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 أ 

 االهداء

إلى النبع الذي ال ينقطع ...إلى التي غمرتني بالحب والحنان وربتني على الفضيلة وازالت  

كي في الحياة إلى معنى الحب كل عثرة من طريقي ...إلى من علمتني الصبر... إلى مال

 والحنان ...إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي ...إلى

  أمــــــي ثم أمــــــي ثم أمـــــي.

 

من أحمل اسمه  إلىمن علمني العطاء بدون انتظار ... إلىمن كلله هللا بالهيبة والوقار ... إلى

قد حان قطفها بعد طول انتظار  اً يمد في عمره ليرى ثمارن هللا ان بكل افتخار...ارجو م

 االبد  إلىوستبقى كلماته نجوى اهتدي بها اليوم وفي الغد و

 ...أبــــــــــــــــــــي الــــــــعزيـــــــــــــــــــــز...

 

من كانوا  إلىمن قاسموني الحياة بحلوها ومرها  إلىمن جمعتني بهم ذكريات الطفولة... إلى

 سندي وقوتي 

 أخــــــــــوتي وأخــــــــــواتي.

 

 "الصـــداقةالذي جمعني بهم القدر اللواتي اعطيتهم أغلى شي في الحياة وهي " إلى

  (، اسراء)يـسرا، زينـب، نـبأ

 

 .كل من قدم لي يد العون وكل من ساندني من قريب او بعيد في انجاز هذا العمل إلى

 

 

 

 

 

 حوراء

 



 
 

 ب 

 الشكر واالمتنان

 

 قبل شكر المخلوق البد من شكر الخالق، فلوال فضل هللا عليه ورحمته لم تكن هذه الرسالة تبصر النور.

عائلتي الكريمة، التي تقاسمت معي عناء  إلىيسرني ان أتقدم بخالص شكري وتقديري بعد هللا عز وجل  

الدكتور  ذاألستاويطيب لي ان أخص بالشكر  ورعاهم.الدراسة وكانوا لي جميعا خير رفيق، حفظهم هللا 

على هذه الرسالة وتقديم التوجيهات القيمة ومتابعته  شرافباإل( ليس لتفضله ناظم شعالن جبار التميمي)

ً المستمرة فقط، بل لأليم وموجها وقدوة بأخالقه النبيلة ومتابعته  اً ومرشد ان بي ومساندتي، فكان عونا

هللا العلي القدير ان  هلة واخراجها بشكلها الحالي، سائلإنضاج هذه الرسا إلىالعلمية الرصينة التي قادتني 

 خطواته فجزاه هللا عني خير الجزاء. كل يوفقه في 

شة لتفضلهم بقبول االشتراك السادة االفاضل رئيس وأعضاء لجنة المناق إلىكما يشرفني ان أسجل امتناني 

وأتقدم بالشكر واالمتنان الى األساتذة في مناقشة هذه الرسالة وتقديم مالحظاتهم القيمة خدمة للعلم. 

 المقومين العلمي واللغوي لتفضلهم بتقييم الرسالة من الناحية العلمية واللغوية.

في قسم المحاسبة كافة الذين أسهموا  اساتذتي إلىمن واجب العرفان والوفاء ان أتقدم بشكري وامتناني 

هذه المرحلة من الدراسة وكانوا السراج الذي انار عقلي ودربي وفقهم هللا  إلىفي تعليمي واوصلوني 

 ً  وحفظهم من كل مكروه. جميعا

وال يفوتني ان اشكر جميع العاملين في مكتبة اإلدارة واالقتصاد في جامعة القادسية لجهودهم في تقديم 

التسهيالت للحصول على المصادر العلمية. كما يطيب لي ان أتقدم بالشكر لزميالتي لتعاونهم خالل فترة 

 الدراسة. 

 ن يجزيهم عني كل خير. والتمس العذر لمن فاتني شكرهم سائلة المولى العزيز القدير ا

 ً  ال يسعني االان اسال هللا التوفيق، انه خير معين وانه نعم المولى ونعم النصير.  وختاما

                                                                                                              

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 الباحث



 
 ج

 المستخلص 

يهدف البحث إلى بيان أهمية إعداد قائمة التدفقات النقدية وفق األسس المحاسبية السليمة في الشركات 

فيما  7))العراقية، وبيان اإلجراءات واألدوات والوسائل لمعرفة مضمون المعيار المحاسبي الدولي 

رنة بين مؤشرات التدفقات يتعلق بقائمة التدفقات النقدية ودراسة مدى أهميتها في الشركات، وكذلك المقا

النقدية ومؤشرات األداء المالي وتحليلها في الشركات عينة البحث، وتحديد العالقة بين مؤشرات قائمة 

التدفقات النقـدية ومؤشرات األداء المالي المعتمدة على قائمتي الدخل والمركز المالي. وتمثلت مشكلة 

ولتحقيق  البحث؟ألداء المالي للشركات الصناعية عينة هل توجد عالقة بين التدفقات النقدية واالبحث 

اهداف البحث تم اختيار عينة من الشركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية 

وقد تم قياس المتغير المستقل المعيار  ،2018-2020( سنوات من 3( شركات ولمدة )5والبالغ عددها )

ائمة التدفقات النقدية عن طريق ثالث مؤشرات تمثلت باألنشطة التشغيلية ( ق7المحاسبي الدولي رقم )

واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية، أي تم عرض مؤشرات التدفقات النقدية مؤشر جودة السيولة 

ومؤشر جودة الربحية ومؤشر تقييم سياسات التمويل، في حين جرى قياس المتغير التابع مؤشرات األداء 

عن طريق مؤشرات السيولة المتضمنة نسبة التداول، ونسبة السيولة السريعة، ومؤشرات الربحية لي الما

، والعائد على حقوق الملكية، وربحية موجوداتعلى المبيعات، والعائد على الالمتمثلة بمعدل العائد 

الملكية. ومؤشرات السهم. ومؤشرات المديونية المتضمنة نسبة اجمالي الديون، ونسبة الديون إلى حقوق 

الثابتة، ومعدل دوران رأس المال  موجودات، ومعدل دوران الموجوداتنشاط المتمثلة بمعدل دوران الال

 العامل. ومؤشرات السوق المتضمنة حصة او عائد السهم العادي الواحد.

تدفقات وتوصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها: وجود اهمال في استخدام مؤشرات قائمة ال

النقدية، وعدم استخدام تلك المؤشرات في سوق العراق لألوراق المالية واالقتصار على مؤشرات التحليل 

 المالي المعتمدة على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. 

ضرورة االهتمام بشكل أكبر بقائمة التدفقات النقدية، وااللتزام  -وتم تقديم مجموعه من التوصيات أهمها: 

بادئ المعايير الدولية والقاعدة العراقية، التي تؤكد على احتساب األنشطة التشغيلية وفق الطريقة بم

المباشرة ألنها تعطي معلومات دقيقة عن مصادر األموال وكيفه استخدمت في األنشطة التشغيلية وماهو 

 حجم اإليرادات الدخلة منها.
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 1 

 لمقدمة  ا

 لوحدات االقتصاديةا حجم في ظل التغييرات والتطورات التي تشهدها الساحة االقتصادية من التوسع في

يرتكز هذا التغيير في معظمه باالعتماد على المعايير المحاسبية الدولية وكذلك القوائم  ،ها واستقرار

وفي ظل هذا الوضع اصبح ، وحدات االقتصاديةالالمالية التي لها دور كبير في تقييم األداء المالي لدى 

 ً قدرتها على وأدوات تحليلية تمكنها من قياس مدى  اعتماد أساليب الوحدات االقتصاديةعلى  لزاما

االستمرار بشكل يسمح بتصحيح االختالالت واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة كما هو معروف في 

ن هذه ابأعداد القوائم المالية وفقا ألساس االستحقاق االتقوم إذ بقيت لسنوات طويلة  الوحدات االقتصادية

ائقا في الحصول على المعلومات امام القوائم المالية تعاني من قصور في بعض الجوانب مما يجعلها ع

وااللتزامات وحقوق الملكية  الموجوداتمستخدميها والسيما تلك المعلومات المتعلقة بأسباب التغيير في 

 إلىوبسبب حاجة المستخدمين للمعلومات المعدة على األساس النقدي فقد أدت الدراسات المحاسبية 

وحدات في عمل ال الرئيسبة العمود الفقري والمحرك بمثا دتع ظهور قائمة التدفقات النقدية ، التي

ً  إذوديمومتها،  االقتصادية عن طريق توفير  ، وحدة االقتصاديةفي تفسير الحالة المالية لل تؤدي دورا مهما

وبما يزيد إمكانية  سها،نف المدةمعلومات تفصيلية عن مقدار اإليرادات المكتسبة وحجم النفقات اثناء 

قرارات سليمة عند توظيف األموال  اذاتخمن التنبؤ بالنقد المستقبلي، إلتاحة الفرصة في  يرينالمد

 ً تحديد أي نشاط يجب ان تستثمر األموال  أن عن لألرباح، فضالً  واستثمارها في مجاالت أكثر تعظيما

ئم التقليدية ومن هو األفضل في تحقيق العوائد. ولذلك فان هذه القائمة هي اكثر دقة وتفصيال من القوا

،وبذلك فان  لوحدة االقتصاديةاالشائعة فهي ال تعبر عن القيمة الحقيقية لصافي التدفقات النقدية ألنشطة 

تكون في كثير من األحيان مضللة وهذا ما يعزز دور واهمية  ائمتينالقاتين المالية المستحقة من ه النسب

وألهميتها قام مجلس  المعايير المحاسبية الدولية  ،مة ءنقدية في تقديم معلومات اكثر مالقائمة التدفقات ال

وحدات من ال فأنها تعدالصناعية  وحدات االقتصاديةلاما بالنسبة ل( ،7إصدار المعيار المحاسبي الدولي )ب

نسب والمؤشرات قياس اداءها من خالل إيجاد مجموعة من ال إلىالمهمة التي تحتاج باستمرار  االقتصادية

 خداميل باستالتحليعد  إذ ها .ئوكفاءة ادا صورة واضحة عن فاعلية إلىللوصول  دامهاخالتي يتم است

 مؤشرات حيث تم اشتقاقوالصناعية،  وحداتالمستعملة في تقييم أداء ال النسب المالية من أقدم األدوات

ديد مة لتحءمال تكون أكثرو، وحدات االقتصاديةد في تقييم األداء المالي للمن قائمة التدفقات النقدية تفي

النسب المالية في تحليل قائمة  خداموان است ، الصناعية وحدات االقتصاديةنقاط القوة والضعف في ال

والمركز المالي ستوفر بال  التدفقات النقدية ومقارنتها بالنتائج التي تظهرها عمليات تحليل قائمتي الدخل

 وحداتمكن من خاللها تقييم أداء الأوسع ي اً وإطارالقرارات االقتصادية رؤيا ابعد  خدميمستل شك

الصناعية بشكل اكثر موضوعي من تلك المؤشرات المستقاه في تحليلها على قائمة الدخل والمركز المالي 

ان اعتماد قائمة التدفقات النقدية ألجراء تحليالت مالية إضافية يعززمن قدرة المستفيد على  إذ لوحدها.

كونها اعدت على األساس النقدي وليس على أساس االستحقاق كما في القوائم لالقرار الرشيد  اذاتخ

والتي تساعد مستعملي  وحدة االقتصاديةللتفصح قائمة التدفقات النقدية عن السيولة الحقيقية  إذاألخرى، 

من هذا وعلى الوفاء بالتزاماتها من المصادر الخاصة.  وحدة االقتصاديةالالقوائم المالية على قياس قدرة 

  -النظري والعملي تتمثل باآلتي:  نيجانبأربعة فصول لتغطية  على ا البحثطلق فقد تم تقسيم هذالمن

ينما استعرض المبحث الثاني بعض ب بحثجاء المبحث األول بمنهجية المبحثين  الفصل األول ضمنفقد ت

 .الحالي بحثألجنبية ذات الصلة بموضوع السابقة المحلية والعربية وادراسات 

، والذي تضمن ثالثة مباحث خصص المبحث بحثباإلطار النظري لمتغيرات ال الفصل الثانيواختص  

في حين  ،وكذلك التوضيح عن تبويباتها واهميتهاوأهدافها يان مفهوم قائمة التدفقات النقدية بلاألول 

خصص المبحث الثاني لبيان مفهوم األداء المالي واهميته والتركيز على مؤشرات األداء المالي، اما 
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وكذلك تناول المفاهيم  (7)المبحث الثالث فقد عرض القياس المحاسبي وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 النقدية.ومؤشرات التدفقات  7))األساسية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

المبحث األول  تناولعلى مبحثين فقد تضمن الجانب العملي والذي احتوى  بالفصل الثالثوفيما يتعلق 

عينة للشركات لبيانات المالية ا تحليلفكان ، اما المبحث الثاني بحثمختصرة عن الشركات عينة ال ةنبذ

 . بحثال

فتناول حثين وقد تضمن المبحث األول االستنتاجات اما المبحث الثاني ببم لفصل الرابعباالبحث وقد اختتم 

.التوصيات
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 المبحث األول

 ""منهجية البحث

Research Methodology 

 -(: problem Researchمشكلة البحث )-1-1-1

تعـدان وفق أساس  المالي( اللتانتي الدخل و المركز كان االعتماد في السابـق على القوائم المالية )قائم

ا كانت إذان السنة المالية تحمل بما يخصها من إيرادات ومصروفات بغض النظر فيما االستحقاق بمعنى  

قائمة التدفقات   في حين ظهرتهذه اإليرادات قد تم استالمها ام ال، او هذه المصاريف قد تم دفعها ام ال، 

قوائم انها تعـد وفقا لألساس النقدي ألنها تبنى على التدفقات الداخلة النقـدية الذي تتميزعن غيرها من ال

وهل يتم االعتماد على مؤشرات والخارجة بغض النظر من ان هذه التدفقات تخص السنة الحالية ام ال، 

وعليه  قائمة التدفقات النقدية في بيان حقيقة او عدالة او مصداقية األداء المالي للشركات عينة البحث.

      -: اآلتي التساؤل يتتبلور ف انه مشكلة البحثف

 للشركات الصناعية عينة البحث؟ هل توجد عالقة بين التدفقات النقدية واألداء المالي 

 -(: objectives Research) بحثاهداف ال-2-1-1

 -بيان عدد من النقاط:  إلى بحثهدف الي

 شركات العراقية.في ال األسس المحاسبية السليمةبيان أهمية إعداد قائمة التدفقات النقدية وفق  -1

فيما يتعلق بقائمة  7))معرفة مضمون المعيار المحاسبي الدولي بيان اإلجراءات واألدوات والوسائل ل -2

 . شركاتدى أهميتها في الالتدفقات النقدية ودراسة م

 . لبحثوتحليلها في الشركات عينة ااألداء المالي النقدية ومؤشرات  التدفقاتمؤشرات  المقارنة بين-3

 تياألداء المالي المعتمدة على قائمدية ومؤشرات ـتحديد العالقة بين مؤشرات قائمة التدفقات النق -4

 الدخل والمركز المالي.

 -(: of The Importance Research) أهمية البحث-3-1-1

النقدية، ( قائمة التدفقات 7الدولي رقم )يستمد هذا البحث أهميته من أهمية تطبيق المعيار المحاسبي 

قبل األطراف  وإظهار األداء المالي والتأكد من صدق وعدالة عرض البيانات المالية التخاذ القرارات من

لما تسهم  نظراً  مالية المعدة وفق أساس االستحقاق،ألنها أداة رقابية على القوائم ال الداخلية والخارجية،

قرارات  واتخاذبه في توفير بيانات مالية ومحاسبية ذات جودة مما يجعلها مالئمة في تقييم األداء المالي 

 الشركات، وهذاو النشاط التشغيلي في مويل واالستثمار وتوزيع األرباح أمالية رشيدة سواء في مجال الت

من  للشركات، وهذاهداف األساسية بين األ والذي يعد من للشركةكله ينعكس على تحسين األداء المالي 

 الشركاتفي تعزيز مكانة  مخالل توفير مؤشرات ومقاييس مالية مالئمة مبنية على أساس سليم مما يسه

   ممولين.اومستثمرين او  كانوا شركاءوزيادة مصداقيتها لدى األطراف ذات العالقة بها سواء 
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 -(: (Research hypothesis البحث ةفرضي-4-1-1

  -: مفادها االتي فرضية اساسية حث علىستند البي

  ة للشركات عينة البحثواألداء المالي للشركات الصناعيالنقدية  بين التدفقاتتوجد عالقة. 

 -(: Research Boundaries) بحثحدود ال-5-1-1

بعينة من شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق  لبحثتمثلت الحدود المكانية ل -: الحدود المكانية

 العراق لألوراق المالية.

 .2020,2019,2018))تضمنت ثالث سنوات للمدة  -الحدود الزمانية: 

 -(: (Community and Research Sampleالبحث وعينة مجتمع -6-1-1

وراق المالية، والبالغ من شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق العراق لأل بحثيتكون مجتمع ال

( 2022 (27\3\ نشرة التداول المنشورة لجلسة( حسب 2021) سنة( شركة صناعية حتى 20عددها )

عينة  وقد اختارت شركات. 5)) فقد اختارت الباحث بحثاما عينة ال ،ا البحثفي فترة جمع بيانات هذ

  -: تيةلألسباب اال بحثال

ان هذه الشركات  إذلسوق العراق لألوراق المالية ،على البيانات المالية  تم اختيار العينة بعناية اعتماداً  1-

،وتتميز بالشفافية  ذات مركز ماليا جيداً )المساهمين ،رأس المال ،فروع الشركات ،اإلدارة ،االستمرارية( 

واالفصاح عن حساباتها الختامية وكشوفاتها المالية متكاملة ومدققة من جهات رقابية كديوان الرقابة 

 . بحثالمختارة لل المدةي تغطيها عن توفر البيانات التالمالية، فضال ً

بوصفها عينة إلى تجنبها  الباحثهناك عدد من الشركات اعدت قوائم مالية غير كاملة مما اضطرت -2

الوطنية  الوحدة االقتصاديةللبحث مثل )شركة الخياطة الحديثة ،وشركة طريق الخازر للمواد االنشائية ،

 .لصناعة األثاث المنزلي ،شركة انتاج األلبسة الجاهزة(

 -ويمكن توضيح عينة البحث من خالل الجدول االتي: 

 عينة البحث                                         

 الشركات الصناعية ت

 والمفروشات السجادلصناعة  العراقية الشركة 1-

 شركة بغداد للمشروبات الغازية  -2

 إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطريةشركة الكندي  -3

 شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  -4

 شركة بغداد لصناعة مواد التغليف  -5

 

 ((Data collection methodsأساليب جمع البيانات -7-1-1

تم االعتماد على المصادر المتوفرة والمتمثلة بالكتب والوثائق والتشريعات الرسمية  -الجانب النظري: -أ

 والرسائل واالطاريح والبحوث األجنبية والعربية وشبكة االنترنيت.

رير السنوية للشركات على البيانات المالية المستخرجة من التقا الباحثاعتمدت  - الجانب العملي: -ب

 المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.  بحثعينة ال
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 -(: The default model of the Research) النموذج االفتراضي للبحث-8-1-1 

لغرض اعداد النموذج االفتراضي للبحث، فان االمر يتطلب تحديد كل من المتغير المستقل والمتغير 

 -التابع بشكل دقيق، ويمكن توضيح متغيرات البحث من خالل االتي: 

 -وهن عبارة عن:  (Independent variables)المتغيرات المستقلة  -: اوال

 األنشطة التشغيلية.-1

 األنشطة االستثمارية. -2

 األنشطة التمويلية. -3

  األداء المالي. -(: (Dependent variable المتغير التابع -ثانيا: 

  -وفقا للشكل االتي:  ويمكن عرض نموذج البحث

 (1الشكل )

 النموذج االفتراضي للبحث

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   من اعداد الباحث الشكل

 

 قائمة التدفقات النقدية

                       

 

 

 

 

 

 (7وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم )              

 

 

 

 (7وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم )                            

األنشطة 

 التشغيلية

األنشطة 

 االستثمارية

األنشطة 

 التمويلية

 األداء الماليمؤشرات 

المتغيرات 

 المستقلة

 المتغير التابع
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 المبحث الثاني

 " دراسات سابقة"

Previous studies 

حسب تسلسلها التاريخي البحث سابقة التي تناولت موضوع هم دراسات نستعرض من خالل هذا المبحث ا

  -وكما يأتي:  الحالي البحث إلىابتداء من )المحلية، العربية، األجنبية( والتي تعد أقرب دراسات سابقة 

 - :Local studies محليةدراسات  -1-2-1

 -دراسات المحلية من خالل الجدول االتي: اليمكن توضيح بعض 

 دراسات محلية

 

 

 

 (2014دراسة )ناصح،  -1

 تحليل العالقة بين هيكل التمويل واألداء المالي والعوامل المؤثرة فيها  عنوان الدراسة

 رسالة ماجستير، قسم المحاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية. نوع الدراسة

 يكل التمويل للشركات عينة الدراسة.هى مزيج لالتعرف ع -1 هدف الدراسة

 شركة.لالمالي ل واألداءيكل التمويل هقة بين التحديد نوع الع -2

 شركات.لالمالي ل باألداءيكل التمويل هقة التحديد العوامل التي تؤثر في ع -3

ناعة، الفنادق ، الخدمات، الصاالستثمارالمصارف، التأمين، )القطاعات  جميع عينة الدراسة

 .2004-2011)الزراعة للمدة )والسياحة، 

يكل التمويل المناسب هم في تحديد همية الدراسة في توضيح العوامل التي تسهتنبع أ أهمية الدراسة

كية والذي يأخذ لتمويل من القروض وحق الملل أيجاد مزيج لالخ شركات منلل

يكل ها والمخاطرة في هالشركة وعمر ا تأثير حجمهعتبار عدداً من العوامل مناالب

والقيمة  يكل التمويل وربحية الشركةهقة بين الالتمويل ، كما تبين الدراسة الع

 السوقية لها والعوامل المؤثرة في هذه العالقة .

اهم 

االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

 ةالربحير التابع يتغوالم ديونيةبنسبة الم الر المستقل ممثين المتغيقة بالتوجد ع ال-1

وتتفاوت  يرينن المتغيقة بالالممثل بالعائد على الموجودات، ولكن تتفاوت هذه الع

 المختلفة.القطاعات ين ب

مة ير التابع القية والمتغيونيبنسبة المد الر المستقل ممثين المتغيتوجد عالقة ب ال - 2

سهم، ولكن العدد ا يمضروب ف ئيالنها الغالقللشركة الممثل بسعر ا ةيالسوق

 ن القطاعات المختلفة.ين وتتفاوت بيرين المتغيقة بالالع تتفاوت هذه
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 (2015دراسة )فاضل، -2

 للمدة المالية لألوراق العراق سوق في المدرجة للشركات المالي األداء كفاءة تحليل عنوان الدراسة 

2010- 2012 

 . اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد كلية، ، قسم االقتصادأطروحة دكتوراه نوع الدراسة

 المؤشرات على المدرجة الشركات لمنظومة اإلصالحية التوجهات أثر تحديد1- هدف الدراسة

 وانعكاسها المالية، لألوراق العراق سوق في المدرجة للشركات والسوقية المالية

 .المدرجة الشركات كفاءة مؤشر على

 لألوراق العراق سوق في المدرجة الشركات حوكمة مبادئ أو آليات أثر معرفة -2

 .المدرجة للشركات الكفاءة مستويات تحسن في المالية

 وتأثيرها كفاءتها، مستويات وحسب قطاعاتها، وفق المدرجة الشركات ترتيب -3

 .المالية لألوراق العراق سوق في

( شركة موزعة على ست قطاعات )قطاع 43عينة من الشركات البالغ عددها ) عينة الدراسة

 –قطاع الصناعة -قطاع الخدمات-قطاع االستثمار–قطاع التأمين –المصارف 

 2010-2012قطاع الزراعة( للمدة من 

 بعد الشركات كفاءة الشركات لرفع لمنظومة اإلصالحية التوجهات أهم بينت1- أهمية الدراسة

  2004.عام

 والمركبة الجزئية والسوقية المالية بالمؤشرات المالي األداء كفاءة تحليل -2

 بعد السوق، كفاءة واختبار الشركات، أسهم مؤشر وتحليل المدرجة، للشركات

 . المحفظي االستثمار دخول

اهم 

االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

 شكلها في( واإلنتاجية والفعالية، الكفاءة،) المتعددة والتوجهات األداء مفاهيم إن

 بهدف الشركات، حالة تقييم عن تعبر أن تعد ال تحسب، طريقة أي وفي العام،

 هي كفاءة األكثر الشركة الن المدخالت، ثبات مع المخرجات زيادة إلى الوصول

 المدخالت.  من محددة كمية باستخدام المخرجات، من قدر أكبر تقدم التي

 (2020دراسة ) المعموري،3-

 صافي التدفقات النقدية في مؤشرات األداء.تأثير  عنوان الدراسة

 رسالة ماجستير،منشورة،قسم المحاسبة كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء . نوع الدراسة

دراسة صافي التدفقات النقدية وتحليلها في شركات القطاع الصناعي والزراعي -1 هدف الدراسة

 والخدمي عينة الدراسة.

 المالي وتحليلها في الشركات عينة الدراسة.استعراض مؤشرات األداء -2

توضيح مدى أهمية صافي التدفقات النقدية في تحديد ارباح وخسائر الشركات -3

 .ةعينة الدراس

الدراسة من ثالثة قطاعات تمثلت بشركات القطاع الصناعي  ةتم اختيار عين عينة الدراسة

 12)والزراعي والخدمي المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والبالغ عددها )

-2016)( خدمية للمدة من )3( زراعية و)3( شركات صناعية )6شركة مقسمة )

2005. 
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يقدمه لعينة الدراسة مجتمعها  يكتسب الموضوع أهميته من الدور الحيوي الذي أهمية الدراسة 

،عن طريق وصف دقيق ألهمية اعداد قوائم الكشوفات المالية ،السيما قائمة 

التدفقات النقدية لما لها من دور كبير في تعزيز ادراك  اإلدارة لإلمكانات المتاحة 

للشركة وكيفية استغالل هذه اإلمكانات في تحقيق األهداف عن طريق تحسين 

 ومن ثم تحديد األرباح والخسائر فيها. مؤشرات األداء

اهم االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

اظهرت نتائج التحليل المالي ضعف كفاءة الشركات في إدارة أنشطتها التشغيلية 

،فعلى المستوى الصناعي كانت الشركة الوطنية وشركة الخياطة الحديثة األكثر 

ً با لشركات األخرى ،إذ حققتا خسائر مادية كبيرة تدنيا بأنشطتهم التشغيلية قياسا

اثناء السنوات ،نتيجة تراجع مستوى مبيعاتهم ،وعلى الصعيد الخدمي كانت شركة 

المعمورة إذ لم تحقق أي تدفقات إيجابية طيلة السنوات ،اما على المستوى الزراعي 

 بول.فكانت الشركات متكافئة في إدارة األنشطة التشغيلية وضمن المستوى المق

 (2021،دراسة ) الحساني4-

 المالي بالتعثر التنبؤ في ودورهما والربحية النقدية التدفقات مؤشرات عنوان الدراسة

 رسالة ماجستير، قسم المحاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسية. نوع الدراسة

 في الربحية ومؤشرات النقدية التدفقات مؤشرات دور إبراز إلى الدراسة هذه تهدف هدف الدراسة

 على االقتصادية الوحدات إدارة ومساعدة مبكر وقت في بالتعثر المالي التنبؤ

 المالي المستقبل عن تنبؤيه رؤية من المؤشرات هذه توفره ما خالل من مواجهته

 الوحدات. لهذه

 في مدرجة صناعية شركة ((21 مجموع من صناعية ( شركات(8 الدراسة عينة عينة الدراسة

 2015-2018)للمدة ) المالية لألوراق العراق سوق

 االقتصادية الوحدات إدارات اتخاذ لغرض المالي بالتعثر المبكر التنبؤ أهمية بيان1- أهمية الدراسة 

المالي  االنحدار حاالت لتجنب المناسب الوقت وفي المناسبة التصحيحية اإلجراءات

 .والتصفية الفشل حالة إلى والوصول

 ويزيد االقتصادية الوحدات استمرارية يديم أن شأنه من المالي بالتعثر التنبؤ أن- 2

 .الوحدات لتلك المالي بالداء والدائنين والمرتقبين الحاليين المستثمرين ثقة من

اهم 

االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

 سنة في المالي بالتعثر التنبؤ من إليها التوصل تم التي التمييزية الدالة استطاعت

 التي التمييزية للدالة والثقة المأمونية ذلك يعطي مما%100 تنبؤ وبمستوى التحليل

 لقدرتها وذلك التمييز عملية في الفاعل الدور ذات المؤشرات بواسطة تشكيلها تم

 .غير متعثرة أخرى و متعثرة شركات إلى الشركات تصنيف في العالية
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  :Arabic Studies عربيةدراسات  - 2-2-1

 -من خالل الجدول االتي:  عربيةاليمكن توضيح بعض دراسات 

 دراسات عربية

 (2008دراسة )درغام ، -1

 7العالقة بين التدفقات النقدية وعوائد األسهم وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  عنوان الدراسة

والتمويل، كلية التجارة، الجامعة ، قسم المحاسبة ة،منشور رسالة ماجستير الدراسةنوع 

 اإلسالمية بغزة.

من التدفقات النقدية مـن النـشاطات التـشغيلية  اختبار طبيعة العالقة بين كلً  -1 هدف الدراسة

والنـشاطات االستثمارية والنشاطات التمويلية وبين عوائد األسهم للمصارف 

ً الوطنية العاملة في فلسطين طبق  (.7)رقم للمعيار المحاسبي الدولي  ا

مجتمعـة ال نشطةبين التدفقات النقدية من االتحليل واختبار طبيعة العالقة  -2

 ً  للمعيار المحاسبي وعوائـد األسـهم للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقا

  .(7الدولي رقم )

 2002-2006 ة(وللمد 11 )عددهاالمصارف الوطنية العاملة في فلسطين والبالغ  عينة الدراسة

 أهمية الدراسة

 

 

بين التدفقات النقدية من العالقة  فحصتنبع أهمية الدراسة في انها تبحث في 

التشغيلية واالستثمارية والتمويلية وبين عوائد األسهم في المصارف  االنشطة

الوطنية العاملة في فلسطين ، وهي من الدراسات القليلة على حد علم الباحث التي 

 أجريت في فلسطين حول عوائد األسهم .

اهم االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

حدة عاملة في فلسطين كل على عند تطبيق الدراسة على المصارف الوطنية ال

 األنشطةقة بين التدفقات النقدية من ال: عدم وجود عالتيةقات االالع اتضحت

، األسهممجتمعة وبين عائد ال نشطةوالتمويلية ومن اال ةواالستثماريالتشغيلية 

قة طردية بين التدفقات الالعربي فقد تبين وجود عاإلسالمي فيماعدا المصرف 

سهم، وكذلك اتضحت وجود الانشطة التشغيلية والتمويلية وبين عائد من اال النقدية

 .األسهمستثمارية وعائد نشطة االعكسية بين التدفقات النقدية من اال قةالع

 (2012دراسة)حمزة، -2 

 دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسة عنوان الدراسة

 .وصيانة العتاد الفالحي الواديدراسة حالة  : مؤسسة توزيع  -

تخصص محاسبة ،كلية العلوم االقتصادية -شورة، علوم التسييرنرسالة ماجستير م نوع الدراسة

 -بسكرة-والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضير

قائمة التدفقات النقدية هي قائمة تعرض مصادر التدفقات النقدية الداخلة  -1 هدف الدراسة 

توفير المعلومات لمستخدمي القوائم المالية حول التغيرات  إلىوالخارجة وتهدف 

الحاصلة في النقدية وما يعادلها للمؤسسة بواسطة جدول التدفقات النقدية الذي 

 ل، استثمار، تمويل.ة هي: تشغيثالث دورات رئيس إلىيصنفها بدوره 

 :ما يأتيمالية مستخدميها على تقييم تساعد هذه القائمة ال -2 

  قدرة المؤسسة على توليد تدفقات النقدية موجبة في المستقبل

  تفسير التباعد الزمني بين الربح المحاسبي والربح النقدي 

  الصافية للمؤسسة  الموجوداتتسمح للمستعملين بتقييم 

 لتغيرات التي تحدث في الهيكل المالي بما في ذلك درجة تساعد في تقييم ا

 بااللتزامات.السيولة ومقدرتها على الوفاء 
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 . -2009-2010الوادي -دراسة حالة :مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي  عينة الدراسة

األهمية العلمية: محاولة إضافة مكونات علمية من الجانب النظري للمعيار  أهمية الدراسة

المحاسبي الدولي السابع قائمة التدفقات النقدية في تقييم األداء المالي للمؤسسة. 

األهمية الميدالية : اإلضافة التي تعطيها قائمة التدفقات النقدية في تقديم السيولة 

 والربحية بالنسبة للمؤسسات.

اهم االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة 

 إلىدراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد الفالحي  إلىتوصلت هذه الدراسة 

انه يمكن الحصول على صافي خزينة موجبة بالرغم من خسارة النتيجة المحاسبية 

للمؤسسة وكذا العكس يمكن للمؤسسة تحقيق نتيجة ربحية عالية مع انخفاض في 

ما لها دور تدفقات النقدية لقيمة الخزينة الصافية وبالتالي ضرورة اعداد قائمة ال

 في تقييم األداء المالي للمؤسسة. أساس

 2018)دراسة )مسمح، -3

دراسة ) بورصة فلسطين المالي للشركات المدرجة في األداءأثر هيكل الملكية على  عنوان الدراسة

 (تطبيقية

، قسم محاسبة وتمويل، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ةرسالة ماجستير منشور نوع الدراسة

 الجامعة اإلسالمية بغزة.

 التالي:تهدف الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيسي  هدف الدراسة

 المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين. األداءمعرفة أثر هيكل الملكية على 

تتكون عينة الدراسة من جميع الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين  عينة الدراسة

قطاع الخدمات( –قطاع الخدمات –قطاع التأمين  –قطاع البنوك -)قطاع االستثمار

 (.2013-2014-2015-2016-2017للسنوات )

ديدة عن مدى إن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تضيف للدراسات السابقة أدلة ج أهمية الدراسة

المالي للشركات في الدول النامية مثل فلسطين، حيث  األداءالملكية على  لتأثير هيك

تجارب للدول  األمرالمتوفرة عن هذه العالقة هي بحقيقة  أن كثير من المعلومات

 .كليا عن واقع الحال للدول النامية اختالفا المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا والتي تختلف

اهم 

تاجات االستن

التي توصلت 

 اليها الدراسة

بين نسبة الملكية ( α≥ 05.0)داللة إحصائية عند مستوى  اللةقة ذات داليوجد ع ال

من المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين والمتمثل بكل  واألداء المؤسسية

 العائد على حقوق المساهمين. الموجودات ومعدلالعائد على  معدل

 2019)دراسة )عليوي، -2

المدرجة  األردنية المالي في الشركات المساهمة العامة األداءأثر الرفع المالي على  عنوان الدراسة

 في سوق عمان المالي

 ، قسم المحاسبة ، كلية اإلدارة ،جامعة الشرق األوسط.ةرسالة ماجستير منشور نوع الدراسة

نسبة  خاللهدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر الرفع المالي المقاس من  هدف الدراسة

المالي المقاس بكل من العائد على حقوق  األداءحقوق الملكية على  المطلوبات إلى

المدرجة في  األردنيةفي الشركات المساهمة العامة األصول الملكية والعائد على 
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 -: Foreign studies دراسات أجنبية -3-2-1 

 -من خالل الجدول االتي:  جنبيةيمكن توضيح بعض الدراسات اال

 دراسات اجنبية

فروقات في أثر الرفع المالي على  هناكسوق عمان المالي، ومعرفة فيما إذا كان 

 المالي بين القطاعات المختلفة في سوق عمان المالي. األداء

للسنوات  وفق العينة الطبقية العشوائية شركة منها كعينة للدراسة 49 رتم اختيا عينة الدراسة

(2017,2016,2015,2014,2013). 

المالي من المؤشر ات المالية الهامة والتي  األداءيعتبر تحديد أثر الرفع المالي على  أهمية الدراسة

بها ودراستها من قبل المدراء الماليين في المنشآت بسبب تأثيرها  االهتمامإلى  تحتاج

الهامة المتخذة من قبل إدارات المنشآت والمستثمرين وغيرهم  الكبير على القرارات

اء الديؤدي إلى تضخم االتمويل الذي  باختيار أسلوقة في الذات الع األطرافمن 

خاص، لذلك تنبع أهمية الدراسة  المالي بشكل عام والعائد على حقوق الملكية بشكل

 .العلمية لموضوع الدراسة األهميةمن 

اهم 

االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

حقوق  العائد على خاللالمالي المقاس من  األداءوجود أثر للرفع المالي على  

، في حين تبين عدم وجود أثر للرفع األردنيةالملكية في الشركات المساهمة العامة 

، كما بينت نتائج األصولالعائد على  خاللالمالي المقاس من  األداءعلى  المالي

 خاللالمالي المقاس من  األداءفي أثر الرفع المالي على  الدراسة وجود فروقات

المختلفة، في حين تبين عدم وجود فروقات  القطاعاتالعائد على حقوق الملكية بين 

بين  األصولالعائد على  خالل المالي المقاس من األداءفي أثر الرفع المالي على 

 القطاعات المختلفة.

 Dufera,2010 ) دراسة ) -1

 Financial Performance Evaluation (A Case Study of Awash عنوان الدراسة

International Bank (AIB)) 

رسالة ماجستير منشورة، قسم المحاسبة والمالية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة  نوع الدراسة

 ميكيل، إثيوبيا

الهدف من الدراسة هو فحص ومقارنة األداء المالي لبنك أواش الدولي مقابل - هدف الدراسة

  المحايد. جنظر المتفرمتوسط الصناعة من وجهة 

بنك اآلسيوي ل بيانات الماليةاتجاهات العناصر المختلفة للدراسة وتحليل -

 . لالستثمار

 المالية للبنك اآلسيوي لالستثمار مقابل مةتحليل ومقارنة وضع المخاطر والمالء-

 .متوسط الصناعة
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 (Jonathan,2013دراسة ) -2

  "The usefulness of direct cash flow statement under IFRS" عنوان الدراسة

  الفائدة من قائمة التدفق النقدي المباشرة في إطار المعايير الدولية.

 أطروحة دكتوراه منشورة ،قسم المحاسبة والتمويل، جامعة ليدز نوع الدراسة

دراسة الفائدة من قائمة التدفقات النقدية المباشرة وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية  الدراسةهدف 

وكان هدف الدراسة دراسة جدوى اإلبالغ عن قائمة التدفقات النقدية المباشرة وفق 

معايير اإلبالغ المالي في استراليا ، وتم اختيار استراليا ألنها واحدة من البلدان 

ي تلتزم بأعداد قائمة التدفقات النقدية المباشرة وانها تحضر من التبني القليلة الت

 المبكر لمعايير اإلبالغ المالي الدولية.

 المدةشركة من الشركات المدرجة في بورصة استراليا، وفي  652تتألف العينة من  عينة الدراسة

شركة من الشركات المدرجة في بورصة  300تمت إزالة 2000-2010الوقعة من 

استراليا الختيارها اإلبالغ عن التدفقات النقدية وفق الطريقة غير مباشرة، إذ تم 

      مباشرة.  إلىاختيار ثمان شركات فقط التي حولت من الطريقة غير مباشرة 

فقات النقدية دراسة جدوى اإلبالغ عن قائمة التدتنبع أهمية الدراسة من خالل  أهمية الدراسة

أي فائدة اإلبالغ عن بيانات التدفق  المباشرة وفق معايير اإلبالغ المالي في استراليا

 في استراليا.  IFRSالنقدي المباشر

اهم 

االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

المحللين الماليين معلومات مفيدة  إلىأن النتائج أثبتت أن قائمة التدفقات النقدية توفر 

ا إذبخصوص التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، وهذه المعلومات هي أكثر فائدة 

(  IFRSكانت قائمة التدفقات النقدية معدة وفق معايير اإلبالغ المالي الدولية )

عما قويا د النتائج تعد االسترالية وأنمقارنة بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما 

ومجلس معايير المحاسبية المالية (  (IASBالقتراح المعايير المحاسبية الدوليـة 

(FASB ) سجمة التي تقترح تطبيق قائمة التدفقات النقدية المبادرة والتي تكون من

  .نالمستثمرومعلومات مالي الدولية لتحسين مجموعة من معايير اإلبالغ ال مع

 

 

 

 

 . 2003-2009)بنك أواش الدولي، للفترة ) عينة الدراسة

 الصناعية. يوفر بعض األفكار حول عملية تقييم الخدمات المصرفية- أهمية الدراسة

ك على تل والتأكيد مجدداً  المنظمات المعنية إلعادة تقييم الممارسات القائمة حث-

 .لتكون بمثابة مادة مرجعية لكل من األكاديميين والممارسين التي تم تقويضها

 إلجراء دراسات اكثر.بدء الباحثين المهتمين اآلخرين -

اهم 

االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

 ،كان أقل ربحية من متوسط الصناعة تشير النتائج إلى أن بنك أواش الدولي

تحقيق عوائد جيدة  على يتحسن باستمرار ويؤدي بشكل أفضل AIBكان  ذلك،ومع 

وإرضاء مساهميها في تقديم عوائد تنافسية أو حتى  موجودات(،االستثمار )الفي 

 وكذلك إدارة نفقاتهم التشغيلية على زبائنتحقيق عوائد جيدة لودائع الأفضل، و

 فيبدأت ربحية البنك  فصاعداً، 2007 ممن عاو.2007سنوات حتى عام 

 االنخفاض. 
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 (M. Muraya,2018) دراسة -3

 Effect of Cash Flow on Financial Performance of Investment عنوان الدراسة

Firms Listed in The Nairobi Securities Exchange for The 

Period (2012-2016) 

تأثير التدفق النقدي على األداء المالي لشركات االستثمار المدرجة في بورصة 

 .   2012-2016نيروبي لألوراق المالية للفترة 

 .افريقيا –رسالة ماجستير منشورة ، إدارة االعمال ،جامعة الواليات المتحدة الدولية  نوع الدراسة

 .الوحدة االقتصاديةقدية التشغيلية على ربحية تحديد تأثير التدفقات الن  هدف الدراسة

  التدفقات النقدية واألداء المالي.تحديد العالقة بين االستثمار في 

 .تحديد الصلة بين تمويل التدفقات النقدية واسهم األسهم 

  في بورصة نيروبي لألوراق المالية.خمس شركات لالستثمار مدرجة  عينة الدراسة

شركة ما للحصول على قرض محتمل في حالة البنوك التجارية  مةمالءتقييم   أهمية الدراسة

 أو توريد البضائع باالئتمان من قبل الموردين. 

  فيها.تقييم السالمة المالية لشركة ما للنظر في إمكانية االستثمار 

 قد تشكل هذه الدراسة أساس ً لمزيد من البحث حول نظريات التدفق النقدي التي  ا

تركز على قطاعات أخرى من الشركات المدرجة وغير المدرجة في بورصة 

 المالية. نيروبي لألوراق 

اهم 

االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

يجب ان تركز هذه الشركات أكثر حول إدارة السيولة لتجنب إمكانية ان تواجه 

من افتراض ان ربحتها تعتمد على تدفقات نقدية  المالءمة او اإلفالس بدالً تحديات 

مجانية. كما تظهر نتائج الدراسة ان الربحية ليست وظيفة التدفقات النقدية المجانية 

 لشركات االستثمار المدرجة في كينيا.

    Tekatel,2018 ) دراسة ) -4

 Financial Performance Analysis: A study on Selected Private عنوان الدراسة

Banks in Ethiopia 

 تحليل األداء المالي: دراسة عن البنوك الخاصة المختارة في إثيوبيا

 إدارة اعمال ، جامعة اندرارسالة ماجستير منشورة، قسم  نوع الدراسة

إثيوبيا وترتيب  من الدراسة هو تحليل أداء البنوك التجارية الخاصة في الهدف هدف الدراسة

  البنوك التجارية الخاصة المعنية بناء على أدائها.

البنوك  قياس مستوى أهمية أداء السائقين في القطاع الخاص اإلثيوبيوكذلك 

 التجارية

   2015) -2009سنوات من ) للمدة سبعة عشرة بنوك تجارية خاصة  عينة الدراسة

 تصنيف البنوك الخاصة بناء على النتائج. ساعد الهيئة الحكومية علىت-  أهمية الدراسة

، ساعد على اتخاذ القرارات للمستثمرين الجدد في الصناعة المصرفية الخاصةت-

 .الستخدامها كنقطة انطالق للباحثين المتقدمين اآلخرين

اهم االستنتاجات 

التي توصلت 

 اليها الدراسة

  ،دخل التشغيل قبل الضريبة الدخل،تحليل الحجم المشترك لبيان  خالل من

 انخفاض االهتمامبسبب مرتفعا جدا مقارنة بالسنوات األخرى.  2007عام في كان 

 .والمصاريف العمومية واإلدارية لهذا العام المصروفات والرواتبب
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 البحث الحالي عن دراسات السابقة زما يمي4-2-1-

تضمنته من رؤى وماقدمته من استنتاجات تعد يتضح من خالل دراسات سابقة وكل ما ورد فيها وما  -1

ركيزة أساسية لكونها تمثل تجارب الباحثين ليتم االستفادة منها في مواقع مختلفة لالنطالق بأفكار ورؤى 

جديدة وتجدر اإلشارة الى أن الباحث قد استفاد من دراسات سابقة في تعميق الفهم بمواضيع الدراسة 

األداء المالي، في حين تميز البحث الحالي بدراسة العالقة بين التدفقات النقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية و

( للشركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق العراق 7ي وفق المعيار المحاسبي الدولي )واألداء المال

 لألوراق المالية.

ين مؤشرات التدفقات النقدية تميز البحث الحالي بالمدة الزمنية التي تغطيها، اذ قام بتحليل العالقة ب-2

ومؤشرات األداء المالي المعتمد على قائمتي المركز المالي والدخل وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 . 2020لغاية  2018لمدة ثالث سنوات من المختارة لفي الشركات الصناعية عينة البحث  7))

المالي وفق المعيار التدفقات النقدية ومؤشرات األداء  قام البحث الحالي بتوضيح العالقة بين مؤشرات -3

علم حد على سابقة دراسات الشركات الصناعية التي لم تتطرق اليها  يف (7)المحاسبي الدولي رقم 

 الباحث.

( شركات من القطاع الصناعي المدرجة في سوق العراق 5) بحثكانت عينة المن حيث عينة البحث  -4

 الغازية، شركةبغداد للمشروبات  والمفروشات، شركةلألوراق المالية وهي )الشركة العراقية للسجاد 

بغداد لصناعة  الدوائية، شركةالكندي إلنتاج االدوية واللقاحات البيطرية، شركة المنصور للصناعات 

القطاع الزراعي المصارف ومنها في  فقد كانت قسم منها مطبقة فيسات سابقة بينما درا ، التغليف(مواد 

، ومنها في شركات االستثمار، وكذلك في شركات الفنادق والسياحةفي قطاع  ومنها والقطاع الخدمي،

  التامين.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 "والمنطلقات الفكرية لمتغيرات البحث لمفاهيميا جانب"ال

 

 التدفقات النقديةمؤشرات  -المبحث األول: 

 األداء المالي مؤشرات -المبحث الثاني: 

( والتدفقات 7الدولي رقم ) المحاسبي المعيارالمبحث الثالث: 

 النقدية وأثرها على األداء المالي.
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 الفصل الثاني

  "والمنطلقات الفكرية لمتغيرات البحث  المفاهيمي " الجانب

 

 تمهيد

األداء مؤشرات والتدفقات النقدية  مؤشرات ، لكل مناألساسيةتوضيح المفاهيم  إلىيهدف هذا الفصل 

قائمة التدفقات  عرض التطور التاريخي الذي مرت به خالل،من  (،(7وفق المعيار المحاسبي المالي 

وأساليب واهميتها والغرض منها عن بيان  أهدافها  فضالا النقدية التدفقات  بمفهوموالتعريف  النقدية،

تقوم بأعداد  إذ، األخرىجانب القوائم المالية  إلىتخدام قائمة التدفقات النقدية نصت على اس عرضها،

ا كما سيتم أيضوعرض الطريقة المباشرة وغير المباشرة ، ه وانواعه ، ومفهوماألداء المالي  إلىالتطرق  ا

العالقة ، وكذلك توضيح الدخل والمركز المالي  مؤشرات األداء المالي وفق قائمتي  وكيفية احتسابه

 (. 7بين التدفقات النقدية واألداء المالي وفق المعيار المحاسبي )

 

 

 -يتناول هذا الفصل المباحث االتية:  موبناء على ما تقد

  :التدفقات النقديةمؤشرات  -المبحث األول. 

  :األداء الماليمؤشرات  -المبحث الثاني. 

  :( والتدفقات 7الدولي رقم ) يمعيار المحاسبال -المبحث الثالث

النقدية واثرها على األداء المالي.
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 "المبحث األول"

 التدفقات النقديةمؤشرات 

 Concept and definition of theها التدفقات النقدية وتعريفقائمة مفهوم  -2-1-1

statement of cash flows   

توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات حول التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الوحدة االقتصادية خالل 

التي تعد بها قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، اذ تقوم هذه القائمة بتحديد نقاط القوة وضعف  المدةنفس 

ألهمية النقد بوصفه شريان حياة الوحدات أنشطة الوحدة االقتصادية الثني عشر شهراً السابقة ونظراً 

توفر االقتصادية ،فليس من المستغرب ان تكون قائمة التدفقات النقدية واحدة من اهم القوائم المالية التي 

أت على حساب نقدية الوحدة االقتصادية وتتيح لإلدارة للمحللين المالين والدائنين لكافة التغيرات التي طر

االستثمار والتمويل وتوزيع األرباح وتحديد النقد المتوفر من العمليات اما المستثمرين تحديد سياسة 

والدائنون واالخرون فيستطيعون عن طريقها تحديد قدرة الوحدة االقتصادية على زيادة األرباح وسداد 

كن االتتضمن (، ان العمليات المربحة للوحدة االقتصادية كافة من الممGibson,2013:393) الديون نقداً 

ً مع التدفقات النقدية الداخلة  قتدفقات نقدية إيجابية الن توقيت اإليراد والمصروف ال يتطاب دائما

 (.Melville,2017:251والخارجة.)

قائمة التدفقات  تعريفالمالية إذ تناولت العديد من البحوث والدراسات كذلك كتب المحاسبة واالدارة 

بالدراسة والتحليل المناسبين من قبل الباحث  تعاريفال هتناول هذجوانب، ويمكن النقدية من عدة 

  -وكاالتي: 

، وحدات االقتصاديةتي تظهر التدفقات النقدية للالتدفقات النقدية بأنها " القائمة ال قائمة (Label) عرف

ا المصادر شهراا أو فصال، تلك األموال، وكيف أنفقت هذه األموال خالل  التي تغطيها  المدةموضحا

ت النقدية التقارير والتي عادة تكون، شهرية اوفصلية او سنوية، كما تظهر من خالل قائمة التدفقا

 ( .(Label,2006:66وهي التشغيلية، االستثمارية، والتمويلية"  وحدة االقتصاديةاألنشطة الرئيسة لل

ا عرف )النعيمي والتميمي( أن  ابة حلقة وصل بين قائمة الدخل " قائمة التدفقات النقدية بمثوأيضا

والميزانية العمومية وان الهدف األساس منها هو تعيين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل فترة 

مالية محددة إذ أن هذا الكشف يظهر أثر األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية لذلك يعد من القوائم 

 (.26: 2008ي" )النعيمي والتميمي،ل المالالمالية األساسية في التحلي

لوحأأدة بين مقأأدار النقأأد الأأذي حققأأه ابأأأنهأأا "التقرير المأأالي الأأذي ي (Brigham& Houton)ويرى 

عنأأد مزاولأأة أنشأأأأأأأطتهأأا التشأأأأأأأغيليأأة واالسأأأأأأأتثمأأاريأأة والتمويليأأة خالل فترة معينأأة"  االقتصأأأأأأأأاديأأة

(Brigham&Houtom,2015:69 ) 

 إلىتشير  إذ لوحدة االقتصاديةأداة مهمة لتحليل الوضع المالي ل"بأنها وتعرف قائمة التدفقات النقدية 

    .(Paliwal,et.al,2018:16) "ماليتينوضع النقدية خالل سنتين التغييرات كافة في 

ا  اقائمة التدفقات النقدية يتم اعدادهان  سبق وفي ضوء ما لمفهوم التدفقات النقدية التي تعكس كافة  وفقا

وحقوق الملكية والتزاماتها وبموجب  وحدة االقتصاديةالموجودات على  التغيرات النقدية التي حدثت فعالا 

توفير البيانات المحاسبية التي يحتاجها متخذو  إلىمن أساس االستحقاق باإلضافة  األساس النقدي بدالا 

للين المالين والمستثمرين الممولين والمح السيماوخارجها و القتصاديةوحدة االالقرارات من داخل 

من  الوحدة االقتصاديةعلى ما تحقق من تدفقات نقدية داخلة، ومما انفقته  توفير إلىإذ تهدف  وغيرهم،
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ة األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية رجة، مقسمة على ثالثة أنشطة رئيستدفقات نقدية خا

ا  لتمويلية، تقدم شكالا واألنشطة ا عن دورها في  فضالا  وحدات االقتصاديةعن النشاط المالي لل واضحا

التي يغطيها  المدةخالل  وحدةللبالتدفقات النقدية المستقبلية، وتقييم األداء التشغيلي، واإلداري  التنبؤ

 التقرير".

 نشأة وتطور قائمة التدفقات النقدية -2-1-2

 and evolution of the statement of cash flows  Origin 

تبين الدراسات التي اهتمت بالتطور العلمي واألكاديمي والمهني لنظرية المحاسبة أن هنالك خاصيتين 

هما: خاصية االستمرارية )كا بعض الفروض المحاسبية والمبادئ المستمرة في التطبيق منذ نشأة 

)استطاعت مواكبة التطور المستمر في المحاسبة للمتغيرات في العوامل المحاسبة( وخاصية التغيير 

المحيطة ، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية والتكنولوجية ، وغيرها مثل إصدارات معايير التدقيق 

الدولية ومعايير المحاسبة الدولية و المالئمة لفترة تطبيقها والبيئة التي تعمل بها ( ،" فتطور قائمة 

ا عـن كيفية تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية عبر الزمن  التدفقات النقدية يعطـى مـثاال واقعيا

"kieso,et.al,2010:1244))ية بعدة مراحل أساسية ، ومن نتائج هذا التطور مرت قائمة التدفقات النقد

ات الوحدة االقتصادية في اتخذت  القائمة في كل مرحلة منها شكالا ومحتوى يتناسب مع احتياج  ذلكل

 (159: 2006، )مطر،((Elliot,B.&Elliot,J.,2002:658 -تلك المرحلة وكاالتي:

تعد هذه المرحلة  أول المراحل التي مرت بها قائمة التدفقات النقدية والتي عرفت  -المرحلة األولى: 

ف الحصول على األموال في الممارسات المهنية للمحاسبة، إذ بدأت بشكل مبسط يطلق عليه "قائمة كي

لوحدة فقرات قائمة المركز المالي لوكيف انفقت " إذ تقتصر على عرض النقص او الزيادة في 

وال المخصصة" )كيسو وويجانت، ومع مرور الزمن تغيرت تسميتها لتصبح قائمة "األم االقتصادية

النشرة  (AlCPA)أصدر المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين  1961(، وفي عام 1224: 2009

( بعنوان )تحليل التدفق النقدي وقائمة األموال المخصصة(، إذ تضمنت النشرة ضرورة 2المحاسبة رقم )

اقب إضافة قائمة األموال المخصصة في كل التقارير المقدمة للمساهمين وكذلك يتضمنها تقرير مر

عن المعهد األمريكي للمحاسن القانونيين  1963( الصادر عام 3الحسابات وبموجب الرأي رقم )

(AICPA) تم تعديل إلى القائمة السابقة إلى قائمة مصادر األموال واستخداماتها، ولم يكن اعدادها ،

 الزامآ.

عن  1971( الصادر عام 19 للرأي رقم )المرحلة الثانية: قائمة التغيرات في المركز المالي استناداا 

الذي اوجب بضرورة اعداد قائمة التغييرات في المركز المالي  (FASB)لية مجلس معايير المحاسبة الما

عند صدور الرأي  وحدات االقتصاديةمعلومات التدفقات النقدية للضمن القوائم المالية، إذ ازدادت أهمية 

( اال أن ظهور بعض اإلشكاليات التي أدت إلى الحد من فائدة هذه القائمة، السيما 19المحاسبي رقم )

العاملة في الواليات المتحدة   وحدات االقتصاديةت اإلفالس التي تعرضت لها العد تزايد حاالب

األمريكية، وذلك يرجع إلى توضيح قوائم تلك الوحدات عن ارتفاع في صافي األرباح بينما كانت في 

دات األمر األصل تعاني من عجز في السيولة النقدية مما جعل هذه القائمة تتعرض للعديد من االنتقا

للقيام بالعديد من األبحاث و الدراسات ، لغرض  (FASB)الذي دفع "مجلس معايير المحاسبة المالية" 

التعرف على أوجه القصور في مفهوم رأس المال العامل. وهناك مجموعة من االنتقادات التي تعرضت 

 (18-17: 2006 ،ي المركز المالي كاالتي: )الهباشلها قائمة التغيرات ف
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استخدام قائمة التغير في المركز المالي وفقا ألساس االستحقاق المحاسبي ال يعطي الصورة المطلوبة -أ

 عن التدفقات النقدية للمشروع.

ا لمفهوم رأس المال العامل ال يوفر معلومات مفيدة -ب عند إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي وفقا

 توفرها القائمة المعدة على األساس النقدي.عن المرونة المالية والسيولة كتلك التي 

ال تعترف هذه القائمة كغيرها من القوائم المالية بالتضخم، مما دفع بالعديد من مستخدمي هذه القائمة -ت

 إلى البحث عن معيار أكثر تجرداا لتقييم مدى نجاح أو فشل العمليات.

قائمة المركز المالي، وحساب األرباح  المعلومات التي تقدمها غير جيدة ويمكن الحصول عليها من-ج

 والخسائر.

 تعدد االختالفات وذلك نتيجة لتعدد المفاهيم الخاصة باألموال مثل النقدية، أو رأس المال العامل -د

ا للمقارنة السليمة بين المشروعات وذلك نتيجة لتعدد نماذج إعدادها.-هـ  ال تقدم هذه القائمة أساسا

 هذه القائمة غير مفيدة للمستثمرين والمستخدمين اآلخرين. المعلومات التي توفرها-و

عام  (FASB)( الصادر عن 95وفقا للمعيار رقم )( :(C F Sالمرحلة الثالثة: فهي قائمة التدفقات النقدية 

، الذي اوجب على الوحدات المساهمة ان تقوم بإعداد قائمة التدفقات النقدية بدالا من قائمة 1987

( "قائمة التدفقات 7الية بها، والمعيار الدولي رقم )مركز المالي والتي تتضمن التقارير المالتغييرات في ال

، وهذا المعيار يصنف 1992في عام  (IASC)النقدية" الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية 

يلية ، الذي التدفقات النقدية حسب األنشطة ، األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمو

، وقد أجريت عليها تغييرات  1994ابتداء من األول من تموز عام يعمل بها بالنسبة للقوائم المالية المعدة 

 باالعتماد على معايير المحاسبة الدولية( )المصدر: من اعداد الباحث -أتي :وكما ي

( 1يرات على المعيار رقم )يجة التغيتغيير اسم المعيار إلى قائمة التدفقات النقدية نت /2007أيلول 

 عرض القوائم المالية.

فيما يتعلق  2009على معايير التقارير المالية تغيير المعيار بموجب التحسينات السنوية  /2009نيسان 

 بالنفقات التي ال تودي إلى الموجودات المعترف بها.

، المتعلق بالتغييرات 2008لسنة  27يير معيار المحاسبة الدولي رقم التاريخ الفعلي لتغ /2009تموز

 في ملكية شركة تابعة.

 . 1992( لسنة 7تنقيحات للمعيار رقم ) 2009سريان التغيير الموثق في نيسان  تاريخ /2010شباط 

ويمكن معرفة الفرق الرئيس بين قائمة التدفقات النقدية في المدخل الذي تعد بموجبة كل قائمة والذي 

وقائمة التغيرات في المركز المالي، فقائمة التدفقات النقدية تقوم  األمواليعتمد في األساس على مفهوم 

على مفهوم النقد والنقد المعادل بينما قائمة التغيرات في المركز المالي تقوم على مفهوم األموال بمعنى 

 .العاملراس المال 

العراق  رقابية فيأصدر مجلس المعايير المحاسبية وال 1996الصعيد المحلي في أيلول عام  وعلى

( قائمة التدفقات النقدية التي اوجبت الشركات العامة كافة بإعداد قائمة التدفقات 7القاعدة المحاسبية رقم )

ل تعديل القاعدة حو راراا اتخذ المجلس ق31\3\2011خ ،وبتاري1997 ةيالنقدية ابتداء من السنة المال

قام الفريق عمل بدراسة القاعدة المحاسبية وتعديلها وتطويرها إذ  قي(إذ تم تكليف فر 7المحاسبية رقم )
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 (3ن خالل إعداد )( لغرض تنظيم إلية إعداد القائمة م 7بإعداد دليل التدفق رقم ) 31/7/2011بتاريخ 

الخارجة وحسب األنشطة الرئيسة الثالثة  ةيالنقد لتدفقات( سجالت ل3الداخلة و) ةيسجالت للتدفقات النقد

بمهمة إعداد القائمة من خالل تأشير  قوميوتكليف محاسب  ليةيلية،استثمارية،تمويطة تشغاألنش

 التأشير. ةيالمستندات بختم خاص ووضع عدة مختصرات لتسهل عمل

 اهداف اعداد قائمة التدفقات النقدية -3-1-2

Objectives from preparing the statement of cash flows 

اعداد قائمة التدفقات النقدية هو تزويد المستخدمين وأصحاب الصلة بالمعلومات ان الهدف الرئيس من 

تعد قائمة  كلذكو، معينةخالل فترة زمنية  النقدية للوحدة االقتصاديةقبوضات والمدفوعات المتعلقة بالم

تخدمين . ومن خالل قائمة التدفقات النقدية يمكن لهؤالء المسالتدفقات النقدية ألغراض التدقيق والتحقيق

 (76: 2018)الذهبي وحسن، -هداف االتية: تحقيق األ

الحصول على المعلومات المتعلقة باألنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية  -اوال

 على أساس نقدي.

بات تقيم قدرة الوحدة االقتصادية على تحقيق األرباح ومقابلة متطلبات االستثمار والتوسع ومتطل -ثانيا

 سداد االلتزامات. 

توفر قائمة التدفقات النقدية عند استخدامها باالشتراك مع باقي القوائم المالية المعلومات التي تمكن  -ثالثا

 المستعملين من تقييم التغيرات التي تحدث في صافي موجودات الوحدة االقتصادية. 

القتصادية وصافي الدخل وقائمة المركز تحديد االختالف بين صافي التدفقات النقدية للوحدة ا -رابعا

 المالي.

 ؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.تقييم التدفقات النقدية التاريخية والحالية والتنب -خامسا

 أهمية قائمة التدفقات النقدية  -4-1-2

The importance of the statement of cash flow  

التي أصبحت  يالمركز المالوقائمة  قائمة الدخل ثة بعد كل منالثالتعد قائمة التدفقات النقدية هي القائمة 

المشروعات ملزمة بأعدادها بوصفها جزءاا اليتجزا من بياناتها المالية لكل فترة محاسبية، إذ تكون 

قائمة التدفقات النقدية مفيدة جدا للغاية في تقييم مدى توفر السيولة النقدية في الوحدة االقتصادية ومعرفة 

م المحاسبي المالي مدى مرونتها المالية. قائمة تدفقات النقدية من القوائم الهامة جدا واإللزامية في النظا

، فهي الحجر األساس للتحليل المالي، والغرض منها هو توفير معلومات مالئمة IAS( 7حسب المعيار )

لمستعملي القوائم المالية عن كل المتحصالت والمدفوعات النقدية للوحدة االقتصادية خالل المدة، أي 

ومقدار التغير في رصيد النقدية خالل المدة، وتحديد مصادر  استخدمتمعرفة مصادر النقدية وفيما 

 (224: 1990التدفقات النقدية. )الشيرازي،ختالف بين صافي الدخل وصافي اال

في توفيرها لمعلومات عن المتحصالت النقدية  cash flowتأتي أهمية قائمة التدفقات النقدية  

تحقيق أغراض والمدفوعات النقدية خالل فترة مالية معينة هي فترة قائمة الدخل نفسها كما انها تسهم في 

 ( 188: 2020)جعفر،  -أهمها: 
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بيان طبيعة األثر النقدي لعمليات الوحدة االقتصادية خالل المدة المالية من حيث كونها تدفقات  -اوال

 نقدية داخلة او تدفقات نقدية خارجة.

تساعد اإلدارة والمستثمرين على التعرف على نقاط الضعف والقوة من حيث قدرة الوحدة  -ثانيا

النقد الذي يستخدم في تسديد التزامات الوحدة وتمويل توسعاتها المستقبلية االقتصادية على توليد 

 . وتوزيعات األرباح

تقسيم التدفقات النقدية على وفق نشاطات الوحدة االقتصادية يساعد على تحديد األثر النقدي لكل  -ثالثا

 نشاط من األنشطة التي تمارسها الوحدة االقتصادية.

 وفق األساس النقدي عن كل من األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية.  توفر معلومات على -رابعا

  Types statement of cash flowأنواع قائمة التدفقات النقدية -5-1-2

تبرز التدفقات النقدية حصيلة االعمال التي تمارسها الوحدة االقتصادية، إذ تعد بمثابة مقياس يبين مقدار 

  -اإليرادات المكتسبة والمصاريف المنفقة ويمكن تقسيمها إلى نوعين: 

ر أكبفي هذا التدفق يكون النقد المتداول به داخل الوحدة االقتصادية   -التدفق النقدي الموجب:  -اوالا 

، مما يعني ان اإليرادات المستلمة من بيع المواد وايجار وحدة االقتصاديةمن النقد المتداول خارج ال

المباني وانتاجية العاملين أكبر من النفقات المدفوعة لهم، وهذا يشير إلى ان الوحدة االقتصادية لديها 

 .(Oladimeji & Aina, 2018:3)سيولة مرتفعة ويسجل كعملة مستلمة 

ا   أكبر من التدفق النقدي  وحدة االقتصاديةيكون التدفق النقدي خارج ال -التدفق النقدي السلبي: -ثانيا

داخل الوحدة االقتصادية، مما يعني ان النفقات المدفوعة عن شراء المواد وصيانة المباني واجور 

االقتصادية ان توفر السيولة لذلك فانه يتطلب من الوحدة  ،ر من اإليرادات التي يتم تحقيقهاالعاملين أكب

 (.(Nair,2015:7الكافية من اجل مواجهة حاالت الخسارة 

  نقديةمزايا وعيوب قائمة التدفقات ال -6-1-2 

Advantages and disadvantages of cash flow list 

المالية األخرى توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات إذا تم استخدامها مع اإلفصاح المرتبط بها والقوائم 

 (. 84: 2007 ،ائنين والمستثمرين وغيرهم )حجازييجب أن تساعد الد

تقييم قدرة الوحدة االقتصادية على اجراء توزيعات األرباح، وعلى توليد تدفقات نقدية موجبة في  -اوال

 المستقبل.

 دفقات النقدية،قياس كفاءة الحصول على تدفقات نقدية، وذلك من خالل تحليل نسبة عائد الت -ثانيا

  والتدفقات النقدية للموجودات وعائد التدفقات النقدية للمبيعات.

 تقدير المرونة المالية لدى الوحدة االقتصادية وقدرتها على التأقلم مع الظروف المالية المفاجئة.-ثالثا

ديد إمكانية تقدير أسباب االختالفات بين صافي الدخل والتدفقات النقدية التشغيلية وذلك لتح -رابعا

 االعتماد على رقم صافي الدخل.

 تقييم ما لدى الوحدة االقتصادية من نقدية حرة تمكنها من التوسع وسداد القروض. -خامسا
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من حيث مدى امتالكها للموجودات القابلة للتحول إلى نقد مع االقتصادية تقييم سيولة الوحدة  -سادسا

 لتوفير النقدية.االعتبار طول المدة الالزمة  األخذ بعين

فحص عمليات استثمار الوحدة االقتصادية بيع وشراء الموجودات بخالف منتجات الوحدة  -سابعا

االقتصادية والسلع التي تتاجر فيها وعملياتها التمويلية االقتراض، وسداد القروض، واالستثمارات من 

 قبل أصحاب الملكية والتوزيعات على المساهمين.

(، )كراجه 216: 2006لمتعلقة بقائمة التدفقات النقدية في العناصر االتية:)الحلبي،تتمثل أهم العيوب ا

 (269: 2006واخرون،

المحاسبية  إن اعتماد قائمة التدفقات النقدية على األساس النقدي يجعلها تتجاهل العديد من المعلومات-1

جل ودخول عقود غير منفذة وعقود ويجعلها تركز فقط على البنود النقدية )كا البيع باألجل والشراء باأل

 االيجار( التي تسببت في الزيادة أو النقصان في النقدية.

ا للظروف االقتصادية  -2 تتعرض النقدية في كثير من األحيان إلى التذبذب والتغير بشكل مستمر وفقا

 ومنها ال يمكن لها أن تعبر بشكل دقيق عن الهدف المعدة ألجله.

قتصادية على قروض قصيرة األجل يظهر زيادة كبيرة في الجانب المالي لها إن حصول الوحدة اال -3

وذلك حسب ما تظهره األرصدة النقدية وبالتالي تعبر عن وضع مالي جيد للوحدة االقتصادية رغم أن 

 هناك قصوراا في مجاالت أخرى.

دي إلى صعوبة عدم التساوي فيما بين فترة دخول وخروج األموال على مدار الشهر الواحد يؤ -4

 تحديد الفارق بينهما.

 وجود أخطاء في تقدير المقبوضات والمدفوعات.  -5

 Benefits of cash flows فوائد قائمة التدفقات النقدية   -7-1-2

 -تحقق قائمة التدفقات النقدية العديد من المنافع لمستخدميها أهمها: 

 ( 5-4: 2010)المجمع العربي للمحاسبيين القانونيين،                                                      

تعد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في قياس قدرة الوحدة االقتصادية على توليد نقدية  -اوال

 وما يعادلها.

الوحدة االقتصادية وهيكلها  جوداتمون من تقييم التغيرات في صافي معلومات تمكن المستخدمي -ثانيا

التمويلي )بما في ذلك السيولة ومالئمة المالية( ومقدرتها على التأثير في مقادير وتوقيت الحصول على 

 التدفقات النقدية. 

 التكيف مع الظروف المتغيرة او استغالل الفرص المتاحة. -ثالثا

التاريخية غالبا مؤشراا يساعد في التنبؤ بمقادير تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية  -رابعا

 وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتحديد عوامل التأكد المرتبطة بها.

تتطلب القرارات االقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم قدرة الوحدة االقتصادية على توليد  -خامسا

 لقة بتوليد تلك التدفقات.نقدية وما يعادلها وكذلك توقيت التأكد ودرجته المتع
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انها تعد نافعة في مراجعة دقة التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلية وتقييمها وفي  -سادسا

 فحص العالقة بين صافي التدفقات النقدية واثار التغير في األسعار والربحية.

 

 وحدات االقتصاديةلتشغيلي لمختلف الم األداء اتساعد في عملية اجراء المقارنات بين تقارير تقيي -سابعا

  وذلك بسبب تالفي تأثير استخدام معالجات محاسبية مختلفة للعمليات واالحداث المتشابهة.

  عداد قائمة التدفقات النقديةأسباب ا8-1-2-

Reasons for the number of cash flows                                                           

النقدية بالمقبوضات المعلومات المتعلقة  رهو توفي ألعداد قائمة التدفقات النقدية، األساسالسبب  ان 

التدفقات قائمة  متقوهذا الغرض  قتحقيل ومن اج ،في مدة معينةوالمدفوعات النقدية الخاصة بالشركة 

 (160: 2021)طارق،  -االتي: النقدية بتوضيح 

  االثار النقدية المترتبة على العمليات التشغيلية اثناء المدة 

  المعامالت االستثمارية 

 المعامالت التمويلية 

 صافي الزيادة او النقص في النقد اثناء المدة 

 ( Berger،2007   (69: -كاالتي:  ويوجد بعض البنود األساسية في قائمة التدفقات النقدية وهي

تبين هذه النفقات التغير اإلجمالي في النفقات الرأسمالية خالل الفترة المشمولة النفقات الرأسمالية:  -أ

 بالتقرير المالي إذ تتضمن هذه التغيرات االستحواذ على أي راس مال جديد.

 الوحدة االقتصاديةعائدات أصدرا ديون طويلة االجل: تشمل الديون الطويلة االجل الصادرة عن  -ب

 بسهولة. الوحدة االقتصاديةلي، ويمكن لإلدارة ان تحدد مقدار الديون التي تتحملها اثناء مدة التقرير الما

المدفوعات على الديون طويلة االجل: تمثل جميع المدفوعات الرئيسة التي جرت اثناء مدة التقرير  -ج

 المالي.

      Purposes of cash flow اغراض قائمة التدفقـات النقدية-9-1-2

معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وما  ممن قائمة التدفقات النقدية، تقدي ان الغرض الرئيس

يعادلها وعرض التدفقات النقدية خالل المدة كتدفقات من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية 

 -ايجاز اهم أغراض قائمة التدفقات النقدية بما يأتي:  نواألنشطة التمويلية، ويمك

 موجوداتهاعلى تحويل  وحدة االقتصاديةالقدرة السيولة بأنها  عرف("ت (Liquidityالسيولةفحص  -اوال

ويرى أن قوة أو ضعف سيولة  استحقاقها،إلى نقدية حتى تتمكن من تسديد التزاماتها المتداولة عند 

ن أنشطتها من صافي تدفقاتها النقدية م وحدة االقتصاديةترتبط بمقدار المتوفر لل ،الوحدة االقتصادية

ا،فإذا كان هذا الصافي  التشغيلية، فائض نقدي بإمكانها استخدامه  وحدة االقتصاديةيعني لدى الفأنه  موجبا

ا،أما إذا كان  الديون،في تطوير وتوسيع انشطتها االستثمارية أو لتسديد  فهذا يعني وجود عجز في  سالبا

 (.Schroeder, et al ،(156 :2001 "يلوعليها البحث عن مصادر للتمو وحدة االقتصاديةسيولة ال
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تقوم بعض اإلدارات بممارسة مفهوم ( :Quality of Earning)األرباح  )نوعية(جودة  فحص -ثانيا

ألغراض مختلفة من أجل تحسين صورة أرباحها من خالل التغييرات وعدم الثبات ( (P Mإدارة األرباح

في استخدام السياسات والطريق المحاسبية نفسها المتبعة في القياس واإلفصاح ، أو التغيير في التقديرات 

لي ، وتصنيف بنود قائمة الدخل أو االحتياطي السري أو غيرها" ) الهال بتبويالمحاسبة أو التغيير في 

من خالل  وحدات االقتصاديةوتعد نسب التدفقات النقدية أداة جيدة في تقييم األداء المالي لل( 37:  2012

من العمليات التشغيلية  ةالنقدي اتنسبة التدفق السيما، ذلك بأن هذه النسب و والربحيةية دالقوة اإليرا

على توليد التدفقات  وحدة االقتصاديةالقدرة  إلى مؤشراا  دح بعد الضريبة تعبالر صافيالمنسوبة إلى 

 ةالتشغيلية من األنشطة النقدي اتارتفع صافي التدفقوكلما  ,شر بدورها في جودة األرباحتؤالنقدية التي 

حدة والعكس تحسنت نوعية او جودة أرباح الوخالل العام  وحدة االقتصاديةالالموجب الذي تحققه 

 (.162، 2006بالعكس )مطر، 

يد المحللين الماليين بمعلومات عن المقبوضات والمدفوعات النقدية خالل المدة المالية ومن تزو -ثالثا

ثم االعتماد عليها في التنبؤ بمقدرة الشركة في الحصول على التمويل الالزم في الوقت المناسب وبالنسبة 

شركة او عدم االستثمار. للمستثمرين تعد قائمة التدفقات النقدية أداة مهمة في ارشاده باالستثمار في ال

2001 :73) Janice, Revell.)  

وفي ضوء ما تقدم ان من اهم معايير فحص جودة األرباح المستخرجة على أساس االستحقاق هي 

لى مؤشرات التدفقات النقدية المعدة على وفق األساس النقدي التي توضح مدى قدرة تلك األرباح ع

ومن ثم على مراقب الحسابات القيام بفحص جودة أرباح الوحدة  صاديةوحدة االقتتوليد التدفقات النقدية لل

 موضوع تدقيقه وتأثير ذلك على استمرارها في النشاط.

 -أوجه االختالف بين قائمة التدفقات النقدية والقوائم المالية: -10-1-2

 -هنالك أوجه اختالف بين قائمة التدفقات النقدية والقوائم األخرى تتمثل بما يأتي: 

 الفرق بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل  -اوال

  (2010:28)الحمداني،  -ى وفق ما يأتي: يتمثل االختالف بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل عل

تعتمد قائمة التدفقات النقدية على األساس النقدي، أي تحديد المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية -أ

للشركة خالل فترة زمنية معينة، بينما تعتمد قائمة الدخل على األساس االستحقاق، أي مطابقة اإليرادات 

 مع المصاريف النقدية. 

ات النقدية من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية تبين قائمة التدفقات النقدية صافي التدفق -ب

 واألنشطة التمويلية ومقدار العجز في النقدية، في حين تبين قائمة الدخل صافي الربح والخسارة.

  يالفرق بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة المركز المال-ثانياً: 

-:يمأأأا يأأأأتعلى وفق  مركز المأأأاليليتمثأأأل االختالف بين قأأأائمأأأة التأأأدفقأأأات النقأأأديأأأة وقأأأائمأأأة ا

 (2016:45)فرحات،

تهدف قائمة التدفقات النقدية إلى توضيح التغيرات التي حصلت في صافي  -من حيث الهدف:  -أ

الرصيد النقدي بداية ونهاية المدة، في حين تهدف قائمة المركز المالي إلى توضيح التغيرات التي 

 حصلت في الموجودات الثابتة والمطلوبات طويلة االجل وحقوق الملكية وصافي رأس المال العامل.  
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تبين قائمة التدفقات النقدية مصادر النقد واستخداماته، وحسب األنشطة التشغيلية  -شكل: من حيث ال-ب

 واالستثمارية والتمويلية، في حين تعرض قائمة المركز المالي مصادر رأس المال العامل واستخداماته. 

 

 

  التحول من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي-2-1-11

Transformation from accrual basis for cash basis 

ان يتحول المعتاد عامة لالستثمارات في االسهم في اواخر فترة العشرينات كان من الق اسواالنشوء عند 

وربحية السهم الواحد ومع ارتفاع مستوى االستثمار في االوراق المالية ازداد صافي الدخل التركيز إلى 

طريقة  أفضلعلى وفق اساس االستحقاق بوصف صافي الدخل  اهتمام المجتمع المالي بالمقاييس المعدة

ان من األسباب األساسية لذلك  ان المحللين المالين ( 193:  2000ماد، )ح المستقبلية باألرباحللتنبؤ 

عن التدفقات النقدية  نوالمستثمرين ايقنوا أن المحاسبة على أساس االستحقاق قد أصبحت  ابعد ما تكو

ان المحاسبين يستعملون العديد من أدوات التوزيع  ااالقتصادية ، واعلنو الرئيسة في الوحدة

االجتهادية)االندثار ،الضرائب المؤجلة ،استحقاق اإليرادات ،اندثار الموجودات غير الملموسة ( إذ ان 

صافي الدخل الذي يحسبونه لم يعد يوفر مؤشراا مقبوال على قدرة الكسبية للوحدة االقتصادية 

Kieso&Wayganndt,2007: 1225) حت الوحدات االقتصادية والدائنون ،والمستثمرونأصب(إذ 

في االقتراض من البنوك،  توسعت الوحدات االقتصادية ان بعد السيماأكثر اهتماما بالتدفقات النقدية 

القدرة النقدية التي تمكنها  وحدات االقتصادية إلى ذلك فقد تكون لل باإلضافةووسائل االئتمان األخرى 

، ولهذا كان رقم صافي الربح المحقق تبعا قادرة على تحقيق االرباحمن الوفاء بالتزاماتها ولكنها غير 

 السداد أرباح المستثمرين أو توزيعات األسهم ةتوفير تقنيألساس االستحقاق ال يمكن من 

معرفة قدرتها الوحدات االقتصادية على عد التدفقات النقدية يسا قائمةوجود ( ،إذ 18: 2001)منصور،

بدأ الجدل حول عدم فعالية إذ على مقابلة احتياجات التشغيل النقدي من المتحصالت النقدية من عمالتها، 

في  الوحدات االقتصادية، وتصاعد هذا الجدل مع تزايد حاالت إفالس  1980الدخل منذ عام  قائمة

تفصح عن صافي دخل الوحدات االقتصادية الدخل لهذه قوائم ت الواليات المتحدة األمريكية فقد كان

( وذلك نتيجة 282: 2000في السيولة النقدية) الصبان وآخرون، مرتفع في حين كانت تواجه عجزا  

ولديها تدفقات مالية داخلة بناء  آتحقق أرباحوحدات الرغم من أنها كانت بالنقدية لديها وذلك  توفيرلعدم 

إلى هذه القائمة الوحدات لية التقليدية القياس األرباح ورأس المال العامل كما تلجأ على القوائم الما

أخرى أو عند مقارنتها بنفسها في السنوات السابقة وحدات المحاسبي عند مقارنتها مع شكلها لتجميل 

مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن تغير من طريقة حساب وطرائق  سياسات محاسبة باستخدام وذلك 

الضرائب الواجب دفعها، أو لتجنب بعض القيود التي تفرضها بعض الدول على لتخفيض  ندثاراال

وبالتالي للوحدة  أو المشاركة في األعباء االجتماعية مثل التأمين ذات األرباح الكبيرة جدا الوحدات 

لتقليل التدفقات النقدية قائمة وجدت الحاجة لوجود إذ . 196):2000)حماد،لدخليخفض صافي ا

  وطرائق مختلفة.سياسات محاسبة على استخدام الذي يمكن أن يحث  والتضليل التحريف

 Cash flows Classification :تبويب التدفقات النقدية-12-1-2

التبويب بشكل عام وضع العناصر في مجموعات بحيث تشترك كل مجموعة في صفة تميزها يهدف 

تبويب التدفقات النقدية من األمور إذ يعد ، نةلتحقيق أهداف معيعن بقية المجموعات األخرى، وذلك 

وافضل غرض إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة التي تكفل تحقيق أهدافها، لالجوهرية لوظيفة القياس 
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يساعد التبويب حسب  إذ، وحدة االقتصاديةالتبويب الذي يرتبط باألنشطة االقتصادية للذلك هو  تبويب

وحدة في تقديم معلومات تفيد المستخدمين في تقدير أثر تلك األنشطة على الوضع المالي لل األنشطة

ير النقدية والنقدية المعادلة، ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا في تقييم العالقات دوفي تقاالقتصادية 

 وتبوب التدفقات النقدية كاالتي:  األنشطة. بين تلك

 

 Cash flows from operational activities ن األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية م -اوال

، وكذلك األنشطة  األنشطة التشغيلية هي عبارة عن األنشطة الرئيسة المولدة إليرادات الوحدة االقتصادية

األخرى التي ال تعد أنشطة استثمارية أو تمويلية وتعد التدفقات الناتجة من األنشطة التشغيلية مؤشراا 

ا لبيان مدى قدرة ال على توليد تدفقات نقدية من عملياتها الرئيسة تكفي لسداد وحدات االقتصادية هاما

روض، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، وتمويل استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر قال

ت النقدية من األنشطة تمويل خارجية كما تفيد المعلومات التاريخية المتعلقة بالمكونات الرئيسة للتدفقا

  (. et.al,،Kieso 2010:  (733المستقبلية في التدفقات النقدية تنبؤالتشغيلية في ال

 -التشغيلية: والجدول التالي يوضح التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من األنشطة 

 (1جدول )

 التشغيليةالتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة من األنشطة 

 out flows Cashالتدفقات النقدية الخارجة  In flows Cashالتدفقات النقدية الداخلة 

المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم  -

 الخدمات.

المقبوضات النقدية من العموالت والرسوم -

 واإليرادات األخرى.

المقبوضات النقدية لعقود المشتقات المالية -

 لإلتجار بهاء.المحتفظ بها 

مقابل شراء البضائع  جهزينالمدفوعات النقدية للم-

 والحصول على الخدمات.

 للعاملين.المدفوعات النقدية -

 المدفوعات النقدية للمصاريف.-

المدفوعات النقدية الضرائب الدخل أو المبالغ -

المستردة منها ما لم تتعلق مباشرة بالنشاطات 

 االستثمارية والتمويلية.

 بتصرف من الباحث 110): 2016، نصار، حميدات ) أبو-در: المص

 Cash flows from investment activitiesاالستثمارية  األنشطةالتدفقات النقدية من -ثانيا

 المتعلقة بالحصول على او التخلص األنشطة: هي عبارة عن االستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 

 معادلة. وترجع أهميةالنقدية ال تعدالتي  األخرى االستثماراتعن  الفض األجلمن الموجودات طويلة 

اظهارها في قسم منفصل في القائمة إلى ان تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصيص مصادر 

ن الجزء سلبية ال االستثمارما تكون التدفقات النقدية من  وغالباأرباح وتدفقات نقدية مستقبلية.  لتوليد

، ولكن يمكن أن تشمل النقدية اآلالتلغرض شراء موجودات ثابتة، مثل  ()تدفقات للخارج منها األكبر

أو مشاريع مشتركة ليست موحدة، كما يمكن أن تشمل تدفقات نقدية  استثماراتفصل  التي وردت من

  .((Alexander& Nobes, 2004: 6االستحواذ وبيع االستثمارات  عملياتنتيجة 
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 (2جدول )

 النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة من األنشطة االستثماريةالتدفقات 

 out flows Cashالتدفقات النقدية الخارجة  in flows Cashالتدفقات النقدية الداخلة 

المتحصالت من بيع الممتلكات، واآلالت -

الموجودات الثابتة الملموسة ووالمعدات، 

 وغير الملموسة.

المقبوضات النقدية لبيع أدوات حقوق الملكية -

أو الدخول في مشروعات جديدة أو مشتركة 

متحصالت القروض من اآلخرين والفوائد 

 األسهم.والشركات التابعة والشقيقة وأرباح 

مقابل االستثمارات في األوراق المالية، -

 .وأيجار الموجودات الثابتة

 .والمعداتشراء المملكات، لالمدفوعات النقدية -

أسهم )شركات  نيالمدفوعات مقابل شراء سندات د-

 أخرى(، واألقراض للكيانات األخرى.

لمدفوعات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، ا-

العقود اآلجلة، الخيارات والمبادالت، ويستثنى العقود 

 .التي تصنف ضمن األنشطة التمويلية

 

  ( بتصرف من الباحث (AIbrecht&others,2008:38) المصدر:

الداخلة على التدفقات النقدية الخارجة تعبر عن زيادة  األنشطة االستثماريةأن زيادة التدفقات النقدية من 

جيدا للنمو والتوسع في  اا مؤشر عدت إذ للشركةفي الطاقة اإلنتاجية، أو زيادة مخزون السلع المستقبلية 

 (.2016:336)محمد، المستقبل.

 Cash flows from financing activities   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية -ثالثا

تدفقات النقدية الناتجة من نشاط تمويلي المتعلق بالحصول على موارد األنشطة التمويلية هي عبارة عن 

(، وهي تتعلق بالموارد 258: 2011الوقاد،)التمويل للموجودات سواء من اصدار أسهم او قروض. 

النقدية المستلمة من أصحاب راس المال، واالرباح النقدية الموزعة والقروض قصيرة االجل وطويلة 

االجل التي يتم الحصول عليها كذلك سداد قروض قصيرة االجل وطويلة االجل )وهدان 

 (.23: 2009واخرون،

 ((3جدول

 ويليةالتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التم

 Out flows Cashالتدفقات النقدية الخارجة  In flows Cashالتدفقات النقدية الداخلة 

االسهم او غيرها بيع وضات الناتجة عن قبالم-

 الملكية.من أدوات حقوق 

دات نية الناشئة عن السدقنوضات القبالم -

روض أو كمبياالت والرهونات المدارية قوال

قصيرة أو طويلة أو أية أدوات اقتراض مالية 

 .االجل

 المدفوعات في شكل توزيعات األرباح-

اعادة شراء السندات استرداد الديون طويلة االجل -

  .واسترداد راس المال

النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من اجل تخفيض -

مستأجرة ناتجة عن عقد ايجار  اصولااللتزامات عن 

  تمويلي.

 الباحث  تصرف منب (113. 2010)الوادي، المصدر: 
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التدفقات الخارجة وفق هذا النشاط تعبرعن زيادة في حقوق  لىان زيادة التدفقات النقدية الداخلة ع

 (20: 2008 ،الملكية وااللتزامات. )الشيخ

، )بروال، ينبغي أن يراعي تبويب عناصر النقدية لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية النقاط اآلتية

2018 :41:)- 

 باألنشطة الرئيسة وفر قاعدة بيانات تعكس ارتباط التدفقات النقديةتيجب أن يب التدفقات النقدية تبو -أ

أساس التصنيف وطبيعة األنشطة والمهام وعالقتها باألهداف توافق يجب أن ي ،للوحدة االقتصادية

صدق تمثيله  حيثمن كبيرة ، حتى يكون التبويب على درجة للوحدة االقتصاديةالمرحلية والنهائية 

 .ا، وبذلك تتوافر الثقة في جدوى المعلومات المتولدة عن التبويب وفعاليتهاهللظواهر المراد قياس

ا التبويب  بينيجب أن ي -ب للعالقات المتبادلة بين عناصر قائمة التدفقات النقدية بحيث يسهل  جيداا مقياسا

 ةالنقدي اتفي الدخل وصافي التدفقاص نفهم وإدراك االختالف بي وائممعلومات هذه الق مستخدمي على

 الناتج عن العمليات. 

باالتجاه النفعي، إذ يتم تبويب التدفقات على األنشطة االقتصادية  يجب ان تأخذ التدفقات النقدية -ج

المستثمرين و احتياجات كل من المقرضينتلبية ( بما يؤدي إلى التشغيلية واالستثمارية والتمويليةالثالثة )

 االئتمان واالستثمار.قرارات  اتخاذمن معلومات تساعدهم في 
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 Cash Flows Statement data مصادر بيانات قائمة التدفقات النقدية -13-1-2

sources 

إعدادها من  التدفقات النقدية فتم اما قائمة ،المراجعةان زمن ميالتقليدية المالية األساسية  لقوائمتعد ا

 : ومن أهمهاالميزانية العمومية وقائمة الدخل والمعلومات اإلضافية مصادر ثالثة 

 A comparative balance sheet between two yearsميزانية مقارنة بين سنتين:  -اوال

وحقوق  المطلوباتو الموجوداتفي  التغيرتحديد القيام بعملية مقارنة لميزانيتين لفترتين متتاليتين بهدف 

ن ال، الميزانيةمتتاليتين من  لفترتيناخذ قائمتين  السبب في أن، وأخرها المدةبين كل من أول الملكية 

وق الملكية اول المدة، اما ، وحقالمطلوبات، والموجوداتارصدة  تعبر عن األولىفي السنة الميزانية 

 على عرفالت ولةالسهمن ويمكن ، لبنودلنفس ا المدةارصدة اخر تبين  فأنهاللسنة الثانية الميزانية 

 (279: 2004الزبيدي ،) .ات تلك البنودالتغير

    Income Statement for the current year لسنة الحالية:دخل قائمة ال -ثانيا

المصروفات  تشملحيث ، فيها والمستعملةالتشغيلية األنشطة تحديد النقدية المتحققة من يتم  خاللهامن 

زادت  ااذلملنا  تبين ال النقدية ولكنها اتاستخدامومصادر  إلىوصافي الدخل وكذلك تشير  واإليرادات

 ( 51: 2012الساعدي،). النقديةاو انخفضت 

 Additional data: بيانات إضافية -ثالثا

مطلوبة لتحديد إضافية تفصيلية لحصول على معلومات ل العام األستاذفتر دالبيانات من  ضبع اختيار

   (93: 2019علي واخرون، ). المدةالنقدية اثناء  استخدامكيفية توفير او 

 -النقدية: والشكل االتي يبين مصادر اعداد قائمة التدفقات 

 (2شكل )

 ةمصادر اعداد قائمة التدفقات النقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (302: 2007الناغي، ) -المصدر: 

ميزانية مقارنة بين 

 سنتين

كشف الدخل لسنة 

 الحالية

 السجالت المحاسبية التغيير

 في بنود االستثمار والتمويل

 ةالنقدي اتقائمة التدفق
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 Prepare the list of cash flowsاعداد قائمة التدفقات النقدية -14-1-2

، والتي تعد عنها قائمة اول المدة واخر المدةعمومية الميزانية التطلب إعداد هذه القائمة توفر قائمتي ي

، وكذلك بعض المعلومات اإلضافية التي يمكن المدةقائمة الدخل لتلك  إلىالتدفقات النقدية، باإلضافة 

وقائمة  لميزانيتين. وسبب الحاجة وحدة االقتصاديةللالسجالت والتقارير المالية الحصول عليها من 

القائمة  عدمعينة، وهذا ال يمكن  مدةفي  وحدة االقتصاديةللتمثل صورة  يزانيةأن المهي دخل واحدة 

أخرى  يزانيةوم المدةلبداية  يزانيةا توفرت له مإذإال  يزانيةالم تفقرافي  لتعرف على التغير الحاصلل

لى أساس تراكمي وتمثل الدخل تعد ع ةلنهايتها؛ أما سبب االكتفاء بقائمة دخل واحدة فيعود لكون قائم

 ((https://ar.wikipedia.org/wiki :ما يأتيإعدادها ك متشملها. ويتالتي  مدةسجال لل

 تحديد صافي التدفقات النقدية لكل نشاط من األنشطة الثالثة التي تحتويها القائمة. -1

ا  ةالنقدي اتتحديد صافي التدفق -2 ا  للفترة بتجميع صافي التدفقات النقدية )سلبا ( لألنشطة الثالثة أو إيجابا

 التي تحتويها القائمة.

السابق يساوي صافي النقد الظاهر في الميزانية في  فقرةأن صافي النقد المستخرج في ال التأكد من -3

 .المدةنهاية 

 Cash Flows Statement views النقديةعرض قائمة التدفقات  أساليب -15-1-2

 يةاالستثمار األنشطةاشرة أو غير مباشرة، وستكون يمكن عرض قائمة التدفقات النقدية إما بطريقة مب 

في  ةسيكون مختلف يةالتشغيل االنشطةأي من الطريقتين، ومع ذلك فإن هي نفسها في  يةلوالتموي

واهم متطابقة. النتائج التي تظهر تكون ان  صيغة العرض بين الطريقتين اال اختالف الطريقتين، رغم

 -عرض قائمة التدفقات النقدية هي:  أساليب

 Direct method - الطريقة المباشرة-أوال

عن طريق  ةالنقدي اتويجري فيها حساب التدفق المباشرةة جميع اإليرادات والنفقات قريطتتضمن هذه ال

الخارجية والتي تمثل  نقديةالالتدفقات يجري طرح جميع  النقدية أيخصم المبيعات النقدية من النفقات 

النقدية الداخلة المتمثلة بالمصروفات النقدية  المشتريات والتدفقاتمدفوعات الموردين الناتجة عن 

التشغيل ومنها عوائد أنشطة المبيعات الناتجة من العمالء أي التشغيلية وجميع المتحصالت النقدية من 

للوحدة ات النقدية من األنشطة التشغيلية على صافي التدفق الدائنة للحصول دالفوائاالستثمار و

 (. (Sri,2017:131االقتصادية

من الفئات اآلتية  رير مفصلقة المباشرة أن تقدم تقالتي تستخدم الطري االقتصادية ويجب على الوحدات

 (108: 2009)حماد،  .والمدفوعات النقدية التشغيليةالمتحصالت من 

 .ةالمماثل البنودوغيرها من  لهم، المستأجرين،، بما في ذلك المرخص الزبائنمن  لمقبوضالنقد ا. أ

 والفوائد المستلمة. توزيعات األرباح-ب

 وجدت.إذا النقدية التشغيلية األخرى، المتحصالت  –ج 

 والمصروفات عالناتبما في ذلك التأمين واإل سلع،او ال لخدماتلوالموردين  زبائنلل المدفوعالنقد  -د

 .األخرى
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 إذاهــ ضرائب الدخل المدفوعة والفوائد المدفوعة فضال عن المدفوعات النقدية التشغيلية األخرى 

 وجدت.

الطريقة المباشرة أن توفر تسوية الصافي الدخل وصافي  تستخدمالتي  وحدات االقتصاديةالويجب على 

 .البيانات الماليةبول مفصل في جد التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة

في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتي ال وبسيطة توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة 

الطريقة وبموجب  من الطريقة غير المباشرة ناسبةغير المباشرة، ولذلك تعد أكثر مالطريقة توفرها 

واجمالي  النقديةالمقبوضات  إجماليالمباشرة، يمكن الحصول على معلومات عن الفئات الرئيسة من 

 ( (Peter & Hudgins,2013: 570 -: المدفوعات النقدية

 الفوائد) المبيعات، أو من خالل تعديل المبيعات وتكلفة للوحدة االقتصاديةالمحاسبية من السجالت  -1

 الخسائر. وبيان األرباح  وغيرها من البنود في ،( الماليةرسوم على الوحدات وما يماثلها من 

 .في قوائم الجرد والمستحقات التشغيلية والدائنة المدةاثناء التغييرات -2

 .البنود األخرى التي تستثمر فيها اآلثار النقدية أو تمول التدفقات النقدية-3

 األخرى.البنود غير النقدية -4

 Advantages and disadvantages of المباشرة الطريقةوعيوب مزايا 15-1-2-

the direct method 

 2003: حماد،) :أهمها المزايابمجموعة من  ةيالتدفقات النقد قائمةالمباشرة في إعداد  الطريقةتتمتع 

161) 

لفترات  ةيالنقد استخدام ومجاالت التشغيليةمن األنشطة  ةيالنقد تالمقبوضا مصادراإلفصاح عن - 1

 .ةيالمستقبل ةيتوقع التدفقات النقدتخمين في  ساعدي مما سابقة

 أو الخسارة ربحصافي ال نيأفضل للعالقة بتقييم المباشرة المستخدم من الحصول على  الطريقةتمكن - 2

 النقدية.وتدفقاتها  للوحدة االقتصادية

 توفر معلومات مالئمة عن إذ ة،يالتدفقات النقدلقائمة  الرئيسمع الهدف  الطريقةهذه  مالءمة- 3

 .التشغيليةوالمدفوعات  تحصالتالم عيجم هايبما ف ةيوالمدفوعات النقد متحصالتال

أكثر فائدة  ةالتشغيلي ة من االنشطةالنقدي اتعن التدفق التفصيليةتعد المعلومات التي توفرها األرقام -4

الوحدة قدرة  مييفي تق ساعديمما  ةالتشغيلي ة من االنشطةنقديال اتللتدفق اإلجمالي بالمقارنة مع الرقم

 وهي ،عملياتهاإعادة االستثمار في  وإمكانية. لسداد التزاماتها كافية سيولة توفيرعلى  االقتصادية

 .للمساهمينالمحتملة  ةيالنقد التوزيعات

من التأكد من  مكنياالستخراج مما  بموضوعية الطريقةالمبالغ المحسوبة على أساس هذه  تتميز-5

 شخصي.أو اجتهاد  زيبكل سهولة ودون تح وسالمتها صحتها

 المالية.للقوائم  المستخدمينقبل  واستيعابها منسهولة فهمها - 6

 المباشرة. الطريقةظل استخدام  فيإعداد القائمة  فيالمستخدمة  الحسابية العملياتبساطة -7
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أكثر وفرة عن النشاطات  ةيمحلل المالي في اشتقاق نسب ومؤشرات مالالمباشرة تخدم ال الطريقة-8

 .(169: 2003مطر،)من تلك التي توفرها الطريقة غير المباشرة.  للشركة التشغيلية

 -وهي: لطريقة المباشرة ل انتقاداتاال ان هناك 

األمر الذي قد  التشغيلية ألنشطةامن  ةيالتدفقات النقد قائمة إضافي إلعداد لجهد الطريقةهذه تحتاج -1

ا  كوني ا لعدم  سببا  .(162: حماد، مصدر سابقمألوفة ) الطريقةهذه عد مشتركا

ه لكون المحاسبية،على نظام المعلومات  دةيألعباء جد إضافتهاالمباشرة هو  الطريقة ان من عيوب-2

 .(307: 2003تطلبات أساس االستحقاق )حنان،م لتلبيةاعد 

  -والشكل التالي يبين صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 (3)الشكل 

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 

                                                                                                                                                         الووو                                                  ا                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.(Kieso,warfield, 2004:1453 -المصدر: 

 

  -: المباشرةوالجدول التالي يبين كافة التدفقات النقدية وفق الطريقة 

 

 

 )=(                      المدفوعات النقدية                     (-)      المقبوضات النقدية               

المتحصالت من 

مبيعات السلع 

والخدمات 

 للعمالء

المتحصالت 

من الفوائد 

على القروض 

 والتوزيعات

 المجهزين

 الموظفين

 المصارف

 الضرائب

 دئاالفو

صافي التدفق 

النقدي من 

األنشطة 

 التشغيلية
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 (4) جدول

 وفق الطريقة المباشرةقائمة التدفقات النقدية 

 كلي جزئي البيان

التدفقات النقدية من األنشطة 
 التشغيلية

  

المتحصأأأأأأأالت النقأأأديأأأة من 
 المجهزين

 Xxx             

  (xxx)          النقد المدفوع للموردين

طة  لد من األنشأأأأأأأ قد المتو الن
 التشغيلية

         Xxx   

  (xxx)          الفوائد المدفوعة

  (xxx)          ضريبة الدخل المدفوعة

صافي التدفقات النقدية + 
في األنشطة  المستخدمة
 التشغيلية

        Xxx        

التدفقات النقدية من األنشطة 
 االستثمارية

  

شراء العقار والمباني 
 والمعدات

Xxx) )  

    Xxx             العائدات من بيع المعدات

               Xxx    األرباح المستلمة 

   Xxx              الفوائد المستلمة

في  + صافي النقد المستخدم
 األنشطة االستثمارية

       Xxx  )       ) 

التدفقات النقدية من األنشطة 
 التمويلية

  

العائدات من االقتراض 
 طويل االجل

Xxx                

العائدات من اصدار اسهم 
 راس المال

         Xxx     

مطلوبات االيجار التمويلي 
 المدفوعة

           (xxx)  

   ( Xxx)            األرباح المدفوعة

في  + صافي النقد المستخدم
 األنشطة التمويلية

   Xxx )           ) 

      Xxx          صافي الزيادة في النقد= 
             Xxx    + الرصيد النقدي اول المدة
  Xxx             = الرصيد النقدي اخر المدة

  (Australia Accounting Standards Board, 2016:17) -المصدر: 
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 Indirect method ةغير المباشرالطريقة -ثانيا

يسهل  ألنهتدفقات النقدية من العمليات، ر شيوعا في االستخدام العملي لبيان صافي الثكالطريقة االهي 

تعديل صافي الربح أو الخسارة بآثار العمليات ذات الطبيعة غير النقدية  ىوتركز عل ابموجبه إعدادها

وكذلك  تشغيلية في الماضي أو المستقبلنقدية وضات أو مدفوعات قبوبأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن م

الطريقة بصافي  التمويلية، وتبدأ هذهتثمارية أو بنود الدخل أو المصروفات المتعلقة بالنفقات النقدية االس

تدفقات على  يتحتو الصر اإليرادات والمصروفات التي عدل بعنايالربح الناتج من قائمة الدخل ثم 

األساس  إلىوذلك ليتحول رقم صافي الربح من أساس االستحقاق الثابتة  ندثارات الموجوداتمثل انقدية 

 (73: 2017 ) الحجلة، -:عن طريق  النقدي

 ضرائب الدخل المؤجلةل مثل: دخاعادة جمع كافة المصاريف غير النقدية مرة أخرى على صافي ال -أ

 .عند حساب صافي الدخل المدةومصاريف اإلهالك والتي خصمت في تلك 

في العمليات المختلفة  الوحدة االقتصاديةطرح أي مكاسب أخرى وجمع أي خسائر أخرى تكبدتها  -ب

 .ثابت موجودبيع اوروض قتسديد مبكر ألحد المن 

 .(الوحدات التي لم توزع بعد أرباح)مثل طرح اإليرادات غير النقدية -ج

 Advantages and disadvantages مباشرةالغير لطريقة ا مزايا وعيوب16-1-2-

of the indirect method  

 204):2000)حماد،-:يما يل ان من اهم مزايا الطريقة غير المباشرة

 عملياتهـا.وتدفقاتها النقدية مـن  الوحدة االقتصاديةإجراء تسوية لصافي دخل  تبين-1

من األنشطة  ةالنقدي اتصافي الدخل وصافي التدفق نيالفرق ب ىعل الطريقة غير المباشرةتركز -2 

 وقائمة الدخل وقائمة المركز ةيالنقد تالتدفقا قائمة جيدة بينو مفيدة عالقة توفر لذا فهي ،التشغيلية

 المالي.

بتقديم معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية على معرفة كيفية االنتقال من األرقام المحاسبية  تقوم -3

 وفق األساس النقدي.

 اقل تكلفة من الطريقة الغير مباشرة. تكزن -4

 فهي الالتشغيلية نشطة االتفاصيل التدفقات النقدية من ال توضح  مباشرةالغير الطريقة  وان من عيوب
 للموردينو من اإليرادات والمدفوعات للعمال المقبوضاتو مديرينمن ال لمقبوضاتتوضح ا
  .(192 :2006، حمادعات مقابل الفوائد والضرائب )والمدفو

  -المباشرة: والجدول التالي يوضح قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة غير 
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 (5جدول )

 الطريقة غير المباشرةقائمة التدفقات النقدية وفق 

 كلي جزئي البيان

التدفقات النقدية من األنشطة 
 التشغيلية

  

 Xxx  صافي الدخل
خل ليصبح دتسويات صافي ال

 نقدي من األنشطة التشغيلية
  

  Xxx مصروف االندثار

  ((Xxx الربح من عملية بيع المعدات

  (( Xxx الزيادة في الذمم المدينة

  ( ( Xxx المخزونالزيادة في 

النقص في التامين المدفوع 
 مقدما

Xxx  

  Xxx الزيادة في الذمم الدائنة

الزيادة في الخدمات المنفعية 
 المستحقة

Xxx  

النقصان في الضرائب 
 المستحقة 

Xxx )) Xxx 

صافي النقد الناتج من 
 األنشطة التشغيلية

 Xxx 

التدفقات النقدية من األنشطة 
 االستثمارية

  

  (( Xxx مشتريات المعدات

  Xxx بيع المعدات

   مشتريات االستثمارات

صافي النقد المستعمل في 
 األنشطة االستثمارية

 Xxx )) 

التدفقات النقدية من األنشطة 
 التمويلية

  

  Xxx اصدار دين طويل االجل

  (( Xxx تدفعة التوزيعا

  (( Xxx شراء اسهم الخزينة

من  صافي النقد الناتج
 األنشطة التمويلية

 Xxx 

 (          (Xxx  صافي النقصان في النقد

 Xxx  النقد بداية السنة
 Xxx  النقد نهاية السنة

 .365) :2013الرمحي، ) -المصدر: 
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 (6الجدول )

 أوجه االختالف بين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة

المعلومات التي يتم  أوجه االختالف
 عنهااإلفصاح 

 معالجة البيانات الهدف  

 
 

 الطريقة المباشرة

 األقساميتم التقرير عن 
 النقدية ة للتدفقاتالرئيس

المصادر ابراز
 تاألساسية لتدفقا

النقدية الداخلة من 
وكذلك التشغيل 

أوجه استخدامها 
 االساسية

تحويل األقسام الرئيسة من 
 إلى المصروفاتاإليرادات و

تدفقات نقدية وذلك بأخذ كل 
مصروف اوايراد رئيس 
على حدى ومعالجته في 

او  الموجوداتالتغيرات في 
المتداولة او  المطلوبات

 المرتبطة به .

 
 
 
 

 ةغيرالمباشرالطريقة

قة بين اليتم توضيح الع
 علىلمعدة البيانات ا
االستحقاق( أساس 

الدخل(  صافي)
 ىعل المعدة والبيانات
 التدفقات) نقديأساس 
 (التشغيل من  النقدية

قة بين الإبراز الع
صافي الدخل 

النقدية  والتدفقات
األنشطة من 

 التشغيلية

 إلىتحويل صافي الدخل 
في  خذبأ تدفقات نقدية
مصروفات غير لالحسبان ا
والخسائر  واألرباح النقدية
االستثمار  بأنشطة المتعلقة

والتمويل وكذلك التغيرات 
 متداولةلا الموجودات في
 داولةتملا المطلوباتو

 .(301 :2005 حماد،) -المصدر: 

الوحدة في تقييم قدرة  مان أفضل طريقة لالستخدام هي الطريقة المباشرة ألنها تسه قنستنتج مما سب

توفير نقدية كافية من أنشطة التشغيل لسداد دينها وإعادة االستثمار في عملياتها واجراء  االقتصادية

توزيعات لألرباح على أصحاب الملكية وبالتالي تعد النسب في مجال االستثمار في األوراق المالية، 

ن األنشطة التصنيفات من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة م ححيث الطريقة الغير مباشرة ال توض

 التشغيلية.

ويتبين مما سبق تناوله في هذا المبحث ان قائمة التدفقات النقدية تبرز أهميتها في توفير معلومات مفيدة 

ومعرفة مدى مرونتها المالية،  الوحدة االقتصاديةجدا للغاية في تقييم مدى توفر السيولة النقدية في 

بالمقبوضات النقدية  تزويد المستخدمين وأصحاب الصلة بالمعلومات المتعلقة إلىوكذلك تهدف 

هم في تحسين األداء المالي معينة، وبذلك تس زمنية مدةخالل  وحدة االقتصاديةللوالمدفوعات النقدية 

خالل المدة  توذلك من خالل فحص السيولة وفحص جودة األرباح وتزويد المحللين المالين بالمعلوما

مباشرة حسب الغير دية الطريقة المباشرة والطريقة المالية وذلك وفق طرق عرض قائمة التدفقات النق

تثمارية واألنشطة التمويلية . األنشطة التشغيلية واألنشطة االس
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 المبحث الثاني

 األداء المالي"مؤشرات "

 Concept of financial performance مفهوم األداء المالي-1-2-2

تواجه  وحداتالإن هذه  إذبمختلف أنواعها،  االقتصاديةوحدات الة كبيرة لدى ـيحتل األداء المالي أهمي

على المنتج والخدمة  تحديات كبيرة فيما بينها نتيجة لعولمة السوق واالنفتاح االقتصادي واتساع التركيز

ً بوصفها ؤشرات مالية يتم استخدامها ز على مـإن األداء المالي يرك إذالمقدمة،  انجاز  ىلمستو مقياسا

قرارات استثمارية مستقبلية مما  اذالتخأداة تحفيزية هذه المؤشرات  إذ تعدألهدافها ورغباتها،  الشركات

لممارسي األعمال التجارية في جميع أنواع  اح كما كان الشاغل الرئيسـيوصلها لمناصب ذات ريادة ونج

وفي نهاية المطاف على  وحدة االقتصاديةالء المالي له آثار على صحة الن األدا الوحدات االقتصادية

 وحدة االقتصاديةالالية اإلدارة وكفاءتها في االستفادة من موارد ـبقائها وأيضا يعكس األداء المالي فع

هوما ـمف المالي يعد مفهوم األداءو .40:2016))صالح والجيالني ، لهوهذا بدوره يسهم في اقتصاد البلد ك

 إلى، وجميع البحوث والدراسات التي تناولت مفهومه لم تصل وحدات االقتصاديةالهاما بالنسبة لجميع 

إذ  دراسته،المعايير والمقاييس التي تعتمد في  تباينهوم واحد محدد لألداء، وهذا الخالف نابع من ـمف

لما له من  وذلك الحاضر،المالي بشٍكل خاص مكانة متميزة في الوقت  واألداءبشٍكل عام  األداءيحتل 

 الشمولية، وهو مفهوم واسع أهدافها،وقدرتها على تحقيق  وحدة االقتصاديةالديد كفاءة ـتح مية كبيرة فيأه

  (8: 2005النعيمي، ). والفاعليةاءة ـوالكف واإلخفاقينطوي على النجاح  إذ

هو مقياس وفقا لمعـايير ومؤشرات مثل السيولة والربحية األداء المالي  (Widagdo & Ika) عرف

والكفاءة لقياس الوضع المالي وتقديم المعلومات لعدة جهات وإدارة الوحدة االقتصادية 

Widagdo&Ika,2008: 99).) 

في خلق القيمة  وحدات االقتصاديةالوم بها ـمدى مساهمة األنشطة التي تق الي بأنهـالمعرف األداء  إذ 

دادن )وغ األهداف المالية بأقل التكاليف ـأو الفاعلية في استخدام الموارد المالية المتاحة من خالل بل

 (.2014:24وحفصي،

على تعظيم ثروة مالكها وذلك من خالل  وحدة االقتصاديةالدرة ـبأنه: " مدى ق )العبادي(يرىكما 

  (.23: 2017)العبادي،االستخدام األمثل للموارد للحصول على أعلى عائد ممكن على االستثمارات" 

نه يمثل مدى نجاح الوحدة االقتصادية في استغالل الموارد المتاحة بأوضح )حكمت( األداء المالي " أكما 

الوحدة  والمعنوية أفضل استغالل لتحقيق األهداف المحددة من قبللديها بما فيها الموارد المادية 

 (.36 :2019االقتصادية " )حكمت ،

يعتـمد على مؤشرات لقياسه  للوحدة االقتصاديةاألداء المالي  )صبري، وعبد الرحمن( وكذلك عرفه

عدل أرباحها مع للموارد وقدرتها على تحقيق أهدافها ورفع م الوحدة االقتصاديةلمعرفة مدى استغالل 

صبري، ). الوحدة االقتصاديةالحرص على عدم اغفال الظروف االقتصادية والقطاع الذي تنتمي الية 

  (48 :2020الرحمن، وعبد

من خالل المفاهيم السابـقة يمكن تعريف األداء المالي هو مـدى قدرة الوحدة االقتصادية، على تحقيق 

للموارد المتاحة، ويمكن األداء المالي من الوقـوف على الوضعية أهدافها، وكذلك مـدى االستخدام األمثل 

 المالية للوحدة االقتصادية خالل مدة زمنـية معينة.
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 Financial Performance Objectives اهداف األداء المالي-2-2-2

مقارنة بما هو  للوحدةرفة األداء المالي الفعلي ـبمع وحدة االقتصاديةللالي ـيتمثل الهدف األول لألداء الم

 -: تيةاألهداف اال قق للمستثمرينـأن األداء المالي يمكن أن يح إذخطط، والتعديل إذا لزم األمر، م

 (47 :2010)الخطيب،

 ، كما يساعد على متابعة الظروفالوحدة االقتصاديةيمكن المستثمر من متابعة ومعرفة نشاط  -اوال

ونشاط،  لتحليل المالي من ربحية، وسيولة،االقتصادية والمالية المحيطة، وتقدير مدى تأثير أدوات ا

 ومديونية، وتوزيعات على سعر السهم.

بين  ليساعد المستثمر في إجراء عملية التحليل، والمقارنة، وتفسير القوائم المالية، وفهم التفاع- ثانيا

 .وحدات االقتصاديةالالقرار المالئم ألوضاع  اذالتخ ،القوائم المالية

 The importance of financial performance المالياالداءأهمية -3-2-2

الوحدة له من أهمـية كـبيرة في تحديد كـفاءة  ايحتل األداء المالي مكـانه متميزة في الوقت الحاضر لم

ل عام في ـالمالي بشك األداءية ـتنبع أهمو ،( 85: 2020ومدى تحقيقها ألهدافها.)المرسومي،االقتصادية 

ات ممن لهم وبطريقة تخدم مستخدمي البيان من عدة زوايا وحدات االقتصاديةالقييم أداء ت إلىأّنه يهدف 

من البيانات التي  واالستفادةفيها  لتحديد جوانب القوة والضعف وحدات االقتصاديةالمصالح مالية في 

 أعمالوبشكل خاص في عملية متابعة ، المالي لترشيد القرارات المالية للمستخدمين األداءيوفرها 

ً  األداءوتأتي أهمية  لوحدات االقتصاديةا أوضاعها وتقييم مستويات أدائها وفحص مراقبة في  المالي أيضا

تحديد المعوقات وبيان أسبابها واقتراح  خاللوالمطلوب من  الصحيح االتجاهنحو  األداءوفعاليته وتوجيه 

 االستخدامات اذاتخوالمساهمة في ية وحدات االقتصادالعامة لل فلألهدا إجراءاتها التصحيحية وترشيد

ً وحدات االقتصادية العامة لل والبقاء  االستمراريةالقرارات السليمة للحفاظ على  واستثماراتها وفقا

  (.40: 2015)االغوات ، والمنافسة

: 2021محمود،) - اآلتي:كـ للوحدات االقتصاديةالمالي  الداءن ايجاز أهمية اـيمك األساسوعلى هذا 

205.) 

ضمن إطار البيئة التي تعمل  للوحدة االقتصاديةعملية األداء المالي المركـز االستراتيجي توضح  -1

 فيها وتعزيز هذا المركـز من خالل التطوير وبعض التغييرات.

ً يعد  -2 ً  مقياسا من خالل سعيها لمواصلة نشاطها بغرض تحقيق  الوحدة االقتصاديةلمدى نجاح  مهما

 أهدافها.

 .اوطبيعته الوحدة االقتصاديةمتابعة ومعرفة نشاط  -3

 .الوحدة االقتصاديةبالمحيطة  واالقتصاديةمتابعة ومعرفة الظروف المالية  -4

 المالية.المساعدة في اجراء عملية التحليل والمقارنة وتقييم البيانات  -5
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 :Financial performance indicators مؤشرات األداء المالي: -4-2-2

ليـل قوائمهـا الماليـة ـمؤشـرات األداء المـالي مـن أهـم األدوات الـتي تعتمـد عليهـا اإلدارة في تح دتع

  ، ومن بين هذه المؤشرات نجد:وحدةالالي وربحية ـلمعرفـة مـدى سالمة مركزها الم

 Liquidity ratios :السـيولة نسـب -اوال

ً ـإحدى أهم أدوات القياس وتح دقصير األجل، وتع ليل الماليـتعرف نسب السيولة باسم نسب التح  ديدا

النسب  ومن بينلألداء المالي، من خالل معرفة المخاطر المتعلقة بالقدرة على الوفاء بااللتزامات المالية، 

 (131: 2009)أبو الزيد، :أتيالتي تندرج ضمنها ما ي

 :Current ratio التداولنسبة  -أ

( وهذه 1:2المتداولـة والنسـبة النمطيـة لهـا ) المطلوباتالمتداولـة مقسـومة علـى  الموجوداتوتتمثل في  

الخارجية )ادريس  ابلة ديونهاـعلى مق وحدة االقتصاديةالالنسبة عبارة عن مقياس مبدئي لمقدرة 

ء ذات قدرة عالية للوفا الوحدة االقتصاديةسبة مرتفعة تكون كانت الن اكلمأي  (،179 2009والغالبي،

 (Brigham&Ehrhardt,2011:98)-بالتزاماتها وتحددها المعادلة االتية: 

التداول =نسبة 
الموجودات المتداولة

المطلوبات المتداولة
 ×100 % 

 Acid-Testralio ratio :السريعةنسبة السيولة  -ب

على الوفـاء بالتزامات قصيرة االجل مما لديها من  الوحدة االقتصاديةنسب السيولة تحـاول قياس قدرة 

هـذه النسـبة أكثـر دقـة مـن نسـبة  وتعدنقدية في مدة قصيرة نسبيا  إلىنقدية واصول أخرى يمكن تحويلها 

 الموجوداتم المخزون السلعي مـن ، ويـتم حسابها بخصوحدات االقتصاديةالاول لقيـاس السـيولة في التـد

 &Brigham) (1:1طيـة لها هي )ـالمتداولـة والنسـبة النم المطلوباتثم قسـمة البـاقي علـى المتداولـة 

Ehrhard,2008:123) 

 

 =السريعة نسبة السيولة 
الموجودات المتداولة−المخزون

 المطلوبات المتداولة
 

 

هذه النسبة مؤشرات عن مدى قدرة الوحدة  تعطي (Profitability ratio):- نسب الربحية-ثانيا

وق المالكين او المبيعات، ومن ـاالقتصادية على دخل تشغيلي او دخل صافي نسبة إلى الموجودات او حق

 -(: 686: 2011اهم النسب المعتمدة هنا )العامري والغالبي ،

بعد ل ـقسمة صافي الدخيتم حساب هذه النسبة من خالل  (Return on sales) :العائد على المبيعات-أ

 الدخل، وارتفاعهعلى المبيعات، ويمكن الحصول على المعلومات الالزمة لحسابه من قائمة الضريبة 

كما ان العائد المتولد من االستثمار هو عائد  الوحدة االقتصاديةيدل على سيطرة جيدة على التكاليف في 

 جيد.

= المبيعات العائد على 
 صافي الدخل بعد الضريبة

 صافي المبيعات
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دة نقدية تم ـهذه النسبة توضح مساهمة كل وح -(: (Return on assetsالعائد على الموجودات  -ب

إذا كانت المتحقق، إذ كلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك أفضل بينما استثمارها في الموجودات بالدخل 

طيع استخدام الموجودات بشكل فعال هذه النسبة منخفضة فان ذلك يدل على ان الوحدة االقتصادية لم تست

وقائمة المركز او منتج والمعلومات الالزمة لحساب هذه النسبة يمكن الحصول عليها من قائمة الدخل 

 المالي، ويسمى ايضاً بالربحية االقتصادية. 

=العائد على الموجودات 
 صافي الدخل بعد الضريبة

 مجموع الموجودات
 

يسعى المالكون دائما إلى معرفة مدى استفادتهم  -: (Return on equity)العائد على حقوق الملكية  -ج

من االستثمار في الوحدة االقتصادية، ويستعملون هذه النسبة تحت مسمى اخر هو العائد على االستثمار، 

ى يحتاج االمر إل فربما نخفضاإذا حيث كلما ارتفع العائد على حق الملكية كان األداء أكثر كفاءة، بينما 

  -. وتحسب هذه النسبة كاالتي: ، ويسمى ايضاً بالربحية الماليةإجراءات إدارية اتخاذ

= العائد على حقوق الملكية 
 صافي الدخل بعد الضريبة

حقوق الملكية
 

البيانات الخاصة بربحية السهم من قبل المستثمرين  خدمتست -(: (Earnings per share مربحية السه -د

ت مع بعضها. وهذه النسبة مهمة ألنها باإلضافة إلى عوامل أخرى تحدد قيمة األسهم لمقارنة أداء الشركا

  -بالسوق المالي وبالتالي يمكن ان تتدخل إيجابيا في عوائد المساهمين، وتقاس هذه النسبة كاالتي: 

=ربحية السهم 
 صافي الدخل

عدد االسهم
 

 Leverage Ratios -نسب المديونية:  -ثالثا

 بر أم أنها تعتمد على حقوقـ؟ هل تعتمد على القروض بنسبة أكموجوداتها الوحدة االقتصاديةيف تمول ـك

اعتماد  نسب المديونية. ومن الواضح أن باستخدام نهاع اإلجابةن ـيمك األسئلةبر؟ هذه ـية بنسبة أكـالملك

األجل يد ديونها طويلة يقلل من قدرتها على تسد متزايدالديون في التمويل بشكل على الوحدة االقتصادية 

بمخاطر يعرف  وقدرتها على الحصول على قروض أخرى وهذا ما االئتمانيزها ـإلى تدهور مرك ويؤدي

ولذلك فان نسب المديونية تعد مؤشراً هاماً يعتمد عليه المقرضون في االجل الطويل في تقييم  لالتموي

قدرة الوحدة االقتصادية على تسديد القروض والفوائد المترتبة عليها وفي تقرير سعر الفائدة على 

)تيم  ،القروض الذي يتناسب مع مستوى المخاطرة هذه. ويستعمل العديد من النسب في هذا المجال

،2011 :32 :)-  

 Ratio of total debt   -نسبة اجمالي الديون:  -أ

النسبة  ولذلك فأن هذه األجل،والمقصود بإجمالي الديون مجموع المطلوبات المتداولة والمطلوبات طويلة 

 الملكية.  وبالتالي نسبة مساهمة حقوق الموجودات،تقيس نسبة مساهمة القروض في تمويل 

 (92: 2008)عباس،-قياسها من خالل المعادلة االتية:إذ يتم 

=نسبة اجمالي الديون 
اجمالي الديون

اجمالي الموجودات
  ×100 %         
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 Long-term debt-to-equity ratio نسبة الديون إلى حقوق الملكية: -ب

ً  هتعد هذ  الطويل. األجلوبالتالي قدرتها على التسديد في وحدة االقتصادية لمديونية ال الً بدي النسبة مقياسا

المحتجزة،  واألرباح اإلصدار وعالوة األسهمما هو الحال في النسبة السابقة إلى ـويشير إجمالي الديون ك

على خدمة دينها وزيادة  اديةوحدة االقتصارتفاع هذه النسبة عن زيادة احتماالت عدم قدرة ال ويعبر

اما انخفاضها  االفالس.الن عدم القدرة على خدمة الدين قد يؤدي إلى والمقرضين  نمخاطر المستثمري

)العامري  للدائنين وعن وجود قدرة كامنة على االقتراض لدى الوحدة االقتصادية أفضلفيعبر عن حماية 

 .116):2007والركابي ،

 (78: 2010)الصياح والعامري ،-المعادلة االتية:ويتم قياسها من خالل 

= نسبة الديون على حقوق الملكـية  
 اجمالي الدين 

حقوق الملكية
 × 100%    

 Activity ratios نسـب النشـاط:- رابعا

فـاءة في إدارة ـفـاءة اإلدارة في توليـد المبيعـات مـن الموجودات، أي تقـيس مـدى الكـتقـيس مـدى ك

 ( 2010:58) الشرقطلي،-الموجودات، ومن بين هذه النسب نجد:

 Assets turnover rate -معدل دوران الموجودات:  -أ

تقيس كـفاءة االستثمار في موجودات الوحدة االقتصادية وانعكـاس ذلك على تحقيق المبيعات ومن خالل  

 المبيعات.هذه النسبة يتم التعرف على كـفاءة استخدام الموجودات في تحقيق 

=  عدل دوران الموجودات م
 صافي المبيعات

 مجموع الموجودات
 

 

تقيس درجة كـفاءة الوحدة  Fixed asset turnover rateمعدل دوران الموجودات الثابتة: -ب  

يدل على استخدام جيد  ااالقتصادية في استخدام الموجودات الثابتة في توليد المبيعات إذا كـان مرتفع

 للطاقة اإلنتاجية.

 = معدل دوران الموجودات الثابتة 
 صافي المبيعات

الموجودات الثابتة
  

 

 Working capital turnover rate معدل دوران رأس المال العامل -هـ 

يوجد نوعان من رأس المال هما أجمالي رأس المال يقصد به الموجودات المتداولة والنوع الثاني هو 

صافي رأس المال الذي يقصد به الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة. يحسب من 

 (2008:329)عقيل،  -خالل المعادلة االتية: 

المال =معدل دوران رأس 
 صافي المبيعات

متوسط راس المال العامل
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 Market ratios  -نسب السوق:   -خامسا

 المالية،لمحللي االوراق  االسهم،للمستثمرين المحتملين في  االسهم،تعدُّ نسب السوق ذات اهمية لحملة   

للمقرضين، وهي تقيس تأثير أداء الوحدة االقتصادية في أسعار األسهم العادية وحتى  االستثمار،ولبنوك 

للشركة في السوق وكـذلك كـفاءة الوحدة االقتصادية في جذب رؤوس األموال والمستثمرين لالستثمار 

في الوحدة االقتصادية، تعد نسب السوق ذات أهمية لكـل من الدائنين والمقرضين. ومن اهم نسب السوق 

 (640: 2014التي يتم تحليلها: )الشباني،

  Common Stoke return الواحد:حصة أو عائد السهم العادي  -

يحقق مالك  الربح الذيصافي العادي الواحد، أي السهم التي يحققها  األرباح النسبة صافيتقيس هذه  

ارتفع  لماـالمحتجزة. وك واألرباحالممتازة  السهمل من حملة اـكة بعد طرح حصالوحدة االقتصادية 

يؤثر ه ن ارتفاعأل، الوحدة االقتصاديةدل ذلك على زيادة كفاءة  األرباحالعادي الواحد من نصيب السهم 

 :Bhattacharya,2007) -السوق، وتحسب خالل القانون االتي: ي على سعر السهم في ايجاببشكل 

291) 

=حصة السهم العادي 
صافي الدخل الموزع على  حملةاالسهم العادية

عدد االسهم العادية
   

ستخداما لقياس حصة السهم العادي الواحد من األرباح الذي يعد مقياسا أساسيا القانون األكثر ا اإذ يعد هذ

هذا المقياس  يساعد إذ لمقارنة النتائج المالية للوحدات االقتصادية المدرجة في سوق األوراق المالية.

 محددة.خالل فترة زمنية  األرباحالواحد من حصة األسهم في  لتغييرعلى معرفة مقدار ااألسهم حملة 

 -من عيوب هذا المقياس: 

 .للقيمة الزمنية للنقود ههمالا -1 

 .تاريخية بياناتعلى  هيعتمد في حساب هنأل-2

الحصول على ديون  خاللمن  األرباحالواحد من حصة السهم ن زيادة ـيمك المالية إذللمخاطر  هإهمال-3

 الوحدة االقتصادية.ر مما يزيد من المخاطر المالية التي تتعرض لها بـأكبشكـل 

يتأثر  اي ندماج،الاواالستحواذ وبعمليات  األسهمبير بعمليات إعادة شراء ـل كـهذا المقياس يتأثر بشك -4

صافي الدخل يختلف باختالف تلك السياسات،  الوحدة االقتصادية ألنالتي تعتمدها بالسياسات المحاسبية 

 وتأثره بسياسة توزيع األرباح أيضا.

الوحدات أداء  في عملية تقييم هعلي االعتمادل سريع بحيث أن من الصعوبة ـبشك يتأثرياس هذا المق -5

 . (79: 2016محمد،)بينها والمقارنة فيما االقتصادية 
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 The importance of financial ratios and -أهمية النسب والمؤشرات المالية: -5-2-2

indicators 

المالية وذلك حسب وجهة النظر بالنسبة لمستخدمي البيانات المالية تتفاوت أهمية النسب والمؤشرات 

 -: يعلى ما يأت نوقسمت من وجهة نظر المستخدمي النسب،على وفق الغرض من استخدام هذه  وذلك

(Elliot&Elliot,2006: 496.) 

ثة أنواع البث ونالمستخدم يهتم هؤالء  -المقرضين: من وجهة نظر النسب والمؤشرات المالية  أهمية-أوال

  الربحية. بالترتيب وهي نسب النشاط ونسب السيولة ومن ثم نسب من النسب المالية

نسب الربحية بتقديم ن والمستخدم إذ يقوم هؤالء -المستثمرين: من وجهة نظر النسب المالية همية أ-ثانيا

 من النسب ومن ثم نسب القيمة السوقية ثم نسب السيولة. على حساب غيرها

 المستخدمين يقدمون نسب الربحية على حساب هؤالءإن  -الماليين: من وجهة نظر المحللين  األهمية-ثالثا

 .غيرها من النسب ومن ثم نسب النشاط ثم نسب السيولة

  -ويمكن تلخيص أهمية النسب المالية كاالتي: 

 .حاليةال االلتزاماتعلى مواجهة الوحدة االقتصادية تحديد مدى قدرة  -أ

 لرسم السياسات واتخاذ القرارات واعداد الموازنات التقديرية. الالزمةتوفير البيانات والمعلومات -ب

 لية للشركة ومستوى ادائها.ـالك اعليةقياس الف-ج

 .شف عن مواطن القوة والضعفـقياس درجة نمو الوحدة االقتصادية والك -د

 . لتحقيق الربحية اصولهالمختلف  باستغاللهاالتي تحصل عليها الوحدة االقتصادية  اعليةقياس الف- هـ

 

 Characteristics of financial performanceخصائص مؤشرات األداء المالي 6-2-2-

indicators 

: 2018) مايع،-التي تتصف بها مؤشرات األداء المالي وهي كاالتي : صهنالك مجموعة من الخصائ

25) 

والتمثيل، ألنه يستعمل من طرف الجميع في الوحدة  يجب ان يكـون المؤشر سهل الفهم والقياس-1

 االقتصادية من العامل البسيط إلى اإلدارات العليا.

يجب ان يكـون المؤشر دقيقاً وصادقاً ومتاحاً بتكلفة مقبولة، وقابالً للقياس بطريقة موضوعية بحيث  -2

 أي مجال للشك. كال يتر

 ، نفسه الذي تم اعتماده وتطبيقه في الوحدة االقتصادية.يكون للمؤشر اتجاه الخيارات االستراتيجية -3

 يجب ان يعكـس المؤشر هدفاً معيناً يتم االتفاق على تحقيقه خالل مدة زمنية معينة. -4

 .ةيقوم مؤشر األداء بقياس أداء المدة الحالية، وليس اداء المدة الماضي -5

استخدامها بوصفها أدوات مساعدة في اتخاذ يجب ان يكـون عدد المؤشرات محدوداً واال من الصعب  -6

 القرارات الصحيحة.
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 ان تكـون مؤشرات األداء على مستوى كـاف من التناسق فيما بينها. نبغيي -7

يجب وضع قيمة معيارية للمؤشر تأخذ بعين االعتبار ظروف األداء االعتيادية للوحدة االقتصادية  -8

 التي تعبرعن واقع العمل الحقيقي. 

 Financial performance standards المالي:داء معايير اال7-2-2-

ً مفهومبوصفه ويعرف المعيار  ً عام ا م ـقرار أوحك اتخاذستعانة بها في ن االـأية وسيلة للقياس يمك )بأنه : ا

 واقتصاديةون قاعدة قانونية ـمختلفة فقد يك أشكـاالً وقد يأخذ هذا المعيار  (.موضوعي على حالة معينة

 ومعادالتل نسب ـجملة قياسية أو قاعدة رياضية تأخذ شك ون عبارة أوـأو اجتماعية أو سياسية وقد يك

المهم تحديد  ومن (،76: 2001 الكرخي،). الوحدات االقتصادية تغذى بمعلومات إحصائية من واقع

 اربعة انواع رئيسة من للوحدة االقتصادية، وهناكفي متابعة النسب المالية  تستعملنسب معيارية 

  - المعايير:

 Historical standards of economic unity للوحدة االقتصادية: ـ المعايير التاريخيةاوال

وهنا تستعمل الوحدة االقتصادية النسب التي يمكـن استخراجها من السنوات السابقة للوحدة االقتصادية 

 السنوات السابقة، ومن األمثلة على ذلك مقارنة نسبةحيث يتم مقارنة النسب المالية الحالية مع نسب 

العائد على االستثماراو نسبة السيولة للعام الحالي مع سنوات سابقة ومالحظة مدى تطور هذه النسب 

  (134: 2014)الشمري ونعمة، . نحو االحسن او نحو األسوأ

 (157 :2007)الشريف واخرون،  -في الحاالت االتية:  تخدموتس

 وجود معايير أخرى بديلة.عدم  

 عدم وجود صناعات أخرى مماثلة للمقارنة بينهما. 

  Absolute standardsثانياـ المعايير المطلقة: 

تقيس كـفاءة سيولة الوحدة االقتصادية في األجل القصير، يأخذ المعيار قيمة مطلقـة ثابتة في ضوئها 

مجموعة المعايير التـي تم التوصل إليها عن طريق تقارن القيمة المماثلة للشركة مع هذه القيمة، أوهي 

دراسة عدة قوائم مالية لعدة فترات مالية ولعدد مـن الشركات، وبالتالي أدت إلى التوصل إلى نتائج 

)أرقام( مطلقة يمكـن من خاللها الحكـم على الوحدة االقتصادية المعنية بالتحليل، ومن المعايير الشائعة 

 (Anne,2007:89)مرة(.  1.5مرة(، ومعيار نسبة السيولة السريعة )2التداول )لهذ المجال نجد نسبة 

 Sectoral standardsثالثاـ المعايير القطاعية: 

يستفيد المحلل المالي بدرجة أكـبر من المعايير القطاعية في رقابة األداء، إذ إن هذه المعايير تمثل أساسا 

سيما وأن الوحدة االقتصادية المعنية تتشابه في العديد من جيدا لمقارنة أداء الوحد ومتابعته دوريا ال

خصائصها مع النشاط القطاعي الذي يقارن به على الرغم من وجود اختالفات عديدة بين الشركات 

 (238: 2000موضوع المقارنة في القطاع الواحد. )الحسيني والدوري، 

 Targeted standards -رابعاـ المعايير المستهدفة: 

لك المعايير التي تضعها الوحدة االقتصادية المعنية وتخطط للوصول إليها في ضوء إمكانياتها وهي ت

ً ودقيقاً، حتى تكـون  المادية والبشرية المتاحة، إذ يتوجـب أن يكـون تخطيط الوحدة االقتصادية سليما
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ر المستهدفة التي يمكـن أن عملية المقارنة مع النتـائج المتحققـة سـليمة ودقيقة أيضاً، ومن أمثلة المعايي

 (Erich,2006: 143)تخطط لها الوحدة االقتصادية أساليب الموازنات والتكـاليف المعياري. 

 -والشكل االتي يوضح معايير األداء المالي: 

 

 (4الشكل )

 معايير األداء المالي

 

من اعداد الباحث -المصدر: 

معايير 
االداء 
المالي

المعايير 
التاريخية

المعايير 
المطلقة

المعايير 
المستهدفه

المعايير 
القطاعية
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 Factors affecting of financial performanceالعوامل المؤثرة على األداء المالي -8-2-2

تحقيق األهداف من خالل تعظيم قيمة الوحدة االقتصادية  وحدات االقتصادية إلىتسعى اإلدارة المالية لل

من خالل أدائها المالي، هذا األخير يتأثر بمجموعة من العوامل الداخلية  كويظهر ذلوزيادة ثروة المالك، 

. )ثابت تأثيرها على أدائها المالي والخارجية، والتي يجب على الوحدة االقتصادية معرفتها ومدى

  -تتلخص العوامل المؤثرة على األداء المالي فيما يأتي:  ث(، حي14: 2001،

 Internal factors العوامل الداخلية: -اوال

 ألداره ها المالي، وهذه العوامل يمكنئتؤثر على أدا العوامل التيتواجه الوحدة االقتصادية مجموعة من 

وتقليل  ل الذي يساعد على تعظيم العائد المتوقعـم فيها والسيطرة عليها بالشكـالوحدة االقتصادية التحك

 :2016)الصالحي،(، 230: 2000والدوري، والمصروفات، وأهم هذه العوامل هي )الحسيني التكـاليف

44 :)-  

 Organizational structureالهيكـل التنظيمي -أ

وهو اإلطار الذي تتفاعل فيه جميع المتغيرات المتعلقة بالوحدة االقتصادية وأعمالها، ويأثر على أداء 

الوحدة االقتصادية من خالل المساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح عن طريق تحديد األعمال والنشاطات التي 

رارات ضمن المواصفات التي الق اتخاذينبغي القيام بها، وتسهيل تحديد األدوارلالفراد والمساعدة في 

 القرار بأكـثر فعالية. اتخاذتسهل 

 Technologyالتكـنولوجيا  -ب

هي عبارة عن األساليب والمهارات والطرق المستعملة في الوحدة االقتصادية لتحقيق األهداف المنشودة 

ولوجيا المناسبة والتي تعمل على ربط المصادر باالحتياجات، وعلى الوحدة االقتصادية تحديد نوع التكن

لطبيعة أعمالها والمنسجمة مع أهدافها، وذلك بسبب أن التكنولوجيا من أبرز التحديات التي تواجه 

 الشركات. 

 Administrative efficiencyالكفاءة اإلدارية -ت

القرارات، ومدى قدرتها على تحقيق  اتخاذوهي أحد العوامل الداخلية التي يقصد بها كـفاءة اإلدارة في 

 االنسجام في العالقات داخل الوحدة االقتصادية وتطوير عمليات التعاون والعمل الجماعي.

 Sizeالحجم  -ج

يقصد به تصنيف الشركات إلى وحدات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم، ويعد من العوامل المؤثرة 

طردية بين الحجم واألداء، وكلما زاد حجمها ازداد  وهناك عالقةعلى األداء المالي للوحدات االقتصادية 

  عدد المحللين الماليين والمهتمين بها.
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 External factorsالعوامل الخارجية  -ثانيا

تشمل العوامل الخارجية مجموعة المتغيرات والقيود والمواقف التي ال تقع تحت سيطرة الوحدة 

االقتصادية، وأن هذه العوامل يمكـن أن يكـون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في أنشطة وقرارات الوحدة 

تأثير ذات  االقتصادية وتخرج عن نطاق سيطرتها، ويمكـن أن تقسم العوامل الخارجية على عوامل

مثل المنافسة بين الشركات القائمة، خطر المنتجات البديلة، وإمكـانية دخول منافسين جدد إلى  رمباش

 .(Michael, 2003: 29)السوق 

والعوامل االقتصادية  االجتماعية،وهناك عوامل ذات تأثير غير مباشر مثل العوامل القانونية والعوامل 

(، 64: 2011)دباغيه والسعيدي،(، 446: 2020والعامري ، العذاريوالعوامل سياسية وهي كـاالتي: )

Kotler,2004:66).) 

أي تؤثر البيئة القانونية على األداء المالي والسيما في وحدات التأمين  -العوامل القانونية والسياسية:  -أ

قطاع التأمين، والتشريعات والقوانين  هيئةالرتباطها بشكـل وثيق مع القوانين والتشريعات الصادرة عن 

 التجارية المعمول بها.

يقصد بها العادات والتقاليد والمعتقدات التي يؤمن بها المجتمع  -العوامل االجتماعية والثقافية:  -ب

ومستوى الوعي والثقافة التي تؤثر في قرارات المجتمع الخاصة بالتعامل مع طبيعة انشطة الوحدة 

  االقتصادية.

 أي تشمل طبيعة النظام االقتصادي السائد وانعكاساته على انشطة -العوامل االقتصادية: -ج

 الوحدة االقتصادية والموارد المتاحة في البلد، وكـذلك الفرص االستثمارية المتوفرة والمناخ االستثماري.

 ingredients for financial performanceمقومات األداء المالي -9-2-2

 (74: 2017)قبلي،  -م على جودة األداء المالي من خالل العناصر االتية: يمكـن الحكـ

 Strategic management -اإلدارة االستراتيجية:  -اوال

هي إطار عام مرشد للتفكـير والتصرف تتخذه اإلدارة العليا. ويكـون هذا مستمدا من األهداف العليا 

هداف وموجها للقرارات المصيرية المستقبلية التي للوحدات االقتصادية، ليصبح وسيلة لتحقيق تلك األ

تتخذها تلك اإلدارة ويتعلق هذا سواء بتعبئة مواردها حول التطوير المستمر لموقفها التنافسي، أو لمواطن 

إلى أداء رسالتها كـما  قوتها. ويتم ذلك من خالل إحداث المواءمة والتكـييف مع البيئة الخارجية وصوالً 

ستراتيجية خطة بعيدة المدى ترتكـز على تحليل وضع الوحدة االقتصادية من حيث طبيعة تعد اإلدارة اال

 العمل، والموقف التنافسي، والموقع بالسوق، وتحديد أهدافها المستقبلية.

 The presence of accounting systemsوجود النظم المحاسبية -ثانيا 

ة المستعملة، في تنفيذ العمل المحاسبي وتنظيم هي عبارة عن مجموعة من العناصر المادية والمعنوي

وانجازالدورة المحاسبية الكـاملة، وهي نظم تختص بكـافة أعمال جمع، وتسجيل، وتصنيف، وتبويب 

ومعالجة، وتخزين، وتوصيل المعلومات القيمة. ويكـون ذلك في شكـل قوائم مالية توجه إلى األطراف 

ول األحداث االقتصادية في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي الطالبة لها بغية اتخاذ القرار ات، ح

 ترسل إلى األطراف المختلفة المستفيدة منها من أجل مساعدتهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
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 Transparencyالشفافية  -ثالثا

البيئة التي تكـون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات واألعمال الحالية متاحة ومنظورة 

ومفهومة بشكـل أكثر تحديدا. وهي منهج توفير المعلومات وجعل القرارات المتصلة بالسياسات المتعلقة 

ي العالقة. وتعني تقديم بالمجتمع معلومة من خالل النشر في الوقت المناسب واالنفتاح لكـل األطراف ذو

صورة حقيقية لكـل ما يحدث وأن يتصف المقيم أو المحلل بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله بالنزاهة 

والصدق والموضوعية في أدائه لواجباته، وأن يتجرد من المصالح الشخصية، وأال يخضع حكمه ال راء 

ن ال يضع احقيقتها. كـما ينبغي على المقيم اآلخرين، وان ال يقوم عن علم بتقديم معلومات على غير 

 موضوعية عمله. نفسه في مواقف تؤثر على حياده أو تجعله يقع تحت تأثير األخرين مما يهدد

 Approving the principle of effectiveإقععرار مععبعععدأ الععمسعععععععععاءلعععة الععفععععععالعععة -رابععععععا

accountability 

يذية والتأكـد من قيامها بتنفيذ المهمات التي من شأنها ضمان تعني إمكـانية تقييم وتقدير أعمال اإلدارة التنف

القيام باألعمال بدقة من قبل بقية الموظفين بالوحدة االقتصادية، وذلك بتقديم تقارير دورية عن نتائج 

  األعمال.

 Financial performance evaluationتقويم األداء المالي -10-2-2

في التعرف على مدى قدرة وكـفاءة الوحدة االقتصادية  هدف فيالتي تعرفه )الكـرخي( بانه الدراسات 

إدارة نشاطها في مختلف جوانبه اإلدارية والتقنية واإلنتاجية والتخطيطية والتسويقية خالل فترة زمنية 

معينة ومدى مهارتها في تحويل المدخالت او الموارد إلى مخرجات بالنوعية والكـمية والجودة المطلوبة 

ن مدى قدرتها في تطوير كـفاءة الوحدة االقتصادية سنة بعد سنة أخرى، فضال عن درجه نجاحها وبيا

في التقدم على الصناعات المثيلة عن طريق تغلبها على الصعوبات التي تعترضها وابتكـار األساليب 

 (39 :2001األكـثر نتاجا وتطور في مجال عملها. )الكـرخي ،

 -ألداء في الشركات: والشكل التالي يوضح تقويم ا
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 (5شكل )

 تقويم األداء المالي في الوحدات االقتصادية

 

 

 

     

 ( 39:2002) جمعة، -المصدر: 

 

 

 

 مقياس الفعالية

 تعديل الخطة

 الموارد المستخدمة

 الموارد المخططة

مقياس 

 الكفاءة

ترشيد 

 االستخدامات

 النتائج 

 االهداف

 التخطيط

 خاصية وظيفية تحقيق تقويم

 خاصية معيارية مقاييس مؤشرات

 خاصية هيكلية ذتنفي رقابة

 النتائج/ او االهداف
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 Basic Pillars for Financialاألركـان األساسية لتقويم األداء المالي -11-2-2

Performance 

 ( 196: 2019)البهادلي، -اآلتية:  األساسية األركـانز على ـداء ترتكالعملية تقويم ان القول بأن ـيمك

ً  محددة معايير وجود -أوال  محددة اهداف بوجد توجد ال األداء تقويم عملية ان المؤكد من أي -: مسبقا

 ً  الموازنة ربط قوانين فا نمط أو حكـم قرار أو سياسة أو معيار أو خطة شكـل على تكـون وقد مسبقا

 النمطية والتكـاليف المعياري األداء معدالت وكـذلك وضوابط قواعد من وماتتضمنه المالية واللوائح

 .األداء تقييم أساسها على يتم مسبقة اهداف

 والنظم اإلحصائية االساليب توفره ما على باالعتماد عادة الفعلي القياس يتم -: الفعلي األداء قياس -ثانيا

 اآلالت استخدام مع االعمال بهذه للقيام مدربين عاملين توفير ويجب ومعلومات بيانات من المحاسبية

 .بها الخاصة القرارات واتخاذ التقدير نتائج عرض لسرعة مناسبا ذلك كـان متى المستحدثة

 ام سلبية االنحرافات لتحديد بالمعايير الفعلي األداء مقارنة يتم إذ: -بالمعايير الفعلي األداء مقارنة -ثالثا

 وقوعها قبل األخطاء مواجهة على قادرة وجعلها المستقبلية بالنتائج التنبؤ من اإلدارة ولتمكين إيجابية

 االنحرافات على الرقابة تركـز ان ويجب وقوعها دون تحول التي الالزمة اإلجراءات اتخاذ اجل من

 وتسهيل االنحرافات كشف سرعة إلى يؤدي والمحاسبة، اإلحصاء على مدربة صفوف وجود وان الهامة

 .المحققة والمعايير الفعلية النتائج بين المقارنة

 البيانات على انحراف لتصحيح قرار اتخاذ يتوقف: االنحرافات لتصحيح المناسبة القرارات اتخاذ -رابعا

 المحقق األداء ذلك ومقارنة الفعلي األداء قياس وعن مسبقا المحددة المعايير عن المتاحة والمعلومات

 القرار واتخاذ الموقف تقدير على يساعدان أسبابه وبيان االنحراف تحليل فان لذلك المخطط بالهدف

 الظروف جميع العد في اخذ التصحيح بوضوح ومحددا المناسب الوقت في يكـون ان يجب الذي المناسب

 .بالقرار المحيطة

  األداء لتحليل كأداة القياس ومؤشرات النسب استخدام محددات-12-2-2

 االقتصادية الوحدة قدرات عن مهمة معلومات توفير في المالية القياس ومؤشرات النسب قدرة من بالرغم

 تقييم ألغراض المالية النسب استخدام تعيق التي المحددات بعض توجد لكـن التنافسية، ميزتها وتقييم

 (Venanzi,2010: 3) -: المحددات هذه أهم ومن المنافسين مع والسيما األداء،

 أوالً  يرد ما طريقة يستعمل فبعضهم االقتصادية، الوحدات بين المخزون تقدير طرق اختالف-اوال

 هذا ومثل أوالً، يصرف أخيرا يرد ما طريقة تستخدم اقتصادية وحدات هناك حين في أواًل  يصرف

 . االقتصادية الوحدات بين والربحية المخزون إدارة كـفاءة مقارنة الصعب من يجعل االختالف

 التشغيلي الربح على ينعكـس الذي األمر السنوي االندثار قيمة تحديد في المعتمدة الطرق في تفاوت -ثانيا

.  األخرى االقتصادية الوحدات مع المقارنة يصعب موقف في االقتصادية الوحدات ويجعل العمليات من

 تعالج لم إذا لذلك المالية، للنسب حقيقية غير نتائج إلى تؤدي التي المهمة العوامل من التضخم يعد -ثالثا

 .للتحليل أداة بوصفها قيمتها المالية النسب تفقد المحاسبية البيانات على التضخم آثار

 فهي وبالتالي محددة زمنية نقطة عند المالي االقتصادية الوحدة ألداء شكـال المالية النسب تعطي -رابعا

 االمرالذي المالية، القوائم ألعداد المعتمدة المحاسبية المدة اثناء الحاصلة التغييرات االعتبار بنظر تأخذ ال

 .المستقبل للتنبؤ أداة بوصفها النسب هذه مصداقية على يؤثر
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 Parties benefiting from the - المالياألداء يل لمن نتائج تح األطراف المستفيدة-13-2-2

results of financial performance analysis 

 (76: 2010)العلي، -هناك عدة أطراف تستفيد من نتائج التحليل المالي ومن أهمها: 

  الوحدة االقتصاديةاإلدارة المالية في  

يساعد التحليل المالي المدير في تحديد مواطن الضعف والقوة وتصحيح األداء لغرض تحقيق الهدف 

وقد يتطلب ذلك العمل على زيادة حجم المبيعات او رفع  الوحدة االقتصاديةاألساس وهو تعظيم قيمة 

أسعارها او خفض األنواع المختلفة من التكـاليف لغرض زيادة هامش الربح. ومن وجهة نظر أخرى 

حيث اهتمام اإلدارة بالمالية بالسيولة يجعلها تتابع نتائج التحليل المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند 

 .نا قد تجد من الضروري زيادة كـفاءة تحصيل ديونها من الزبائن او زيادة مستوى المخزواالستحقاق كـم

 الدائنون  

قرارات التجهيز للمواد األولية وبيعها  اقبل ان يتخذو للوحدة االقتصاديةيقوم المجهزون بالتحليل المالي 

لسيولة بينما إذا زاد اجل البيع البيع باألجل كـلما اهتم المجهز بتحليل ا لقصر اج الحساب، وكـلماعلى 

للوحدة باألجل يهتم المجهز بتحليل الربحية في حين تتولى المصارف السؤال عن المركز االئتماني 

قبل تقديم التسهيالت المصرفية معتمدة على نتائج التحليل المالي فكـل مصرف يرغب في  االقتصادية

القدرة الذاتية لها على تسديد تلك تساعد في خلق  للوحدة االقتصاديةالتأكـد من ان قروضه المقدمة 

 القروض الممنوحة.

 المستثمرون  

يستند على دراسة تعتمد على مؤشرات  الوحدة االقتصاديةقرار شراء أسهم  اذاتخبيعة المستثمر يفضل ط

 مخاطرة.ال ضالتحليل المالي نسب الربحية ونسب السيولة ونسب المديونية وانخفا

  أسواق المال 

أسهمها في األسواق المالية هو نشر قوائم مالية لسنتين متعاقبتين وتقوم  تتداول الوحدات االقتصادية

المهتمين داء التاريخي لشركات أسواق المال بتحليل هذه القوائم ونشرها في نشرات ودوريات لتوضيح األ

 قراراتهم وفق أسس علمية. اتخاذوالمستثمرين في 

 ةالدول   

الوحدات التابعة للدولة مؤشرات التحليل المالي في الرقابة على األسعار ورقابة  الجهاتبعض  تستخدم

وفي تحصيل الضرائب التي تتمتع بدعم حكـومي، كـما تستعمل مؤشرات التحليل المالي في  االقتصادية

 اعداد الخطط المستقبلية القطاعي.

يتبين مما سبق تناوله في هذا المبحث ان األداء المالي يحتل مكـانة مميزه في الوقت الحاضر لما له أهمية 

الوحدة تقييم أداء  إلىيهدف  كومدى تحقيقها ألهدافها. كـذل االقتصاديةالوحدة كـبيرة في تحديد كـفاءة 

الوحدات من عدة زوايا وبطريقه تخدم مستخدمي البيانات ممن لهم مصالح مالية في  االقتصادية

لتحديد جوانب القوة والضعف فيها واالستفادة من البيانات التي يوفرها األداء المالي لترشيد  االقتصادية

ً القرارات المالية للمستخدمين. كـما يركـز األداء المالي على مؤشرات مالية يتم استخدامها بوصفها   مقياسا

.ألهدافها ورغباتهاالوحدات االقتصادية لمستوى انجاز 
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 المبحث الثالث

 والتدفقات النقدية وأثرها على األداء المالي" 7)الدولي رقم ) المحاسبي معيارلا" 

 (Concept of accounting measurement) مفهوم القياس المحاسبي-1-3-2

قدم الباحثون في مجاالت القياس المختلفة تعريفات متعددة لعملية القياس تتفق في المضمون، وإن اختلفت 

حد ما في الشكل، لذا نعرض تعريف القياس بشكل عام يتمثل القياس عموما في "قرن االعداد  إلى

و الطريقة على قواعد طبيعية يتم اكتشافها اما بالطريقة المباشرة ا شياء للتعبيرعن خواصها وذلك بناءباأل

 .(130: 2008،والسويطي مطرمباشرة )الغير 

او التزام معين في بيان المركز المالي وما  موجودمبلغ المسجل لحاسبي " تحديد الكذلك عرف القياس الم

 (. 89: 2010ا كان ينبغي شمل األرباح والخسائر او االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية" )جمعة،إذ

وحدات الوايضا عرف القياس المحاسبي " بانه تحديد القيم العددية لألشياء او االحداث الخاصة ب

 .(139: 2015وقـد حددت هذه القيم العددية بطريقة تجعالها مالئمة للتجميع )حمد والنجيب ،. االقتصادية

شياء او االحداث الخاصة تعريف القياس المحاسبي مرتبط بتحديد القيم العددية لأل بأنيتبين مما سبق 

وحدة الاث األرقام العددية بأحد مقارنةبأن القياس المحاسبي هو  الباحث رىي. ووحدة االقتصاديةالب

 .معينة ةزمنيفترة  خالل االقتصادية

  (       Types of accounting measurementأنواع القياس المحاسبي )-2-3-2

 (12: 2009)السعيدي ،-عدة أنواع : إلىيتفرع  إذتتعدد أنواع القياس المحاسبي 

 (Quantitative measurement) الكميالقياس  -اوال

 تخدمم للتعبير عن بعض االحداث ويسلطن والمتر والحجفيه وحدات القياس الطبيعية كا تخدموهو الذي تس

هذا القياس باألخص في محاسبة التكاليف كأن تقاس كمية المواد المشتراة بالكيلوغرام، وعدد الوحدات 

 ية ما. المنتجة، ومحاسبة الموارد البشرية بعدد االفراد المتدربين في وحدة اقتصاد

 (Time measurement)القياس الزمني  -ثانيا

وحدات القياس الزمني مثل )ساعة/ يوم /شهر( كأداة للقياس المحاسبي وتستعمل باألخص  استخداميتم 

في محاسبة التكاليف كأن تحسب الزمن الفعلي الضائع الذي يتم قياسه باأليام. وأيضا يستعمل القياس 

ية التي تقوم باستخراج النسب المالية مثل نسب معدل فترة االئتمان ومعدل الزمني في المحاسبة التحليل

 فترة التخزين والتي تقاس أيضا باأليام.

 (Monetary measurementالقياس النقدي )-ثالثا

النقد الوسيلة األساسية لقياس قيمة الممتلكات والعالقات  إذ يعداس االحداث االقتصادية بالنقد يتم قي إذ

االقتصادية األخرى، ويجب التمييز هنا بين مصطلحين وهما القياس النقدي والقياس القيمي فهو استعمل 

المشروع، اما القياس القيمي فهو  والمطلوبات موجوداتللتعبير عن التكلفة التاريخية ارقام قياسية لل

ياسية للتعبير عن قيم النقد الحالية بأعداد القوائم المالية ولتحقيق ما يعرف بالتكلفة استعمل ارقام ق

  االستبدالية.
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 ((Indicators and financial ratiosالمؤشرات والنسب المالية  -رابعا

أداة لقياس االحداث االقتصادية وتستعمل بوصفها شرات والنسب المالية والمعامالت المؤ استخداميتم 

ومعدل دوران راس المال  الموجوداتباألخص في المحاسبة التحليلية كأن تستخرج نسب معدل دوران 

 اخره من النسب.  إلىالعامل او نسبة التداول 

 ((Accounting measurement foundationsأسس القياس المحاسبية -3-3-2

عملية اثبات اإليرادات والنفقات في المحاسبة باتباع أسس محاسبية متعارف عليها بهدف قياس النتائج  تتم

وعرضها بطريقة مناسبة وقبل استعراض أسس القياس المحاسبي والحكم على أي أساس بانه أفضل من 

 -: (35: 1999)الحسيني ، تيةذ بعين االعتبار المعايير األغيره وأكثر دقه يجب االخ

التقارير المالية  خدميالمحاسبية هي تحديد من هم مستأي من األسس  استخدامان نقطة البداية في  -1

 ومن ثم اصدار األساس المحاسبي الذي يخدم مصالح كل منهم أكثر من غيره من األسس.

أي من األسس المحاسبية يعتمد على قدرة هذا األساس في توفير الحماية والرقابة الشاملة  استخدامان  -2

 .الموجوداتعلى األموال بقصد الحفاظ على 

 (Accounting measurement standardsمعايير القياس المحاسبي )-4-3-2

تحكم عمليات تسجيل البيانات  عند القيام بعملية القياس البد من االخذ بعين االعتبار بعض المعايير التي

 معايير مرتبة حسب درجة أهميتها كاالتي:  ةالمحاسبية ضمن القوائم المالية وهي تتكون من أربع

  الصالحية للغرض المستهدف منها  -اوال

يقتضي هذا المعيار ان تكون المعلومات المحاسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا من حيث قدرتها االيضاحية 

ا على الهدف الذي يتم اعدادها من اجله، ولما كانت المعلومات المالية الناتجة من المحاسبة ودرجة تأثيره

المالية تخدم أهدافا متعددة لمجموعات مختلفة من المستفيدين تتباين احتياجات كل منهم من المعلومات 

 ً جانب من يستفيدون فان االمر يقتضي افتراض اهداف معينة ومحددة يرغب في تحقيقها من  شديداً  تباينا

عادة من هذه المعلومات وهذا ما يحدث فعال في المحاسبة المالية حيث يفترض ان قياس الربح وإظهار 

 (30: 2003حقيقة المركز المالي هما الهدفان االساسيان من القياس المحاسبي .)مرعي وبدوي ،

 القابلية للتحقق منها  -ثانيا

مصادر موثوقة، عادة في شكل مجموعة  إلىيعني التحقق في مجال المحاسبة المالية أن المعلومات تستند 

 ن صحة تلك المعلومات واتساقها معمن الوثائق واإلجراءات المكتوبة التي يمكن الرجوع إليها للتحقق م

اسبية تتمتع بالجودة الالزمة المصدر. ومع ذلك، فإن المعيار يوسع نطاق التحقق ليعني أن المعلومات المح

لجعلها أساًسا معقوالً التخاذ القرار، نظراً ألن األشخاص المختلفين قد يتخذون نفس القرارات بناًء على 

 .(31، 2003، نفس المعلومات )مرعي وبدوي

  االلتزام بالموضوعية -ثالثا

التحيز الشخصي أي عدم  الموضوعية في القياس تعني التعبير عن الحقائق بدون تحريف وبعيدا عن

خضوع القياس لتقديرات شخصية وبالتالي فالقياس الموضوعي قياس غير شخصي وذلك ألقناع 

 (.2007:43مستخدمي القوائم المالية من انها خالية من التحيز او أي تعبير شخصي )اليقه،
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 معيار المنفعة االقتصادية لنتائج القياس  -رابعا

ان ال يتم تجاهل عامل التكلفة بالمفهومين االقتصادي من البد عند ممارسة أي نشاط اقتصادي 

ا البد من تطبيق سياسة العائد والتكلفة أي البد من المقارنة بين المنافع وتكلفة انتاج إذواالجتماعي 

منظورة وغير منظورة  المعلومات المحاسبية الناجمة عن القياس ومتكبدته تلك العملية من نفقات وتكاليف

وان االستزادة في الحصول على معلومات دقيقة اكثر دقة وتفصيال في المعلومات المحاسبية الواجب 

الحصول عليها ولكن بشرط الموازنة بين التكلفة والعائد لذا البد من االلتزام بمبدأ اقتصادية عملية القياس 

  (134: 2011واخرون، دةحاولكن بما ال يؤثر على أهمية المعايير األخرى .)ش

  (7)المحاسبي الدولي  المعيار ةأنش-5-3-2

International Accounting Standard (7) Origins 

والخاص  7المعيار المحاسبي رقم  1976في مارس  IASCأصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية 

البداية لقي صعوبة كبيرة في التطبيق ، هذا المعيار في 1/1/1979بجدول التمويل والقابل للتطبيق في 

تم تغيير تسمية جدول  1990 بالرغم من االلزام بتطبيقه لكل دورة لها جدول حسابات النتائج وفي سنة

وفي الواليات المتحدة األمريكية أصدر مجلس معايير ،IASCالتمويل بجدول تدفقات الخزينة من طرف 

والذي يقضي بإلزام  95ار المحاسبي األمريكي رقم المعي 1978منذ سنة  FASBالمحاسبة المالية 

إظهار التدفقات النقدية  إلىفي الواليات المتحدة األمريكية بإعداد قائمة مالية إضافية تهدف  الشركات

في سنة  IASCالداخلة والخارجة ألغراض مختلفة سواء كانت تشغيلية واستثمارية أو تمويلية، أعلنت

 1976المعدل الذي ألغى المعيار السابق المنشور سنة IAS7الدولي السابع عن المعيار المحاسبي  1993

 (.50: 2003مع االحتفاظ بنفس رقم المعيار )هندي، 

  (7)هدف المعيار المحاسبي الدولي -6-3-2

The objective of the International Accounting Standard (7) 

تعد المعلومات عن التدفقات النقدية للوحدات االقتصادية مفيدة في تزويد مستخدمي القوائم المالية بأساس 

الستغالل  الوحدة االقتصاديةعلى توليد النقد ومعادالت النقد واحتياجات  الوحدة االقتصاديةلتقييم قدرة 

الوحدة المستخدمون تقويما لقدرة تلك التدفقات النقدية وتتطلب القرارات االقتصادية التي يتخذها 

 على توليد النقد ومعادالت النقد وتوقيت ودرجة التأكد من ذلك. االقتصادية

وهــدف هــذا المعيار هو المطالبــة بتوفيــر معلومــات عــن التغيــرات التاريخيــة فــي النقــد ومعادالت 

قائمـة للتدفقـات النقديـة تصنـف التدفقـات النقديـة الناتجة  استخدامب الوحدة االقتصاديةالنقد الخاصة ب

مـن األنشطة التشـغيلية واالستثمارية والتمويليــة )الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،  المدةخـالل 

2021 :961 .)  

 (IAS 7 range) 7)المحاسبي الدولي ) نطاق المعيار-7-3-2

، ان تقوم بإعداد قائمة التدفقات النقدية وذلك وفقا لمتطلبات هذا المعيار االقتصاديةوحدة اليجب على  -اوال

ً ويجب عرض تلك القائمة  لبياناتها المالية وذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم  بوصفها جزءاً متمما

 بإعداد بيانات مالية عنها.  الوحدة االقتصادية

النقدية و  استخدامبمعرفة كيفية قيامها بتوليد و  وحدة االقتصاديةلل البيانات المالية خدمويهتم مست -ثانيا

ا كانت النقدية يمكن إذالمختلفة وعما  وحدة االقتصاديةالما يعادلها و ذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة 

وحدات الکما هو الحال بالنسبة للوحدات المالية ف وحدة االقتصاديةللالنظر اليها على انها المنتج النهائي 
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النقدية وذلك  إلىرغم اختالف انشطتها الرئيسية المولدة لإليرادات و المصروفات تحتاج االقتصادية 

لتأدية  وظائفها التشغيلية وسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين وبناء على ذلك فان هذا المعيار 

  (86: 2010دية .)صالح وفتيحة،بأعداد قائمة التدفقات النق وحدات االقتصاديةاليتطلب قيام كافة 

  7)) معيار المحاسبي الدوليالضمنها ياهم المفاهيم األساسية التي 8-3-2-

 (213 :2008. )دحدوح،مصارفوالودائع لدى الويقصد بها النقدية السائلة  - :(Cash)ة النقدي

)صالح الدين ية.  وهو النقدية وما في حكمها الداخلية والخارج -: ((Cash Flowنقديالالتدفق 

 ( 81: 2018وامينة،

وهي استثمارات مالية قصيرة االجل عالية السيولة قابلة  -: (Cash equivalents) المعادلةالنقدية 

قيمتها. ير هامة في كمية معروفة من النقدية والتي تخضع لمخاطر تغيرات غ إلىللتحويل فورا 

 (53: 2015الجعارات،)

وحدة الة لتوليد االيراد في وهي األنشطة الرئيس-( : (Operating activitiesاألنشطة التشغيلية

من األنشطة االستثمارية او األنشطة التمويلية. )المجمع  دواألنشطة األخرى التي ال تع االقتصادية

 (. 635: 2004العربي للمحاسبين القانونيين،

والتصرف  اذاالستحووهي األنشطة التي تشمل -: ((Investment activitiesاألنشطة االستثمارية 

الوحدة طويلة االجل كاآلالت والعقارات والديون وأدوات حقوق الملكية والتجهيزات في  الموجوداتفي 

 (.154: 2004،)حماداألخرى  االقتصادية

هي األنشطة التي ينـتج عنها تغيرات في حجم ومكونات -:( (Financial activitiesاألنشطة التمويلية

ين )المجمع العربي للمحاسب وحدة االقتصاديةالملكية رأس المال وعمليات االقتراض التي تقوم بها 

 (.285: 2004القانونيين،

 (Figure and content of cash flowsشکل ومحتوى قائمة التدفقات النقدية )-10-3-2

يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية باالعتماد على قائمة الدخل عن السنة الحالية وعلى الميزانية االفتتاحية 

والميزانية السنة المعنية، وكذلك على بعض البيانات اإلضافية التي تساعد في استبعاد التغيرات التي ال 

اح عن اثار العمليات غير النقدية بمكان يتطلب اإلفص IAS (7)تؤثر في التدفقات النقدية، ومع هذا فان 

 (62: 2006أخر في القوائم المالية كالحواشي، ومن هذه العمليات غير النقدية نجد: )عاشور،

 امتالك موجودات عن طريق عقود التأجير التمويلي 

 امتالك مشروع ما بواسطة اصدار أسهم مقابل ثمن الشراء 

  تحويل دين في أسهم 
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 Analysis of cash flows fromتحليل التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية  12-3-2-

operational activities 

من خالل اقتـران األرباح المحققة بوجود تدفقات نقدية إيجابية من  الوحدة االقتصاديةتأتي استمرارية 

من الوفاء  الوحدة االقتصاديةألنه بدون هذه التدفقات النقدية لن تتمكن  للشركةالنشاطات التشغيلية 

 (  113: 2006بالتزاماتها المستحقة على الرغم من تحقيق االرباح )قدومي والكيالني ،

من  ةالتدفقات النقدية التشغيلية أكثر أهمية من غيرها ألنها تظهر المبالغ النقدية المستلم ويباتتب دوتع

 قدية على توليد تدفقات ن الوحدة االقتصاديةافضل مقياس لقدرة  دوالذي يع الوحدة االقتصاديةطة انش

فظة على القدرة يجب ان تكون التدفقات النقدية كافية لسداد القروض و توزيع أرباح األسهم و المحا

والقيام باستثمارات جديدة بدون اللجوء لمصادر تمويل خارجية وتفيد  وحدة االقتصاديةللالتشغيلية 

المعلومات التاريخية المتعلقة بالعناصر األساسية للتدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية بأغراض التنبؤ 

 115):2003)الدوري وأبوزناد،.بالتدفقات النقدية المستقبلية

 توليد على االقتصادية الوحدة قدرة تبين ألنها التشغيلية النشاطات من النقدية التدفقات أهمية ترجع وكذلك

 الداخلة النقدية التدفقات صافي كان وكلما المستقبلي االستثمار إمكانيات او ودائنيها أسهمها لحملة النقدية

 :1996الوابل،) وربحيتها االقتصادية الوحدة سيولة جودة على ذلك يدل موجبا التشغيلية النشاطات من

 تعبر ألنها المالي ألدائها األول المؤشر للشركة التشغيلية النشاطات من النقدية التدفقات تعد و( .242

 مبالغ إلى للتوصل الالزمة والتسويات الضرائب من والمدفوعات الرأسمالية النفقات تمويل مصادر عن

 -: االتية األغراض في تفيد كما( .217: 2006، الحلبي) محددة زمنية فترة في نقدية

 .القروض سداد •

 .المستقبلية التشغيلية النقدية بالتدفقات التنبؤ •

 .االقتصادية الوحدة نشاط في النقدية التدفقات استثمار إعادة •

 .الرسمالية الموجودات شراء في التوسع •

 .المساهمين على األرباح توزيعات سداد •

 sections of cash flows fromالتشغيلية اقسام التدفقات النقدية من األنشطة 13-3-2-

operational activities 

  -قسمين:  علىويمكن تقسيم التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

وهي نفقات يمكن من خاللها الحصول على خدمات فورية تتصل بالنشاط  - النفقات االيرادية: -اوال

ة يراديإالعادي للمشروع وتؤدي إلى تحقيق إيرادات نتيجة لذلك ويمكن تصنيفها إلى نفقات إيراديه ونفقات 

 (57: 2014)جربوع، -مؤجلة: 

وهي نفقات جارية تؤدي خدمات فورية تتصل بالنشاط العادي للمشروع وتؤدي  االيرادية:النفقات  -أ

 إلى تحقيق ايراد فوري متعلق بالمدة المالية ومن هذا التعريف تتضح خصائص النفقة الدورية: 

 هناك عالقة سببية بين االيراد والنفقة.-1

 تتصف بالدورية واالنتظام ويمكن التنبؤ بها.-2

 ادية صغير نسبيا بالقياس مع النفقات األخرى )اإليرادات المؤجلة او الرأسمالية( حجم النفقة االير-3
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 الغرض منها الحصول على خدمة فورية مرتبطة بالدورة المالية. -4

 إنتاجية(. –إدارية –تمويلية –لها عالقة مباشرة مع احدى وضائف المشروع )تسويقية -5

وهي نفقات تؤدي إلى الحصول على خدمات ألكثر من دورة مالية واحدة  النفقات االيرادية المؤجلة: -ب

  -ومن خصائص هذه النفقات: 

 تقديم خدمات يستفاد منها ألكثر من دورة مالية.  -1

 ال توجد عالقة مباشرة بين اغلب هذه النفقات ووظائف المشروع. -2

 غير منتظمة واغلبها غير دورية مثل مصاريف التأسيس.-3

اظهار هذه النفقة في الميزانية االانها تفتقر إلى صفة النفقة الرأسمالية ألنها ال تمتلك قيمة  يمكن-4

 عند التصفية والتباع.  ةاستردادي

 هناك عالقة سببية بين االيراد والنفقة.  -5

 -اإليرادات:  -ثانيا

 (176: 2001نوعين: )جربوع وحلس، اإليرادات علىوتقسم 

  الجارية اإليرادات -أ

للمشروع  جاريوهي اإليرادات التي تنشا عن طريق عملية البيع للسلع والخدمات التي تمثل النشاط ال

 وتقاس بمقدار زيادة في صافي األرباح الوحدة االقتصادية.

 :جاريةاإليرادات غير  -ب

 –هي إيرادات يحصل عليها المشروع بعيدا عن مزاولة النشاط العادي ولكن بسبب عوامل اقتصادية 

إدارية ...الخ وهذه االيرادات يصعب التحكم بها والتنبؤ وقد تنشأ من عدة طرق مثل اعانات  -قانونية 

أرباح دعوة قضائية على  -ظروف استثنائية كالحروب أرباح غير عادية نتيجة-اعانات انتاج-تصدير

قضايا صادقة اعفاء ضريبي. 
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 Analysis of cash flows fromتحليل التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  14-3-2

investment activities 

)المجمع العربي (، 2002:256ستثمارية على فهم:)حماد،يساعد تحليل التدفقات النقدية من األنشطة اال

 (2000:139للمحاسبين القانونين ،

 دلوي للشركةمؤشرا هاما إلمكانية النمو المستقبلي  يةألنشطة االستثمار ةالنقدي اتتحليل التدفق دعي -1

إمكانية النمو المستقبلي وإمكانية  إلىالسلبي الناتج عن األنشطة االستثمارية  ةالنقدي اتصافي التدفق

 نمواالرباح. 

 تحديد المؤشرات المهمة ألنفاق الموارد المستخدمة في توليد الدخل. -2

اإليجابي من األنشطة  ةالنقدي اتصافي التدفق دل، يللشركةلمستقبلي مؤشر احتمالية االنكماش ا -3

 بتسييل أصولها الثابتة.  الوحدة االقتصاديةالطريقة التي تقوم بها  إلىاالستثمارية 

 ر المالي. زيادة مؤشرات االستثما-4

 المؤشرات التي تقلل العائد على استثماراتهم المالية. -5

 توقع احتياجات مالك رأس المال من التدفقات النقدية المستقبلية. -6

 Analysis of cash flows from التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات تحليل-15-3-2

financing activities 

 المجمع) ،(256:سابق مصدر حماد،)-: فهم على التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات تحليل يساعد

 (2000:139، القانونين للمحاسبين العربي

 .للمساهمين األسهم أرباح االقتصادية الوحدة دفع مدى على مؤشراً  يعد -أوال

 للتدفقات المساهمين بمتطلبات التنبؤ في تساعد ألنها مهمة التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات تعد -ثانيا

 .المستقبلية النقدية

 .والقروض والسندات األسهم خالل من النقد استخدام او اقتناء على مؤشراً  يعد -ثالثا

 (: 7فوائد قائمة التدفقات النقدية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم )-16-3-2

The benefits of cash flows statement IAS 7  

 -(: 143: 2018المعلومات التي تقدمها قائمة التدفقات النقدية مفيدة في )ياسين ومبيض، دتع

تقييم قدرة الوحدة االقتصادية على توليد النقدية وما يعادلها  ساسأتزويد مستخدمي البيانات المالية ب -اوال

هذه النفقات النقدية، األمر وتوقيتها ودرجة تأكيد عملية توليدها، وحاجات الوحدة االقتصادية في استخدام 

 قرارات اقتصادية سليمة. اتخاذالذي يساعدهم في 

أنها تستعد اآلثار الناجمة عن  إذ وحدات اقتصاديةتحسين قابلية المقارنة بين تقارير األداء لعدة  -ثانيا

 استخدام المعالجات المحاسبية المنطقة لنفس العمليات واألحداث 

ً -ثالثا لمبالغ وتوقيت ودرجة تأكيد  بوصفها مؤشراً التاريخية  ةالنقدي اتمعلومات التدفق خدمما تست غالبا

التدفقات النقدية المستقبلية باإلضافة إلى اختبار دقت التقديرات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية وفحص 

 واثاراألسعار المتغيرة. ةالنقدي اتالعالقة بين الربحية وصافي التدفق
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باالقتران مع باقي البيانات المالية، فإنها تزود المستخدمين  ةالنقدي اتبيان التدفق تستخدم عندما-رابعا

وهيكله المالي )بما في ذلك  وحدة االقتصاديةال اصولبمعلومات تمكنهم من تقييم التغيرات في صافي 

 سيولته وقدرته على الوفاء بالدين(. 

   -قات النقدية: والشكل االتي يوضح الشكل العام لقائمة التدف

 (6)الشكل 

 الشكل العام لقائمة التدفقات النقدية

   

 

 

                                                    )+( 

                

      

                                                    )+( 

                 

         

                                                        )=( 

                 

     

                                                    )+( 

                  

   

                                                    )=( 

                  

 

( 98: 2010المصدر: )حجازي، 

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  المدةرصيد النقدية في بداية 

 لمدةارصيد النقدية في نهاية 
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 (IAS 7 requirements) (7)متطلبات المعيار المحاسبي الدولي  -17-3-2

 ( Foreign currency cash flows) التدفقات النقدية بالعملة األجنبية-اوال

يجب على الوحدة االقتصادية تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بالعملة األجنبية وفق العملة 

الوظيفية للوحدة االقتصادية بتطبيق سعر الصرف على المبلغ بالعملة األجنبية بين العملة الوظيفية 

ان تقوم بقياس نتائجها والوضع  اديةوحدة االقتصيجب على الوالعملة األجنبية عند تاريخ التدفقات النقدية، 

 الوحدة االقتصادية وتحولالمالي في عملتها الوظيفية أي العملة االقتصادية الرئيسة للبيئة التي تشتغل بها 

بند العملة األجنبية في عملتها الوظيفية عندما تم التعرف عليها للمرة األولى بموجب  وحدة االقتصاديةال

ة للوحدات االقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم بتطبيق سعر الصرف الحالي إلى المعايير الدولية المالي

المبلغ بالعملة األجنبية بين العملة الوظيفية والعملة األجنبية عند تاريخ المعاملة وفي نهاية كل مرحلة 

 ( 21: 2009)مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وحدة االقتصادية للتقرير يمكن لل

 تحول البنود النقدية بالعملة األجنبية باستخدام سعر االغالق. -

نقدية التي تقاس فيما يتعلق بالتكلفة االصلية في العملة األجنبية باستخدام سعر التحول البنود غير  -

 الصرف عند تاريخ المعاملة.

باستخدام أسعار الصرف عند  نقدية التي تقاس بالقيمة العادلة في العملة األجنبيةالتحول البنود غير  -

  تاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة.

 ((Interest and dividendsوتوزيعات األرباح  وائدالف-ثانيا 

يجب أن يفصح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة من الفائدة وتوزيعات األرباح المدفوعة  -أ

من فترة إلى أخرى أما على أنها انشطة تشغيلية أو والمستلمة، ويجب ان تصنف كل منها بطريقة ثابتة 

 أنشطة استثمارية أنشطة تمويلية.

يفصح عن مجموع مبلغ الفائدة المدفوعة خالل المدة في قائمة التدفقات النقدية سواء اثبتت على أنها  -ب

كاليف مصروف ضمن الربح أو الخسارة أو تمت رسملتها وفقا للمعيار المحاسبي الدولي للمحاسبة "ت

  االقتراض".

تصنف الفائدة المدفوعة والفائدة وتوزيعات األرباح المستلمة عادة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية في  -ج

، وعلى الرغم من ذلك ال يوجد إجماع على تصنيف هذه التدفقات النقدية في الشركات  وحدة االقتصاديةال

وتوزيعات األرباح المستلمة على أنها تدفقات نقدية األخرى، فيمكن أن تصنف الفائدة المدفوعة وفائدة 

من ذلك يمكن أن تصنف الفائدة المدفوعة والفائدة  تشغيلية ألنها تدخل في تحديد الربح أو الخسارة، وبدالً 

وتوزيعات األرباح المستلمة على انها تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية استثمارية على التوالي، ألنها 

  للحصول على موارد مالية أو عوائد على استثمارات. تعد تكاليف

ف توزيعات األرباح المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويلي ألنها تعد تكاليف للحصول نأن تص يمكن -د

تدفقات لل مكونعلى انها دفوعة المرباح توزيعات األ صنيف، وبدالً من ذلك، يمكن أن تماليةعلى مورد 

 وحدة االقتصاديةتحديد قدرة ال فيجل مساعدة المستخدمين االنقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من 

 ( 745: 2020المعايير الدولية للتقرير المالي ،. )النقدية التشغيلية تدفقاتمن الاألرباح  زيعاتتو دفععلى 
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 (Income taxesالضرائب على الدخل )-ثالثا

فصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب على الدخل ويجب أن تصنف نيفصح بشكل ميجب أن  -أ

باألنشطة  على أنها تدفقات ناتجة من األنشطة التشغيلية، ما لم يكن من الممكن ربطها بشكل محدد

 االستثمارية والتمويلية

ف في قائمة التدفقات نتص ن المعامالت التي تنتج عنها تدفقات نقديةعتنشأ الضرائب على الدخل  -ب

سهولة ب ضريبةتمويلية، وفيما يمكن ربط مصـروف الواستثمارية تشغيلية والنقدية، على أنها انشطة 

المتعلقة بها غالبا ما يكون من غير ضريبية باألنشطة االستثمارية أو التمويلية، إال أن التدفقات النقدية ال

التي نشأت عنها  للمعاملةختلفة عن فترة التدفقات النقدية الممكن عملية تحديدها، وقد تنشأ في فترة م

األنشطة التشغيلية،  نفقات نقدية متدرائب المدفوعة على أنها ضال ادةعليه، تصنف ع اً ، وبناءضريبةال

عنها  تنشأبمعاملة بعينها  ضريبيوبالرغم من ذلك، فعندما تكون من الممكن عملية ربط التدفق النقدي ال

 يصنفتمويلية، فإن التدفق النقدي الضريبي  انشطةاستثمارية أو نشطةعلى أنها ا تصنف نقديةتدفقات 

تمويلي، بحسب ما هو مناسب، وعندما تخصص التدفقات النقدية  نشاطعلى أنه نشاط استثماري أو

المدفوعة. )المعايير  عن مجموع مبلغ الضرائب يفصحنشاط واحدة، فإنه  ئةعلى أكثر من فضريبية ال

 (.969: 2021الدولية لتقرير المالي، 

 االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة:-رابعا

Investments in subsidiaries, related and joint ventures)) 

عند معالجة االستثمارات في الوحدة االقتصادية الزميلة والوحدة االقتصادية التابعة باستخدام طريقة 

التكلفة او حقوق الملكية تقوم الوحدة االقتصادية االم او المستثمر بإدراج التدفقات النقدية مع الوحدة 

ركات الزميلة او التابعة او الحصول االقتصادية المستثمر بها في قائمة التدفق النقدي مثل تقديم سلف للش

أبو نصار وحميدات )من تلك الشركات على توزيعات األرباح المقبوضة او سلف من تلك الشركات. 

،2016 :106 ) 

 (Non-cash transactionsالمعامالت غير النقدية )-خامسا

نقد او معادالت النقد من استخدام  بيجب ان تستبعد المعامالت االستثمارية والتمويلية التي ال تتطل -أ

قائمة التدفقات النقدية ويجب ان يفصح عن مثل تلك المعامالت في أي مكان اخر في القوائم المالية 

 بالطريقة التي توفر جميع المعلومات المالئمة عن تلك األنشطة االستثمارية والتمويلية. 

التدفقات النقدية الحالية، رغم  ىمباشر علللعديد من األنشطة االستثمارية والتمويلية تأثير  دال يوج -ب

انها تؤثر على هيكل راس مال موجودات الوحدة االقتصادية يتفق استبعاد المعامالت غير النقدية، من 

على التدفقات النقدية  يقائمة التدفقات النقدية مع هدف قائمة التدفقات النقدية، حيث ان هذه البنود ال تنطو

: 2018، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينمثلة المعامالت غير النقدية ما يلي )في المدة الحالية ومن ا

692 :)- 

اقتناء موجودات، اما من خالل تحمل التزامات متعلقة بشكل مباشر بتلك الموجودات او من خالل    -1

 عقد ايجار.

 االستحواذ على وحدة اقتصادية عن طريق اصدار حقوق ملكية. -2

 تحويل دين إلى حق ملكية. 3-
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 ((Unusual itemsالبنود غير العادية:  -سادسا

خالل الفترات المالية إيرادات او تنفق مصروفات عرضية غير ناتجة  الوحدة االقتصاديةيمكن ان تحقق 

لنشاطها العادي والتتصف هذه اإليرادات او المصروفات باالنتظام لذا  الوحدة االقتصاديةعن ممارسة 

او تتكبدها نتيجة  الوحدة االقتصاديةيطلق عليها البنود غير العادية مثل التعويضات التي تحصل عليها 

 (.787: 2000احداث مفاجئة قد اصابتها )نور،

 ((Cash flow indicatorsمؤشرات التدفقات النـقدية -19-3-2

عند مراجعة قائمة التدفقات النـقدية للشركة يميل المحللون إلى التـركيز على كفاءة توليـد النقد وكـفاءة 

على توليـأأأأد النقد من عملياتها الحاليـأأأأة ويتـأأأأم ذلك من خالل  الوحدة االقتصاديةتوليـأأأأد النقد هي قدرة 

الوحدة المؤشرات المستعملة لقيـأأأأأأأأاس كـأأأأأأأأفاءة توليـأأأأأأأأد النقد، وذلك بقياس األموال التي ينبغي على 

توليدها لمواصـأأأأألة العمل بالمستوى المخطط له والوفاء بالتـأأأأأزاماتها، وتشمل التـأأأأأزامات  االقتصادية

يات الجارية وال ية وارباح األسأأأأأأأهم العمل مال ئد والنفقات الرأسأأأأأأأ مسأأأأأأأتمرة ضأأأأأأأرائب الدخل والفوا

Needles&Powers,2011:686) . ) 

تتكون مقاييس قائمة التدفقات النقدية من مجموعة من المؤشرات  -: النقديةمؤشرات قائمة التدفقات اهم 

 (165 2000)نور، -يأتي: ايجازها بما يمكن  التي

 الشركات: توفر السيولة لجميع (Liquidity quality indicators )مؤشرات جودة السيولة-أوال

ترتبط قوة  إذالنقدية الجارية،  االلتزاماتالقدرة على مواجهة  فيراألمان في انشطتها من خالل تو انبج

 يمن األنشطة التشغيلية، فه ةالنقدي اتي التدفقفبمدى توفير صا الوحدة االقتصاديةسيولة أو ضعف 

فهذا يعني  بمن األنشطة التشغيلية موج ةالنقدي اتا كان صافي التدفقإذ، فتوفير الدولةفي ل األساس مثت

 االستثماريةأن تستخدمه أما في توسيع األنشطة  الوحدة االقتصاديةيمكن إلدارة  نقديا فائضا هناكأن 

تبحث عن  ان وحدة االقتصاديةالفهذا يعني أن على  سالباكان  اإذل، أما جأو في تسديد الديون طويلة األ

: 2006مطر، الجل )ل ايبالتمويل طو وا تثماراتهاجزء من اس اما ببيعوذلك  زجعتمويل اللمصادر 

سياسات التحصيل معلومات مهمة عن مدى الكفاءة في  توفر نقديةالالتدفقات (، وعليه فإن قائمة 104

 (2012:196)شعيب، -واهم مؤشراتها كاالتي: وكفاءة سياسة الذمم المدينة ،

   (Current cash debt coverage ratio ):المتداولة النقدية الديون تغطيةنسبة  -أ

 المتداولة من خالل تدفقاتها النقدية زاماتعلى سداد االلت الوحدة االقتصاديةهذا المؤشر قدرة  يوضح

 وكلما ارتفعت هذه النسبة ينخفض 1:1ذلك تكون جيدة عندما تقترب من وب من األنشطة التشغيلية

قادرة على الوفاء بجميع أو بجزء  الوحدة االقتصاديةبحيث تكون  مستوى المخاطر المتعلقة بالسيولة

ا  المتداولة من خالل تدفقاتها زاماتااللت من  :اآلتيةالمعادلة  وفقوتستخرج  النقدية التي يتم توليدها داخليا

-(Kieso,et.al,2018:373) 

تغطية الديون النقدية المتداولة =نسبة 
التدفقات النقدية الصافية من االنشطة التشغيلية

 االلتزامات المتداولة
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 Adequacy of cash flows fromنسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:) -ب

operational activities)  

، في حالة توفره منها على تلبيه هذه االحتياجات وما الوحدة االقتصاديةتقيس هذه النسبة مدى قدرة 

وفي حالة االنخفاض  المعادل()من الموارد الخارجية والنقد  ارتفاع تغطي احتياجات الوحدة االقتصادية

 (162. )مطر، مصدر سابق:فان الوحدة االقتصادية سوف تعاني من تغطية احتياجاتها

=نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 التدفقات النقدية من  االنشطة التشغيلية

 االحتياجات النقدية االساسية
 

 (2008:268يأتي:)مطرو السويطي، تمثل االحتياجات النقدية األساسية ما 

 .التدفقات النقدية الخارجة لألنشطة التشغيلية 

  المتمثلة في الفوائد واألقساط المستحقة خالل العام.مدفوعات أعباء الديون 

 النفقات الرأسمالية الالزمة للحفاظ على الطاقة اإلنتاجية 

 .المدفوعات الالزمة لتسديد توزيعات األرباح النقدية على المساهمين 

 -النفقات الرأسمالية:  إلىنسبة التدفُقات النقدية التشغيليَة   -ج

الزيادة النقدية من النشاط  استخداممن  الوحدة االقتصادية( فهذا يمكن 1)إذا كان المؤشر أكبر من 

 (2013:66التشغيلي في تسديد ديونها المستحقة وتستخرج وفق المعادلة اآلتية: )جريوي،

=النفقات الرأسمالية  إلىقات النقدية التشغيليَة نسبة التدف
صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية الخارجة للنفقات االستثمارية
 

 

  -نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى صافي التدفقات النقدية:   -د

تمثل صافي التدفقات النقدية بأنها تلك التدفقات النقدية الصافية المتولدة من جميع األنشطة التشغيلية 

النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية فأن االرتفاع لهذا  واالستثمارية والتمويلية وبالنظر ألهمية التدفقات

المؤشر يمثل دليال على قدرة الوحدة االقتصادية في تحقيق التدفقات النقدية الالزمة من نشاطها االعتيادي 

 (2009:125خرون ،)فلوح وا-الجاري، وتستخرج وفق المعادلة اآلتية: 

= نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى صافي التدفقات النقدية 
صافي التدفقات النقدية التشغيلية

 صافي التدفقات النقدية
  

 

 نسبة إثر االندثار -هـ

يوضح هذا المؤشر أثر االندثار على النفقات النقدية المتولدة من األنشطة التشغيلية إذ يمكن عد  

ة إذا كان لديها أثر االندثار يعد قليال على تدفقاتها النقدية من األنشطة الوحدة االقتصادية أكثر كفاء

 (66التشغيلية وتستخرج وفق المعادلة اآلتية:)جريوي، مصدر سابق:

=نسبة إثر االندثار 
 مصروف االندثار

 صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
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 (Profitability quality indicators )مؤشرات جودة الربحية: -ثانيا

األرباح  على الموجودات القروض وادارةالتأثير المتبادل لعناصر السيولة وادارة  إلىهذه النسب  تدل 

 في استغالل الوحدة االقتصاديةفي النهاية، وتقيس نسب الربحية كفاءة  الوحدة االقتصاديةالتي تحققها 

التمييز بين صافي الدخل  من خاللهامواردها بشكل أمثل لتحقيق األرباح، وهي تقدم معلومات يمكن 

تحديده بموجب أساس االستحقاق وصافي التدفق النقدي الذي يتم تحديده بموجب األساس  الذي يتم

عني لرقم مرتفع من صافي الدخل ال ي الوحدة االقتصاديةاألساس فإن تحقيق  النقدي، وعلى هذا

والعكس بالعكس، في حين كلما ارتفع صافي التدفق النقدي  بالضرورة أنها حققت تدفقا نقديا مرتفعا

 الوحدة االقتصاديةالعام كلما ارتفعت أرباح  خالل الوحدة االقتصاديةالتشغيلي الموجب الذي تحققه 

  ( واهم مؤشراتها ما يأتي: 268: 2008)مطر والسويطي، والعكس بالعكس

 (Operating Cash Indicator) النقدية التشغيلية: نسبة-أ

ا بعائد التدفق النقدي  في اإلنتاج والبيع مما يؤثر على الوحدة االقتصاديةويعكس سياسة  ،ويسمى أيضا

 ((Chotkunakitti,2005: 54 .الوحدة االقتصاديةمستوى السيولة ب

التشغيلية = النقدية نسبة
صافي التدفقات النقدية التشغيلية

صافي الدخل
  

 على توليد تدفق نقدي تشغيلي. الوحدة االقتصاديةتبين هذه النسبة مدى قدرة أرباح 

 (Operating Cash Flows Ratio) - نسبة التدفقات النقدية التشغيلية:-ب

يوضح هذا المؤشر درجة كفاءة السياسات االئتمانية في تحصيل النقدية وعدم تطبيق هذه النسبة في 

 (2002:9)الفضل ، -المصارف لعدم وجود مبيعات وتستخرج وفق المعادلة االتية: 

= نسبة التدفقات النقدية التشغيلية
 اجمالي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

صافي المبيعات
 

 Cash flow ratio from )نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي:-ج

operating activities per common share) 

توضح هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وتعكس قدرة  

 ( Gibson,2001:366على توزيع األرباح ) الوحدة االقتصادية

 وتوضح هذه النسبة بالعالقة االتية:

صافي التدفقات النقدية من األنشطة  =نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي 

 ألسهم العادية لنقدية لألسهم الممتازة / عدد االتوزيعات ا –التشغيلية 

 The ratio of return on): التشغيليةنسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية  -د

equity from operating cash flows) 

فاءة كلما ترتفع هذه النسبة كان ذلك مؤشرا إيجابيا على كف النسبة العائد على حقوق الملكية توضح هذه

 ( 2006:68 ،)عبيدات الوحدة االقتصادية

 وتحدد هذه النسبة بالعالقة االتية: 
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=الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية نسبة العائد على حقوق
صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

حقوق الملكية
  

 Ratio of return on assetsمن التدفق النقدي التشغيلي:)  الموجوداتنسبة العائد على -هـ

from operating cash flow) 

على توليد تدفقات نقدية تشغيلية، عندما ترتفع هذه  الوحدة االقتصاديةتبين هذه النسبة من قدرة أصول  

 في استخدام أصولها. وحافز للمزيد لالستثمار في المستقبل الوحدة االقتصاديةالنسبة يدل ذلك على كفاءة 

Cars law law&Mills,1991:45) Cars). 

 وتحدد هذه النـسبة بالعالقة االتية: 

التشغيلي= نسبة العائد على الموجودات من التدفق النقدي 
 صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

اجمالي الموجودات
  

 ((Funding policy assessment indicators مؤشرات تقييم سياسات التمويل: -ثالثا

 (214: 2013والموصلي،هناك مجموعة من النسب التي تخدم هذا الغرض منها ما يأتي: )الغصين 

تبين هذه النـسبة سياسة الوحدة  - (:dividends) Percentage of cashنـسبة التـوزيعات النـقدية-أ

االقتصادية في تـوزيع األرباح وتدل على ما إذا كـانت الوحدة االقتصادية تجلب نـقدية كـافية لدفع تلك 

ـد مقارنتها بالسنـوات السابقة لمعرفة مدى استقرار التوزيـعات، وتفيد هذه النـسبة أيضا المستثمرين عن

 التوزيـعات السنـوية على المساهمين. 

 وتـحدد بالعـالقة االتية:

نـسبة التوزيـعات النـقدية = 
صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية  

التوزيعات النقدية للمساهمين
  

 dividends)  Percentage of interest andنـسبة الفـوائد والتوزيـعات المقبـوضة-ب

received:)  .تبين هذه النـسبة األهمية لعوائد االستثمارات سواء من القـروض او في األوراق المـالية

 (62 :2013وتـحدد النـسبة بالعالقة االتية: )جريوي،

نـسبة الفـوائد والتـوزيعات المقـبوضة =
ةالمحقق من ايراد الفوائد و التوزيعات  التحصيالت النقدية 

 التدفقات النقدية الداخلة من االنشطة التشغيلية
  

نـسبة التـدفقات النـقدية الخارجة لألنـشطة االستثمارية إلى التـدفقات النقدية الداخلة من -ج

 (Ratio of cash flows out of investment activities to cash االنـشطة التمويلية

flows from financing activities)  

إلى النـسبة التـدفقات النـقدية الداخلة من األنشطة التمويلية على تمويل االستثمار في  هتشير هذ

الموجودات طويلة االجل لذا توفر للمستـثمرين والمقرضين معلومات عن كـيفية تمويل االستـثمار في 

مات عن كـيفية تمويل استثماراتهم الموجودات طـويلة االجل لذا تـوفر للمسـتثمرين والمقرضـين معلو

 من قبل إدارة الوحدة االقتصادية.

 وتحـدد بالعالقة االتية: 
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نـسبة التـدفقات النـقدية الخارجة لألنـشطة االستثمارية إلى التـدفقات النقدية الداخلة من االنـشطة 

= التمويلية
 التدفقات النقدية الداخلة من االنشطة التمويلية

التدفقات النقدية الخارجة لالنشطة االستثمارية
   

(: وهي قدرة الوحدة االقتصادية على تـعديل Financial flexibility)المـرونة المـالية -رابعا

أوضاعها في فتـرات التـعثر المالي وقدرتـها على مواجهة االحتياجات والفرص غير المـتوقعة وذلك 

من خالل الحصول على تـمويل او التخلص من بعض الموجودات غير التشغيلية نقدا او تـعديل عملياتها 

( ونـسبة تقييم المـرونة المـالية 206 :2000الصبان واخرون،)للشركة. لزيادة التـدفقات النقـدية الداخلة 

 (Kieso,et.al,2013:234تستخرج وفق المعادلة األتية: )

المعدل النقدي لتـغطية الديون =
صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

متوسط مجموع االلتزامات
   

لى سداد التـزاماتها من صافي التـدفقات النـقدية المتوقع ويوضح هذا المعـدل قـدرة الوحدة االقتصادية ع

من األنشطة التشغيلية دون الحـاجة إلى تـصفية او بـيع أيا من الموجودات المستعملة في العمليـات فهي 

تتشابه مع تغطية الديون النقدية المتداولة وألنه يستعمل متوسط إجمالي المطلوبات بدال من متوسط 

 ( 171: 1999داولة فإنه يعتمد نظرة بعيدة المدى إلى حد ما. )الدهراوي وهالل،المطلوبات المت

 Net cash flow relationship toالمالي ) النقدية باإلداء عالقة صافي التدفقات-20-3-2

financial performance) 

إثر صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على األداء المالي: توضح التدفقات النقدية -أوال

ا على تقييم  التشغيلية كيفية الحصول على النقد من أنشطة الوحدة االقتصادية وتساعد المستثمرين أيضا

ويل، ويجب أن تكون أداء الوحدة االقتصادية من حيث احتمالية الحصول على النقد على المدى الط

التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية هي المصدر الرئيس للنقد للوحدة االقتصادية. من ناحية 

أخرى، تشير التدفقات النقدية السلبية الناتجة عن األنشطة التشغيلية إلى ضعف جودة األرباح، وال يمكن 

 ( 65: 2019 للشركة أن تنمو في المستقبل. )الزهاري، زواويد،

إثر صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية على األداء المالي: تعكس التدفقات النقدية من -ثانيا

األنشطة االستثمارية مدى نمو وتوسع الوحدة االقتصادية، وكذلك المبلغ المستثمر في أعمالها 

الموجودات غير المتداولة، من  واستثمارات األسهم في الوحدات األخرى. باإلضافة إلى التخلص من

خالل تحليل عناصر الميزانية من جانب الموجودات، وكذلك البحث عن الموجودات الثابتة ومشاريع 

الموجودات طويلة األجل، يمكن أيضا ااستخدام صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمارية 

االنكماش المستقبلي للوحدة اقتصادية. يشير صافي  بوصفها مؤشراا عما إذا كان ذلك ممكنا في النمو أو

التدفقات النقدية السلبية من أنشطة االستثمارية إلى إمكانية نمو األرباح. يعد صافي التدفقات النقدية من 

األنشطة االستثمارية موجبة، مما يشير إلى أن الوحدة قد حققت أصولها الثابتة. كما يوضح مدى 

رباح وتدفقات نقدية مستقبلية، لذلك ينعكس ذلك في األداء المالي للوحدة تخصيص الموارد لتحقيق أ

 (. 98: 2016االقتصادية من حيث الربحية. )الختاتنة،

ثر صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية على األداء المالي: تتطلب التدفقات النقدية من أ-ثالثا

ألجل وبنود حقوق الملكية في الميزانية العمومية، األنشطة التمويلية دراسة المطلوبات طويلة ا

را والحصول على النقد أو استخدامه من خالل األسهم والسندات والقروض. باإلضافة إلى كونها مؤش

ا في التنبؤ بحقوق  على مدى دفع الوحدة االقتصادية ألرباح األسهم للمساهمين، فإنها تساعد أيضا
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(. Soewignyo,2017 :231 Soewignyo&ق بالتدفقات النقدية. )ومطالبات مقدمي األموال فيما يتعل

 -وسنعرض العالقة بين التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي حسب االتي: 

 عالقة صافي التدفقات النقدية مع مؤشرات السيولة1-

على قائمة تعد مؤشرات التدفقات النقدية من مؤشرات السيولة األكثر موثوقية من المؤشرات المعتمدة 

الدخل والميزانية العمومية مثل نسبة الحالية او نسبة السيولة السريعة، إذ ان بيانات الميزانية العمومية 

ثابتة تقيس فترة زمنية واحدة، اما قائمة الدخل فتحتوي على العديد من المخصصات غير النقدية مثل 

لتغييرات في البيانات األخرى التي تركز على )اإلطفاء واالندثار( بينما تسجل قائمة التدفقات النقدية ا

والدائنون  نبه المساهمون من النقدية المتاحة للتشغيل واالستثمار والتمويل. إذ يعتمد المقرضو مما يهت

اعتمادا تاما على مؤشرات قائمة التدفقات النقدية، وذلك ألنها تعطي المزيد من المعلومات حول قدرة 

وفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسداد مقارنة بنسب راس المال العامل في الميزانية الوحدة االقتصادية على ال

العمومية وتدل المؤشرات التقليدية إلى حجم السيولة المتاحة للوحدة االقتصادية في تاريخ واحد في 

 الماضي. 

منية، ويقارن ذلك في حين تختبر مؤشرات التدفقات النقدية مقدار النقد الذي تم انشاؤه على مدار فترة ز

بااللتزامات على المدى القريب مع إعطاء صورة واضحة عن الموارد التي يمكن للوحدة االقتصادية 

، إذا فان قوة وضعف السيولة تتأثر بمدى Noor,et.al,2012:238)السيطرة عليها للوفاء بااللتزامات.)

جبا فانه يعني وجود فائض نقدي ، ،في حال كان مو ةتوفير صافي تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلي

وتستطيع الوحدة االقتصادية استخدامه في سداد ديونها، او توسيع أنشطتها االستثمارية ، وفي حالة 

العكس فيعني انها بحاجة للبحث عن مصادر تمويل لسد العجز اما عن طريق االقتراض من وحدات 

 (.22 2012:.)السليماني ،اأخرى او عن طريق بيع استثماراته

 العالقة بين صافي التدفقات النقدية ومؤشرات الربحية 2-

ان ربحية الوحدة االقتصادية هي المحصلة النهائية لمختلف قرارات اإلدارة، لذلك يقاس نجاح أي وحدة 

اقتصادية مالية في قدرتها على تحقيق األرباح. إذ يتطلب ذلك تحقيق التوافق بين صافي التدفقات النقدية 

لكونهما يؤثران في بعضهما بعض، أي تؤدي التدفقات النقدية اإليجابية سيولة جيدة، ومن ثم  والربحية

سيساعدها على االستمرار والبقاء في توليد عوائد مرتفعة والتي بدورها ستعيد استثمار تلك األرباح في 

إلى ان صافي  ان نجمع النتائج البحثية نقنوات أكثر ربحية مما سينعكس إيجابيا على نموها. ويمك

 ( Guda,2013:3)التدفقات النقدية يرتبط بعالقة إيجابية مع الربحية. 

 العالقة بين صافي التدفقات النقدية ونسب المديونية3-

 ا، أي تستطيع عن طريقه تلبية احتياجاتهالوحدات االقتصاديةيمثل رأس المال الديمومة األساسية لعمل 

التمويلية لذلك تعد  ا،أي يمكن الحصول عليها من  خارج وداخل الوحدة االقتصادية لسد احتياجاته

سياسة الديون من اهم القرارات الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الوحدة االقتصادية في 

فقات النقدية هي مقياس االقتراض ،ألنها الوسيلة التي يمكن تنفيذها لزيادة رصيد النقدية ،لذلك ان التد

الوحدات مقارن بالربح ،وذلك الن يستبعد البنود غير نقدية كا االندثار السيما في  يافضل لتمويل الداخل

التي تفضل التمويل الداخلي بدال من التمويل الخارجي ،وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل  االقتصادية

مة سوف يؤدي إلى عدم توفير األموال وسيحمل بصورة سلي وحداتومن ثم عدم إدارة الالخارجي 

 (.Matemilola,et.al:2014) الوحدة االقتصادية خسائر
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في  ةمعين المطلوباتاو  لموجوداتيعني تحديد المبلغ المسجل لان القياس المحاسبي  قيتبين مما سب

أداة لقياس االحداث بوصفها يتم استخدام المؤشرات والنسب المالية والمعامالت المالي، إذ  قائمة المركز

نسب معدل دوران الموجودات  تستخلصكأن  تحليل المحاسبياالقتصادية وتستعمل باألخص في ال

عملية اثبات اإليرادات  نالنسب، اس المال العامل او نسبة التداول إلى اخره من أومعدل دوران ر

دف قياس النتائج وعرضها بطريقة والنفقات في المحاسبة يتم باتباع أسس محاسبية متعارف عليها به

قائمة تدفقات النقدية من القوائم الهامة ( حيث 7مناسبة، كذلك تم التطرق إلى المعيار المحاسبي الدولي )

، فهي الحجر األساس للتحليل المالي، IAS( 7جدا واإللزامية في النظام المحاسبي المالي حسب المعيار )

مة لمستعملي القوائم المالية عن كل المتحصالت والمدفوعات والغرض منها هو توفير معلومات مالئ

ومقدار التغير في  خدمتخالل المدة، أي معرفة مصادر النقدية وفيما است وحدة االقتصاديةالنقدية لل

 دتعإذ  ،رصيد النقدية خالل المدة، وتحديد مصادر االختالف بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية

مة في تحديد نقاط القوة ئألنها مال األداء الماليدفقات النـقدية مفيدة في عملية تقييم مؤشرات قائمة الت

وحدة والضعف ومن اهم األغراض التي تخدمها قائمة التدفقـات النـقدية هو قدرتها على تقييم السيولة لل

ان عالقة صافي المالية ،ووتوفير معلومات ذات فائدة لكل من اإلدارة ومستخدمي القوائم  االقتصادية

توضح التدفقات النقدية التشغيلية كيفية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على األداء المالي  

ا  لوحدة االقتصاديةالحصول على النقد من أنشطة ا وحدة على تقييم أداء ال وتساعد المستثمرين أيضا

البحث عن  ارية على األداء المالي توضحاالقتصادية ،اما عالقة التدفقات النقدية من األنشطة االستثم

التدفقات النقدية الصافية الناتجة  استخدام ا، يمكن أيضالثابتةالموجودات الثابتة ومشاريع الموجودات 

كمؤشر عما إذا كان ذلك ممكنا، اما عالقة صافي التدفقات النقدية من األنشطة   يةعن أنشطة االستثمار

تتطلب دراسة المطلوبات طويلة األجل وبنود حقوق الملكية في الميزانية التمويلية على األداء المالي 

  العمومية، والحصول على النقد أو استخدامه من خالل األسهم والسندات والقروض.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 "الجانب العملي باستخدام التحليل المالي لمؤشرات التدفقات النقدية

 "المالي مؤشرات األداءو

  .بحثعن الشركات عينة ال مختصرةنبذة  -المبحث األول: 

 .بحثنات المالية للشركات عينة اللبيااتحليل  -المبحث الثاني: 
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 الفصل الثالث 

مؤشرات األداء و"الجانب العملي باستخدام التحليل المالي لمؤشرات التدفقات النقدية 

  "المالي

  

  -تمهيد: 

هذا الفصل الجانب التطبيقي للبحث والذي يتضمن عينة من الشركات الصناعية العراقية سيتم تناول في 

العراقية للسجاد والمفروشات، شركة  الوحدة االقتصاديةالمدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وهي )

للصناعات  بغداد للمشروبات الغازية، شركة الكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية، شركة المنصور

(، ونبذة تعريفية مختصرة 2020,2019,2018الدوائية ، شركة بغداد لصناعة مواد التغليف( للسنوات )

لقد أصبح موضوع األسواق المالية يحظى باهتمام كبير في الدول عن سوق العراق لألوراق المالية 

سوق العراق لألوراق المالية على انه  إلىوكان ينظر  ،المتقدمة وكذلك في الدول النامية على حد سواء

الربح مستقلة اداريا وماليا وله الحق في تملك األموال المنقولة وغير  إلىشخصية معنوية غير هادفه 

يعمل السوق بأشراف من هيئة  إذعليمات هيئة األوراق المالية، المنقولة من ضمنها العقارات ،ويلتزم بت

 –الزراعية  –الصناعية  –التأمين  –المصارف سعة قطاعات )يضم ت،واألوراق المالية العراقية 

 .التحويل المالي(-االتصاالت –الفنادق والسياحة  –الخدمات  –االستثمارات 

 

  -وقد تضمن هذا الفصل مبحثين هما: 

 . ة مختصرة عن الشركات عينة البحثنبذ -المبحث األول: 

.نات المالية للشركات عينة البحثلبياتحليل ا -المبحث الثاني: 
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  المبحث األول

 " ه مختصرة عن الشركات عينة البحث"نبذ

لقد أصبح موضوع األسواق المالية يحظى باهتمام كبير في الدول المتقدمة وكذلك في الدول النامية على 

المدخرات الوطنية وتوجيه تلك المدخرات في  جمعحد سواء، وذلك لدور الذي تقوم به هذه األسواق في 

تمع واألسواق المالية، مثل قنوات استثمارية تدعم االقتصاد الوطني وتزيد من معدالت الرفاه ألفراد المج

بقية األسواق فهي مكان يتم فيه تبادل بين بائع ومشتري السلعة، اما في هذه السوق فتتمثل السلعة باألوراق 

المالية متعددة االشكال إذ تتحد األسعار في األسواق المالية نتيجة العرض والطلب لمنتجات السوق ،إذ 

راق اق المالية والشركات الصناعية المدرجة في سوق العسيتناول هذا المبحث سوق العراق لألور

 . لألوراق المالية عينة البحث

   الشركات عينة البحثنبذة تعريفية عن -1-1-3

التأمين  –قطاعات هي )المصارف  تسع إلىتصنف الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية 

التحويل المالي( -االتصاالت –الفنادق والسياحة  –الخدمات  –االستثمارات  –الزراعية  –الصناعية  –

لصناعي بوصفها مجتمع القطاع ا الباحثإذ تبلغ القيمة االسمية لكل سهم دينار عراقي واحد، واختارت 

( شركات 4شركة ) 20)،إذ يبلغ عدد مجموع الشركات المدرجة في القطاع الصناعي ) عينة للبحث

( شركات من القطاع الصناعي 5) الباحثلحسابات الختامية لها، حيث اختارت متوقفة نتيجة عدم تقديم ا

العراقية للسجاد والمفروشات ،شركة بغداد للمشروبات الغازية ،شركة الكندي  الوحدة االقتصاديةوهي)

،شركة بغداد لصناعة مواد التغليف( ولم شركة المنصور الدوائية ،إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية 

ولم  2018-2020م اختيار عدد أكبر نتيجة عدم اكتمال البيانات المالية ألغلب الشركات لفترة الدراسة يت

يتم اختيار عدد اقل الن اختيار عينة اقل من العدد الذي تم اختياره تكون عينة ضعيفة في عملية التحليل 

  -الشركات كاالتي: ، ويمكن توضيح هذه

 والمفروشات لسجادالعراقية ل االقتصادية الوحدةنبذة تعريفية عن -أوال: 

 ةشركبوصفها  ، أسستوهي احدى الشركات الفعالة في االسواق العراقية التي تتميز بوفرة منتجاتها

برأسمال قدره  (10\5\ 1989) ( في3279بموجب شهادة التأسيس رقم )مساهمة خاصة ذات 

( مليون دينار بهدف سد احتياجات البلد من المفروشات األرضية والسجاد النافذ 5,000,000)

دوائر الدولة القطاع  إلىوالجواريب بمختلف األنواع وكذلك تم تصنيع المرشحات الميكانيكية والفالتر 

  .المختلطو الصناعي الخاص

 

 نبذة تعريفية عن شركة بغداد للمشروبات الغازية-ثانيا: 

( وتعديالته 1983( لسنة )36وفق قانون الشركات )1989)مساهمة خاصة تأسست سنة )وهي شركة 

وهو انتاج  ( دينار للممارسة نشاطها الرئيس70,000,000س مال قدره )أتأسست برإذ ك، النافذة ان ذل

اندمجت مع بعض الشركات بهدف التوسع في انتاجها،  (2017)وفي سنة  الغازيةوتعبئة المشروبات 

العقارية وتعبئة المياه الصحية  ةركة ينابيع الزوراء لتجارة العامة والمقاوالت االستثماريمنها ش

الوحدة تم اكتمال تأسيس  إذ والمشروبات الغازية والعصائر المحدود، لذلك اضافت خطوط إنتاجية جديدة،

( بتاريخ 3315ش )\سجيل الشركات المرقم مبصدور شهادة التأسيس بموجب كتاب دائرة ت االقتصادية

((1989\3\23. 
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 نبذه تعريفية عن شركة الكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية  -ثالثا: 

( بوصفها شركة ذات مساهمة مختلطة متخصصة (1990تزاول اعمالها عام  الوحدة االقتصاديةبدأت 

ً إنتاج( لقاحا بوصفها (18باانتاج كافة المستلزمات البيطرية ،إذ بدأت ممارسة عملها ب  ، وكانت اً اوليا

اذ تأسست برأس مال قدره  لسد الحاجة، يما يكف 2012تنتج منذ تأسيسها ولغاية سنة  الوحدة االقتصادية

تغير األوضاع االقتصادية وانفتاح السوق للسلع المستوردة غذى األسواق المحلية  ،اي 15,000,000

تدني مستوى اإلنتاج، أصبحت تتكبد الخسائر بعدما كانت تحقق أرباحا أي وصلت خسائر  إلىمما ادى 

األساسية  الوحدة االقتصادية،ومن اهداف  الوحدة االقتصادية% من رأس مال 70 إلى الوحدة االقتصادية

ة من أهمها المساهمة في دعم االقتصاد الوطني عن طريق نشاطها في توفير اللقاحات الوطنية الواقي

االمراض لحماية الصحة العامة من االمراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية ومن اجل تحقيق هذه 

انتاج اللقاحات واألدوية البيطرية ،إذ تسعى ألجراء البحوث  إلى الوحدة االقتصاديةاألهداف سعت 

اللقاحات وتسويقها والدراسات فضال عن تبادل الخبرات مع الجهات العلمية األخرى في مجال تطوير 

 وتسهيل مهمة السيطرة على االمراض. 

 نبذه تعريفية عن شركة المنصور الدوائية -: رابعا  

تهدف إلى تطوير ودعم الحركة ، حيث  (8,000,000)تأسست برأس مال قدره  وهي شركة مساهمة

 الوحدة االقتصاديةالصناعية في العراق وتعزيز االقتصاد الوطني وتطويره في المجال الدوائي، إذ تمتلك 

خطوط إنتاجية وهي )خط انتاج المشروبات، خط انتاج الماء المقطر، خط انتاج الحبوب( أي اغراق 

با في المبيعات السوق الحالي، وذلك بسبب عدم وجود السوق باألدوية المستوردة وبأسعار مرتفعة إثر سل

حماية للمنتجات الوطنية من المنافسة األجنبية، ومازال المنتج الوطني ال يخضع للحماية لحد االن 

 والتتوفر أي تسهيالت مالية وضريبية للمصانع الوطنية بل على العكس ازدادت نسبة الضرائب.

  نبذة تعريفية عن شركة بغداد لصناعة مواد التغليف -: خامسا  

استنادا المادة  الوحدة االقتصاديةإذ صدرت إجازة تأسيس  27\5\1962وهي شركة مساهمة تأسست سنة 

( باسم شركة صناعة 620( بالشهادة رقم )(1961( سنة 31الخامسة من قانون التنمية الصناعية رقم )

( براس مال قدره 12\5\1962( في )1\142)رة التجارة رقم ش الكارتون االهلية حسب قرار وزا

أصبح شركة بغداد لصناعة  الوحدة االقتصاديةمائتان وخمسون ألف دينار، إذ تم تغيير اسم  250000

 إلى( 540000000( إذ تمت زيادة رأس المال من )30\8\1987مواد التغليف المساهمة اعتبارا من)

 الوحدة االقتصادية( مدفوعة بالكامل وبموافقة دائرة التسجيل على ذلك ،وهدف هذه 1080000000)

 الوحدة االقتصاديةتوقعات  نالعمل في صناعة مواد التغليف لصنع صناديق وطبع الكارتون. وم

لمستقبلها دراسة إقامة مشروع إضافي للشركة عن طريق االستثمار اما لصناعة مشروع مشابه لصناعتنا 

الوحدة ياس الورقية للسمنت او المناديل الورقية اوصناعة عجينة الورق، وكذلك تحديث مكائن كاألك

مكائن  إلىبحاجة ماسة  الوحدة االقتصاديةباالعتماد على الذات عن طريق االستثمار إذ ان  االقتصادية

  متطورة منها الطباعة واستبدال عدت مكائن حديثة لصنع صناديق الكارتون.
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 المبحث الثاني 

  "نات المالية للشركات عينة البحثلبيا"تحليل ا

يتضمن هذا المبحث عملية احتساب المؤشرات المالية لقائمة التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي 

( مؤشرا يخص 12( على التوالي، وباعتماد )2020,2019,2018للشركات عينة الدراسة وللسنوات )

( 23( مؤشرا يتعلق باألداء المالي ليكون اجمالي عدد المؤشرات المعتمدة )11النقدية و)قائمة التدفقات 

 .مؤشراً 

 تحليل البيانات المالية لشركة العراقية لصناعة السجاد والمفروشات.  -1-2-3

 -ويمكن توضيح هذه المؤشرات من خالل االتي: 

يمكن توضيح -عراقية لصناعة السجاد والمفروشات: تحليل مؤشرات التدفقات النقدية لشركة ال 1 -

التدفقات النقدية للشركة العراقية لصناعة السجاد والمفروشات للسنوات مؤشرات 

 ( ادناه.7( وكما موضح بالجدول )2020,2019,2018)

 (7جدول )

 مؤشرات التدفقات النقدية لشركة العراقية لصناعة السجاد والمفروشات.

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات ت

مؤشر جودة  1

 السيولة 

نسبة تغطية الدين المتداول=  أ

صافي التدفقات النقدية من 

االلتزامات ÷ األنشطة التشغيلية 

 المتداولة 

0.013 0.468 0.408 

نسبة كفاية التدفقات النقدية من  ب  

األنشطة التشغيلية = التدفقات 

من األنشطة الداخلة النقدية 

االحتياجات النقدية ÷ التشغيلية 

 األساسية 

1.022 1.893 2.496 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  ج  

النفقات الرأسمالية =صافي  إلى

÷ التدفقات النقدية التشغيلية 

التدفقات النقدية الخارجة للنفقات 

 االستثمارية  

35.216 0.230 -94.773 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  د  

صافي التدفقات النقدية =  إلى

صافي التدفقات النقدية التشغيلية 

 صافي التدفقات النقدية ÷ 

1.029 0.299- 1.572 

= مصروف  نسبة اثر االندثار هـ   

صافي التدفقات ÷  االندثار

 النقدية من األنشطة التشغيلية 

0.724 0.056 0.0004 

 18.059-% %0.469 %7.601 متوسط جودة السيولة 
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  مؤشرات   2 

جودة 

 الربحية 

مؤشر النقدية التشغيلي  أ

=صافي التدفقات النقدية 

 صافي الدخل ÷ التشغيلية 

0.043 1.149 1.401 

نسبة التدفقات النقدية =صافي  ب  

التدفقات النقدية من األنشطة 

 صافي المبيعات ÷ التشغيلية 

14.385 29.01 1618.2 

نسبة التدفقات النقدية من  ج  

األنشطة التشغيلية للسهم 

العادي= صافي التدفقات 

 –النقدية من األنشطة التشغيلية 

التوزيعات النقدية لالسهم 

المتوسط المرجح ÷ الممتازة 

 لالسهم العادية

0.026 1.096 1.105 

نسبة العائد على حقوق الملكية  د  

النقدية التشغيلية = من التدفقات 

صافي التدفقات النقدية من 

حقوق ÷  ةاألنشطة التشغيلي

 الملكية 

0.006 0.218 0.203 

 الموجوداتنسبة العائد على  هـ   

من التدفق النقدي التشغيلي = 

صافي التدفقات النقدية من 

اجمالي ÷ األنشطة التشغيلية 

  الموجودات

0.004 0.148 0.135 

 %   324.208 %6.324 %2.893 الربحيةمتوسط جودة 

مؤشرات  3

تقييم 

سياسات 

 التمويل

نسبة التوزيعات النقدية =  أ

صافي التدفقات النقدية من 

÷ األنشطة التشغيلية 

 التوزيعات النقدية للمساهمين 

0.043 1.149 1.401 

نسبة الفوائد والتوزيعات  ب  

المقبوضة = المتحصالت 

النقدية المحققة من ايراد الفوائد 

التدفقات النقدية ÷ والتوزيعات 

 الداخلة من األنشطة التشغيلية 

0 0    0 

 %1.401 %1.149 %0.043 متوسط مؤشرات تقييم سياسات التمويل 

 باالعتماد على البيانات المالية لشركة العراقية لصناعة السجاد والمفروشات. الباحثمن اعداد  -المصدر:

( سنة 0.468اعلى نسبة له ) مؤشر تغطية الدين المتداول( أعاله بلغ 7نالحظ من خالل الجدول )

الوحدة متعلقة بالسيولة بحيث تكون ينخفض مستوى المخاطر الأي كلما ارتفعت هذه النسبة  (2019)

قادرة على الوفاء بجميع أو بجزء من االلتزامات  العراقية لصناعة السجاد والمفروشات االقتصادية

 ً كفاية التدفقات النقدية من  . وبلغت نسبةالمتداولة من خالل تدفقاتها النقدية التي يتم توليدها داخليا

لمؤشر بسبب ارتفاع ( يالحظ ارتفاع هذا ا2020( سنة )2.496اعلى مؤشر له ) األنشطة التشغيلية

بينما بلغ مؤشر نسبة التدفقات النقدية التشغيلية . الوحدة االقتصاديةتدفقاتها النقدية أي يغطي احتياجات 

ي التدفقات النقدية التشغيلية ارتفاع صافبسب ( 2018( سنة )35.216مؤشرتها ) ىاعلالرأسمالية  إلى

كان أي كلما  الرأسمالية،يكون مؤشرا مرتفعا في قياس تغطية صافي التدفقات النقدية التشغيلية للنفقات  إذ
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الزيادة النقدية من النشاط التشغيلي في تسديد  استخدام من الوحدة االقتصاديةالمؤشر أكبر فهذا يمكن 

( سنة 1.572فقد بلغ اعلى مؤشر له ) مؤشر نسبة التدفقات النقدية التشغيلية. اما ديونها المستحقة

زمة في تحقيق التدفقات النقدية الال الوحدة االقتصاديةقدرة ( فأن ارتفاع هذا المؤشر دليل على 2020)

( سنة 0.724بلغ اعلى مؤشر له ) مؤشر نسبة إثر االندثاركما نالحظ  .من نشاطها االعتيادي الجاري

 الوحدة االقتصاديةيمكن عد  غير جيد، بينما انخفاض هذا المؤشر يكون مؤشراً ( اي كلما ارتفع 2018)

يبين سياسة  2020)( سنة )1.401بلغ اعلى مؤشر له ) مؤشر النقدية التشغيلي إذ نالحظ كفاءة.أكثر 

( 1618.2) فقد بلغ اعلى مؤشر له التدفقات النقدية ةمؤشر نسباما من البيع والشراء.  الوحدة االقتصادية

نسبة  مؤشربلغ  . إذهذا المؤشر درجة كفاءة السياسات االئتمانية في تحصيل النقدية يبين( 2020سنة )

( اي ان 2020( سنة )1.105اعلى مؤشر له ) التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العادي

هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية  ارتفاع هذه النسبة يعد مؤشرا جيدا، اي تبين

نسبة العائد على . كما نالحظ على توزيع األرباح الوحدة االقتصاديةقدرة  وتعكسمن األنشطة التشغيلية 

( اي كلما ارتفعت 2019( سنة )0.218بلغ اعلى مؤشر له ) حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية

من  الموجودات. اما نسبة العائد على الوحدة االقتصاديةن ذلك مؤشرا إيجابيا على كفاءة النسبة كا هذه

تشير ( أي كلما ارتفعت هذه النسبة 2019( سنة )0.148التدفق النقدي التشغيلي فقد بلغ اعلى مستوى له )

نالحظ  االمستقبل .بينم يأصولها وحافز للمزيد من االستثمار ف استخدامفي  الوحدة االقتصاديةكفاءة  ىإل

تبين هذه النـسبة سياسة اي ( 2020( سنة )1.401بلغ اعلى مؤشر له) مؤشر نسبة التوزيعات النقدية

تجلب نـقدية كـافية لدفع  الوحدة االقتصاديةا كـانت إذفي تـوزيع األرباح وتدل على ما  الوحدة االقتصادية

تلك التوزيـعات، وتفيد هذه النـسبة أيضا المستثمرين عنـد مقارنتها بالسنـوات السابقة لمعرفة مدى 

ً  نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضةاما  استقرار التوزيـعات السنـوية على المساهمين.  فقد بلغت صفرا

العراقية لصناعة  الوحدة االقتصاديةفوائد وتوزيعات لدى  للسنوات الثالثة على التوالي، وذلك لعدم وجود

  .السجاد والمفروشات

يعكس  أي يعد مؤشرا جيداً  ،(2020المؤشرات لسنة ) أفضلدية نالحظ قمن خالل مؤشرات التدفقات الن

 كفاءة اإلدارة، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية.

يمكن توضيح  -: المالي لشركة العراقية لصناعة السجاد والمفروشاتتحليل مؤشرات األداء  -2

( 2020,2019,2018مؤشرات األداء المالي لشركة العراقية لصناعة السجاد والمفروشات للسنوات )

   وكما موضح في الجدول ادناه.
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 (8جدول )

 مؤشرات األداء المالي لشركة العراقية لصناعة السجاد والمفروشات.

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات ت

 =لنسبة التداو أ نسب السيولة 1

÷ المتداولة  الموجودات

 المتداولة  المطلوبات

3.085 3.084 2.946 

نسبة السيولة السريعة =  ب  

-المتداولة  الموجودات

 المطلوبات÷ المخزون 

 طويلة االجل

2.660 2.726 2.637 

 %2.792 %2.905 % 2.873 متوسط مؤشر السيولة     

2     

 

العائد على المبيعات  أ نسب الربحية 

=صافي الربح بعد 

صافي ÷الضريبة 

 المبيعات 

329.8 39.605 1154.64 

 الموجوداتالعائد على  ب  

=صافي الربح بعد 

مجموع ÷ الضريبة 

 الموجودات

0.095 0.203 0.096 

العائد على حقوق الملكية  ج  

= صافي الربح بعد 

 حقوق الملكية ÷الضريبة 

0.139 0.189 0.145 

 %384.960 %13.332 %110.011 متوسط نسب الربحية 

نسب  3

 المديونية

نسبة اجمالي الديون =  أ

اجمالي ÷ اجمالي الديون 

 100×  الموجودات

0.316 0.317 0.332 

حقوق  إلىنسبة الديون  ب  

الملكية =مجموع الديون 

 حقوق الملكية÷

0.462 0.465 0.498 

 %0.415 %0.391 %0.389 متوسط  نسب المديونية

الموجودات  نمعدل دورا أ نسب النشاط 4

÷ =صافي المبيعات 

 مجموع الموجودات 

0.0002 0.005 0.00008 

الموجودات  نمعدل دورا ب  

الثابتة = صافي المبيعات 

 الموجودات الثابتة ÷ 

0.011 0.256 0.004 

معدل دوران راس المال  ج  

العامل =صافي المبيعات 

متوسط راس المال ÷ 

 العامل

0.0004 0.007 0.0001 

 %0.0013 %0.0893 %0.0116 متوسط نسب النشاط
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حصة السهم العادي =   نسب السوق 5

صافي الدخل الموزع على 

÷ حملة األسهم العادية 

 عدد األسهم العادية 

0.597 0.954 0.788 

 %0.788 %0.954 %0.597 متوسط نسب السوق

 .والمفروشات باالعتماد على البيانات المالية لشركة العراقية لصناعة السجاد الباحثمن اعداد  -المصدر:   

نسبة العراقية للسجاد والمفروشات بلغت  الوحدة االقتصادية( أعاله لبيانات 8الجدول )يالحظ من خالل 

( إذ تقيس هذه النسبة مدى قدرة المشروع على الوفاء 2018( سنة )3.085اعلى مستوياتها ) التداول

بعضها قد بالتزاماته القصيرة االجل والتي يحل اجلها في المدة القصيرة والتي عادة تقل عن سنة مالية و

. 2020)( سنة )2.946يحل خالل شهر من تاريخ الميزانية مثل المصاريف المستحقة، في حين انخفض )

( إذ كلما ارتفعت هذه 2019( سنة )2.726فقد بلغ اعلى معدل له ) السيولة السريعة ةمؤشر نسباما 

متداولة لدى شركة السجاد والمفروشات تمكنها من سداد خصومها  تدل على وجود موجودات فأنهاالنسبة 

 إلىالثابتة  الموجوداتتحويل من  إلىدون الحاجة  الوحدة االقتصاديةمن ديون ومستحقات متأخرة على 

المتداولة اقل من  الموجودات( يدل هذا على ان 2020( في سنة )2.637سيولة، بينما انخفضت )

غير قادرة على سداد خصومها قصيرة االجل  الوحدة االقتصاديةضح هذا ان المتداولة يو المطلوبات

في وضع مالي غير جيد، وهذه النسبة اكثر تحفظ من النسبة السابقة  االقتصادية ويوضح هذا ان الوحدة

تحويله النقد خالل سنة ، إذ يعود سبب  إلى، فهي تستبعد المخزون من نسبة التداول بافتراض عدم القدرة 

مؤشر العائد وقت . اما  إلىسيولة يحتاج  إلىعملية تحويل المخزون السلعي  األنابعاد المخزون السلعي 

يدل على  هالمؤشر فانإذ كلما ارتفع هذا ( 2020( سنة )1154.64فقد بلغ اعلى مؤشر له ) على المبيعات

جيد، بينما االستثمار هو عائد كما ان العائد المتولد من  دة االقتصاديةالوحة على التكاليف في سيطرة جيد

يدل هذا على انخفاض ربحية شركة السجاد والمفروشات.  (2019( سنة )39.605انخفاض هذه النسبة )

( نالحظ ارتفاع هذا المؤشر 2019( سنة )0.203فقد بلغ اعلى مستوياته ) الموجوداتالعائد على اما 

( 2018( سنة )0.095كفاءة سياسة اإلدارة االستثمارية والتشغيلية، بينما انخفاض هذا المؤشر )يدل على 

بشكل فعال او منتج والمعلومات الالزمة  الموجودات استخداملم تستطيع  الوحدة االقتصاديةان  يدل على

مؤشر العائد على حقوق بينما بلغ  الدخل والميزانية. تيلنسبة يمكن الحصول عليها من قائملحساب هذه ا

( وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة بالنسبة لمتوسط الصناعة 2019( سنة )0.189اعلى مستوياته ) الملكية

او لسنوات سابقة للشركة نفسها دل ذلك على حالة إيجابية وجيدة ألداء شركة السجاد والمفروشات، اما 

غير جيد، وبالتالي على  الوحدة االقتصاديةداء ( هذا يعد ان أ2018( سنة )0.139انخفاض هذا المؤشر )

، فقد بلغ نسب المديونيةمراجعة سياستها وخططها من اجل تصحيحها. اما  الوحدة االقتصاديةإدارة 

(، 2018( سنة )0.316(، وانخفض )2020( سنة )0.332اعلى مؤشر له ) اجمالي الديون ةمؤشر نسب

. بينما ، وبالتالي نسبة مساهمة حقوق الملكيةالموجوداتمساهمة القروض في تمويل نسبة ال هذه تقيس

ان ارتفاع  ( إذ2020( سنة )0.498بلغ اعلى مؤشر له )حقوق الملكية  إلىالديون  ةمؤشر نسبنالحظ 

على خدمة دينها وزيادة مخاطر  الوحدة االقتصاديةاالت عدم قدرة عن زيادة احتم رهذا المؤشر يعب

، إذ انخفض هذا المؤشر اإلفالس إلىالمستثمرين والمقرضين الن عدم القدرة على خدمة الدين قد يؤدي 

ى االقتراض لدى عن حماية أفضل للدائنين وعن وجود قدرة كامنة عل هذا يعبرف( 2018( سنة )0.462)

( 0.005اعلى مستوياته ) الموجوداتدوران  لمؤشر معد، فقد بلغ نسب النشاطاما  .الوحدة االقتصادية

، بينما انخفض هذا الموجودات استخدام( كلما ارتفع هذا المعدل دل على كفاءة اإلدارة في 2019سنة )

اعلى معدل الثابتة  الموجوداتبلغ معدل دوران (. كما نالحظ أنه 2020( سنة )0.00008المؤشر )

جيد للطاقة اإلنتاجية، أي انخفض هذا المعدل  استخدام( فهذا االرتفاع يدل على 2019( سنة )0.256)

( سنة 0.007بلغ اعلى مستوياته ) س المال العاملمعدل دوران رأ(. بنما نالحظ 2020( سنة )0.004)
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اعلى  مؤشر حصة السهم العاديبلغ  نسب السوق(. بينما 2020( سنة )0.0001(، وانخفض )2019)

نصيب السهم العادي الواحد من األرباح دل ذلك على  اعارتف( حيث ان 2019( سنة )0.954مؤشر له )

، بينما ، ألن ارتفاعه يؤثر بشكل ايجابي على سعر السهم في السوقالوحدة االقتصاديةزيادة كفاءة 

 (.2018( سنة )0.597انخفض )

 ة لشركة بغداد للمشروبات الغازية. تحليل البيانات المالي -2-2-3

 -ويمكن توضيح هذه المؤشرات من خالل االتي: 

يمكن توضيح مؤشرات التدفقات  -تحليل مؤشرات التدفقات النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية:  -1

( 9وكما موضح بالجدول ) ،( 2020,2019,2018النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية للسنوات )

 .هادنا

 (9جدول )

 النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازيةمؤشرات التدفقات 

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات ت

مؤشر جودة  1

 السيولة 

نسبة تغطية الدين المتداول =  أ

صافي التدفقات النقدية من 

المطلوبات ÷األنشطة التشغيلية 

 المتداولة

3.073 2.954 1.977 

نسبة كفاية التدفقات النقدية من  ب  

التشغيلية= التدفقات األنشطة 

÷ النقدية من األنشطة التشغيلية 

 االحتياجات النقدية االساسية

-3.088 7.241 25.809- 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  ج  

النفقات الرأسمالية =صافي  إلى

÷  ةالتدفقات النقدية التشغيلي

التدفقات النقدية الخارجة 

 للنفقات االستثمارية 

0 0 0 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  د  

صافي التدفقات النقدية  إلى

=صافي التدفقات النقدية 

صافي التدفقات ÷ التشغيلية 

 النقدية 

3.123 1.037 1.420 

نسبة اثر االندثار =مصروف  هـ  

صافي التدفقات ÷ االندثار

 النقدية من األنشطة التشغيلية 

0.505 0.275 0.247 

 %4.433 %2.301 0.723% متوسط جودة السيولة

مؤشرات  2

جودة 

 الربحية 

مؤشر النقدية التشغيلي =صافي  أ

÷ التدفقات النقدية التشغيلية 

 صافي الدخل 

1.778 3.184 2.457 
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نسبة التدفقات النقدية = صافي  ب  

التدفقات النقدية من األنشطة 

 صافي المبيعات ÷ التشغيلية 

0.159 0.300 0.247 

نسبة التدفقات النقدية من  ج  

األنشطة التشغيلية للسهم العادي 

= صافي التدفقات النقدية من 

األسهم  –األنشطة التشغيلية 

 عدد األسهم العادية ÷ الممتازة 

0.297 0.622 0.578 

نسبة العائد على حقوق الملكية  د  

من التدفقات النقدية التشغيلية = 

صافي التدفقات النقدية من 

حقوق ÷ األنشطة التشغيلية 

 الملكية 

0.158 0.301 0.240 

من  الموجوداتنسبة العائد على  هـ  

التدفق النقدي التشغيلي = 

صافي التدفقات النقدية من 

اجمالي ÷ األنشطة التشغيلية 

  داتالموجو

0.150 0.273 0.214 

 %0.747 %0.936 %0.508 متوسط جودة الربحية

مؤشرات  3

تقييم 

سياسات 

 التمويل 

نسبة التوزيعات النقدية =صافي  أ

التدفقات النقدية من األنشطة 

التوزيعات النقدية ÷ التشغيلية 

 للمساهمين 

1.213 3.718 2.457 

نسبة الفوائد و اإليرادات   ب  

العرضية = المتحصالت 

النقدية من الفوائد وااليرادات 

التدفقات النقدية ÷ العرضية 

 الداخلة من األنشطة التشغيلية 

0.001 0.002 0.011 

 %1.234 %1.86 %0.607 متوسط مؤشرات تقييم سياسات التمويل 

 باالعتماد على البيانات المالية لشركة بغداد للمشروبات الغازية. الباحثمن اعداد  -المصدر: 

( التغييرات في مؤشرات التدفقات النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية إذ نالحظ 9يعرض الجدول )

( ويشير ارتفاع هذا المؤشر 2018( سنة )3.073اعلى نسبة له ) مؤشر تغطية الدين المتداولأنه بلغ 

انخفاض مستوى المخاطر المتعلقة بالسيولة، أي ان شركة بغداد للمشروبات الغازية قادرة على  إلى

سجل  االوفاء بجميع او جزء من االلتزامات المتداولة من خالل تدفقاتها النقدية التي المتداولة داخليا. بينم

يالحظ  2019)( سنة )7.241)اعلى مستوياته  كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةمؤشر نسبة 

. إذ نالحظ الوحدة االقتصاديةارتفاع هذا المؤشر، نظرا الرتفاع تدفقاتها النقدية التي تغطي احتياجات 

كان رديئا بسبب عدم وجود التدفقات  النفقات الرأسمالية إلىمؤشر نسبة التدفقات النقدية التشغيلية 

إذ بلغ اعلى  التدفقات النقدية التشغيلية ةمؤشر نسبت. بينما النقدية للنفقات االستثمارية لمدة ثالث سنوا

على تحقيق  الوحدة االقتصادية( يدل ارتفاع هذا المؤشر على قدرة 2018( سنة )3.123مؤشر له )

اعلى مستوياته  غبل االندثارإثر التدفقات النقدية الالزمة من نشاطها الطبيعي الحالي. إذ نالحظ مؤشر 

الوحدة غير جيد، على العكس عندما ينخفض تكون  ( أي كلما ارتفاع يكون مؤشراً 2018( سنة )0.505)

 وضحي 2019)( سنة )3.184اعلى مؤشر له ) مؤشر النقدية التشغيليأكثر كفاءة. إذ حقق  االقتصادية
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مؤشر دفقات النقدية بلغ اعلى مؤشر نسبة الت بينما نالحظمن البيع والشراء.  الوحدة االقتصاديةسياسة 

 النقدية.مانية في تحصيل درجة كفاءة السياسات االئت ىإل المؤشرهذا  يشير( 2019( سنة )0.300) له

( 0.622)اعلى مؤشر له  مؤشر نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسهم العاديبلغ  اي

هذه النسبة حصة السهم العادي من  وضحه النسبة يعد مؤشرا جيدا، اي تارتفاع هذ يشير( 2019سنة )

 اماعلى توزيع األرباح.  الوحدة االقتصاديةية وتعكس قدرة صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيل

( سنة 0.301بلغ اعلى مؤشر له ) فقد نسبة العائد على حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية

مؤشر كما بلغ . الوحدة االقتصاديةك مؤشرا إيجابيا على كفاءة هذه النسبة كان ذل كلما ارتفعتو( 2019)

( أي عند 2019( سنة )0.273اعلى مؤشر له ) من التدفقات النقدية التشغيلية الموجوداتالعائد على 

أصولها ويعطي حافز للمزيد من  استخدامفي  الوحدة االقتصاديةارتفاع هذه النسبة يدل ذلك على كفاءة 

( سنة 3.718اعلى مؤشر له ) حقق مؤشر نسبة التوزيعات النقديةبينما نالحظ االستثمار في المستقبل .

الوحدة كـانت  اوتبين إذفي تـوزيع األرباح  الوحدة االقتصاديةالنـسبة سياسة  هذه وتوضح( 2019)

تفيد هذه النـسبة أيضا المستثمرين عنـد مقارنتها كما ية كـافية لدفع تلك التوزيـعات، تجلب نـقد االقتصادية

نسبة الفوائد بالسنـوات السابقة لمعرفة مدى استقرار التوزيـعات السنـوية على المساهمين. اما 

س هذا المؤشر قيا يبين إذ( 2020( سنة )0.011)فقد بلغت اعلى مستوياتها  والتوزيعات المقبوضة

  القـروض.األوراق المالية او األهمية لعوائد االستثمارات سواء من 

المؤشرات لسنة  أفضلمن خالل مالحظة المؤشرات المالية لشركة بغداد للمشروبات الغازية نالحظ 

ذلك على كفاءة إدارة  التشغيلية، ويعود( وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفقات النقدية من األنشطة 2019)

 .االقتصاديةالوحدة 

يمكن توضيح مؤشرات األداء  -تحليل مؤشرات األداء المالي لشركة بغداد للمشروبات الغازية:  -2

( 10( وكما موضح بالجدول )2020,2019,2018المالي لشركة بغداد للمشروبات الغازية للسنوات )

 ادناه.

 (10جدول )

 مؤشرات األداء المالي لشركة بغداد للمشروبات الغازية

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات  ت

 الموجوداتنسبة التداول =  أ نسب السيولة 1

 المطلوبات÷المتداولة 

 المتداولة 

6.929 4.401 4.655 

نسبة السيولة السريعة  ب  

 -المتداولة  الموجودات=

 المطلوبات÷ المخزون

 المتداولة

3.414 2.957 3.523 

 %4.089 %3.679 %5.174 متوسط مؤشر السيولة 

العائد على المبيعات =صافي  أ نسب الربحية  2

صافي ÷الربح بعد الضريبة 

 المبيعات 

0.131 0.138 0.147 

 الموجوداتالعائد على  ب  

=صافي الربح بعد الضريبة 

 الموجوداتمجموع ÷

0.124 0.125 0.127 
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العائد على حقوق الملكية  ج  

=صافي الربح بعد الضريبة 

 حقوق الملكية ÷

0.130 0.138 0.143 

÷ ربحية السهم =صافي الدخل  د  

 عدد األسهم القائمة

0.167 0.195 0.235 

 0.163% %0.149 %0.158 متوسط نسب الربحية

نسب  3

 المديونية

نسبة اجمالي الديون = اجمالي  أ

 الموجوداتاجمالي ÷ الديون 

×100 

0.049 0.092 0.108 

حقوق الملكية  إلىنسبة الديون  ب  

حقوق ÷ =مجموع الديون 

 الملكية 

0.051 0.102 0.121 

 %0.114 %0.097 %0.1 متوسط نسب المديونية

معدل دوران الموجودات  أ نسب النشاط 4

مجموع ÷ =صافي المبيعات 

 الموجودات 

0.945 0.911 0.866 

دوران الموجودات معدل  ب  

÷ الثابتة =صافي المبيعات 

 الموجودات الثابتة

1.432 1.537 1.746 

معدل دوران راس المال  ج  

÷ العامل = صافي المبيعات 

 متوسط راس المال العامل 

3.252 2.894 2.189 

 1.600% %1.781 %1.876 متوسط  نسب النشاط 

حصة السهم العادي = صافي   نسب السوق 5

الدخل الموزع على حملة 

عدد األسهم ÷ األسهم العادية 

 العادية 

0.167 0.195 0.235 

 %0.235 %0.195 %0.167 متوسط نسب السوق 

 الغازية.باالعتماد على البيانات المالية لشركة بغداد للمشروبات  الباحثمن اعداد  -المصدر: 

نتائج تحليل مؤشرات األداء المالي لشركة بغداد للمشروبات الغازية، إذ  ى( اعل10يعرض الجدول )

( وذلك نتيجة زيادة 2018( مره سنة )6.929سجل اعلى نسبة له ) لمؤشر التداويمكن ان نالحظ 

 ه( مر4.401، بينما انخفض )الوحدة االقتصاديةالمتداولة الناتجة عن زيادة رأسمال  الموجوداتاجمالي 

 المطلوباتالمتداولة مقابل ارتفاع اجمالي  الموجوداتيعود ذلك نتيجة تراجع اجمالي  (،2019سنة )

( بسبب ارتفاع 2020( مره سنة )3.523فقد حققت اعلى نسبة لها ) نسبة السيولة السريعةالمتداولة. اما 

( 2019( مره سنة )2.957بينما انخفضت ) المخزون،المتداولة وانخفاض قيمة  الموجوداتاجمالي 

مؤشر العائد على  فقد حققبالنسبة لمؤشرات الربحية المتداولة. اما  الموجوداتبسبب تراجع اجمالي 

( نتيجة سيطرة شركة بغداد للمشروبات الغازية على 2020( سنة )0.147اعلى مؤشر له )المبيعات 

( سنة 0.131فض )التكاليف بشكل جيد، إذ ان العائد المتولد من االستثمار هو عائد جيد، بينما انخ

على عدم كفاءة السياسة  سانخفاض كل من اإليرادات والنقدية التشغيلية مما يعك إلى( وهذا يشير 2018)

اعلى مؤشر له  الموجوداتمؤشر العائد على . بينما سجل الوحدة االقتصاديةاالئتمانية المتبعة إلدارة 

في استغالل أصولها، ونتيجة لذلك يقل  االقتصاديةالوحدة كفاءة  إلى( وهذا يشير 2020( سنة )0.127)

قوة في األداء ويعزز من  الوحدة االقتصاديةاحتمال التعرض للمخاطر التشغيلية، فضال عن إعطاء 
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لم تستغل  الوحدة االقتصادية( نظرا الن 2018( فكان سنة )0.124)مكانتها. اما انخفاض هذا المؤشر 

الوحدة لها في االستثمار او انخفاض مستوى المبيعات، قد يعرض  مأصولها بكفاءة او زيادة ال لزو

( لتوليد الموجوداتاالستثمار) استخدامللمخاطر تشغيلية ناتجة عن الزيادة في عدد مرات  االقتصادية

( أي ان زيادة 2020( سنة )0.121فقد بلغ اعلى مستوياته ) معدل العائد على حقوق الملكيةاألرباح. اما 

على التمويل المقترض وانخفاض حصة الملكية في مجموع التمويل الداخلي  الوحدة االقتصاديةاعتماد 

فقد بلغ اعلى مؤشر له  مؤشر ربحية السهممما يزيد مجموع مخاطر التي يتعرض لها الدائنون. بينما 

( 2018( سنة )0.167، بينما انخفض )الوحدة االقتصادية( وهذا يدل على ربحية 0.235( سنة )2020)

هذا يعني ان األرباح بدأت تتقلص، إذ تستعمل البيانات الخاصة بربحية السهم من قبل المستثمرين لمقارنة 

عوامل أخرى تحدد قيمة األسهم بالسوق  إلىأداء الشركات مع بعضها، وهذه النسبة مهمة ألنها باإلضافة 

اجمالي فقد سجلت نسبة  المديونيةنسب المالي ويمكن ان تتدخل إيجابيا في عوائد المساهمين. بينما 

حيث تقيس  2020)( في سنة )0.049( بينما انخفض في )2020( سنة )0.108اعلى مؤشرله ) الديون

هذه النسبة مساهمة القروض في تمويل الموجودات ،وبالتالي نسبة مساهمة حقوق الملكية .بينما نالحظ 

يشير ارتفاع هذا  2020)( سنة )0.121بلغ اعلى مؤشر له ) الملكية حقوق إلىمؤشر نسبة الديون 

على خدمة ديونها وزيادة مخاطر المقرضين  الوحدة االقتصاديةزيادة احتمال عدم قدرة  إلىالمؤشر 

( 0.051اإلفالس ، بينما انخفض هذا المؤشر ) إلىوالمستثمرين الن عدم القدرة على خدمة الدين يؤدي 

الوحدة ماية افضل للدائنين وعن وجود قدرة كامنة على االقتراض لدى ( فهذا يعكس ح2018سنة )

( 2018( سنة )0.945اعلى مستوياته ) الموجوداتمعدل دوران فقد سجل  نسب النشاط. اما االقتصادية

( 0.866المعدل ) وانخفض هذا، الموجودات استخدامهذا المعدل على كفاءة اإلدارة في يشير ارتفاع 

بكفاءة لتوليد المبيعات لذلك  الموجودات لال تستعم الوحدة االقتصاديةوهذا يدل على ان  2020)سنة )

ذلك على تحقيق المبيعات من  س، وانعكاالوحدة االقتصاديةتقيس هذه النسبة كفاءة االستثمار في اصول 

معدل العائد على  افي تحقيق المبيعات. بينم الموجودات استخدامخالل هذه النسبة يتم التعرف على كفاءة 

( يشير ارتفاع هذا المؤشر على 2020( سنة )1.746فقد حقق اعلى مستوياته ) الثابتة الموجودات

الوحدة ( ويقيس هذا المؤشر درجة كفاءة 2018( سنة )1.432جيد للطاقة اإلنتاجية، إذ انخفض ) استخدام

( 2018( سنة )3.252) العاملمعدل دوران راس المال في توليد المبيعات. بينما سجل  االقتصادية

( 0.235اعلى مستوياته ) مؤشر حصة السهم العاديفقد حقق  نسب السوق(. اما 2.189وانخفض )

الن ارتفاعه يؤثر بشكل  الوحدة االقتصاديةزيادة كفاءة  إلى( يشير ارتفاع هذا المؤشر 2020سنة )

 .2018)( سنة )0.167إيجابي على سعر السهم في السوق، بينما انخفض )

 البيطرية. لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات البيانات الماليةتحليل  -3-2-3

يمكن توضيح مؤشرات -تحليل مؤشرات التدفقات النقدية لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات البيطرية: -1

( وكما موضح 2020,2019,2018التدفقات النقدية لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات البيطرية للسنوات )

  ( ادناه.11بالجدول )
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 (11جدول )

 البيطرية مؤشرات التدفقات النقدية لشركة الكندي إلنتاج االدوية واللقاحات

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات ت  

1     

 

مؤشر 

جودة 

 السيولة

نسبة تغطية الدين  أ

صافي التدفقات النقدية المتداول=

 ÷نشطة التشغيلية من اال

 المتداولة المطلوبات 

0.448- 0.499 -0.792 

نسبة كفاية التدفقات  ب  

النقدية=التدفقات النقدية من 

االحتياجات ÷ األنشطة التشغيلية 

 النقدية األساسية 

0.852 1.075 0.8 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  ج  

النفقات الرأسمالية =صافي  إلى

÷ التدفقات النقدية التشغيلية 

التدفقات النقدية الخارجة للنفقات 

 االستثمارية 

-0.148 0.204 -2.743 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  د  

صافي التدفقات النقدية =  إلى

صافي التدفقات النقدية التشغيلية 

 صافي التدفقات النقدية÷ 

-2.651 0.525 1.084- 

= مصروف االندثارنسبة اثر  هـ   

صافي التدفقات النقدية ÷ االندثار

 من األنشطة التشغيلية 

-0.498 1.052 -0.767 

  %4.586- %0.671 %-0.578 متوسط جودة السيولة 

 
مؤشرات  2

جودة 

 الربحية 

مؤشر النقدية التشغيلية = صافي  أ

÷ التدفقات النقدية التشغيلية 

 صافي الدخل 

-6.269 0.338 -24.298 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  ب  

=التدفقات النقدية من األنشطة 

 صافي المبيعات ÷ التشغيلية 

1.880 1.360 1.088 

نصيب السهم العادي = صافي  ج  

التدفقات النقدية من األنشطة 

التوزيعات النقدية -التشغيلية 

عدد األسهم ÷ لالسهم الممتازة 

 العادية

0.050- 0.030 -0.048 

نسبة العائد على حقوق الملكية =  د  

صافي التدفقات النقدية من 

حقوق ÷ األنشطة التشغيلية 

 الملكية 

-0.047 0.025 -0.040 

=  الموجوداتنسبة العائد على  هـ  

صافي التدفقات النقدية من 

-0.042 0.024 -0.038 
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اجمالي ÷ األنشطة التشغيلية 

  الموجودات

  %-4.667 %0.355 %-0.906 متوسط جودة الربحية

 

3 

 

 

مؤشرات 

تقييم 

سياسات 

 التمويل

نسبة التوزيعات النقدية = صافي  أ

التدفقات النقدية من األنشطة 

التوزيعات النقدية ÷ التشغيلية 

 للمساهمين 

-6.269 0.213 -24.298 

نسبة الفوائد والتوزيعات  ب  

المقبوضة =التحصيالت النقدية 

المحققة من ايراد الفوائد 

التدفقات النقدية ÷ والتوزيعات 

 الداخلة من األنشطة التشغيلية 

0.072 0.016 0.009 

 %12.144- %0.114 % -3.098 متوسط مؤشرات تقييم سياسات التمويل

باالعتماد على البيانات المالية لشركة الكندي إلنتاج االدوية واللقاحات  الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 البيطرية.

  -( أعاله االتي: 11، إذ يالحظ من خالل الجدول )الوحدة االقتصاديةببيانات  إلىمن خالل الرجوع 

هذا  ر( حيث يشي2019)( في سنة 0.499اعلى مؤشر له ) نسبة تغطية الدين المتداولإذ بلغ مؤشر 

 المناسبة لتسديد االلتزامات المستحقة دون تأخير، إذ يشير ارتفاع هذه النسبة ةالمؤشر على توفير السيول

قادرة على الوفاء بجميع أو  شركة الكنديمتعلقة بالسيولة بحيث تكون مستوى المخاطر ال انخفاض إلى

ً  بجزء من االلتزامات المتداولة من خالل تدفقاتها النقدية التي يتم مؤشر كفاية إذ بلغ  .توليدها داخليا

( بسبب ارتفاع تدفقاتها حيث 2019( في سنة ) 1.075اعلى مستوى له) التدفقات النقدية التشغيلية

 إلىمؤشر التدفقات النقدية التشغيلية وهذا مؤشر جيد ،بينما بلغ   الوحدة االقتصاديةيغطي احتياجات 

( نتيجة ارتفاع صافي التدفقات النقدية 2019في سنة ) 0.204)اعلى مستوياته ) النفقات الرأسمالية

التشغيلية إذ يكون مؤشرا مرتفعا في قياس تغطية صافي التدفقات النقدية التشغيلية للنفقات الرأسمالية 

صافي  إلىالتدفقات النقدية  التشغيلية  صافيبينما بلغ مؤشر وكذلك وجود فائض نقدي مناسب ، 

دليال على قدرة هذا المؤشر يمثل فأن ارتفاع ( 2019سنة ) 0.525)على مستوى له )ا التدفقات النقدية

انه  إلىوهذا يشير ، زمة من نشاطها االعتيادي الجاريفي تحقيق التدفقات النقدية الال شركة الكندي

غير جيد ، حيث بلغ  امؤشر االندثارنسبة اثر مؤشر جيد على توليد النقد ، إذ يكون ارتفاع مؤشر 

(نتيجة انخفاض صافي التدفقات  2018( بينما بلغ ادنى مستوى له في سنة )2019( في سنة )1.052)

النقدية من االنشطة التشغيلية أي تكون النتيجة سالبة وبالرغم من ذلك فهو مؤشر غير جيد ، بينما نالحظ 

الوحدة يعكس سياسة  إذ 2018) ( في سنة )0.338بلغ اعلى مستوى له ) مؤشر النقدية التشغيلية

نسبة التدفقات ،اما  الوحدة االقتصاديةمستوى السيولة بفي اإلنتاج والبيع مما يؤثر على  االقتصادية

يوضح هذا المؤشر درجة كفاءة السياسات إذ  2018) ( في سنة )1.880فقد بلغ اعلى مؤشر له ) النقدية

من صافي التدفقات النقدية التشغيلية مؤشر حصة السهم العادي ، ويوضح  االئتمانية في تحصيل النقدية

( 2019( في سنة )0.030إمكانية شركة الكندي إلنتاج اللقاحات في توزيعات األرباح واعلى مستوى له )

توضح هذه النسبة حصة السهم نتيجة ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية إذ يعد ذلك مؤشرا جيدا ، اي 

على توزيع  الوحدة االقتصاديةلية وتعكس قدرة التدفقات النقدية من األنشطة التشغي العادي من صافي

على  الوحدة االقتصاديةإمكانية  مؤشر صافي التدفقات النقدية على حقوق الملكيةيوضح و ،األرباح 

( في 0.025له )بلغ اعلى مستوى  إذالموارد التي يوفرها المالكون توليد التدفقات النقدية التشغيلية من 
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كلما ترتفع هذه النسبة  و يد ،( نتيجة ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية وهو مؤشر ج2019سنة )

من التدفق  الموجوداتنسبة العائد على ،اما  الوحدة االقتصاديةكان ذلك مؤشرا إيجابيا على كفاءة 

ذلك  عندما ترتفع هذه النسبة يدلاي  (2019( في سنة )0.024فقد بلغ اعلى مؤشر له ) النقدي التشغيلي

.ويبين من خالل  وحافز للمزيد لالستثمار في المستقبل أصولها استخدامفي  الوحدة االقتصاديةعلى كفاءة 

في توزيع أرباح مساهميها إذ بلغ اعلى  الوحدة االقتصاديةمدى قدرة واستقرار  مؤشر التوزيعات النقدية

قياس مؤشر نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة وكذلك يوضح  ( ،2019(في سنة ) 0.213مستوى له)

( نتيجة ارتفاع 2018( في سنة )0.072األهمية النسبية لعوائد االستثمار إذ يكون اعلى مستوى له )

تبين هذه النـسبة األهمية لعوائد الفوائد والتوزيعات النقدية التي تم تحصيلها ويعد ذلك مؤشر جيدا ،إذ 

 .  سواء من القـروض او في األوراق المـاليةاالستثمارات 

 (.2019المؤشرات سنة ) أفضلنالحظ من خالل مؤشرات التدفقات النقدية ان 

بخصوص األداء  إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية لشركة الكنديمؤشرات األداء المالي تحليل  -2

إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية للسنوات يمكن توضيح مؤشرات األداء المالي لشركة الكندي  -: المالي

  ( ادناه.12،وكما موضح بالجدول ) 2020,2019,2018))

 (12جدول )

 مؤشرات األداء المالي لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات تحليل

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات ت

نسب  1

 السيولة

 الموجوداتنسبة التداول=  أ

 المتداولة  المطلوبات÷المتداولة 

7.826 14.899 15.202 

نسبة السيولة السريعة =  ب  

المخزون -المتداولة  الموجودات

 المتداولة المطلوبات÷ 

4.936 6.979 6.154 

 %10.678 %10.939 %6.381 متوسط مؤشر السيولة

نسب  2

 الربحية 

العائد على المبيعات = صافي  أ

صافي ÷ الربح بعد الضريبة 

 المبيعات 

0.073 0.450 0.018 

= صافي  الموجوداتالعائد على  ب  

مجموع ÷ الربح بعد الضريبة 

  الموجودات

0.009 0.112 0.002 

العائد على حقوق الملكية = صافي  ج  

حقوق ÷ الربح بعد الضريبة 

 الملكية  

0.010 0.118 0.002 

 %0.007 %0.226 %0.0306 متوسط نسب الربحية

نسب  3

 المديونية 

نسبة اجمالي الديون = اجمالي  أ

 × الموجوداتاجمالي ÷ الديون 

100% 

0.095 0.048 0.048 

نسبة الديون على حقوق الملكية =  ب  

حق الملكية ÷ مجموع الديون 

×%100 

0.105 0.050 0.050 

 %0.049 %0.049 %0.1 متوسط نسب المديونية
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نسب  4

 النشاط

=  الموجوداتمعدل دوران  أ

مجموع ÷ صافي المبيعات 

  الموجودات

0.132 0.250 0.140 

الثابتة =  الموجوداتمعدل دوران  ب  

 الموجودات÷ صافي المبيعات 

 الثابتة 

0.526 0.884 0.526 

معدل دوران راس المال العامل =  ج  

متوسط راس ÷ صافي المبيعات 

 المال العامل 

0.202 0.375 0.204 

 %0.29 %0.503 %0.286 متوسط نسب النشاط 

نسب     5

 السوق

حصة السهم العادي =صافي  

الدخل الموزع على حملة األسهم 

 عدد األسهم العادية÷ العادية 

0.008 0.089 0.001 

 %0.001 %0.089 %0.008 متوسط نسب السوق

باالعتماد على البيانات المالية لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية  الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 البيطرية.

( أعاله لبيانات شركة الكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية نالحظ أنه بلغ 12من خالل الجدول )

( 2019في سنة ) مؤشر السيولة السريعة اما، 2020)( في سنة )15.202اعلى نسبة له ) مؤشر التداول

، إذ كلما كانت هذه النسبة مرتفعة دل ذلك على وجود أصول متداولة 6.979)فقد بلغ اعلى مؤشر له )

دون  الوحدة االقتصاديةلدى شركة الكندي تمكنها من سداد خصومها من ديون ومستحقات متأخرة على 

لى قروض جديدة، بينما إذا سيولة او الحصول ع إلىالثابتة  الموجوداتتحويل جزء من  إلىالحاجة 

الوحدة المتداولة إذ يوضح ان  المطلوباتالمتداولة اقل من  الموجوداتكانت منخفضة فهذا يدل على ان 

ان شركة الكندي في وضع  إلىغير قادرة على سداد خصومها قصيرة االجل ويشير هذا  االقتصادية

 مالي غير جيد. 

( اعلى مؤشر له 2019في سنة ) بلغ العائد على المبيعات نالحظ مؤشر فأننا مؤشرات الربحيةاما لبيان 

، بينما بلغ الوحدة االقتصاديةإذ نالحظ ان ارتفاعه يدل على سيطرة جيدة على التكاليف في  0.450))

( وكلما زادت هذه النسبة كان 2019( في سنة )0.112)اعلى مؤشر له  الموجوداتمؤشر العائد على 

الوحدة ( يدل على ان 2020( في سنة )0.002)يالحظ انخفاض هذا المؤشر ذلك أفضل، حيث 

فقد بلغ اعلى  مؤشر العائد على حقوق الملكيةبشكل فعال. اما  الموجودات استخداملم تستطع  االقتصادية

( إذ كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كان األداء أكثر كفاءة، بينما 2019في سنة ) 0.118)مؤشر له )

 إجراءات إدارية. اتخاذ إلىوهذا يدل على أنه يحتاج االمر  0.002)( وبلغ )2020في سنة )انخفض 

( بينما 2018( في سنة )0.095)اعلى مؤشر له  مؤشر اجمالي الديونفقد بلغ  نسب المديونيةاما  

يالحظ اعلى  مؤشر نسبة الديون على حقوق الملكية( اما 0.048إذ بلغ ) 2020)انخفض في سنة )

 الوحدة االقتصادية( إذ يعد ارتفاع هذه النسبة عن زيادة احتماالت عدم 2018في سنة ) 0.105)مؤشر له )

على خدمة دينها وزيادة مخاطر المقرضين والمستثمرين أي يجب التعامل مع هذا المؤشر بحذر بينما 

 وفير حماية ألموال المودعين.ت إلى( إذ يمثل انخفاض النسبة 0.050وبلغ )( 2020انخفض في سنة )

( بمعدل 2019سنة ) الموجوداتمؤشر لمعدل دوران نالحظ أنه بلغ اعلى  فأننا نسب النشاطاما 

في تحقيق المبيعات  الموجودات( إذ يمكن من خالل هذا المؤشر التعرف على كفاءة استخدام 0.250)

وانعكاس ذلك على تحقيق المبيعات. بينما  الوحدة االقتصاديةوكذلك يقيس كفاءة االستثمار في أصول 
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حيث يدل ارتفاعه 0.884)( بمعدل )2019في سنة ) الثابتة الموجوداتلمعدل دوران بلغ اعلى مؤشر 

فقد بلغ اعلى مؤشر له في سنة  معدل دوران راس المال العاملجيد لطاقة اإلنتاجية، اما  استخدامعلى 

( مرة إذ كلما ازدادت مرات الدوران في المدة المالية الوحدة يكون ذلك دليال 0.375( حيث بلغ )2019)

على قدرة شركة الكندي على تشغيل وحدة النقد الوحدة من راس المال العامل في مجاالته المختلفة ما 

 يتيح إمكانية أكبر على تحقيق األرباح. 

( بمعدل 2019على مؤشر له سنة )بلغ ا السهم العادي ةمؤشر حصيالحظ  فأننا نسب السوقاما 

حيث ارتفاع نصيب السهم العادي الواحد من األرباح يدل ذلك على زيادة كفاءة شركة الكندي 0.089))

الن ارتفاعه يؤثر بشكل إيجابي على سعر السهم في السوق، إذ يعد مقياسا أساسيا لمقارنة النتائج المالية 

 للشركة. 

يمكن و -: يةالدوائية والمستلزمات الطب تلشركة المنصور للصناعاتحليل البيانات المالية  -4-2-3

 -توضيح هذه المؤشرات من خالل االتي: 

يمكن -: يةتحليل مؤشرات التدفقات النقدية لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطب1-

( 2020,2019,2018)توضيح مؤشرات التدفقات النقدية لشركة المنصور للصناعات الدوائية للسنوات 

  ( ادناه.13،وكما موضح بالجدول )

 (13جدول )

 مؤشرات التدفقات النقدية لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات ت

مؤشر جودة  1

 السيولة 

نسبة تغطية الدين المتداول =  أ

صافي التدفقات النقدية من 

االلتزامات ÷ األنشطة التشغيلية 

 المتداولة

 0.439 0.127 2.024 

نسبة كفاية التدفقات النقدية من  ب  

األنشطة التشغيلية= التدفقات 

÷ النقدية من األنشطة التشغيلية 

 االحتياجات النقدية االساسية

1.534 0.746 318 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  ج  

النفقات الرأسمالية =صافي  إلى

÷  ةالتدفقات النقدية التشغيلي

التدفقات النقدية الخارجة للنفقات 

 االستثمارية 

0.345 3.552 1.085 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  د  

صافي التدفقات النقدية  إلى

=صافي التدفقات النقدية 

صافي التدفقات ÷ التشغيلية 

 النقدية 

-0.527 4.530 12.732 

=مصروف االندثارنسبة اثر  هـ  

التدفقات النقدية  صافي÷ االندثار

 من األنشطة التشغيلية 

0.223 1.011 0.251 

 %66.818 %1.993 %0.403 متوسط جودة السيولة
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مؤشرات  2

جودة 

 الربحية 

مؤشر النقدية التشغيلي =صافي  أ

÷ التدفقات النقدية التشغيلية 

 صافي الدخل 

10.626 -0.093 -3.548 

نسبة التدفقات النقدية = صافي  ب  

التدفقات النقدية من األنشطة 

 صافي المبيعات ÷ التشغيلية 

0.303 0.407- 1.196 

نسبة التدفقات النقدية من األنشطة  ج  

التشغيلية للسهم العادي = صافي 

التدفقات النقدية من األنشطة 

÷ األسهم الممتازة  –التشغيلية 

 عدد األسهم العادية 

0.124 0.028 0.157 

نسبببببببة العائد على حقوق الملكية  د  

من التدفقات النقدية التشبببببغيلية = 

صببببببببافي التببدفقببات النقببديببة من 

حقوق ÷ األنشببببببطة التشببببببغيلية 

 الملكية 

0.105 0.127 0.176 

من  الموجوداتنسبة العائد على  هـ  

التدفق النقدي التشغيلي = صافي 

التدفقات النقدية من األنشطة 

  داتالموجواجمالي ÷ التشغيلية 

0.085 0.026 0.183 

 %-0.367 0.063-% %2.249 متوسط جودة الربحية

مؤشرات  3

تقييم 

سياسات 

 التمويل 

نسبة التوزيعات النقدية =صافي  أ

التدفقات النقدية من األنشطة 

التوزيعات النقدية ÷ التشغيلية 

 للمساهمين 

15.718 0 -3.548 

نسببببببببببببة الببفببوائبببد و اإليببرادات   ب  

العرضببية = المتحصببالت النقدية 

من الفوائد وااليرادات العرضبببية 

التببدفقببات النقببديببة الببداخلببة من ÷ 

 األنشطة التشغيلية 

0.178 -0.001 0.001 

 %1.774- 0.001 -% %7.948 متوسط مؤشرات تقييم سياسات التمويل 

باالعتماد على بيانات المالية لشركة المنصور لصناعات الدوائية  الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 والمستلزمات الطبية 

  -( أعاله االتي: 13) من خالل الجدولذلك ، يالحظ الوحدة االقتصاديةبيانات  إلىوبالرجوع 

المؤشر  يدل هذاو( 2020( في سنة )2.024دين المتداول اعلى مؤشر له )بلغ مؤشر نسبة تغطية ال إذ

 إلى هذه النسبة المرتفعةتشير تأخير، ولتزامات المستحقة دون على توفير السيولة المناسبة لتسديد اال

قادرة على الوفاء بجميع أو  شركة المنصوريولة بحيث تكون انخفاض مستوى المخاطر المتعلقة بالس

مؤشر كفاية بلغ  بينماليدها داخلياً. بجزء من االلتزامات المتداولة من خالل تدفقاتها النقدية التي يتم تو

 إذ النقدية ارتفاع تدفقاتها نتيجة( 2020( في سنة ) 318اعلى مستوى له) التدفقات النقدية التشغيلية

النفقات  إلىمؤشر التدفقات النقدية التشغيلية  اماوهذا مؤشر جيد ،  الوحدة االقتصاديةجات يغطي احتيا

قات النقدية ارتفاع صافي التدف بسبب( 2019في سنة ) (3.552)اعلى مستوياته فقد بلغ  الرأسمالية

وكذلك ،مؤشرا مرتفعا في قياس تغطية صافي التدفقات النقدية التشغيلية للنفقات الرأسمالية  يعدالتشغيلية 
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صافي التدفقات  إلىمؤشر صافي التدفقات النقدية  التشغيلية  فقد حققوجود فائض نقدي مناسب ، 

 شركة المنصورقدرة  لىهذا المؤشر دليال عارتفاع  يعد( 2020سنة )12.732) اعلى مستوى له ) النقدية

توليد ل  على انه مؤشر جيد دل،وهذا ي طبيعي الحاليالزمة من نشاطها الفي تحقيق التدفقات النقدية ال

( 1.011) سجل اعلى مؤشر له، حيث  مؤشرا غير جيد داالندثار يعمؤشر نسبة اثر ارتفاع  بينماالنقد ، 

 اتنتيجة انخفاض صافي التدفق،  ( 2018في سنة ) (0.223) مستوى له ( بينما بلغ ادنى2019في سنة )

 فيماالرغم من ذلك فهو مؤشر غير جيد ، على أي تكون النتيجة سالبة و ة، التشغيلي ة من االنشطةالنقدي

يعكس سياسة  إذ 2018)) ( في سنة 10.626بلغ اعلى مستوى له ) مؤشر النقدية التشغيليةنالحظ 

نسبة ،اما  الوحدة االقتصاديةفي مستوى السيولة في اإلنتاج والبيع مما يؤثر على  الوحدة االقتصادية

هذا المؤشر درجة  بينحيث ي،  2020)( في سنة )1.196) ابلغ اعلى مؤشر له فقد التدفقات النقدية

 بين، وي(2019سنة ) (0.407-) بمقدارالنقدية بينما انخفض ئتمانية في تحصيل كفاءة السياسات اال

 تالمنصور للصناعاشركة  قدرة مؤشر حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية التشغيلية

ع التدفقات النقدية ( نتيجة ارتفا2020( في سنة )0.157اعلى مستوى له ) الدوائية والمستلزمات الطبية 

يعد ذلك مؤشرا جيدا ، اي توضح هذه النسبة حصة السهم العادي من صافي التدفقات النقدية  إذالتشغيلية 

مؤشر صافي على توزيع األرباح ، يوضح  الوحدة االقتصاديةلية وتعكس قدرة من األنشطة التشغي

على توليد التدفقات النقدية التشغيلية من  شركة المنصور قدرة على حقوق الملكية التدفقات النقدية

ارتفاع صافي  بسبب ،(2020( في سنة )0.176له ) ؤشربلغ اعلى م إذفرها المالكون الموارد التي يو

ابيا على كفاءة كلما ترتفع هذه النسبة كان ذلك مؤشرا إيج ايشغيلية وهو مؤشر جيد ،التدفقات النقدية الت

 مستوىفقد بلغ اعلى  يةالتشغيل ةالنقدي اتمن التدفق الموجوداتالعائد على نسبة ،اما  الوحدة االقتصادية

في  الوحدة االقتصاديةذلك على كفاءة ( اي عندما ترتفع هذه النسبة يدل 2020( في سنة )0.183)له 

 مؤشر التوزيعات النقديةمن خالل  ويضحأصولها وحافز للمزيد لالستثمار في المستقبل . استخدام

 ( 15.718) له ؤشررباح مساهميها حيث بلغ اعلى مفي توزيع أ الوحدة االقتصاديةواستقرار  امكانية

ئد قياس األهمية النسبية لعوا مؤشر نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة يبين( ، وكذلك 2018في سنة )

ارتفاع الفوائد والتوزيعات النقدية  بسبب( 2018( في سنة )0.178له ) ؤشريكون اعلى م واالستثمار 

هذه النـسبة األهمية لعوائد االستثمارات سواء من  توضح إذجيدا ، اً لها ويعد ذلك مؤشرالتي تم تحصي

  القـروض او في األوراق المـالية .

( ويعود ذلك على 2020سنة لهذه المؤشرات هي سنة ) أفضلنالحظ من خالل المؤشرات المالية ان 

 وارتفاع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مقارنة مع السنوات السابقة.  لشركة،كفاءة اإلدارة 

يمكن  -: يةتحليل مؤشرات األداء المالي لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطب-2

( 2020,2019,2018دوائية للسنوات )توضيح مؤشرات األداء المالي لشركة المنصور للصناعات ال

 ( ادناه.14وكما موضح في الجدول )،
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 (14جدول )

 الدوائية والمستلزمات الطبية تمؤشرات األداء المالي لشركة المنصور للصناعا

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات  ت

 الموجوداتنسبة التداول =  أ نسب السيولة 1

 المتداولة  المطلوبات÷المتداولة 

2.518 1.566 2.173 

نسبببببببببة السببببببيولببة السببببببريعببة  ب  

 -الببمببتبببداولبببة  الببمببوجببودات=

 البببمبببطبببلبببوببببات÷ البببمبببخبببزون

 المتداولة

2.093 0.770 1.815 

 %1.168 %2.305 متوسط مؤشر السيولة 

 

1.994%  

 

العائد على المبيعات =صافي  أ نسب الربحية  2

صافي ÷الربح بعد الضريبة 

 المبيعات 

0.028 -4.362 -0.337 

=صافي  الموجوداتالعائد على  ب  

مجموع ÷الربح بعد الضريبة 

 الموجودات

0.008 -0.282 -0.051 

العائد على حقوق الملكية  ج  

=صافي الربح بعد الضريبة 

 حقوق الملكية ÷

0.009 -0.355 -0.049 

÷ ربحية السهم =صافي الدخل  د  

 عدد األسهم القائمة

0.011 -0.303 -0.044 

 % -0.481 %- 1.326  %0.014 متوسط نسب الربحية

 

نسب  3

 المديونية

نسبة اجمالي الديون = اجمالي  أ

 الموجوداتاجمالي ÷ الديون 

×100 

0.193 0.206 0.090 

حقوق الملكية  إلىنسبة الديون  ب  

حقوق ÷ =مجموع الديون 

 الملكية 

0.239 1 0.087 

  %0.233  %0.216 متوسط نسب المديونية

 

0.089%  

 

 الموجوداتمعدل دوران  أ نسب النشاط 4

مجموع ÷ =صافي المبيعات 

 الموجودات

0.280 0.064 0.152 

الثابتة  الموجوداتمعدل دوران  ب  

÷ =صافي المبيعات 

 الثابتة الموجودات

0.546 0.095 0.190 

معدل دوران راس المال العامل  ج  

متوسط ÷ = صافي المبيعات 

 راس المال العامل 

0.953 0.551 1.441 

 %0.594 %0.236 %0.593 متوسط  نسب النشاط 
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حصة السهم العادي = صافي   نسب السوق 5

الدخل الموزع على حملة 

عدد األسهم ÷ األسهم العادية 

 العادية 

0.011 0 0 

 0 0 %0.011 متوسط نسب السوق 

باالعتماد على بيانات المالية لشركة المنصور لصناعات الدوائية  الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 .والمستلزمات الطبية

ؤشرات األداء المالي لشركة نتائج تحليل م أعاله أن نالحظ عرض( 14) الجدول مكن من خاللي

( 2.518)سجل اعلى نسبة له  مؤشر التداول نالحظ يمكن ان كما المنصور الدوائية والمستلزمات الطبية،

الوحدة أسمال المتداولة الناتجة عن زيادة ر الموجوداتجة زيادة اجمالي ( وذلك نتي2018مره سنة )

لة المتداو الموجوداتتراجع اجمالي  بسببيعود ذلك  (،2019( سنة )1.566، بينما انخفض )االقتصادية

لها  مستوىاعلى  سجلتفقد  نسبة السيولة السريعةما المتداولة. ا المطلوباتمقابل ارتفاع اجمالي 

 ،المتداولة وانخفاض قيمة المخزون الموجوداترتفاع اجمالي ال نظرا( 2018( مره سنة )2.093)

لمؤشرات اما بالنسبة  المتداولة. الموجوداتتراجع اجمالي  نتيجة( 2019( مره سنة )0.770انخفضت )و

سيطرة  بسبب( 2018( سنة )0.028اعلى مؤشر له ) ر العائد على المبيعاتمؤشحقق فقد  الربحية

-انخفض ) في حينمن االستثمار هو عائد جيد،  ان العائد المتولد إذعلى التكاليف بشكل جيد،  المنصور

على انخفاض كل من اإليرادات والنقدية التشغيلية مما يعكس على  دلوهذا ي (،2019( سنة )4.362

مؤشر العائد على  في حين حقق. الوحدة االقتصاديةنية المتبعة إلدارة عدم كفاءة السياسة االئتما

في استغالل  الوحدة االقتصادية( وهذا يشير على كفاءة 2018( سنة )0.008اعلى مؤشر له ) الموجودات

 قوة الوحدة االقتصاديةذلك يقل احتمال التعرض للمخاطر التشغيلية، فضال عن إعطاء ل نظراأصولها، و

الوحدة ان بسبب ( 2020( سنة )0.051-ا المؤشر )هذ ضانخف في حينفي األداء ويعزز من مكانتها. 

ر او انخفاض مستوى لها في االستثما غير ضروريةل أصولها بكفاءة او زيادة لم تستغ االقتصادية

 استخدامللمخاطر تشغيلية ناتجة عن الزيادة في عدد مرات  الوحدة االقتصاديةعرض تتالمبيعات، قد 

 ؤشرلهملكية فقد بلغ اعلى ممعدل العائد على حقوق ال بينما( لتوليد األرباح. الموجوداتثمار)االست

على التمويل المقترض وانخفاض  يةالوحدة االقتصادزيادة اعتماد  يعد ذلك (،2018( سنة )0.009)

حصة الملكية في مجموع التمويل الداخلي مما يزيد مجموع مخاطر التي يتعرض لها الدائنون. بينما 

كلما ارتفعت ربحية السهم،  ويشير هذا( 2018( سنة )0.011مؤشر له ) اعلى السهممؤشر ربحية سجل 

ان األرباح بدأت تتقلص،  إلىيشير ( هذا 2019) سنة (-0.303) ، بينما انخفضبوصفها بأنها أكثر ربحية

حيث تستعمل البيانات الخاصة بربحية السهم من قبل المستثمرين لمقارنة أداء الشركات مع بعضها، 

عوامل أخرى تحدد قيمة األسهم بالسوق المالي ويمكن ان تتدخل  إلىوهذه النسبة مهمة ألنها باإلضافة 

( 0.206) ااعلى مؤشرله نسبة اجمالي الديون بلغت نسب المديونية. بينما ساهمينإيجابيا في عوائد الم

مساهمة قياس  إلىهذه النسبة  شيرت إذ 2020))ة( في سن0.090انخفض في ) في حين( 2019سنة )

مؤشر نسبة نالحظ في حين نسبة مساهمة حقوق الملكية .،وبالتالي  الموجوداتالقروض في تمويل 

زيادة  علىارتفاع هذا المؤشر  دلي 2019)( سنة )1) مستوياتهبلغ اعلى  حقوق الملكية إلىالديون 

على خدمة ديونها وزيادة مخاطر المقرضين والمستثمرين الن عدم  الوحدة االقتصاديةاحتمال عدم قدرة 

هذا ( ف2020( سنة )0.087ض هذا المؤشر )ااإلفالس ، بينما انخف إلىالقدرة على خدمة الدين يؤدي 

نسب . اما الوحدة االقتصاديةى يعكس حماية افضل للدائنين وعن وجود قدرة كامنة على االقتراض لد

ارتفاع هذا المعدل  دل( ي2018( سنة )0.280) ؤشرلهاعلى م الموجوداتمعدل دوران  حققفقد  النشاط

 يشيرهذا و 2019))( سنة 0.064ض هذا المعدل )ا، اما انخفالموجودات استخدامعلى كفاءة اإلدارة في 

بكفاءة لتوليد المبيعات لذلك تقيس هذه النسبة كفاءة  الموجوداتال تستعمل  الوحدة االقتصاديةان  إلى
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وانعكاس ذلك على تحقيق المبيعات من خالل هذه النسبة  الوحدة االقتصاديةاالستثمار في الموجودات 

معدل العائد على  في حين بلغعات. في تحقيق المبي الموجودات استخداميتم التعرف على كفاءة 

جيد  استخدامارتفاع هذا المؤشر على  يدل( 2018( سنة )0.546) ؤشرلهاعلى مالثابتة  الموجودات

 الوحدة االقتصادية( ويقيس هذا المؤشر درجة كفاءة 2019( سنة )0.095ض )انخف إذللطاقة اإلنتاجية، 

( وانخفض 2020( سنة )1.441) المال العامل معدل دوران راس نالحظفي توليد المبيعات. بينما 

. اما راس المال العامل من حيث النقص في المبيعات استخدامعلى انخفاض معدل  لمما يد (0.551)

 .2018)سنة ) 0.011))اعلى مؤشر له مؤشر حصة السهم العادي  فقد سجل نسب السوق

 تحليل البيانات المالية لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف.  -5-2-3

 -ويمكن توضيح هذه المؤشرات من خالل االتي: 

يمكن توضيح مؤشرات  -لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف: تحليل مؤشرات التدفقات النقدية 1-

( ،وكما موضح 2020,2019,2018التدفقات النقدية لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف للسنوات )

 ( ادناه.15بالجدول )

 

 (15جدول )

 مؤشرات التدفقات النقدية لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات ت

مؤشر جودة  1

 السيولة 

نسبة تغطية الدين المتداول =  أ

صافي التدفقات النقدية من 

÷ األنشطة التشغيلية

  االلتزامات المتداولة

1.068 0.135 -0.008 

نسبة كفاية التدفقات النقدية من  ب  

األنشطة التشغيلية= التدفقات 

التشغيلية  النقدية من األنشطة

االحتياجات النقدية ÷ 

 األساسية 

1.083 1.019 0.938 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  ج  

النفقات الرأسمالية =صافي  إلى

÷  ةالتدفقات النقدية التشغيلي

التدفقات النقدية الخارجة 

 للنفقات االستثمارية 

0 0 0 

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية  د  

صافي التدفقات النقدية  إلى

=صافي التدفقات النقدية 

صافي التدفقات ÷ التشغيلية 

 النقدية 

1 1 1 

مصروف  = االندثارنسبة اثر  هـ  

صافي التدفقات  ÷االندثار

 النقدية من األنشطة التشغيلية 

0.270 1.425 -0.401 

 %0.3058 %0.7158 %0.6842 متوسط جودة السيولة
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مؤشرات  2

جودة 

 الربحية 

مؤشر النقدية التشغيلي  أ

=صافي التدفقات النقدية 

 صافي الدخل ÷ التشغيلية 

0.716 0.128 -1.238 

نسبة التدفقات النقدية = صافي  ب  

التدفقات النقدية من األنشطة 

 صافي المبيعات ÷ التشغيلية 

0.143 0.019 -0.071 

نسبة التدفقات النقدية من  ج  

األنشطة التشغيلية للسهم 

العادي = صافي التدفقات 

 –النقدية من األنشطة التشغيلية 

عدد األسهم ÷ األسهم الممتازة 

 العادية 

0.011 0.002 -0.007 

نسبة العائد على حقوق الملكية  د  

من التدفقات النقدية التشغيلية = 

صافي التدفقات النقدية من 

حقوق ÷ األنشطة التشغيلية 

 الملكية 

0.012 0.002 -0.008 

 الموجوداتنسبة العائد على  هـ  

من التدفق النقدي التشغيلي = 

صافي التدفقات النقدية من 

اجمالي ÷ األنشطة التشغيلية 

  الموجودات

0.012 0.002 -0.008 

 % 0.266- % 0.031 % 0.179 متوسط جودة الربحية

مؤشرات  3

تقييم 

سياسات 

 التمويل 

نسبة التوزيعات النقدية  أ

=صافي التدفقات النقدية من 

÷ األنشطة التشغيلية 

 التوزيعات النقدية للمساهمين 

0.716 0.128 -1.238 

نسبة الفوائد و اإليرادات   ب  

العرضية = المتحصالت 

النقدية من الفوائد وااليرادات 

التدفقات النقدية ÷ العرضية 

 الداخلة من األنشطة التشغيلية 

0 0 0 

 %1.238- %0.128 %0.716 متوسط مؤشرات تقييم سياسات التمويل 

 باالعتماد على البيانات المالية لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف. الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 لصناعة مواد التغليفت النقدية لشركة بغداد في مؤشرات التدفقا أعاله، التغييرات( 15يعرض الجدول )

( ويشير ارتفاع هذا 2018( سنة )1.068اعلى نسبة له ) مؤشر تغطية الدين المتداولنالحظ بلغ  إذ

قادرة على الوفاء  الوحدة االقتصاديةانخفاض مستوى المخاطر المتعلقة بالسيولة، أي ان  إلىالمؤشر 

، في حين انخفض اخليابجميع او جزء من االلتزامات المتداولة من خالل تدفقاتها النقدية التي المتداولة د

اعلى مستوياته  مؤشر نسبة كفاية التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةبينما سجل  (.0.008-)

يالحظ ارتفاع هذا المؤشر، نظرا الرتفاع تدفقاتها النقدية التي تغطي احتياجات  2018)( سنة )1.083)

مؤشر نسبة التدفقات النقدية نالحظ  إذ. 2020)سنة ) 0.938)، بينما انخفض )الوحدة االقتصادية

كان رديئا بسبب عدم وجود التدفقات النقدية للنفقات االستثمارية لمدة  النفقات الرأسمالية إلىالتشغيلية 
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لمدة ثالث سنوات وذلك  (1بقي ثابتا بنسبة ) مؤشر نسبة التدفقات النقدية التشغيليةثالث سنوات. بينما 

ً  همن األنشطة التشغيلية يعد نفسبسبب صافي التدفقات النقدية   إذ صافي التدفقات النقدية اإلجمالي. مبلغا

غير  اً ( أي كلما ارتفاع يكون مؤشر2019( سنة )1.425اعلى مستوياته ) غبل االندثارمؤشر إثر نالحظ 

حقق مؤشر  إذأكثر كفاءة.  الوحدة االقتصاديةتكون  ( اي2020) ة( سن- 0.401)بينما انخفض جيد، 

من البيع  الوحدة االقتصاديةسياسة  ( يوضح2018( سنة )0.716اعلى مؤشر له ) النقدية التشغيلي

بلغ اعلى  مؤشر نسبة التدفقات النقديةبينما نالحظ . 2020))سنة  1.238-)بينما انخفض ) والشراء

درجة كفاءة السياسات االئتمانية في تحصيل  ىإل المؤشر( يشير هذا 2018( سنة )0.143مؤشر له )

مؤشر نسبة التدفقات النقدية من األنشطة اي بلغ ( 2020( سنة )0.071-،بينما انخفض )النقدية 

( يشير ارتفاع هذه النسبة يعد مؤشرا 2018( سنة )0.011اعلى مؤشر له )التشغيلية للسهم العادي 

من صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وتعكس  جيدا، اي توضح هذه النسبة حصة السهم العادي

نسبة العائد اما  .2020)( سنة )0.007-،في حين انخفض ) على توزيع األرباح الوحدة االقتصاديةقدرة 

كلما و( 2018( سنة )0.012بلغ اعلى مؤشر له ) فقدعلى حقوق الملكية من التدفقات النقدية التشغيلية 

سنة  0.008-)بينما انخفض ) الوحدة االقتصاديةهذه النسبة كان ذلك مؤشرا إيجابيا على كفاءة  ارتفعت

( 0.012له )اعلى مؤشر  التشغيلية من التدفقات النقدية الموجوداتمؤشر العائد على . كما بلغ 2020))

أصولها  استخدامفي  الوحدة االقتصادية( أي عند ارتفاع هذه النسبة يدل ذلك على كفاءة 2018سنة )

 (2020( سنة )0.008-، بينما بلغ ادنى مستوى له )ويعطي حافز للمزيد من االستثمار في المستقبل

( وتوضح هذه 2018( سنة )0.716حقق اعلى مؤشر له ) مؤشر نسبة التوزيعات النقدية.بينما نالحظ 

تجلب نـقدية  الوحدة االقتصاديةتبين إذا كـانت في تـوزيع األرباح و الوحدة االقتصاديةالنـسبة سياسة 

، كما تفيد هذه النـسبة أيضا المستثمرين 2020)سنة ) 1.238-)، بنما انخفض )كـافية لدفع تلك التوزيـعات

نسبة عنـد مقارنتها بالسنـوات السابقة لمعرفة مدى استقرار التوزيـعات السنـوية على المساهمين. اما 

للسنوات الثالثة وذلك لعدم وجود توزيعات مقبوضة    (0) غتبلفقد  الفوائد والتوزيعات المقبوضة

 وايرادات عرضية. 

( وذلك بسبب ارتفاع صافي 2018مؤشرات لسنة ) أفضلنالحظ من خالل مؤشرات التدفقات النقدية ان 

ويعود ذلك على كفاءة اإلدارة لشركة بغداد لصناعة مواد  األخرى،التدفقات النقدية مقارنة مع السنوات 

 التغليف.

يمكن توضيح مؤشرات األداء  -لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف: تحليل مؤشرات األداء المالي 2-

( ، وكما موضح بالجدول 2020,2019,2018المالي لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف للسنوات )

  .ه( ادنا16)
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 (16جدول )

 مؤشرات األداء المالي لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف

 2020 2019 2018 المقاييس ت المؤشرات  ت

نسبة التداول =  أ نسب السيولة 1

المتداولة  الموجودات

 المتداولة  المطلوبات÷

21.732 14.772 15.001 

نسبة السيولة السريعة  ب  

المتداولة  الموجودات=

÷ المخزون -

 المتداولة المطلوبات

2.221 1.295 0.830 

 %7.9155 %8.0335 %11.9765 متوسط مؤشر السيولة 

العائد على المبيعات  أ نسب الربحية  2

=صافي الربح بعد 

صافي ÷الضريبة 

 المبيعات 

0.200 0.148 0.057 

 الموجوداتالعائد على  ب  

=صافي الربح بعد 

مجموع ÷الضريبة 

 الموجودات

0.0171 0.0176 0.0064 

العائد على حقوق  ج  

الملكية =صافي الربح 

حقوق ÷بعد الضريبة 

 الملكية 

0.0173 0.0179 0.0065 

ربحية السهم =صافي  د  

عدد األسهم ÷ الدخل 

 القائمة

0.0164 0.0173 0.0064 

 %0.019 %0.050 %0.063 متوسط نسب الربحية

نسب  3

 المديونية

نسبة اجمالي الديون =  أ

÷ اجمالي الديون 

 الموجوداتاجمالي 

×100 

0.0114 0.0167 0.0161 

نسبة الديون طويلة  ب  

حقوق  إلىاالجل 

الملكية =مجموع 

 حقوق الملكية ÷ الديون 

0.0116 0.0170 0.0164 

 %0.016 %0.017 %0.012 متوسط نسب المديونية

معدل دوران  أ نسب النشاط 4

الموجودات =صافي 

مجموع ÷ المبيعات 

 الموجودات 

0.085 0.118 0.112 

معدل دوران  ب  

الموجودات الثابتة 

0.113 0.157 0.148 
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÷ =صافي المبيعات 

 الموجودات الثابتة

معدل دوران راس  ج  

المال العامل = صافي 

متوسط ÷ المبيعات 

 راس المال العامل 

0.358 0.512 0.497 

 %0.2523 %0.2623 %0.1853 متوسط  نسب النشاط 

حصة السهم العادي =   نسب السوق 5

صافي الدخل الموزع 

على حملة األسهم 

عدد األسهم ÷ العادية 

 العادية 

0.016 0.017 0.006 

 %0.006 %0.017 %0.016 متوسط نسب السوق 

 باالعتماد على البيانات المالية لشركة بغداد لصناعة مواد التغليف. الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 بغداد لصناعة مواد التغليف،لي لشركة نتائج تحليل مؤشرات األداء الما( 16) أعالهالجدول من خالل 

زيادة اجمالي  بسبب( 2018( مره سنة )21.732)له سجل اعلى نسبة  مؤشر التداول يمكن ان نالحظ اي

ة سن مره (14.772، بينما انخفض )الوحدة االقتصاديةأسمال المتداولة الناتجة عن زيادة ر الموجودات

نسبة ما المتداولة. ا المطلوباتلة مقابل ارتفاع اجمالي المتداو الموجوداتتراجع اجمالي  نتيجة( 2019)

ارتفاع اجمالي  نتيجة( 2018( مره سنة )2.221) مستوياتهااعلى  سجلتفقد  السيولة السريعة

( بسبب 2020نة )( مره س0.830بينما انخفضت ) ،المتداولة وانخفاض قيمة المخزون الموجودات

 مؤشر العائد على المبيعات بلغفقد  لمؤشرات الربحيةبالنسبة  المتداولة. اما الموجوداتتراجع اجمالي 

 إذعلى التكاليف بشكل جيد،  الوحدة االقتصاديةسيطرة  بسبب( 2018( سنة )0.200اعلى مؤشر له )

على  دل( وهذا ي2020)( سنة 0.057هو عائد جيد، بينما انخفض ) ان العائد المتولد من االستثمار

نية المتبعة إلدارة انخفاض كل من اإليرادات والنقدية التشغيلية مما يعكس على عدم كفاءة السياسة االئتما

( سنة 0.0176اعلى مؤشر له ) الموجوداتعلى مؤشر العائد سجل  في حين. الوحدة االقتصادية

في استغالل أصولها، ونتيجة لذلك يقل احتمال التعرض  الوحدة االقتصاديةكفاءة  إلى( وهذا يشير 2019)

 ضانخف بينمافي األداء ويعزز من مكانتها.  قوة الوحدة االقتصاديةللمخاطر التشغيلية، فضال عن إعطاء 

لم تستغل أصولها بكفاءة او زيادة ال  الوحدة االقتصادية( نظرا الن 2020( سنة )0.0064هذا المؤشر )

للمخاطر تشغيلية  الوحدة االقتصاديةلزوم لها في االستثمار او انخفاض مستوى المبيعات، قد يعرض 

معدل العائد على ( لتوليد األرباح. اما الموجوداتاالستثمار) استخدامناتجة عن الزيادة في عدد مرات 

 الوحدة االقتصاديةاعتماد  زيادةبسبب ( 2019( سنة )0.0179) مؤشرلهاعلى  حققفقد  الملكية حقوق

 على التمويل المقترض وانخفاض حصة الملكية في مجموع التمويل الداخلي مما يزيد مجموع مخاطر

 سجلفقد  مؤشر ربحية السهم ا(، ام2020( سنة )0.0065بينما انخفض )التي يتعرض لها الدائنون. 

، بينما انخفض الوحدة االقتصاديةربحية  إلى يشيرهذا( و2019( سنة )0.0173اعلى مؤشر له )

تستعمل البيانات الخاصة بربحية السهم  إذيعني ان األرباح بدأت تتقلص،  ( هذا2020( سنة )0.0064)

عوامل  إلىفة من قبل المستثمرين لمقارنة أداء الشركات مع بعضها، وهذه النسبة مهمة ألنها باإلضا

نسب أخرى تحدد قيمة األسهم بالسوق المالي ويمكن ان تتدخل إيجابيا في عوائد المساهمين. بينما 

( بينما انخفض في 2019( سنة )0.0167مؤشرله )اعلى  نسبة اجمالي الديونسجلت  المديونية

ات ،وبالتالي تقيس هذه النسبة مساهمة القروض في تمويل الموجود إذ 2018) ( في سنة )0.0114)

بلغ اعلى مؤشر له  حقوق الملكية إلىمؤشر نسبة الديون نسبة مساهمة حقوق الملكية .بينما نالحظ 

على  الوحدة االقتصاديةزيادة احتمال عدم قدرة  إلىيشير ارتفاع هذا المؤشر  2019)( سنة )0.0170)
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 اإلفالس إلىخدمة ديونها وزيادة مخاطر المقرضين والمستثمرين الن عدم القدرة على خدمة الدين يؤدي 

( فهذا يعكس حماية افضل للدائنين وعن وجود قدرة 2018( سنة )0.0116، بينما انخفض هذا المؤشر )

اعلى  الموجوداتن معدل دورافقد سجل  نسب النشاط. اما الوحدة االقتصاديةكامنة على االقتراض لدى 

، الموجودات استخدامكفاءة اإلدارة في  إلى( يشير ارتفاع هذا المعدل 2019( سنة )0.118مستوياته )

 الموجوداتال تستعمل  الوحدة االقتصاديةوهذا يدل على ان  2018)( سنة )0.085المعدل ) وانخفض هذا

وانعكاس  الوحدة االقتصاديةبكفاءة لتوليد المبيعات لذلك تقيس هذه النسبة كفاءة االستثمار في الموجودات 

الموجودات في تحقيق  استخدامذلك على تحقيق المبيعات من خالل هذه النسبة يتم التعرف على كفاءة 

( 2019( سنة )0.157وياته )فقد حقق اعلى مست الثابتة الموجوداتمعدل العائد على المبيعات. بينما 

( ويقيس 2018( سنة )0.113انخفض )إذ طاقة اإلنتاجية، جيد لل استخداميشير ارتفاع هذا المؤشر على 

سجل معدل دوران راس المال في توليد المبيعات. بينما  الوحدة االقتصاديةهذا المؤشر درجة كفاءة 

 فقد نسب السوق. اما (2018سنة ) (0.358( وانخفض )2019( سنة )0.512)اعلى مؤشر له  العامل

 إلى( يشير ارتفاع هذا المؤشر 2019( سنة )0.017اعلى مستوياته ) حصة السهم العاديحقق مؤشر 

سهم في السوق، بينما انخفض الن ارتفاعه يؤثر بشكل إيجابي على سعر ال الوحدة االقتصاديةزيادة كفاءة 

  (.2020) ( سنة0.006)

بعض المؤشرات وأجرت مقارنة بين متوسطات قائمة التدفقات النقدية ومتوسطات قائمتي  الباحث اختارو

  -وذلك كاالتي: 2020,2019,2018)المالي لسنة )الدخل والمركز 

 (17جدول )                                                     

مع مؤشر السيولة على وفق قائمة                     متوسط مؤشر السيولة على وفق قائمة التدفقات النقدية مقارن 

 الدخل والمركز المالي

الوحدة اسم 

 االقتصادية

متوسط مؤشر 

السيولة وفق قائمة 

 التدفقات النقدية

متوسط مؤشر السيولة وفق قائمة 

 الدخل وقائمة المركز المالي 

 الفرق

العراقية للسجاد 

 والمفروشات

0.296 2.674 -2.378 

بغداد للمشروبات 

 الغازية 

2.668 3.298 -0.63 

الكندي إلنتاج 

اللقاحات واألدوية 

 البيطرية 

-0.741 6.023 -6.764 

المنصور للصناعات 

 الدوائية

0.863 1.559 -0.696 

بغداد لصناعة مواد 

 التغليف

0.398 1.449 -1.050 

 2.304- المتوسط

 البيانات الماليةباالعتماد على  من اعداد الباحث -المصدر:

ان جميع متوسطات مؤشر السيولة  وفق قائمة التدفقات النقدية أعاله ( 17خالل الجدول )يالحظ من 

كانت موجبة ماعدا شركة الكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية كانت سالبة وهذا مؤشر على عدم 

في تاريخ  امخاطر عدم سداد التزاماته إلىامكانيتها في مواجهه مشاكل السيولة ويمكن ان تتعرض 

استحقاقها ، وقد ظهر اعلى مستوى لها عند )شركة بغداد للمشروبات الغازية (، اما متوسطات السيولة 

بناء على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي فقد كانت إيجابية وقد ظهر اعلى مستوى لها عند )شركة 
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ان  إلى رطرية ومن ثم شركة بغداد للمشروبات الغازية(، مما يشيالكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية البي

مشاكل في تصريف مخزونها وبالنتيجة  نقدية وألتوجد إلىسريعة التحول  جميع الشركات تمتلك أصوالً 

 في موعد استحقاقها.  ايسهل تسديد التزاماته

ق قائمة التدفقات النقدية الحاصل بين مؤشر السيولة وف ( ان متوسط النهائي17ونالحظ من الجدول )

 (. 2.304-وبين قائمة الدخل والمركز المالي بلغ )

 (18جدول )

على المبيعات وفق قائمة التدفقات النقدية مقارن مع متوسط العائد على حقوق على  دمؤشر العائ طمتوس

 حقوق الملكية وفق قائمتي الدخل والمركز المالي 

العائد متوسط مؤشر  الوحدة االقتصاديةاسم 

على المبيعات وفق قائمة 

 التدفقات النقدية

متوسط مؤشر العائد على 

المبيعات وفق قائمة الدخل 

 وقائمة المركز المالي 

 الفرق

العراقية للسجاد 

 والمفروشات

553.865 508.015 45.85 

 0.096 0.139 0.235 بغداد للمشروبات الغازية 

الكندي إلنتاج اللقاحات 

 البيطرية 

1.442 0.180 1.262 

المنصور للصناعات 

 الدوائية

0.364 1.557- 1.921 

بغداد لصناعة مواد 

 التغليف

0.030 0.135 -0.105 

 9.805 المتوسط 

 من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية -المصدر:

ً 18نالحظ من خالل الجدول ) في نتائج التحليل المالي، أي يظهر متوسط  ( ان هنالك اختالفاً واضحا

العائد على حقوق الملكية وفق قائمة التدفقات النقدية وقائمتي الدخل والمركز المالي اعلى مستوى له عند 

العراقية لصناعة السجاد والمفروشات أي احتلت المرتبة األولى من حيث قوة متوسط  الوحدة االقتصادية

ى مستوى له وفق قائمة التدفقات النقدية عند شركة المنصور للصناعات وأدن العائد على المبيعات،

 الدوائية ومن ثم شركة بغداد لصناعة مواد التغليف.

لمؤشر العائد على المبيعات وفق قائمة التدفقات النقدية  ( نالحظ المتوسط النهائي18ومن خالل جدول )

 (. 9.805ز المالي بلغ مقداره )ومتوسط العائد على المبيعات وفق قائمتي الدخل والمرك
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 (19جدول )

وفق قائمتي    الموجوداتوفق قائمة التدفقات النقدية ومتوسط العائد على  الموجوداتمتوسط العائد على  

 الدخل والمركز المالي

على  دمتوسط مؤشر العائ الوحدة االقتصاديةاسم 

وفق قائمة  الموجودات

 التدفقات النقدية

متوسط مؤشر العائد على 

وفق قائمة  الموجودات

الدخل وقائمة المركز 

 المالي 

 الفرق

العراقية للسجاد 

 والمفروشات

0.095 0.131 -0.036 

 0.087 0.125 0.212 بغداد للمشروبات الغازية 

الكندي إلنتاج اللقاحات 

 البيطرية 

-0.056 0.041 -0.097 

المنصور للصناعات 

 الدوائية

0.098 -0.325 0.423 

بغداد لصناعة مواد 

 التغليف

0.002 0.014 0.012- 

 0.0365 المتوسط 

 من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية -المصدر:

ً 19)خالل الجدول يالحظ من  في نتائج التحليل المالي لمتوسط العائد  ( اعلى ان هنالك اختالفاً واضحا

وفق قائمة التدفقات النقدية بلغ اعلى مستوى  الموجودات، حيث ان متوسط العائد على الموجوداتعلى 

الوحدة يعني ارتفاع هذا المؤشر وان  ا، فهذ0.212)) له عند شركة )بغداد للمشروبات الغازية(

 اوحافز للمزيد من االستثمار في المستقبل. بينم الموجوداتقادرة على توليد عائد من استثمار  االقتصادية

 عند )شركة الكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية البيطرية( الموجوداتبلغ أدنى مستوى للعائد على 

تواجه صعوبات في توليد األرباح باالعتماد على استثمار  الوحدة االقتصاديةيعني ان  ا، وهذ(-0.056)

 .  الموجودات

 الشركةوفق قائمتي الدخل والمركز المالي بلغ اعلى مستوى له عند ) الموجوداتعلى  اما متوسط العائد

، اما الموجوداتحيث قوة متوسط العائد على  ن(، م0.131)والمفروشات( العراقية لصناعة السجاد 

)شركة بغداد للمشروبات الغازية( فقد احتلت المركز الثاني. في حين بلغ أدنى مستوى لمتوسط العائد 

 .(-0.325) المنصور للصناعات الدوائية() الشركةعند  الموجوداتعلى 

وفق قائمة  الموجوداتالحاصل لمؤشر العائد على  ( ان المتوسط النهائي20ويالحظ من خالل الجدول )

وفق قائمتي الدخل والمركز المالي، أي بلغ متوسط  الموجوداتقات النقدية  ومتوسط العائد على التدف

وجود انحرافات كبيرة بينهما ،ويعود ذلك نتيجة التفاوت  إلى،وهذا يشير  0.0365))االنحرافات مقدار 

ة تقوم على أساس القبض الحاصل بسبب اختالف طريقة اعداد قائمة القوائم المالية، فقائمة التدفقات النقدي

الفعلي والدفع الفعلي للنقد بغض النظر عن أساس االستحقاق ، اما بينما قائمتي المركز المالي والدخل 

فتقوم على أساس االستحقاق الذي يحمل كل مدة مالية بما يخصها من مصروفات وايرادات حتى لو لم 

 تقبض هذه اإليرادات او لم تدفع هذه المصروفات. 

وذلك عن طريق شراء  الموجوداتممكن ان تحسن العائد على  الوحدة االقتصاديةان  قونستنتج مما سب

 أصول أكثر إنتاجية وتدريب العاملين عليها، وكذلك القيام بحمالت إعالنية لزيادة حجم المبيعات. 
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 (20جدول )

على حقوق الملكية على وفق قائمة التدفقات النقدية مقارنة مع متوسط العائد على  دمتوسط مؤشر العائ

 حقوق على حقوق الملكية وفق قائمتي الدخل والمركز المالي 

متوسط مؤشر العائد  الشركةاسم 

على حقوق الملكية وفق 

 قائمة التدفقات النقدية

متوسط مؤشر العائد على 

حقوق الملكية وفق قائمة 

قائمة المركز الدخل و

 المالي 

 لفرقا

العراقية للسجاد 

 والمفروشات

0.142 0.157 -0.015 

 0.096 0.137 0.233 بغداد للمشروبات الغازية 

الكندي إلنتاج اللقاحات 

 البيطرية 

-0.062 0.043 -0.105 

المنصور للصناعات 

 الدوائية

0.136 0.395- 0.531 

بغداد لصناعة مواد 

 التغليف

0.006 0.014 -0.008 

 0.099 المتوسط

 من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية -المصدر:

ً 20نالحظ من خالل الجدول ) في نتائج التحليل المالي، أي يظهر متوسط  ( ان هنالك اختالفاً واضحا

العائد على حقوق الملكية وفق قائمة التدفقات النقدية وقائمتي الدخل والمركز المالي اعلى مستوى له عند 

قادرة على توليد  الشركةان  إلى، ويشير ارتفاع هذه النسبة 0.233))الغازية بغداد للمشروبات شركة 

. في حين يظهر متوسط العائد على حقوق الملكية وفق قائمة التدفقات الشركةعائد على استثمارات مالك 

(، وهذا يدل على -0.062)البيطرية النقدية أدنى متوسط له عند شركة الكندي إلنتاج اللقاحات واألدوية 

 غير قادرة على توليد أرباح.  ان شركة الكندي إلنتاج اللقاحات

لمؤشر العائد على حقوق الملكية وفق قائمة التدفقات  النهائي( المتوسط 20ونالحظ من خالل جدول )

 (.   0.099النقدية ومتوسط العائد على حقوق الملكية وفق قائمتي الدخل والمركز المالي بلغ مقداره )

 العالقة بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي للشركات عينة البحث.6-2-3-

نتائج العالقة بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي للشركات عينة البحث للسنة 1- 

  -كاالتي:  2018
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 (21جدول )

 2018العالقة بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي للشركات عينة البحث لسنة 

 مؤشرات األداء المالي مؤشرات التدفقات النقدية

 المتوسط المؤشر        المتوسط المؤشر

مؤشر جودة متوسط 

 السيولة

مؤشر نسب متوسط  1.686

 السيولة

5.741 

مؤشر جودة متوسط 

 الربحية

مؤشر نسب متوسط  1.015

 الربحية

22.033 

مؤشر تقييم متوسط 

 سياسات التمويل

مؤشر نسب متوسط  1.243

 المديونية

0.163 

مؤشر نسب متوسط   

 النشاط

0.377 

مؤشر نسب متوسط   

 السوق

0.160 

 5.695 المتوسط النهائي 1.315 المتوسط النهائي

  الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 تبلغ نقدية التي( ان المتوسط النهائي لمؤشرات قائمة التدفقات ال21يتبين من خالل الجدول أعاله )

بينما بلغ المتوسط النهائي للمؤشرات األداء المالي التي تعتمد على قائمة المركز  (2018) ( لسنة1.315)

نالحظ ارتفاع مؤشرات األداء  (2018)( لسنة 5.695أي على أساس االستحقاق ) الدخل المالي وقائمة

 المالي.

 البحث للسنةالمالي للشركات عينة نتائج العالقة بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء 2- 

 -: كاالتي 2019

 (22جدول )

 2019العالقة بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي للشركات عينة البحث لسنة 

 مؤشرات األداء المالي مؤشرات التدفقات النقدية

 المتوسط المؤشر المتوسط المؤشر

مؤشر جودة  متوسط

 السيولة

مؤشر نسب  متوسط 1.189

 السيولة

5.345 

مؤشر جودة  متوسط

 الربحية

مؤشر نسب  متوسط 1.549

 الربحية

2.491 

مؤشر تقييم  متوسط

 التمويل اتسياس

مؤشر نسب  متوسط 0.65

 المديونية

0.226 

مؤشر نسب  متوسط  

 النشاط

0.574 

مؤشر نسب  متوسط  

 السوق

0.251 

 1.777 المتوسط النهائي 1.129 المتوسط النهائي

   الباحثمن اعداد  -المصدر: 
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لمؤشرات التدفقات النقدية التي تعتمد على ( أعاله، ان المتوسط النهائي 22نالحظ من خالل الجدول )

، بينما 2019)( لسنة )1.129قائمة التدفقات النقدية أي وفق أساس النقدية للشركات عينة البحث بلغت )

تعتمد على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل أي وفق بلغ المتوسط النهائي للمؤشرات األداء المالي التي 

 . 2019)( لسنة )1.777أساس االستحقاق )

( مع مؤشرات 2018في حين عند المقارنة بين المتوسط النهائي للمؤشرات التدفقات النقدية لسنة )

لتدفقات في المتوسط النهائي لمؤشرات قائمة ا ( نالحظ وجود انخفاض(2019التدفقات النقدية لسنة 

 . البحث.( للشركات عينة 2019النقدية لسنة )

(، مع مؤشرات األداء المالي 2018اما عند المقارنة بين المتوسط النهائي للمؤشرات األداء المالي لسنة )

ً 2019لسنة ) (، 2019في المتوسط النهائي لمؤشرات األداء المالي لسنة ) وجود انخفاض (، نالحظ أيضا

بين المتوسط النهائي للمؤشرات قائمة التدفقات النقدية مع المتوسط  قة عكسيةوهذا يعني وجود عال

 النهائي للمؤشرات األداء المالي. 

لي للشركات عينة البحث للسنة نتائج العالقة بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء الما 3-

   -كاالتي:  2020

 (23الجدول )

 2020العالقة بين المؤشرات النقدية ومؤشرات األداء المالي للشركات عينة البحث لسنة 

 مؤشرات األداء المالي مؤشرات التدفقات النقدية

 المتوسط المؤشر المتوسط المؤشر

مؤشر نسب  متوسط 10.792 مؤشر جودة السيولة متوسط

 السيولة

5.494 

مؤشر نسب  متوسط 63.879 مؤشر جودة الربحية متوسط

 الربحية

76.939 

مؤشر تقييم سياسات  متوسط

 التمويل

مؤشر نسب  متوسط -2.504

 المديونية

0.126 

مؤشر نسب  متوسط  

 النشاط

0.547 

مؤشر نسب  متوسط  

 السوق

0.206 

 16.662 المتوسط النهائي 24.093 المتوسط النهائي

   الباحثمن اعداد  -المصدر: 

ية للشركات عينة ( أعاله، ان المتوسط النهائي للمؤشرات التدفقات النقد23من خالل الجدول ) يتبين

بينما بلغ المتوسط النهائي للمؤشرات األداء المالي التي تعتمد على  ،2020)) ( لسنة24.093البحث بلغ )

 . 2020)) ( لسنة16.662دخل أي على أساس االستحقاق )قائمة المركز المالي وقائمة ال

( مع مؤشرات 2019شرات التدفقات النقدية لسنة )لمؤلفي حين عند المقارنة بين المتوسط النهائي 

ائمة التدفقات النقدية لمؤشرات قلفي المتوسط النهائي  ارتفاعظ وجود نالح 2020))التدفقات النقدية لسنة 

 . وبفارق كبير ( للشركات عينة البحث2020لسنة )
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مؤشرات األداء المالي  (، مع2019لسنة )وسط النهائي للمؤشرات األداء المالي اما عند المقارنة بين المت

 (.2020لمؤشرات األداء المالي لسنة )لفي المتوسط النهائي  ارتفاع وجودايضاً نالحظ  ،(2020لسنة )

 وهذا يعني وجود عالقة طردية بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي. 

بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي وذلك نتيجة  وجود عالقة عكسية قويتبين مما سب

( 2018ومؤشرات األداء المالي لسنة ) 2019)( مع )2018المقارنة بين مؤشرات التدفقات النقدية لسنة )

في المتوسط النهائي للمؤشرات التدفقات النقدية وكذلك في  إذ نالحظ وجود انخفاض 2019)مع سنة )

، اما عند مقارنة المتوسط النهائي لمؤشرات (2019)المتوسط النهائي لمؤشرات األداء المالي لسنة 

مع سنة  2019)، ومؤشرات األداء المالي لسنة ) 2020)سنة ) عم (2019)التدفقات النقدية لسنة 

 (. 2020دة في مؤشرات التدفقات النقدية و مؤشرات األداء المالي لسنة )حيث نالحظ وجود زيا 2020))

 

 البحث ةقدم في هذا الفصل من تحقيق فرضيويتضح مما ت

من خالل الجانب النظري والجانب العملي تحليل البيانات المالية للشركات عينة البحث  قمما سبيتبين 

،نالحظ المتوسط النهائي للمؤشرات توجد عالقة بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي 

وعند   (2019)سنة (1.129،بينما ) (2018) سنة (1.315التدفقات النقدية للشركات عينة البحث )

ائي للمؤشرات األداء انخفاض متوسط مؤشرات التدفقات النقدية ، اما المتوسط النهالمقارنة بينهما نالحظ 

ومن  (2019( سنة )1.777) في حين بلغ، 2018)( سنة )5.695) بلغالمالي للشركات عينة البحث 

بين مؤشرات التدفقات عكسية  ةعالق وجودهذا يعني وخالل ذلك نالحظ انخفاض مؤشرات األداء المالي 

النهائي لمؤشرات التدفقات النقدية للشركات المتوسط مالي ، وكذلك عند مقارنة النقدية ومؤشرات األداء ال

، اما المتوسط النهائي لمؤشرات 2020)) سنة (24.093بينما ) (2019) سنة(1.129عينة البحث بلغت )

ومن  (16.662) بلغ 2020)( بينما سنة )1.777) بلغ (2019األداء المالي للشركات عينة البحث سنة )

ي لمؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي لسنة خالل ذلك نالحظ ارتفاع المتوسط النهائ

النقدية التدفقات عالقة طردية نتيجة زيادة متوسط النهائي للمؤشرات وجود  هذا يعنيو 2020))

وجود عالقة بين  ت) االساسيةصحة الفرضية  تما يثبوالمتوسط النهائي للمؤشرات األداء المالي، وهذا 

 .األداء المالي للشركات عينة البحث( والتدفقات النقدية 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات  

 

 االستنتاجات -المبحث األول: 

    التوصيات  -المبحث الثاني:                
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 لمبحث االولا

 "االستنتاجات"

  -يتناول هذا المبحث استنتاجات الجانب النظري والجانب العملي للبحث وكاالتي: 

  -استنتاجات الجانب النظري: -اوال

  -كن بيان استنتاجات الجانب النظري للبحث من خالل االتي: يم

مؤشرات قائمة التدفقات النقدية يدل على إمكانية تعزيز نتائج التحليل أي اظهرت نتائج  استخدامان  1-

الربحية لقائمة الدخل والمركز المالي تكامال مع مؤشرات نسب السيولة ونسب التحليل المالي لمؤشرات 

  .بحثقدية لكل من الشركات عينة الالسيولة وجودة الربحية لقائمة التدفقات النجودة 

تعد القوائم المالية )قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية( قوائم تكميلية ومن 2-

  المستحيل االعتماد على قائمة واحدة دون األخرى ألنها توفر جميعا معلومات محددة.

ائج األداء المالي وجود اختالف في نتائج التحليل عند المقارنة بين نتائج مؤشرات التدفقات النقدية ونت-3

المعتمدة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ويرجع ذلك نتيجة تفاوت واختالف طبيعة البيانات 

  المالية التي توفرها القوائم المالية )المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية(.

المركز المالي ان المؤشرات المالية يوضح التحليل المالي لقائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل وقائمة -4

المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية اقل قيمة من المؤشرات المالية المستخرجة من قائمة الدخل 

والمركز المالي ويرجع ذلك إلى األسس التي تتبعها تلك القوائم إذ ان قائمتي الدخل والمركز المالي 

فقط وألتهتم بالوضع النقدي  وحدة االقتصاديةلمالي للستحقاق تمثل الوضع االمبنية على أساس اال

ً  وحدات االقتصاديةلل عن طريق تحديث استثماراتها وتوزيع األرباح على  الذي يعد مهما أيضا

 المساهمين.

 -استنتاجات الجانب التطبيقي:  -ثانيا

  -يمكن بيان استنتاجات الجانب التطبيقي للبحث من خالل االتي: 

تلك المؤشرات في سوق  استخداممؤشرات قائمة التدفقات النقدية، وعدم  استخداموجود اهمال في 1-

العراق لألوراق المالية واالقتصار على مؤشرات التحليل المالي المعتمدة على قائمة الدخل وقائمة 

  المركز المالي.

في اعداد قائمة التدفقات النقدية  ليس هنالك اهتمام كاٍف من قبل ادارات الشركات الصناعية العراقية2-

( أي يقوم قسم كبير بأعداد قائمة التدفقات النقدية بشكل صحيح 7)فق المعيار المحاسبي الدولي رقم و

( 7يفضله المعيار المحاسبي الدولي )مخالف لما  ذلك، وهذااالانهم يتبعون الطريقة غير المباشرة في 

ر فائدة وهذا ما يعكس االستفادة من تلك القائمة والنسب المالية ألن الطريقة المباشرة تقدم معلومات أكث

 التي يمكن ان تشتق منها.  

توجد عالقة عكسية بين مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي ،وذلك نتيجة انخفاض -3

المتوسط ( توضح ذلك من خالل مقارنة 2019مؤشرات التدفقات النقدية ومؤشرات األداء المالي سنة )

مع المتوسط النهائي لمؤشرات التدفقات  2018))( لسنة 1.315النهائي لمؤشرات التدفقات النقدية )

( مع 2018( لسنة )5.695( والمتوسط النهائي لمؤشرات األداء المالي )(2019( 1.129)النقدية 

 . 2019)( لسنة )1.777المتوسط النهائي لمؤشرات األداء المالي )
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( وجدنا ان 2020,2019,2018لمدة ثالث سنوات ) ل بيانات الشركات عينة البحثمن خالل تحلي-4

لديها  دالشركات حققت تدفقات نقدية موجبة من األنشطة التشغيلية بالرغم من ان بعض الشركات ال توج

  ويرجع ذلك بسبب ارتفاع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.  ،أنشطة استثمارية وتمويلية

 (2019)سنة ل النقدية للشركات عينة البحث تالمتوسط النهائي لمؤشرات التدفقا اما عند المقارنة بين -5

( 2019، والمتوسط النهائي لمؤشرات األداء المالي لسنة ) (24.093)( ، 2020سنة ) ع( م1.129)، 

العالقة طردية نتيجة ارتفاع مؤشرات التدفقات النقدية  نتكو (16.662( )2020( مع سنة )(1.777 ،

 وبفارق كبير.2020))سنة  ومؤشرات األداء المالي

كانت شركة  إذاظهرت نتائج التحليل المالي ضعف كفاءة الشركات في إدارة أنشطتها التشغيلية، 6-

المنصور الدوائية أكثر تذبذبا بأنشطتها التشغيلية قياسا بالشركات األخرى إذ حققت خسائر مادية كبيرة 

 نتيجة تراجع مبيعاتها.  

كلما ازدادت قيمة التدفقات النقدية التشغيلية المالي لقائمة التدفقات النقدية من خالل نسب التحليل 7-

انخفضت احتمالية المخاطر االئتمانية للشركة أي انخفضت الحاجة إلى االقتراض.
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 المبحث الثاني

 " التوصيات "

في المبحث السابق يمكن الخروج بمجموعة من  االستنتاجات التي توصل اليها البحث إلىاستنادا 

  -: يما يأت هيوالمقترحات البحثية المستقبلية التوصيات 

 التوصيات -أوال: 

واالرتقاء بما هو أفضل البد من قيام  وحدات االقتصاديةالمن اجل تحسين مستوى األداء المالي لدى -1

 المدراء بتوجيه الموظفين على مدى أهمية قائمة التدفقات النقدية في تحديد كفاءة الوحدة وحجم أرباحها،

األخرى العاملة في  وحدات االقتصاديةالمع أداء  الوحدة االقتصاديةأداء  ةألنها توفر أساسا جيدا لمقارن

 نفس القطاع. 

بمبادئ المعايير الدولية والقاعدة االلتزام وهتمام بشكل اكبر بقائمة التدفقات النقدية ،ضرورة اال -2

العراقية، التي تؤكد على احتساب األنشطة التشغيلية وفق الطريقة المباشرة ألنها تعطي معلومات دقيقة 

 ة منها.عن مصادر األموال وكيفه استخدمت في األنشطة التشغيلية وماهو حجم اإليرادات الدخل

قرارات  اذاتخإدارة التدفقات النقدية االستثمارية بشكل صحيح عند  وحدات االقتصاديةالعلى  نبغيي -3

 بشكل أمثل وشراء اصول اقل تكلفة وأكثر كفاءة.   الموجوداتاالستثمار وذلك عن طريق استغالل 

ر األنشطة التشغيلية ويـبتط االستمرار راقية للسجاد والمفروشاتـالع الوحدة االقتصاديةيجب على  -4

وكذلك  مساهميها،واموال  موجوداتهازيادة العوائد المكتسبة من  إلى وف يؤديذلك س النوزيادتها 

مما كانت عليه  أفضلل ـتحسين وضعها المالي بشك إلىاالقتراض االمر الذي يؤدي  إلىليل الحاجة ـتق

 في السابق.

عينة البحث التخاذ اإلجراءات  وحدات االقتصاديةفي السبب ضعف األداء المالي ضرورة معرفة  - 5

االزمة لتصحيح ادائها، الن زيادة ضعف ادائها المالي سوف يؤثر على الشركات و يؤدي إلى تعثر 

 مالي.  

كلما كان  إذتحليل قائمة التدفقات النقدية يجب التركيز على صافي التدفقات النقدية التشغيلي عند  -6

  .الوحدة االقتصاديةنقدية التشغيلية مرتفعا قلت مخاطر االستثمار في تلك صافي التدفقات ال

االهتمام أكثر باستثماراتها، وذلك من اجل تحقيق أكبر أرباح  يجب على الشركات عينة البحث -7

  لتسجيل مبالغ موجبة ألنشطتها التشغيلية.

العمل على دعم وتطوير القطاع الصناعي لمدى أهميته الذي ستنعكس على تطوير االقتصاد  يجب -8

عن طريق المشاركة في عملية تخطيط وتنفيذ المشاريع الصناعية، أي يجب توفر وذلك  ،العراقي

 التصنيع.لعملية  المستلزمات الالزمةاألماكن الصناعية وتهيئة كافة 

لدى الشركات الصناعية، من اجل دعم  التدفقات النقدية تر مؤشراتطوضرورة دراسة نتائج نسب  -9

  الصناعية.وتشخيص أسبابها بالنسبة للشركات  نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف من خالل تحليلها
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 المقترحات البحثية -ثانياً: 

والدراسات في  حاثباألعه على العديد من الاحث بالجانب التطبيقي لبحثه واطقيام الب خاللمن 

يقترح بعض  ،فانه 7)التدفقات النقدية واألداء المالي والمعيار المحاسبي الدولي رقم )موضوعات 

 :- ومن هذه الموضوعات يمكن البحث فيها العناوين لموضوعات

قائمة التدفقات النقدية المباشرة للتنبؤ بأرباح الوحدات االقتصادية وفق المعيار  إمكانية تطبيق 1-

 . 7)المحاسبي الدولي رقم )

اثر مؤشرات التدفقات النقدية في تفسير العوائد السوقية العادية لالسهم وفق المعيار المحاسبي  -2

 (.7الدولي رقم )

االهمية النسبية للمؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في تقييم السيولة وجودة دور 3- 

  .(7)األرباح وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  التدفقات النقدية على اتخاذ القرارات المالية في الوحدات االقتصادية العراقية. لاثر تحلي -4

 والحد من مخاطر التمويل. 7)المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 5-

 



 

 

 

 

                                              

                                         

 المراجع و

المصادر



 المصادر..........

 106 

 المراجع والمصادر

 -المراجع: 

 (7اية ) – سورة الحديدالقران الكريم، 

 المصادر العربية -أوال: 

 القوانين والتقارير والوثائق الرسمية-أ 

 ."معايير المحاسبة الدولية" عمان، األردن،(2002) القانونيين،المجمع العربي للمحاسبين  (1

 .عمان، األردن "معايير المحاسبة الدولية"،2010))القانونيين، المجمع العربي للمحاسبين  (2

مملكة لا يمعتمدة فلمالي المعايير الدولية للتقرير الا"(2020)، القانونينالهيئة السعودية للمحاسبين  (3

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  األخرى واإلصداراتمعايير لالعربية السعودية وا

  .القانونين"، الرياض

"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  (،2018)القانونين، الهيئة السعودية للمحاسبين  (4

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

 . القانونين"، الرياض

"المعايير الدولية لتقرير المالي" الطبعة الثالثة،  (2021) والمحاسبين،الهيئة السعودية للمراجعين  (5

 اض. الري

تأليف مؤسسة  ،(2012) الدولية،معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  (6

، ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ةالتقارير المالي إلعدادالمعايير الدولية 

 .أبو غزالة، جزء أ طالل، مجموعة األردن

جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين العرب  ةترجم (2000)معايير المحاسبة الدولية،  (7

 األردن. 

"مادة تدريبية للمعايير الدولية إلعداد ،(2009) مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، (8

 المملكة الهاشمية األردنية. –التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم " عمان 

 .(2020,2019,2018) الصناعية للسجاد والمفروشات ةالوحدة االقتصاديبيانات  (9

  .2020,2019,2018)) االدوية واللقاحات البيطرية إلنتاجبيانات شركة الكندي  (10

 . 2020,2019,2018)االدوية )بيانات شركة المنصور لصناعة  (11

 .(2020,2019,2018) بيانات شركة بغداد لصناعة مواد التغليف (12

 . 2020,2019,2018)) الغازية بيانات شركة بغداد للمشروبات (13

 الكتب -ب

 دار المريخ للنشر. "المالي شركات واسواق مالية التحليل ("2009)المبروك،  دمحم أبو الزيد، (1

الطبعة  المحاسبة واالبالغ المالي الدولية" ر،"معايي)2016أبو نصار، محمد، حميدات، جمعة، ) (2

 الثالثة، عمان.

" سلسلة إدارة األداء )2009طاهر محسن منصور، )ادريس، وائل محمد صبحي، الغالبي،  (3

 دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األولى. االستراتيجي اساسيات األداء وبطاقة التقييم المتوازن"
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مطبوعة جامعية،  " مختصر عن المعايير المحاسبية الدولية " )2015)جمال، الجعارات، خالد  (4

 .جامعة قصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مدخل كمية –" إدارة البنوك )2000)الحسيني، فالح حسن، الدوري، مؤيد عبد الرحمن،  (5

 دار وائل للنشر، عمان.  واستراتيجية معاصر"

مؤسسة  والميزانية العامة للدولة " " المحاسبة الحكومية، )1999)الحسيني، قاسم إبراهيم،  (6

 الوراق للنشر والتوزيع. 

الطبعة األولى، دار " األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات " ،)2010الخطيب، محمد، ) (7

 األردن. –الحامد للنشر والتوزيع، عمان 

المتوسطة مدخل نظري تطبيقي  ة،"المحاسب)1999)الدهراوي، كمال الدين، وهالل، عبد هللا،  (8

 الجامعية، مصر.  رالدا"

 باستخدامالتحليل المالي  ،")2003)اديب، نور الدين  وابو زناد،مؤيد عبد الرحمن  الدوري، (9

 .األردن –عمان  للنشر،دار وائل  االولى،الطبعة  ،"الحاسوب

 الطبعة األولى، عمان، دار الفكر. المالية" ة"المحاسب، )2013)محمود،  لالرمحي، نضا (10

 ، مؤسسة الوراق للنشر، عمان"االدارة المالية المتقدمة" ،)2004)محمود، الزبيدي، حمزة  (11

 األردن.

العبيكان للنشر، الطبعة  ،" مبادئ المحاسبة والتقرير المالي ")2014)الشباني، وليد بن محمد،  (12

 األولى.

دار البركة للنشر والتوزيع،  رة والتحليل المالي "اإلدا، ")2007)الشريف، عليان، واخرون،  (13

 األردن، الطبعة األولى.

 مداخل ّ ) المالية ّ"اساسيات اإلدارة (،2014)نعمة، ونغم حسين،  راشد. صادق الشمري، (14

 مطبعة الكتاب، العراق، الطبعة األولى. "وتطبيقات(

للطباعة والنشر،   FinancialSMEشركة  "التحليل المالي" )2008)الشيخ، مصطفى فهمي،  (15

 رام هللا. -فلسطين

 ذات السالسل للطباعة والنشر، الكويت.  "نظرية المحاسبة "، )1990)الشيرازي، عباس مهدي،  (16

، "المحاسبة )2000)الصبان، محمد سمير، وأبو المكارم وصفي عبد الفتاح، وهالل، عبد هللا،  (17

 الدار الجامعية، عين شمس. المحاسبي "المالية المتوسطة القياس والتقييم واالفصاح 

الطبعة  المالية " ة"اإلدار، )2010)الصياح، عبد الستار مصطفى، العامري، سعود جايد مشكور،  (18

 الرابعة، األردن، دار وائل للنشر.

 ،"اإلدارة واالعمال")2011منصور، ) نالعامري، صالح مهدي محسن، الغالبي، طاهر محس (19

 الطبعة الثالثة.  دار وائل للنشر والتوزيع،

دار وائل للنشر  األسس العلمية والتطبيقية "-المالية  ة"اإلدار )2010)العلي، اسعد حميد،  (20

 والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة األولى.

" مدخل إلى تقويم األداء في الشركات باستخدام البيانات )2001)الكرخي، مجيد عبد جعفر،  (21

 دائرة الشؤون الثقافية العامة. المالية"

 مصر. -، المكتبة العصرية، القاهرة "أسس المحاسبة")2007)الناغي، محمود السيد،  (22
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دار وائل للنشر، والتحليل المالي "، ط،"التخطي)2008)النعيمي، عدنان تايه والتميمي أرشد فؤاد،  (23

 . نعما

اجل ترشيد االنفاق الحكومي ومكافحة  "تنظيم اإلدارة المالية من(، 2010)الوادي، محمود حسين،  (24

 األردن. –دار الصفاء للنشر والتوزيع  الفساد "

تنظيم اإلدارة المالية من اجل ترشيد النفاق الحكومي ومكافحة  ("2020)الوادي، محمود حسين،  (25

 .ن، األردعدار الصفاء للنشر والتوزي الفساد "

 .ةالطبعة األولى، دار المسير "نظرية المحاسبة"( 2011)محمد،  يالوقاد، سام (26

 .الطبعة الثانية، الرياض، اثراء للنشر ،" مبادئ اإلدارة المالية ")2011)فايز،  تيم، (27

 "، دار النهضة العربية. تقييم أداء الشركات والعاملين ة"كيفي، )2001)ثابت، زهير،  (28

التطبيق العلمي  "المحاسبة الدولية مع ،)2001، )جربوع، يوسف محمود وحلس، سالم عبد هللا (29

  األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. -عمان لمعايير المحاسبة الدولية "

 " نظرية المحاسبة *الفروض *المفاهيم *المبادئ*المعايير "،)2014)محمود، جربوع، يوسف  (30

  الطبعة الثانية.

األولى،  ةالطبع"النموذج الدولي الجديد –،"نظرية المحاسبة المالية )2010)جمعة، احمد حلمي،  (31

 صفاء لنشر والتوزيع، عمان.  ردا

دار المريخ للنشر، الرياض،  ،" األداء المالي لمنظمات االعمال")2000)جمعة، السعيد فرحات،  (32

 المملكة العربية السعودية.

 دار التعليم الجامعي.–اإلسكندرية  المصرفية " ضالقرو" )2007)حجازي، وجدي حامد،  (33

دار التعليم  -اإلسكندرية ،" تخطيط وإدارة السيولة النقدية")2010)حجازي، وجدي حامد،  (34

  الجامعي.

اإلسكندرية " تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية " (،2011)حجازي، وجدي حامد،  (35

 دار التعليم الجامعي.

وفقا ألحداث التقارير المالية أسس االعداد والعرض والتحليل ،")2004)عبد العال،  قحماد، طار (36

"  اإلصدارات والتعديالت في معايير المحاسبة الدولية واألمريكية والبريطانية والعربية والمصرية

 دار الجامعية. 

الدار  المالية" أسس االعداد والعرض والتحليل " ر، التقاري)2005)حماد، طارق عبد العال،  (37

 .رالجماعية، اإلسكندرية، مص

،" تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار ومنح االئتمان نظرة )2006)حماد، طارق عبد العال،  (38

 "، الدار الجامعية اإلسكندرية. مالية ومستقبلية

الجامعية،  ر، الدا1ج استخدام معايير المحاسبة" ل"دلي، )2009)عبد العال،  قحماد، طار (39

 اإلسكندرية.

 ، عـين شـمس: الـداراألوراق المالية"" دليل المستثمر إلى بورصة  ،)2000)طارق، حماد،  (40

 الجامعية.

 .ةالدار الجامعي " التقارير المالية: أسس اإلعداد والعرض والتحليل"، ،)2002)طارق، حماد،  (41

موسوعة معايير المحاسبة: شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع ")2003)حماد، طارق،  (42

 الدار الجامعية.   "المعايير االمريكية والبريطانية والعربية 
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عمان: دار  "النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير"(، 2003)حنان، رضوان،  (43

 وائل للنشر، الطبعة األولى. 

شحادة، عبد الرزاق قاسم، والبرغوثي، سمير إبراهيم، وشعبان، أسامة سميح، والقاسم، عامر  (44

 ، زمزم ناشرون وموزعون. األردن " نظرية المحاسبة " )2011)محمد عفيف، 

دار  التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي"" )2012)شنوف، شعيب،  (45

 . زهران لنشر والتوزيع، األردن

 الطبعة األولى، اثراء للنشر والتوزيع. "اإلدارة المالية" )2008)عباس، على،  (46

للنشر عمان: دار المستقبل  في اإلدارة المالية والتحليل المالي"، " مقدمة ،)2000)مفلح، عقل،  (47

  الثانية. الطبعة

علي، سمية امين، حسن، محمد عبد العظيم، رمضان، حمدي احمد، محمود، سيف اإلسالم، صبره،  (48

 ،" المحاسبة المتوسطة")2019مراد السيد، عبد الرحمن، محمد حسين، طنطاوي، سعاد موسى، )

 الجزء األول.

تحليل " )2009)فلوح، صافي، وإسماعيل، إسماعيل، مرعي، عبد الرحمن، وحمزة، محي الدين،  (49

 " منشورات جامعة دمشق، كلية اإلدارة واالقتصاد.القوائم المالية 

دار  "أسس، مفاهيم، تطبيقات -اإلدارة والتحليل المالي " )2006)الحليم، وآخرون،  كراجه، عبد (50

 .للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان ءصفا

، تعريب د. احمد االول، الجزء "المحاسبة المتوسطة" )2009)وجيري، كيسو وويجانت، دونالد  (51

 .المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، الرياض حجاج، دارحامد 

الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، المالي واالئتماني " ل"التحلي(، 2003)محمد، مطر،  (52

 عمان، األردن. 

دار  ،" مقدمة في أصول المحاسبة المالية ")2003)مرعي، عبد الحي، بدوي، محمد عباس،  (53

 للنشر، اإلسكندرية. ةالجامع

الطبعة الثانية، دار  الحديثة في التحليل المالي واالئتماني " ت"االتجاها )2016)مطر، محمد،  (54

 وائل للنشر عمان. 

في  التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية،")2008)مطر، محمد، السويطي، موسى،  (55

 األردن، الطبعة الثانية.  -دار وائل للنشر والتوزيع، عمان " مجاالت القياس والعرض واإلفصاح

المالي واالئتماني: األساليب واألدوات االتجاهات الحديثة في التحليل  )''2006(مطر، محمد، (56

 ، الطبعة الثانية، عمان، دار وائل للنشر.واالستخدامات العملية "

"المحاسبة المالية القياس والتقويم واالفصاح المحاسبي وفقا لمعايير ،)2000)احمد، نور،  (57

 الدار الجامعية للنشر والتوزيع. المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المصرية "

الطبعة الخامسة،  اإلدارة المالية مدخل تحليل المعاصر"" )2003هندي، منير إبراهيم، ) (58

 المكتب العربي الحديث.  –اإلسكندرية 

المحاسبة ")2009)علي، علي، إبراهيم عبد المجيد، الشعراوي، حاتم عبد الفتاح،  دوهدان، محم (59

 كلية التجارة، جامعة المنوفية. عن التدفقات النقدية"
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 -بحوث والدوريات: ال -ت 

المالي لبعض  األداءفي تقويم  االستراتيجيالتخطيط  "أثر 2019))البهادلي، ثائر عبد األمير،  (1

 (.45)مجلة كلية الرافدين، الجامعة للعلوم، العدد  اإلسالمية"المصارف 

مجلة  " "أثر التدفقات النقدية على عوائد أسهم البنوك الخاصة في سورية)2017)مجد، الحجلة،  (2

، ال 39سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد  –جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية 

 .(1) دعد

في  واالقتراضقرارت االستثمار  اتخاذدور معلومات التدفقات النقدية في  ("2006)نبيل،  الحلبي، (3

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، سورية، المجلد "الشركات الخاصة السورية

 .األول (، العدد22)

 التدفقات النقدية على اداء المصارف "أثر( 2018)الذهبي، جليلة عيدان، وحسن، مروة صباح،  (4

، مجلة المثنى تطبيقية في عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية" دراسة

 .87-73(، ص3(، العدد )8اإلدارية واالقتصادية، المجلد ) للعلوم

"إثر نسب كفاية وكفاءات التدفقات النقدية التشغيلية على ربحية (2019الزهاري، زواويد ) (5

2011-المؤسسات   الصناعية الجزائرية: دراسة حالة مجموعة من المؤسسات خالل المدة 

  .234-215 ص، 1ع، 2مجلة المنهل االقتصادي، مج  "2015

وأثرها  مالتضخ نالناجمة ع يالمحاسب سالقيا تمشكال" )2009)السعيدي، إبراهيم خليل حيدر،  (6

 (.21(مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد  "الموجودات دالاستب ىعل

االجتماعية  ة"المسؤولي،)2016)العذاري، محمد عامر راهي، والعامري، سعود جايد مشكور،  (7

دراسة تطبيقية في الوحدة االقتصادية العامة  –وأثرها على األداء المالي للشركات الصناعية 

مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية، المجلد  للسمنت الجنوبية"

 .458 -435(، ص 4)(، العدد 12)

"  أهمية النسب المالية في تقويم األداء" )2007(العامري، زهرة حسن، الركابي، علي خلف،  (8

 دراسة ميدانية في شركات المشاريع النفطية، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد الثالث والستون.

مقاييس التدفقات النقدية في اتخاذ القرار  ة"أهمي )2013)الغصين، راغب ومنال، الموصلي،  (9

جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،  ةمجلاالستثماري في سوق دمشق لألوراق المالية "

  .(2)(، العدد (35سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد ،

أهمية اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالتدفقات النقدية في التقارير، المالية ، "الفضل، مؤيد (10

 . 2002، (1) العدد واإلدارية،دراسة اختباريه في العراق "، مجلة العلوم االقتصادية  الخارجية:

داء تأثير أدارة مخاطر السيولة المصرفية في اال" )2020)المرسومي، مروج طاهر هذال،  (11

مجلة اإلدارة واالقتصاد،  "دراسة تطبيقية في عينة من المصارف الخاصة -المالي المصرفي

 المجلد الخامس، العدد العشرون.

المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية "دراسة ميدانية المحتوى " )1996)الوابل، وابل بن علي،  (12

 . )2)(، العدد 36"، مجلة اإلدارة العامة، المجلد )مقارنة بالقياس إلى أرباح االستحقاق
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" أهمية اعتماد المعيار الدولي السابع في إدارة التدفقات النقدية  )2018)بروال، بو مدين،  (13

ميالف للبحوث  ة، مجل")2016-2015 (نباتنة لدورتيللمؤسسة دراسة حالة لملبنة االوراس 

 (.1) (، العدد4والدراسات، المجلد )

" دور التحليل المالي لقائمة كشف التدفق النقدي في تقييم األداء )2020)جبار، جعفر، نجلة  (14

(، 15مجلة العلوم االقتصادية، المجلد ) المالي دراسة تطبيقية في شركة غاز الجنوب البصرة"

 (.57)العدد 

" بدائل القياس المحاسبي )2015)محمد، حمد، محمد معتصم إبراهيم، النجيب، إسماعيل  (15

ودورها في إدارة األرباح في المنشآت الصناعية )بالتطبيق على المنطقة الصناعية الخرطوم 

  .2015(، 1العدد ) (،16مجلة العلوم االقتصادية، المجلد ) ،بحري(

دراسة  –يم صافي التدفقات النقدية في الشركات العراقية تقي"  )2021(ظاهر،طارق، اياد  (16

-2005تحليلية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية للمدة من 

 ،37،العدد  10، المجلد واالقتصادمجلة اإلدارة "،2016

 " تحليل األداء المالي للمؤسسات الصغيرة )2014)دادن، عبد الوهاب، حفصي، رشيد،  (17

2011-( خالل المدة AFDوالمتوسطة الجزائرية باستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي )

 .42-22( ،2(، العدد )7مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد ) "2006

"إثر العوامل البيئية على كفاءة وفاعلية نظم )2011)دباغيه، محمد، والسعدي، إبراهيم،  (18

مجلة  شركات التامين: دراسة تحليلية في شركات التامين األردنية"،المعلومات المحاسبية في 

 (.52)(، العدد 34اإلدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرية، المجلد )

 دراسة تحليلية" -للمحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية ")2008)دحدوح، حسين احمد،  (19

  (، العدد الثاني.24المجلد )، "مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 ودرجة)ROA ( الموجوداتأثر العائد على " )2016)صالح، أشرف حسني، الجيالني، الشريف،  (20

 وشركاتها األردنشركة حديد  لدى)ROE (المساهمين على العائد على حقوق )FLM(الرفع المالي 

 (.1)(، العدد 17)االقتصادية مجلد ، مجلة العلوم "التابعة

قائمة التدفقات 07" المعيار المحاسبي الدولي رقم )2010)صالح، مرزاقة، وبوهرين، فتيحة،  (21

 (.6)مجلة االقتصاد والمجتمع، العدد  النقدية"

 األداءالتدفقات النقدية على  أثر" )2020)صبري، شيماء يوسف، عبد الرحمن، نجالء إبراهيم،  (22

 اإلداريةمجلة العلوم االقتصادية  "السعودي االتصاالتدراسة تحليلية على قطاع  -للشركاتالمالي 

 (.13)(، العدد 4المجلد ) والقانونية،

قائمة التدفقات النقدية في دعم عملية اتخاذ  ردو(، "2018)صالح الدين، شريط، امينة، حفصة،  (23

مجلة الدراسات االقتصادية المعاصرة،  "-  IAS 7القرارفي ضل المعيار المحاسبي الدولي السابع

 (. 5العدد )

"دراسة تحليلية مقارنة بين قائمة التدفقات  )2006)قدومي، ثائر عدنان، والكيالني، قيس اديب،  (24

، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، المجلد التاسع، العدد النقدية وقائمتي المركز المالي والدخل"

 األول.   
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المعلوماتي لقائمة  مدى تناغم أدوات التحليل المالي مع المحتوى"2013،محمد، امال نوري (25

مجلة كلية  دراسة تحليلية باالعتماد على بيانات عدد من الشركات العالمية " -التدفقات النقدية

 والثالثون.الرابع  الجامعة، العددبغداد للعلوم االقتصادية 

" الصناعيـــةشركــات لداء المالــي لمؤشــرات االـيل وقيـاس لتح" )2021)محمود، لؤي علي،  (26

" مجلة العلوم المالية 2020-2015 ماراتية لمفترة مناالمقارن لعينة من الشركات العراقية و بحث

 .(3والمحاسبية، العدد )

 مدى مالئمة معلومات قائمة التدفق النقدية في اتخاذ القرارات "(" 2001)منصور، محمد،  (27

 (.1للبحوث والدراسات التجارية ملحق العدد )المجلة العلمية 

بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي  االلتزاممدى تأثير " )2018)ياسين، أيام، ومبيض، كرم،  (28

مجلة جامعة  "المالي لقائمة التدفقات النقدية للمصارف تعزيز أهمية مؤشرات التحليل ( في7)رقم 

 حماة، المجلد األول، العدد الخامس.

 -: الجامعيةالرسائل واالطاريح  - ت

المالي لشركة  ءاألدادور المؤشرات المالية في تقـييم  (،"2015)االغوات، توفيق سميح محمد،  (1

 األردن. -، عمانكلية العلوم المالية واإلدارية " رسالة ماجستير، جامعة االسراء،الـعربـية الـبوتاس

مؤشرات قائمة التدفقات النقدية  ت"استخداما، )2010)القادر،  دالحمداني، عبد الرحمن زهير عب (2

 رسالة ماجستير، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.  في تقييم الحالة المالية للشركات"

 التنبؤ في ودورهما والربحية النقدية التدفقات مؤشرات ")2021)الحساني، محسن جاسم محمد،  (3

 رسالة ماجستير، جامعة القادسية، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم العلوم المحاسبية. "المالي بالتعثر

التدفقات النقدية على األداء المالي في شركات التامين  إثر" )2016)جبريل، الختاتنة، أسامة  (4

 األردن. العربية،االعمال، جامعة عمان  ماجستير، كليةرسالة  األردنية "

مفهومي الدخل والتدفقات النقدية ودوره في  "تكاملً  )2012)وجر، جمعة  استقاللالساعدي،  (5

 كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. تعزيز جودة األرباح المحاسبية "

" إثر صافي التدفقات النقدية التشغيلية على الشركات )2013)السليماني، خالد رعان زمام،  (6

تير، كلية االعمال، جامعة الشرق األوسط، رسالة ماجس المساهمة في   الكويت على ربحيتها "

 الكويت.

"إثر الخصخصة على األداء المالي للشركات األردنية وارتباط  )2010)محمد،  ىالشرقطلي، هد (7

جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا،  ذلك بنوع وحجم وتطور الوحدة االقتصادية في السوق"

 كلية االعمال.

المالي  األداءفي تحسين  االجتماعيةمساهمة محاسبة المسؤولية " )2016)الصالحي، حنان،  (8

رسالة ماجستير،  "أم البواقي GPLوحدة–دراسة حالة مؤسسة نفطال  االقتصاديةللمؤسسة 

 جامعة ام البواقي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.

من قائمة التدفقات النقدية على  المشتقة المقاييس " أثر )2017)فاضل، العبادي، حسان إدريس  (9

في  المدرجةالعامة  المساهمةفي الشركات الصناعية  واالستثماريةالتشغيلية  القرارات اتخاذ

 اإلسالميةدكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم  اطروحة ،بورصة عمان: دراسة تحليلية"

 .األردن، العالمية
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 "المالي لمؤسسة البترول الكويتية األداءتحليل وتقييم  ")2011)جهز،  المطيري، مشعل (10

 .األوسطالشرق  ماجستير، جامعةمذكرة 

دراسة  - األداءتأثير صافي التدفقات النقدية في مؤشرات  "،2020المعموري، اياد طارق ظاهر،  (11

جامعة كربالء، كلية  "المالية لألوراقتطبيقية لمجموعة من الشركات المدرجة في سوق العراق 

 اإلدارة واالقتصاد، قسم إدارة االعمال. 

تقييم األداء المالي للمصارف االهلية في العراق "  )2005)النعيمي، زهراء احمد محمد توفيق،  (12
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 ..........الحقالم

 I 

 (1ملحق )

 العراقية لصناعة السجاد والمفروشات الشركةانات بي

    2020     2019    2018 يالمؤشر المال      ت

صافي التدفقات النقدية  1-

 التشغيلية 

13030083 548419446 552609343 

 1353005246 1170607507 994076346 االلتزامات المتداولة  -2

االحتياجات النقدية  -3

 األساسية 

577570529 613669937 158043162 

التدفقات النقدية الداخلة من  -4

 األنشطة التشغيلية

590600512 1162089383 394566181 

التدفقات النقدية الخارجة  -5

 للنفقات االستثمارية 

370000 2380380000 (5830826) 

صافي التدفقات النقدية  -6

 اإلجمالي 

12660083 (1831960554) 351409856 

 341500 18903385 905750 صافي المبيعات 7-

 394309913 477285328 298796605 صافي الدخل  -8

 4065721056 3684382066 3143394759 الموجوداتمجموع  -9

 2712715810 2513774559 2149318514 حقوق الملكية  -10

        0        0        0 توزيعات األسهم الممتازة 11-

 500000000 500000000 500000000 عدد األسهم العادية  -12

التوزيعات النقدية  -13

 للمساهمين 

298796605 477285328 394309913 

المتحصالت النقدية  -14

المحققة من ايراد الفوائد 

 والتوزيعات 

0        0        0       

 79140500 73565942 76288745 الثابتة  الموجوداتمجموع  15-

 2633575310 2440208617 2073029767 متوسط راس المال العامل -16

 256268 3102803 9440893 مصروف االستهالك      -17

باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لشركة العراقية لصناعة السجاد  الباحثمن اعداد  -المصدر: 

  والمفروشات
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 2)ملحق )

 نات شركة بغداد للمشروبات الغازيةبيا                                     

    2020     2019    2018 يالمؤشر المال      ت

صافي التدفقات النقدية  1-

 من التشغيلية 

52796589631 110365230168 102576218625 

 51865737401 37350959640 17175627542 االلتزامات المتداولة  -2

االحتياجات النقدية  -3

 األساسية 

(25279065898) 17681584669 ((4961209170 

التدفقات النقدية الداخلة  -4

 التشغيليةمن األنشطة 

78075655529 128046814837 128046814873 

التدفقات النقدية الخارجة  -5

 للنفقات االستثمارية 

0 0 0 

صافي التدفقات النقدية  -6

 اإلجمالي 

16902837396 106404620617 72192930605 

 415005789102 367746074612 331241356451 صافي المبيعات 7-

 41733995845 34651845188 29682598217 صافي الدخل  -8

 479090717476 403529136470 350255595267 الموجوداتمجموع  -9

 427224980075 366178176830 333079967725 حقوق الملكية  -10

توزيعات األسهم  11-

 الممتازة

0         0         0          

 177333333333 177333333333 177333333333 عدد األسهم العادية  -12

التوزيعات النقدية  -13

 للمساهمين 

43497718749 29682598217  

المتحصالت النقدية  -14

المحققة من ايراد الفوائد 

 والتوزيعات 

149980097 326619342 1483979725 

 الموجوداتمجموع  15-

 الثابتة 

231243792717 239122036546 237640852138 

رأس المال متوسط  -16

 لالعام

101836175008 127056140284 189584127937 

 25427597161 30391504662 26693797665 مصروف االستهالك      -17

 وية لشركة بغداد للمشروبات الغازية. باالعتماد على بيانات التقارير السن الباحثمن اعداد  -المصدر: 
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 (3)ملحق 

 واألدوية البيطرية اللقاحاتبيانات شركة الكندي إلنتاج 

    2020     2019    2018 يالمؤشر المال      ت

صافي التدفقات النقدية  1-

 التشغيلية 

299298837- 179159469 285886420- 

 360532289 358335031 668025978 االلتزامات المتداولة  -2

 1426766880 2360308640 2032367019 االحتياجات النقدية األساسية  -3

التدفقات النقدية الداخلة من  -4

 األنشطة التشغيلية

1733068182 2539468109 1140880460 

التدفقات النقدية الخارجة  -5

 للنفقات االستثمارية 

2015254413 874291950 104196200 

صافي التدفقات النقدية  -6

 اإلجمالي 

112880909- 341124820 263519213- 

 1048874230 1867817080 921545850 المبيعاتصافي  7-

 11765786 528588736 47741892 صافي الدخل  -8

الربح التشغيلي قبل الفوائد  -9

 والضرائب 

202191490- 930933380 37207342 

 7471875746 7450365852 6979194326 الموجوداتمجموع  -10

 7111343457 7092030821 6311168348 حقوق الملكية  -11

      0         0         0 توزيعات األسهم الممتازة 12-

 5940000000 5940000000 5940000000 عدد األسهم العادية  -13

 11765786 840912457 47741892 التوزيعات النقدية للمساهمين  -14

المتحصالت النقدية المحققة  -15

 من ايراد الفوائد والتوزيعات 

126154283 42678004 10956769 

 1990829455 2111484255 1750829876 الثابتة  الموجوداتمجموع  16-

 51205144002 4980546566 4560338472 متوسط راس المال العامل -17

 219448021 188480871 149201938 مصروف االستهالك      -18

 . باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لشركة الكندي إلنتاج اللقاحات الباحثمن اعداد  -المصدر: 
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 (4ملحق )

 انات شركة المنصور الدوائيةبي

    2020     2019    2018 يالمؤشر المال      ت

صافي التدفقات النقدية  1-

 التشغيلية 

808627478 183221827 1015942496 

 501709385 1437858040 1837942879 االلتزامات المتداولة  -2

االحتياجات النقدية  -3

 األساسية 

1513792932 (723775707) 3205270 

التدفقات النقدية الداخلة  -4

 من األنشطة التشغيلية

2322420410 (540553880) 1019147766 

التدفقات النقدية الخارجة  -5

 للنفقات االستثمارية 

2338302103 51573527 936148655 

صافي التدفقات النقدية  -6

 اإلجمالي 

((1532374625 40442500 79793841 

 848788172 (449440827) 2663325556 صافي المبيعات 7-

 (286334887) (1960519017) 76095830 صافي الدخل  -8

 5548989977 6949287881 9504928526 الموجوداتمجموع  -9

 5754569091 1437858040 7666985647 حقوق الملكية  -10

توزيعات األسهم  11-

 الممتازة

0 0 0 

 6469267350 6469267350 6469267350 عدد األسهم العادية  -12

التوزيعات النقدية  -13

 للمساهمين 

51445068 0 (286334887) 

المتحصالت النقدية  -14

المحققة من ايراد الفوائد 

 والتوزيعات 

415169959 791759 2000000 

 الموجوداتمجموع  15-

 الثابتة 

4875214457 4696751195 4458295602 

متوسط راس المال  -16

 العامل

2791771190 814678646 588984990 

 255207603 185415114 180333127 مصروف االستهالك      -17

 .باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لشركة المنصور الدوائية الباحثمن اعداد  -المصدر: 

 

 

 

 

 

 



 مالحق...........ال   

 V 

 (5ملحق )

 نات شركة بغداد لصناعة مواد التغليف بيا

    2020     2019    2018 يالمؤشر المال      ت

صافي التدفقات النقدية  1-

 التشغيلية 

12763350 2419218 (8599056) 

 1052881871 17850383 11940657 االلتزامات المتداولة  -2

 139217627 126955782 152599977 االحتياجات النقدية األساسية  -3

التدفقات النقدية الداخلة من  -4

 األنشطة التشغيلية

165363327 129375000 130618571 

التدفقات النقدية الخارجة  -5

 للنفقات االستثمارية 

0 0 0 

صافي التدفقات النقدية  -6

 اإلجمالي 

12763350 2419218 (8599056) 
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Abstract 

The research aims to explain the importance of preparing the statement of 

cash flows according to the proper accounting foundations in Iraqi 

companies, and to explain the procedures, tools and means to know the 

content of the international accounting standard (7) with regard to the 

statement of cash flows and studying the importance of their importance in 

companies, as well as comparing cash flow indicators and financial 

performance indicators and their analysis In companies, the research sample, 

and the determination of the relationship between the indicators of the 

statement of pioneering flows and the indicators of the financial performance 

based on the income and financial status statements. The problem with the 

research was whether there was a relationship between the cash flows and 

the financial performance of the industrial companies in the research sample? 

To achieve the objectives of the research, a sample of the industrial sector 

companies statement on the Iraqi Stock Exchange (5) companies was 

selected for a period of (3) years from 2020-2018, and the independent 

variable International Accounting Standard No. (7) was measured by the 

statement of cash flows by three indicators represented by operational 

activities, investment activities and financing activities, i.e. cash flow 

indicators were presented liquidity quality index, profitability quality index 

and financing policy evaluation index, while the dependent variable was 

measured Financial performance indicators for Route liquidity indicators 

including trading ratio, fast liquidity ratio, profitability indicators 

represented by rate of return on sales, return on assets, return on equity, and 

earnings per share. Indebtedness indicators including the ratio of total debt, 

and the ratio of debt to equity. Activity indicators represented by asset 

turnover rate, fixed asset turnover rate and working capital turnover. Market 

indices including share or return per common share. 

The researcher reached a set of conclusions: the presence of neglect in the 

use of indicators of the cash flow list, the failure to use these indicators in 

the Iraq Stock Exchange and limit the indicators of the financial analysis 

based on the income statement and the financial position statement. 

A set of recommendations were presented, the most important of which are: 

The need to pay more attention to the list of cash flows, and to adhere to the 

principles of international standards and the Iraqi base, which emphasizes 

the calculation of operational activities according to the direct method 

because it gives accurate information about the sources of funds and how it. 
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