٫تاؿ أتثَتات  CRستقلة على ا١تتغَت التابع األكؿ ٔتا أننا قمنا إبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١ت
كوهنا مشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية، كعليو فإف ٪توذج التأثَتات اليابتة   –ا١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها 

كنسبة التداكؿ  ( OCFTL ، OCFII ،OCFCLيعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب الكفاية )
CR،  حيث أف احتماؿ ا٠تطأ(test   Hausman)  0.05أقل من. 

 :CRنسب الكفاءة ونسبة التداوؿ باثلثا: عرض النتائج اخلاصة 
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1

 CRو لنسب الكفاءة (: نتائج النموذج التجميعي 40 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.26 0.000 9.713114 0.756 -0.310 -0.002040 OCFNI 

0.000 -3.061 -0.053916 OCFNS 

0.156 0.882 0.066891 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)نتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج عرض ال -2

 CRو  لنسب الكفاءة منوذج التأثًنات الثابتة(: نتائج 41 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.67 0.000 4.966362 0.699 -0.386 -0.002206 OCFNI 

0.000 -3.453 -0.049192 OCFNS 

0.805 0.247 0.016180 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 

 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 CRو  لنسب الكفاءة عشوائيةمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 42 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.372424 0.685 -0.405 -0.002092 OCFNI 

0.000 -3.932 -0.054067 OCFNS 

0.277 1.089 0.064922 OCFE 

 (Eviews 9)ائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج من إعداد الطالب ابالعتماد على نت ادلصدر:

 من بُت النماذج السابقة: اتاختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت  -4

هبدؼ عدـ إ٫تاؿ أتثَتات  CRٔتا أننا قمنا إبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَت التابع األكؿ  
كوهنا مشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية، كعليو فإف ٪توذج التأثَتات اليابتة   – ا١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها

( كنسبة التداكؿ OCFNI  ،OCFNS  ،OCFEيعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب الكفاءة )
CR ، حيث أف احتماؿ ا٠تطأ(test   Hausman)  0.05أقل من. 

 :QRو نسبة السيولة السريعة  NOCFقات النقدية التشغيلية رابعا: عرض النتائج اخلاصة بصايف التدف
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1

 QRو  NOCF(: نتائج النموذج التجميعي لػػػِ 43 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.529616 0.032 -2.158 -3.19E-10 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 QRو  NOCFلػػػِ  أثًنات الثابتةت(: نتائج منوذج ال44 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.67 0.000 4.968652 0.076 -1.785 -2.09E-10 NOCF 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 كالتارل:  (Eviews 9)شوائية احملصل عليها عن طريق برانمج عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات الع -3

 QRو  NOCFلػػػِ أثًنات العشوائية (: نتائج منوذج الت45 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.306096 0.006 -2.759 -3.17E-10 NOCF 

 (Eviews 9)نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج من إعداد الطالب ابالعتماد على  ادلصدر:

 اختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَتين من بُت النماذج السابقة: -4



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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، حيث يهدؼ إذل االختيار ما بُت كل من (LM)نقـو اب١تفاضلة بُت النماذج السابقة ابستخداـ اختبار  -أ
 LMالتأثَتات اليابتة كالعشوائية من خبلؿ اختبار فرضياتو، فإذا كانت  ٪توذج اال٨تدار التجميعي أك ما بُت ٪توذج

، كتعطى فرضيات اختبار H1كنقبل الفرضية  H0، فإننا نرفض الفرضية 0.05عند مستول معنوية أقل من 
(LM)  :كالتارل 

H0.نقبل ٪توذج اال٨تدار التجميعي : 

H1.نقبل ٪توذج التأثَتات اليابتة أك العشوائية : 

 :(LM)دكؿ ا١توارل يوضح اختبار كاٞت

 QRو  NOCFللمفاضلة بٌن مناذج  (LM)(: اختبار 46 -3اجلدوؿ رقم )
Both Test Hypothesis 

Time 

Cross-Section  

8.282379 

(0.0040) 

0.814864 

(0.3667) 

7.467515 

(0.0063) 
Breusch-Pagan 

 (Eviews 9)حصائي ١تخرجات برانمج من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإل ادلصدر:

 H0، كعليو فإننا نرفض 0.05أقل من  (Breusch-Pagan)من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله ٧تد أف احتماؿ ا٠تطأ 

 إما النموذج اليابت أك العشوائي.ىو ا١تبلئم نموذج الأم أّف ، H1كنقبل 

أك اليابت من خبلؿ اختبار ( لبلختيار ما بُت النموذج العشوائي 1978) Hausmanنستخدـ اختبار  -ب
   test   Hausman، كتعطى فرضياتH1كنقبل  H0فإننا نرفض  0.05فرضياتو، فإذا كاف االحتماؿ أقل من 

 كالتارل:

H0.نقبل ٪توذج التأثَتات العشوائية : 

H1.نقبل ٪توذج التأثَتات اليابتة : 

 QRو  NOCFللمفاضلة بٌن مناذج  Hausmanاختبار نتائج (: 47 -3اجلدوؿ رقم )
Prob Chi-Sq. d.f 

 

Chi-Sq.  

Statistic 

Test Summary 

 0.000  7 126.480455 Cross-section random 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

، أم نقبل ٪توذج H1كنقبل  H0أم أننا نرفض  0.05نبلحظ من اٞتدكؿ أعبله أف قيمة االحتماؿ أقل من 
 التأثَتات اليابتة، حيث يعترب أكير معنوية ككفاءة يف ٖتليل بياانت الدراسة عن النماذج األخرل.

 .QRك  NOCF إذف النموذج اليابت ىو أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت -



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 :QRنسب الكفاية و نسبة السيولة السريعة بخامسا: عرض النتائج اخلاصة 
 كالتارل:  (Eviews 9)نتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج عرض ال -1

 QRو  لنسب الكفاية(: نتائج النموذج التجميعي 48 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.529616 0.033 -2.140 -2.092893 OCFTL 

0.277 1.089 5.86E-06 OCFII 

0.000 7.954 1.150662 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 QRو  لنسب الكفاية التأثًنات الثابتةمنوذج (: نتائج 49 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.67 0.000 4.968652 0.372 -0.895 -0.760609 OCFTL 

0.385 0.870 4.09E-06 OCFII 

0.000 3.646 0.506477 OCFCL 

 (Eviews 9)خرجات برانمج من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١ت ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية احملصل عليها عن طريق برانمج  -3

 QRو  لنسب الكفاية عشوائيةمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 50 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.306096 0.007 -2.695 -2.059915 OCFTL 

0.190 1.312 5.52E-06 OCFII 

0.000 10.016 1.134662 OCFCL 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 من بُت النماذج السابقة: اتاختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت  -4

هبدؼ عدـ إ٫تاؿ أتثَتات  QRا أننا قمنا إبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَت التابع الياين ٔت
كوهنا مشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية، كعليو فإف ٪توذج التأثَتات اليابتة   –ا١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها 

كنسبة السيولة  ( OCFTL ، OCFII ،OCFCLلكفاية )يعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب ا
 .0.05أقل من  (test   Hausman)حيث أف احتماؿ ا٠تطأ ، QRالسريعة 

 :QRنسب الكفاءة ونسبة السيولة السريعة بسادسا: عرض النتائج اخلاصة 
 رل:كالتا  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة ابلنموذج التجميعي احملصل عليها عن طريق برانمج  -1



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 QRو لنسب الكفاءة (: نتائج النموذج التجميعي 51 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.529616 0.716 -0.363 -0.002394 OCFNI 

0.000 -3.026 -0.053402 OCFNS 

0.404 0.835 0.063497 OCFE 

 (Eviews 9)د على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج من إعداد الطالب ابالعتما ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات اليابتة احملصل عليها عن طريق برانمج  -2

 QRو  لنسب الكفاءة منوذج التأثًنات الثابتة(: نتائج 52 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.67 0.000 4.968652 0.709 -0.372 -0.002127 OCFNI 

0.000 -3.427 -0.048781 OCFNS 

0.798 0.256 0.016741 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:
 كالتارل:  (Eviews 9)احملصل عليها عن طريق برانمج  عرض النتائج ا٠تاصة بنموذج التأثَتات العشوائية -3

 QRو  لنسب الكفاءة عشوائيةمنوذج التأثًنات ال(: نتائج 53 -3اجلدوؿ رقم )

R
2

 Sig F- test Sig T- test Coefficient Model 

0.25 0.000 9.306096 0.639 -0.469 -0.002412 OCFNI 

0.000 -3.899 -0.053526 OCFNS 

0.294 1.051 0.062396 OCFE 

 (Eviews 9)من إعداد الطالب ابالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي ١تخرجات برانمج  ادلصدر:

 من بُت النماذج السابقة: اتاختيار أحسن ٪توذج يُظهر العبلقة بُت ا١تتغَت  -4

هبدؼ عدـ إ٫تاؿ أتثَتات  QRالياين ٔتا أننا قمنا إبدخاؿ كحساب أثر ٚتيع ا١تتغَتات ا١تستقلة على ا١تتغَت التابع 
كوهنا مشتقة من التدفقات النقدية التشغيلية، كعليو فإف ٪توذج التأثَتات اليابتة   –ا١تتغَتات ا١تستقلة فيما بينها 

( كنسبة السيولة OCFNI  ،OCFNS  ،OCFEيعترب أحسن ٪توذج إلظهار العبلقة بُت نسب الكفاءة )
 .0.05أقل من  (test   Hausman)طأ حيث أف احتماؿ ا٠ت، QRالسريعة 

 ادلطلب الثاين: ربليل وتفسًن نتائج الدراسة
ٖتليل النتائج ا١تتوصل إليها، كاليت مت عرضها يف ا١تطلب السابق كتفسَتىا، من  سنحاكؿ يف ىذا ا١تطلب

، كيف الفرع الياين خبلؿ تقسيم ىذا ا١تطلب إذل فرعُت، يف الفرع األكؿ سنتناكؿ ٖتليل النتائج كاختبار الفرضيات
 سنتناكؿ تفسَت النتائج ا١تتوصل إليها.



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث
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 الفرع األوؿ: ربليل نتائج الدراسة

 التدفقات النقدية التشغيلية ورحبية ادلؤسسات:صايف أوال: ابلنسبة لعالقة 
 :( ابعتبار٫تا أحسن النماذج لتفسَت العبلقة بُت ا١تتغَتات ما يلي22 -3(، )12-3نبلحظ من خبلؿ اٞتداكؿ )

على معدؿ  NOCFلتأثَت صايف التدفقات النقدية التشغيلية  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
(، كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.000( بداللة إحصائية )4.630-تساكم ) (ROA)العائد على األصوؿ 

كمعدؿ  NOCFالتشغيلية  ، أم توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت صايف التدفقات النقدية0.05
 b0يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة بينهما ٯتكن معرفتها من خبلؿ قيمة  (ROA)العائد على األصوؿ 

 NOCF(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة سلبية، أم أف صايف التدفقات النقدية التشغيلية 9.17-تساكم )
 .(ROA)ٮتفض من معدؿ العائد على األصوؿ  

كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  NOCFا ابلنسبة لعبلقة صايف التدفقات النقدية التشغيلية أم
(ROE) يُظهرىا اختبار ،(T)  حيث نبلحظ أف قيمة(T) ( 0.000( بداللة إحصائية )5.677-تساكم ،)

فقات النقدية ، أم توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت صايف التد0.05كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 
يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة بينهما  (ROE)كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  NOCFالتشغيلية 

(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة سلبية، أم أف صايف التدفقات 9.65-تساكم ) b0ٯتكن معرفتها من خبلؿ قيمة 
 .(ROE)حقوؽ ا١تلكية  ٮتفض من معدؿ العائد على NOCFالنقدية التشغيلية 

من خبلؿ ما سبق ٯتكننا القوؿ أنو توجد عبلقة سلبية ذات داللة إحصائية بُت صايف التدفقات النقدية 
)أم أف زايدة صايف التدفقات النقدية التشغيلية  (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ  NOCFالتشغيلية 
NOCF بوحدة كاحدة يؤدم إذل خفض معدؿ العائد على األصوؿ (ROA) ( كما توجد 9.17-ٔتقدار ،))

كمعدؿ العائد على  NOCFعبلقة سلبية ذات داللة إحصائية كذلك بُت صايف التدفقات النقدية التشغيلية 
بوحدة كاحدة يؤدم إذل  NOCF)أم أف زايدة صايف التدفقات النقدية التشغيلية  (ROE)حقوؽ ا١تلكية 

 NOCF((، يعٍت ىذا أف زايدة 9.65-ٔتقدار ) (ROE)خفض كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية 
للمؤسسات عينة الدراسة ال ٭تسن من مستول رْتيتها يف ا١تدل القصَت، كٔتا أف ىناؾ عبلقة بُت ا١تتغَتات، فهذا 

على مستوى رحبية  NOCF قبوؿ الفرضية األوىل لثبوت األثر إحصائيا، وابلتايل يوجد أثر لتغًناتيعٍت 
 ل الدراسة.ادلؤسسات الصناعية زل

 اثنيا: ابلنسبة لعالقة نسب الكفاية ورحبية ادلؤسسات:
 ( ابعتبار٫تا أحسن النماذج لتفسَت العبلقة بُت ا١تتغَتات ما يلي:26 -3(، )16-3نبلحظ من خبلؿ اٞتداكؿ )
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 ROE ك ROAعلى مستول  OCFTLعبلقة كأثر  -1

 (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ  OCFTLا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم توجد عبلقة ذات 0.05(، كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.000( بداللة إحصائية )16.074تساكم )

يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة بينهما ٯتكن معرفتها  ROAك OCFTLداللة إحصائية معنوية بُت 
يزيد من  OCFTLم أف العبلقة بينهما عبلقة موجبة، أم أف ارتفاع (، أ0.2109تساكم ) b0من خبلؿ قيمة 

 .(ROA) معدؿ العائد على األصوؿ 

حيث  (T)، يُظهرىا اختبار (ROE)كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  OCFTLأما ابلنسبة لعبلقة 
، 0.05وية (، كىي أقل من النسبة ا١تعن0.000( بداللة إحصائية )23.894تساكم ) (T)نبلحظ أف قيمة 

يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة  ROEك OCFTLأم توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 
(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة موجبة، أم أف ارتفاع 2.68تساكم ) b0بينهما ٯتكن معرفتها من خبلؿ قيمة 

OCFTL  يزيد من معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية(ROE). 

 ROEك  ROAعلى مستول  OCFII بلقة كأثرع -2

 (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ  OCFIIا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.955( بداللة إحصائية )0.056-تساكم )

 .ROAك OCFIIذات داللة إحصائية معنوية بُت 

حيث  (T)، يُظهرىا اختبار (ROE)كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  OCFIIأما ابلنسبة لعبلقة 
، أم 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.763( بداللة إحصائية )0.301تساكم ) (T)نبلحظ أف قيمة 

 .ROEك OCFIIأنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 

 ROEك  ROAعلى مستول  OCFCL عبلقة كأثر -3

 (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ  OCFCLا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.871( بداللة إحصائية )0.162تساكم )

 .ROAك OCFCL ذات داللة إحصائية معنوية بُت

حيث  (T)، يُظهرىا اختبار (ROE)كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  OCFCLابلنسبة لعبلقة أما 
، 0.05(، كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.0008( بداللة إحصائية )3.392-تساكم ) (T)نبلحظ أف قيمة 

ة ا١توجودة يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلق ROEك OCFCLأم توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 
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(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة سالبة، أم أف ارتفاع 0.056-تساكم ) b0بينهما ٯتكن معرفتها من خبلؿ قيمة 
OCFCL  يؤدم إذل ا٩تفاضROE. 

)أم  ROAك OCFTLمن خبلؿ ما سبق ٯتكننا القوؿ أنو توجد عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت 
((، كما أنو ال توجد عبلقة بُت  0.2109ٔتقدار ) ROAذل زايدة بوحدة كاحدة يؤدم إ OCFTLأف زايدة 
 .ROAمع  OCFCLك  OCFIIكل من 

بوحدة  OCFTL)أم أف زايدة  ROEك OCFTLأيضا توجد عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت 
 ، كتوجد عبلقةROE ك OCFII((، كما أنو ال توجد عبلقة بُت 2.68ٔتقدار ) ROEكاحدة يؤدم إذل زايدة 

بوحدة كاحدة يؤدم إذل خفض  OCFCL)أم أف زايدة  ROEك  OCFCLسالبة ذات داللة إحصائية بُت 
ROE ( 0.056ٔتقدار.)) 

كبناء على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية اليانية فإنو يتم قبوؿ الفرضية الفرعية األكذل كرفض الفرضية الفرعية 
كقبوؿ الفرضية الفرعية الرابعة كالسادسة كرفض الفرضية الفرعية  ،ROAاليانية كاليالية ا١تتعلقة بنسب الكفاية ك

وديكن تلخيص نتائج الفرضية الرئيسية الثانية ابلقوؿ: أنو مل يكن ، ROE كا٠تامسة ا١تتعلقة بنسب الكفاية 
على مؤشرات الرحبية  OCFII لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل فوائد الديوف معنوي ىناؾ أثر

(ROA ،ROE) ولنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل متوسط اخلصـو ادلتداولة ،OCFCL  على
، يف حٌن ىناؾ أثرا معنواي لكل من صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل ROAمعدؿ العائد على األصوؿ 

لنقدية ولنسبة صايف التدفقات ا ،(ROA ،ROE)على مؤشرات الرحبية   OCFTLإمجايل اخلصـو 
 .ROEعلى معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية  OCFCLالتشغيلية إىل متوسط اخلصـو ادلتداولة 

 اثلثا: ابلنسبة لعالقة نسب الكفاءة ورحبية ادلؤسسات:
 ( ابعتبار٫تا أحسن النماذج لتفسَت العبلقة بُت ا١تتغَتات ما يلي:29 -3(، )19-3نبلحظ من خبلؿ اٞتداكؿ )

 ROEك  ROAعلى مستول  OCFNIعبلقة كأثر  -1

 (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ  OCFNIا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.295( بداللة إحصائية )1.049-تساكم )

 .ROAك OCFNIذات داللة إحصائية معنوية بُت 
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حيث  (T)، يُظهرىا اختبار (ROE)كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  OCFNIسبة لعبلقة أما ابلن
، 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.186( بداللة إحصائية )1.325-تساكم ) (T)نبلحظ أف قيمة 

 .ROEك OCFNIأم أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 

 ROEك  ROA تولعلى مس OCFNS عبلقة كأثر -2

 (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ  OCFNSا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.463( بداللة إحصائية )0.734-تساكم )

 .ROAك OCFNSذات داللة إحصائية معنوية بُت 

حيث  (T)، يُظهرىا اختبار (ROE)كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  OCFNSقة أما ابلنسبة لعبل
، أم 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.984( بداللة إحصائية )0.019تساكم ) (T)نبلحظ أف قيمة 

 .ROEك OCFNSأنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 

 ROEك  ROAعلى مستول  OCFEعبلقة كأثر  -3

 (ROA)كمعدؿ العائد على األصوؿ  OCFEا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم توجد عبلقة ذات 0.05(، كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.000( بداللة إحصائية )24.670تساكم )

ودة بينهما ٯتكن معرفتها من يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توج ROAك OCFEداللة إحصائية معنوية بُت 
يزيد من معدؿ  OCFE(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة موجبة، أم أف ارتفاع 0.025تساكم ) b0خبلؿ قيمة 

 .(ROA) العائد على األصوؿ 

حيث  (T)، يُظهرىا اختبار (ROE)كمعدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية  OCFEأما ابلنسبة لعبلقة 
، 0.05(، كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.000( بداللة إحصائية )36.539تساكم ) (T)نبلحظ أف قيمة 

يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة  ROEك OCFEأم أنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 
فاع (، أم أف العبلقة بينهما عبلقة موجبة، أم أف ارت0.319تساكم ) b0بينهما ٯتكن معرفتها من خبلؿ قيمة 

OCFE يزيد من معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية (ROE). 

      ROAمع OCFNS ك OCFNIمن خبلؿ ما سبق ٯتكننا القوؿ أنو ال توجد عبلقة بُت كل من 
 OCFE)أم أف زايدة ROE ك ROAمع  OCFE، كتوجد عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت ROEك

 على الًتتيب(. 0.319ك 0.025ر ٔتقداROE ك ROAبوحدة كاحدة يؤدم إذل زايدة 

بناء على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية اليالية فإنو يتم رفض الفرضيات الفرعية األكذل كاليانية ا١تتعلقة 
كقبوؿ الفرضية الفرعية اليالية، كرفض الفرضيات الفرعية الرابعة كا٠تامسة ا١تتعلقة بنسب  ROAبنسب الكفاءة 
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أنو مل يكن  وديكن تلخيص الفرضية الرئيسية الثالثة ابلقوؿ:ة الفرعية السادسة، كقبوؿ الفرضي ROEالكفاءة 
وصايف  (OCFNI)الربح الصايف نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل كل من لمعنوي ىناؾ أثر 

نسبة صايف ، يف حٌن ىناؾ أثرا معنواي ل(ROA ،ROE)على مؤشرات الرحبية  (OCFNS) ادلبيعات
 .(ROA ،ROE)على مؤشرات الرحبية  (OCFE)النقدية التشغيلية إىل حقوؽ ادللكية  التدفقات

Rأما ابلنسبة الختبار 
، NOCFا٠تاص ٔتعامل ٖتديد النماذج يشَت إذل أف ا١تتغَتات ا١تستقلة ٣تتمعة ) 2

 نسب الكفاية كنسب الكفاءة( تفسر:

 99% ( من معدؿ العائد على األصوؿROA؛) 
 99% من معدؿ العائد ( على حقوؽ ا١تلكيةROE.) 

، نسب الكفاية NOCF: فإننا نبلحظ أف النموذج ا٠تاص اب١تتغَتات ا١تستقلة )(F)أما ابلنسبة الختبار 
( بداللة 7676.226تساكم ) (F)كانت قيمة (ROA)كنسب الكفاءة( كمعدؿ العائد على األصوؿ 

 نموذج لو داللة إحصائية معنوية.، أم أف ال0.05( كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.000إحصائية )

، نسب الكفاية كنسب الكفاءة( كمعدؿ NOCFأما فيما يتعلق ابلنموذج ا٠تاص اب١تتغَتات ا١تستقلة )
( 0.000( بداللة إحصائية )16559.54تساكم ) (F)فنبلحظ أف قيمة  (ROE)العائد على حقوؽ ا١تلكية 

 لو داللة إحصائية معنوية.، أم أف النموذج 0.05كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 

 رابعا: ابلنسبة لعالقة صايف التدفقات النقدية التشغيلية وسيولة ادلؤسسات:
 ( ابعتبار٫تا أحسن النماذج لتفسَت العبلقة بُت ا١تتغَتات ما يلي:44 -3(، )33-3نبلحظ من خبلؿ اٞتداكؿ )

على نسبة  NOCFالنقدية التشغيلية  لتأثَت صايف التدفقات (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.0694( بداللة إحصائية )1.829-تساكم ) (CR)التداكؿ 

 .CRك NOCF أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت

بلحظ أف قيمة حيث ن (T)، يُظهرىا اختبار (QR)كنسبة السيولة السريعة  NOCFأما ابلنسبة لعبلقة 
(T) ( كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.076( بداللة إحصائية )1.785-تساكم ،)أم أنو ال توجد 0.05 ،

 .QRك NOCFعبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 

كمؤشرات السيولة  NOCFمن خبلؿ ما سبق ٯتكننا القوؿ أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت 
(QR, CR،) رفض الفرضية الرئيسية الرابعة لعدـ ثبوت األثر إحصائيا، وابلتايل ال يوجد أثر ٍت كىذا يع

 على مستوى سيولة ادلؤسسات الصناعية زلل الدراسة. NOCFلتغًنات 
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 خامسا: ابلنسبة لعالقة نسب الكفاية وسيولة ادلؤسسات:
 َت العبلقة بُت ا١تتغَتات ما يلي:( ابعتبار٫تا أحسن النماذج لتفس49 -3(، )38-3نبلحظ من خبلؿ اٞتداكؿ )

 QRك  CRعلى مستول  OCFTLعبلقة كأثر  -1

تساكم         (CR)كنسبة التداكؿ  OCFTLا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة ذات 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.368( بداللة إحصائية )0.902-)

 .CRك OCFTLداللة إحصائية معنوية بُت 

حيث نبلحظ أف قيمة  (T)، يُظهرىا اختبار (QR)كنسبة السيولة السريعة  OCFTLأما ابلنسبة لعبلقة 
(T) ( كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.372( بداللة إحصائية )0.895-تساكم ،)أم أنو ال توجد 0.05 ،

 .QRك OCFTLعبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 

 QRك  CR على مستول OCFIIعبلقة كأثر  -2

تساكم  (CR)كنسبة التداكؿ  OCFIIا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة ذات داللة 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.393( بداللة إحصائية )0.855)

 .CRك OCFIIإحصائية معنوية بُت 

حيث نبلحظ أف قيمة  (T)، يُظهرىا اختبار (QR)كنسبة السيولة السريعة  OCFIIأما ابلنسبة لعبلقة 
(T) ( كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.385( بداللة إحصائية )0.870تساكم ،)أم أنو ال توجد 0.05 ،

 .QRك OCFII عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت

  QRك  CRتول على مس OCFCLعبلقة كأثر  -3

تساكم  (CR)كنسبة التداكؿ  OCFCLا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم توجد عبلقة ذات داللة 0.05(، كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.0003( بداللة إحصائية )3.720)

دة بينهما ٯتكن معرفتها من خبلؿ يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجو CR ك OCFCLإحصائية معنوية بُت 
يؤدم إذل الزايدة يف  OCFCL(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة موجبة، أم أف ارتفاع 0.517تساكم ) b0قيمة 

(CR). 

حيث نبلحظ أف قيمة  (T)، يُظهرىا اختبار (QR)كنسبة السيولة السريعة  OCFCLأما ابلنسبة لعبلقة 
(T) ( بداللة إحصائية 3.646تساكم )(كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.000 ،)أم أنو توجد عبلقة 0.05 ،

يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة بينهما ٯتكن QR ك OCFCLذات داللة إحصائية معنوية بُت 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث

173 
 

 OCFCL(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة موجبة، أم أف ارتفاع 0.506تساكم ) b0معرفتها من خبلؿ قيمة 
 .(QR)ايدة يف يؤدم إذل الز 

مع مؤشرات  OCFII ك OCFTLمن خبلؿ ما سبق ٯتكننا القوؿ أنو ال توجد عبلقة بُت كل من 
 ك CR)مع مؤشرات السيولة  OCFCL، كتوجد عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بُت (QR ك CR)السيولة 

QR) أم أف زايدة( ،OCFCL  بوحدة كاحدة يؤدم إذل زايدةCR  كQR  على  0.506ك 0.517ٔتقدار
 الًتتيب(.

بناء على نتائج اختبار الفرضية الرئيسية ا٠تامسة فإنو يتم رفض الفرضيات الفرعية األكذل كاليانية ا١تتعلقة 
كقبوؿ الفرضية الفرعية اليالية، كرفض الفرضيات الفرعية الرابعة كا٠تامسة ا١تتعلقة بنسب CR بنسب الكفاية ك

نتائج الفرضية الرئيسية اخلامسة ابلقوؿ: أنو مل ة السادسة، كٯتكن تلخيص كقبوؿ الفرضية الفرعي QR الكفاية ك
 OCFTLيكن ىناؾ أثر معنوي لكل من نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل إمجايل اخلصـو 

، يف حٌن ىناؾ أثرا معنواي لنسبة صايف (QR و CR)على مؤشرات السيولة  OCFII  وفوائد الديوف
و  CR)على مؤشرات السيولة  OCFCLية التشغيلية إىل متوسط اخلصـو ادلتداولة التدفقات النقد

QR). 
 سادسا: ابلنسبة لعالقة نسب الكفاءة وسيولة ادلؤسسات:

 ( ابعتبار٫تا أحسن النماذج لتفسَت العبلقة بُت ا١تتغَتات ما يلي:52 -3(، )41-3نبلحظ من خبلؿ اٞتداكؿ )
 QRك  CRعلى مستول  OCFNIعبلقة كأثر  -1

تساكم         (CR)كنسبة التداكؿ  OCFNIا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة ذات 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.699( بداللة إحصائية )0.386-)

 .CRك OCFNI داللة إحصائية معنوية بُت

حيث نبلحظ أف قيمة ( T)، يُظهرىا اختبار (QR)سبة السيولة السريعة كن OCFNIأما ابلنسبة لعبلقة 
(T) ( كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.709( بداللة إحصائية )0.372-تساكم ،)أم أنو ال توجد 0.05 ،

 .QRك OCFNIعبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 

  QRك  CRعلى مستول  OCFNSعبلقة كأثر  -2

         تساكم (CR)كنسبة التداكؿ  OCFNSا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ر ابلنسبة الختبا -
، أم توجد عبلقة ذات داللة 0.05(، كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 0.000( بداللة إحصائية )3.453-)

ا من خبلؿ يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة بينهما ٯتكن معرفتهCR ك OCFNSإحصائية معنوية بُت 
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يؤدم إذل  OCFNS(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة سالبة، أم أف ارتفاع 0.049-تساكم ) b0قيمة 
 .(CR)اال٩تفاض يف 

حيث نبلحظ أف قيمة ( T)، يُظهرىا اختبار (QR)كنسبة السيولة السريعة  OCFNSأما ابلنسبة لعبلقة 
(T) ( كىي أقل م0.000( بداللة إحصائية )3.427-تساكم ،) أم أنو توجد عبلقة 0.05ن النسبة ا١تعنوية ،

يف ا١تدل القصَت، كطبيعة العبلقة ا١توجودة بينهما ٯتكن QR ك OCFNSذات داللة إحصائية معنوية بُت 
 OCFNS(، أم أف العبلقة بينهما عبلقة سالبة، أم أف ارتفاع 0.048-تساكم ) b0معرفتها من خبلؿ قيمة 

 .(QR)يؤدم إذل ا٩تفاض يف 

 QR ك CRعلى مستول  OCFE بلقة كأثرع -3

( 0.247تساكم ) (CR)كنسبة التداكؿ  OCFEا٠تاصة بتأثَت  (T): نبلحظ أف قيمة (T)ابلنسبة الختبار  -
، أم أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية 0.05(، كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.805بداللة إحصائية )

 .CRك OCFEمعنوية بُت 

حيث نبلحظ أف قيمة  (T)، يُظهرىا اختبار (QR)كنسبة السيولة السريعة  OCFEلعبلقة أما ابلنسبة 
(T) ( كىي أكرب من النسبة ا١تعنوية 0.798( بداللة إحصائية )0.256تساكم ،)أم أنو ال توجد 0.05 ،

 .QRكOCFE عبلقة ذات داللة إحصائية معنوية بُت 

مع مؤشرات السيولة OCFE ك OCFNIقة بُت كل من من خبلؿ ما سبق ٯتكننا القوؿ أنو ال توجد عبل
(CR  كQR) كتوجد عبلقة سالبة ذات داللة إحصائية بُت ،OCFNS  مع مؤشرات السيولة(CR  كQR) ،

على  0.048ك 0.049ٔتقدار  QRك CRبوحدة كاحدة يؤدم إذل خفض  OCFNS)أم أف زايدة 
 الًتتيب(.

إنو يتم رفض الفرضيات الفرعية األكذل كاليالية ا١تتعلقة بنسب بناء على اختبار الفرضية الرئيسية السادسة ف
كقبوؿ الفرضية الفرعية اليانية، كرفض الفرضيات الفرعية الرابعة كالسادسة ا١تتعلقة بنسب الكفاءة   CR الكفاءة ك

مل يكن ابلقوؿ: أنو  سادسةنتائج الفرضية الرئيسية الكقبوؿ الفرضية الفرعية ا٠تامسة، كٯتكن تلخيص  QR ك
حقوؽ ادللكية و  OCFNI صايف الربحىناؾ أثر معنوي لكل من نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إىل 

 OCFE على مؤشرات السيولة(CR و QR) يف حٌن ىناؾ أثرا معنواي لنسبة صايف التدفقات النقدية ،
 (.QRو  CR)على مؤشرات السيولة  OCFNS صايف ادلبيعاتالتشغيلية إىل 

Rابلنسبة الختبار أما 
، NOCFا٠تاص ٔتعامل ٖتديد النماذج يشَت إذل أف ا١تتغَتات ا١تستقلة ٣تتمعة ) 2

 نسب الكفاية كنسب الكفاءة( تفسر:
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 67% من نسبة التداكؿ (CR)؛ 
 67%  من نسبة السيولة السريعة(QR). 

، نسب الكفاية NOCF) : فإننا نبلحظ أف النموذج ا٠تاص اب١تتغَتات ا١تستقلة(F)أما ابلنسبة الختبار 
( 0.000( بداللة إحصائية )4.966362تساكم ) (F)كانت قيمة (CR)كنسب الكفاءة( كنسبة التداكؿ 

 ، أم أف النموذج لو داللة إحصائية معنوية.0.05كىي أقل من النسبة ا١تعنوية 

اءة( كنسبة ، نسب الكفاية كنسب الكفNOCFأما فيما يتعلق ابلنموذج ا٠تاص اب١تتغَتات ا١تستقلة )
( كىي أقل 0.000( بداللة إحصائية )4.968652تساكم ) (F)فنبلحظ أف قيمة  (QR)السيولة السريعة 

 ، أم أف النموذج لو داللة إحصائية معنوية.0.05من النسبة ا١تعنوية 

 الفرع الثاين: تفسًن نتائج الدراسة

ر الفرضيات مع بياف أسباهبا من كجهة نظران ٯتكن إيراد نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها من خبلؿ اختبا
 يف النقاط التالية:

 NOCFبينت نتائج الدراسة كجود أثر كعبلقة عكسية )سالبة( بُت صايف التدفقات النقدية التشغيلية  -1
ا١تستخدمة يف الدراسة، ككانت تلك العبلقة كذلك األثر ذك داللة إحصائية  (ROE, ROA)كمؤشرات الرْتية 

 ذلك كما يبدك كجليا أنو كلما كاف ىناؾ تدفقات نقدية سالبة للمؤسسات الصناعية عينة الدراسة، كالسبب يف
االحتياج يف فهذا يعٍت عدـ كفاءة سياسات التحصيل لدل ىذه ا١تؤسسات، أم أنو ىناؾ عدـ كفاءة يف إدارة 

فًتة الدفع، دكرة التحويل إذل  رأس ا١تاؿ العامل )متوسط فًتة التحصيل، معدؿ دكراف ا١تخزكف السلعي، متوسط
نقدية(، كىو ما انعكس على مؤشرات الرْتية، ٦تا يدؿ على أف إدارة النقدية اليت تتميل يف زايدة النقد الداخل 
)اإليرادات( كنقص النقد ا٠تارج )ا١تصركفات(، ُتظهر ا١تؤسسات ٤تل الدراسة أبهنا يف كضع غَت جيد، ٦تا قد يفقد 

ن اليقة يف استمرارية مؤسساهتم كمردكدية استيماراهتم هبا، كابلتارل ينبغي على ىذه ا١تؤسسات ا١تالكُت كا١تستيمري
٤تل الدراسة أف تضبط النقدية لديها كٖتديد مستوايت ا١تخزكف كسياسات البيع كوهنا تلعب دكرا أساسيا يف ٖتقيق 

األرابح كخصوصا على ا١تدل األىداؼ، سواء كاف ا٢تدؼ مستول معُت من ا١تبيعات، أك مستول معُت من 
 القصَت.

بينت نتائج الدراسة كجود أثر موجب لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو على  -2
مؤشرات الرْتية، ككانت تلك العبلقة كذلك األثر ذك داللة إحصائية كالسبب يف ذلك قد يكوف أف ىذه النسبة 

ية اب١تؤسسات ٤تل الدراسة، كذلك يعٍت أف رْتية ىذه ا١تؤسسات تتأثر ٔتا تغطيو تعد من أىم النسب لتحديد الرْت
.  صايف التدفقات النقدية التشغيلية إلٚتارل ا٠تصـو
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كما أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف على   -3
قة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلرْتية، كالسبب يف ذلك قد يكوف مؤشرات الرْتية، كما دل يكن ىناؾ عبل

يف كجود عوامل أخرل أكير أ٫تية لتحديد الرْتية من ىذه النسبة، كذلك يعٍت أف الرْتية ال تتأثر ٔتا تغطيو صايف 
األنشطة التشغيلية  التدفقات النقدية التشغيلية لفوائد الديوف، فسواء أكانت تلك التدفقات النقدية ا١تتأتية من

 تغطي فوائد الديوف أـ دل تغطها فكلو سواء أيضا.

كما بينت نتائج الدراسة عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة   -4
كىذا يعٍت ، ROAعلى معدؿ العائد على األصوؿ، كما دل يكن ٢تذه النسبة عبلقة كأثر ذك داللة إحصائية مع 

أف معدؿ العائد على األصوؿ ال يتأثر ٔتا تغطيو صايف التدفقات النقدية التشغيلية ١تتوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة، يف 
حُت أظهرت الدراسة كجود أثر سالب لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة على 

العبلقة كذلك األثر ذك داللة إحصائية، كذلك يعٍت أف مؤشر معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية، ككانت تلك 
العائد على حقوؽ ا١تلكية يتأثر ٔتا تغطيو صايف التدفقات النقدية التشغيلية ١تتوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة، كأف ىذه 

 النسبة تعد مهمة يف ٖتديد الرْتية اب١تؤسسات ٤تل الدراسة.

العائد على األصوؿ يف نسبة صايف التدفقات النقدية  كعلى ضوء ما سبق فإنو ال يوجد أتثَت ١تعدؿ
التشغيلية ١تتوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة، كمنو لن ينعكس على ٣تمل الربح، كابلتارل على التدفقات النقدية التشغيلية، 

كنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصـو  ROEيف حُت ٧تد أف ىناؾ عبلقة سلبية بُت 
لة، أم أف قابلية التدفقات النقدية ا١تتولدة من األنشطة التشغيلية على تغطية التزامات ا١تؤسسة ا١تتداكلة ا١تتداك 

تؤدم يف ا١تدل القصَت إذل ا٩تفاض معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية، كىو ما يفقد ا١تستيمرين اليقة، نتيجة التزاـ 
لى حساب التحصيل من الزابئن من كاقع السيولة النقدية ا١تؤسسات بتسديد الفواتَت كااللتزامات قصَتة األجل ع

 النإتة عن األنشطة التشغيلية.

ُتظهر نتائج دراسة نسب الكفاية كمؤشرات الرْتية كجود تباين ٢تذه النسب من حيث عبلقتها كأثرىا 
ض اآلخر دل يكن لو ٔتؤشرات الرْتية، فبعضها لو األثر على مستول مؤشرات الرْتية اب١تؤسسات ٤تل الدراسة كالبع

أثر، فالعناصر اليت تدخل يف تقييم رْتية ا١تؤسسات تساىم بقدر معُت يف ٖتقيق نتائج ذات مردكدية جيدة 
 ابالقًتاف مع مؤشرات تقييم األداء األخرل.

كما بينت نتائج الدراسة عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح على   -5
ت الرْتية، كما دل يكن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلرْتية، أيضا لذات السبب ا٠تاص مؤشرا

ابلنسب ا١تميلة لكفاية التدفقات النقدية تلك اليت دل يكن ٢تا أثر، كىو أف ىناؾ عوامل أخرل أكير أ٫تية لتحديد 
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غطيو صايف التدفقات النقدية التشغيلية لصايف الربح، فسواء الرْتية من ىذه النسبة، ما يعٍت أف الرْتية ال تتأثر ٔتا ت
 أكانت تلك التدفقات النقدية ا١تتأتية من األنشطة التشغيلية تغطي صايف الربح أـ دل تغطها فكلو سواء.

كما أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات على   -6
ات الرْتية، كما دل يكن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلرْتية، أيضا لذات السبب ا٠تاص مؤشر 

بنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح، كىو أف ىناؾ عوامل أخرل أكير أ٫تية لتحديد الرْتية 
التدفقات النقدية التشغيلية لصايف ا١تبيعات، فسواء  من ىذه النسبة، ما يعٍت أف الرْتية ال تتأثر ٔتا تغطيو صايف

 أكانت تلك التدفقات النقدية ا١تتأتية من األنشطة التشغيلية تغطي صايف ا١تبيعات أـ دل تغطها فكلو سواء.

كما بينت نتائج الدراسة كجود أثر موجب لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية على   -7
لرْتية، ككانت تلك العبلقة كذلك األثر ذك داللة إحصائية موجبة كالسبب يف ذلك قد يكوف أف ىذه مؤشرات ا

النسبة تعد مهمة يف ٖتديد الرْتية اب١تؤسسات ٤تل الدراسة، كذلك يعٍت أف رْتية ىذه ا١تؤسسات تتأثر ٔتا تغطيو 
يُعزل إذل زايدة األمواؿ ا٠تاصة يف ا١تؤسسات صايف التدفقات النقدية التشغيلية ٟتقوؽ ا١تلكية، كىذا التأثَت قد 

عينة الدراسة نتيجة زايدة احتياطات ىذه ا١تؤسسات كضخامة رأس ما٢تا، ٦تا يعٍت أف األمواؿ ا٠تاصة تساىم 
بشكل مهم يف ٖتقيق نتائج مرضية تنعكس إ٬تااب على مستول رْتية ىذه ا١تؤسسات طيلة فًتة الدراسة كعلى 

 ا١تدل القصَت.

نتائج دراسة نسب الكفاءة كمؤشرات الرْتية كجود تباين ٢تذه النسب من حيث عبلقتها كأثرىا ُتظهر 
ٔتؤشرات الرْتية، فبعضها لو األثر على مستول مؤشرات الرْتية اب١تؤسسات ٤تل الدراسة كالبعض اآلخر دل يكن لو 

ح كصايف ا١تبيعات، كيُعزل ذلك إذل أثر على غرار نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل كل من صايف الرب
كجود مؤشرات أقول من تلك ا١تؤشرات ا١تستندة على األساس النقدم كعوامل أخرل أكير أ٫تية تؤثر على 
مؤشرات الرْتية، ما يعٍت أف الرْتية يف ا١تؤسسات عينة الدراسة ال تتأثر ٔتا يتولد من نقدية من صايف الربح كصايف 

 ا١تبيعات. 

نتائج الدراسة عدـ كجود أثر لصايف التدفقات النقدية التشغيلية على مؤشرات السيولة، كما دل كما بينت   -8
يكن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلسيولة، كىذا نظرا لوجود عوامل أخرل أكير أ٫تية لتحديد 

دفقات النقدية التشغيلية يف ا١تؤسسات السيولة من ىذه النسبة، ما يعٍت أف السيولة ال تتأثر ٔتا تغطيو صايف الت
 ٤تل الدراسة كىذا على ا١تدل القصَت.

كما أظهرت نتائج الدراسة عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو على   -9
را لوجود عوامل مؤشرات السيولة، كما دل يكن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلسيولة، كىذا نظ

أخرل أكير أ٫تية لتحديد السيولة من ىذه النسبة، ما يعٍت أف السيولة ال تتأثر ٔتا تغطيو نسبة صايف التدفقات 



 ةالػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة احل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصل الثالث

178 
 

، فسواء أكانت تلك التدفقات النقدية ا١تتأتية من األنشطة التشغيلية تغطي  النقدية التشغيلية إلٚتارل ا٠تصـو
 إٚتارل ا٠تصـو أـ دل تغطها فكلو سواء.

كما بينت نتائج الدراسة أيضا عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل فوائد الديوف على   -10
مؤشرات السيولة، كما دل يكن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلسيولة، أيضا لذات السبب ا٠تاص 

، كىو أف ىناؾ عوامل أخرل أكير أ٫تية لتحديد بنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠ت صـو
السيولة من ىذه النسبة، ما يعٍت أف السيولة ال تتأثر ٔتا تغطيو نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية لفوائد 

و الديوف، فسواء أكانت تلك التدفقات النقدية ا١تتأتية من األنشطة التشغيلية تغطي فوائد الديوف أـ دل تغطها فكل
 سواء.

كما أظهرت نتائج الدراسة كجود أثر كعبلقة موجبة بُت نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل متوسط   -11
ا٠تصـو ا١تتداكلة كمؤشرات السيولة ا١تستخدمة يف الدراسة، ككانت تلك العبلقة كذلك األثر ذك داللة إحصائية 

األنشطة التشغيلية ٢تا القدرة كالقابلية يف تغطية االلتزامات كالسبب يف ذلك أف التدفقات النقدية ا١تتولدة من 
ا١تتداكلة للمؤسسات، كابلتارل سينعكس ابإل٬تاب على مستول سيولة ا١تؤسسات ما يضمن ٢تا تسديد االلتزامات 

ة ٢تذه النسبة قصَتة األجل، كىذا ما يتوافق كالنتيجة الرابعة ا١تذكورة أعبله، ْتيث توصلنا إذل األثر كالعبلقة العكسي
، كابلتارل فالنتيجة تدعم كتتوافق مع النظرية العلمية أم كجود تعارض بُت ىديف الرْتية (ROE)مع مؤشر الرْتية 

 كالسيولة يف ا١تؤسسات.

ُتظهر نتائج دراسة نسب الكفاية كمؤشرات السيولة كجود تباين ٢تذه النسب من حيث عبلقتها كأثرىا 
األثر على مستول مؤشرات السيولة اب١تؤسسات ٤تل الدراسة كالبعض اآلخر دل يكن  ٔتؤشرات السيولة، فبعضها لو

لو أثر على غرار نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل كل من إٚتارل ا٠تصـو كفوائد الديوف، كيُعزل ذلك 
ر أ٫تية تؤثر على إذل كجود مؤشرات أقول من تلك ا١تؤشرات ا١تستندة على األساس النقدم كعوامل أخرل أكي

مؤشرات السيولة، ما يعٍت أف السيولة يف ا١تؤسسات عينة الدراسة ال تتأثر ٔتا يتولد من نقدية من إٚتارل ا٠تصـو 
 كفوائد الديوف.

كما بينت نتائج الدراسة عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح على   -12
يكن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلسيولة، كيُعزل ىذا إذل كجود  مؤشرات السيولة، كما دل

عوامل أخرل أكير أ٫تية لتحديد السيولة من ىذه النسبة، ما يعٍت أف السيولة ال تتأثر ٔتا تغطيو نسبة صايف 
ة من األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية التشغيلية لصايف الربح، فسواء أكانت تلك التدفقات النقدية ا١تتأتي

 تغطي فوائد الديوف أـ دل تغطها فكلو سواء.
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كما أظهرت نتائج الدراسة كجود أثر كعبلقة سالبة بُت نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف   -13
كالسبب  ا١تبيعات كمؤشرات السيولة ا١تستخدمة يف الدراسة، ككانت تلك العبلقة كذلك األثر ذك داللة إحصائية

يف ذلك قد يكوف يف زايدة عمليات البيع اب١تؤسسات ٤تل الدراسة أكير من عمليات التحصيل، كابلتارل 
سياسات االئتماف ا١تتبعة من قبل ىذه ا١تؤسسات يف ٖتصيل النقدية من زابئنها ضعيفة، كىذا ما ينعكس سلبا 

 على مستول السيولة يف ا١تدل القصَت.

اسة أيضا عدـ كجود أثر لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية كما بينت نتائج الدر   -14
على مؤشرات السيولة، كما دل يكن ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية لتلك النسبة ابلسيولة، أيضا لذات السبب 

ل أكير أ٫تية لتحديد ا٠تاص بنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح، كىو أف ىناؾ عوامل أخر 
السيولة من ىذه النسبة، ما يعٍت أف السيولة ال تتأثر ٔتا تغطيو نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية ٟتقوؽ 
ا١تلكية، فسواء أكانت تلك التدفقات النقدية ا١تتأتية من األنشطة التشغيلية تغطي حقوؽ ا١تلكية أـ دل تغطها فكلو 

 سواء.

سب الكفاءة كمؤشرات السيولة كجود تباين ٢تذه النسب من حيث عبلقتها كأثرىا ُتظهر نتائج دراسة ن
ٔتؤشرات السيولة، فبعضها لو األثر على مستول مؤشرات السيولة اب١تؤسسات ٤تل الدراسة كالبعض اآلخر دل يكن 

ية، كيُعزل ذلك إذل لو أثر على غرار نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل كل من صايف الربح كحقوؽ ا١تلك
كجود مؤشرات أقول من تلك ا١تؤشرات ا١تستندة على األساس النقدم كعوامل أخرل أكير أ٫تية تؤثر على 
مؤشرات السيولة، ما يعٍت أف السيولة يف ا١تؤسسات عينة الدراسة ال تتأثر ٔتا يتولد من نقدية من صايف الربح 

 كحقوؽ ا١تلكية.

 الدراسةادلطلب الثالث: مناقشة نتائج 
بعدما قمنا بتحليل كتفسَت نتائج الدراسة، سنحاكؿ يف ىذا ا١تطلب مناقشة نتائج دراستنا ا١تتوصل إليها 
بنتائج األْتاث السابقة. كبشكل عاـ، فإف بعض النتائج اليت كصلنا إليها تتوافق مع نتائج بعض الدراسات اليت 

 اختبلؼ متغَتاهتا. ألخذ ابالعتبارأجريت بشكل مشابو من ىذه الدراسة مع ا

 نتائج الدراسات اليت تتوافق مع نتائج دراستنا، وىي: 
إذل نتائج تتوافق مع نتائج  ، حيث توصلت ىذه الدراسة(2017)حطاب دالؿ، نور الدين زعيبط، دراسة  -

م إذل كجود عبلقة عكسية )سالبة( بُت كفاية التدفقات النقدية التشغيلية كنسبة التدفق النقد دراستنا من حيث
ا٠تصـو اٞتارية، ككذا نسبة التدفق النقدم التشغيلي إذل ا١تبيعات، ْتيث فسرت ىذه الدراسة سبب ذلك كىو 

 ضعف األداء ا١تارل للمؤسسة ا١تدركسة يف تلك الفًتة.
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نتائج تتوافق مع نتائج دراستنا من  ، حيث توصلت ىذه الدراسة إذل(2015)معاذ دمحم شعباف علواف، دراسة  -
جود عبلقة كأثر عكسي )سالب( ١تقاييس التدفقات النقدية ٔتا فيها التدفقات النقدية من النشاط ك  حيث

 التشغيلي على مؤشرات السيولة )نسبة التداكؿ، نسبة السيولة السريعة(.

، حيث توصلت إذل عدـ كجود أثر ذك داللة إحصائية (2013)خالد رجعاف زماـ السليماين، دراسة  -
ة على مؤشرات الرْتية للشركات ا١تسا٫تة العامة الكويتية كىو ما يتفق مع دراستنا يف جانب مع للتدفقات النقدي

 بعض النسب ا١تتعلقة ابلكفاية كالكفاءة اليت دل يكن ٢تا األثر على مؤشرات الرْتية.

مة نسب ، كتوصلت ىذه الدراسة إذل كجود أثر ذك داللة إحصائية ١تبلئ(2013)منذر النمر كآخركف، دراسة  -
التدفقات النقدية ا٠تاصة ابلكفاية على مدل تطبيقها يف الشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة األردنية، كىو ما 

.  يتوافق مع دراستنا فيما يتعلق بنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو

ذل نتائج تتوافق مع نتائج دراستنا من إ، حيث توصلت ىذه الدراسة (2012)توفيق حسن عبد اٞتليل، دراسة  -
 كجود أثر للتغَت يف كفاية صايف التدفقات النقدية التشغيلية كفعاليتو على بعض ا١تتغَتات ا١تدركسة. حيث 

، حيث توصلت ىذه الدراسة إذل كجود أثر داؿ إحصائيا لصايف (2009)حذيفة زايد خليل الدماغُت، دراسة  -
 (,Ahsan Habib 2008)على مؤشرات الرْتية، كىو ما يتفق أيضا مع دراسة  التدفقات النقدية التشغيلية

بوجود أثر للمضموف ا١تعلومايت للتدفقات النقدية على عوائد األسهم لكنو أقل من ا١تضموف ا١تعلومايت لؤلرابح 
ن نسب احملاسبية على عوائد األسهم، كتوصلت دراسة )الدماغُت( أيضا إذل عدـ كجود أم أثر ألم نسبة م

الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية كىو ما يتوافق مع دراستنا ٓتصوص نسبة صايف التدفقات النقدية 
التشغيلية إذل فوائد الديوف، ككذلك األمر ابلنسبة لنسب الكفاءة حيث دل يكن ىناؾ أم أثر من ىذه النسب 

سبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل صايف الربح على مؤشرات الرْتية، كىو ما يتوافق مع دراستنا ٓتصوص ن
 على مؤشرات الرْتية.

، حيث توصلت ىذه الدراسة إذل عدـ كجود أثر للتدفقات النقدية (2008)مهند دمحم موسى، دراسة  -
يجة اليت التشغيلية على نسبة التداكؿ يف الشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة األردنية ٤تل الدراسة، كىي نفس النت

بوجود اختبلفات بُت النسب التقليدية للسيولة مع نسب  (,Ross Kirkham 2012)توصلت إليها دراسة 
اليت توصلت إذل عدـ كجود أثر  (,Carol Lancaster & Et al 1998)التدفقات النقدية، ككذا دراسة 

 .لتارل فهذه النتائج تتفق مع نتائج دراستنا، كابلتغَتات التدفقات النقدية التشغيلية يف تفسَت نسبة السيولة السريعة

اليت توصلت إذل أف احملتول  (,C. S. Agnes Cheng & Et al 1996)كتتفق دراستنا أيضا مع دراسة  -
ا١تعلومايت للتدفقات النقدية التشغيلية يزداد كلما ا٩تفضت استمرارية ٖتقيق األرابح احملاسبية، أم أف العبلقة بينهما 

 ما توصلت إليو دراستنا يف النتيجة األكذل.عكسية، كىذا 
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 أما خبصوص نتائج األحباث السابقة اليت زبتلف مع نتائج دراستنا، صلد: 
ْتيث توصلت إذل عدـ كجود عبلقة كأثر بُت التدفقات النقدية  (2017)أٛتد دمحم حسُت اللقيس، دراسة 

)شادية حامد عبيد لف نتائج دراستنا مع دراسة التشغيلية كمؤشرات الرْتية كلكن على ا١تدل الطويل، كذلك ٗتت
، حيث توصلت ىذه األخَتة إذل كجود أثر كعبلقة طردية بُت (2016ٛتاد، عبد الرٛتاف عبد هللا عبد الرٛتاف، 

، (2015)عمر عيد اٞتعيدم، التدفقات النقدية كتقوًن الرْتية كالسيولة، كٗتتلف نتائج دراستنا أيضا مع دراسة 
 كجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية لفعالية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية كجودة حيث توصلت إذل

 األرابح يف بورصيت عماف كفلسطُت.

اليت توصلت إذل  (2003)ماىر دمحم عبد هللا علي، نتائج دراسة  عنأيضا ٖتتلف نتائج دراستنا ىذه 
ات النقدية التشغيلية كمؤشرات السيولة )نسبة التداكؿ، نسبة كجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بُت التدفق

اليت توصلت إذل كجود أثر كأ٫تية لتغَتات  (,Carol Lancaster & Et al 1998)السيولة السريعة(، كدراسة 
 .John R. Mills & Jeanne H 1998)التدفقات النقدية التشغيلية يف تفسَت نسبة التداكؿ، كأيضا دراسة 

Yamamura,)   اليت توصلت إذل كجود أثر كأ٫تية كبَتة لنسب التدفقات النقدية كٖتليل السيولة ٔتؤسستُت
إذل كجود  (,Hassan Tawfiq Mahmood 2007)كبَتتُت بوالية نيفادا األمريكية. كما توصلت دراسة 

النقدية، لكنها ليست عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بُت صايف التدفق النقدم التشغيلي كسياسة توزيع األرابح 
 2005)األفضل من تلك اليت تربط صايف الربح التشغيلي بسياسة توزيع األرابح، كذلك توصلت دراسة 

Yungsun Kim & William Kross,)  إذل كجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية للتدفقات النقدية
 ايت ا١تتحدة األمريكية.التشغيلية كاألرابح احملاسبية اٟتالية يف القطاع الصناعي ابلوال
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 :خالصة الفصل
قمنا يف ىذا الفصل بتطبيق ا١تفاىيم النظرية اليت عرفناىا يف الفصلُت األكؿ كالياين على بعض مؤسسات 

(، حيث تضمن ىذا الفصل كاقع القطاع الصناعي 2015 -2011ا١تسا٫تة الصناعية ابٞتزائر خبلؿ الفًتة )
ت الصناعية فيو ككذا توزيع مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية كفق األنشطة، كما تضمن ىذا ابٞتزائر، كتوزيع ا١تؤسسا

الفصل أيضا اختبار الفرضيات كالوصوؿ إذل نتائج كتفسَتىا كمناقشتها من خبلؿ ربط نتائجها ابلدراسات 
 السابقة يف ىذا ا١توضوع.

دكات اإلحصائية ا١تساعدة توصلنا يف فمن خبلؿ استيعابنا للجانب النظرم، كاالستعانة ببعض الربامج كاأل
األخَت إذل أف تغَتات التدفقات النقدية التشغيلية كاف لبعض مؤشراهتا أثرا متباينا على مستول رْتية كسيولة 
ا١تؤسسات الصناعية عينة الدراسة يف ا١تدل القصَت، كذلك من خبلؿ توصلنا إذل: كجود أثر سالب بُت صايف 

لية كمؤشرات الرْتية، ككجود أثر موجب لكل من نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية التدفقات النقدية التشغي
إذل إٚتارل ا٠تصـو كحقوؽ ا١تلكية على مؤشرات الرْتية، ككجود أثر سالب لنسبة التدفقات النقدية التشغيلية إذل 

ت النقدية التشغيلية إذل ، كعدـ كجود أم أثر لكل من نسبة صايف التدفقاROEا٠تصـو ا١تتداكلة على مؤشر 
فوائد الديوف، صايف الربح كصايف ا١تبيعات على مؤشرات الرْتية، ككذا عدـ كجود أثر لنسبة التدفقات النقدية 

، كتوصلت الدراسة أيضا إذل كجود أثر موجب بُت نسبة صايف ROAالتشغيلية إذل ا٠تصـو ا١تتداكلة على مؤشر 
صـو ا١تتداكلة على مؤشرات السيولة، ككجود أثر سالب لنسبة صايف التدفقات التدفقات النقدية التشغيلية إذل ا٠ت

النقدية التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات على مؤشرات السيولة، كعدـ كجود أم أثر لصايف التدفقات النقدية التشغيلية 
، على مؤشرات السيولة، كعدـ كجود أم أثر لكل من نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية  إذل إٚتارل ا٠تصـو

 فوائد الديوف، صايف الربح كحقوؽ ا١تلكية على مؤشرات السيولة.
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حاكلنا من خبلؿ دراستنا ىذه اإلجابة على اإلشكالية ا١تتميلة يف معرفة كيف تؤثر مؤشرات التدفقات 
م الرْتية كالسيولة يف مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية ابٞتزائر، النقدية التشغيلية على مستول األداء ا١تارل ٦تيبل ٔتؤشر 

كىذا من خبلؿ تقسيم الدراسة إذل ثبلثة فصوؿ، ْتيث تناكلنا يف الفصل األكؿ كالياين ا١تفاىيم النظرية ا١تتعلقة 
وجو الرئيسي ابلتدفقات النقدية كاألداء ا١تارل كالربط بينهما، كىذا حىت يكوف لنا ىذا اٞتانب ٔتيابة األساس كا١ت

لبلنتقاؿ إذل اٞتزء الياين من الدراسة كا١تتميل يف اٞتانب التطبيقي )الفصل اليالث(، حيث حاكلنا من خبللو 
مؤسسة مسا٫تة صناعية  60تطبيق دراستنا على عينة من ا١تؤسسات اليت تنشط يف القطاع الصناعي كعددىا 

نفي اإلجاابت مكنتنا من إثبات أك موعة من النتائج (، كتوصلنا يف األخَت إذل ٣ت2015 -2011خبلؿ الفًتة )
ا١تؤقتة اليت طرحناىا سابقا، ك٘تكنا من طرح توصيات لبلستفادة منها كطرح آفاؽ ْتيية للدراسات ا١تستقبلية كاليت 

 ستعترب موجهة للبحوث القادمة يف ىذا ا١توضوع، كٯتكننا عرض ىذا يف اآليت:

 يف اآليت: دراسةائج ال٘تيلت النت :دراسةتائج الن -أوال

ظهور قائمة التدفقات النقدية أساسا ١تعاٞتة العبلقة بُت السيولة كالرْتية، ْتيث أف ا١تؤسسة قد تكوف على جاء  -
الورؽ ٖتقق رْتا كأدائها جيد، لكن قد يكوف عندىا مشكلة كبَتة يف السيولة تؤثر على دفع التزاماهتا ٕتاه 

شراء ا١تخزكف، القياـ ابستيمار جديد،.. كلذلك فإف ىذه القائمة ٖتدد قدرة  الدائنُت، دفع ركاتب ا١توظفُت،
ا١تؤسسة على توليد النقدية كخصوصا من نشاطها التشغيلي الذم يعد النشاط الرئيسي هبا، كإذا ما كاف ىناؾ 

ا يعرؼ بدرجة مشكلة يف النقدية أـ ال، كىذا من خبلؿ ٖتليل بنودىا كمعرفة سبب حدكث أزمة يف النقدية كىو م
 السيولة اب١تؤسسة؛

يوفر استخداـ التدفقات النقدية التشغيلية ا١تنسوبة إذل بعض البنود األخرل للقوائم ا١تالية معلومات مفيدة ٯتكن  -
 االعتماد عليها أكير من الرقم ا١تطلق للتدفق النقدم يف تفسَت الوضع ا١تارل للمؤسسات؛

اىتماـ الباحيُت كاألكادٯتيُت، كونو ىدؼ أساسي للمؤسسة، كىو يظل دكما  إف األداء ا١تارل كاف كال يزاؿ ٤تل -
خاضعا للتعديبلت بغية اٟتصوؿ على أحسن ا١تؤشرات اليت ٯتكن أف تقيس األداء ا١تارل بدقة أكير، السيما تلك 

 ا١تتعلقة ابلرْتية كالسيولة.

ائرية العامة كا٠تاصة يف إعداد قائمة التدفقات من قبل إدارة ا١تؤسسات الصناعية اٞتز  اكافي  اليس ىناؾ اىتمام -
، إذ ال يزاؿ قسم كبَت من SCF، كال كفق النظاـ احملاسيب ا١تارل 7النقدية كفق ا١تعيار احملاسيب الدكرل رقم 

ا١تؤسسات يقـو إبعداد قائمة ا١تيزانية كجدكؿ حساابت النتائج من حيث ا١تضموف كاليت ال تقدـ معلومات عن 
نقدية التشغيلية كاالستيمارية كالتمويلية، يف حُت تقـو بتسميتها بقائمة التدفقات النقدية كىي ليست  التدفقات ال

كذلك، بدليل أف ىذه ا١تؤسسات كغَتىا ال تقدـ ىذه القائمة إذل بعض ا١تصاحل اإلدارية العمومية ذات الصلة من 
وهنا اختيارية عند التقدًن كليست ملزمة ابب الرقابة كا١تتابعة كرٔتا التحصيل )مصلحة الضرائب(، كىذا ك
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الذم يكتفي ابستبلـ  CNRCا١تؤسسات بتقدٯتها كل سنة ٢تذه ا١تصاحل كأبرزىا ا١تركز الوطٍت للسجل التجارم 
قائميت ا١تيزانية كجدكؿ حساابت النتائج ٞتميع ا١تؤسسات، يف حُت يوجد قسم آخر من ا١تؤسسات يقـو 

يتبعوف الطريقة غَت ا١تباشرة يف ذلك كىذا خبلؼ ١تا يفضلو ا١تعيار ا١تذكور، كوف  إبعدادىا بشكل صحيح إال أهنم
الطريقة ا١تباشرة تقدـ معلومات أكير فائدة، كىذا ما يعكس ضعف االستفادة من ٖتليل تلك القائمة كاالستفادة 

 من ا١تقاييس اليت ٯتكن أف ُتشتق منها.

ذك داللة إحصائية بُت صايف التدفقات النقدية التشغيلية كجود عبلقة كأثر سالب توصلت الدراسة إذل  -
 كمؤشرات الرْتية؛

كجود عبلقة كأثر موجب ذك داللة إحصائية بُت نسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية توصلت الدراسة إذل  -
لنقدية التشغيلية إذل إٚتارل ا٠تصـو كمؤشرات الرْتية، كعدـ كجود أثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات ا

إذل فوائد الديوف كمؤشرات الرْتية، كعدـ كجود أثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل 
متوسط ا٠تصـو ا١تتداكلة على معدؿ العائد على األصوؿ، ككجود أثر سالب ذك داللة إحصائية ٢تذه النسبة على 

ا كلو ٯتيل نتيجة أثر نسب الكفاية ا٠تاصة ابلتدفقات النقدية التشغيلية معدؿ العائد على حقوؽ ا١تلكية، كىذ
 على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة؛

عدـ كجود عبلقة كأثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل توصلت الدراسة إذل  -
ة كأثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية صايف الربح كمؤشرات الرْتية، كعدـ كجود عبلق

إذل صايف ا١تبيعات كمؤشرات الرْتية، ككجود عبلقة كأثر موجب ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات النقدية 
فقات النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية كمؤشرات الرْتية، كىذا كلو ٯتيل نتيجة أثر نسب الكفاءة ا٠تاصة ابلتد

 التشغيلية على مستول رْتية ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة؛

عدـ كجود عبلقة كأثر ذك داللة إحصائية بُت صايف التدفقات النقدية التشغيلية كمؤشرات توصلت الدراسة إذل  -
 السيولة؛

النقدية التشغيلية إذل  عدـ كجود عبلقة كأثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقاتتوصلت الدراسة إذل  -
إٚتارل ا٠تصـو كمؤشرات السيولة، كعدـ كجود عبلقة كأثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات النقدية 
التشغيلية إذل فوائد الديوف كمؤشرات السيولة، ككجود عبلقة كأثر موجب ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات 

ـ ا١تتداكلة كمؤشرات السيولة، كىذا كلو ٯتيل نتيجة أثر نسب الكفاية ا٠تاصة النقدية التشغيلية إذل متوسط ا٠تصو 
 ابلتدفقات النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة؛

عدـ كجود عبلقة كأثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات النقدية التشغيلية إذل توصلت الدراسة إذل  -
كمؤشرات السيولة، ككجود عبلقة كأثر سالب ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التدفقات النقدية  صايف الربح

فقات التشغيلية إذل صايف ا١تبيعات كمؤشرات السيولة، كعدـ كجود عبلقة كأثر ذك داللة إحصائية لنسبة صايف التد
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تيجة أثر نسب الكفاءة ا٠تاصة ابلتدفقات كمؤشرات السيولة، كىذا كلو ٯتيل ن النقدية التشغيلية إذل حقوؽ ا١تلكية
 النقدية التشغيلية على مستول سيولة ا١تؤسسات الصناعية ٤تل الدراسة.

 انطبلقا من ىذه النتائج، ٯتكن تقدًن ٚتلة من االقًتاحات، نلخصها فيما يلي:: التوصيات -اثنيا

 اعدة ا١تستيمرين يف اٗتاذ قراراهتم االستيمارية؛على احملللُت ا١تاليُت الًتكيز على أ٫تية كأثر األداء النقدم ١تس -

بناءن على نتائج الدراسة فإف بعض ا١تتغَتات ا١تستقلة دل يكن ٢تا قدرة تفسَتية على مستول رْتية كسيولة  -
ا١تؤسسات، ٦تا يشَت إذل كجود متغَتات مستقلة أخرل قد يكوف ٢تا أثر يف تفسَت الرْتية كالسيولة ميل الرفع ا١تارل 

ألكضاع االقتصادية، لذا توصي الدراسة بضركرة إعادة تطبيق ىذه الدراسة مع إدخاؿ متغَتات أخرل دل ٗتترب يف كا
 ىذه الدراسة؛

ضركرة اىتماـ مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية اٞتزائرية بقدرة ا١تؤسسة على توليد النقدية من األنشطة التشغيلية  -
 ية، ١تا أظهرتو ىذه النتيجة من أثر مرتفع يف رْتية ا١تؤسسات ٤تل الدراسة؛للوفاء اباللتزامات االستيمارية كالتمويل

أ٫تية تدريب موظفي مؤسسات ا١تسا٫تة الصناعية اٞتزائرية على دكر التدفقات النقدية كأ٫تيتها يف ٖتديد رْتية  -
ىا ا١تؤسسة    كسيولة ا١تؤسسات، كأثر ذلك على أداء ىذه ا١تؤسسات من خبلؿ برامج تدريبية متخصصة تعقد

 أك تقـو إبشراؾ ا١توظفُت فيها خارج ا١تؤسسة؛

أ٫تية تطبيق الدراسة على ٣تتمعات أخرل غَت ا١تؤسسات موضوع الدراسة بغية معاٞتة أكجو القصور يف البحث  -
ء العلمي يف ىذه ا١تؤسسات، كإجراء ا١تزيد من الدراسات كاألْتاث حوؿ التدفقات النقدية نظرا أل٫تيتها ابلوفا

 اباللتزامات التشغيلية كالتمويلية للمؤسسات؛

ضركرة اىتماـ ا١تؤسسات كا١تستيمرين كاحملللُت ا١تاليُت ابستخداـ مقاييس التدفقات النقدية ا١تنسوبة إذل بنود  -
 أخرل يف القوائم ا١تالية، كوهنا أداة ىامة لتقييم ا١تؤسسات كأكير اعتمادية من الرقم ا١تطلق للتدفقات النقدية.

 مستقبليةآفاؽ  -اثلثا
إف دراسة موضوع التدفقات النقدية كعبلقتو ابألداء ا١تارل موضوع كاسع جدا، كمن خبلؿ ْتينا يف ىذا 
ا١توضوع نرل أنو مازالت بعض النقاط اليت ٯتكن التطرؽ إليها كاليت ستكوف أساسا لبحوث الحقة، اليت من شأهنا 

 لبحوث فيما يلي:أف تقدـ نتائج ُيستفاد منها، تتميل ىذه ا

دراسة أثر التدفقات النقدية على األداء ا١تارل كيكوف ىذا إبضافة متغَتات أخرل ميل التدفقات النقدية من  -
أنشطة االستيمار كالتمويل كمتغَتات مستقلة ٘تيل التدفقات النقدية، كإضافة متغَتات أخرل ميل: مؤشرات 

 كمتغَتات اتبعة ٘تيل األداء ا١تارل؛  النشاط، ا١تديونية كرأس ا١تاؿ، مؤشرات السوؽ،
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دراسة أثر التدفقات النقدية على مستول األداء ا١تارل يف مؤسسات أخرل غَت قطاع الصناعة كبعدد أكرب  -
 كلفًتة زمنية أطوؿ؛

دراسة أثر التدفقات النقدية على مستول األداء ا١تارل يف ا١تؤسسات ا١تدرجة ببورصة اٞتزائر لبياف مدل تقييم  -
لسوؽ ألداء ا١تؤسسات النقدم يف مؤسسات ٥تتلف القطاعات، كإجراء دراسات حوؿ تفسَت ا١تضموف ا

 ا١تعلومايت لؤلداء النقدم لقيمة ا١تؤسسة؛

إجراء دراسة ٦تاثلة ٢تذه الدراسة مع إضافة نسب أخرل ٦تيلة لنسب الكفاية كالكفاءة ا١تشتقة من التدفقات  -
 ودة يف الدراسة، كاليت قد تؤثر بشكل أفضل على مؤشرات الرْتية كالسيولة.النقدية التشغيلية غَت تلك ا١توج
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 .2003 غ. منشورة، ماجستَت يف احملاسبة، كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية، جامعة الَتموؾ، األردف،
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دراسة حالة مؤسسة اإلمسنت  –فعالية إدارة التدفقات النقدية من خالؿ أدوات السوؽ النقدي مُت خنيوة، دمحم األ -31
، رسالة ماجستَت يف اإلدارة ا١تالية، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة منتورم CSHBحامة بوزايف 

 .2008 غ. منشورة، قسنطينة،
دراسة حالة مؤسسة  -قائمة التدفقات النقدية يف ظل اعتماد اجلزائر معايًن احملاسبة الدوليةي، دمحم الدينورم سا١ت -32

 غ. منشورة، اٞتزائر، -، رسالة ماجستَت يف احملاسبة، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة ابتنةاقتصادية
2009. 

دراسة تطبيقية على عينة من ادلصارؼ  –لى األداء ادلايل للمصارؼ التجارية وأثره ع االندماجدمحم حسُت الشريف دمحم،  -33
 .2015 غ. منشورة، ، أطركحة دكتوراه يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،السودانية

دراسة  -ية ادلدرجة يف بورصة فلسطٌنالعالقة بٌن رأس ادلاؿ العامل ورحبية الشركات الصناعدمحم زيداف ا١تصرم،  -34
 .2015 غ. منشورة، ، رسالة ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، كلية التجارة، اٞتامعة اإلسبلمية بغزة، فلسطُت،ربليلية

دفقات قدرة األرابح التشغيلية احلالية والتدفقات النقدية التشغيلية احلالية على التنبؤ ابلتدمحم عبد اٟتافظ عبد السبلـ،  -35
، رسالة ماجستَت يف إدارة األعماؿ كاحملاسبة، كلية الدراسات العليا، اٞتامعة دراسة ميدانية -النقدية التشغيلية ادلستقبلية

 .2009 غ. منشورة، األردنية،
 يف ، رسالة ماجستَتأثر الرحبية يف إدارة األرابح يف الشركات الصناعية ادلدرجة يف بورصة عمافدمحم عوين أبوجبة،  -36

 .2015 غ. منشورة، احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، األردف،
دراسة  -استخداـ مقاييس التدفق النقدي والعائد احملاسيب للتنبؤ ابلتدفقات النقدية ادلستقبليةدمحم يوسف ا٢تباش،  -37

غ.  كلية التجارة، اٞتامعة اإلسبلمية بغزة، فلسطُت،، رسالة ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل،  تطبيقية على ادلصارؼ الفلسطينية
 .2006 منشورة،

دراسة ربليلية تطبيقية  –استخداـ نسب السيولة ومقاييس التدفقات النقدية للتنبؤ ابلرحبية معاذ دمحم شعباف علواف،  -38
 غ. منشورة، بلمية بغزة، فلسطُت،، رسالة ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، اٞتامعة اإلسعلى رلموعة االتصاالت الفلسطينية

2015. 
العوامل ادلؤثرة على مدى مالئمة التدفقات النقدية واألرابح احملاسبية يف تفسًن العوائد منصور إبراىيم السعايدة،  -39

سبة، كلية ، أطركحة دكتوراه فلسفة يف احملادراسة تطبيقية على الشركات الصناعية ادلسامهة العامة األردنية –السوقية لألسهم 
 .2005 غ. منشورة، األردف، -العلـو ا١تالية كا١تصرفية، األكادٯتية العربية للعلـو ا١تالية كا١تصرفية، عماف

 –أثر التدفقات النقدية التشغيلية على النسب ادلالية يف الشركات الصناعية ادلسامهة يف األردف مهند دمحم موسى،  -40
 .2008 غ. منشورة، اسبة، كلية إدارة ا١تاؿ كاألعماؿ، جامعة آؿ البيت، األردف،، رسالة ماجستَت يف احملدراسة ربليلية

دراسة تطبيقية على قطاع الفنادؽ  -استخداـ أساليب التحليل ادلايل يف تقومي أداء الفنادؽموسى الدكد عوض هللا،  -41
 غ. منشورة، معة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،، أطركحة دكتوراه يف احملاسبة كالتمويل، كلية الدراسات العليا، جاابلسوداف
2014. 

اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية ومعلومات قائمة التدفقات النقدية وأثرمها يف احلد من ٧تم الدين إبراىيم حسن دمحم،  -42
 غ. منشورة، ف للعلـو كالتكنولوجيا،، أطركحة دكتوراه يف احملاسبة كالتمويل، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداالتعثر ادلصريف

2014. 
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دراسة حالة بنك أـ  -التحليل ادلايل ودوره يف تقومي كفاءة أداء ادلصارؼ السودانيةىييم علي عبد الرحيم األمُت،  -43
 .2014 غ. منشورة، ، رسالة ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا،درماف الوطين

أثر إسرتاتيجية التميز يف األداء ادلايل للمصارؼ التجارية: جودة اخلدمات ادلصرفية كمتغًن كىيبة رمضاف دمحم حسُت،  -44
، أطركحة دكتوراه يف نظم ا١تعلومات اإلدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة السوداف للعلـو (2014 -2004وسيط )

 .2015 غ.منشورة، كالتكنولوجيا،
دور القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف االجتماعية يف رفع كفاءة األداء ادلايل دلنشآت ف ٜتيس دمحم، يوسف ىارك  -45

، رسالة ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، كلية الدراسات دراسة حالة الشركة السودانية لالتصاالت احملدودة )سوداتل( -األعماؿ
 .2015 غ. منشورة، ،العليا، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا

   اجملالت والدورايت العلمية: -3
دراسة حالة البنك الوطٍت اٞتزائرم كالقرض الشعيب  –التجاين إ٢تاـ، شعويب دمحم فوزم، تقييم األداء ا١تارل للبنوؾ التجارية  -1

 .2015، 17، جامعة بسكرة، العدد رللة أحباث اقتصادية وإدارية، 2011 -2005اٞتزائرم للفًتة 
دراسة  -أماؿ أٛتد العمودم، توفيق عبد احملسن ا٠تيّاؿ، دراسة العبلقة بُت نسب التدفقات النقدية كالقيمة السوقية لؤلسهم -2

 .2011، 02، العدد 25، اجمللد االقتصاد واإلدارة -رللة جامعة ادللك عبد العزيزٖتليلية على الشركات ا١تسا٫تة السعودية، 
دراسة ٖتليلية ابالعتماد  -ناغم أدكات التحليل ا١تارل مع احملتول ا١تعلومايت لقائمة التدفقات النقديةآماؿ نورم دمحم، مدل ت -3

 .2013، 34، العدد رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعةعلى بياانت عدد من الشركات العا١تية، 
، رللة جامعة كركوؾ للدراسات اإلنسانيةلقرارات اإلدارية، اتنيا قادر عبد الرٛتاف، دكر قائمة التدفقات النقدية يف اٗتاذ ا -4

 .2008، 01، العدد 03اجمللد 
توفيق حسن عبد اٞتليل، أثر صايف التدفقات النقدية التشغيلية يف سعر السهم السوقي للشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة  -5

 .2012، 08 ، اجمللد04، العدد اجمللة األردنية يف إدارة األعماؿاألردنية، 
اثئر عدانف قدكمي، قيس أديب الكيبلين، استخداـ قائمة التدفقات النقدية لتقييم أداء الشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة  -6

اجمللة األردنية للعلـو (، 2003 -2000دراسة ٖتليلية لعينة من الشركات الصناعية ا١تسا٫تة العامة األردنية ) -األردنية
 .2016، 01، العدد 08 ، اجمللدالتطبيقية

، اإلدارة العامة للبحوث كاإلحصاء، بنك السوداف ا١تركزم، رللة ادلصريفحساـ الدين نبيل أبو تركي، إدارة ٥تاطر السيولة،  -7
 .2011، 61العدد 

قتصادية رللة جامعة دمشق للعلـو االحسن أٛتد دحدكح، دراسة ٖتليلية للمحتول ا١تعلومايت لقائمة التدفقات النقدية،  -8
 .2008، 02، العدد 24، اجمللد والقانونية

دراسة حالة  -حطاب دالؿ، نور الدين زعيبط، تقييم األداء ا١تارل ابستخداـ نسب النقدية ا١تشتقة من جدكؿ تدفقات ا٠تزينة -9
، 01، العدد 04لد ، جامعة أـ البواقي، اجملرللة البحوث االقتصادية وادلالية، 2014 -2012مؤسسة أرسيلور ميتاؿ عنابة 

2017. 
دراسة ٖتليلية يف عينة من الشركات  -ٛتد عبد اٟتسُت راضي، العبلقة بُت إدارة رأس ا١تاؿ العامل كالرْتية يف الشركات -10

، 11، كلية اإلدارة كاالقتصاد، اجمللد رللة القادسية للعلـو اإلدارية واالقتصادية، 2002 -1995الصناعية العراقية للمدة 
 .2009، 04 العدد
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 -راغب الغصُت، مناؿ ا١توصلي، أ٫تية مقاييس التدفقات النقدية يف اٗتاذ القرار االستيمارم يف سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تالية -11
، 02، العدد 35، سلسلة العلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةدراسة تطبيقية، 

2013. 
دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة البطارايت،  -ء رشيد عبد الستار، تقوًن كفاءة األداء من خبلؿ معيار العائد رجا -12

 .2009، 19، العراؽ، العدد رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة
دراسة ميدانية يف الشركة العامة لنفط  -رشا مهدم ا٠تفاجي، أثر التخصيصات ا١تالية للتدريب يف زايدة كفاءة األداء ا١تارل -13

 .2008، 01، العدد 10، اجمللد رللة القادسية للعلـو اإلداريةاٞتنوب البصرة، 
دراسة  -سامح مؤيد العطعوط، مفيد الظاىر، أثر مقاييس التدفقات النقدية يف تفسَت العوائد السوقية العادية لؤلسهم -14

 .2010، 21، العدد رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألحباث والدراساتفلسطينية، ميدانية على شركات ا١تسا٫تة العامة ال
 –شادية حامد عبيد ٛتاد، عبد الرٛتاف عبد هللا عبد الرٛتاف، معلومات التدفقات النقدية يف تقوًن األداء ا١تارل يف الفنادؽ  -15

 .2016، 24، العدد 6النيلُت، اجمللد  ، جامعةرللة الدراسات العليادراسة ميدانية على الفنادؽ السودانية، 
دراسة تطبيقية ابالعتماد على بياانت  -صبيحة قاسم، أٛتد نزار ٚتيل، أثر التدفقات النقدية يف عناصر ىيكل رأس ا١تاؿ -16

 .2009، 14، العدد 05اجمللد  جامعة تكريت، ،رللة تكريت للعلـو اإلدارية واالقتصاديةعدد من الشركات العا١تية، 
دراسات اقتصادية عابد بن عابد العبدرل، ٤تددات التجارة البينية للدكؿ اإلسبلمية ابستخداـ منهج ٖتليل البانل،  -17

 .2010، 01، العدد 16، اجمللد إسالمية
عبد اٟتسُت جاسم دمحم، أٛتد حسُت ا١توسوم، تقييم مؤشرات األداء ا١تارل للمصارؼ التجارية: ْتث مقارف لعينة من  -18
، العدد 08، جامعة كرببلء، اجمللد اجمللة العراقية للعلـو اإلدارية، 2009إذل  2004ارؼ العراقية كاإلماراتية للمدة من ا١تص
31 ،2012. 
،  15، العدد رللة رؤى اقتصاديةعزة األزىر، سا١تي دمحم الدينورم، قائمة التدفقات النقدية الوجو اآلخر للوضعية ا١تالية،  -19
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 (: ادلؤسسات عينة الدراسة01دللحق رقم )ا
 اتريخ القيد النشاط القطاع إسم ادلؤسسة الرقم
ا١تؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات االسهم  01

 الكًتك صناعية
 1999 ا١تعدات الكهرابئية ك أجهزة التوزيعصناعة ا١تاكينات ك  عاـ

 1998 الطحانة عاـ ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األكراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ا١تؤسسة الوطنية  03

 -إيٍت-للصناعات اإللكًتكنية 
صناعة األجهزة الراديوكهرابئية ك اإللكًتكنية/ صناعة  عاـ

ا٢تواتف الذكية/ ا٢تواتف، اللوحات اإللكًتكنية ك 
 صناعة األجهزة الكهرابئية كاإللكًتكمنزلية ا١تختلفة...

1999 

اإلنتاج الصناعي للجص ك مشتقاتو ) مصنع  عاـ شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
اإلنتاج الصناعي للمنتجات ا٠تراسانية غَت  /اٞتص(

اجملمعة/ اإلنتاج الصناعي للببلط ك الببلطة من 
نت ك الغرانيتو/ اإلنتاج الصناعي ١تنتجات الطُت األٝت

 غَت ا١تقاـك ) صنع األجر ك القرميد الصناعي(

1999 

 1997 إنتاج اٟتليب كمشتقاتو )ملبنة( خاص ملبنة جنوب حليب إقلي كحدة ٣تمع جيبلي 05
 1998 كالكسكسي الطحانة/ صناعة العجائن الغذائية خاص ا١تؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
) ابستيناء   صناعة أدكات من ا١تطاط غ.ـ.ؼ.ـ.أ  خاص سيببلست 07

 األحذية(/ التحويل األكرل ١تادة الببلستيك األساسية
2000 

صناعة ا١تادة الببلستيكية القاعدية كالراتنجات  عاـ ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
 تفيةالًتكيبية/ صناعة األسبلؾ الكهرابئية كا٢تا

2000 

اجملمع الصناعي لؤلٝتدة كا١تواد الفيطو صحية  09
 أٝتيداؿ

 1999 صناعة ٥تتلف األٝتدة عاـ

الرخامة الصناعية/ اإلنتاج الصناعي للببلط كالببلطة  عاـ ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 من األٝتنت كالغرانيتو

1998 

النحاسة/ البناء ا١تعدين ) صنع العناصر كالًتكيب معا  عاـ ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
أك الصنع فقط(/ مؤسسة صناعية إلنتاج ٣تموعات 
ا١تباين ا١تعدنية/ مؤسسة تركيب التجهيزات اٟترارية 

 الصناعية...

1998 

مؤسسة أشغاؿ مساكة البناء كالًتصيص/ مؤسسة  عاـ ش.ذ.أ كاؿ ببلست 12
/ صناعة أدكات من األشغاؿ العمومية الكربل ك الرم

 البػبلسػتيػك )غ.ـ.ـ.أ(

2000 

عصر ك تصفية الزيوت النباتية/ مزبدة/ صناعة  خاص سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
ا١ترغرين/ السكرايت ك تصفيتها/ صنع معلبات 

الفواكو ك ا٠تضر/ إنتاج ا١تياه ا١تعدنية ك ا١تشركابت 
ناعة مواد التعبلة ا١تختلفة غَت الكحولية/ ص

 الببلستيكية...

1998 

 1999 التحويل األكرل ١تادة الببلستيك األساسية خاص شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 1998صنع بدائل اٞتلد ) جلد تركييب أك إصطناعي(/  عاـ شركة مسا٫تة لصناعة اٞتلود االصطناعية سنسات 15
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 مؤسسة بناء كهتيلة ا١تنشآت ا١تختلفة
 2001 إنتاج اٟتليب كمشتقاتو )ملبنة( خاص أ دانوف جرجرة اٞتزائر ش ذ 16
 1998 الطحانة خاص ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 1998 صناعة الدىوف، الربنيق، مواد الصباغة كحرب ا١تطبعة عاـ ش.ذ.أ: ا١تؤسسة الوطنية للدىن 18
 2005 ديدإستخراج ك ٖتضَت معدف اٟت خاص ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
أشغاؿ مرتبطة ابستغبلؿ ا١تناجم/ إستخراج كٖتضَت  عاـ ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20

 الفوسفات
2005 

صناعة البطارايت كا١تراكم / صناعة منتجات ٥تتلفة  خاص ا١تؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرك كيميائية 21
للكيمياء ا١تعدنية/ عدانة كتصفية ا١تعادف العادية 

 كأمزجتها

1997 

 1998 إنتاج اٟتليب كمشتقاتو )ملبنة( عاـ شركة األسهم جيبلي كحدة ا١تنصورة 22
اإلنتاج الصناعي للمنتجات ا١تصنعة من ا٠ترسانة أك  عاـ " شركة األسهم " إفرم بنػػاء 23

من اٞتبس ) اليت تدعى اجملمعة(/ مؤسسة أشغاؿ 
البناء يف ٥تتلف مراحلو/ مؤسسة صناعية للنجارة 

 ابلبناء..ا١تتعلقة 

1998 

 1997 إنتاج اٟتليب كمشتقاتو )ملبنة( عاـ ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 1998 إنتاج اٟتليب كمشتقاتو )ملبنة( خاص شركة ذات االسهم ملبنة االيدكغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدم خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 ١تنتوجات اٟتليب
 1997 إنتاج اٟتليب كمشتقاتو )ملبنة( خاص

الطحانة/ صناعة منتجات لتغذية اٟتيواانت/ صناعة  خاص شركة ذات أسهم مطاحن سيدم ارغيس 27
الشكوالطة/ بسكتة، حلوايت كمنتجات اٟتمية/ 

 ا١تخبزة الصناعية

1998 

 1999 الطحانة عاـ شركة األسهم مطاحن أكالد ميموف 28
 1998 ئن الغذائية كالكسكسيالطحانة/ صناعة العجا خاص "شركة ذات أسهم " مطاحن اٟتركش 29
 1998 اإلنتاج الصناعي لؤلحذية عاـ ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 1999 صناعة النوابض خاص شركة أسهم ا١تصنع اٞتزائرم للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أكراس فوتوار  32

 نقاكس
 1998 اإلنتاج الصناعي لؤلحذية عاـ

التسمُت الصناعي للدكاجن كالتفريخ الصناعي  خاص سهم رمشايفشركة ذات أ 33
للبيض/ الذبح كالقطع الصناعي للحـو القصابة 
   )مذْتة صناعية(/ صناعة معلب اللحم، الدكاجن 

 كالكبد الدسم/ ٖتويل ا١تنػتػوجػات الغػذائػية

1998 

ي للمنتجات ا٠تراسانية غَت اجملمعة/ اإلنتاج الصناع عاـ ا١تؤسسة الوطنية لقنوات الرم شركة ذات أسهم 34
مؤسسة اٟتفر كاألشغاؿ الريفية/ إستخراج كٖتضَت 
الرمل، إستخراج ا١تعادف الغرينية/ إستغبلؿ مقالع 

 حجر البناء، للبناء كالصناعة

1998 

مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35
 العتاد الفبلحي سيدم بلعباس

بلحية كالتجهيزات ا١توجهة صناعة ا١تاكينات الف عاـ
 للصيد البحرم كتربية ا١تائيات

1997 
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كصنع األاثث من ا٠تشب  صنع األاثث ا١تعدين خاص الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
 للجماعات

1998 

ش ذ أسهم: شركة األكراسية للبسكويت كا١تواد  37
 الغذائية

 1998 بسكتة، حلوايت كمنتجات اٟتمية عاـ

اإلنتاج الصناعي للمنتجات ا٠تزفية غَت الصحية،  عاـ الشركة اٞتديدة للزليج ا٠تزيف الصحي ابلرمشي 38
 للصناعة كالبناء

1998 

 1998 اإلنتاج الصناعي للمنتجات ا٠تزفية الصحية عاـ شركة مسا٫تة شركة ا٠تزؼ الصحي ا١تيلية 39
١تنتجات الطُت غَت ا١تقاـك ) صنع  اإلنتاج الصناعي عاـ ا٠تزؼ ا١تنزرل لتافنة سَتاتؼ 40

األجر ك القرميد الصناعي(/ اإلنتاج الصناعي 
للمنتجات ا١تقاكمة ك اٟتافظة للحرارة / اإلنتاج 
    الصناعي لؤلكاين من الفخار الرقيق ، من ا٠تزؼ 

 من ا٠تزؼ الصيٍتك 

1999 

 1998 اإلنتاج الصناعي لؤلحذية خاص MACSصناعة األحذية السطايفية  41
 2001 صناعة ا١تصابيح الكهرابئية عاـ شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي للمصابيح 42
التحويل األكرل ١تادة الببلستيك األساسية، مؤسسة  عاـ شركة أانبيب الببلستيك ك٥تتصرىا صوتوببلست 43

 كضع القنوات طويلة ا١تسافة
2001 

قاتو مؤسسة إنتاج كتسويق القرميد الفوالذم كملح 44
 على الساخن بركتويل كاٞتلفنة

تصفيح كٕتنيب على البارد للفوالذ العادم، قلد،  خاص
 ٘تديد كٖتويبلت أخرل للفوالذ العادم

1998 

مؤسسة كطنية لتحويل ا١تنتوجات الطويلة  45
 أك.أف.يت.يب.أؿ

، ٕتنيب على البارد للفوالذ العادم، قلدتصفيح ك  عاـ
ٖتو يل  / لعادم٘تديد كٖتويبلت أخرل للفوالذ ا

الفوالذ الرقيق ا٠تاص / التصفيح على الساخن 
 للفوالذ العادم

2002 

شركة األسهم " شركة ا١تركبات ا١تصنعة ابيت كومبوس  46
" 

صنع الغرؼ الصحراكية ك البناايت ا١تعدنية اٞتاىزة  خاص
مؤسسة صناعية إلنتاج ٣تموعات ا١تباين   /األخرل

       ات، مقطورات ا١تعدنية/ صناعة ىياكل السيار 
 الصناديق القبلبة للشاحناتك 

1998 

ا١تؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر ك القرميد فر٭تة

اإلنتاج الصناعي ١تنتجات الطُت غَت ا١تقاـك ) صنع  عاـ
 )األجر ك القرميد الصناعي

1999 

 ؤلٝتنت )مصنع األٝتنت(اإلنتاج الصناعي ل عاـ ش.ذ.أ شركة االٝتنت للمتيجة 48
اإلنتاج الصناعي للمنتجات ا١تصنعة من ا٠ترسانة   /

 أك من اٞتبس ) اليت تدعى اجملمعة(

1998 

اإلنتاج الصناعي، التشكيل كٖتويل الزجاج األجوؼ  عاـ ش.ذ.أسهم ٣تمع أكانفا 49
 ا١تيكانيكي كالزجاج التقٍت

/ اإلنتاج الصناعي، التشكيل ك ٖتويل الزجاج 
 ح ك ا١تراايا١تسط

2000 

 2003 اإلنتاج الصناعي للمنتجات ا٠تراسانية غَت اجملمعة عاـ ش ذ أ ٣تمع ىيدرككناؿ 50
اإلنتاج الصناعي للمنتجات ا١تصنعة من ا٠ترسانة أك  خاص ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزم غنيف 51

إنتاج أجزاء البناء   /من اٞتبس ) اليت تدعى اجملمعة(
2008 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ػػػ

209 
 

ن ا٠ترسانة ك ٖتضَت ا٠ترسانة اٞتاىزة اٞتاىز م
 لئلستعماؿ

مسبكة/ النحاسة/ البناء  /التشكيل ا١تيكانيكي خاص ش.ذ.أسهم ٣تمع أس.أؼ.أـ.أ.إم 52
ا١تعدين ) صنع العناصر كالًتكيب معا أك الصنع( 

فقط/ تلبيس كمعاٞتة ا١تعادف/ تقطيع كتطريق ا١تعادف/ 
 اٟتدادة كالنجارة ا١تعدنية...

1998 

 1998 الطحانة عاـ ٣تمع ٝتيد مطاحن مرمورة 53
شركة ذات أسهم جي أم جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدم
 1998 إنتاج اٟتليب كمشتقاتو )ملبنة(/ ٣تبنة خاص

ـ.ع.أ اجملمع الوطٍت الشركة الوطنية للببلستك  55
 كا١تطاط

 التحو يل األكرل ١تادة الببلستيك األساسية/  عاـ
             من ا١تطاط غ.ـ.ؼ.ـ.أ  صناعة أدكات

 )ابستيناء األحذية(

1999 

         اإلنتاج الصناعي ١تنتجات الطُت غَت ا١تقاـك  خاص ش.ذ.أ: مصنع األجور ٔتناصر 56
 ()صنع األجر ك القرميد الصناعي

2000 

         اإلنتاج الصناعي ١تنتجات الطُت غَت ا١تقاـك  خاص ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
 )صنع األجر ك القرميد الصناعي(

2010 

   ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج  58
 كاأللبسة اٞتاىزة

نساجة صناعية/ صناعة األشرطة، الظفائر،  خاص
الزركشات القيطانية/ أإل٧تاز الصناعي للمبلبس 
كالبياضة/ الصناعات ا١تختلفة لؤللبسة/ صنػاعػة 

 مصنوعات من النسيجاألنسجة الصناعية ك 

1998 

 1998 مؤسسة الصناعة التقليدية للفخار ك ا٠تزؼ خاص الفخار التقليدم بندركمة 59
 1998 ا١تنتجات النشوية ك ٤تسن ا٠تبازة عاـ شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة بناءن من إعداد الطالب  :ادلصدر

         (: صايف التدفقات النقدية التشغيلية للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة02قم )ادللحق ر 
2011- 2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 الكرتو صناعية
402539768 -352107945,7 1005272586 479123630 120176458 

 143188241,8 86143896,58 39986667,02 193946666,7 27648270,01 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
-594402464,3 -1493605366 839290729,5 931619737,6 -4504460481 

 106561519,5 256113840,9 27767356,24 200617104,1- 19810152,15- مية ش ذ أ سوماكوبشركة االقتصادية العمو  04
 20630687,98 78726939,22 46941253,64- 27116725,75 43816697,15 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 303556599,6 15790344,58 168877699,5 5707857,12- 95831939,99- ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 2062165,25- 11461963,66 97202046,74- 123879203,2 419779371,3 سيبالست 07
 2364965705 148819657- 2239035151 2298276278- 420956770,1 ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 أمسيداؿ
7965878724 -6278816983 7200104506 24014952040 864838554,1 

 18475078,86 20259325,7 22842367,58 1486516522- 1933146438 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 1509410309 11977233,83 126405235,9 256973948,6- 135041445,6- ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
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 149458484,7 7422222,07 2205920,32- 83392559,34 358691893,8 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 9494546031 83399372065- 55075995526 8724359864 15404243863- سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 2759232268- 3925087188 2255541520- 5643025852 192811758 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 31435593,55 17535347,35 982741,45- 17846517,6 1027471,56 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 173600501- 3749291227 994041207- 1283225878 716218319,5 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 662196213,4- 582120406,6 3329955906- 3569200658 23414542568- ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 19511377,57- 3086168315 2308612020 93170453803 89536010801- ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 602831824,8 467029413,6- 629928492,7 301709830,2 135034231 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 10298083218 4395172569 7203606233- 1257851009 5470219205 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 878969588,9 444976968,5- 2057424882- 2983345622 722910039- ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 120690362,6 162294076,8 240943154,8- 75492145,86 23964012,9 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 1721907,64 3675108,32 482510,63- 535634,32 632634,25- " سهم " إفري بنػػاءشركة األ 23
 328805871,7 629680601,6 110536651 249867407,6- 417214939,7 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 649470124,3 214408984,7- 173053743,2 132292368,6 141464350 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
ة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي شرك 26

 دلنتوجات احلليب
-102152103,2 122561091,9 -11803460,62 19346166,47 219813373,4 

 80543242,2- 92266128,83 49688990,43 51661967,42 7745357,07 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 76267770,52- 62412896,33 61511597,97- 68560493,74 85614028,34 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 28524282,04- 171446572,8- 150687286,2 48073761,39 92952653,3- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 179362460,3- 153437307,8 49550539,51 825944919,4- 28770947,38 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 71027929,63 5624978,11 350616,97- 3386600 3257256 أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابضشركة  31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
-158168161,9 -128696230,9 134594959,1 -112007791,6 110174567,3 

 38531386,81 1401057724 84580682,33- 53017865,85 23499480,55 شركة ذات أسهم رمشايف 33
 247039433,7 233616892 227291998 2472510140- 487490672,3 ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
3935187865 2247775534 -50971592,83 200967643,6 -1052699853 

 81017138,66 3871457,79 8315507,43 11207664,01 75965637,33 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
1740919756 627385990 61331752 -3944719141 15764589 

 17806753,61 74203029,4 22529705,8- 99931290,6- 570576219,4 مشيالشركة اجلديدة للزليج اخلزيف الصحي ابلر  38
 11026297,21 208400592,3 111706783,4- 72853434,84 249323587,3- شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 336790020,2- 397988924,4- 249515678,4- 239578226,4- 828177375,8- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS -9904279,7 -11711678,64 36795369,77 -2686484,76 -11444333,88صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
25351790,46 8017057,09 14295360,46 -30468412,08 13030794,32 

 96108081,22- 9148263,47 62554311,03- 84414206,93- 11098402,89- شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
-4950866,41 76192708,95 -217276939,3 73849608,9 -64913491,75 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-1350480715 -287507297,2 212228556,3 -384386621,9 -360280988,4 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

969316530 -947875988 -382899378 -463675992,4 -184784754,5 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

74223740,77 -14050807,4 -107340015,4 51950735,86 21110531,16 

 538225361,7 93054815,12- 114283800,8- 1221327427 1070905817 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 1071787882 52414647,48 2717930191- 854150480,4 1888974362 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 8852900,5- 10756012,73- 50577596,96- 129500211,9- 62820572,99- ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 8135461,6- 8447545,9 7304173,73 3579316,28- 573108787,3 ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 49169635,98 72525313,47 3355312,08 25444642,42 61399814,71 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
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 29643184,5- 57426056,07 74962349,28- 10229582,33- 27600424,61 مع مسيد مطاحن مرمورةرل 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
-52731842,66 32684988,34 136504865 89121288,14 74448107,59 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

5985269018 -797888499,6 -238558054,3 127249296,8 550154878 

 377781,03 802404,71 2836143,39- 50247898,81 51602747,39 ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 366237905,3 567684534,1- 225777959,3 6456485,97 440793016,9 ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
لتفصيل النسيج و  ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية 58

 األلبسة اجلاىزة
86258035,29 -127309032,6 33191773,13 -32309218,21 60798958,02 

 491371,17 734098,11- 268425,38- 56574,55 18108158,65- الفخار التقليدي بندرومة 59
 566426682,3- 190403344,6 137219960,5 3638646860 3620115818- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر

للمؤسسات  (OCFTL)إىل إمجايل اخلصـو  التشغيلية (: نسبة صايف التدفقات النقدية03ادللحق رقم )
 2015 -2011عينة الدراسة خالؿ الفرتة 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 الكرتو صناعية
0,05915938 -0,04949016 0,13033077 0,06101698 0,01476942 

 0,57014201 0,07788226 0,0402598 0,18153736 0,01304336 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
ة مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطني 03

 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
-0,06415805 -0,14320427 0,07199144 0,07004069 -0,34379305 

 0,04463155 0,12133267 0,01841392 0,18838773- 0,01958709- شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 0,04412433 0,20301182 0,13250183- 0,07832768 0,11900332 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 0,41009935 0,02404377 0,27311196 0,00961657- 0,15374296- ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 0,00364507- 0,01879289 0,15826866- 0,20708682 0,72063761 سيبالست 07
 0,26949681 0,0174251- 0,27294553 0,2754144- 0,04511443 ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 أمسيداؿ
0,27553948 -0,17235374 0,1504714 0,48210991 0,01713859 

 0,14962961 0,1523204 0,15937391 4,76717617- 0,12745405 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 3,40390043 0,00510921 0,05723456 0,21605148- 0,13966407- .ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاجش 11
 0,20359939 0,0104472 0,00332137- 0,12954903 0,5915976 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 0,02729323 0,29699876- 0,2585248 0,03760088 0,05864339- سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 0,25446543- 0,40994339 0,29945871- 0,79584312 0,03236727 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 0,0623771 0,03705364 0,00233277- 0,04554146 0,00316909 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,01170957- 0,39407946 0,11612215- 0,19440425 0,10782298 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 0,23938255- 0,24138622 0,65263101- 1,32507589 2,46604883- ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,00066506- 0,14673976 0,11921042 5,55210692 5,44909263- ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 0,33512578 0,28484322- 0,43516888 0,21939876 0,11172933 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 0,25257523 0,13518135 0,25365955- 2,55197419 0,32404742 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 0,14678202 0,07581706- 0,34593811- 0,52262006 0,14334021- ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,14575517 0,19528303 0,33305768- 0,11567562 0,03905915 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 0,09416571 0,22502598 0,02791431- 0,03344183 0,04603406- " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 0,20815423 0,00651839 0,08397774 0,20130164- 0,40682658 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,26682379 0,07236578- 0,06411131 0,05551042 0,05898137 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
-0,11009753 0,11306787 -0,01184247 0,01873255 0,18793389 

 0,03185284- 0,04059169 0,02249266 0,02370357 0,0032727 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 0,10644629- 0,12223025 0,08636579- 0,13751894 0,18528602 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
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 0,01008992- 0,05972226-  0,06901309 0,02171535 0,04056019- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 0,11954734- 0,11193999 0,03961855 0,7434747- 0,02924617 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 0,71659094 0,16178424 0,0106335- 0,09405312 0,08985404 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
-0,27700957 -0,20957728 0,1819369 -0,16085396 0,11453124 

 0,0080379 0,41397697 0,02761217- 0,03171836 0,01422645 شركة ذات أسهم رمشايف 33
 0,03837478 0,04380192 0,59727841 1,13607123- 0,31144591 ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
0,85036892 0,64416561 -0,01219125 0,04764364 -0,22884368 

 0,33295711 0,0126607 0,02719298 0,04314329 0,30737185 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
0,25096119 0,10229299 0,01079494 -7,91632593 0,34607892 

 0,02884026 0,11640331 0,03256442- 0,13616136- 1,32274311 ة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشيالشركة اجلديد 38
 0,00611587 0,11301498 0,1208228- 0,07372329 0,23690306- شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 0,24299563- 0,28152744- 0,17733579- 0,15751075- 0,51455354- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS -0,03466687 -0,04016451 0,12574922 -0,00890547 -0,03745032صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
0,03601485 0,01345153 0,02490338 -0,05826988 0,02339215 

 0,1596889- 0,0157494 0,10421718- 0,14567805- 0,01779762- بالستشركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتو  43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
-0,00492549 0,05807126 -0,12562208 0,04231936 -0,0348458 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-0,43471353 -0,09378535 0,0752756 -0,11859571 -0,09638283 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

0,31286625 -0,28985406 -0,09961925 -0,12218114 -0,02641415 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

0,13227449 -0,0261205 -0,18338344 0,05144186 0,02179277 

 0,04472934 0,00994356- 0,01635751- 0,18085107 0,21074002 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 0,34566064 0,01658468 0,80402147- 0,28770374 1,35633311 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 0,00350522- 0,00425691- 0,02155508- 0,05498657- 0,02688138- ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 0,27477032- 0,20870989 0,15042845 0,07715698- 1,32967302 ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 0,03566776 0,0610208 0,00330889 0,04032412 0,12575336 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,12771298- 0,25539932 0,39810976- 0,04611855- 0,11080493 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
-0,03941312 0,02243986 0,10219409 0,07634951 0,06525358 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

0,92335467 -0,11692674 -0,03563801 0,01067001 0,08584763 

 0,00307549 0,00666939 0,02454891- 0,49247073 0,56193902 ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 0,13061414 0,31922851- 0,12783 0,00426751 0,79176536 ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
0,32053915 -0,17533481 0,04097068 -0,03398173 0,06492342 

 0,28953118 0,36855432- 0,08052305- 0,01287647 3,5099177- الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,12698965- 0,04691252 0,03514441 0,91689235 0,92194535- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر
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للمؤسسات عينة  (OCFII) فوائد الديوفإىل  التشغيلية (: نسبة صايف التدفقات النقدية04ادللحق رقم )
 2015 -2011الدراسة خالؿ الفرتة 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
سهم ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األ 01

 الكرتو صناعية
73,8881393 -121,997177 54,8827321 120,825585 4,81194322 

 - - - - - ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
-29,4117215 -27,4519464 49,3814114 28,3663932 -177,251235 

 652,134759 2911,31088 286,944154 1047,00126- 88,5534094- شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 - - - 323,102763 - ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 - - - - - ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 - 45,1708004 - 457,026498 198,992561 سيبالست 07
 8,72976518 0,90262086- 8,40213028 10,861209- 2,05372253 ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 أمسيداؿ
400337,459 -315551,582 - 107387,746 - 

 6,06956747 7,3531398 6,66484542 451,04785- 2,87634519 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 3002,63766 23,8260552 14,8757762 34,2103163- 43,8374381- ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 4,36712564 0,2401967 0,07621958- 3,05982559 28,6341348 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 4,81559779 57,7474302- 44,623675 5,76834938 0,89954056- سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 10,8123746- 45,832045 26,1453218- 78,179638 3,05626241 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 24,0181505 28,9875966 0,66851193- 46,9082634 - شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,84760024- 73,2107508 1,23413446- 7,53270677 4,3184504 رش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائ 16
 - 404,495854 11999,8411- - - ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,44627882- 142,911743 83,5711855 4318,1507 3225,00074- ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 1829,7687 - - - - ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 434,852414 2669,71406 73,3193886- 22,5458748 97,2311395 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 95,4204479 673,764701- 5359,12385- 729,259787 73,8951185- ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 - - - - - شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 362,438199 879,782902 117,601764- - - " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 - - - - - ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 16661,4151 - 208,509916 15,5310245 - شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
-  - - - - 

 - - - - 1,58488996 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 - - 75,4799907- - - شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 - - -  - 11,7065428- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 85,2660874- 194,190383 23,7111583 33447,7999- 804,987777 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 - - 8,99617386- - - شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
-199,382599 -240,456536 138,768431 -267,854633 - 

 - - - -  - شركة ذات أسهم رمشايف 33
 16,146179 64,3181213 186,443846 - 360,735434 ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
15,9509908 127,044385 -2,25528219 5,33221774 -35,7278747 

 30,0939605 1,59987373 4,4979165 7,68708548 - الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
واد ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادل 37

 الغذائية
- - - - - 

 3,71347331 15,0776885 6,76675299- 418,021075- 33,8830628 الشركة اجلديدة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشي 38
 - - 65,0964496- 691,543546 1206,89884- شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
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 1,81864154- 2,67014418- 1,78964217- 3,73156899- 14,3252019- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 - - MACS -13,7354161 -112,428658 444,313559صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
- 24,6664426 27,8575487 -7,65544064 767,900437 

 8,122353- 1,60412751 16,0264628- 126,509596- 5,88310632- شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
-0,81449075 5,4296685 -3,820937 0,91581727 -1,04986637 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-4602,8386 -6,91458824 - - -45131,8185 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

29,030036 -35,9466376 -49,3963835 -193,448897 -22,444017 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

139,002826 -4,59162213 -30,450964 - - 

 7,42489123 1,86924996- 1,60923404- 39,4526189 24,463627 .أ شركة االمسنت للمتيجةش.ذ 48
 4432355,49 1875,124 22613,6134- 5356,36356 14375,428 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 - 48,6976947- 213,164826- - - ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 15,0481399- 13,3932012 9,16050351 3,66633585- 496,122734 يفش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غن 51
 2,74824644 4,11359239 0,22555853 2,91964849 8,3989875 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 188,142964- - - - - رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
-2,16011225 1,21080338 3,83228541 7,81745974 18,7255951 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

13,3014957 -38,7139466 -6,07268042 2,3415597 12,1784745 

 - - - 487,843678 - ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 11,7331742 6,14880819- 58,3637623 0,5350057 - ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
133,817284 -2014,01409 45,9126635 -323092,182 - 

 134,392115 1,31937915- 2,93030315- 1,54925591 2038,91316- الفخار التقليدي بندرومة 59
 2,91763618- 1,27238413 0,8896978 23,3544075 304,561323- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر

 (OCFCL) متوسط اخلصـو ادلتداولةإىل  التشغيلية (: نسبة صايف التدفقات النقدية05ادللحق رقم )
 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 الكرتو صناعية
1,42212902 -1,00220736 2,1059496 1,03479114 0,20666017 

 0,28715556 0,18786639 0,09154596 0,34590768 0,04178204 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
-0,85450961 -1,84121755 5,28703431 1,3547957 -3,24815389 

 0,51682448 1,53710207 0,22536133 0,94587315- 0,14952457- شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
قلي وحدة رلمع جيبليملبنة جنوب حليب إ 05  0,1318504 0,08304526 -0,13020624 0,19732884 0,04364873 
 0,85352624 0,0443027 0,4763433 0,06013785- 0,38081831- ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 0,04799122- 0,1865136 1,62470887- 3,19125692 5,76420364 سيبالست 07
 0,63441324 0,05163095- 0,78127721 0,97023944- 0,14054293 سة صناعات الكوابل بسكرةش.ـ.:مؤس 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 أمسيداؿ
112,967844 -33,546647 11,6018849 71,2371954 1,9891692 

 0,44524781 0,52211485 0,47522264 34,2241789- 0,49445751 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 1,42732019 0,0118559 0,10806466 0,82601619- 0,31635607- ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 0,84918675 0,04992348 0,01739606- 0,80228247 3,11912256 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
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 0,090088 1,12463956- 2,20231785 0,10603768 0,11659705- سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 1,66058748- 2,65511832 3,37394988- 6,97491033 0,33227365 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 1,07291164 0,64948883 0,04015165- 0,64106411 0,05735088 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,03232821- 0,72418419 0,22920793- 0,42158586 0,20928257 رة اجلزائرش ذ أ دانوف جرج 16
 0,37735378- 0,33083747 24,726066- 1,66856271 225,386609- ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,01092488- 1,14961763 1,14756794 58,129423 37,4973371- ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 1,69926815 1,36885028- 2,41482802 1,09355618 0,49811864 ذ.أ ـ.ع.إ صوميفرش. 19
 2,90251042 1,76653722 2,77698672- 62,2142959 1,92785862 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 2,93350328 1,95996721- 7,18578715- 11,8425597 2,32097874- ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,24069605 0,32194222 1,68386997- 0,20390103 0,07255653 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 0,10930209 0,24270474 0,0306421- 0,03874755 0,05279999- " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 0,43802286 0,85779343 0,4378016 1,32087622- 0,65885249 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,52499766 0,14580968- 0,12741921 0,11269355 0,11048257 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
-0,20678764 0,19173662 -0,02076809 0,03499137 0,33624006 

 2,05770006- 3,82274126 1,65903159 1,70261241 0,05022683 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 1,97158688- 1,25706448 0,16007615- 0,17791511 0,2276801 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 0,32733829- 3,4021875- 1,74584401 0,59887916 1,29350704- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 0,52504781- 0,45386055 0,17955871 4,15371409- 0,03281862 ػػػػػـوش ذات أسهم مػػػػاؾ سػ 30
 6,73053946 3,96859734 0,410608- 0,68077206 2,18179188 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
-1,54779999 -2,32206937 1,66916928 -1,12296833 0,56064276 

 0,0126449 0,517115 0,04077962- 0,05183564 0,02052296 شركة ذات أسهم رمشايف 33
 0,15071531 0,15745726 1,78068328 1,85007687- 0,59292364 ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 سيدي بلعباسالعتاد الفالحي 
2,69111296 11,9994884 -0,07281876 1,08096476 -2,71027341 

 1,03635529 0,02580869 0,05674004 0,08959679 0,592161 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
0,21681979 0,08207495 0,00866961 -63,4887163 0,29204252 

 0,06757776 0,31311734 0,08322466- 0,37789752- 143,672137 الشركة اجلديدة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشي 38
 0,02912236 0,57571926 0,30549837- 0,19466487 0,42533647- شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 0,13346497- 0,18679545- 0,13936806- 0,20728585- 0,80671447- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS -0,93528213 -1,63586283 9,33593846 -0,39441728 -1,14229337صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
0,02991168 0,02093798 0,03140173 -0,06070625 0,02379534 

 0,36826922- 0,03783487 0,30101293- 0,75042209- 0,08407071- شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
-0,0291559 0,31844214 -0,35823149 0,12399052 -0,07897063 

حويل ادلنتوجات الطويلة مؤسسة وطنية لت 45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-4,89080742 -0,91771524 5,14415429 -0,91804938 -0,45944399 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

3,37318263 -3,46065545 -0,79859197 -1,29901963 -0,77040586 

هم ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األس 47
 األجر و القرميد فرحية

0,39018596 -0,07004219 -1,05410902 0,2599819 0,14081692 

 0,10365478 0,02619851- 0,05017758- 0,53918805 0,58413812 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 20,5543141 1,47017157 67,4013806- 0,54903674 0,1988234 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 0,11716549- 0,14678276- 1,2364925- 1,75765634- 0,04292518- أ رلمع ىيدروكناؿ ش ذ 50
 0,24132645- 0,24964171 0,16614473 0,0769842- 12,6625066 ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 0,06289308 0,10176516 0,00523249 0,07851372 0,31696478 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,42737357- 1,19230936 3,00820987- 0,23511524- 0,28589626 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
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شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54
 قوميدي

-0,10170202 0,04761172 0,23564951 0,20266306 0,17727705 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

2,19132373 -1,71667507 -0,43409014 0,07535549 0,8001471 

 0,00138352 0,00327091 0,01247401- 0,23494208 0,24910442 ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 1,76128622 14,904896- 0,30416169 0,01261415 0,8686927 ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
لتفصيل النسيج و  ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية 58

 األلبسة اجلاىزة
0,80884603 -1,37929257 0,21958431 -0,11925921 0,25595946 

 0,67562158 1,14967276- 0,10423255- 0,01567823 5,27243025- الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,18858601- 0,08133003 0,06932735 1,71369067 2,4007871- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر

للمؤسسات عينة  (OCFNI) صايف الربحإىل  التشغيلية (: نسبة صايف التدفقات النقدية06ادللحق رقم )
 2015 -2011الدراسة خالؿ الفرتة 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم ادل 01

 الكرتو صناعية
1,38535459 -1,58649096 2,34643806 2,16810877 0,40773953 

 3,38051158- 2,29269527 0,78911613 7,2123914 0,33805271 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 -إيين-عات اإللكرتونية للصنا
1,19662035 -31,6177462 -2,29817223 -4,72960765 6,71439125 

 5,38196514 1,80721962- 2,43090244 28,3696285- 0,8443142- شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 2,78208645 15,9935325- 1,81160043 1,53839475- 29,5628659 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 8,52424995- 3,3904931- 0,66711249 0,15014971 1,90318703 ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 0,08561109 4,03694466- 7,03711999 25,02944- 17,7438555- سيبالست 07
 10,8607324- 0,97031176- 38,1661023- 12,3867686 0,79618856- ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 أمسيداؿ
1,0997881 -0,75927298 0,63789532 8,66826633 0,86997357 

 1,98215297 2,34961412 2,50906504 163,945778- 2,33248918 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 68,9056097 0,75508046 2,10559858 243,508535- 4,14047477- أ. ابتيميتاؿ مونتاجش.ذ. 11
 7,09377132 0,19534079 0,15886712- 1,50067471 14,5325775 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 0,28642559 3,22982445- 2,1881161 0,45480282 1,31548898- سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 2,50143891- 3,98737686 3,46678956- 0,97668612 0,34251147 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 2,33947584 0,74870651 0,02796685- 1,49051297 0,15407473 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 45,3219812- 3,79014802 5,35987024- 2,2546991 3,12866939 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 8,02117766- 8,52514569 881,96531- 43,3686944- 828,413603- ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,01078479- 1,84285233 1,02800973 50,2207419 40,4711722- ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 4,04276977 3,80071664- 6,94786068 2,05015296 1,3650906 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 1,36402839 1,34540322 2,36295626- 1,52437384 0,96986466 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 13,9706984 25,7189282- 15,7944651- 17,0582029 4,19629497- ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 6,24568826 4,83757488 32,8929422- 36,1162678- 1,97723358 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 1,02736113 10,5262691 0,73728772 1,2393948 2,64560118- " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 1,59236011 18,146199 0,88928613 1,69951167- 2,18150923 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 2,56677456- 1,33581293- 1,39926423 1,42531651 2,56642881 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
-3,88541907 6,90309393 -0,44624863 0,46289777 108,826064 

 1,31654846 16,678329 1,23330371 1,36402974- 1,64136511 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 8,16490627- 4,84153015 2,15742135- 3,56197853 1,29564183 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 0,37382325 21,4639233- 5,67970552- 1,47046092- 1,15991816 "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ػػػ

217 
 

 4,07060861- 1,28277314 0,88352112- 3098,94906- 125,233989 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 1,28638573 4,56555685 0,32276023- 3,6101745 2,43080257 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
-4,68899153 37,1522252 32,3228675 6,58949398 -0,75966676 

 0,30273727- 6,29447041- 0,30565184 1,64090547 0,40920891- شركة ذات أسهم رمشايف 33
 12,8506412 3,31927993 29,7600682 8,91703987 2,7776557- ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
9,29093762 8,14576723 -0,36991482 0,65793226 -5,22006965 

 9,70782187 0,45344315 0,26519512 0,69579776 11,314188 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
-7,95752726 -1,5755593 0,51963678 -2426,5384 3,29617828 

 0,39143947- 2,38885399- 0,22923716 1,33834725 1,89113718 ة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشيالشركة اجلديد 38
 0,2125285- 76,4155754 17,3861338 2,43012536 5,03765541- شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 0,81461152 1,59067314 0,51865344 0,67419487 2,46566249 اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS -1,03163491 -1,29986145 7,38139321 -0,45193469 -8,87769366صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
-1,35836634 -0,1440735 -0,11029612 0,32458928 -0,23731388 

 2,93273595 0,13846829- 0,79888647 1,01631429 0,2217321 ستشركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبال 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
-0,07844128 0,93765605 -1,7285476 0,46731024 -55,6137037 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

5,22231178 0,54993903 -2,93482234 -6,99513324 -2,62378558 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

6,18298984 -9,59462058 -1,260484 -1,65012962 -1,08028949 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

-3,72096899 0,28978628 6,56178058 -20,1002011 2,40591269 

 0,3524734- 0,07761624 2,49897356- 1,51635604 2,35377957 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 14,6883872- 0,70696912- 101,111358 35,5581905- 82,781555 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 3,22157819 0,74255639- 2,06724761- 2,43235267 0,24477857 ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 0,75752025 4,1342634 1,16519519 6,12556969 55,8499294- ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 0,71367783 0,98750073 0,07721467 0,84170227 2,36048129 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,60127866 5,51830304- 9,79143159 1,41213473- 0,94382749 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
-3,7431633 -1,13228188 3,54721834 4,98390038 6,98474156 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

-12,0819103 16,2486037 0,94339667 -0,47023482 -4,73715776 

 0,01498027- 0,06092783- 383,690383- 0,9221268 1,02662 ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 8,06777124 29,2649293 1120,30657- 4,26215614- 400,96052- ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
3,44383256 -239,682653 1,58543318 -1,44564386 4,48919448 

 1,28140024- 1,23370299- 9,98096137 0,060219- 0,99739653 الفخار التقليدي بندرومة 59
 9,08216937- 0,88905659- 0,82547632 12,8274971- 27,7707238 شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 قوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسةعلى ال من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر
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للمؤسسات  (OCFNS) صايف ادلبيعاتإىل  التشغيلية (: نسبة صايف التدفقات النقدية07ادللحق رقم )
 2015 -2011عينة الدراسة خالؿ الفرتة 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 كرتو صناعيةال
0,14120452 -0,1090825 0,32564668 0,28253153 0,03011483 

 0,0883581 0,04645209 0,02193541 0,1066957 0,01718422 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
-0,26528686 -0,58114727 0,34908909 0,33490277 -2,51106184 

 0,18480819 0,43215662 0,0403153 0,35974159- 0,03381255- شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 0,02784906 0,13158315 0,08949367- 0,0515627 0,08693977 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 2,63528867 0,0908602 0,91547144 0,02312177- 1,16841956- صادية مطاحن ليطوراؿادلؤسسة العمومية اإلقت 06
 0,00910759- 0,04293483 0,35528953- 0,53204511 2,2114455 سيبالست 07
 0,32725616 0,01597384- 0,24432494 0,25645823- 0,05799021 ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
لألمسدة وادلواد الفيطو صحية اجملمع الصناعي  09

 أمسيداؿ
103,829433 -9,61363577 0,61580852 207,690386 3,70063323 

 0,13401885 0,14891998 0,16332544 11,0865789- 0,15616672 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 3,2689267 0,0183909 0,06678473 0,91722122- - ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 0,33566918 0,01626429 0,00542646- 0,19544765 0,92846758 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 0,05878529 0,51961861- 0,32365431 0,05472563 0,11487026- سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 0,25855832- 0,48769256 0,34558563- 1,10192387 0,03892479 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 0,18578045 0,10830917 0,00613314- 0,12314862 0,00977922 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,01150921- 0,25317652 0,11161729- 0,10628984 0,06816429 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 0,36257217- 0,51065885 4,10246831- 18696,8531 14,8458493- ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,00149613- 0,22943528 0,16905504 7,15481664 7,05744904- ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 0,68183639 0,66432137- 0,88432233 0,44084424 0,2416079 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 1,01515207 0,05597047 0,91645424- 10,6549457 0,55927958 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 0,43343901 0,21475361- 0,91198773- 1,1609229 0,28240717- ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,12676736 0,15317192 0,24961376- 0,08429241 0,02708926 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 0,56268031 2,54116815 0,29576238- 0,26103037 0,30830129- " " إفري بنػػاء شركة األسهم 23
 0,12503398 0,24796851 0,05136166 0,132084- 0,21526209 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,27986908 0,0839411- 0,0854494 0,06825453 0,07972057 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
بنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي شركة األسهم مل 26

 دلنتوجات احلليب
-0,13336139 0,13852113 -0,01264854 0,01890518 0,21309298 

 0,1718601- 0,1379551 0,07488333 0,11442604 0,01040973 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 0,1607102- 0,13240819 0,13541173- 0,1503002 0,17819204 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 0,10317194- 0,24045756- 0,36877276 0,14421036 0,29972613- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 0,39162567- 0,25056616 0,23929449 1,30894599- 0,2517083 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 3,83512438 0,18363767 0,0114397- 0,15011963 0,14438613 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
-0,6587069 -0,5117643 0,4219277 -0,33856434 1,15358936 

 0,03198529 1,17458254 0,08871917- 0,12593488 0,05608168 شركة ذات أسهم رمشايف 33
 0,13935024 0,13186546 1,43546027 2,64834187- 0,6819661 ة لقنوات الري شركة ذات أسهمادلؤسسة الوطني 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
1,16349777 3,2465619 -0,04544603 0,12482473 -0,74538754 

 0,38221633 0,02068684 0,0297069 0,06457301 0,59004827 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
0,5590106 0,16494886 0,02880606 -148,557352 0,5793309 

 0,08856849 0,29234 0,12995293- 0,46802211- 2,41465675 الشركة اجلديدة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشي 38
 0,02387234 0,42883834 0,23451864- 0,14423073 0,45941275- شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
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 2,54311467- 3,77183682- 2,06660985- 2,13890685- 5,93557911- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS -0,12913722 -0,14626496 0,42226504 -0,04731463 -0,18710632صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
0,19096535 0,05730865 0,46737102 -0,79421317 0,73892009 

 0,36018048- 0,04357373 0,28189716- 0,43705967- 0,05776859- شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
اج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو مؤسسة إنت 44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
-0,00983759 0,12107261 -0,15801168 0,04039931 -0,0531544 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-216,073534 -133,10523 43,6684272 -79,0918975 -74,1318906 

ة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس شركة األسهم " شرك 46
" 

0,51439746 -0,56927862 -0,16739501 -0,2494822 -0,09347443 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

0,76018357 -0,17413777 -1,04392462 21,275882 0,14463856 

 0,06851255 0,01543628- 0,02539491- 0,2560177 0,27810037 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 490,913577 18,7474149 891,124653- 860,072596 15,15554 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 0,08852901- 0,10756013- 0,50577597- - 1789,75991- ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 0,52841426- 0,06864526 0,05730689 0,06315137- 19,2278481 ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 0,05185266 0,06433147 0,00447232 0,06496847 0,13685043 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,05016527- 0,09851332 0,13681927- 0,01655444- 0,04267576 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
الصناعي شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع  54

 قوميدي
-0,05775425 0,0390446 0,16252287 0,12741066 0,13193155 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

444,806366 -49,0528609 -8,98428302 0,03656352 10,3784088 

 0,01428905 0,02483422 0,09188223- - - ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 0,75896675 1,40025749- 3,66763963 0,09140643 10,0125586 .ذ.أ: مصنع االجر برانيسش 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
0,26803906 -0,51370964 0,11634985 -0,08560818 0,15436692 

 - - 0,03650152- 0,00698751 2,26564607- الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,58322164- 0,20984021 0,13124025 3,91701393 33,6778757- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر

لمؤسسات عينة ل (OCFE) حقوؽ ادللكيةإىل  التشغيلية (: نسبة صايف التدفقات النقدية08ادللحق رقم )
 2015 -2011الدراسة خالؿ الفرتة 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 الكرتو صناعية
0,06496032 -0,05579058 0,15015468 0,07042745 0,01717658 

 0,33561457 0,17962854 0,08517176 0,44878445 0,06572606 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
-0,07616698 -0,1902079 0,10063089 0,11580819 -0,61139717 

 0,15324461 0,38043939 0,03355142 0,24380272- 0,02273284- شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 0,97278889- 2,42374048- 1,70329017 5,51387572- 3,48125763 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 1,54317951 0,06796823 0,71263409 0,05511102- 0,85068773- ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 0,06146185- 0,19885589 1,60720817- 1,66747309 5,29750786 سيبالست 07
 0,5385983 0,0322909- 0,50255037 0,5091429- 0,08957379 ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 أمسيداؿ
0,2771657 -0,17435676 0,15251109 0,49037915 0,01748815 

 0,25740465 0,32438928 0,41112168 31,3808299- 0,49393485 ية االنتاج الغرانيتو سيفاؽش.ذ.ا الشركة الصناع 10
 4,31837307 0,03350443 0,32216209 0,64367581- 0,30335564- ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 0,39677377 0,0197549 0,00639177- 0,23568284 1,16001265 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
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 0,04321915 0,44370788- 0,33824192 0,06291923 0,12786051- ػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿسػػػػػػػي 13
 0,34247118- 0,53814225 0,3550089- 0,97496523 0,03641005 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 0,09260991 0,05244327 0,00291104- 0,05763234 0,0034515 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,01853104- 0,8805209 0,23887735- 0,36211024 0,22813556 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 1,03893341- 1,04919677 6,80754989- 7,33348723 40,9150375- ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,00104849- 0,17782435 0,14081686 6,39325826 6,65917038- ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 0,47565469 0,40041727- 0,59232892 0,30655353 0,15817854 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 0,28902519 0,15256501 0,29781778- 3,97966776 0,41695235 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 0,17870242 0,09144039- 0,42000076- 0,62136457 0,17894805- ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,46056073 0,66862768 1,13343012- 0,36779924 0,11565136 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 0,67998452 3,0892928 0,31357015- 0,24422451 0,35924093- " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 0,4631861 2,73209228 0,23584247 0,55356696- 1,3023561 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,6493789 0,17109327- 0,15837812 0,13652645 0,1606369 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
-0,38222112 0,30292088 -0,03017446 0,04468272 0,45814217 

 0,04000237- 0,04447333 0,0240147 0,02577586 0,01056798 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 0,18397464- 0,29290833 0,79780705- 1,41102284 2,91786283 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 0,01497182- 0,08652355- 0,07635481 0,02403634 0,1312645- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 0,43360077- 0,58787083 0,19821682 2,69859723- 0,33632206 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 0,8019762 0,16865984 0,08485457- 0,10913016 0,0937135 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
-0,7923327 -1,23963649 0,5490014 -0,49090634 0,31657138 

 0,02604609 2,32069282 0,10334418- 0,08646673 0,04933865 شركة ذات أسهم رمشايف 33
 4,15693265 6,10788512 70,7339018- 21,0216273 3,05327047 ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
تصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة مؤسسة عمومية إق 35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
1,42585251 0,74925832 -0,01643642 0,06116442 -0,30369385 

 0,49828801 0,0252674 0,05307266 0,08482452 0,65449761 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 لغذائيةا
-1,44016724 -0,38552939 -0,04063567 292,908173 -1,64326536 

 0,83220113- 3,07982473 0,40847651- 0,65128692- 1667,34721 الشركة اجلديدة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشي 38
 0,0224225 0,38334803 0,20133502- 0,12282373 0,59432615- شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 0,29342738 0,54747002 0,36887411 1,22645908 8,77652804- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS -0,03616935 -0,04140734 0,12783913 -0,00914486 -0,03878658صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
-0,09160775 -0,0194229 -0,02635711 0,04788826 -0,02098226 

 0,70976303 0,08913144- 1,71052098 2,02279101- 0,08893613- شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
-0,00993368 0,13144595 -0,30804148 0,08553538 -0,07508373 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-0,48206021 -0,11988286 0,08756739 -0,15506595 -0,13782088 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

0,39474351 -0,37108263 -0,13396875 -0,15027637 -0,02914233 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

0,33984173 -0,08403787 -0,35337121 0,17249332 0,06810952 

 0,10811902 0,02511813- 0,04029688- 0,44845559 0,5159578 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 0,35267216 0,01682819 0,8215028- 0,6182416 0,21085703- ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 0,00387392- 0,00469696- 0,02222694- 0,05751638- 0,02849106- ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 1,98270545 1,27291401 1,59025531 2,13621104 108,09967- ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 0,11313956 0,19832096 0,01148083 0,10226986 0,28091724 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,34596854- 0,41596291 0,50492555- 0,06552464- 0,21582665 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
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شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54
 قوميدي

-0,07757021 0,05021286 0,19800221 0,12600341 0,1036952 

مع الوطين الشركة الوطنية للبالستك ـ.ع.أ اجمل 55
 وادلطاط

1,65758344 -0,22430178 -0,0721954 0,03156099 0,19296243 

 0,00251481- 0,00641905- 0,02535864 0,28336888- 0,44746166- ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 0,35465291 0,64672304- 4,74480095 0,13511302 8,94091562 ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
0,59680546 -0,87760551 0,199951 -0,17153919 0,3011455 

 1,03481548 0,85528951- 1,01959252- 0,19497638 14,7263772- الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,5413072- 0,19349179 0,11452159 3,52592156 2,75162073- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر

 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (ROA) معدؿ العائد على األصوؿ(: 09ادللحق رقم )
2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 0,03622268 0,02814295 0,05554409 0,03119473 0,04270342 الكرتو صناعية
 0,16865554- 0,03396974 0,05101885 0,0251702 0,03858381 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
الوطنية مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة  03

 0,05120242- 0,01480899- 0,03132552- 0,00452924 0,05361605- -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
 0,0082928 0,06713776- 0,00757493 0,00664047 0,02319881 شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 0,01586016 0,01269337- 0,07314076- 0,0509152- 0,00402543 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 0,04810973- 0,00709153- 0,40939416 0,06404652- 0,08078185- ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 0,04257712- 0,00465523- 0,02249055- 0,00827373- 0,04061336- سيبالست 07
 0,02481387- 0,01795825 0,00715152- 0,02223456- 0,05666299- ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 0,01970013 0,0556178 0,23588729 0,22699838 0,2505387 أمسيداؿ
 0,07548843 0,06482784 0,06351924 0,02907776 0,05464293 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 0,04939947 0,00676644 0,02718209 0,00088724 0,03373142 ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 0,02870115 0,05348192 0,02090658 0,08632719 0,04070837 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 0,09528907 0,09195508 0,11814949 0,08267513 0,04457915 سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 0,10172762 0,1028103 0,08637926 0,81484021 0,09449981 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 0,02666285 0,0494902 0,08341194 0,03055422 0,02056855 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,00025836 0,10397469 0,02166511 0,08622182 0,03446289 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 0,02984382 0,02831462 0,00073997 0,03055374- 0,00297683 ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,06166676 0,07962644 0,11596234 0,11055406 0,13464133 ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 0,08289509 0,07494461 0,06263351 0,1070158 0,08184756 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 0,1851686 0,10047646 0,10734839 1,67411309 0,33411613 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 0,01050642 0,00294791 0,02190249 0,03063746 0,03415875 ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,02333693 0,04036796 0,01012551 0,00320287- 0,01975445 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 0,09165785 0,02137756 0,03786081- 0,02698238 0,01740023 " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 0,13072057 0,00035922 0,09443276 0,11844676 0,18648859 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,10395295- 0,05417359 0,04581787 0,03894603 0,02298188 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
0,02833608 0,0163793 0,02653783 0,04046801 0,00172692 

 0,02419421- 0,0024338 0,01823773 0,01737761- 0,00199389 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 0,01303705 0,0252462 0,04003195 0,03860746 0,14300713 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 0,02699116- 0,00278245 0,01215082- 0,01476772- 0,03496815- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
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 0,02936842 0,08726406 0,04484166- 0,00023991 0,00023353 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 0,55705759 0,03543582 0,0329455 0,02605224 0,03696476 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
0,05907658 -0,00564104 0,00562874 -0,02441067 -0,15076511 

 0,02655074- 0,06576836- 0,09033864- 0,01932979 0,03476573- شركة ذات أسهم رمشايف 33
 0,00298622 0,01319621 0,02006979 0,12740453- 0,11212545- ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
0,09152671 0,0790798 0,03295692 0,0724142 0,0438392 

 0,03429782 0,02792125 0,10253953 0,06200551 0,02716694 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
-0,03153758 -0,06492487 0,02077401 0,03262395 0,10499399 

 0,07367744- 0,04872768- 0,1420556- 0,10173844- 69,9443237 زيف الصحي ابلرمشيالشركة اجلديدة للزليج اخل 38
 0,02877671- 0,00147895 0,00694938- 0,03033724 0,04702645 شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 0,29829634- 0,17698635- 0,34191578- 0,23362792- 0,20868774- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS 0,03360382 0,03089907 0,01703597 0,01970521 0,00421847صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
-0,02651335 -0,09336573 -0,22578658 -0,17951881 -0,0985705 

 0,05445049- 0,11374008- 0,13045306- 0,14333957- 0,08026632- شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
0,06279206 0,06193237 0,07267493 0,09055944 0,00062657 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-0,08324159 -0,17053773 -0,02564912 0,01695403 0,03673426 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

0,05060113 0,03021006 0,07903254 0,07404336 0,02445099 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

-0,0355484 -0,09013713 -0,02794721 -0,00255927 0,00905801 

 0,12690131- 0,12811188- 0,00654569 0,11926689 0,0895326 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 0,02353292- 0,02345884- 0,00795184- 0,00809107- 0,01638449 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 0,00108804- 0,00573278 0,01042695 0,02260633- 0,10981918- ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 0,3627234- 0,05048297 0,1291015 0,01259589- 0,23807962- ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 0,0499774 0,06179317 0,04285309 0,04790782 0,05327446 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,21240232- 0,04628222- 0,04065899- 0,03265875 0,11739955 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
0,01052936 -0,01981826 0,02880964 0,01531923 0,00934231 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

-0,07642456 -0,00719611 -0,03777627 -0,02269081 -0,01812218 

 6,40E-05 -0,10946375 -0,20530246 0,53405967 0,54736808 ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 0,01618962 0,01090823- 0,0001141- 0,00100126- 0,00197467- ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
0,09307629 0,00073153 0,02584195 0,0235063 0,01446215 

 0,22594906- 0,29873829 0,00806767- 0,21382734- 3,51907953- الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,0139823 0,05276663- 0,0425747 0,07147866- 0,03319846- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 لقوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسةعلى ا من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر
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      للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (ROE)معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية (: 10ادللحق رقم )
2011- 2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 0,04212636 0,03248336 0,0639926 0,03516603 0,04689075 الكرتو صناعية
 0,09927923- 0,0783482 0,10793312 0,06222408 0,19442547 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 0,09105772- 0,02448579- 0,04378736- 0,00601586 0,06365175- -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
 0,02847373 0,21051088- 0,01380204 0,00859379 0,02692462 شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 0,34966163- 0,15154504 0,94021294 3,58417481 0,11775779 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 0,18103405- 0,02004671- 1,06823676 0,36704046- 0,44698062- ؿادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطورا 06
 0,71791933- 0,04925901- 0,22839005- 0,06662047- 0,2985545- سيبالست 07
 0,04959134- 0,03327889 0,01316745- 0,04110377- 0,11250323- ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
دلواد الفيطو صحية اجملمع الصناعي لألمسدة وا 09

 0,02010193 0,05657177 0,23908482 0,22963645 0,25201737 أمسيداؿ
 0,12986114 0,13806066 0,16385453 0,19140981 0,21176298 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 0,06267085 0,044372 0,15300262 0,00264334 0,07326591 ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 0,0559327 0,10113046 0,0402334 0,15705125 0,07982154 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 0,15089135 0,13737833 0,15458134 0,13834397 0,09719618 سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 0,13690967 0,13496147 0,10240278 0,99823803 0,10630316 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 0,03958575 0,07004517 0,10408899 0,03866611 0,02240149 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,00040888 0,23231834 0,04456775 0,16060247 0,07291776 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 0,1295238 0,12307083 0,00771861 0,16909633- 0,04938963 ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 0,09721964 0,09649409 0,13698009 0,12730314 0,16454108 ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 0,11765565 0,1053531 0,08525343 0,14952715 0,11587402 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 0,21189089 0,11339724 0,12603609 2,61069016 0,42990777 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 0,01279123 0,00355537 0,02659164 0,03642615 0,0426443 ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,07374059 0,13821547 0,03445816 0,01018376- 0,0584915 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 0,66187488 0,29348412 0,42530228- 0,19705142 0,13578802 " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 0,29088025 0,15056003 0,26520426 0,32572119 0,59699775 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,25299413- 0,12808176 0,11318672 0,09578676 0,06259161 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
ع الصناعي شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملم 26

 دلنتوجات احلليب
0,0983732 0,0438819 0,06761804 0,09652826 0,00420986 

 0,03038427- 0,00266653 0,01947185 0,01889685- 0,00643853 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 0,02253236 0,06049912 0,36979659 0,39613457 2,25205977 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 0,04005054- 0,00403112 0,01344345- 0,01634613- 0,11316703- "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 0,10651989 0,45828122 0,2243487- 0,00087081 0,00268555 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 0,62343369 0,03694179 0,2629028 0,0302285 0,03855249 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
0,16897721 -0,03336641 0,01698492 -0,07449834 -0,41672401 

 0,0860353- 0,36868754- 0,33811078- 0,05269452 0,12057082- شركة ذات أسهم رمشايف 33
 0,32348056 1,84012353 2,37680577- 2,35746701 1,09922568- ت أسهمادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذا 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
0,15346702 0,09198131 0,04443298 0,09296461 0,05817812 

 0,05132851 0,05572341 0,20012683 0,12190973 0,05784751 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
0,18098175 0,24469367 -0,07820014 -0,1207103 -0,49853655 

 2,12600206 1,28924779- 1,7818948- 0,48663523- 881,663809 الشركة اجلديدة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشي 38
 0,10550352- 0,00501662 0,01158021- 0,05054214 0,11797674 ركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليليةش 39
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 0,36020529 0,34417506 0,71121501 1,81914627 3,55950097- اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS 0,03506022 0,03185519 0,01731911 0,02023491 0,00436899صناعة األحذية السطايفية  41
شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي  42

 للمصابيح
0,06743965 0,13481243 0,23896678 0,14753495 0,08841563 

 0,24201396 0,64369567 2,14113149 1,99032035- 0,40109723- شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
ذي وملحقاتو مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوال 44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
0,12663848 0,14018568 0,17820827 0,18303768 0,00135009 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

-0,09230782 -0,21799301 -0,02983737 0,02216769 0,05252749 

مبوس شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كو  46
" 

0,06384347 0,03867611 0,10628358 0,09106944 0,02697641 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

-0,09133151 -0,28999948 -0,05385295 -0,00858167 0,02830922 

 0,30674377- 0,32361955- 0,01612537 0,29574557 0,21920396 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 0,02401027- 0,02380329- 0,00812473- 0,01738676- 0,00254715- ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 0,00120249- 0,00632539 0,01075195 0,0236464- 0,11639523- ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 2,61736296 0,30789379 1,36479735 0,34873671 1,93553817 ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 0,1585303 0,2008312 0,1486872 0,12150361 0,11900846 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,57538803- 0,07537877- 0,0515681- 0,04640113 0,22867172 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
0,02072317 -0,04434661 0,05581901 0,02528209 0,01484596 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

-0,13719548 -0,01380437 -0,07652709 -0,06711752 -0,0407338 

 6,61E-05 0,10535497 0,16787506- 0,30729925- 0,4358591- ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 0,04395922 0,02209891- 0,00423527- 0,03170063- 0,02229874- ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
0,17329689 0,00366153 0,12611758 0,11865937 0,0670823 

 0,80756616- 0,6932702 0,10215374- 3,23778829- 14,764817- الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,05960109 0,21763721- 0,13873395 0,27487214- 0,09908351- شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر
 2015 -2011الؿ الفرتة للمؤسسات عينة الدراسة خ (CR)نسبة التداوؿ (: 11ادللحق رقم )

 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 8,82370139 9,52375993 8,62586709 9,57088475 10,4247795 الكرتو صناعية
 0,5036562 0,99733653 1,05745323 1,03573176 1,23275925 ـ ع إ/ش.ذ.أسهم: مطاحن األوراس 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 4,3062316 8,48754374 28,3578177 4,54295478 3,48616328 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
 2,1517674 3,08147517 6,26042403 3,15011557 5,28503234 شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
وب حليب إقلي وحدة رلمع جيبليملبنة جن 05  0,80812464 0,71040801 0,63946779 0,58986212 0,73167521 
 0,13403747 0,22506615 0,20499326 0,37385168 0,21792701 ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 2,89621488 2,50930674 2,39111771 2,19960125 1,1724621 سيبالست 07
 1,80974898 2,22736087 2,11600403 2,66507083 2,37510907 .ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرةش 08
اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية  09

 7,53469909 14,4807935 53,1734317 159,897519 317,876648 أمسيداؿ
 0,65146492 0,69685517 0,63767018 0,63032544 0,58081979 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 0,0422626 1,60964671 1,53457566 2,75956189 1,58139927 ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 2,55437011 2,99316985 3,17071709 3,65030516 2,95361167 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 3,0728138 1,94937724 14,8854546 1,43515595 0,0655249 سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 4,65392264 4,71875135 7,98832236 5,95770823 6,88531714 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
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 7,59029887 7,17585504 7,76630346 5,96247689 5,42584597 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,77319386 0,86975104 0,99866043 0,87405082 0,82768418 اجلزائرش ذ أ دانوف جرجرة  16
 0,53999768 0,48477707 14,1064648 0,52534095 21,8527357 ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 8,18154328 5,42620426 6,35834371 6,97543596 6,21755561 ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 2,00632537 2,14572809 2,75310342 2,14083622 2,0786282 إ صوميفرش.ذ.أ ـ.ع. 19
 3,77819312 2,11809462 1,90073269 14,5963759 1,20244006 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 10,0147924 14,1132228 10,7186108 0,30421193 15,5287594 ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,78714289 0,83370312 2,17989381 0,80036242 1,05331806 م جيبلي وحدة ادلنصورةشركة األسه 22
 0,86111985 0,73018974 0,73338741 0,69852219 0,60175545 " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 1,13597708 1,07256018 3,52917656 4,09537684 0,82136937 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,81364433 1,03138337 1,05154735 1,02542229 0,9304701 سهم ملبنة االيدوغشركة ذات اال 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
0,74743981 0,76144808 0,69369985 0,74218538 0,75519746 

 26,9590614 29,2628376 43,0619418 41,5411699 9,32158361 شركة ذات أسهم مطاحن سيدي ارغيس 27
 5,36520495 4,25048988 1,8073048 1,1233459 1,04448433 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 10,9888939 38,582096 14,0612594 15,3606265 17,2330481 "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 1,88071328 1,44326386 1,44556386 1,911625 0,28068714 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 8,92922393 19,4228447 28,517473 5,55240132 17,8611077 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
3,33121772 7,07761804 5,53187484 4,6694994 0,43404583 

 0,52328301 0,49731993 0,59029884 0,71128437 0,62303082 شايفشركة ذات أسهم رم 33
 0,62459108 0,62542727 0,88940804 0,50682289 0,65710732 ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة صناعة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
2,14528232 10,8619069 4,44726235 13,3783593 7,33860664 

 0,4112293 0,67380678 0,70173578 0,5649842 0,53955877 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
0,61551497 0,58444304 0,60681352 0,58088755 0,67506792 

 0,6846216 0,77462076 0,77747203 0,64122139 1,0861681 دة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشيالشركة اجلدي 38
 2,7182593 4,28817377 1,5188313 1,65478807 1,17321989 شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 0,08797255 0,10276085 0,09742495 0,21499104 0,27833432 اخلزؼ ادلنزيل لتافنة سًناتؼ 40
 MACS 7,29808106 12,6997648 22,3407335 15,6355512 12,0878629صناعة األحذية السطايفية  41
 0,21740103 0,27571443 0,35036219 0,39252201 0,2199029 شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي للمصابيح 42
 0,76050983 0,71266161 0,8720199 1,32207968 1,36911192 شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
3,79503814 2,77589435 1,87156171 2,04303668 1,73277657 

مؤسسة وطنية لتحويل ادلنتوجات الطويلة  45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

6,21756245 5,91248637 42,8482013 5,23098588 3,38479907 

شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس  46
" 

6,50388384 7,17028423 5,39288431 7,47179421 21,0504138 

ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47
 األجر و القرميد فرحية

3,29084464 0,25429939 0,74351134 0,33347035 0,54409039 

 0,99494949 1,01252847 1,14049027 1,5324367 1,64763007 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 25,3922638 38,0743429 36,5806671 0,68198318 0,11908605 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 23,5400808 24,1865176 42,1311592 23,4348644 15,2145899 ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 0,30208949 0,32497763 0,56235625 0,4419078 0,31299096 ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 1,26494363 1,23301549 1,12787948 1,21758997 1,54118647 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 1,10669658 2,06629743 3,46733357 2,72645022 1,47047539 رلمع مسيد مطاحن مرمورة 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
1,1979952 1,10090987 1,17083108 1,27746106 1,37975731 

 1,25073974 2,07598186 1,68168568 1,85845064 0,17899273ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
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 وادلطاط
 0,21822524 0,23628315 0,22436041 0,16506937 0,11013198 ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 1,15973374 4,18224291 0,13510385 0,11727499 0,20374648 ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
1,90643888 7,05102982 4,55650327 2,82993704 3,04165627 

 0,70225176 0,93533195 0,64294348 0,65985833 0,82491302 الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,39886806 0,31604507 0,23625892 0,14376803 0,17255309 شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر
 للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (QR)السيولة السريعة نسبة (: 12م )ادللحق رق

2011- 2015 
 2015 2014 2013 2012 2011 اسم ادلؤسسة الرقم
ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذات األسهم  01

 5,39261408 3,00954601 3,58470537 4,5541889 4,51397153 الكرتو صناعية
 0,5036562 0,66916085 0,74338315 0,80187828 1,15214549 م: مطاحن األوراسـ ع إ/ش.ذ.أسه 02
مؤسسة عمومية إقتصادية / ش.ذ.أ. ادلؤسسة الوطنية  03

 2,83277996 5,86795853 21,3571226 3,75529328 2,21533061 -إيين-للصناعات اإللكرتونية 
 0,94012274 1,44624689 4,32686437 2,10915179 3,9618223 شركة االقتصادية العمومية ش ذ أ سوماكوب 04
 0,64284883 0,44668339 0,48160272 0,54855059 0,63821294 ملبنة جنوب حليب إقلي وحدة رلمع جيبلي 05
 0,0791312 0,15864404 0,13015389 0,17876182 0,10501638 ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية مطاحن ليطوراؿ 06
 1,49235839 1,0405355 0,98940379 2,06674832 0,4886303 سيبالست 07
 0,44593277 1,02628284 0,65446954 1,15862118 0,71165556 ش.ـ.:مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة 08
 7,53381215 14,4807935 53,1708273 159,897519 317,876648 اجملمع الصناعي لألمسدة وادلواد الفيطو صحية أمسيداؿ 09
 0,43084838 0,43699951 0,42087724 0,47674677 0,43500913 ش.ذ.ا الشركة الصناعية االنتاج الغرانيتو سيفاؽ 10
 0,04043169 0,98328319 1,30702311 2,4023028 1,36901552 ش.ذ.أ. ابتيميتاؿ مونتاج 11
 1,46453087 1,45342002 1,41471493 2,09747643 1,72957656 ش.ذ.أ كاؿ بالست 12
 2,75513315 0,5921425 13,7624935 1,05238551 0,14035229- سػػػػػػػيػػػػػػػفػػػػػػػيػػػػػػػػػػتػػػػػػاؿ 13
 2,70978609 2,97830715 3,90977696 4,52752148 3,57569587 شركة ذات أسهم شي علي توب 14
 5,10900276 4,54645303 4,46990581 3,4990829 2,21967383 شركة مسامهة لصناعة اجللود االصطناعية سنسات 15
 0,14429898 0,40189133 0,46182792 0,5453725 0,42620059 ش ذ أ دانوف جرجرة اجلزائر 16
 0,50306845 0,4518096 13,8378209 0,50718217 21,0419602 ش ذ أ الرايض سطيف مطاحن البيباف 17
 5,03260446 4,30493886 4,70289544 5,3469417 4,73424372 ش.ذ.أ: ادلؤسسة الوطنية للدىن 18
 1,3839012 1,56814997 2,05795258 1,40812435 1,32412863 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفر 19
 3,4125527 1,5271625 1,43379805 11,2318322 0,91081747 ش.ذ.أ ـ.ع.إ صوميفوص 20
 5,10052174 7,68303616 6,27961265 0,29867131 11,5821641 ادلؤسسة الوطنية للمنتجات الكهرو كيميائية 21
 0,69474397 0,70211896 1,88200643 0,67520964 0,91632719 شركة األسهم جيبلي وحدة ادلنصورة 22
 0,82860719 0,69636441 0,70086029 0,66147034 0,55900752 " شركة األسهم " إفري بنػػاء 23
 0,92042471 0,89937438 2,83023 3,21785934 0,53468763 ش.ذ.أ. ملبنة عريب 24
 0,75233558 0,97315068 0,9708505 0,94251969 0,84126545 شركة ذات االسهم ملبنة االيدوغ 25
شركة األسهم ملبنة سيدي خالد فرع اجملمع الصناعي  26

 دلنتوجات احلليب
0,50471514 0,64268792 0,55834818 0,58986999 0,62750072 

 25,4824429 24,4111718 41,1144856 39,6547298 8,82485117 أسهم مطاحن سيدي ارغيس شركة ذات 27
 4,05003162 4,24929227 1,63890315 0,96316758 0,86166541 شركة األسهم مطاحن أوالد ميموف 28
 10,597238 37,2515812 13,3235759 14,4244727 16,2753138 "شركة ذات أسهم " مطاحن احلروش 29
 1,16900135 0,99685729 0,9099385 1,20089293 0,17033266 ش ذات أسهم مػػػػاؾ سػػػػػػـو 30
 7,54313726 6,15307497 3,45147135 0,9929195 4,18321592 شركة أسهم ادلصنع اجلزائري للنوابض 31
ش ذ أسهم: تصنيع األحذية الرايضية أوراس فوتوار  32

 نقاوس
2,64007859 4,61930705 5,53187484 3,07420001 -0,85591672 

 0,44296851 0,41514595 0,48102749 0,59267889 0,54902744 شركة ذات أسهم رمشايف 33
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 0,42835399 0,42048152 0,60001003 1,32221648- 0,31016691 ادلؤسسة الوطنية لقنوات الري شركة ذات أسهم 34
صناعة مؤسسة عمومية إقتصادية سي.أـ.آ مؤسسة  35

 العتاد الفالحي سيدي بلعباس
1,45024086 8,01765622 2,96831639 8,73499742 3,94620566 

 0,20709931 0,31509169 0,53774008 0,20843711 0,22804775 الشركة الصناعية لصناعة التجهبزات صافموب 36
ش ذ أسهم: شركة األوراسية للبسكويت وادلواد  37

 الغذائية
0,08704243 0,58444304 0,2419675 0,53063521 0,67506792 

 0,15306031 0,26870213 0,23891242 0,11462479 0,8922817 الشركة اجلديدة للزليج اخلزيف الصحي ابلرمشي 38
 2,34961575 3,88443104 1,24740275 1,10115412 0,86477116 شركة مسامهة شركة اخلزؼ الصحي ادليلية 39
 0,04897933 0,03785899 0,04498886 0,07286956 0,09191198 تافنة سًناتؼاخلزؼ ادلنزيل ل 40
 MACS 2,60119304 4,67153812 8,13529298 4,07017217 1,41742785صناعة األحذية السطايفية  41
 0,05348458 0,05857173 0,05790675 0,06507945 0,06449051 شركة ذات أسهم مؤسسة اإلنتاج الصناعي للمصابيح 42
 0,48510781 0,30822057 0,47270146 0,61971616 0,47589267 شركة أانبيب البالستيك وسلتصرىا صوتوبالست 43
مؤسسة إنتاج وتسويق القرميد الفوالذي وملحقاتو  44

 على الساخن بروتويل واجللفنة
1,990319 1,40228769 0,67586769 0,64618437 0,45940727 

ادلنتوجات الطويلة  مؤسسة وطنية لتحويل 45
 أو.أف.يت.يب.أؿ

6,21683696 5,91100092 42,8300269 5,23083485 3,38462861 

 18,9245187 5,95104014 4,23663388 5,2077061 4,00968279 شركة األسهم " شركة ادلركبات ادلصنعة ابيت كومبوس " 46
ادلؤسسة العمومية اإلقتصادية /شركة ذات األسهم  47

 قرميد فرحيةاألجر و ال
-19,6840444 0,02623651 0,36445408 0,15580156 0,23227737 

 0,62502059 0,46225593 0,29092276 0,85996697 0,9892525 ش.ذ.أ شركة االمسنت للمتيجة 48
 25,359926 38,064536 36,5713462 0,6815931 0,11906318 ش.ذ.أسهم رلمع أوانفا 49
 23,5303263 24,1758828 42,1143169 23,4201408 15,2078786 ش ذ أ رلمع ىيدروكناؿ 50
 0,14467706 0,17585659 0,37637669 0,2854975 0,1719069 ش ذ أ شركة للمجمعات مواد البناء تيزي غنيف 51
 1,22956591 1,1693946 1,04639685 1,19163691 1,48093588 ش.ذ.أسهم رلمع أس.أؼ.أـ.أ.إي 52
 0,73576942 1,38258157 2,22614289 2,24317916 1,25861305 حن مرمورةرلمع مسيد مطا 53
شركة ذات أسهم جي أي جي اجملمع الصناعي  54

 قوميدي
0,56397826 0,55319508 0,74753952 1,04266648 1,12320519 

ـ.ع.أ اجملمع الوطين الشركة الوطنية للبالستك  55
 وادلطاط

0,16591219 1,82455073 1,67233015 1,38994106 1,25486321 

 0,0221044 0,02019565 0,01272248 0,02562021 0,05077061 ش.ذ.أ: مصنع األجور دبناصر 56
 0,72055348 3,09882791 0,1350554 0,11723494 0,20369285 ش.ذ.أ: مصنع االجر برانيس 57
ش ذ أ مؤسسة عمومية إقتصادية لتفصيل النسيج و  58

 األلبسة اجلاىزة
1,43762242 6,47807947 4,17257207 2,47174897 2,79545075 

 0,70225176 0,93533195 0,64294348 0,5121773 0,52454208 الفخار التقليدي بندرومة 59
 0,36849204 0,24755415 0,16498757 0,05630419 0,09335878 شركة األسهم مطحنة الذرة لتافنة 60

 على القوائم ا١تالية للمؤسسات عينة الدراسة من إعداد الطالب بناءن  :ادلصدر
األصوؿ  على العائد معدؿعلى  التجميعي ألثر ادلتغًنات ادلستقلة النموذج نتائج (:13ادللحق رقم )

(ROA)  2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:25   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -9.17E-12 1.98E-12 -4.630700 0.0000 

OCFTL 0.210920 0.013122 16.07427 0.0000 

OCFII -4.06E-09 7.21E-08 -0.056233 0.9552 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ػػػ
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OCFCL 0.000315 0.001941 0.162480 0.8711 

OCFNI -9.27E-05 8.83E-05 -1.049211 0.2954 

OCFNS -0.000174 0.000237 -0.734558 0.4635 

OCFE 0.025145 0.001019 24.67045 0.0000 

C 0.006027 0.021641 0.278496 0.7809 
     
     R-squared 0.996440     Mean dependent var 0.350384 

Adjusted R-squared 0.996310     S.D. dependent var 4.954642 

S.E. of regression 0.300983     Akaike info criterion 0.475649 

Sum squared resid 17.39338     Schwarz criterion 0.607582 

Log likelihood -39.56494     Hannan-Quinn criter. 0.529041 

F-statistic 7676.226     Durbin-Watson stat 1.777375 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
األصوؿ  على العائد معدؿعلى  ألثر ادلتغًنات ادلستقلة لثابتةا التأثًنات منوذج نتائج (:14ادللحق رقم )

(ROA)  2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:27   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -8.73E-12 1.97E-12 -4.432607 0.0000 

OCFTL 0.215321 0.014299 15.05897 0.0000 

OCFII 2.78E-08 7.92E-08 0.350630 0.7264 

OCFCL -0.002418 0.002338 -1.034530 0.3027 

OCFNI -8.75E-05 9.60E-05 -0.910879 0.3639 

OCFNS -0.000107 0.000240 -0.446370 0.6560 

OCFE 0.025086 0.001100 22.80248 0.0000 

C 0.006559 0.021140 0.310252 0.7568 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.997520     Mean dependent var 0.350384 

Adjusted R-squared 0.996500     S.D. dependent var 4.954642 

S.E. of regression 0.293128     Akaike info criterion 0.624025 

Sum squared resid 12.11525     Schwarz criterion 1.597028 

Log likelihood -3.402460     Hannan-Quinn criter. 1.017784 

F-statistic 977.8179     Durbin-Watson stat 2.509072 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
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األصوؿ  على العائد معدؿعلى  ألثر ادلتغًنات ادلستقلة العشوائية التأثًنات منوذج تائجن (:15ادللحق رقم )
(ROA)  2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/24/18   Time: 13:28   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -9.14E-12 1.94E-12 -4.719880 0.0000 

OCFTL 0.211965 0.013101 16.17960 0.0000 

OCFII 1.70E-10 7.21E-08 0.002356 0.9981 

OCFCL -7.92E-05 0.001956 -0.040508 0.9677 

OCFNI -9.27E-05 8.81E-05 -1.052300 0.2940 

OCFNS -0.000162 0.000232 -0.698950 0.4854 

OCFE 0.025109 0.001017 24.69732 0.0000 

C 0.004524 0.023983 0.188617 0.8506 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.077911 0.0660 

Idiosyncratic random 0.293128 0.9340 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.996487     Mean dependent var 0.300313 

Adjusted R-squared 0.996359     S.D. dependent var 4.827437 

S.E. of regression 0.291328     Sum squared resid 16.29541 

F-statistic 7779.777     Durbin-Watson stat 1.890254 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.996438     Mean dependent var 0.350384 

Sum squared resid 17.39851     Durbin-Watson stat 1.770409 
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 العائد معدؿعلى  ات ادلستقلةألثر ادلتغًن  LM (Breusch-Pagan) اختبار نتائج (:16ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (ROA)األصوؿ  على
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  0.625888  0.074451  0.700339 

 (0.4289) (0.7850) (0.4027) 

    

Honda  0.791131  0.272857  0.752353 

 (0.2144) (0.3925) (0.2259) 
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 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 حقوؽ ادللكية على العائد معدؿعلى  التجميعي ألثر ادلتغًنات ادلستقلة النموذج نتائج(: 17ادللحق رقم )

(ROE) 2015 -2011دراسة خالؿ الفرتة للمؤسسات عينة ال 
Dependent Variable: ROE   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:32   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -9.65E-11 1.70E-11 -5.677316 0.0000 

OCFTL 2.689157 0.112541 23.89493 0.0000 

OCFII 1.86E-07 6.19E-07 0.301207 0.7636 

OCFCL -0.056477 0.016645 -3.392947 0.0008 

OCFNI -0.001004 0.000757 -1.325979 0.1864 

OCFNS 4.01E-05 0.002031 0.019749 0.9843 

OCFE 0.319429 0.008742 36.53988 0.0000 

C 0.115625 0.185606 0.622958 0.5341 
     
     R-squared 0.998346     Mean dependent var 4.416089 

Adjusted R-squared 0.998286     S.D. dependent var 62.35505 

S.E. of regression 2.581462     Akaike info criterion 4.773767 

Sum squared resid 1279.477     Schwarz criterion 4.905699 

Log likelihood -469.3767     Hannan-Quinn criter. 4.827158 

F-statistic 16559.54     Durbin-Watson stat 2.167405 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 
 
 
 

    

King-Wu  0.791131  0.272857  0.484498 

 (0.2144) (0.3925) (0.3140) 

    

Standardized Honda  0.837997  0.651444 -4.343436 

 (0.2010) (0.2574)  

   -- 

Standardized King-Wu  0.837997  0.651444 -2.558564 

 (0.2010) (0.2574) -- 

Gourierioux, et al.* -- --  0.700339 

   (>= 0.10) 
    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
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حقوؽ  على العائد معدؿعلى  ألثر ادلتغًنات ادلستقلة الثابتة التأثًنات منوذج نتائج(: 18ادللحق رقم )
 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (ROE) ادللكية

Dependent Variable: ROE   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:33   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -8.99E-11 1.80E-11 -4.997530 0.0000 

OCFTL 2.697330 0.130622 20.64992 0.0000 

OCFII 7.51E-07 7.23E-07 1.038536 0.3008 

OCFCL -0.082697 0.021356 -3.872358 0.0002 

OCFNI -0.001089 0.000877 -1.241687 0.2164 

OCFNS 0.000764 0.002188 0.349295 0.7274 

OCFE 0.321350 0.010050 31.97470 0.0000 

C 0.117950 0.193122 0.610754 0.5423 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.998693     Mean dependent var 4.416089 

Adjusted R-squared 0.998156     S.D. dependent var 62.35505 

S.E. of regression 2.677812     Akaike info criterion 5.048320 

Sum squared resid 1011.066     Schwarz criterion 6.021323 

Log likelihood -445.8320     Hannan-Quinn criter. 5.442080 

F-statistic 1857.977     Durbin-Watson stat 2.663857 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
حقوؽ  على العائد معدؿعلى  ألثر ادلتغًنات ادلستقلة العشوائية التأثًنات منوذج نتائج(: 19ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (ROE) ادللكية
Dependent Variable: ROE   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/24/18   Time: 13:34   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -9.65E-11 1.76E-11 -5.473040 0.0000 

OCFTL 2.689157 0.116741 23.03516 0.0000 

OCFII 1.86E-07 6.42E-07 0.290369 0.7718 

OCFCL -0.056477 0.017267 -3.270865 0.0013 

OCFNI -0.001004 0.000786 -1.278269 0.2027 

OCFNS 4.01E-05 0.002106 0.019039 0.9848 

OCFE 0.319429 0.009068 35.22513 0.0000 

C 0.115625 0.192534 0.600544 0.5489 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
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     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 2.677812 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.998346     Mean dependent var 4.416089 

Adjusted R-squared 0.998286     S.D. dependent var 62.35505 

S.E. of regression 2.581462     Sum squared resid 1279.477 

F-statistic 16559.54     Durbin-Watson stat 2.167405 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.998346     Mean dependent var 4.416089 

Sum squared resid 1279.477     Durbin-Watson stat 2.167405 
     
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 العائد معدؿعلى  ألثر ادلتغًنات ادلستقلة LM (Breusch-Pagan)اختبار  نتائج(: 20ادللحق رقم )
 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (ROE) حقوؽ ادللكية على

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  1.517651  0.481151  1.998802 

 (0.2180) (0.4879) (0.1574) 

    

Honda -1.231930 -0.693650 -1.361591 

 -- -- -- 

    

King-Wu -1.231930 -0.693650 -1.012347 

 -- -- -- 

    

Standardized Honda -1.194139 -0.425927 -6.651270 

 -- -- -- 

Standardized King-Wu -1.194139 -0.425927 -4.245076 

 -- -- -- 

Gourierioux, et al.* -- --  0.000000 

   (>= 0.10) 
    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 
 
 



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ػػػ

233 
 

للمؤسسات  (CR) نسبة التداوؿ على التجميعي ألثر ادلتغًنات ادلستقلة النموذج نتائج(: 21ادللحق رقم )
 2015 -2011عينة الدراسة خالؿ الفرتة 

Dependent Variable: CR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:36   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -3.23E-10 1.47E-10 -2.191551 0.0296 

OCFTL -2.155199 0.976126 -2.207910 0.0284 

OCFII 5.56E-06 5.37E-06 1.035345 0.3018 

OCFCL 1.161025 0.144375 8.041753 0.0000 

OCFNI -0.002040 0.006570 -0.310531 0.7565 

OCFNS -0.053916 0.017613 -3.061163 0.0025 

OCFE 0.066891 0.075823 0.882194 0.3788 

C 6.165690 1.609858 3.829958 0.0002 
     
     R-squared 0.261515     Mean dependent var 6.754018 

Adjusted R-squared 0.234591     S.D. dependent var 25.59261 

S.E. of regression 22.39037     Akaike info criterion 9.094317 

Sum squared resid 96255.12     Schwarz criterion 9.226250 

Log likelihood -901.4317     Hannan-Quinn criter. 9.147708 

F-statistic 9.713114     Durbin-Watson stat 0.355333 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 (CR) نسبة التداوؿ على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة منوذج التأثًنات الثابتة نتائج(: 22ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Dependent Variable: CR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:37   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -2.14E-10 1.17E-10 -1.829713 0.0694 

OCFTL -0.767626 0.850204 -0.902873 0.3681 

OCFII 4.03E-06 4.71E-06 0.855271 0.3939 

OCFCL 0.517172 0.139002 3.720616 0.0003 

OCFNI -0.002206 0.005711 -0.386310 0.6998 

OCFNS -0.049192 0.014244 -3.453379 0.0007 

OCFE 0.016180 0.065415 0.247350 0.8050 

C 6.492458 1.257015 5.164982 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.671366     Mean dependent var 6.754018 

Adjusted R-squared 0.536184     S.D. dependent var 25.59261 

S.E. of regression 17.42961     Akaike info criterion 8.794661 
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Sum squared resid 42834.57     Schwarz criterion 9.767664 

Log likelihood -820.4661     Hannan-Quinn criter. 9.188420 

F-statistic 4.966362     Durbin-Watson stat 0.573076 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 (CR) نسبة التداوؿ على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة منوذج التأثًنات العشوائية نتائج(: 23ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Dependent Variable: CR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/24/18   Time: 13:38   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -3.20E-10 1.15E-10 -2.783932 0.0059 

OCFTL -2.101004 0.767231 -2.738425 0.0068 

OCFII 5.08E-06 4.22E-06 1.203536 0.2303 

OCFCL 1.136742 0.113831 9.986204 0.0000 

OCFNI -0.002092 0.005162 -0.405284 0.6857 

OCFNS -0.054067 0.013749 -3.932461 0.0001 

OCFE 0.064922 0.059578 1.089705 0.2772 

C 6.260275 1.313035 4.767788 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 2.654845 0.0227 

Idiosyncratic random 17.42961 0.9773 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.254679     Mean dependent var 6.480904 

Adjusted R-squared 0.227505     S.D. dependent var 25.07002 

S.E. of regression 22.02413     Sum squared resid 93132.00 

F-statistic 9.372424     Durbin-Watson stat 0.352071 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.261299     Mean dependent var 6.754018 

Sum squared resid 96283.26     Durbin-Watson stat 0.340548 
     
     

 .Eviews 09رجات برانمج ٥ت :ادلصدر
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 نسبة التداوؿ على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة LM (Breusch-Pagan) اختبار نتائج(: 24ادللحق رقم )

(CR)  2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  7.269652  0.539367  7.809019 

 (0.0070) (0.4627) (0.0052) 

    

Honda  2.696229 -0.734416  1.387211 

 (0.0035) -- (0.0827) 

    

King-Wu  2.696229 -0.734416  0.054154 

 (0.0035) -- (0.4784) 

    

Standardized Honda  2.751642 -0.471369 -3.650349 

 (0.0030) -- -- 

Standardized King-Wu  2.751642 -0.471369 -3.043437 

 (0.0030) -- -- 

Gourierioux, et al.* -- --  7.269652 

   (< 0.05) 
    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
    
    

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 (CR) نسبة التداوؿ على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة Hausman اختبار نتائج(: 25ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 121.439427 7 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     NOCF -0.000000 -0.000000 0.000000 0.0000 

OCFTL -0.767626 -2.101004 0.134204 0.0003 

OCFII 0.000004 0.000005 0.000000 0.6145 

OCFCL 0.517172 1.136742 0.006364 0.0000 

OCFNI -0.002206 -0.002092 0.000006 0.9628 

OCFNS -0.049192 -0.054067 0.000014 0.1906 

OCFE 0.016180 0.064922 0.000730 0.0712 
     
          

Cross-section random effects test equation:  



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ػػػ

236 
 

Dependent Variable: CR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:38   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.492458 1.257015 5.164982 0.0000 

NOCF -2.14E-10 1.17E-10 -1.829713 0.0694 

OCFTL -0.767626 0.850204 -0.902873 0.3681 

OCFII 4.03E-06 4.71E-06 0.855271 0.3939 

OCFCL 0.517172 0.139002 3.720616 0.0003 

OCFNI -0.002206 0.005711 -0.386310 0.6998 

OCFNS -0.049192 0.014244 -3.453379 0.0007 

OCFE 0.016180 0.065415 0.247350 0.8050 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.671366     Mean dependent var 6.754018 

Adjusted R-squared 0.536184     S.D. dependent var 25.59261 

S.E. of regression 17.42961     Akaike info criterion 8.794661 

Sum squared resid 42834.57     Schwarz criterion 9.767664 

Log likelihood -820.4661     Hannan-Quinn criter. 9.188420 

F-statistic 4.966362     Durbin-Watson stat 0.573076 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
 (QR)السيولة السريعة نسبة  على التجميعي ألثر ادلتغًنات ادلستقلة النموذج نتائج(: 26ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Dependent Variable: QR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:40   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -3.19E-10 1.48E-10 -2.158752 0.0321 

OCFTL -2.092893 0.977980 -2.140016 0.0336 

OCFII 5.86E-06 5.38E-06 1.089241 0.2774 

OCFCL 1.150662 0.144649 7.954866 0.0000 

OCFNI -0.002394 0.006582 -0.363742 0.7165 

OCFNS -0.053402 0.017646 -3.026245 0.0028 

OCFE 0.063497 0.075967 0.835851 0.4043 

C 4.818736 1.612915 2.987594 0.0032 
     
     R-squared 0.257849     Mean dependent var 5.431431 

Adjusted R-squared 0.230791     S.D. dependent var 25.57779 

S.E. of regression 22.43289     Akaike info criterion 9.098111 

Sum squared resid 96621.03     Schwarz criterion 9.230044 

Log likelihood -901.8111     Hannan-Quinn criter. 9.151503 

F-statistic 9.529616     Durbin-Watson stat 0.352291 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 .Eviews 09برانمج  ٥ترجات :ادلصدر
 (QR)السيولة السريعة نسبة  على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة الثابتة التأثًنات منوذج نتائج(: 27ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Dependent Variable: QR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:41   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -2.09E-10 1.17E-10 -1.785596 0.0763 

OCFTL -0.760609 0.849581 -0.895276 0.3722 

OCFII 4.09E-06 4.70E-06 0.870274 0.3856 

OCFCL 0.506477 0.138900 3.646349 0.0004 

OCFNI -0.002127 0.005706 -0.372723 0.7099 

OCFNS -0.048781 0.014234 -3.427061 0.0008 

OCFE 0.016741 0.065367 0.256103 0.7982 

C 5.175146 1.256092 4.120036 0.0001 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.671468     Mean dependent var 5.431431 

Adjusted R-squared 0.536327     S.D. dependent var 25.57779 

S.E. of regression 17.41682     Akaike info criterion 8.793193 

Sum squared resid 42771.74     Schwarz criterion 9.766196 

Log likelihood -820.3193     Hannan-Quinn criter. 9.186952 

F-statistic 4.968652     Durbin-Watson stat 0.566115 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 .٥Eviews 09ترجات برانمج  :درادلص
السيولة السريعة نسبة  على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة عشوائيةال التأثًنات منوذج نتائج(: 28ادللحق رقم )

(QR)  2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة 
Dependent Variable: QR   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 03/24/18   Time: 13:41   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NOCF -3.17E-10 1.15E-10 -2.759487 0.0063 

OCFTL -2.059915 0.764302 -2.695159 0.0077 

OCFII 5.52E-06 4.20E-06 1.312439 0.1909 

OCFCL 1.134662 0.113275 10.01688 0.0000 

OCFNI -0.002412 0.005143 -0.469010 0.6396 

OCFNS -0.053526 0.013726 -3.899504 0.0001 

OCFE 0.062396 0.059357 1.051196 0.2945 
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C 4.878173 1.292058 3.775505 0.0002 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 2.153571 0.0151 

Idiosyncratic random 17.41682 0.9849 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.253333     Mean dependent var 5.286525 

Adjusted R-squared 0.226111     S.D. dependent var 25.22460 

S.E. of regression 22.18515     Sum squared resid 94498.76 

F-statistic 9.306096     Durbin-Watson stat 0.349985 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.257751     Mean dependent var 5.431431 

Sum squared resid 96633.71     Durbin-Watson stat 0.342253 
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السيولة نسبة  على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة LM (Breusch-Pagan) اختبار نتائج(: 29ادللحق رقم )

 2015 -2011للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الفرتة  (QR)السريعة 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  7.467515  0.814864  8.282379 

 (0.0063) (0.3667) (0.0040) 

    

Honda  2.732675 -0.902698  1.293989 

 (0.0031) -- (0.0978) 

    

King-Wu  2.732675 -0.902698 -0.097067 

 (0.0031) -- -- 

    

Standardized Honda  2.788252 -0.658954 -3.752121 

 (0.0026) -- -- 

Standardized King-Wu  2.788252 -0.658954 -3.213820 

 (0.0026) -- -- 

Gourierioux, et al.* -- --  7.467515 

   (< 0.01) 
    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
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 (QR)السيولة السريعة نسبة  على ألثر ادلتغًنات ادلستقلة Hausman اختبار نتائج (:30ادللحق رقم )

 2015 -2011رتة للمؤسسات عينة الدراسة خالؿ الف
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 126.480455 7 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     NOCF -0.000000 -0.000000 0.000000 0.0000 

OCFTL -0.760609 -2.059915 0.137630 0.0005 

OCFII 0.000004 0.000006 0.000000 0.5012 

OCFCL 0.506477 1.134662 0.006462 0.0000 

OCFNI -0.002127 -0.002412 0.000006 0.9082 

OCFNS -0.048781 -0.053526 0.000014 0.2079 

OCFE 0.016741 0.062396 0.000750 0.0954 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: QR   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/24/18   Time: 13:42   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 200  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.175146 1.256092 4.120036 0.0001 

NOCF -2.09E-10 1.17E-10 -1.785596 0.0763 

OCFTL -0.760609 0.849581 -0.895276 0.3722 

OCFII 4.09E-06 4.70E-06 0.870274 0.3856 

OCFCL 0.506477 0.138900 3.646349 0.0004 

OCFNI -0.002127 0.005706 -0.372723 0.7099 

OCFNS -0.048781 0.014234 -3.427061 0.0008 

OCFE 0.016741 0.065367 0.256103 0.7982 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.671468     Mean dependent var 5.431431 

Adjusted R-squared 0.536327     S.D. dependent var 25.57779 

S.E. of regression 17.41682     Akaike info criterion 8.793193 

Sum squared resid 42771.74     Schwarz criterion 9.766196 

Log likelihood -820.3193     Hannan-Quinn criter. 9.186952 

F-statistic 4.968652     Durbin-Watson stat 0.566115 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

.٥Eviews 09ترجات برانمج  :ادلصدر
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