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  ملخص الدراسة

  
تقدیم بیانات مالیة  فيتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في المصارف التجاریة یساھم 

تقییم أداء في مستخدمیھا، وذلك لمساعدتھم  قبل مالئمة وموثوق بھا وقابلة للمقارنة والفھم من

  .اتخاذ القرارات االقتصادیة و ،المصارف ومركزھا المالي

الخاص ) 7(معیار المحاسبة الدولي رقم  مجلس معاییر المحاسبة الدولیة صدرألقد    

بما فیھا المؤسسات المالیة  والذي ألزم كافة المؤسسات ،وعرض قائمة التدفقات النقدیة إعدادب

، كقائمة مالیة مكملة للقوائم المالیة التي تعدھا المؤسسة وعرضھا عداد قائمة التدفقات النقدیةبإ

وباعتبار أن المصارف التجاریة من ضمن المؤسسات المالیة فقد شملھا معیار المحاسبة الدولي 

مصادر  ىة للمصارف التجاریة ھو التعرف علإعداد قائمة التدفقات النقدی فالھدف من السابع، 

معرفة التغیرات التي  ىھا خالل فترة معینة، باإلضافة إلواستعماالتالنقدیة الواردة للمصرف 

  .النقدیة خالل تلك الفترة ىتمت عل

بشأن المصارف وتعدیالتھ  ) م2005(لسنة ) 1(كما ألزم قانون المصارف رقم   

معیار المحاسبة   المصارف التجاریة اللیبیة باتباع المعاییر المحاسبیة الدولیة التي من ضمنھا   

ألزم سوق األوراق    الخاص بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدیة، وكذلك       ) 7( ي رقم الدول

اتباع  لكونھا شركات مساھمة،  في السوق بالقیدالمصارف التجاریة اللیبیة  المالیة اللیبي 

الخاص بإعداد   ) 7( معیار المحاسبة الدولي رقم    المعاییر المحاسبیة الدولیة التي من ضمنھا    

  .دفقات النقدیةوعرض قائمة الت

واإلفصاح  ،إبراز أھمیة إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدیة تھدف ھذه الدراسة إلى

عن المعلومات المحاسبیة التي تحتویھا من ضمن التقاریر المالیة السنویة للمصارف التجاریة، 

قات النقدیة إعداد وعرض قائمة التدفبالتزام المصارف التجاریة اللیبیة  فیما یتعلق باختبار مدى

السابقة التي أجریت في لیبیا قامت  ، إن الدراسات)7(رقموفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي 

أما  ،ختبار إعداد قائمة التدفقات النقدیة واستخدامھا في تقییم سیولة الشركات الصناعیة اللیبیةبا

دام المصارف لمعلومات قامت باختبار استخ فقد المصارف اللیبیة ي أجریت علىالتالدراسات 

لم تھتم ھذه ، وقائمة التدفقات النقدیة في منح االئتمان، وتقییم إدارة التدفقات النقدیة فیھا

  .نفسھا إعداد قائمة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة اللیبیة الدراسات



  
  
  

 
لجانب ففي ا. ولتحقیق ھدف الدارسة تم تقسیمھا إلى جانبین، األول نظري والثاني عملي

النظري تم دراسة األدب المحاسبي و الدراسات السابقة المتعلقة بقائمة التدفقات النقدیة، سواء 

ومن ثم تحدید . في الكتب، أو األبحاث المحاسبیة، أو اإلصدارات المھنیة المختلفة المتعلقة بھا

. 7اسبة الدولي رقم المقومات النظریة إلعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمتطلبات معیار المح

تم تجمیعھا  أسلوب اإلحصاء الوصفي في تحلیل البیانات التيوفي الجانب العملي تم استخدام 

الدراسة، والمتمثلة في القوائم المالیة المنشورة للمصارف التجاریة  بیاناتمن خالل وسائل جمع 

در رئیسي لتجمیع م، واستمارة االستبیان كمص2008م إلى 2005اللیبیة عن الفترة من سنة 

 یتكون مجتمعو، (SPSS)باستخدام البرنامج اإلحصائي  واستخالص النتائج منھا البیانات،

بینما تتكون العینة التي تم تطبیق ھذه  ،العاملة في لیبیا اللیبیة الدراسة من المصارف التجاریة

، قسمًا مالیًا14غ عددھا البال ،الدراسة علیھا من األقسام المالیة باإلدارات العامة لھذه المصارف

، وبذلك تكون العینة التي تم ًافرع 51وفروعھا الواقعة في نطاق مدینة بنغازي البالغ عددھا 

  .فرعًا  65دراستھا 

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالیةومن خالل تحلیل بیانات الدراسة 

النقدیة وھما مصرف  یوجد مصرفین تجاریین فقط في لیبیا یقومان بإعداد قائمة التدفقات .1

م 2007سنة  في إعداد القائمةمصرف السرایا السرایا ومصرف الوحدة حیث ابتداء 

  .م2008الوحدة سنة مصرف و

عدم االلتزام التام لمصرف السرایا عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة بمتطلبات معیار  .2

م بالخلط بین 2007نة ، حیث قام المصرف عند إعداد القائمة عن س7المحاسبة الدولي رقم 

بینما مصرف الوحدة ملتزم . متطلبات معیار المحاسبة األمریكي ومعیار المحاسبة الدولي

   . م2008عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة لسنة  7بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم

ة للمصرف، أن المشاركین في الدراسة یدركون أھمیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالنسب .3

. وأھمیة المعلومات المتحصل علیھا منھا بالنسبة لالستخدام الداخلي والخارجي للمصرف

 .ال یتم إعدادھا في المصارف التجاریة اللیبیة ھال أنإ

أن المعلومات المتحصل علیھا من قائمة التدفقات النقدیة ال ون في الدراسة یدرك المشارك .4

 .لیة األخرىیمكن الحصول علیھا من القوائم الما



  
  
  

 
إعداد قائمة  ین علىبالرغم من وجود موظفین مؤھلین في المصارف التجاریة اللیبیة قادر .5

وسماح األنظمة التشغیلیة للمصارف من تجھیزات حاسوب ومنظومات  ،التدفقات النقدیة

 .ال أن المصارف التجاریة اللیبیة ال تقوم بإعدادھا، إبإعدادھا

وجود إلزام بإعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا بالتجاریة عدم معرفة العاملین بالمصارف  .6

 .وتعدیالتھ بشأن المصارف م2005لسنة  1للقانون رقم 

عدم معرفة العاملین بالمصارف التجاریة بمعیار المحاسبة الدولي السابع الخاص بإعداد   .7

 .وعرض  قائمة التدفقات النقدیة

  :سؤال الدراسة على النحو التالي ومن خالل النتائج السابقة تم اإلجابة على

أن المصارف التجاریة اللیبیة غیر ملتزمة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا 

ویستثنى من ذلك مصرف الوحدة، بالرغم . لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي السابع

  .  من إدراك العاملین بھا لماھیة وأھمیة القائمة

  :إلیھا اقترحت الدراسة التوصیات التالیةمن خالل النتائج التي توصلت و

إصدار منشورات من قبل مصرف لیبیا المركزي للمصارف التجاریة، إللزامھا باتباع  .1

 .معاییر المحاسبة الدولیة، وإعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة

إللزامھا بتطبیق إصدار منشورات من قبل سوق المال اللیبي للمصارف التجاریة،  .2

لقانون رقم ل وفقًا 7معاییر المحاسبة الدولیة التي من ضمنھا معیار المحاسبة الدولي رقم

 .والمادة الرابعة والثالثون من الئحة اإلدراج ومتابعة اإلفصاح ) م2010(لسنة ) 11(

قیام مؤسسات الدولة مثل مصلحة الضرائب بطلب قائمة التدفقات النقدیة من المصارف  .3

 .تجاریة كقائمة مكملة لقائمة الدخل والمیزانیةال

تنظیم دورات تدریبیة للعاملین في المصارف التجاریة اللیبیة على كیفیة إعداد قائمة  .4

 .، وذلك للرفع من قدراتھم7التدفقات النقدیة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم

لصناعیة، إجراء دراسات الحقة مماثلة في مؤسسات األعمال األخرى، مثل ا .5

 . والتجاریة، والخدمیة، تقوم بدراسة الجوانب المختلفة للقائمة مثل أھمتھا وإعدادھا
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  ةمقدم 1-1

 ىالتي یرتكز نشاطھا عل     المالیة من أنواع المؤسسات   ًانوع ةرف التجاریاالمص تعتبر

، وبین  ولئك الذین لدیھم أموال فائضةن أعتبر وسیطا بیأنھا ت كما ،قبول الودائع ومنح االئتمان

یرھا من   بثالث سمات تمیزھا عن غ     المصارف  وتتسم  ،أولئك الذین یحتاجون تلك األموال  

 ،)2000، ھندي( ، واألمان، والربحیةبالسیولة عمال، وترتبط ھذه السمات  األ مؤسسات

تي تمكنھا   من السیولة ال  إدارة المصرف بالحجم األمثل     ویترتب على ذلك ضرورة احتفاظ   

  .الربح األمثلق یتحقلوترشید سیاسة االستثمار  ،بكفاءةالتدفقات النقدیة  إدارة

الساریة   للقوانین طبقا   وذلك  ،ىأخر  إلى یختلف تعریف المصارف التجاریة من دولة  

تصریح للقیام    ة حصلت على  أمنش " عرف المصرف بأنھ    األمریكي فالمشرع ،دولةفي كل 

، ظاھر(" ومة أو من حكومة الوالیة التي تباشر فیھا نشاطھا   بأعمال المصرف من الحك 

الشركة التي رخص لھا     "  عرف المشرع المصرف بأنھ األردنبینما في ، )19، ص 1999

  .)3، ص1999، ظاھر(" قانون المصارف ألحكاموفقًا  ∗المصرفیة األعمالبتعاطي 

في   وتعدیالتھ  لمصارف بشأن ا  )م2005(لسنة  ) 1(عرف القانون رقم قد ففي لیبیا  أما

كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول  تجاریًا یعتبر مصرفًا" بأنھ المصرف التجاري) 65(مادة ال

، ومنح القروض والتسھیالت    ألجلحسابات  أو، ، تدفع عند الطلبي حسابات جاریةالودائع ف

   "المصرفیة عمالاألك من وغیر ذل ،االئتمانیة

وبدایة نشاطھا من     وذلك من حیث تطورھا   ،ة مراحلبعدفي لیبیا  رفاالمص تقد مرل

، وتعدیالتھ بشأن المصارف )م2005( لسنة )1(إصدار القانون رقم  أن تم إلى ،خرآإلى  عھد 

المصارف  ألزمفالتطورات العالمیة في الممارسة المھنیة للمحاسبة  حاول أن یواكبالذي 

 ")83( المادة   من الفقرة الثانیة نص تحیث  ،یةة الدولیمعاییر المحاسبال تباعباالتجاریة اللیبیة 

 ،واإلداري للمصرف الماليالمصارف إعداد تقاریر نصف سنویة عن متابعة األداء  ىعل

  . " ومدى مطابقتھا للمعاییر المصرفیة المحاسبیة والدولیة

 لقد أسندت مھمة إصدار المعاییر المحاسبیة الدولیة إلى لجنة معاییر المحاسبة الدولیة    

International Accounting Standards Committee  )IASC ( التي تم تشكیلھا سنة

                                                
انون المصارف األردني ھو جمیع الخدمات المصرفیة المتمثلة في قبول الودائع لمقصود باألعمال المصرفیة وفقا لقا ∗

  .یسمح بھا قانون المصارف  ة أخرىثمارھا مع موارد المصرف باإلقراض أو بأي طریقواست



  
  
  

 
  م2001وتشجیع العمل بھا على مستوى العالم، وفي سنة      ،صدار معاییر محاسبیةإل م1973

 International Accounting Standardsتم استبدالھا بمجلس معاییر المحاسبة الدولیة    

Board)IASB) ( ،2007الشریف.(   

الخاص   )1(ة الدولیة معیار المحاسبة الدولي رقم      یمعاییر المحاسب ال من ضمن یعتبر 

على أن الغرض من القوائم المالیة ھو توفیر  الذي نص ،المالیة القوائمو البیانات بعرض

تشمل  المجموعة الكاملة من   أن ىعل ،وتدفقاتھا النقدیة للمؤسسةمعلومات عن المركز المالي 

  :)2003حماد، ( ما یلي المالیةالبیانات 

  .المیزانیة العمومیة. 1

 .قائمة الدخل. 2

 .قائمة التغیر في حقوق الملكیة. 3

 .قائمة التدفقات النقدیة. 4

  .واإلیضاحات المالیةالسیاسات . 5

وعرض قائمة التدفقات النقدیة      إعداد  كیفیة  )7(معیار المحاسبة الدولي رقم    كما یبین

تبین التغیرات في بنود      والتي كانت    ،ة مصادر واستخدامات األموال   حلت محل قائم    التي

مفھوم رأس المال العامل الذي ال یوفر       ىتركز عل و ،قائمة المركز المالي لفترتین مختلفتین

إلزام  إلى المعیار ویھدف .النقدي األساس تباعاعن السیولة كما ھو الحال عند  مھمةمعلومات 

  .)2003، حماد( *في حكمھاوما عن التغیرات الفعلیة في النقدیة  بتقدیم معلومات المؤسسات

قائمة تعرض   بأنھا" قائمة التدفقات النقدیة  )17، ص 1998حجازي، (عرف   
، وصافي )المدفوعات(، والمدفوعات النقدیة )المقبوضات(المتحصالت النقدیة 

وأنشطة  أنشطة التشغیل،  :التغیر في النقدیة من ثالثة أنشطة رئیسیة ھي    
، وأنشطة التمویل لمنشأة اقتصادیة خالل فترة زمنیة محددة بصورة   االستثمار

تؤدي إلى توفیق رصید النقدیة في أول الفترة وآخر الفترة، ویقصد بالنقدیة ھنا 
كانت نقدیة بالخزائن أم نقدیة بالبنوك، كما یدخل      النقدیة بمعناھا الشامل سواء
  ."مل ما یعتبر في حكم النقدیةفي مفھوم النقدیة بالمعنى الشا

 المالیةالقوائم  إلىباإلضافة  ،لألساس النقدي قائمة التدفقات النقدیة وفقاً عداد إیتم     

األساس  إلىالتحول و، )قائمة الدخل ، المیزانیة( ساس االستحقاقأل وفقًاالمعدة   األخرى

المستثمرین والدائنین وغیرھم من  نأھو  ھأسبابحد أالمالیة كان  إعداد القوائمالنقدي في مجال 

                                                
 .مخاطر للتغیر في قیمتھاالتي یمكن تحویلھا إلى نقدیة بسھولة دون االستثمارات قصیرة األجل،  ،النقدیةالمقصود بما في حكم  *



  
  
  

 
بعد  للمؤسسةبالتدفقات النقدیة  أصبحوا أكثر اھتمامًا واالقتصادیة المالیة المؤسساتالمھتمین ب

ال  المعدة وفقًا ألساس االستحقاق المالیةن القوائم أ إلىباإلضافة . المؤسسات االقتصادیةتوسع 

 طالبوا من رجال األعمال والمستثمرین     كثیرال وأن تفي باحتیاجات مستخدمي القوائم المالیة،

ھذا  ، )1998حجازي،  (المؤسسات   التدفقات النقدیة لتقییم أداء عن معلوماتبضرورة توافر 

، بحیث یتم  المؤسسةأساس تقسیم األنشطة التي تقوم بھا  ىعل قائمة التدفقات النقدیة یتم إعدادو

  .استثماریة ، وأنشطة تمویلیةنشطة أنشطة تشغیلیة ، وأ إلىتقسیم ھذه األنشطة 

 التدفق النقدي  فمثًال ،تعنى التدفقات النقدیة من األنشطة المختلفة معانٍٍِِِِ خاصة بكل منھا 

اجھھ تدفقاتھا النقدیة الصادرة     مو ىعل  المؤسسةمقدرة  ىالموجب من أنشطة التشغیل یدل عل

وذلك من خالل تحدید     ) لمباشرة الطریقة ا ( ؛بطریقتین  قائمة التدفقات النقدیة   وتعد .سالعكو

صافي التدفقات النقدیة التشغیلیة بمقارنة المدفوعات والمقبوضات الخاصة باألنشطة التشغیلیة 

من خالل تعدیل صافي الدخل التشغیلي بالبنود غیر    ) الطریقة غیر المباشرة(و ،بشكل مباشر

وترى العدید من     ،)2005، الحصادي(النقدیة وبالتغیرات في بنود رأس المال العامل      

والمصارف أن لدراسة التدفقات النقدیة فائدة كبیرة فیما یتعلق بالقرارات اإلداریة     المؤسسات

  . للعملیات التشغیلیة المالیةوالموازنة 

  مشكلة الدراسة 1-2

مالیة   بیانات تقدیم   في یساھم تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في المصارف التجاریة      

لمساعدة مستخدمي ھذه     وذلك ؛ا وقابلة للمقارنة والفھم من قبل مستخدمیھامالئمة وموثوق بھ

باإلضافة إلى مساعدتھم في اتخاذ       ،في تقییم أداء المصارف ومركزھا المالي      البیانات

  .رارات االقتصادیةالق

 World منظمة التجارة العالمیة إلى  لالنضماممن المعلوم أن لیبیا تقدمت بطلب  

Trade Organization )W.T.O (عضو مراقب، ویترتب على ذلك تھیئة  ا صفةھتم منحو

ة الدولیة وذلك   یمعاییر المحاسب  الو االلتزام بتطبیق    ،العدید من الجوانب االقتصادیة والمالیة 

 General Agreement on Tariff and Trade وفقًا للمادة السادسة من اتفاقیة   

)GATT(في المصارف التجاریة اللیبیة یعد خطوة في ھذا  الدولیةالمعاییر  تباعافإن  ، وعلیھ

  ).2005بلین، ( االتجاه

من  ) 1( المعیار المحاسبي الدولي رقم     ھافقد اعتبرقائمة التدفقات النقدیة  ألھمیة نظرًا

المعیار ، كما تناول عدادھا و عرضھاالمشروعات االقتصادیة إ  القوائم المالیة التي یجب على



  
  
  

 
 )7(رقم   المعیار ألزمو ؛وعرض قائمة التدفقات النقدیة عدادإ كیفیة) 7( المحاسبي الدولي رقم

، وبین أھمیتھا في تقدیم معلومات خاصة  قائمة التدفقات النقدیة عدادبإ المالیة المؤسسات

) 30( رقم كما أن معیار المحاسبة الدولي    .عن النقدیة وقدرتھا في خلق ھذه النقدیة المؤسسةب

ضرورة قیام المصرف  تضمن  مصارف والمؤسسات المالیة المشابھةفي ال باإلفصاحالخاص 

حماد،  (الیة للمصارف   استیفاء لمتطلبات اإلیضاح في القوائم الم  التدفقات النقدیة قائمةبإعداد 

2003(.  

  :)2008الكزة،( تياآلیمكن لمستخدمي قائمة التدفقات النقدیة تحقیق  و

التدفقات   ونمط  ،وذلك من خالل تحلیل عناصر القائمة    ،ؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیةالتنب .1

  .واحتماالت تحقیقھا ،التنبؤ بقیمتھا المستقبلیة ىالنقدیة الذي یساعد عل

 المؤسسة قیاس مقدرة    خاللھ الذي یمكن من    األساستعتبر  التي ،تقییم العملیات التشغیلیة. 2

   . المستقبلي توسعھاإمكانیاتھا و ىالمحافظة عل في

مواجھة ظروف اقتصادیة غیر  ىعل المؤسسةقدرة  من ثمو ،المالیةییم المرونة والسیولة تق. 3

  .متوقعة

العدید من    ىعل  اإلجابة من   تمكن  ،یات االستثماریة والتمویلیة   توفیر معلومات عن العمل. 4

قیت  وتو ،األصول واستخدام المتحصالت من بیع      ،المتعلقة بكیفیة تمویل التوسعات   األسئلة

 ؟رخسائ  المؤسسة لنقدیة برغم تكبد    كیف زادت ا   ؛ومنھا .القروض المطلوبة وغیرھاوحجم 

كیف یمكن استخدام المتحصالت النقدیة من  ؟والمباني اآلالتكیف یمكن تمویل التوسعات في 

  .؟وسندات وإصدار أسھم ،واألراضي تاآلالبیع 

في المصارف التجاریة  لنقدیةالتدفقات ا لقائمةت دراسات سابقة الجوانب المختلفة تناوللقد 

  :في بعض الدول العربیة ومنھا لیبیا عمال األخرىاإلومؤسسات 

الختالف بین تطبیق المعیار المحاسبي امقارنة  التي ھدفت إلى )1998(دراسة الشامي 

 ىذلك بالتطبیق عل،  ة الخاصة بقائمة التدفقات النقدیةاألمریكی المعاییرو) 7(رقم  الدولي

وتوصل إلى أن االختالف في أسس التبویب بین المعیار المحاسبي ، الكویتیة لمالیةالمؤسسات ا

مكونات  بینؤدى إلى اختالف جوھري ة ذات العالقة یاألمریكی المعاییرو)  7(  رقم الدولي

دفقات النقدیة للمصارف والتمویل في قائمة الت التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل واالستثمار

  . التجاریة



  
  
  

 
في تقییم أداء  براز دور قائمة التدفقات النقدیةإإلى ) 2001(عطیة  ھدفت دراسة كما

قائمة التدفقات النقدیة  أن إلى نتائج أھمھا الدراسة توصلت ، من ،المؤسسات المالیة في مصر

ال تقدمھا القوائم المالیة األخرى  مالیةتقوم بدور فعال في تقییم األداء، بما تقدمھ من مؤشرات 

  .عدة وفقا ألساس االستحقاقلما

التحقق من فاعلیة قائمة التدفقات النقدیة في توفیر  إلى) 2003(دراسة حسن  ھدفتبینما 

المعلومات الالزمة التخاذ القرارات التقییمیة والتنبؤیة؛ بالتطبیق علي محللي االئتمان 

الیة في مصر، األوراق الم سوق ثمار فيالمصرفي في المصارف التجاریة، ومحللي االست

أن معلومات التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل لھا تأثیر  توصلت الدراسة إلى نتائج أھمھا

 ،ن لمعلومات التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیةأ، وةلتقییمیاالقرارات  في اتخاذكبر أ

بدراسة اإلفصاح القرارات التنبؤیة ، وأوصت  اتخاذ فيكبر أ ًاوالتغیر في رصید النقدیة تأثیر

  . مین أعن التدفقات النقدیة في المصارف وشركات الت

اختبار دور قائمة التدفقات النقدیة في منح االئتمان ) 2004(بوشعالة  حاول كما

أن  توصل إلىو ،المصارف التجاریة العامة العاملة في لیبیا وذلك بالتطبیق على ؛المصرفي

ائم المالیة للمنشأة ال یؤثر في اتخاذ القرار المناسب لمنح تضمین قائمة التدفقات النقدیة مع القو

لعدم معرفة أھمیة قائمة التدفقات النقدیة من قبل متخذي قرار منح  وذلك نظرًا ،االئتمان

  .التجاریة االئتمان بالمصارف 

تقییم إدارة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة ) 2005(حاولت دراسة بوجواري 

تخدام النسب المالیة، وتوصلت إلى وجود جدوى من استخدام النسب المالیة في تقییم اللیبیة باس

أوصت بتشجیع األبحاث على إدارة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة اللیبیة، و

  .المصارف

لتطویر إعداد وتفسیر قائمة التدفقات  نموذجًا ) 2007(بینما اقترحت دراسة حماد 

في ظل  ،لزیادة فاعلیتھا في إدارة المخاطر المصرفیة ،المصریةالنقدیة في المصارف 

استخدام  ًا فيضعف ى أن ھناكاالختالفات بین المعاییر المختلفة إلعدادھا، توصلت الدراسة إل

  .تھاقائمة التدفقات النقدیة في المصارف المصریة في تقییم المخاطر وإدار

مة التدفقات النقدیة في تحلیل أھمیة قائ إلى إظھار) 2003(خربوش دراسة  ھدفت

وقیاس عالقة التدفقات النقدیة بالقیمة السوقیة  لمصارف والمؤسسات المالیة،الوضع المالي ل

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین صافي التدفقات  ھأن ىللسھم، وتوصلت الدراسة إل



  
  
  

 
قد أوصت الدراسة ل ،محل الدراسةللمصارف والمؤسسات والقیمة السوقیة للسھم  ،النقدیة

 ىإلبراز وتأكید مد ،یالء قائمة التدفقات النقدیة مزیدا من االھتمام من قبل الباحثینِإبضرورة 

  .أھمیتھا لمستخدمي القوائم المالیة

إعداد قائمة التدفقات النقدیة لشركتین صناعیتین ) 2003(بینما حاولت دراسة العمراني 

 ىنتائج من أھمھا عدم مقدرة إدارات تلك الشركات عل عدة ىولقد توصلت الدراسة إل ،تینلیبی

استعمال المعلومات المستمدة من قائمة التدفقات النقدیة في اتخاذ القرارات، أو لتقییم السیولة 

  .   إعداد وتفسیر القائمة ىعدم تدریب العاملین بتلك الشركات عل ىوالربحیة، وذلك یرجع إل

وبعض المؤشرات  ،دام قائمة التدفقات النقدیةاستخ )2000( تناول زوبيجانبھ  ومن

یتم  ال ھوقد بینت الدراسة بأن اللیبیة، كفاءة الشركات الصناعیةو  ربحیةو المالیة في تقییم سیولة 

لعدم طلب  نظرًا ؛عداد قائمة التدفقات النقدیة من قبل اإلدارات المالیة بالشركات محل الدراسةإ

ن الكوادر أبالرغم من  وذلك ،إلزام ھذه الشركات بإعدادھادم عو ،القائمة من قبل جھات خارجیة

، وأوصت الدراسة بإلزام الشركات بإعداد قائمة بھذه الشركات مؤھلة إلعداد ھذه القائمة

  .التدفقات النقدیة من قبل الجھات ذات العالقة

 ىة علاحتواء قائمة التدفقات النقدی ىاختبار مد ىإل) 1999(ھدفت دراسة األمین بینما 

ة عن الفترة المعدة عنھا القوائم المالیة، ومقدرة أمعلومات تساعد المستثمرین في قیاس أداء المنش

ن المعلومات المستمدة أ ىوتوصلت إل .رباح مستقبلیة ومواجھھ التزاماتھاأتحقیق  ىة علأالمنش

األمر الذي یتطلب  ؛من قائمة التدفقات النقدیة تلعب دورًا كبیرًا في ترشید قرارات المستثمرین

  .القوائم المالیة األخرى ىضرورة إعدادھا باإلضافة إل

مة ووقتیة َءفقد قام بدراسة تھدف إلى تحلیل العالقة بین مال) 2006(أما الشرایري 

على قائمة التدفقات النقدیة في الشركات الصناعیة  ؛واعتمادیة نظم المعلومات المحاسبیة

مة ووقتیة واعتمادیة َءصل إلى أن ھناك عالقة إیجابیة بین مالوتو، ردنیةالمساھمة العامة األ

وقائمة التدفقات النقدیة للشركات المشاركة بالدراسة، وأوصت  ،نظم المعلومات المحاسبیة

  .بإجراء دراسات مماثلة على القطاعات األخرى مثل المصارف

عداد إبي لخدمة بدراسة تھدف إلى تطویر النظام المحاس) 2002(قام عبدالمولي بینما 

إلى  ت الدراسةتوصلالمصریة،  ، بالتطبیق على الشركات المساھمةقائمة التدفقات النقدیة

دون الحاجة  ،عداد قائمة التدفقات النقدیة مباشرة من واقع أرصدة الحساباتإأن  نتائج أھمھا

ھم في یس ؛إلى تسویات لتحویل األرصدة الدفتریة من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي



  
  
  

 
، وأوصت الدراسة بضرورة إعداد قائمة التدفقات عداد قائمة التدفقات النقدیةإسھولة فھم و

  .النقدیة

إظھار أھمیة اإلفصاح عن معلومات التدفقات  ىإل) 2002(وھدفت دراسة الفضل 

ن تضمین أ ىتوصلت الدراسة إلعراقیة، الصناعیة ال اتشركلل قدیة لمستخدمي التقاریر المالیةالن

یوفر معلومات لمستخدمي تلك  ،ائمة التدفقات النقدیة ضمن القوائم المالیة التي تعدھا الشركةق

أوصت الدراسة بضرورة إعداد قائمة التدفقات كما القوائم عن كفاءة السیاسات المالیة للشركة، 

  .النقدیة

التدفقات   أن المعلومات التي تقدمھا قائمة     إلى في مجملھا    الدراسات السابقة  خلصت لقد     

 ،للمؤسسة  المالي الوضع   ىوالمستثمرین في التعرف عل     للمؤسسة بالنسبة   لنقدیة تعتبر مھمةا

  :تيباآلغلبھا أ ىوالتي أوص

للمؤسسات لما تقدمة من  المالیة المنشورة قوائمال مع قائمة التدفقات النقدیةتضمین ضرورة . 1

  .خرىبیانات ال یمكن الحصول علیھا من القوائم المالیة األ

ت النقدیة  دراسة اإلفصاح عن التدفقاو ،اھتمام من قبل الباحثین أیالء قائمة التدفقات النقدیة. 2

  . مین أفي المصارف وشركات الت

  .قائمة التدفقات النقدیةالشركات من قبل المشرع بإعداد  لزامإضرورة . 3

 یةالمال األوراق وقإنشاء س   تم  من لیبیا لمواكبة التطورات االقتصادیة العالمیة       سعیاً 

، الذي الغي  )م2006( لسنھ  )134( رقم  )سابقاً ( اللیبي بموجب قرار اللجنة الشعبیة العامة      

) 11(صدر القانون رقم     ثم  )م2008( لسنھ  )436( رقم  )سابقًا( قرار اللجنة الشعبیة العامةب

ألوراق المالیة  یكون قید ا  " أن ىعل ھمن السابعة والستوننصت المادة  الذي.  )م2010(لسنة 

كما   ،"والتوصیة باألسھم بنظام اإلیداع والقید المركزي       الشركات المساھمة    إلزامیا لجمیع

یكون إدراج األوراق المالیة بالسوق  " نصت المادة الثامنة و الستون من القانون علي    

للشروط والمشتركة واألجنبیة العاملة بلیبیا وفقا   ت األسھم الوطنیة العامة واألھلیةلشركا

 لىكما تنص قواعد السوق المالي ع   ."واألوضاع التي تحددھا الالئحة التنفیذیة للقانون   

تقدیم بیانات    ھا تباع المعاییر المحاسبیة الدولیة التي من     با ضرورة التزام الشركات المدرجة  

ة ؛ حیث نصت المادة الرابعة والثالثون من الئحة اإلدراج ومتابع        التدفقات النقدیةمالیة عن 

على الجھة االلتزام بإعداد القوائم المالیة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة كما یتم "اإلفصاح علي 



  
  
  

 
مراجعتھا وفقًا لقواعد المراجعة الدولیة ویجب اإلشارة إلى ذلك صراحة في تقریر مراجع          

  ".  الحسابات

ة یمعاییر المحاسباللمتطلبات  فاًءیستاعداد قائمة التدفقات النقدیة إ نأ یتضحسبق  مام 

في المصارف التجاریة     بشكل خاص  ) 7( ومعیار المحاسبة الدولي رقم     ،بشكل عام الدولیة

   :رجع إلىاللیبیة ی

الذي ألزم المصارف   ، وتعدیالتھ بشأن المصارف )م2005(لسنة ) 1(إصدار القانون رقم . 1

 عیار المحاسبة الدولي رقم    منھا  التي م تباع المعاییر المحاسبیة الدولیة    با التجاریة اللیبیة

  .قائمة التدفقات النقدیة  وعرض عدادالخاص بإ) 7(

 ،في السوق   بالقید ألزم المصارف التجاریة اللیبیة   الذي  اللیبي المالیة األوراقنشاء سوق إ. 2

معیار المحاسبة الدولي    نھا  ، والتي م تباع المعاییر المحاسبیة الدولیة اوالذي من متطلباتھ 

  .اص بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدیةالخ) 7( رقم

  .دخول المستثمر األجنبي في المصارف التجاریة اللیبیة. 3

  .النضمام إلى منظمة التجارة الدولیة واإلیفاء بالمتطلبات الدولیة لذلكلسعى لیبیا . 4

، )2003(العمراني  و، )2000(زوبي   دراسة مثلفي لیبیا أجریت التى دراسات ال أنكما 

دور قائمة التدفقات النقدیة في منح    دراسة حاولت ،)2005(بوجواري و، )2004(عالة بوشو

و  ،وتقییم أداء إدارة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة اللیبیة       ،االئتمان المصرفي 

إال أن تلك الدراسات  ،اللیبیة الشركات الصناعیة تقییم سیولة قائمة التدفقات النقدیة في استخدام

متطلبات ل ًاوفق اللیبیة عداد قائمة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریةإ ھتم بطریقةتلم 

  :التاليعلى السؤال  اإلجابة تحاولالدراسة  ھذهفإن  ، علیھ)7( معیار المحاسبة الدولي رقم

 ًابإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدیة وفقالمصارف التجاریة اللیبیة  التزام مدى ما

وھل العاملین في المصارف التجاریة .)7( رقممعیار المحاسبة الدولي  متطلباتل

  ؟اللیبیة مدركین لماھیة وأھمیة قائمة التدفقات النقدیة للمصرف 

  :التالیةالفرعیة  األسئلة حیث سیتم اإلجابة على سؤال الدراسة من خالل

  .ة؟ھل تقوم المصارف التجاریة اللیبیة بإعداد قائمة التدفقات النقدی. 1



  
  
  

 
ھل تقوم المصارف التجاریة اللیبیة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمتطلبات لمعیار . 2

  .؟)7(المحاسبة الدولي رقم 

ھل یدرك العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة ماھیة وأھمیة إعداد قائمة التدفقات           . 3

  .النقدیة للمصارف التجاریة

  ھدف الدراسة 1-3

عداد  إالتجاریة اللیبیة  ب  التزام المصارف   ىمد  التعرف على ھولدراسة ل إن الھدف الرئیسي

  .)7( شى مع معیار المحاسبة الدولي رقماوعرض قائمة التدفقات النقدیة بما یتم

  :ھيفاألھداف الفرعیة للدراسة أما 

 .إعداد المصارف التجاریة اللیبیة للقائمة بشكل عام التعرف على .1

  . 7المحاسبة الدولي رقم رف التجاریة اللیبیة للقائمة وفقًا لمعایرإعداد المصا التعرف على .2

  .التعرف على إدراك العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة لماھیة ھذه القائمة وأھمیتھا .3

  الدراسة  أھمیة 1-4

  :ما یلي من خالل أھمیتھاتستمد ھذه الدراسة 

في  المالیةالبیانات  قبل معدي ال یمكن أن یسترشد بھ من   دلی ھذه الدراسة  قد تمثل . 1

 .بیة وغیرھا من المؤسساتالمصارف التجاریة اللی

وذلك لندرة البحوث   ،للفكر المحاسبي وخاصة في لیبیا إضافة ھذه الدراسةتمثل  یمكن أن. 2

  .طبیق المعاییر المحاسبیة الدولیةت التي تركز على

حدیثة في االقتصاد اللیبي واالتجاه  التطورات ال مفیدة في ظل تكون یمكن أنالدراسة ھذه  .3

  .وتوسیع قاعدة الملكیة نحو الخصخصة

تسلط ھذه الدراسة الضوء على أھمیة تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة في جذب  . 4

  .االستثمارات األجنبیة

  

  



  
  
  

 
   منھجیة الدراسة 1-5

 ومن حیث   ،دراسة استكشافیة   أنھا یمكن تصنیف ھذه الدراسة من حیث الھدف على      

الحقائق  ووأن المعرفة المرتبطة بھا مستقلة عن األفراد، ، دراسة وصفیة أنھاعلى  اإلجراءات

تم  الدراسةلتحقیق ھدف و .ملموس ظاھريتسعى الدراسة إلى تجمیعھا لھا وجود    التي

  :إلي جانبین ھما تقسیمھا 

  :الجانب النظري

دراسات السابقة المتعلقة    و ال المحاسبي  األدبدراسة  سیتم في ھذا الجزء من الدراسة، 

األبحاث المحاسبیة أو اإلصدارات المھنیة المختلفة    مبقائمة التدفقات النقدیة، سواء في الكتب أ

بات  قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمتطل     إلعداد تحدید المقومات النظریة     ومن ثم  . المتعلقة بھا

السابقة في الدول األخرى بشكل       كما سیتم مراجعة الدراسات. 7معیار المحاسبة الدولي رقم 

  .یمكن من تكوین إطار نظري یساعد على تفسیر وتحلیل نتائج ھذه الدراسة

  :الجانب العملي

الوصفي في تحلیل البیانات التي تم   اإلحصاء أسلوب یعتمد ھذا الجزء من الدراسة على

لبرنامج اإلحصائي باستخدام ا تجمیعھا من خالل وسائل جمع البیانات واستخالص النتائج منھا

statistical package for- social sciences (SPSS)    جمع البیانات من    تتم  بحیث

  :ةالتالی الرئیسیة المصادر

للمصارف التجاریة اللیبیة عن السنوات   المنشورة  المالیة القوائم .1

  . م2008،م2007،م2006،م2005

 .قائمة االستبیان .2

ورؤساء أقسام المحاسبة، ومدیري     مع مدیري المصارف،   المقابالت الشخصیة  .3

  .إدارات الحسابات في المصارف التجاریة اللیبیة

وعددھا أربعة   العاملة في لیبیا     اللیبیة  المصارف التجاریةجمیع الدراسة من  یتكون مجتمعو

  :والمتمثلة فيعشر مصرفًا 

  .مصرف الجمھوریة. 1

 .مصرف الوحدة. 2



  
  
  

 
 .المصرف التجاري الوطني. 3

 .صحاريمصرف ال. 4

 .مصرف التجارة والتنمیة. 5

 .العربي اإلجماعمصرف . 6

 .للتجارة واالستثمار األمانمصرف . 7

 .مصرف الوفاء. 8

  .مصرف المتوسط. 9

  .لمصرف المتحد للتجارة واالستثمارا. 10

  .مصرف الواحة. 11

  .مصرف السرایا للتجارة واالستثمار. 12

  .العربيالمصرف التجاري . 13

  .إفریقیال مصرف شما. 14

بینما تتكون عینة الدراسة التي تم توزیع استمارة االستبیان علیھا من األقسام المالیة            

قسمًا، وفروع المصارف الواقعة في نطاق     14باإلدارات العامة لھذه المصارف البالغ عددھا 

   .رعًاف 65فرعًا، وبذلك یكون حجم العینة التي تم دراستھا ھو  51مدینة بنغازي البالغ عددھا 

   نطاق وحدود الدراسة 1-6

العاملة في    اللیبیة  التجاریة  التزام المصارف   لدراسة على دراسة مدى  ھذه ا تقتصرا

التجاریة  كانت ھذه المصارف     سواء  )7(بتطبیق متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم    لیبیا

والتي تم إنشاؤھا   كما أن الدراسة لم تشمل المصارف التجاریة حدیثة اإلنشاء .خاصة عامة أم

   .2008بعد سنة 

) 7( دراسة متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم       على  كما أن ھذه الدراسة اقتصرت 

المصارف التجاریة  تلزم التيدون التطرق لمتطلبات معاییر المحاسبة الدولیة األخرى و  

  .تباعھابا



  
  
  

 
  

  الدراسة  محتویات 1-7

  :ةلتالیاالفصول  إلىتقسیم  ھذه الدراسة  لقد تم

  ویتضمن اإلطار العام للدراسة:  األولالفصل 

نطاق   –منھجیة الدراسة  –الدراسة  أھمیة –ھدف الدراسة  –مشكلة الدراسة  –المقدمة 

  .محتویات الدراسة –وحدود الدراسة 

  الجھاز المصرفي في لیبیا : الثاني الفصل 

إلى    التطورات التي مر بھا    ھذا الفصل نشأة الجھاز المصرفي في لیبیا والمراحل و   یعرض

 ھذه ، و دوروتعدیالتھ فن المصاربشأ )م2005(لسنة ) 1( حین صدور القانون رقم 

  .االقتصاد الوطني في صارفمال

  اإلطار النظري لقائمة التدفقات النقدیة: الفصل الثالث

 سیتم كما   ،ومحتویاتھا وكیفیة إعدادھا   ھذا الفصل التعریف بقائمة التدفقات النقدیة        یعرض

وعرض النتائج التي توصلت      ،قائمة التدفقات النقدیة  ىعل الدراسات التي أجریتاستعراض 

  .ھایإل

  تجمیع وتحلیل البیانات :  الرابعالفصل 

تجمیع البیانات وتحلیلھا  بالیأسالفصل البیانات التي تم الحصول علیھا من  ھذا  یعرض

  .الوصفي اإلحصاء بیلاأس باستخدام

  نتائج وتوصیات الدراسة  : الخامسالفصل 

واقتراح بعض التوصیات المتعلقة      ،الدراسة  ھا یإلھذا الفصل النتائج التي توصلت       یعرض

  .ةبموضوع الدراس

                               

  

  



  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  الثانيل ــالفص

  لجھاز المصرفي في لیبیاا



  
  
  

 
یعتبر مصرفًا تجاریًا كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جاریة، تدفع عند "

  ."1وغیر ذلك من األعمال المصرفیة ،الطلب، أو حسابات ألجل، ومنح القروض والتسھیالت االئتمانیة

حدد  في تعریف المصرف التجاري، إال أنھ معھم السوري المشرعبالرغم من اتفاق  

المؤسسة التي " ھبأن التجاري عرف المصرفمدة لقبول الودائع واستثمارھا بمدة سنتین، حیث 

الستثمارھا في عملیات  ؛وألجل ال یتجاوز السنتین ،بصورة اعتیادیة قبول الودائع تحت الطلب ىتتول

  ).20، ص1999ظاھر،  ( "2مصرفیة لحسابھا الخاص

تم تعریفھ وفقًا لتشریع یتم  رف التجاري یتضح أنھالسابقة للمص التعریفات تأسیسًا على

 صارف، یضمنھ تعریف المصرف التجاري،إصداره من قبل المشرع في شكل قانون خاص بالم

في  ةتشابھم عنھا إال أنھا ةالصادر تالف الدولوبالرغم من اختالف ھذه التشریعات باخ

التي تقوم بقبول  المالیةة غلبھا أن المصرف التجاري ھو المؤسسأحیث ورد في ، مضمونھا

، كما أنھا تعتبر وسیطًا بین الذین واستثمار ھذه الودائع وإیفاءھا عند الطلب ،الودائع من العمالء

  .تلك األموال، وبین الذین یحتاجون إلى لدیھم أموال فائضة

   ھانشأة المصارف التجاریة وتطور 3- 2 

 ،بیع النقد بالنقد ىصرف بمعنمأخوذ من ال 3اء في اللغةأصل كلمة مصرف بكسر الر

 یطالیةاإلویقابلھا كلمة بنك المشتقة من الكلمة  ،ویقصد بھا المكان الذي یتم فیھ الصرف

)BANCO (عمال المصرفیة التي تعني المنضدة أو الطاولة، أما سبب ارتباط ھذه الكلمة باأل

أعمالھم في أسواق بیع ھو أن الصرافین اللمباردیین كانوا یستعملون مناضد خشبیة لممارسة ف

  .وشراء العمالت المختلفة

أول مصرف في  حیث تأسس، ىصارف التجاریة إلى العصور الوسطیرجع ظھور الم

 م1587ثم مصرف ریالتو عام م 1401تاله مصرف برشلونة عام  م1157مدینة البندقیة عام 

 م،1619یا عام ثم مصرف ھامبورج بألمان م1609ثم مصرف أمستردام عام  ،بمدینة البندقیة

                                                
ھو جمیع الخدمات  وتعدیالتھ بشأن المصارف)  م 2005( لسنة )  1( لقانون رقم ل المقصود باألعمال المصرفیة وفقا . - 1

وفتح الحسابات الجاریة والخدمات المتعلقة باالعتمادات المستندیة، وإصدار         المصرفیة المتمثلة في قبول الودائع، واستثمارھا      
دیم خدمات المستشار   ، والقیام بأعمال الصرف األجنبي، وتق    تخطابات الضمان ودفع وتحصیل الصكوك، وخصم السندات والكمبیاال

ویتفق ذلك مع تحدید كٍل من      .المالي والخدمات االستشاریة، والقیام بغیر ذلك من األعمال التي یوافق علیھا مصرف لیبیا المركزي
 .قانون المصارف األردني والسعودي لألعمال المصرفیة

األوراق التجاریة والسندات االذنیة وسندات السحب، الوظائف التي بقوم بھا المصرف التجاري وفقًا للتشریع السوري ھي خصم  - 2
ومنح القروض والسلف بضمانات عینیة أو شخصیة، وإصدار خطابات االعتماد والشیكات والحواالت المختلفة وقبول الودائع المختلفة 

 .والمتاجرة في العمالت األجنبیة والمعدنیة الثمینة
  .استانبول -مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المكتبة اإلسالمیة 513ص ) صرف(مادة لمزید من التفصیل یراجع المعجم الوسیط،  - 3



  
  
  

 
  مقدمة 2-1

وفي لیبیا  ،امبشكل ع هوتطور تھنشأ التعریف بالنظام المصرفي و الفصل إلىھذا  یھدف

ونشأة حیث تناول تعریف المصارف التجاریة وفق تشریعات عدد من الدول،  ،بشكل خاص

السمات ، ووأنواع المصارفت بھا، المراحل التي مر وعرض ھا،المصارف التجاریة وتطور

  .الممیزة للمصارف التجاریة

  تعریف المصارف التجاریة 2-2

وذلك من خالل التشریعات  ىأخر ىإلیختلف تعریف المصارف التجاریة من دولة 

المصرف  عرف فالمشرع الفرنسي. ةدول التي تنظم الحیاة االقتصادیة في كل المالیةواللوائح 

تلك المؤسسة التي تقوم على سبیل االحتراف، بتلقي األموال من الجمھور على "نھ أعلى  التجاري

ل لحسابھا الخاص في عملیات الخصم شكل ودائع أو ما في حكمھا، ثم إعادة استخدام ھذه األموا

ویتفق ھذا التعریف مع تعریف  ).3، ص2003ھاللي، ( "المالیةواالئتمان أو في العملیات 

كل مؤسسة تزاول مھنة تلقي اإلیداعات " ھبأن حیث عرفھ ،لمصرف التجاريلالمشرع المغربي 

أو لحساب  ،لحساب عمالئھا أو ،عملیات إقراض لحسابھا الخاص أو مالیةالتي تستعملھا في عملیات 

كما یتفق ھذا التعریف مع تعریف  ).20، ص1999ظاھر، ( "أشخاص آخرین یعینھم العمالء

لسنة  57من القانون رقم  19المادة  یعرفھ ضمن المشرع المصري للمصرف التجاري الذي

تدفع  الرئیسي قبول الودائع من الجمھور ھي یكون عملرابكل شخص طبیعي أو اعت" ھبأن م1951

  .)16، ص2000عبداهللا، ( "جلأعند الطلب أو بعد 

ریح ـلى تصـلت عـة حصأمنش" األمریكي المصرف التجاري بأنھبینما عرف المشرع 

 "ر فیھا نشاطھاــة التي تباشـوالیــومة الـكـن حــومة أو مـكـن الحـرف مـال المصــللقیام بأعم
حیث  ،في األردنف المصارف التجاریة ویتفق ھذا التعریف مع تعری ).19، ص1999ظاھر، (

بأنھ  المصرف التجاري تعریف م1971لسنة  24قانون المصارف رقم  منالمادة الثانیة ورد في 

، 1999ظاھر، ( "وفقًا ألحكام قانون المصارف الشركة التي رخص لھا بتعاطي األعمال المصرفیة"

 صرف التجاري، حیث عرفھكما یتفق ھذا التعریف مع تعریف المشرع السعودي للم ).3ص

ظاھر،  ( "اعتباري یزاول أي عمل من األعمال المصرفیة بصفة أساسیة ي أوشخص طبیع" ھبأن

  ).20، ص1999

یتفق المشرع اللیبي مع التعریفات السابقة للمصارف التجاریة حیث ینص في ھذا 

         نھعلى أبشأن المصارف م 2005لسنة  1من القانون رقم  65المادة بموجب الخصوص 



  
  
  

 
ثم انتشرت  م1800ومصرف فرنسا الذي أسسھ نابلیون عام  م1694نجلترا عام إومصرف 

  ).17،16، ص، 2000عبداهللا، ( المصارف بعد ذلك في أمریكا وغیرھا من دول العالم

لقد بدأت أعمال الصیارفة في االزدھار منذ القرن السادس عشر میالدي، ثم انتعشت في 

نجلیز فقد كان التجار والنبالء اإل ،بع عشر بسبب حادثة وقعت في ذلك الحینأوائل القرن السا

على تلك  ىالملك شارل األول استول نأم یحتفظون بأموالھم في برج لندن غیر 1640قبل عام 

 ةمنآن ثقة الناس في البرج كخزینة ال أإأصحابھا  ىإلاألموال  إعادةاألموال، وبالرغم من 

 ىسبیل األمانة لد ىالثمینة عل األمر الذي جعلھم  یعھدون بحفظ أشیائھمألموالھم قد تضعضعت، 

إیصاالت لحفظ  ىصولھم علوذلك مقابل ح ،یتصفون بالنزاھة ویتمتعون بثقة المجتمع ةصاغ

ثم  ،وكثرت الودائع عندھم ،وأصبح من ضمن عملھم الصرافة ةحقھم، فنمت أعمال الصاغ

سیف ( جر یتقاضاه مقابل ذلكأدائع نظیر حفظ الو أن تخصص بعض منھم في ىإلتطور األمر 

  )36، ص2000النصر، 

من  أن ما یودع لدیھم من ذھب وأموال ال یتم سحبھا كلیًا تدریجیًا الصیارفة لقد اكتشف 

قبل المودعین، بل تبقي ھذه الودائع راكدة في خزائنھم لفترات طویلة وال یتم السحب منھا من 

وذلك  ،جة، األمر الذي جعلھم یستثمرون األموال المودعة في خزائنھمقبل المودعین إال عند الحا

فائدة یحصل علیھا الصائغ مع أصل  ىإلباإلضافة  ،من یحتاجون إلیھا ىإلمنھا  بعض إقراضب

 ومادام ىب یقابلھ إیداع ودائع أخرن السحأ بماللخطر  الماليدون أن یتعرض مركزه  ،الدین

الودائع  یقبلون كانوا الصیارفة نأ، كما )37، ص2000لنصر، سیف ا( ذلك یعود علیھم بفائدة

ستحق السداد خالل فترة معینة، ولقد تمتع بعض تكرھن لقرض بفائدة تمنح لصاحب الودیعة 

األمر  ،نالوا ثقة المودعین والمقترضینو ،الماليالصیارفة بسمعة حسنة في معاملتھم ومركزھم 

حیث یمكن لصاحب  ،ة بتوقیع ھؤالء الصیارفة بین الناستداول اإلیصاالت المذیل ىإل ىأدالذي 

وبھذا نشأت مھنة الصرافة التي  ،التاإلیصا ھذهبموجب ه غیر ىإلالودیعة أن یسدد دینا علیھ 

  ).14، ص1972عساف، ( كانت نواة المصارف التجاریة الحدیثة

  في لیبیا ھانشأة المصارف التجاریة وتطور 1- 2-3

ولقد ارتبطت  ،یبیا بعدة مراحل من حیث تطوره وبدایة نشاطھمر الجھاز المصرفي في ل

حیث یمكن تقسیم ھذه المراحل  ،المراحل التي مر بھا باألوضاع السیاسیة التي مرت بھا لیبیا

  :مراحل ھي ى خمسإل

  .مرحلة العھد العثماني .1



  
  
  

 
 .یطالياإلمرحلة عھد االحتالل  .2

 .نجلیزیة والفرنسیةاإل مرحلة عھد اإلدارة. 3

 . عھد المملكة اللیبیةة مرحل. 4

  .م1969منذ عام مرحلة ال. 5

  المصارف في العھد العثماني: المرحلة األولى 1-1- 2-3

دًا متخلفًا، وكان النشاط األساسي لألفراد ااقتص العھد العثمانيكان االقتصاد اللیبي في 

مستوى معیشتھم ، وكان دخل األفراد وكان یمارس بشكل بدائيھو النشاط الزراعي الذي 

 ىالصناعة في ذلك الحین اقتصرت عل نأاألفراد، كما  ىوال توجد مدخرات لد ًا،منخفض

لیدویة والحرفیة، وكانت التجارة الخارجیة ذات نطاق ضیق مع ندرة فرص االمصنوعات 

إنشاء أي مصرف  علىھذه األسباب لم تكن مشجعة  أن التعلیم وقلة عدد المتعلمین، وبالرغم من

اإلدارة العثمانیة ولمقتضیات تسییر شؤونھا وتسھیل معامالتھا أسست مجموعة من  نأال إ

م وفي 1868حیث أسس أول مصرف في بنغازي عام ). 13، ص2005عبدالمالك، ( المصارف

م افتتح لھ عدة فروع في 1901درنة بعد ذلك، كما تم تأسیس مصرف زراعي في طرابلس عام 

 ).11، ص2003الموشم، ( م1906لھ في طرابلس عام  ًافرعالعثماني  البنكأسس وطرابلس، 

رباح، األ( م1907بریل أ 15أعمالھ في طرابلس في ) بانكو دي روما(روما  بنككما بدأ و

الموشم، ( م1911افتتح الفرع الثاني من البنك العثماني في بنغازي في عام و. )96، ص1985

  ).11، ص2003

من قبل الدولة العثمانیة في لیبیا في السنة التي  ؤھاإنشالقد تم تصفیة المصارف التي تم 
ولم  ).96، ص1985رباح، األ( م1912وبالتحدید في عام  ،للیبیا مباشرة یطالياإلتلت االحتالل 

مكونات ) 1-2(ویوضح الشكل . روما بنكیستمر في مزاولة النشاط المصرفي في لیبیا إال 
  :العثماني الجھاز المصرفي في لیبیا خالل مرحلة العھد

 خالل مرحلة العھد العثماني المصرفي في لیبیا الجھاز مكونات) 1-2( الشكل رقم

  

المصارف في لیبیا خالل 
 مرحلة العھد العثماني

  
 بنك روما

  
 البنك العثماني

  
 المصرف الزراعي

  من إعداد الباحث: المصدر



  
  
  

 
   یطالياإلالمصارف في عھد االحتالل : المرحلة الثانیة 1-2- 2-3

 بنكیطالیا الستعمار لیبیا في أواخر العھد العثماني، وذلك من خالل إنشاء لقد مھدت إ

نظرًا لطبیعة االقتصاد اللیبي  ،الذي مارس النشاط الزراعي والصناعي، م1907ا في عام روم

م 1911من عام  في الفترة وتنحصر ھذه المرحلةفي ذلك الحین واعتماده علي ھذه األنشطة، 

یتكون من أربعة فروع  خالل ھذه المرحلة م وكان الجھاز المصرفي في لیبیا1942 ىإل

ھذه المصارف ) 77، ص1985رباح، األ( مصرفین محلیین ىإلضافة باإل یطالیةإلمصارف 

  :ھي

  العاملة في لیبیا  یطالیةاإلفروع المصارف : أوال

مساك سجالت االحتالل إالتي تم تأسیسھا في لیبیا مھمة  یطالیةاإلتولت فروع المصارف 

لمساعدتھم  الیینیطاإلوتقدیم التسھیالت االئتمانیة والقروض الزراعیة للمزارعین  ،یطالياإل

لھ في  ًافرع )بانكو دي روما (  روما بنكافتتح حیث  ،االستیطان وتسویق منتجاتھم ىعل

 ،خالل فترة العھد العثمانيسبتمبر من نفس العام  15وفي بنغازي في  ،م1907طرابلس عام 

م وتوقف عن مزاولة ھذه األنشطة عا ،أنشطتھ العدید من األنشطة غیر المصرفیة شملتولقد 

افتتح م 1912وفي عام ). 8، ص1985رباح، األ( م واستمر یزاول األعمال المصرفیة1912

قد زاول في لیبیا نشاط التسلیف ، ولھ في طرابلس  ًافرع )دي شیشیلیا  بانكو ( شیشیلیا بنك

من تأسیسھ في لیبیا  ىلمصرفیة، كما قام في السنة األولألعمال اا إلى باإلضافة ،الزراعي

)  یطالیاإبانكو دي ( یطالیا إ بنكأن سلمھا لفرع  ىإل ،في طرابلس المالیةھام وزارة بممارسة م

فتح فرع لھ في طرابلس الذي قام ب)98، ص1985رباح، األ( یطالياإلالمصرف المركزي  –

 المالیةمھمة وزیر  إلیھأسندت  والذي م1913فرع لھ في بنغازي في عام  وم 1912عام 

حیث قام  ،رس في لیبیا مھام تختلف عن المھام الواردة في نظامھ األساسيوما. في لیبیا یطالياإل

ذونات وسندات أوإصدار  ،واستبدال الذھب والفضة ،واإلقراض الزراعي ،عمال التجاریةباأل

بفتح )بانكو دي نابولي ( نابولي  بنكقام كما ). 97، ص1985رباح، األ( وفتح حسابات التوفیر

رباح، األ( عمال المصرفیةاألم وكان نشاطھ مقتصرًا علي 1913فرع لھ في طرابلس عام 

  ).98، ص1985

  المصارف المحلیة : ثانیًا 

 ،في لیبیا یطالیینإتم تأسیس أول مصرفین محلیین  ىاألولبعد انتھاء الحرب العالمیة   

بدأ مصرف طرابلس نشاطة في عشرینیات . صندوق لیبیا للتوفیر ، ومصرف طرابلس وھما



  
  
  

 
في عدد  یطالیةاإل االحتاللصدرھا یقتصادیة التي كان المجلة اال حیث تضمنتماضي، القرن ال

صحاب ألفي تقدیم القروض ھ نشاطوتركز  ،م أصول وخصوم المصرف1929بریل أ/مارس

نھ توقف عن مزاولة نشاطھ في أومن المرجح  لصناعات الیدویة ،واالمحالت والحرف 

ر تأسیس صندوق لیبیا للتوفیتم  م1935عام في و ).99، ص1985رباح، ألا( اتیالثالثین

من خالل دمج صندوق طرابلس للتوفیر الذي تم تأسیسھ في  ،)98، ص1985رباح، األ(

اللذان  ،م1925م وصندوق برقة للتوفیر الذي تم تأسیسھ في بنغازي عام 1923طرابلس عام 

للتوفیر أعمال   ومارس صندوق لیبیا. اإلقراض الزراعي والعقاري ا فيمتركزت أنشطتھ

 ،ودرنة ،ومصراتة ،وبنغازي ،في طرابلس ھالزراعي والعقاري من خالل فروع اإلقراض

یطالیین اإل المستوطنین ، و اقتصرت قروضھ عليىأخرووكاالتھ المنتشرة في مدن 

مكونات  الجھاز المصرفي في لیبیا خالل ) 2-2(ویوضح الشكل  ).15، ص2005عبدالمالك، (

  : یطالياإلتالل االح عھدمرحلة 

  االیطالياالحتالل  عھدخالل مرحلة  الجھاز المصرفي في لیبیامكونات  )2-2(رقم الشكل

 

 

 

 

 

  

  نجلیزیة والفرنسیة اإل المصارف في عھد اإلدارة: المرحلة الثالثة 1-3- 2-3

نجلیزیة العسكریة اإل ا تخضع لإلدارةبعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة أصبحت لیبی     

بینما  ،نجلیزیةالعسكریة اإل برقة لإلدارةوالیة طرابلس و والیة من حیث خضع كل ،والفرنسیة

عھد المصارف في لیبیا خالل مرحلة 
 اإلیطالياالحتالل 

  
 المصارف المحلیة

  
  فروع المصارف اإلیطالیة

  مصرف طرابلس              
 صندوق لیبیا للتوفیر

  روما بنك           
 شیشیلیا بنك           
 إیطالیا بنك           

 نابولي بنك           

صندوق برقة 
 للتوفیر

طرابلس صندوق 
 للتوفیر

  من إعداد الباحث: المصدر



  
  
  

 
ھذه وتنحصر ). 11، ص2003الموشم، ( فزان لإلدارة العسكریة الفرنسیةخضعت والیة 

 )وأبنك دي ، سي ، ( یز باركل حیث قام بنكم 1951إلي عام  م1943من عام  في الفترة المرحلة

 یولیو من نفس العام، 15في بنغازي في آخر و م1943 بریلأ 15في طرابلس بع لھ بفتح فر

 اإلدارة ىیقوم بتقدیم الخدمات المصرفیة إل، كما كان یمارس األعمال المصرفیة المختلفةوكان 

 المالیةارة وكان یتصرف كوكیل لوز ،إصدار النقد ىباإلضافة إل ،نجلیزیةالعسكریة اإل

ذن إلتم او ،م1969واستمر ھذا المصرف في مزاولة أعمالھ في لیبیا حتى نھایة عام . نجلیزیةاإل

  ).99، ص1985رباح، األ( م1951یونیو  17رع لھ في لیبیا في للمصرف العربي بفتح ف

خالل فترة  ھاتم تأسیس التيشیشیلیا  وبنكنابولي  وبنكروما  بنكاستمر فرع  كما    

من بنغازي وطرابلس بعد  في كًل ھاللیبیا بالعمل في لیبیا من خالل فروع یطالياإلل االحتال

  .م1951مایو  22في  لمزاولة العمل ًاترخیص ھامنح

البیھ، ( یةخدمات البریدال ىعل خالل ھذه المرحلة فزان فاألمر اقتصر والیة أما في  

إصدار إعالن  م1950مبر نوف 11وبالتحدید في  المرحلةتم خالل ھذه و). 281، ص1974

والذي أصدرتھ اإلدارة  ،عمال المصرفیة في لیبیاالذي ینظم األ م1950لسنة  211البنوكیة رقم 

مكونات الجھاز المصرفي في ) 3-2(ویوضح الشكل  ).99، ص1985رباح، األ( نجلیزیةاإل

  :نجلیزیة والفرنسیةعھد اإلدارة اإللیبیا خالل مرحلة 

اإلدارة  عھدخالل مرحلة  الجھاز المصرفي في لیبیات مكونا) 3-2( الشكل رقم

  .نجلیزیة والفرنسیةاإل

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  

  
المصارف في لیبیا خالل مرحلة 

 نجلیزیة والفرنسیةعھد اإلدارة اإل

  
المصرف 

 ربيالع

  
  شیشیلیا بنك 

  
 نابولي بنك

  
 روما بنك

  
 باركلیز بنك



  
  
  

 
  المملكة اللیبیةالمصارف في عھد :المرحلة الرابعة 3-1-4- 2 

تأسیس عدة فروع وخاللھا تم  م1969إلي  م1952الفترة من  فيالمرحلة ھذه تنحصر 

تعمل خالل فترة األجنبیة التي كانت  فروع المصارف ىإلصارف أجنبیة في لیبیا باإلضافة لم

لمزاولة عملھ في  ًا، حیث منح المصرف البریطاني للشرق األوسط ترخیصةنجلیزیاإل اإلدارة

في  مارس نشاطھكما منح مصرف مصر األذن بمزاولة أعمالھ في لیبیا حیث . م1952لیبیا عام 

أعمالھا في لیبیا ) الشركة الفرنسیة(ا باشرت المؤسسة االئتمانیة للجزائر وتونس م، بینم1954

كما تم خالل ھذه الفترة اإلذن . م تحت اسم المصرف العقاري الجزائري التونسي1955عام 

عمال ومصرف مورجان جارانتي بممارسة األ ،والمصرف الشرقي ،أوف أمریكا لبنك

  ).12، ص2003الموشم، ( المصرفیة في لیبیا

شراف لجنة النقد إوذلك تحت  ،تم خالل ھذه الفترة إصدار النقد اللیبي ألول مرة كما

ن الجھاز المصرفي خالل أل ونظرًا). 281، ص1974البیھ، ( م1952مارس  24في  1اللیبي

ات كان یتكون من فروع لمصارف أجنبیة عاملة في لیبیا دون وجود مصرف لیبي یفترة الخمسین

الحكومة في ذلك الحین  فقد تقدمتكزي یراقب ویتابع العملیات المصرفیة، أو مصرف مر

إنشاء المصرف  ىتمت الموافقة عللجنة النقد اللیبي إلنشاء مصرف مركزي لیبي، و ىإلبمذكرة 

نشاطھ في طرابلس في شھر  م الذي بدأ1955لسنة  30الوطني اللیبي بموجب القانون رقم 

 ىم ھذا المصرف علم، وكان تنظی1957أغسطس سنة  9في  بنغازيم و1956بریل سنة أ

 :القسم األول :حیث كان یدیر أعمالھ من خالل قسمین ،غرار المصرف المركزي البریطاني

قسم العملیات المصرفیة، ولقد حل قسم اإلصدار محل لجنة النقد  :والقسم الثاني ،قسم اإلصدار

مارس قسم العملیات  بینما ،)148، ص1985الحاسیة، ( م1965مارس /31اللیبي في 

المصرفیة أعمال المصارف التجاریة، ولم یختلف عمل المصرف الوطني اللیبي عن عمل لجنة 

بدء عھد  ىإل ىھ أول مصرف تجاري لیبي، والذي أدالنقد اللیبي إال في القسم التجاري الذي جعل

  .مصرفي جدید في لیبیا

وتقدیم  ،تمویل التجارة الخارجیة إلىواتجھت المصارف التجاریة خالل ھذه الفترة 

 ًاونظر. وتمویل عملیات شراء السلع االستھالكیة المعمرة ،البناءتسھیالت لقطاع الصناعة و

 ى،ان أخرلكون فروع المصارف التجاریة العاملة في لیبیا تتبع لمصارف رئیسیة تعمل في بلد

ل، مما جعلھا ال تھتم بتشجیع أموا ىإلمراكزھا الرئیسیة كلما احتاجت  ىإل أكانت تلجفإنھا 

                                                
كانت اللجنة تتكون من عضوین لیبیین البد من حضورھما اجتماعات اللجنة، وثالثة أعضاء بریطانیین، أحدھم الرئیس وعضو  - 1

 .فرنسي وعضو إیطالي وسكرتیر بریطاني وكان مقرھا لندن



  
  
  

 
یخدم وال تكترث بمحاولة المصرف الوطني اللیبي لتوجیھ االئتمان بما  ،مدخرات األفراد

م 1955لسنة  30، فلم یسمح القانون رقم )102، ص1985رباح، األ( االقتصاد الوطني

مصارف وظلت ال ،للمصرف الوطني اللیبي بتنظیم أعمال المصارف التجاریة واإلشراف علیھا

أن  ىإل م1950الصادر في  211التجاریة العاملة في لیبیا خاضعة ألحكام إعالن البنوكیة رقم 

ذي یعتبر أول تشریع لیبي ینظم م ال1958نوفمبر  20في  م1958صدر قانون المصارف لسنة 

 .عمال المصرفیة في لیبیااأل

زراعي الوطني وھما المصرف ال ،مصرفین متخصصیننشاء إتم خالل ھذه الفترة  اكم

م برأس مال مرخص بھ خمسة مالیین دینار 1955اللیبي الذي تم تأسیسھ في منتصف عام 

م برأس مال 1965سبتمبر  7لیبي، والمصرف الصناعي العقاري اللیبي الذي تم تأسیسھ في 

 لالستثمار العقاري رخوالنصف اآل ،لالستثمار الصناعي نصفھا ،عشرة مالیین دینار هقدر

الحیاة  ىاكتشاف النفط الذي غیر مجر المرحلةتم في ھذه  كما ).292، ص1974البیھ، (

م وتم اكتشاف أول بئر 1956النفط عام  ىالتنقیب عل أاالقتصادیة و االجتماعیة في لیبیا، حیث بد

ثم تاله البئر الذي  ،نتاجھ غیر تجاريإم وكان 1958للنفط في منطقة العطشان شمال غات سنة 

نتاجھ تجاریًا وتم تصدیر النفط إوالذي یعتبر  ،م في منطقة زلطن1959عام  سویإاكتشفتھ شركة 

حدث فائض في میزان  قدو). 101، ص1985األرباح، ( م1961في لیبیا ألول مرة عام 

فترة طویلة من العجز المستمر في كافة  لتنتھيم 1963المدفوعات اللیبي وألول مرة عام 

زوال الكثیر من  ىإل ىي أدلیبیا الثالثة الذ أقالیمتوحید  تم جوانب االقتصاد اللیبي، وكذلك

وخاصة من حیث حریة انتقال رؤؤس  ،وحقق التكامل االقتصادي اللیبي ،العوائق الجمركیة

، 1985الحاسیة، ( ونتیجة لذلك ارتفع حجم األعمال المصرفیة بشكل ملحوظ. األموال والتجارة

  ).150ص

م 1963فبرایر  5م تم خالل ھذه الفترة في 1958سنة ونظرًا لقصور قانون المصارف ل    

محل المصرف  1حل مصرف لیبیا ھم الذي بموجب1963لسنة  4ارف رقم صدور قانون المص

سند القانون صالحیات أم، كما 1958م و 1955ن في االصادرن الغي القانونأو ،الوطني اللیبي

ووضع سیاستھا  ،رف التجاریةالمصا ىعل من أھمھا اإلشراف ،لمصرف المركزيإلى اكثیرة 

كما تم خالل ھذه . ن القانون سمح بتأسیس مصارف لیبیةأاالئتمانیة ومراقبة تنفیذھا، كما 

فصل عملیاتھ المصرفیة التجاریة بمصرف لیبیا  بقیاموذلك  ،المصارفبعض المرحلة تلییب 

كما رفض . نفصلوذلك تمھیدًا إلنشاء مصرف تجاري لیبي م ،عن عملیاتھ المصرفیة المركزیة

                                                
 .م1971لسنة  63بعد باسم مصرف لیبیا المركزي بموجب أحكام القانون رقم  تم تسمیتھ فیما -1



  
  
  

 
في لیبیا، واتبع سیاسة  األجنبیة مصرف لیبیا أي طلب الفتتاح فروع جدیدة للمصارف التجاریة

من رأس مالھا، % 51ال تقل نسبة مساھمة اللیبیین في المصارف التجاریة العاملة في لیبیا عن أ

بتلییب فروعھا، المصارف التجاریة األجنبیة العاملة في لیبیا آن ذاك  وبھذا قامت فروع بعض

نھ فتح إال أن مصرف لیبیا لم ینجح في ذلك الحین في إنشاء مصرف تجاري لیبي، أوبالرغم من 

البیھ، ( عمال للدخول في اإلعمال المصرفیةالحكومة ورجال األ أمامجدیدة في التفكیر  آفاقا

لسیاسة  ولقد استجابت أربعة فروع لمصارف تجاریة أجنبیة عاملة في لیبیا). 291، ص1974

القطاع  ىمن رأس مالھ إل% 51 ببیع شیشیلیا بنك ، حیث قام التلییب التي اتبعھا مصرف لیبیا

من رأس % 20واحتفظ بـ ،من رأس مالھ لمصرف أوف أمریكا% 29و  ،الخاص من اللیبیین

  .  م1964/ 7/ 11في  مصرف الصحاري وتأسس نتیجة لذلك .مالھ لنفسھ

القطاع  ىمن رأس مالھ إل% 51 ببیع جزائري التونسيالمصرف العقاري ال كما قام    

المصرفیة الشركة  وتأسست نتیجة لذلك .من رأس مالھ% 49ـب االحتفاظیبیین والخاص من الل

  . م1964/ 9/ 11األفریقیة في 

م محل المصرف البریطاني للشرق 1965حل مصرف شمال أفریقیا في أول ینایر    

للمصرف  الباقيو  ،من رأس مالھ% 51في  ونبیوسط برأس مال مشترك ساھم اللیاأل

مصرف مرجان جارانتي  ىم اشتر1967بدایة سبتمبر من عام  وفي ،البریطاني للشرق األوسط

بیع نتیجة لو %.39من أسھم المصرف البریطاني للشرق األوسط لتصبح مساھمتھ % 10

تم % 49ـب واحتفاظھ ،القطاع الخاص من اللیبیین ىمن رأس مالھ إل% 51مصرف مصر 

   .م1967/ 8/ 1تأسیس مصرف النھضة العربیة في 

الذي       المصرف التجاري جدید وھو كما تم خالل ھذه الفترة إنشاء مصرف واحد  

         سترون الذي أمن رأس مالھ مع مصرف % 51بـم وذلك بمساھمة اللیبیین 1964 عامتأسیس 

، 1985االرباح، ( لمصرف القافلة األھليیما بعد ف، والذي باعھا مالھ من رأس %49ى اشتر

عھد  نھایةمكونات الجھاز المصرفي في لیبیا في ) 4-2(ویوضح الشكل  ).104،103ص

  .المملكة اللیبیة

  

  

  



  
  
  

 
  المملكة اللیبیةعھد نھایة في  اللیبيمكونات الجھاز المصرفي  )4-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  م1969منذ عام المصارف : الخامسة المرحلة 1-5- 2-3

، وخمسة مصرف لیبیا، من الفترةبدایة ھذه اللیبي في الجھاز المصرفي  یتكون 

، مصرف الصحاري :فروع مصارف أجنبیة للتلییب وھي ةأسست نتیجة استجابمصارف 

لمصرف او ،مصرف النھضة العربیةو ،مصرف شمال أفریقیاو ،الشركة المصرفیة األفریقیةو

ومصرف  ،مصرف روما ،فروع لمصارف أجنبیة لم تستجب للتلییب وھي، وأربعة  ريالتجا

المصرف ، ومصرفین متخصصین وھما،والمصرف العربي ،ومصرف نابولي ،باركلیز

  .المصرف الصناعي العقاري اللیبيو ،الزراعي الوطني اللیبي

 ،عاملة في لیبیاالمصارف التجاریة األجنبیة ال بتأمیم قرارم 1969صدر في نوفمبر عام 

ال تقل نسبة وأ ،تتخذ المصارف التجاریة في لیبیا شكل شركات مساھمة لیبیة على أن نص

، وتضمن القرار تحویل المصارف التجاریة %51مساھمة اللیبیین في رأس مالھا المدفوع عن 

تم  من رأس مالھا، كما%51 ما ال یقل عنشركات مساھمة تملك الحكومة  ىإلالعاملة في لیبیا 

مصرف ( أینما وردت في التشریع اللیبي بكلمتي ) بنك وبنوك ( بموجبھ استبدال كلمتي 

بتسمیة الشركات المساھمة  ًاقرار المالیةصدر وزیر أ التأمیمقرار  إلى ، واستنادًا)ومصارف 

ھا التجاریة كما ؤحیث أصبحت أسما ،التي حلت محل فروع المصارف األجنبیة العاملة في لیبیا

  :یلي

  

المصارف في لیبیا في 
 المملكة اللیبیةعھد نھایة 

  

  المصارف
 المتخصصة

  

  مصارف لم تستجب
 للتلییب

  

  

  مصارف استجابت
 للتلییب

  

  مصرف الصحاري
  الشركة المصرفیة اإلفریقیة
  مصرف شمال إفریقیا
  مصرف النھضة العربیة

 اريالمصرف التج

  
  روما بنك
  باركلیز بنك
  نابولي بنك

 المصرف العربي

  
المصرف الزراعي الوطني 

  اللیبي
المصرف الصناعي 
 العقاري اللیبي

  من إعداد الباحث: المصدر



  
  
  

 
  .اروم بنكالتي حلت محل فرع الشركة المساھمة  ىویطلق عل: مصرف األمة .1

   .باركلیز بنكالشركة المساھمة التي حلت محل فرع  ىویطلق عل .مصرف الجمھوریة .2

  .الشركة المساھمة التي حلت محل فرع المصرف العربي ىویطلق عل: مصرف العروبة. 3

  .نابولي بنكالمساھمة التي حلت محل فرع الشركة  ىویطلق عل: مصرف االستقالل. 4

باركلیز بمصرف  بنكالخاص بنقل ملكیة أسھم  م1970لسنة  66صدر القانون رقم لقد 

 التي یطالیاإباسترداد األموال المغتصبة من قبل  خاصقرار و الدولة اللیبیة، ىإلالجمھوریة 

بتأمیم الحصص األجنبیة  م1970لسنة  153منھا، والقانون رقم  ااعتبرت أموال المصارف جزًء

أصبحت المصارف ف). 105، ص1985رباح، األ( في المصارف التجاریة وإعادة تنظیمھا

التجاریة في لیبیا تتكون من خمسة مصارف تجاریة تمتلك الدولة ثالثة مصارف منھا بالكامل 

  :وھي

  المصارف التجاریة التي تمتلكھا الدولة بالكامل: أوال 

  .تأمیم حصة مصرف باركلیز من قبل الدولةل أسس نتیجة :مصرف الجمھوریة . 1

تأمیم حصة مصرف روما من قبل الدولة، السترداد األموال ل أسس نتیجة: مصرف األمة. 2

  .یطالیاإالمغتصبة من قبل 

من إدارة العملیات التجاریة بمصرف لیبیا  دمج كٍلل أسس نتیجة: المصرف التجاري الوطني. 3

  .مصرف االستقالل و ،عروبةمصرف الو  ،المركزي

  المصارف التجاریة التي تمتلكھا الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص: ثانیًا 

، باقي أسھمھ القطاع الخاصیملك و ،من أسھمھ% 87الدولة  تمتلكحیث  :مصرف الوحدة .1

مصرف و  ،المصرف التجاريو  ،مصرف شمال أفریقیامن  نتیجة لدمج كٍل ھتم تأسیسو

  .مصرف القافلةو  ،الشركة المصرفیة األفریقیة، ولعربیةالنھضة ا

ومصرف  ،من مصرف أوف أمریكا وأسس نتیجة تأمیم حصة كٍل :مصرف الصحاري .2

االرباح، ( القطاع الخاص باقي األسھم امتلكو ،من أسھمھ% 70حیث امتلكت الدولة  ،شیشیلیا

 ).107، ص1985



  
  
  

 
وذلك من حیث  ،تطورًا كبیرًا ل ھذه المرحلةخالشھدت المصارف التجاریة في لیبیا  لقد    

وأصبحت خمسة  ،حیث كانت أربعة فروع لمصارف أجنبیة ،عددھا وعملیاتھا المصرفیة

فرع لھا منتشرة في لیبیا تستحوذ  301قامت بفتح  ،)99، ص1985الحاسیة، ( مصارف لیبیة

 ىالودائع لد جماليإفي ویعتبر القطاع األھلي المساھم األكبر  ،الودائع جماليإمن % 90 ىعل

  ). 34، ص2005اتحاد المصارف العربیة، مارس( المصارف التجاریة

إلصالح الجھاز المصرفي  الذي یعتبر محاولة 1م القانون رقم 1993صدر في مارس     

وعلي وجھ الخصوص المصارف التجاریة، والذي سمح بتأسیس مصارف تجاریة في  ،في لیبیا

ال یقل رأس مالھا المدفوع عن ثالثة  ،القطاع الخاص من اللیبیینشكل شركات مساھمة یمتلكھا 

قیود  ىلھا في لیبیا، كما حضر فرض أ ًامالیین دینار، وأجاز للمصارف األجنبیة أن تفتح فروع

وتنفیذا  ،المصارف وعدم المساس بھا ىلمودعین في التصرف في أرصدتھم لدحریة ا ىعل

أسیس مصارف تجاریة یملكھا أفراد لیبیون طبیعیون ذن بتحكام ھذا القانون تم منح اإلأل

وھي مصرف التجارة والتنمیة، ومصرف اإلجماع العربي، ومصرف األمان،  ،واعتباریون

من  وابتداًء ).مملوك بالكامل لمصرف الساحل والصحراء( مصرف الواحة وومصرف الوفاء، 

نشاء المؤسسة المصرفیة األھلیة إ كما تم ،أھلیًا ن مصرفًایتم تأسیس ثمانیة و أربع م1996عام 

حاد المصارف العربیة، ات( .المصارف األھلیة ىمھام األشراف والرقابة عل ىتولتل

  ). 2005مارس

 م2005لسنة  1ر القانون رقم صد م1993لسنة  1القانون رقم  لمعالجة قصور وسلبیات

ج الصعوبات التي ویعال في النشاط المصرفي، لیواكب التطورات جاءالذي  ،بشأن المصارف

یواجھھا القطاع المصرفي اللیبي الناتجة عن الثغرات التي برزت عند تطبیق القانون الصادر 

أن تتخذ المصارف التجاریة شركات  م2005لسنة  1حیث اشترط القانون رقم . م1993في 

مساھمة ال یقل رأس مالھا المدفوع عن عشرة مالیین دینار، كما ألزم القانون المصارف 

یتولي جھاز الرقابة " أن علي 25حیث نصت المادة  تباع معاییر المحاسبة الدولیة،التجاریة با

المالیة والفنیة مراجعة حسابات المصرف وفقًا لطبیعة نشاط المصارف المركزیة والمعاییر 

 أن علينصت  26من المادة  ، و الفقرة األولى"اجعة والمحاسبةالدولیة المقررة في مجالي المر

د المصرف خالل أربعة أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة القوائم المالیة عن السنة المالیة یع"

و الفقرة الثانیة  "والمعاییر المحاسبیة والدولیة ،طبقًا لطبیعة نشاط المصارف المركزیة ،المنتھیة

ء علي المصرف إعداد تقاریر نصف سنویة عن متابعة األدا" أنھ علينصت  83من المادة 

وتطبیقًا  "ومدي مطابقتھا للمعاییر المصرفیة والمحاسبیة الدولیة ،المالي واإلداري للمصرف



  
  
  

 
ن یوعشر ة التطورات المصرفیة في الساحة الدولیة تم دمج واحٍداحكام ھذا القانون ولمجارأل

اتحاد المصارف العربیة، ( م2006أھلیًا في المؤسسة المصرفیة األھلیة عام  مصرفًا

بعض المصارف األھلیة  اندماج ىإلمصرف تجاري، باإلضافة  ىإلالتي تحولت ) 2007أبریل

وھي مصرف السرایا للتجارة  ،نتج عنھا تأسیس مصارف تجاریة جدیدة، التي فیما بینھا

مصرف المتوسط، المصرف التجاري ار، واالستثمار، المصرف المتحد للتجارة واالستثم

رح حصة مصرف لیبیا المركزي كما تم ط). 2008برد المصارف العربیة، دیسماتحا( العربي

 BNPمصرف حیث ساھم  ،من مصرف الصحاري ومصرف الوحدة لالكتتاب العام في كًل

PARISPA  المصرف  وأسندت إلیھا مھمة إدارتھ، وساھم ،مصرف الصحاري مال في رأس

دمج  أیضًا متومھمة إدارتھ،  أیضًا سند إلیھأفي رأس مال مصرف الوحدة و العربي األردني

اتحاد ( مصرف الجمھوریة ومصرف األمة في مصرف واحد یحمل اسم مصرف الجمھوریة

   ).2008المصارف العربیة، دیسمبر

لسنة  46م بشأن المصارف بموجب القانون رقم 2005لسنة  1تم تعدیل القانون رقم 

ث تم بموجب م، حی2012.05.16م الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي اللیبي بتاریخ 2012

م وإضافة فصل 2005لسنة  1م تعدیل بعض أحكام القانون رقم 2012لسنة  46القانون رقم 

لسنة  1خاص بالصیرفة اإلسالمیة، حیث تم استبدال بعض العبارات الواردة في القانون رقم 

م والتي كان ورودھا في القانون ناتج عن نظام الحكم الذي كان سائدًا في لیبیا قبل 2005

م زیادة رأس مال مصرف لیبیا 2012لسنة  46القانون رقم  فبرایر، كما تم بموجب 17ةثور

المركزي لیصبح ملیار دینار لیبي بدًال من خمسمائة ملیون دینار لیبي، ومنح الصالحیة لمجلس 

إدارة مصرف لیبیا المركزي بتحدید الحد األدنى لرأس مال المصارف التجاریة بدًال من تحدیده 

لسنة  1كما تم إضافة فصل رابع للقانون رقم . م2005لسنة  1یین دینار بالقانون رقم بعشرة مال

م بعنوان إحكام خاصة بالصیرفة اإلسالمیة، حیث ورد في الفقرة الثالثة من المادة المائة 2005

م أن تمارس المصارف اإلسالمیة اإلعمال واألنشطة 2012لسنة  46القانون رقم  في 3مكرر

م التي 2005لسنة  1منصوص علیھا في المادة الخامسة والستون من القانون رقم المصرفیة ال

  .  تمارسھا المصارف التجاریة بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

م بشأن منع المعامالت 2013لسنة  1كما اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 

عامل بالفوائد الدائنة والمدینة في جمیع الربویة حیث نص في مادتھ األولي علي منع الت

وبھذا . م2015المعامالت المدنیة والتجاریة وسوف یتم العمل بھذا القانون اعتبارًا من بدایة عام 

  : أصبح الجھاز المصرفي اللیبي یتكون من 



  
  
  

 
المصرف التجاري  ، ومصرف الوحدة ، ومصرف الجمھوریة: وھي المصارف التجاریة: أوال 

 ، ومصرف اإلجماع العربي ، ومصرف التجارة والتنمیة ، ومصرف الصحاري ، والوطني

المصرف  ، ومصرف المتوسط ، ومصرف الوفاء ، ومصرف األمان للتجارة واالستثمار

 ، وللتجارة واالستثمار امصرف السرای و ،مصرف الواحة ، والمتحد للتجارة واالستثمار

  .او مصرف شمال إفریقی، المصرف التجاري العربي

 ،مصرف التنمیةو  ،االستثمار العقاري مصرف االدخار و :وھي ثانیًا المصارف المتخصصة

   ،المصرف الریفي ، والمصرف الزراعي و

  .المصرف اللیبي الخارجي ثالثًا

  .رابعًا المصارف اإلسالمیة

م وتعدیالتھ بأن ھذه 2005لسنة  1لقد نصت المادة الخامسة والخمسون من القانون رقم 

  :موجزة عن كل مصرف ةنبذیلي مصرف لیبیا المركزي، وفیما  ارف تخضع لرقابةالمص

  

  

  المصارف التجاریة أوًال

بشأن ) م2005(لسنة ) 1(القانون رقم  من) 65(المادة من الفقرة األولي لقد نصت    

 یعتبر مصرفًا تجاریًا كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع"على أنة  وتعدیالتھ المصارف

في حسابات جاریة، تدفع عند الطلب، أو حسابات ألجل، ومنح القروض والتسھیالت االئتمانیة، 

    :وتتكون في الجھاز المصرفي اللیبي من ،"وغیر ذلك من األعمال المصرفیة

  1مصرف الجمھوریة .1

قرار مجلس إدارة مصرف  على بناًء 8/11/2007في   تم تأسیس مصرف الجمھوریة 

بدمج مصرف الجمھوریة مع مصرف األمة في مصرف واحد یطلق علیھ اسم  لیبیا المركزي

في  الذي تم تأسیسھ مصرف الجمھوریةوھذا المصرف امتداد ل مصرف الجمھوریة،

في  ، و مصرف األمة الذي تم تأسیسھمصرف باركلیزنتیجة تأمیم  م13/11/1969

 المصرفین ونتیجة الندماج. مصرف روما من قبل الدولة أموال نتیجة لمصادرة م21/7/1970
                                                

مدیر إدارة المحاسبة بالمصرف والموقع / تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل المقابلة الشخصیة لألخ - 1
  .م17/03/2009في  bank.com-www.gamhouria اإللكتروني للمصرف 



  
  
  

 
ویدیر  ،دینار ملیون مائتا وقدره كبر المصارف اللیبیة برأسمالأحد أمصرف الجمھوریة  أصبح

  .فرعًا منتشرة في جمیع أنحاء لیبیا 146و  ،المصرف أعمالھ من خالل إدارتھ العامة بطرابلس

  1مصرف الوحدة .2

الصادر في  م1970لسنة  153قانون رقم ال ىعل تم تأسیس مصرف الوحدة بناًء 

تنظیمھا، حیث تم  ةعادإاألجنبیة في المصارف التجاریة و بشأن تأمیم الحصص م22/12/1970

الشركة و ،مصرف النھضة العربیةو ،المصرف التجاريو ،دمج مصرف شمال أفریقیا

 ویبلغ   ،اسم مصرف الوحدة ھعلی مصرف القافلة في مصرف واحد أطلقو ،المصرفیة اإلفریقیة

یمتلك منھ صندوق اإلنماء االقتصادي  ،دینار یینمال وثمانیة مائة مبلغ  أس مال المصرفر

) ستراتیجيالشریك اإل(، والمصرف العربي %26.9القطاع الخاص ، و%54.1ي واالجتماع

 ،العامة في بنغازي إدارتھستراتیجي من خالل ًا من قبل الشریك اإللیاویدار المصرف ح%. 19

  .ة منتشرة في جمیع مدن لیبیافرعًا ووكال 74و 

  2المصرف التجاري الوطني .3

وذلك بدمج إدارة العملیات ، م22/12/1970تم تأسیس المصرف التجاري الوطني في  

مصرف االستقالل في مصرف واحد و ،مصرف العروبةو ،التجاریة بمصرف لیبیا المركزي

حد المصارف أي اري الوطنویعتبر المصرف التج. اسم المصرف التجاري الوطني یطلق علیھ

للدولة بالكامل، ویبلغ رأس مال المصرف مائة ملیون دینار، و یمارس نشاطھ  ةالتجاریة المملوك

  .مدن لیبیا مختلففرعًا ووكالة منتشرة في  63و ،من خالل إدارتھ العامة بالبیضاء

  3مصرف الصحاري .4

حیث تم تأسیسھ  ،في لیبیایعتبر مصرف الصحاري من أقدم المصارف التجاریة العاملة 

نتیجة الستجابة  م1963لسنة  4وذلك عقب إصدار قانون المصارف رقم  م11/7/1964في 

ویعتبر مصرف الصحاري من المصارف التي تمتلكھا  .مصرف شیشیلیا في ذلك الحین للتلییب

 نن ملیویوخمس ینواثن ینرف مائتویبلغ رأس مال المص. مع القطاع الخاص ًةالدولة مشارك

ن بي باربیا إومصرف بي  ،%58یمتلك منھ صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي دینار 

                                                
في www.wahdabank.org تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإللكتروني للمصرف  - 1

  .م17/03/2009
مدیر إدارة االمتثال بالمصرف، والموقع / تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل المقابلة الشخصیة لألخ - 2

  .م17/03/2009في  www.ncb.ly اإللكتروني للمصرف 
تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل التقریر السادس والثالثین لمجلس إدارة المصرف عن السنة المنتھیة في  - 3

  .م06/05/2009في www.saharabank.com.ly   إللكتروني للمصرفم والموقع ا31/12/2007

http://www.wahdabank.org
http://www.ncb.ly
http://www.saharabank.com.ly


  
  
  

 
ًا من قبل لیاویمتلك الباقي أفراد لیبیون، ویدار المصرف ح% 19) ستراتیجيك اإلیالشر(

مدن  مختلف في ووكالة فرعًا 48و ،ستراتیجي من خالل إدارتھ العامة في طرابلسالشریك اإل

  .لیبیا

 1التجارة والتنمیة  مصرف .5

ل كالقطاع الخاص  یمتلك یعتبر مصرف التجارة والتنمیة أول المصارف التجاریة التي  

قرار أمین اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط  ىحیث تم تأسیس المصرف بناء عل. ھارأس مال

كام تنفیذا ألح م6/11/1994الصادر في  م1994لسنة  529رقم  )سابقًا( واالقتصاد والتجارة

ویبلغ رأس . م9/6/1996قد تم افتتاح المصرف في و ،م1993لسنة  1قانون المصارف رقم 

ل المصرف نشاطھ من خالل إدارتھ العامة في و، ویزادینار ن ملیونیخمسمال المصرف 

  . مدن لیبیا مختلف فرعًا ووكالة في 29و  ،بنغازي

  2مصرف اإلجماع العربي. 6

 للمالیة العامة اللجنة الشعبیة أمینعربي بموجب قرار تم تأسیس مصرف اإلجماع ال    

قد تم االفتتاح الفعلي للمصرف في م و9/3/2003الصادر في  م2003لسنة  50رقم  )سابقًا(

 ًالفأن ییونًا وثالثمائة وثالثة وثالثن ملیثالثة وثالثویبلغ رأس مال المصرف . م3/8/2003

 ،المصرف عملیاتھ من خالل إدارتھ العامة في بنغازيویدیر  ،ًادینار نثالثة وثالثیوثالثمائة و

من بنغازي و  كًل في التا، وست وكمن بنغازي و طرابلس ومصراتة كًل وثالثة فروع في

  .زلیطن و طبرق و مسالتة و طرابلس

  3مصرف األمان للتجارة واالستثمار. 7

ال رأس م ویبلغ م2003في سنة  األمان للتجارة واالستثمارتم تأسیس مصرف 

من خالل إدارتھ العامة في ملیاتھ ویدیر المصرف ع لف دینار،المصرف مائة ملیون وعشرین أ

% 40ویمتلك الشریك األجنبي  ،ن وكالة في مدینة طرابلس، وواحد وعشریطرابلس وفرعین

  . من رأس مالھ

  

                                                
  .م17/03/2009في www.bcd.ly تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإللكتروني للمصرف  - 1
في  www.alejmaabank.com لى البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإللكتروني للمصرف تم الحصول ع - 2

  .م06/05/2009
تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل المقابلة الشخصیة لألخ مدیر إدارة الحسابات بالمصرف والموقع  - 3
  2010.10.9في  ly.clm-www.abciلكتروني للمصرف اإل

http://www.bcd.ly
http://www.alejmaabank.com


  
  
  

 
  1مصرف الوفاء. 8

ویدیر  .خمسة مالیین دیناررأس مال م ب12/3/2004تم إنشاء مصرف الوفاء في 

في مدینة ووكالة واحدة  ،عوفرثالثة طرابلس ومن خالل إدارتھ العامة في المصرف عملیاتھ 

  . طرابلس

  2مصرف المتوسط. 9

تحت اسم مصرف م وبدأ في مزاولة نشاطھ 1997عام تم تأسیس مصرف المتوسط 

 أسرویبلغ . تم تغییر اسم المصرف لیصبح مصرف المتوسط م2006وفي عام ، بنغازي األھلي

 نثالثة وثالثیوثالثمائة و ًالفأن ییونًا وثالثمائة وثالثة وثالثن ملیثالثة وثالثمال المصرف 

في بنغازي حدھما أ ینوفرع ،، ویدیر المصرف نشاطھ من خالل إدارتھ العامة في بنغازيًادینار

  .خر في طرابلسواآل

  3مصرف المتحد للتجارة واالستثمارال. 10

محافظ مصرف لیبیا للتجارة واالستثمار بموجب قرار  مصرف المتحدالتم تأسیس  

مصرف النقاط و وذلك بدمج مصرف سھل الجفارة األھلي، م2007لسنة  58رقم  المركزي

مصرف المتحد ال ھ اسمفي مصرف واحد یطلق علیمصرف العجیالت األھلي  و الخمس األھلي

 ًالفأن ییونًا وثالثمائة وثالثة وثالثن ملیثالثة وثالثویبلغ رأس مال المصرف  .للتجارة واالستثمار

، ویدیر المصرف أعمالھ من خالل إدارتھ العامة في طرابلس ًادینار نثالثة وثالثیوثالثمائة و

  .وست وكاالت في طرابلس ،فروع ةوأربع

  4مصرف الواحة .11

م برأس مال قدره مائة وخمسون ملیون دینار، 4/6/2006تم إنشاء مصرف الواحة في 

، طرابلس فيع وفرخمسة طرابلس ومن خالل إدارتھ العامة في مصرف عملیاتھ ویدیر ال

مملوك بالكامل لمصرف الساحل  ورأس مال المصرف. وزوارة، وزلیتن، ومصراتة، وبنغازي

  .والصحراء

                                                
مدیر أدارة الرقابة على المصارف بمصرف لیبیا / تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل المقابلة الشخصیة لألخ  -1

  .المركزي بنغازي 
المصرف من خالل التقریر الثاني لمجلس إدارة المصرف عن السنة المنتھیة في تم الحصول على البیانات المتعلقة ب - 2

  .م06/05/2009في  www.meditbank.net   م والموقع اإللكتروني للمصرف31/12/2007
   .م17/03/2009في www.ubci.ly للمصرف تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإللكتروني  - 3
 .مدیر فرع مصرف الواحة ببنغازي/تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل المقابلة الشخصیة لألخ  -4

http://www.meditbank.net
http://www.ubci.ly


  
  
  

 
  1للتجارة واالستثمار امصرف السرای. 12

لشعبیة العامة للتجارة واالستثمار بموجب قرار أمین اللجنة ا اتم تأسیس مصرف السرای

وابتداء نشاطھ  م10/10/1997وتم افتتاح المصرف في  م1994لسنة  279رقم  )سابقًا( للمالیة

محافظ وبموجب قرار . م تحت اسم مصرف طرابلس األھلي1998الفعلي في بدایة عام 

 اتم تغییر اسم المصرف لیصبح مصرف السرای م2007لسنة  59رقم  مصرف لیبیا المركزي

 ًالفأن ییونًا وثالثمائة وثالثة وثالثن ملیثالثة وثالثویبلغ رأس مال المصرف . ستثمارللتجارة واال

 ،، ویدیر المصرف أعمالھ من خالل إدارتھ العامة في طرابلس ًادینار نثالثة وثالثیوثالثمائة و

  .في طرابلسواحد ووكالة وفرع 

  2المصرف التجاري العربي. 13

مصرف حي األندلس باسم  م1998في سنة  تم تأسیس المصرف التجاري العربي

ویبلغ . تم تغییر اسم المصرف لیصبح المصرف التجاري العربي م2008، وفي سنة األھلي

 نثالثة وثالثیوثالثمائة و ًالفأن ییونًا وثالثمائة وثالثة وثالثن ملیثالثة وثالثرأس مال المصرف 

وفرع ووكالة في  ،في طرابلس من خالل إدارتھ العامة عملیاتھویدیر المصرف  .ًادینار

  .طرابلس

  3مصرف شمال أفریقیا .14

 )سابقًا( للمالیةالمؤسسة المصرفیة األھلیة بموجب قرار اللجنة الشعبیة العامة  تستأس

 ىھا مھمة اإلشراف والرقابة علسند إلیأالذي م 31/7/1996الصادر في  م1996لسنة  162رقم 

المصارف األھلیة حتى  ىافي والرقابي علدورھا اإلشر المصارف األھلیة، واستمر

ذي ال م2006لسنة  1حیث صدر قرار مجلس إدارة مصرف لیبیا المركزي رقم  م8/2/2006

للمؤسسة  وسمح ن مصرفا أھلیا في المؤسسة المصرفیة األھلیة،یتم دمج واحد وعشر ھبموجب

القرار مجموعة  تاللقد و. اعتبارھا مصرفًا تجاریًابعمال التجاریة بموجب القرار ممارسة األ

أن وصل عدد المصارف األھلیة  ىإلفي المؤسسة  ىن القرارات بدمج مصارف أھلیة أخرم

العامة  اإدارتھ وتدیر المؤسسة أعمالھا من خالل. ن مصرفاین وأربعیالمؤسسة اثنالمدمجة في 

                                                
المصرف عن السنة المنتھیة في لمجلس إدارة  العاشرالبیانات المتعلقة بالمصرف من خالل التقریر  ىتم الحصول عل - 1

 .م 31/12/2007
  .تم الحصول على البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل المقابلة الشخصیة لألخ مدیر إدارة الحسابات بالمصرف 2
  .م06/05/2009في  www.nbc.com.ly  لكتروني للمصرفالبیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإل ىتم الحصول عل- 3

http://www.nbc.com.ly


  
  
  

 
وفي .دینار نمالیی وثمانیة ویبلغ رأس مال المؤسسة مائة. وكاالت 8و فرعًا  42و ،في طرابلس

  .فریقیاأتم تغییر اسمھا لیصبح مصرف شمال  م2010سنة 

 المصارف المتخصصة ثانیاًً

 م بشأن المصارف2005لسنة  1من القانون رقم ) 65(من المادة  الفقرة األولى نصت

 المتخصص المصرف القانون، ھذا أحكام تطبیق في تجاریا، مصرفا یعتبر ال" أن علي وتعدیالتھ

 تحت الودائع قبول یكون وال محددة، ألنشطة االئتمان ومنح التمویل الرئیسي رضھغ یكون الذي

 اإلذن المركزي لیبیا مصرف إدارة مجلس من بقرار ویجوز ،األساسیة نشاطاتھ أوجھ من الطلب

 للمستفیدین بالنسبة وذلك ، التجاریة المصارف أنشطة بعض ممارسةب  صصةخالمت للمصارف

  ."منھا

  1ار واالستثمار العقاريمصرف االدخ. 1

 م1981لسنة  2تم تأسیس مصرف االدخار واالستثمار العقاري بموجب القانون رقم 

 تأسیسھوحل ھذا المصرف محل القسم العقاري بالمصرف الصناعي العقاري اللیبي الذي تم 

 ،وتقدیم التسھیالت االئتمانیة لتوفیر السكن ،، ویختص المصرف بدعم حركة البناءم1965عام 

 ،ویدیر المصرف أنشطتھ من خالل إدارتھ العامة في طرابلس. وتنفیذ المشروعات العقاریة

  .فرعًا في مدن لیبیة 28و

  2مصرف التنمیة. 2

وحل ھذا المصرف محل  م1981لسنة  8س مصرف التنمیة بموجب القانون رقم تأس

، ویختص م1965عام  تأسیسھالقسم الصناعي بالمصرف الصناعي العقاري اللیبي الذي تم 

وذلك بمنح قروض إلنشاء مشاریع ذات جدوى  ،المصرف في تمویل المشروعات اإلنتاجیة

فرعًا في مدن  27و ،اقتصادیة، ویمارس المصرف نشاطھ من خالل إدارتھ العامة في طرابلس

  .لیبیة

  

  

  
                                                

في  www.eddekharbank.com ف لكتروني للمصرالبیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإل ىتم الحصول عل - 1
    . م06/05/2009

   . م06/05/2009في  www.ldb.com.lyف لكتروني للمصراإل البیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع ىتم الحصول عل - 2

http://www.eddekharbank.com
http://www.ldb.com.ly


  
  
  

 
  1المصرف الزراعي. 3

اسم  تحت م1957وباشر مھامھ عام  م1955تأسیس المصرف الزراعي عام  كان

وأصبح  م1970لسنة  133عید تنظیمھ بموجب القانون رقم المصرف الزراعي الوطني، ثم ُأ

ویختص المصرف في منح القروض والتسھیالت المتعلقة بتحسین . المصرف الزراعي  ھسما

و  ،اإلنتاج الزراعي والحیواني، ویمارس المصرف نشاطھ من خالل إدارتھ العامة في طرابلس

  .لیبیة فرعًا في مدن 45

  2المصرف الریفي. 4

لسنة  12رقم  )سابقًا(س المصرف الریفي بموجب قرار أمین اللجنة الشعبیة العامة أس

معیشة األفراد  ىالقروض التي تساھم في تحسین مستومنح بیختص المصرف و، م2002

ویمارس . االقتراض من المصرف ىاحثین عن العمل علالدخل المحدود والب يوتشجیع ذو

فروعھ المنتشرة في مختلف المدن و ،ھونمدینة في من خالل إدارتھ العامة  نشاطھ  المصرف

  .اللیبیة

  3المصرف اللیبي الخارجي اًًلثثا

یختص المصرف  و. م1972لسنة  18تم تأسیس المصرف اللیبي الخارجي بموجب القانون رقم 

ل إدارتھ العامة في  ویدیر المصرف أعمالھ من خال األعمال المصرفیة خارج لیبیا، ةمارسفي م

 6سیا  مساھمة وآ  12بلغت في أفریقیا     حیث   ،مختلف دول العالم  في  ھاستثمارات و  ،طرابلس

  . نفي أمریكا مساھمتیو ،مساھمات 6 وربامساھمات، وأ

  المصارف اإلسالمیةً ًارابع

م بشأن 2005لسنة  1من القانون رقم ) 1مكرر 100(من المادة  الفقرة األولى نصت    

المصرف الذي یتضمن عقد تأسیسھ "أن المصرف اإلسالمي ھو علي وتعدیالتھ ارفالمص

، سواًء في مجال قبول أموال 4ونظامھ األساسي التزامًا بممارسة أنشطة الصیرفة اإلسالمیة

المودعین، أو في مجاالت البیوع والتمویل واالستثمار، أو في تقدیم الخدمات المصرفیة األخرى، 

                                                
في  www.agribank.ly.org ف لكتروني للمصرالبیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإل ىتم الحصول عل - 1

  . م06/05/2009
في  bank.com-www.alrefi ف لكتروني للمصرالبیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإل ىالحصول عل تم - 2

  .م24/06/2009
  . م07/05/2009في  www.lfbank.ly ف لكتروني للمصرالبیانات المتعلقة بالمصرف من خالل الموقع اإل ىتم الحصول عل - 3
م بشأن المصارف وتعدیالتھ، تقدیم الخدمات المصرفیة، 2005لسنة  1یقصد بالصیرفة اإلسالمیة بموجب أحكام القانون رقم  4

  .  المیةوممارسة أعمال التمویل واالستثمار، وفقًا لصیغ المعامالت المصرفیة، التي ال تتعارض مع أحكام الشریعة اإلس

http://www.agribank.ly.org
http://www.lfbank.ly


  
  
  

 
 ."1مة مضافة اقتصادیة واجتماعیة، وفق ما تقره الھیئة المركزیة للرقابة الشرعیةوذلك بما یحقق قی

  مكونات الجھاز المصرفي في لیبیا في الوقت الحاضر ) 5-2(ویوضح الشكل 

  2مكونات الجھاز المصرفي في لیبیا في الوقت الحاضر )5-2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارفأنواع المص 2-4

، أنشطتھا علىالتي تؤثر ، وجلھاأت من ئباختالف األغراض التي أنشتختلف المصارف 

  :التالیةاألنواع  ىإلنھا تختلف في ملكیتھا وطبیعتھا وجنسیتھا، ویمكن تقسیم المصارف أكما 

  

                                                
م بشأن المصارف وتعدیالتھ، الھیئة التي یتم 2005لسنة  1یقصد بالھیئة المركزیة للرقابة الشرعیة بموجب أحكام القانون رقم  1

من قانون المصارف، بموجب قرار من مجلس أدارة مصرف لیبیا  6تكوینھا بمصرف لیبیا المركزي، وفقًا ألحكام المادة مائة مكرر 
ال یقل عدد أعضائھا عن خمسة أعضاء من المتخصصین في العلوم الشرعیة وفقھ المعامالت، باإلضافة إلى ثالثة  المركزي، على أن

  .أعضاء آخرین من المتخصصین في مجاالت القانون واالقتصاد والمصارف
 .ف وتعدیالتھم بشأن المصار2005لسنة  1تم إعداد الشكل استنادًا علي المادة الخامسة والخمسون من القانون رقم  2
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  من حیث طبیعة النشاط 1- 2-4

 :المصارف المركزیة. أ

شخصیة االعتباریة المستقلة وتمتلكھا وال المالیةتتمتع المصارف المركزیة بالذمة   

. مكونات الجھاز المصرفي في الدولة ىھا مھمة الرقابة واإلشراف علالدولة بالكامل، وتسند إلی

علي  بشأن المصارف وتعدیالتھ م2005لسنة  1القانون رقم  نصت المادة الخامسة منوفي لیبیا 

استقراره في الداخل  ىعل لمحافظةإصدار النقد اللیبي، واب مصرف لیبیا المركزيأن یختص 

تنظیم السیاسة النقدیة، ، وإدارة احتیاطیات الدولة من الذھب والنقد األجنبي، ووالخارج

تنظیم السیاسة االئتمانیة ، و ھاعملیات تحویل العملة داخل لیبیا وخارج ىشراف علواإل

تحقیق أھداف السیاسة و، تنفیذھا، في ظل السیاسات العامة للدولة ىشراف علوالمصرفیة، واإل

إدارة ، ووسالمة النظام المصرفي ،العام لألسعار ىفي استقرار المستو المتمثلة االقتصادیة

تقدیم ھ، وواإلشراف علی ،تنظیم سوق الصرف األجنبي، والسیولة النقدیة في االقتصاد الوطني

 .المشورة للدولة في المسائل المتعلقة بالسیاسة االقتصادیة العامة

  لمصارف التجاریةا. ب

نصت الفقرة عمال المصرفیة، حیث تي یتضمن نشاطھا القیام بكافة األوھي المصارف ال

 وتعدیالتھ على أن بشأن المصارف م2005لسنة  1القانون رقم من  65الثانیة من المادة 

 دفع خدمات تقدیم :ھيالمصارف التجاریة في لیبیا  عمال المصرفیة التي تمارسھااألنشطة واأل

 ،المستندیة باالعتمادات المتعلَّقة الخدمات، واوتحصیلھ علیھم أو الزبائن من المسحوبة الصكوك

 ذلك في بما الدفع، أدوات وإدارة إصدار، والضمان وخطاباتل، التحصی برسم والمستندات

 لالتعامو السیاحیة، والصكوك ،نواالئتما الدفع وبطاقات ،المالیة والتحویالت ة،النقدی السحوبات

زبائنھ،  لحساب أو لحسابھ سواء وشراء، بیًعا المال، رأس سوق وبأدوات النقدي، السوق بأدوات

 التعاملي، ویجاراإل التمویل عملیاتبدونھ، و أو الرجوع بحقِّ سواء ،اوبیعھ الدیون شراءو

 تعھدوال ،المالیة األوراق إصدارات إدارة، وواآلجلة اآلنیة الصرف أسواق في األجنبیة بالعمالت

 االستثماریة، للمحافظ وغیرھا االستشاریة الخدمات تقدیما،و بھ والتعامل وتوزیعھا، بتغطیتھا،

 عملیات، والغیر لحساب واستثمارھا األموال إدارة ذلك ویشمل االستثمار، أمین بخدمات والقیام

 المستشار أو األمین خدمات تقدیمة، والثمین واألشیاء المالیة لألوراق األمین والحفظ اإلدارة

 على المركزي لیبیا مصرف فقیوا المصرفي، بالنشاط تتعلَّق أخرى أعمال أيالمالي، و

 .ممارستھا



  
  
  

 
  المصارف الزراعیة. ج

وھي المصارف المتخصصة في تنمیة اإلنتاج الزراعي والثروة الحیوانیة من خالل     

  .زراعيوفي لیبیا یقوم بھذا الدور المصرف ال. منح قروض في ھذه المجاالت

  المصارف الصناعیة. د

وھي المصارف المتخصصة في تنمیة القطاع الصناعي من خالل إنشاء مشروعات 

  .وفي لیبیا یقوم مصرف التنمیة بھذا الدور. صناعیة وحرفیة

  المصارف العقاریة. ھـ

من  ،وھي المصارف المتخصصة بتمویل عملیات البناء وإقامة المشاریع العقاریة   

ویقوم بھذا الدور في لیبیا مصرف . ض عقاریة برھن العقار موضع القرضخالل منح قرو

  .االدخار واالستثمار العقاري

  مصارف وصنادیق االدخار. و

المدى  ع صغیرة الحجم، وتقوم بإقراضھا علىوھي المصارف التي تقبل الودائ   

، 2001الراوي، (یعتبر صندوق التوفیر البریدي من أمثلة ھذا النوع من المصارف و. القصیر

  ).138ص

  المصارف التعاونیة . ي

الجمعیات التعاونیة  إلىتقدیم الخدمات  مد نشاط ھذا النوع من المصارف علىیعت    

  .بأشكالھا المختلفة

  الوحدات المصرفیة الخارجیة. ح

البلد الذي  یم الخدمات المصرفیة لغیر مواطنيتقد یقتصر نشاط ھذه المصارف على  

  ).18، ص2000عبداهللا، (د انتشرت في البحرین وقبرص وسنغافورة تعمل فیھ، ولق

  من حیث الملكیة  2- 2-4

  المصارف الخاصة. أ

  .من رأس مالھا% 51فیھا القطاع الخاص أكثر من  وھي المصارف التي یمتلك



  
  
  

 
  المختلطةالمصارف .ب

وتطرح أسھمھا لالكتتاب العام  ،وھي المصارف التي تكون في شكل شركات مساھمة 

  .من رأس مالھا% 51فیھا الدولة أكثر من  تمتلك. في السوق المالي

  العامةالمصارف . ج

  .تمتلكھا الدولة بالكاملوھي المصارف التي 

  من حیث الجنسیة 3- 2-4

  المصارف الوطنیة. أ

یمثل ھذا النوع المصارف التي یمتلكھا أشخاص طبیعیون أو اعتباریون یحملون جنسیة  

  .ھاالدولة التي تعمل فی

  المصارف األجنبیة. ب

یمثل ھذا النوع المصارف التي یمتلكھا أشخاص طبیعیون أو اعتباریون من خارج  

  .الدولة التي تعمل بھا

  المصارف اإلقلیمیة. ج

، ًامعین ًایمثل ھذا النوع المصارف التي تمتلكھا جھات ذات جنسیات متعددة تمثل إقلیم   

  ).140، ص2001راوي، ال(ومن أمثلتھا صندوق النقد العربي 

  المصارف والصنادیق الدولیة. د

  .وصندوق النقد الدولي ،مثل البنك الدولي ،وھي المصارف المنبثقة من ھیئات دولیة  

  من حیث تفرعھا 4- 2-4

  المصارف المفردة. أ

  وھي المصارف التي تزاول أعمالھا المصرفیة من خالل فرع واحد أو فروع داخل  

  .ھاالمدینة التي تعمل ب

  



  
  
  

 
  المصارف المتفرعة محلیًا. ب

وھي المصارف التي تزاول أعمالھا المصرفیة من خالل فروعھا المنتشرة في الدولة 

  .التي تعمل فیھا

  المصارف المتفرعة إقلیمیًا. ج

وھي المصارف التي تمارس أعمالھا المصرفیة من خالل فروعھا المنتشرة في إقلیم 

  .معین

  المصارف المتفرعة دولیًا. د

وھي المصارف التي تمارس أعمالھا المصرفیة من خالل فروعھا المنتشرة في كافة            

، والمصرف )141، ص2001الراوي، (ومن أمثلتھا المصارف المتعددة الجنسیة  ،أنحاء العالم

  :أنواع المصارف) 6-2(لشكل اویوضح  .اللیبي الخارجي في لیبیا

  أنواع المصارف) 6-2(الشكل رقم 
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  السمات الممیزة للمصارف التجاریة 2-5

سمات تمیزھا عن غیرھا من المؤسسات، وترتبط ھذه  تتسم المصارف التجاریة بثالث

ومنح  ،المتمثلة في قبول الودائعریة السمات باألنشطة الرئیسیة التي تمارسھا المصارف التجا

، 2000ھندي، (السمات متعلقة بالسیولة، والربحیة، واألمان  القروض واالستثمار، وھذه

حیث یھتم  ،وتسعى إدارات المصارف التجاریة إلى تحقیق أھداف المالك والمودعین). 10ص

 ،أن ھذا الھدف یتعارض مع أھداف المودعین غیر ،كبر قدر ممكن من األرباحالمالك بتحقیق أ

. متطلبات السحب من ودائعھم في أي وقت اجھةالمصرف بالسیولة الكافیة لمو وھو احتفاظ

لتمیز المصارف التجاریة عن غیرھا من المؤسسات بأنھا تتعامل بأموال اآلخرین  ونظرًا

باعتبارھا وسیطًا مالیًا بین الذین لدیھم أموال  ومن یحتاجون لتلك األموال، ونظرًا لصغر رأس 

ھي ن معظم أموالھا تعود للغیر وستثمار، وأباألموال المتاحة لالمال المصارف التجاریة مقارنة 

تحقیق درجة أمان كبیرة في  إلى تسعى  فان إدارات المصارف التجاریة ؛ملزمة بإعادتھا

  :شرح ھذه السمات الثالثة كما یليوفیما یلي سیتم ). 57، ص2000الزبیدي، (استثماراتھا 

  السیولة 1- 2-5

ن أیة عن غیرھا من المؤسسات، كما تعتبر السیولة أھم سمة تمیز المصارف التجار

زید من ثقة المودعین في واجھھ متطلبات السحب من الودائع یاحتفاظ المصرف بسیولة كافیة لم

ن تعرض المصرف عن عدم توفر سیولة لدى المصرف كفیلة بأ ن مجرد إشاعة، وأالمصرف

مصرف  وإفالس أھمیة السیولة انھیار وأكثر الشواھد على) 163،ص2001الراوي، (لإلفالس 

  م1966نوفمبر  14حیث توقف المصرف عن ممارسة نشاطھ في  م1966نترا في لبنان سنة إ

أنھ لم یكن ھناك عجز في المصرف  بسبب نقص السیولة وازدیاد السحب، ولقد أكدت إدارة

، 2000بینما السبب الوحید النھیار المصرف ھو فقدان السیولة ھندي، ،میزانیة المصرف

ألزمت سمة السیولة إدارات المصارف التجاریة باالحتفاظ بأصول تتسم بدرجة  ولقد). 10ص

نقدیة، وفي ھذا الخصوص   إلىشكل نقدیة أو قابلة للتحول  أكانت علىسواء  عالیة من السیولة 

  :أن یحتاط المصرف التجاري لدرجة سیولتھ بخطي دفاع ھما) 36، ص1985(الحاسیة  یرى

والمصرف  ،من المصارف التجاریة األخرى صندوق، وودائع لدى كٍلفاظ بنقدیة في الاالحت. 1

، وھى األموال التي یمكن )Primary Reserves(وھذا ما یسمى باالحتیاطي األولي ،المركزي

 اإللزامياستخدامھا مباشرة في تلبیة طلبات السحب المتوقعة بعد اإلیفاء بنسبة االحتیاطي 

  .والودائع الزمنیة ،من الودائع تحت الطلب كًل لمقررة من قبل المصرف المركزي علىا



  
  
  

 
وبعض األصول المالیة األخرى  ،وأوراق تجاریة قصیر األجل ،االحتفاظ بسندات حكومیة .2

الحتیاطي اب ، وھذا ما یسمىنقود إلىوتحویلھا  ،التي یمكن تسویقھا بسھولة

لتحویلھا  یلجأة المصرف لسیول ًاالذي یعتبر خط دفاع ثانی، )secondary-  Reserves(الثانوي

  . تلبیة طلبات السحب من الودائع عن نقود كلما ظھر عجز في االحتیاطي األولي إلى

  مكونات السیولة 1-1- 2-5

 إلىنقدیة، حیث یمكن تقسیمھا  إلىیرتبط تصنیف مكونات السیولة بسرعة تحولھا 

  ):212، ص2007حنفي، (

  :وتتكون من ،صرف التجاريمال دىرة لوھي النقدیة المتوف: السیولة الحاضرة. 1

  .النقدیة المتوفرة في خزائن المصرف بالعمالت المحلیة واألجنبیة. أ

 .نقدیة إلىالتي یمكن تحویلھا  المصرف المركزي والمصارف األخرى لدىالودائع . ب

  .الصكوك تحت التحصیل. ج

تي یمكن بیعھا أو رھنھا وتتكون السیولة شبھ النقدیة من األصول ال: السیولة شبھ النقدیة . 2

  :مثل

  .ذونات الخزانةأ. أ

 .الكمبیاالت المخصومة. ب

  .األوراق المالیة. ج

توي الجھاز مس یجب التفرقة بین السیولة على أنھ) 211، ص2007(حنفي  ویرى  

رفي تعني الجھاز المص ؛ فالسیولة على مستوىالمصرف المصرفي، والسیولة على مستوى

مان في أي وقت، بینما السیولة على مستوى تلبیة طلبات االئت لىقدرة الجھاز المصرفي ع

مواجھھ التزاماتھ المتمثلة في اإلیفاء بطلبات المودعین في  المصرف تعني قدرة المصرف على

 علىكما أن التحویالت بین المصارف ال تؤثر . السحب من الودائع، وتلبیة طلبات االئتمان

 .سیولة المصرف الذي سحبت منھ ر على، بینما تؤثسیولة الجھاز المصرفي

، ومن وقت خرإلى آویختلف مقدار السیولة التي یحتفظ بھا المصرف من مصرف 

إدارة المصرف  ، ویجب علىوذلك نتیجة الختالف التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة ،خرآل



  
  
  

 
) 7-2(الشكل و). 75، ص2000الزبیدي، (تقدیر احتیاجاتھا من السیولة لمواجھھ تلك التدفقات 

  :لمصرف تجاري یوضح التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة

  ألحد المصارف التجاریة ةالتدفقات النقدیة الداخلة والخارج) 7-2(الشكل 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  الربحیة 2- 2-5

من المالك وذلك بزیادة قیمة استثماراتھم، و ألرباح التي یحققھا المصرف علىتنعكس ا

كبر قدر ممكن من الربح، وتتأثر أرباح المصارف التجاریة ق أف المالك  تحقییعتبر ھد ثم

حیث تتأثر المصارف التجاریة بالرفع المالي  بالتغیر في إیراداتھا بالمقارنة بباقي المؤسسات،

كبر، وبالعكس فإذا بنسبة أ أكثر من أي مؤسسة، فإذا زادت إیراداتھا بنسبة معینة زادت أرباحھا

 إلىكبر، وقد تتحول األرباح بنسبة أ إیراداتھا بنسبة معینة انخفضت أرباحھاما انخفضت 

وبالرغم . لزیادة اإلیرادات خسائر، األمر الذي یجعل إدارات المصارف التجاریة تعیر اھتمامًا

الودائع  كمصدر رئیسي للموارد یترتب علیھ دفع فوائد  اعتماد المصارف التجاریة على من أن

وھي أن العائد  مھمة،إال أن لالعتماد علیھا میزة  ،تحقق لم مالودائع أرباح أسواء حققت تلك 

المالك، وأن االعتماد  عادة ما یقل عن العائد الذي یطلبھ ھاستثمارات المصرف على الذي یحققھ

عن الفرق بین الفوائد المتولدة عن  ًاللمالك ناتج ًاالودائع في تمویل المشروعات یحقق عائد على

وتوزیعات، فوائد  ،ضرائب ،قروض وسلفیات، سحب ودائع
 لخإ..................تبات،دائنة، أجور ومر

  
فوائد مدینة، عموالت، عوائد استثمارات، ودائع جدیدة، تصفیة 

جزء من محفظة االستثمارات، زیادة رأس المال، قروض 
 .إلخ.................جدیدة، 

 76، ص2000الزبیدي، : المصدر

 ةـقدیــــــــالن



  
  
  

 
ھندي، (وبین الفوائد المدفوعة علیھا، وھذا ما یعرف بالمتاجرة بالملكیة  ،ر الودائعاستثما

  ).  11، ص2000

  األمان 3- 2-5

لصغر رؤوس أموال المصارف التجاریة مقارنة بصافي األصول، األمر الذي  نظرًا

إذا ما نتج عن واألمان للمودعین الذین یستثمر المصرف أموالھم،  ھامشأدي إلي صغر 

ن رأس مال المصرف ال یستوعب الخسائر التي خسائر فإ تثمار المصرف لتلك األموالاس

، أموال المودعین علىؤثر مال المصرف سوف ی ن مقدار الخسائر الذي یفوق رأس، وإتفوقھ

یجب علي إدارات المصارف التجاریة زیادة نسبة األمان في  ولَذاإفالس المصرف،  وینتج عنھ

ولقد تم ). 12، ص2000ھندي، (ختیار مجاالت االستثمار األقل مخاطرة وذلك با ،استثماراتھا

إلى ثالثة أنواع ھي  II تقسیم المخاطر التي تواجھھا المصارف التجاریة وفقًا لمقررات بازل

  ):308، ص2007حماد، (

  .1مخاطر االئتمان. 1

  .2مخاطر السوق. 2

   .3مخاطر التشغیل. 3

  الخالصة 2-6

الدراسة الجھاز المصرفي من عده جوانب، حیث تطرق لتعریف تناول ھذا الجزء من 

المصارف التجاریة في بعض الدول من خالل التشریعات المنظمة لعمل المصارف في تلك 

الدول من ثم تعریف المصارف التجاریة في لیبیا، كما تم تسلیط الضوء على نشأة وتطور 

خالل عرض المراحل التي مر بھا الجھاز المصرفي بشكل عام، وفي لیبیا بشكل خاص؛ من 

الجھاز المصرفي في لیبیا والتي كانت مرتبطة باألوضاع السیاسیة في لیبیا بدایة بالمصارف في 

لیبیا في العھد العثماني وصوًال إلى المصارف في لیبیا في الوقت الحاضر، كما تم عرض أنواع 

دورھا علي طبیعة نشاطھا، كما المصارف وفقًا لإلغراض التي أنشئت من أجلھا والتي تؤثر ب

تناول السمات الممیزة للمصارف التجاریة عن غیرھا من مؤسسات األعمال األخرى المتمثلة 

  .      في السیولة والربحیة واألمان
                                                

عدم مقدرة أو رغبة المقترض بالوفاء بالتزاماتھ في تاریخ السداد، مما یؤدي إلى خسائر اقتصادیة للمصرف تتمثل في تكلفة  ةاحتمالی 1
  . الفرصة الضائعة والتكالیف المتعلقة بمتابعة الدیون المتعثرة

  . ول والمحفظة االستثماریة وأسعار صرف العمالتمخاطر الخسائر التي تنشأ نتیجة التقلبات في أسعار السوق لألص 2
   . خسائر المخاطر الناتجة عن عدم كفایة أو فشل العملیات واإلفراد والنظم الداخلیة، أو األحداث الخارجیة 3



  
  
  

 
                                   

  

  

                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل الثالث
اإلطار النظري لقائمة التدفقات 

  النقدیة



  
  
  

 
  مقدمة 3-1

ل الفصل السابق المصارف التجاریة من حیث تعریفھا، ونشأتھا، وتطورھا في تناو

لیبیا، فیما یتناول ھذا الفصل شرحًا لقائمة التدفقات النقدیة، وتطورھا التاریخي، وأھمیتھا، 

وفي الجانب اآلخر . واختالفھا عن الموازنة النقدیة من جھة، وعن قائمة الدخل من جھة أخرى

  .ًا للدراسات السابقة المتعلقة بقائمة التدفقات النقدیةیتناول الفصل عرض

  تعریف قائمة التدفقات النقدیة  3-2

تھدف إلي  ىبأنھا القائمة الت قائمة التدفقات النقدیةلجنة معاییر المحاسبة الدولیة  عرفت

مصنفة وفقًا  ؛ة خالل فترة معینةأتوفیر معلومات عن المقبوضات والمدفوعات النقدیة للمنش

 ).IASCF, 2009, P.A340(ألنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل 

بأنھا قائمة تعرض المتحصالت النقدیة ) 17، ص1998حجازي، ( أیضا عرفھا

، وصافي التغیر في النقدیة من ثالثة أنشطة )المدفوعات(، والمدفوعات النقدیة )المقبوضات(

ة التمویل لمنشأة اقتصادیة خالل فترة أنشطة التشغیل، وأنشطة االستثمار، وأنشط: رئیسیة ھي

  .بصورة تؤدي إلى توفیق رصید النقدیة في أول الفترة وآخر الفترة ،زمنیة محددة

بأنھا قائمة ) 53، ص2004بوشعالة، (و ) 27، ص2000زوبي، (من  لٌٌعرفھا ُكلقد 

رجة، تبین المقبوضات في شكل تدفقات نقدیة داخلة والمدفوعات في شكل تدفقات نقدیة خا

 ،وأنشطة االستثمار ،أنشطة التشغیل(صافي التدفقات النقدیة من األنشطة المختلفة  ىللوصول إل

  .وذلك خالل فترة زمنیة معینة) وأنشطة التمویل

بأنھا  على تعریفھا) 40، ص2005إبراھیم، (و ) 61، ص2001عطیة، (كما اتفق 

وھي  ،ة وفقًا لثالثة أنشطة رئیسیةقائمة تعرض المقبوضات النقدیة والمدفوعات النقدیة مبوب

وأنشطة التمویل بما یجعل المعلومات التي توفرھا تتصف  ،وأنشطة االستثمار ،أنشطة التشغیل

أو  ،بالمناسبة والدقة واالعتمادیة، األمر الذي یزید من فاعلیتھا في تقییم األداء التشغیلي

  .ىت األخرآة بالمقارنة مع المنشأأو الكلي للمنش ،اإلداري

أو قائمة بالمقبوضات والمدفوعات النقدیة  ًابأنھا كشف) 286، ص2007حماد، (عرفھا 

بصافي التغیر في النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة واالستثماریة التمویلیة خالل  ًاممتزج

فترة معینة، وذلك بموجب جدولة یتم بموجبھا مطابقة وتسویة أرصدة النقدیة في بدایة المدة 

  .تھایونھا



  
  
  

 
التي تقوم المؤسسة بإعدادھا  التدفقات النقدیة ھي قائمة ى أنعل ات السابقةتعریفالتتفق و

ر العملیات النقدیة التي قامت بھا المؤسسة خالل فترة إعدادھا اثآلتوضح  ،وفقًا لألساس النقدي

علقة بتلك ن یتم تصنیف التدفقات النقدیة المتأ ىالتدفقات النقدیة الداخلة والخارجة، عل ىعل

و أنشطة  ،و أنشطة االستثمار ،وھي أنشطة التشغیل ،العملیات حسب األنشطة المرتبطة بھا

   .خر المدةآرصید النقدیة في أول و ىطرأت عل يالتمویل، لغرض فھم وتفسیر التغیرات الت

  التدفقات النقدیة قائمة دور الھیئات العلمیة في اإلفصاح عن   3- 3 

 عامو ،في المملكة المتحدة م1862عام  ىلتدفقات النقدیة إلیرجع استخدام قائمة ا

في الوالیات المتحدة، وتعتبر شركة میزوري األمریكیة للسكك الحدید أول مؤسسة تھتم  م1863

بالتغیر في حسابات المركز المالي، حیث نشرت ھذه التغیرات في شكل قائمة للموارد المالیة في 

طلبت الحكومة الیابانیة من  م1953في عام و، )9،10، ص2003العمراني، ( م1893عام 

لم یكن ھناك اھتمام یذكر من قبل الھیئات المھنیة ومؤسساتھا إعداد بیان عن التدفقات النقدیة 

، كما )11، ص2001القاضي، (م بقائمة التدفقات النقدیة 1960بقائمة التدفقات النقدیة حتى عام 

ات اختیاریًا بعرض قائمة التدفقات النقدیة یالخمسین قامت بعض المؤسسات األمریكیة في نھایة

، ولقد لعبت الھیئات العلمیة )72، ص2003الخداش، (من ضمن تقاریرھا المالیة السنویة 

في التطور التاریخي لإلفصاح عن قائمة التدفقات النقدیة، ففي عام  مھمًاوالمھنیة دورًا 

بإصدار الدراسة المحاسبیة ) AICPA(یكي بادر مجمع المحاسبین القانونیین األمر) م1961(

الخاصة بتحلیل التدفق النقدي وقائمة ) Accounting Research Study NO.2( 2رقم 

ن یتم تضمین قائمة األموال من ضمن القوائم المالیة التي أاألموال، حیث أوصت الدراسة ب

الجوھري، (مراجع أن تذیل برأي ال ىتصدرھا المؤسسات في تقاریرھا المالیة السنویة عل

  ).46، ص1991

  3الرأي رقم ) APB(أصدر مجلس المبادئ المحاسبیة األمریكي ) م1963(وفي عام 

الذي یتطلب أن تتضمن التقاریر المالیة للمؤسسة  ،بعنوان قائمة مصادر واستخدامات األموال

المبادئ  مع عدم اإللزام باعتمادھا من قبل المراجع، ولقد عرف مجلس ،قائمة عن األموال

وحذر من استخدام التعریفات األخرى  ،المحاسبیة األمریكي األموال بأنھا رأس المال العامل

نظرًا ألنھا مضللة،  ؛أو األرباح النقدیة للسھم ،أو األرباح النقدیة ،مثل التدفق النقدي ،لألموال

فراج، (الفترة ن صدور ھذا الرأي كان مواكبًا لتفضیل استخدام أساس االستحقاق خالل تلك أو

  ).303، ص1993



  
  
  

 
 117بإصدار النشرة رقم ) م1970(في عام ) SEC(قامت ھیئة سوق المال األمریكیة 

التي ألزمت بموجبھا الشركات المدرجة بالبورصة بتضمین تقاریرھا المالیة قائمة عن األموال 

  ). 3، ص2002جاد، (

وإصدار ھیئة سوق  ،3م نتیجة إلصدار مجلس المبادئ المحاسبیة األمریكي الرأي رق

 ،لتغیرات في األمواللغلب المؤسسات بإعداد قائمة أ، قامت 117المال األمریكیة النشرة رقم

وتضمینھا مع القوائم المالیة في تقاریرھا السنویة، وكان شكل ومحتوى ھذه القائمة یختلف من 

تفادي االختالف في ول ،ة ألخرى، ونظرًا ألھمیة المعلومات التي تحتویھا ھذه القائمةأمنش

في عام  19صدر مجلس المبادئ المحاسبیة األمریكي الرأي رقم أالتطبیق العملي عند إعدادھا، 

الذي ألزم بدوره المؤسسات بتضمین  ،بعنوان التقریر عن التغیرات في المركز المالي م1971

واعتمادھا من  ،السنویةقائمة التغیر في المركز المالي ضمن القوائم المالیة في التقاریر المالیة 

ن أ ىعل 19، حیث نصت الفقرة السابعة من الرأي رقم )11، ص2003حسن، (قبل المراجع 

المعلومات المتعلقة بأنشطة االستثمار والتمویل للمؤسسة، والتغیرات في المركز المالي عن 

لمالك خاصة ن وایلدائنلو ،الفترة المحاسبیة تعتبر مھمة وضروریة لمستخدمي القوائم المالیة

  .عند اتخاذ القرارات

وقائمة  ،عند قیام المؤسسة بإعداد قوائمھا المالیة المتمثلة في قائمة المركز المالي 

تلخص التغیرات في المركز  ىرباح المحتجزة یجب علیھا إعداد قائمة أخروقائمة األ ،الدخل

كل  ىن یتم تطبیق ذلك علأجب المالي كقائمة أساسیة عن كل فترة یتم فیھا إعداد قائمة الدخل، وی

  .)47، ص1991الجوھري، (الربح  ىالمؤسسات الھادفة إل

تعدیل عنوان ومكونات القائمة التي كان یتم إعدادھا وفقًا  19لقد تم بموجب الرأي رقم  

األموال بأنھا النقدیة أو النقدیة مضافًا إلیھا البنود القریبة  19حیث عرف الرأي رقم  ،3للرأي 

أو رأس المال  ،نقدیة ىأو األصول سریعة التحول إل، كاالستثمارات قصیرة األجل ؛دیةمن النق

 ,Bernstein(شكل القائمة كما یلي 19، ولقد حدد الرأي رقم )4، ص2002جاد، (العامل 

1978, p.357:(  

 تباع المفھومایمكن أن تعد القائمة بالكیفیة التي تعبر عن الوضع المالي للمؤسسة من خالل . 1

 ىأو مفھوم األصول سریعة التحول إل ،أو مفھوم النقدیة واالستثمارات قصیرة األجل ،النقدي

كل المصادر وكل (أو مفھوم رأس المال العامل، مادامت تشمل المفھوم الشامل لألموال  ،نقدیة

  ).االستخدامات



  
  
  

 
 ،النقدیة أو التغیر في ،یجب أن یتم اإلفصاح في القائمة عن صافي التغیر في النقدیة. 2

أو التغیر في  ،نقدیة ىأو التغیر في األصول سریعة التحول إل ،واالستثمارات قصیرة األجل

  .الشكل الذي تنشر بھ القائمة ىوذلك بناًء عل ،رأس المال العامل

األصول طویلة األجل وصافي  ىاألنفاق عل عنیجب أن یتم اإلفصاح في القائمة . 3

األجل، وكذلك اإلفصاح عن تحویل االلتزامات طویلة  المتحصالت من بیع األصول طویلة

أسھم عادیة وإصدار أو سداد السندات، وإصدار وإعادة شراء  ىواألسھم الممتازة إل ،األجل

یتضح أن  19ومن تعریف األموال الوارد في الرأي رقم . األسھم العادیة وتوزیع األرباح  

القائمة، وھذا یعتبر بدایة االتجاه لألساس  الرأي قد أجاز استخدام األساس النقدي في إعداد

  .النقدي في إعداد القوائم المالیة

التابع لمجمع المحاسبین القانونیین  ASBصدر مجلس المعاییر المحاسبیة البریطاني أ

قوائم مصادر واستخدامات "بعنوان  10المعیار رقم  م1975في عام  ICAEWنجلترا وویلز إب

 ،جنیھ إسترلیني 25000المؤسسات التي یزید مجمل ربحھا عن الذي ألزم جمیع  "األموال

ومراجعتھا من قبل المراجع،  ،بإعداد ونشر القائمة من ضمن قوائمھا المالیة في التقاریر المالیة

جاد، (ولم یتطرق لألساس النقدي في إعدادھا  ،ولم یحدد المعیار شكًال معینًا إلعداد القائمة

  ).  8، ص2002

قائمة التغیر في "بعنوان  7المعیار رقم  IASCعاییر المحاسبة الدولیة أصدرت لجنة م

الصادر عن مجلس  19وكان ھذا المعیار مشابھًا للرأي رقم م 1977 ، في عام"المركز المالي

المبادئ المحاسبیة األمریكي في طریقة العرض والتبویب وتعریف األموال وعالقة قائمة التغیر 

  ).18، ص2002محمد، (ائم المالیة األخرى في المركز المالي بالقو

في  1عرض المفھوم رقم  FASBصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي كما أ

ن مقدرة أي أ 39حیث ورد في الفقرة  ،أھمیة بیانات التدفقات النقدیة ىالذي أكد عل م1978عام 

رباح ودفع الفوائد األ مقدرتھا في توزیع ىخلق تدفقات نقدیة موجبة یؤثر عل ىمؤسسة عل

فالتدفقات النقدیة التي یتوقعھا المالك والدائنون ھي تلك التي تتعلق . وأسعار أوراقھا المالیة

أو التي قدموا لھا  ،بالتدفقات النقدیة المتوقعة من نشاط المؤسسة التي یستثمرون فیھا أموالھم

  ). 13، ص2003العمراني، ( ًاقروض

مذكرة  م1980في عام  FASBة المالیة األمریكي صدر مجلس معاییر المحاسبأ

وذلك نتیجة لوجود " التقریر عن تدفقات األموال والسیولة والمرونة المالیة "للمناقشة بعنوان 



  
  
  

 
عدة تفسیرات لمفھوم األموال التي ترتب علیھا اختالف في شكل ومحتوى القائمة، ولقد ارتكزت 

مفھوم األموال الذي یجب استخدامھ عند إعداد ب تتعلقانمشكلتین  ىمحاور مناقشة المذكرة عل

ومن خالل اآلراء التي تلقاھا المجلس ردًا . شكل وطریقة عرض المعلومات في القائمة، والقائمة

أن مستخدمي القوائم المالیة یفضلون عرض التقاریر  ىغلبھا أجمع علأالمذكرة تبین أن  ىعل

، والمبرر )304-303، ص1993فراج، (موال خر لألآأي مفھوم  ىالمالیة باألساس النقدي عل

ن التدفقات النقدیة تعتبر من أھم األمور الرئیسیة التي یھتم بھا الدائنون أالجوھري لذلك ھو 

أساس رأس المال العامل قد ال تكون واضحة، فقد یتأثر رأس  ىوالمالك، وعند عرضھا عل

التدفقات  ىن والمخزون، والذي یؤثر علیالمال العامل بالتغیرات الكبیرة في مكوناتھ مثل المدین

وقد ال یكتشف ذلك بسھولة إذا ما تم إعداد القائمة وفقًا لمفھوم رأس المال العامل  ،النقدیة

  ). 13، ص2003العمراني، (

مذكرة  م1981في عام  FASBصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي كما أ

 ،والتدفقات النقدیة ،ید بشأن التقریر عن الدخللمقترح معیار جد Exposure  Draftالعرض 

المفھوم النقدي لتعریف األموال بدًال من  ىوالمركز المالي، ولقد أظھرت ھذه المذكرة االتجاه إل

  ). 50، ص1991الجوھري، (خر لألموال آمفھوم رأس المال العامل أو أي مفھوم 

 م1981في عام  Financial Executives Instituteصدر معھد المدیرین المالیین أ

توصیة ألزم فیھا المؤسسات األعضاء فیھ باستخدام األساس النقدي عند إعداد قائمة التغیر في 

   ).686، ص1991عاشور، (المركز المالي 

معیار جدید م 1983في عام  FASBمجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي  اقترح

وكجزء من ھذه الدراسة " لیة للمشروعات التجاریةاالعتراف والقیاس في القوائم الما"بعنوان 

  .)50، ص1991الجوھري، (اھتم المجلس بمناقشة دور قائمة التدفقات النقدیة 

نشرة المفاھیم  م1984في عام  FASBصدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي أ

، والتي "ات التجاریةاالعتراف والقیاس في القوائم المالیة للمشروع"بعنوان  5المحاسبیة رقم 

ن التقاریر المالیة أ، ولقد ورد بالنشرة م1983مھد لھا المقترح الذي أصدره المجلس في عام 

، 1993فراج، (المتكاملة یجب أن تتضمن عدة قوائم ورد منھا صراحة قائمة التدفقات النقدیة 

تعطي معلومات ن قائمة التدفقات النقدیة أالتي تضمنت  52، وذلك من خالل الفقرة )304ص

ما یكفي من النقود الالزمة لتسدید  إیجاد ىومقدرة ھذه األنشطة عل ،مفیدة عن أنشطة المؤسسة

. طاقة المؤسسة التشغیلیة أو زیادتھا ىرباح وإعادة استثمارھا، للمحافظة علالدیون وتوزیع األ



  
  
  

 
مات عن أوجھ كما أنھا تقدم معلومات عن أنشطة التمویل توضح مصادر التمویل، وتقدم معلو

 ،المساعدة في تقییم سیولة المؤسسة ومرونتھا المالیة المھمةومن استخداماتھا . االستثمار

تزامن ذلك مع قیام ). 14، ص 2003العمراني، (ودرجة المخاطر المحیطة بھا  ،وربحیتھا

یدر، شرو" (الھیكل واالستخدام: قائمة األموال"المالیین بإصدار دراسة بعنوان  یرینمعھد المد

   ).286، ص2006

قام المجمع الكندي للمحاسبین القانونیین بإصدار المعیار  م1985في سبتمبر من عام 

  .)Wallace, et al, 1997,p.2(الخاص بإعداد قائمة التدفقات النقدیة  1540

مذكرة  م1986في عام  FASBإصدار مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي 

التي اقترح بموجبھا أن  ،"قائمة التدفقات النقدیة"یار جدید بعنوان بشأن مقترح لمع EDالعرض 

وتدفقات نقدیة  ،تدفقات نقدیة واردة ىتقوم المؤسسة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة مصنفة إل

 صادرة طبقًا ألنشطتھا التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة، والسماح للمؤسسة عند إعداد القائمة

المباشرة أو الطریقة غیر المباشرة لعرض التدفقات النقدیة التشغیلیة، وكذلك تباع الطریقة با

عرض التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل في القائمة نفسھا أو في قائمة 

، 2004بوشعالة، (مستقلة، ویجب أن تعرض القائمة نصیب السھم الواحد من التدفق النقدي 

  .)56ص

 10 قام مجمع المحاسبین في نیوزیلندا بإصدار المعیار رقمم 1987من عام في أكتوبر  

   .)Wallace, et al, 1997,p.2( الخاص بإعداد قائمة التدفقات النقدیة

مجلس معاییر المحاسبة المالیة عن  الصادر 19نظرًا لالنتقادات التي وجھت للرأي رقم 

صدر أالمالي وفقًا لمفھوم رأس المال العامل، الخاص بإعداد قائمة التغیر في المركز  ياألمریك

قائمة "بعنوان  95المعیار رقم  م 1987عام  فيمجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي 

، الذي ألزم )radebaugh, 1997, p.261( 19لیحل محل الرأي رقم " التدفقات النقدیة

إبراھیم ، ( م1988یونیو  15من  المؤسسات األمریكیة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة اعتبارًا

  ):  305، ص1993فراج، ( یلي ما 95، ومن أھم ما تطرق إلیھ المعیار )37، ص2005

  .تباع األساس النقدي عند إعداد القائمةاإلزام المؤسسات ب. 1

  .اھاإلزام المؤسسات بشكل القائمة ومحتو. 2



  
  
  

 
نقدیة من أنشطة التشغیل واالستثمار       تدفقات  ىإلزام المؤسسات بتصنیف التدفقات النقدیة إل. 3

  .والتمویل

تباع الطریقة المباشرة أو الطریقة غیر المباشرة في إظھار اترك الخیار للمؤسسات في . 4

  .التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

صدر مجلس معاییر المراجعة األمریكي معیار أنظرًا ألھمیة قائمة التدفقات النقدیة  

الذي تم بموجبھ إدخال تعدیالت في تقریر المراجع  م1988 عام ذلكو 58م المراجعة رق

  . لیتضمن قیام مراجع الحسابات بمراجعة قائمة التدفقات النقدیة

مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي في فبرایر  من قبلإجراء بعض التعدیالت تم 

عام  ر المحاسبة المالیة األمریكيمجلس معاییالصادر عن  95المعیار رقم  ىعل م1989من عام 

الذي تم بموجبھ إجراء  .)Wallace, et al, 1997,p.2( 102المعیار رقم  بموجب 1987

  :التعدیالت المتمثلة في

إعفاء المؤسسات المتعلق نشاطھا بحساب المعاشات األساسیة والشركات االستثماریة عالیة . 1

  .السیولة من إعداد قائمة التدفقات النقدیة

تصنیف المقبوضات والمدفوعات النقدیة الناتجة من شراء أو بیع األوراق المالیة أو . 2

  .االستثمارات األخرى للمصارف في األوراق المالیة ضمن األنشطة التشغیلیة

صدر مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي المعیار أ م1989عام في دیسمبر من 

التقریر عن المقبوضات  –التدفقات النقدیة "، بعنوان )Wallace, et al, 1997,p.2(104رقم 

 ،المؤسسات المالیة ىولقد اقتصر المعیار عل" والمدفوعات النقدیة من العملیات مرتفعة السیولة

  :مة للمصارف في التقریر عن التدفقات النقدیة وتضمن اآلتيءویعتبر ھذا المعیار أكثر مال

و اإلیداع  ،والمسحوبات من المؤسسات المالیة األخرى ،إظھار التدفقات النقدیة لإلیداعات. 1

  .منح وتحصیل القروض للعمالء بالقیمة الصافیةو ،والسحب من الودائع ألجل

تصنیف التدفقات النقدیة الناشئة عن عقود مستقبلیة أو آجلة أو المستخدمة لغطاء عملیات . 2

  .)6،7، ص2002جاد، . ( معینة وفقًا لألنشطة المتعلقة بھا

مسودة المعیار  م1990عام  في ASBصدر مجلس المعاییر المحاسبیة البریطاني أ ثم

 1975الصادر في  10بعنوان قائمة التدفقات النقدیة والذي اقترح إلغاء المعیار رقم  54 رقم



  
  
  

 
 ASBصدر مجلس المعاییر المحاسبیة البریطاني أ 1991وفي عام  .)204، ص2003حماد، (

 10المعیار رقم  ىلغأالخاص بقائمة التدفقات النقدیة الذي ) FRS1( 1رقم  معیار التقریر المالي

لزام المؤسسات أ ىبعنوان قائمة مصادر واستخدامات األموال، الذ م1975الصادر في 

  ).Radebaugh, 1997, p.261(البریطانیة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة  

المعیار رقم  IASCحاسبة الدولیة أصدرت لجنة معاییر الم م1992في أكتوبر من عام 

7 )IAS7 ( م1977الصادر في  7الخاص بقائمة التدفقات النقدیة، الذي حل محل المعیار رقم 

بعنوان قائمة التغیر في المركز المالي، الذي ألزم المؤسسات بإعداد قائمة التدفقات النقدیة 

  ).Mcenroe,1996,p.162(م 1994اعتبارًا من أول ینایر من عام 

لمعیار  تعدیًال م1996في عام  ASBمجلس المعاییر المحاسبیة البریطاني   لقد أصدر

الخاص بقائمة التدفقات النقدیة، الذي تم بموجبھ تعدیل المعیار ) FRS1( 1التقریر المالي رقم 

، ونص على التوسع في تحلیل التدفقات النقدیة إلي ثمانیة أقسام بدًال من م1991الصادر عام 

  ).205، ص2003حماد، (خمسة 

أثرت في شكلھا تیتضح مما سبق أن قائمة التدفقات النقدیة مرت بعدة مراحل 

مفھوم األموال وتغییر طریقة إعدادھا  ىومضمونھا، فتأثر مضمونھا بالتغیرات التي طرأت عل

األساس النقدي، ومر شكلھا بعدة مراحل من  ىس المال العامل وفقًا ألساس االستحقاق إلأمن ر

أخرى إلي أن تم توحید طریقة عرضھا لكي توضح  ىالتطور بحیث كان یختلف من مؤسسة إل

بقائمة من "بدأ فقد القائمة،  ىأما من حیث مسم. التدفقات النقدیة من األنشطة المختلفة للمؤسسة

 where-got and where-gone" (األموال وكیف ذھبت ىأین تم الحصول عل

statement(ائمة األموالق" ى، ثم تغیر إل) "the funds statement(قائمة " ى، ثم تغیر إل

، ثم )statement of source and application of funds"  (مصادر واستخدامات األموال

 statement of change in- financial" (قائمة التغیر في المركز المالي" ىتغیر إل

position(التدفقات النقدیةقائمة "سمیت بمسماھا الحالي وھو  ى، حت) "statement of cash 

flows) ( ،8،9، ص1998حجازي.(  

 م1987في سنة أصدر  FASBمجلس معاییر المحاسبة األمریكي  یتضح أن كما

بإصدار المعیارین رقم  م1989بعنوان قائمة التدفقات النقدیة، وقام المجلس في عام  95المعیار 

ارین بعض التعدیالت واإلضافات للمعیار رقم ، ولقد تضمنت فقرات ھذین المعی104و  102

بإصدار معیار التقاریر  ASBمجلس المعاییر المحاسبیة البریطاني  م1991ثم تاله في عام . 95



  
  
  

 
أصدرت لجنة معاییر  م1992وفي عام . م1996الذي تم تعدیلھ في عام ) FRS1( 1المالیة رقم 

 7المعیار رقم  الغىالذي ) IAS7( 7معیار المحاسبة الدولي رقم  IASCالمحاسبة الدولیة 

تباع كل إصدار من ھذه اأن  ىإل) 1998(ولقد توصلت دراسة الشامي .م1977الصادر في 

اختالف جوھري في  ىحیث یؤدي إل ،إعداد قائمة التدفقات النقدیة ىاإلصدارات یؤثر عل

ن أذه اإلصدارات في فتتفق ھ. مكونات التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل واالستثمار والتمویل

یتم إعداد القائمة وفقًا لألساس النقدي بدًال من أساس االستحقاق، وفي الطریقة التي یتم إعداد 

حیث یمكن وفقًا لھذه اإلصدارات إعداد القائمة إما بالطریقة المباشرة أو  ،القائمة بموجبھا

حیث تشمل وفقًا لھذه  ،دیةالطریقة غیر المباشرة، كما تتفق في تحدید النقدیة ومعادالت النق

نقدیة دون  ىواالستثمارات قصیرة األجل التي یمكن تحویلھا بسھولة إل ،اإلصدارات النقدیة

  ). 15، ص1998الشامي، (قیمتھا  ىالتعرض لمخاطر ذات أھمیة تؤثر عل

والمعاییر  95مع معیار المحاسبة األمریكي رقم  7یتفق معیار المحاسبة الدولي رقم 

وھي ثالثة  ،ة قائمة التدفقات النقدیة بموجبھاأھ في تصنیف األنشطة التي تبوب المنشالمكملة ل

و أنشطة التمویل، مخالفة في  ،و أنشطة االستثمار ،أنشطة رئیسیة متمثلة في أنشطة التشغیل

ثمانیة أقسام متمثلة في  ىالذي یتم تبویب القائمة بموجبھ إل 1ذلك معیار المحاسبة البریطاني رقم 

االستثمار وخدمات التمویل، والضرائب، واإلنفاق الرأسمالي  ىنشطة التشغیل، والعوائد علأ

عملیات امتالك والتصرف في األصول، و توزیعات حقوق الملكیة وواالستثمارات المالیة، 

  ).207، ص2003حماد، (إدارة الموارد السائلة، أنشطة التمویل والمدفوعة، 

ظھر االختالف بین  ؛دیة عند إعدادھا حسب األنشطةبتصنیف قائمة التدفقات النق 

المتطلبات المتعلقة بالكیفیة التي یتم بھا تصنیف التدفقات النقدیة حسب ھذه األنشطة فمثًال، یتم 

رباح األسھم المقبوضة وفقًا لمعیار المحاسبة األمریكي أتصنیف الفوائد المقبوضة والمدفوعة و

ضمن أنشطة التشغیل، بینما یتم تصنیفھا وفقا للمعیار والمعاییر المكملة لھ من  95رقم 

تصنف الفوائد عادًة ما االستثمار وخدمات التمویل، و ىمن ضمن العائد عل 1البریطاني رقم 

من ضمن أنشطة التشغیل في  7المقبوضة والمدفوعة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

  .شغیلیة األساسیة للمؤسسات المالیةألنھا تعتبر من العملیات الت ؛المؤسسات المالیة

بمؤسسات  الفوائد في تصنیف 7ال یوجد إجماع وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

ألنھا تدخل في تحدید  ،عمال األخرى، فلقد سمح المعیار باعتبارھا من ضمن أنشطة التشغیلاأل

تبارھا تدفقات نقدیة من ، وسمح بتصنیف بدیل للفوائد المدفوعة باع)أو الخسارة(صافي الربح 

رباح أاألموال، بینما أجاز المعیار تصنیف  ىتكلفة الحصول عل تمثلألنھا  ،أنشطة التمویل



  
  
  

 
رباح األسھم أتصنیف بأنشطة التشغیل أو االستثمار، كما سمح  ضمناألسھم المقبوضة 

یكي الذي ال مخالفًا في ذلك معیار المحاسبة األمر ،المدفوعة ضمن أنشطة التشغیل أو التمویل

معیار البریطاني الذي الو  ،والذي یصنفھا من ضمن أنشطة التمویل ،یسمح بتصنیف بدیل لھا

  ). 1996دھمش، (االستثمار وخدمات التمویل  ىیصنفھا من ضمن العائد عل

ویمكن حصر أھم االختالفات بین اإلصدارات المھنیة المختلفة لقائمة التدفقات النقدیة في 

  ). 1-3(الجدول رقم

والمعاییر المكملة لھ  95أھم االختالفات بین معیار المحاسبة األمریكي رقم ) 1-3(الجدول رقم

  7ومعیار المحاسبة الدولي رقم  1والمعیار البریطاني رقم 

  أساس المقارنة
معیار المحاسبة األمریكي 

   95رقم 
 7معیار المحاسبة الدولي رقم   1معیار البریطاني رقم 

 م1992  م1991  م1987  تاریخ الصدور

  جھة اإلصدار
مجلس معاییر المحاسبة 

  FASBاألمریكي 

مجلس المعاییر المحاسبیة 

  ASBالبریطاني 

لجنة معاییر  المحاسبة الدولیة  

IASC 

  أساس التصنیف

  أنشطة التشغیل-

  أنشطة االستثمار-

  أنشطة التمویل-

  .أنشطة التشغیل-
االستثمار وخدمات  ىالعائد عل-

  .التمویل
  .لضرائبا-
     اإلنفاق الرأســـــمالي -

  .واالستثمارات المالیة
عملیــــات امتــالك والتصرف -

  .في األصول
  .توزیعات حقوق الملكیة المدفوعة-
  .إدارة الموارد السائلة-
  .أنشطة التمویل -

  أنشطة التشغیل-

  أنشطة االستثمار-

  أنشطة التمویل-

تصنیف الفوائد 

  المدفوعة

من أنشطة یتم تصنیفھا ض

  .التشغیل

االستثمار  ىتصنف ضمن العائد عل

  .وخدمات التمویل

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 
ما  ًةالتشغیل أو التمویل وعاد

تصنف ضمن أنشطة التشغیل 
  .في المؤسسات المالیة

تصنیف الفوائد 

  المقبوضة

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

  .التشغیل

تصنف ضمن العائد علي االستثمار 

  .یلوخدمات التمو

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 
 ًةالتشغیل أو االستثمار وعاد

ما تصنف الفوائد المحصلة 
من قروض العمالء 

والمصارف األخرى من 
ضمن أنشطة التشغیل في 

  .المؤسسات المالیة



  
  
  

 

  أساس المقارنة
معیار المحاسبة األمریكي 

   95رقم 
 7معیار المحاسبة الدولي رقم   1معیار البریطاني رقم 

رباح األسھم أتصنیف 

  المستلمة

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

  .التشغیل

تصنف ضمن العائد علي االستثمار 

  .وخدمات التمویل

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

 .التشغیل أو االستثمار

تصنیف توزیعات 

  رباح المدفوعةألا

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

  .التمویل

تصنف ضمن العائد علي االستثمار 

  .وخدمات التمویل

تصنیفھا ضمن أنشطة یتم 

  التشغیل أو التمویل

تصنیف السحب علي 

  المكشوف

یتم تصنیفھ ضمن أنشطة 

  .التمویل
  .یصنف ضمن مكونات النقدیة

یصنف ضمن مكونات 

  .النقدیة

الضرائب المدفوعة أو 

  المستردة

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

  .التشغیل

 ىتصنف الضرائب المدفوعة عل
الدخل ضمن الضرائب بینما 

ف الضرائب المستردة من تصن
االستثمار  ىضمن العائد عل

  .وخدمات التمویل

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

 إذا لم یكن باإلمكانالتشغیل 

تحدید ارتباطھا بنشاط 

 .استثماري أو تمویلي

التغیر في األصول 

التشغیلیة للمؤسسات 

المالیة المتمثل في 

الودائع لدي المصارف 

األخرى وقروض 

تثمارات العمالء واالس

  .المالیة قصیرة األجل

یتم تصنیفھ ضمن أنشطة 

  .االستثمار
  .یتم تصنیفھ ضمن أنشطة التشغیل

یتم تصنیفھ ضمن أنشطة 

  .التشغیل

التغیرات في الخصوم 

التمویلیة للمؤسسات 

المالیة كودائع العمالء 

واألرصدة المستحقة 

  .للمصارف األخرى

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

  .التمویل
  .فھا ضمن أنشطة التشغیلیتم تصنی

یتم تصنیفھا ضمن أنشطة 

 .التشغیل

، 2000زوبي، (، )298، 299، ص2007حماد، (، )17، ص1998الشامي، : (المصدر

  ).334، ص1996دھمش، (، )48ص

  الھدف من إعداد قائمة التدفقات النقدیة 3-4

دمي القوائم ھو تزوید مستخ عمومًا الھدف الرئیسي من إعداد قائمة التدفقات النقدیة

المالیة للمؤسسة بمعلومات عن المدفوعات والمقبوضات النقدیة للمؤسسة خالل فترة معینة، 

والھدف الثانوي من إعدادھا توفیر معلومات وفقًا لألساس النقدي عن األنشطة التشغیلیة 

 ھاالھدف من إعداد كما أن .)1226، ص2003كیسو، (واالستثماریة والتمویلیة للمؤسسة 



  
  
  

 
مصادر النقدیة الواردة للمصرف واستعماالتھا خالل فترة  ىارف التجاریة ھو التعرف علللمص

، 1999ظاھر، (النقدیة خالل تلك الفترة  ىمعرفة التغیرات التي تمت عل ىمعینة، باإلضافة إل

ن استخدام قائمة التدفقات النقدیة إف 7ووفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم). 309ص

  :القوائم المالیة األخرى یساعد مستخدمي القوائم المالیة في تقییم اآلتي ىة إلباإلضاف

، 1998حجازي، (تولید تدفقات نقدیة موجبة في المستقبل  ىتقییم مقدرة المؤسسة عل. 1

التنبؤ  ىونمط التدفقات النقدیة الذي یساعد عل ،، وذلك من خالل تحلیل عناصر القائمة)20ص

  ).25، ص2008الكزة، (واحتماالت تحققھا بقیمتھا المستقبلیة 

 ،الوفاء بالتزاماتھا ىتقییم العملیات التشغیلیة؛ وذلك من خالل تقییم مقدرة المؤسسة عل. 2

التمویل الخارجي، فقائمة التدفقات النقدیة توضح  ىواحتیاجھا إل ،رباحألومقدرتھا علي توزیع ا

ن ومھا لھا، وھذا ما یرغب العاملوكیفیة استخدا ،األموال ىمصادر حصول المؤسسة عل

المؤسسة فإنھا تكون  ىوالعمالء والدائنون والمالك في معرفتھ، فإذا لم تتوفر سیولة كافیة لد

 ،المساھمین ىرباح علألوتوزیع ا ،وتسدید دیونھا ،دفع مرتبات العاملین ىغیر قادرة عل

من خالل المقاییس  ، ویتم تقییم ذلك)1264، ص2003كیسو، (والتوسع في شراء األصول 

  :المحاسبیة التي توفرھا قائمة التدفقات النقدیة وھي

ن یقصد بھا أنقدیة، ویمكن  ىتحویل األصول إل ىوھي مقدرة المؤسسة عل: السیولة المالیة. أ

 ىنقدیة، أو العالقة بین النقدیة واألصول سریعة التحول إل ىأحیانا األصول سریعة التحول إل

  .االلتزامات المتداولة من جھة أخرى وبین ،نقدیة من جھة

نقدیة تمكنھا من سداد التزاماتھا  ىالحصول عل علىوھو مقدرة المؤسسة : الیسر المالي. ب

  .  قصیرة األجل في تاریخ استحقاقھا

نقدیة في أي وقت لتسدید جمیع  ىالحصول عل علىوھي مقدرة المؤسسة : المرونة المالیة. ج

أو نتیجة الستغالل فرصة  ،حداث غیر متوقعةأللتزامات الطارئة نتیجة بما فیھا اال ،التزاماتھا

  ). 305، ص1993فراج، (متاحة 

وصافي التدفقات ) بقائمة الدخل(تقییم أسباب االختالفات الناتجة بین صافي الدخل أو الخسارة. 3

خل بالنسبة ، فبالرغم من أھمیة صافي الد)بقائمة التدفقات النقدیة(النقدیة من أنشطة التشغیل

نجاح أو فشل المؤسسة من فترة  ىیمكنھم من معرفة مد ھألن ؛ةألمستخدمي القوائم المالیة للمنش

ن احتسابھ یستلزم إجراء بعض التقدیرات، ولذلك یكون عرضة للتحریف، بینما ال أألخرى، إال 

فمعرفة  .طرق محاسبیة مختلفة ىیخضع احتساب صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل إل



  
  
  

 
أسباب االختالف بین صافي الدخل أو الخسارة وصافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 

  .ة من تقییم مصداقیة صافي الدخلأتمكن مستخدمي القوائم المالیة للمنش

المركز المالي للمؤسسة خالل الفترة، فقائمة  ىثر العملیات االستثماریة والتمویلیة علأتقییم . 4

لنقدیة توفر معلومات عن العملیات االستثماریة والتمویلیة لمستخدمي القوائم المالیة التدفقات ا

العدید من األسئلة المتعلقة بكیفیة تمویل التوسعات واستخدام  ىللمؤسسة تمكنھم من اإلجابة عل

 المتحصالت من بیع األصول وتوقیت وحجم القروض المطلوبة وغیرھا من األسئلة ومنھا

  ): 1264ص ،2003كیسو، (

  . ؟كیف زادت النقدیة بالرغم من تكبد المؤسسة خسائر خالل الفترة.أ

  .؟كیف یمكن تمویل التوسعات في اآلالت والمعدات. ب

كیف یمكن استخدام المتحصالت النقدیة من بیع اآلالت واألراضي وإصدار األسھم . ج

  .  ؟والسندات

  .؟د قیمة توزیعات إرباح األسھمالماذا لم تزد. د

  .؟كیف تمت عملیة تسویة دیون المؤسسة. ه

   ؟ما مقدار األموال المقترضة خالل العام. و

  أھمیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة 3-5

تعتبر المعلومات التي تتضمنھا قائمة التدفقات النقدیة ذات أھمیة بالنسبة لمستخدمي 

، 2005إبراھیم، (  ا لآلتينظرللمصارف التجاریة ومؤسسات األعمال األخرى القوائم المالیة 

  ):42ص

ن إعداد قائمة التدفقات النقدیة یساعد المؤسسة في تحدید المراحل التي تمر بھا في دورة أ. 1

، ؟حیاتھا، حیث یوضح ھل المؤسسة في مرحلة البدایة أو النمو السریع أو االستقرار أو االنحدار

ن مدلول صافي التدفقات أسة ، وویساعد في تقییم درجة المخاطر المرتبطة بأنشطة المؤس

  :النقدیة من أنشطة التشغیل یوضح ذلك حیث

ة ان المنشأ ىن ھذا یدل علإ، فًاإذا كان صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة سالب. أ

  .في مرحلة التوسع في استثماراتھا



  
  
  

 
ن أ ى، فان ھذا یدل علًاما إذا كان صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة موجبأ. ب

حیث قامت ببیع جزء من أصولھا الثابتة أو استثماراتھا لتغطیة  ،المنشاة في مرحلة انكماش

  . عجز في السیولة أو لسداد التزاماتھا

كان صافي  ؛ فإذان مدلول صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة یؤكد ذلكأو

ن ذلك إف ؛نتیجة للتوسع في االقتراض طویل األجل ًاموجب التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

  .وجود نشاط استثماري ىیدل عل

لعسر المالي خاصة عندما ل ن إعداد قائمة التدفقات النقدیة یساعد المؤسسة في التنبھ المبكرأ. 2

حقاق، تتجھ المؤسسة لإلفالس، وھذا ما ال توفره القوائم المالیة األخرى المعدة وفقا ألساس االست

المصروفات غیر  الحتسابإفالسھا نظرًا  ىن ذلك قد ال یؤدي إلإفإذا حققت المؤسسة خسائر ف

النقدیة مثل االستھالك ضمن مصاریف التشغیل المحددة للدخل، بینما النقص في النقدیة الالزمة 

  .إفالس المؤسسة ىجلھا قد یؤدي إلألسداد االلتزامات عندما یحین 

توفیر معلومات عن التدفقات النقدیة  علىلتدفقات النقدیة یساعد المؤسسة ن إعداد قائمة اأ. 3

ھو القیمة  ھن رأس المال المطلوب المحافظة علیرأس المال، وذلك نظرًا أل ىالتي تحافظ عل

ن التغیر في القیمة الحالیة یعبر عن صافي الدخل أو أالحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، و

  .ن ھذا األسلوب یستخدم حالیًا في قیاس القیمة االقتصادیة للمؤسسةأسارة خالل الفترة، والخ

ن إعداد قائمة التدفقات النقدیة یساعد المؤسسة في مقارنة األداء من خالل مقارنة القائمة عن أ. 4

 ىن إعداد القائمة ال یعتمد علأل. بمؤسسة أخرىسنوات متتالیة، أو مقارنة أداء المؤسسة 

وھذا ما یمیزھا عن القوائم المالیة المعدة وفقًا ألساس  ،معالجات محاسبیة مختلفة لنفس العملیة

ولكل منھا  ،تباعھا الحتسابھاقساط االستھالك ھناك عدة طرق یمكن أعند احتساب ف ،االستحقاق

یل صافي وفقًا للطریقة غیر المباشرة إلعداد القائمة یتم تحو ھنإالدخل، لذلك ف ىثر مختلف علأ

  ).  183، ص2007علي، (األساس النقدي باستبعاد ھذه اآلثار  ىالدخل من أساس االستحقاق إل

 ودراسة، )2002(الفضل ودراسة ، )1994(زكي دراسة  ات منھاولقد توصلت دراس

أن أھمیة إعداد قائمة  ىإل) 1990(العراقي  ودراسة، )2003(حسن  ودراسة، )1997(مبارك 

تكمن في توفیر معلومات لمستخدمي القوائم المالیة تساعدھم في اتخاذ القرارات  التدفقات النقدیة

تأثیر األنشطة  ىوتقییم كفاءة السیاسات المالیة واالستثماریة للمؤسسة، وكذلك سھولة التعرف عل

ن لمعلومات أومقارنة أنشطة المؤسسة وتقییمھا، و ،المختلفة في صافي الزیادة في النقدیة

في اتخاذ قرارات التقییم، كما یساعد تصنیف التدفقات  ًانقدیة من أنشطة التشغیل تأثیرالتدفقات ال



  
  
  

 
ومصادر تسدید القروض في  ،المحللین االئتمانیین في تحدید أسباب االقتراض ألنشطةالنقدیة 

  .  تاریخ استحقاقھا

  الدراسات السابقة  3-6

بحوث التي تناولت جوانبھا قائمة التدفقات النقدیة كانت محل دراسة للعدید من ال

المختلفة للقائمة، كأھمیة بیانات القائمة وتصنیفھا، وكیفیة عرضھا، وأھمیة إعدادھا 

واستخدامھا من خالل المعاییر المحاسبیة األمریكیة والدولیة المتعلقة بھا، وفیما یلي عرض 

 .   لما تم تجمیعھ من الدراسات التي لھا عالقة بموضوع ھذا البحث

معیار ب) 7(رقم  مقارنة معیار المحاسبة الدولي إلى بدراسة تھدف )1996(دھمش قام  

من الناحیة النظریة، ولقد عرضت تصنیف بعض بنود قائمة ) 95( المحاسبة األمریكي

ومقارنة تصنیفھا وفقًا لمعیار المحاسبة ) 7(التدفقات النقدیة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

تطرقت إلي تصنیف الفوائد المدفوعة والمقبوضة وأرباح األسھم  ، حیث)95(األمریكي 

یوجد أجماع في تصنیف ) 7(المستلمة واألرباح المدفوعة، فوفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

الفوائد المدفوعة والمقبوضة في المؤسسات المالیة حیث یتم تصنیفھا من ضمن أنشطة 

ات، بینما یختلف تصنیفھا في مؤسسات األعمال التشغیل نظرًا لطبیعة نشاط ھذه المؤسس

األخرى حیث تصنف الفوائد المدفوعة أما من ضمن أنشطة التشغیل لكونھا من العناصر 

المحددة لدخل المؤسسة أو من ضمن أنشطة التمویل لكونھا تمثل تكلفة الحصول على 

ستثمار لكونھا تمثل األموال، وتصنف أرباح األسھم المستلمة من ضمن أنشطة التشغیل أو اال

. عائد علي االستثمار، بینما تصنف توزیعات األرباح من ضمن أنشطة التشغیل أو التمویل

لھذه البنود حیث یتم وفقًا لمعیار المحاسبة ) 95(ویختلف تصنیف معیار المحاسبة األمریكي 

ضمن تصنیف الفوائد المدفوعة والمقبوضة وأرباح األسھم المستلمة من ) 95(األمریكي 

إلى أن معیار  الدراسة توصلت.  أنشطة التشغیل وتوزیعات األرباح من ضمن أنشطة التمویل

في تصنیف الفوائد المدفوعة والمقبوضة وأرباح  سمح بالبدائل قدالمحاسبة الدولي السابع 

حیث خالف المعیار األمریكي في السماح بتصنیف  ،األسھم المقبوضة وتوزیعات األرباح

 أو تشغیلیة،استثماریة  أنھا تدفقات نقدیة ىوأرباح األسھم المقبوضة عل ،بوضةالفائدة المق

خالف المعیار األمریكي في ، كما ولیست تدفقات نقدیة تشغیلیة كما وردت بالمعیار األمریكي

الفوائد المدفوعة وتوزیعات األرباح علي أنھا تدفقات نقدیة تمویلیة أو  السماح بتصنیف

تشغیلیة وتوزیعات  تدفقات نقدیةالمعیار األمریكي الفوائد المدفوعة تشغیلیة، حیث یصنف 

  .تمویلیة تدفقات نقدیةاألرباح 



  
  
  

 
التدفقات النقدیة  التي یمكن أن تضیفھا مقاییسالقوة التفسیریة ) 1996(الدھراوي اختبر 

الربح  بیانات ىباإلضافة إلمن األنشطة التشغیلیة واألنشطة االستثماریة واألنشطة التمویلیة 

مستخدمًا المعلومات الواردة في القوائم المالیة المنشورة للشركات المقیدة في . المحاسبي

أن مؤشرات  ىوتوصلت الدراسة إل. م1992إلي  م1989بورصة اإلسكندریة عن الفترة من 

والمعیار  ،95وفقًا للمعیار المحاسبي األمریكي رقم من خالل تصنیفھا قائمة التدفقات النقدیة

إلى تدفقات نقدیة من أنشطة التشغیل و تدفقات نقدیة من أنشطة  7محاسبي الدولي رقمال

لھ محتوى معلوماتي إضافي باإلضافة إلي الربح االستثمار و تدفقات نقدیة من أنشطة التمویل 

طراف األخرى في شرح وتفسیر االختالفات في أسعار المحاسبي بالنسبة للمستثمرین واأل

  .األسھم

الختالف بین تطبیق المعیار المحاسبي امقارنة  إلى )1998(دراسة الشامي  فتبینما ھد

) 104(و)102(و) 95( ة الخاصة بقائمة التدفقات النقدیةاألمریكی المعاییرو) 7(رقم  الدولي

في  المؤسسات المالیة ىوذلك بالتطبیق علعلى قائمة التدفقات النقدیة للمؤسسات المالیة، 

م 1998م إلى 1994راء الدراسة من خالل القوائم المالیة عن الفترة من الكویت، حیث قام بإج

وتوصل إلى أن االختالف في أسس التبویب بین المعیار  لثمانیة مصارف تجاریة كویتیة،

ؤدى إلى اختالف جوھري بین ة ذات العالقة یاألمریكی المعاییرو)  7(  رقم المحاسبي الدولي

والتمویل في قائمة التدفقات النقدیة  شطة التشغیل واالستثمارمكونات التدفقات النقدیة من أن

لمعیار المحاسبي للمصارف التجاریة، وعدم قابلیة مقارنة قائمة التدفقات النقدیة المعدة وفقًا 

ة ذات العالقة عن األمریكی مع قائمة التدفقات النقدیة المعدة وفقًا لمعاییر)  7(  رقم الدولي

   .لتجاریةتقییم أداء المصارف ا

في تقییم أداء  براز دور قائمة التدفقات النقدیةإبدراسة تھدف إلى ) 2001(قام عطیة   

، من خالل دراسة المؤشرات المستخرجة من قائمة التدفقات المؤسسات المالیة في مصر

إلى  الدراسة توصلت لقد و م،1999م إلى 1995النقدیة إلحدى عشرة شركة عن الفترة من 

قائمة التدفقات النقدیة تقوم بدور فعال في تقییم األداء، بما تقدمھ من مؤشرات  أن نتائج أھمھا

ال تقدمھا القوائم المالیة األخرى المعدة وفقا ألساس االستحقاق، وأوصت بضرورة  مالیة

لما یحققھ ذلك من تكامل في  ؛جراء عملیات التقییمإقائمة التدفقات النقدیة عند  ىاالعتماد عل

  . یم األداء بالمؤسسةنظام تقی

التحقق من فاعلیة قائمة التدفقات النقدیة في توفیر  إلى) 2003(دراسة حسن  ھدفت

المعلومات الالزمة التخاذ القرارات التقییمیة والتنبؤیة؛ بالتطبیق علي محللي االئتمان 



  
  
  

 
من  المصرفي في المصارف التجاریة، ومحللي االستثمار في األوراق المالیة في مصر، وذلك

خالل استمارة استبیان تم توزیعھا على مجموعة من المسؤولین عن قرارات منح ومتابعة 

االئتمان المصرفي، ومحللي االستثمار في األوراق المالیة، والمحللین المالیین بشركات 

السمسرة وبورصة األوراق المالیة في مدینتي اإلسكندریة والقاھرة، وتوصلت الدراسة إلى 

القرارات  في اتخاذكبر أأن معلومات التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل لھا تأثیر  نتائج أھمھا

والتغیر في رصید النقدیة  ،ن لمعلومات التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیةأ، وةلتقییمیا

القرارات التنبؤیة ، وأوصت بدراسة اإلفصاح عن التدفقات النقدیة في  اتخاذ فيكبر أ ًاتأثیر

  . مین أرف وشركات التالمصا

اختبار دور قائمة التدفقات النقدیة في منح االئتمان ) 2004(بوشعالة  حاول  

ركزت الدراسة . المصارف التجاریة العامة العاملة في لیبیا وذلك بالتطبیق على ؛المصرفي

على إدارة االئتمان لھذه المصارف، باإلضافة إلى الفروع الرئیسیة في مدینتي بنغازي 

أن تضمین قائمة التدفقات النقدیة مع القوائم المالیة للمنشأة ال یؤثر في  واستنتجت رابلس،وط

لعدم معرفة أھمیة قائمة التدفقات النقدیة من  وذلك نظرًا ،اتخاذ القرار المناسب لمنح االئتمان

  . التجاریة قبل متخذي قرار منح االئتمان بالمصارف 

تقییم إدارة التدفقات النقدیة في المصارف ) 2005(حاولت دراسة بوجواري كما 

التجاریة اللیبیة باستخدام النسب المالیة، ولقد شملت الدراسة كافة المصارف التجاریة العامة 

العاملة في لیبیا، وذلك من خالل دراسة القوائم المالیة المجمعة لتلك المصارف عن الفترة من 

من استخدام النسب المالیة في تقییم إدارة  م، وتوصلت إلى وجود جدوى2000م إلى 1991سنة 

التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة اللیبیة، وأوصت بتشجیع األبحاث على المصارف لما 

  .لھذا القطاع من دور فعال في تنشیط االقتصاد الوطني

لتطویر إعداد وتفسیر قائمة التدفقات  نموذجًا ) 2007(بینما اقترحت دراسة حماد 

في ظل  ،لزیادة فاعلیتھا في إدارة المخاطر المصرفیة ،في المصارف المصریة النقدیة

االختالفات بین المعاییر المختلفة إلعدادھا، ولتحقیق ھدف الدراسة تم توزیع استمارة استبیان 

ومدیري  ،ومستخدمي ھذه المعلومات ،معدي المعلومات المحاسبیة في المصارف ىعل

صارف وشركات االستثمار، كما تم دراسة عینة من المصارف االستثمار واالئتمان في الم

واستخراج بیانات صافي الدخل وصافي التدفقات النقدیة  ،نشطة التداول في البورصة المصریة

ًا ضعف ى أن ھناك، و توصلت الدراسة إلم2006 ىإل م2002من أنشطة التشغیل عن الفترة من 

  .تھاصارف المصریة في تقییم المخاطر وإداراستخدام قائمة التدفقات النقدیة في الم في



  
  
  

 
أھمیة قائمة التدفقات النقدیة في تحلیل  إلى إظھار) 2003(خربوش دراسة ھدفت    

وقیاس عالقة التدفقات النقدیة بالقیمة السوقیة  لمصارف والمؤسسات المالیة،الوضع المالي ل

انات أسعار األسھم لعینة تتكون للسھم، ولتحقیق ھدف الدراسة تم دراسة التقاریر المالیة وبی

 ىإل م1998مؤسسة مالیة مدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة عن الفترة من  16من 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین صافي التدفقات  ھأن ىوتوصلت الدراسة إل .م2001

عدم  ىرجع إلن ھذا یأو ،محل الدراسةللمصارف والمؤسسات والقیمة السوقیة للسھم  ،النقدیة

ان لألوراق المالیة بالمعلومات المحاسبیة والتدفقات النقدیة ارتباط أسعار األسھم في سوق عّم

یالء قائمة التدفقات النقدیة مزیدا ِإالمنشورة في القوائم المالیة، وقد أوصت الدراسة بضرورة 

ولقد . وائم المالیةأھمیتھا لمستخدمي الق ىإلبراز وتأكید مد ،من االھتمام من قبل الباحثین

 بالرغم من اختالف) 2003(دراسة الخداش التي توصلت إلیھا  مع النتائجالنتائج ھذه اتفقت 

من جمیع الشركات ) 2003(حربوش حیث تكون مجتمع الدراسة لدراسة ؛ الدراسة مجتمعي

تتكون وتم دراسة عینة  ،سوق عمان لألوراق المالیة المساھمة الصناعیة األردنیة المدرجة في

  .شركة صناعیة ولنفس الفترة 75من 

اختبار طبیعة العالقة بین التدفقات النقدیة والعائد  ىإل) 1998(ھدفت دراسة الخالیلة 

ومعرفة ما إذا كانت العالقة بینھما تتأثر بطول فترة احتساب العائد، ولقد تم  ،علي السھم

في سوق عمان لألوراق شركة صناعیة مدرجة  31عینة تتكون من  ىتطبیق الدراسة عل

. م1994إلي  م1985من خالل دراسة البیانات المالیة لتلك الشركات عن الفترة من  ؛المالیة

السھم للشركات محل  ىال توجد عالقة بین التدفقات النقدیة والعائد عل ھتوصلت الدراسة إلي أن

حداد ودعمت دراسة  .العائدن ھذه العالقة ال تتحسن بزیادة الفترة الزمنیة المتعلقة بأو ،الدراسة

عالقة بین التدفقات النقدیة من أنشطة  في عدم وجود) 1998(الخالیلة  دراسة نتائج) 2001(

بالرغم من اختالف الفترة الزمنیة التي  ،السھم ىوبین العائد عل ،التشغیل واالستثمار والتمویل

شركة  44الدراسة من حیث تم تجمیع بیانات وعدد الشركات المشاركة،  ،شملتھا الدراسة

  .م1998الي م1992مدرجة في سوق عمان لألوراق المالیة عن الفترة من 

لتدفق ادراسة العالقة بین محتوى معلومات  ىبدراسة تھدف إل) 1999(قام الفضل 

شركة مساھمة   25أجریت الدراسة على . النقدي وعوائد األسھم للشركات المساھمة العراقیة

 5و  ،شركة مساھمة صناعیة 17منھا  ،األوراق المالیة ببغدادعراقیة مدرجة في سوق 

 م1992شركات مساھمة فندقیة وسیاحیة عن الفترة من  3و ،مساھمة زراعیة شركات



  
  
  

 
نھ ال توجد عالقة واضحة بین التدفقات النقدیة وعوائد أ ى، وتوصلت الدراسة إلم1996ىإل

  .لطویلاألسھم للشركات عینة الدراسة في األمدین القصیر وا

رباح مة البیانات المالیة المتمثلة في األَءمال ىبدراسة مد) 2007(كما قام الرجبي 

المحاسبیة و التدفقات النقدیة للتنبؤ بأسعار أسھم شركات الخدمات المساھمة المدرجة في سوق 

ان عمان لألوراق المالیة، وذلك من خالل دراسة التقاریر المالیة التي تصدر عن سوق عّم

ن أ ىتوصلت الدراسة إل .م2004 ىإل م2000شركة عن الفترة من  219لعدد  ،راق المالیةلألو

ن المستثمرین في أ ىالمتغیرات المحاسبیة مجتمعة مالئمة لتحدید أسعار األسھم، وھذا یشیر إل

  .ان لألوراق المالیة یستخدمون البیانات المحاسبیة لتحدید أسعار األسھمسوق عّم

محل قائمة التغیر في  یمكن أن تحلقائمة للتدفقات النقدیة ) 1990a(اقترح العراقي و

المركز المالي موضحًا كیفیة اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بھا، مستخدمًا القوائم المالیة 

شركة مساھمة كویتیة مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة عن الفترة  25المنشورة لعدد 

یمكن إعداد وعرض قائمة التدفقات  ھأن ىالدراسة إل توصلتو، م1987إلي  م1984من 

النقدیة لتحل محل قائمة التغیر في المركز المالي كقائمة مالیة مكملة للقوائم المالیة األخرى، 

  .تباع الطریقة المباشرة إلظھار التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیلاكما أوصت الدراسة ب

في  ،لقائمة التدفقات النقدیة ًامقترح ًاذجنمو) 1991(كما اختبرت دراسة الجوھري 

 ،واتخاذ القرارات ،تحلیل بیانات التدفقات النقدیة وتأكید دورھا في التنبؤ ىدراسة تھدف إل

من خالل تطبیق القائمة  وتحلیل بیانات التدفقات النقدیة بالمقارنة مع بیانات الربح المحاسبي،

ولقد توصلت  م،1990اعات الكیماویة عن سنة المقترحة علي البیانات المالیة لشركة الصن

أن المعلومات التي تحتویھا قائمة التدفقات النقدیة تعتبر أفضل من معلومات قائمة  ىالدراسة إل

ن أالتقدیرات، و ىن األرباح المحاسبیة أكثر عرضھ للتشویھ العتمادھا علنظرًا أل  ؛الدخل

  .  وضوعیةمعلومات التدفقات النقدیة تمتاز بالبساطة والم

أھمیة المقاییس  ىمد واختبر ،قائمة للتدفقات النقدیة) 1993(محمد  ت دراسةاقترحلقد 

المستمدة منھا لمستخدمي القوائم المالیة مقارنة بالمقاییس المستمدة من القوائم المالیة المعدة 

ل شركة مصریة تمث12 أساس االستحقاق، وذلك من خالل تطبیق القائمة المقترحة علي ىعل

و قائمة الدخل  ،البیانات المالیة المتمثلة في المیزانیة ىمعتمدة عل ،معظم الصناعات في مصر

 ى، كما تم تطبیق القائمة المقترحة علم1992 ىإل م1990والموازنة النقدیة عن الفترة من 

أن  عن، وأسفرت نتائج الدراسة م1992إلي  م1988شركة مصر لأللمنیوم عن الفترة من 



  
  
  

 
مة التدفقات النقدیة وما یمكن استنتاجھ منھا من مقاییس ومؤشرات یساعد في إعداد قائ

اإلفصاح عن الكثیر من المعلومات الضروریة التي لم توفرھا القوائم المالیة المعدة وفقًا 

  .  ألساس االستحقاق والمقاییس المستمدة منھا

 ،عن التدفقات النقدیة تقییم فاعلیة اإلفصاح ىبدراسة تھدف إل) 1997(قام مبارك بینما 

 ؛من خالل قائمة التدفقات النقدیة المقترحة من قبل الھیئة العامة السعودیة للمحاسبین القانونیین

ولتحقیق ھدف  .جدوى المعلومات المضافة التي توفرھا قائمة التدفقات النقدیة ىللتعرف عل

 ،الشركات المساھمة السعودیةشركة من  13الدراسة تم استخدام القوائم المالیة المنشورة لعدد 

ن معلومات قائمة التدفقات أ ى، ولقد خلصت الدراسة إلم1996إلي  م1992عن الفترة من 

النقدیة تعكس تقییمًا للسیاسات المالیة واالستثماریة المتبعة في الشركات محل الدراسة، كما 

ضمن القوائم المالیة أھمیة اإلفصاح عن معلومات قائمة التدفقات النقدیة  ىقدمت دلیًال عل

  . المنشورة

بیان أھداف ووظائف عرض قائمة التدفقات  ىإل) 1999(ھدفت دراسة جاموس و

نتائج أھمھا  ىإلالدراسة وتوصلت  .واقتراح نموذج لتطبیقھا في الشركات السوریة ،النقدیة

وذلك  ،عدم إعداد قائمة التدفقات النقدیة في الشركات السوریة حتى تاریخ إجراء الدراسة

وأوصت الدراسة . عدم تضمین النظام المحاسبي السوري مفھوم األساس النقدي ىیرجع إل

والبدء في إعداد قائمة التدفقات النقدیة وإلزام  ،بضرورة تعدیل النظام المحاسبي السوري

  .  الشركات بإعدادھا نظرًا ألھمیتھا

وحید ونشر قائمة إبراز أھمیة إعداد وت ىبدراسة تھدف إل) 1994(قام زكي  لقد

التدفقات النقدیة للشركات في استنتاج المؤشرات التي تساعد مستخدمي القوائم المالیة التخاذ 

القرارات المناسبة، ولتحقیق ھدف الدراسة تم تجمیع القوائم المالیة المتمثلة في المیزانیة 

اد قائمة وإعد م1993ىال م1983الشركات المصریة عن الفترة من  ىوقائمة الدخل ألحد

 ىوتحلیل نتائجھا، ولقد توصلت الدراسة إل ،التدفقات النقدیة لھذه الشركة عن الفترة المذكورة

تأثیر األنشطة المختلفة  ىسھولة التعرف عل ىإل ىن إعداد قائمة التدفقات النقدیة للشركة أدأ

تلفة وتقییمھا، وكذلك ساعد في المقارنة بین أنشطة الشركة المخ ،في صافي الزیادة في النقدیة

نظرًا لمساعدتھا متخذي القرارات  ،وأوصت الدراسة بأھمیة إعداد ونشر قائمة التدفقات النقدیة

  .في اتخاذ القرارات السلیمة



  
  
  

 
عداد قائمة إبدراسة تھدف إلى تطویر النظام المحاسبي لخدمة ) 2002(قام عبدالمولي و

والمزاولین لمھنة المحاسبة والمراجعة في ، بالتطبیق على الشركات المساھمة، التدفقات النقدیة

محاسبًا  355شركة، و 367مصر، وذلك من خالل استمارة استبیان تم توزیعھا على 

عداد قائمة التدفقات النقدیة مباشرة من واقع إأن  إلى نتائج أھمھا ت الدراسةتوصلو ومراجعًا،

تریة من أساس االستحقاق دون الحاجة إلى تسویات لتحویل األرصدة الدف ،أرصدة الحسابات

، وأوصت الدراسة عداد قائمة التدفقات النقدیةإیسھم في سھولة فھم و ؛إلى األساس النقدي

  .بضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدیة

إظھار أھمیة اإلفصاح عن معلومات التدفقات  ىإل) 2002(وھدفت دراسة الفضل 

شركة صناعیة  25 ـالتقاریر المالیة المعدة ل النقدیة لمستخدمي التقاریر المالیة، معتمدة على

وإعداد قائمة التدفقات النقدیة لتلك الشركات عن  م1996 ىإل م1994عراقیة عن الفترة من 

ن تضمین قائمة التدفقات النقدیة ضمن القوائم المالیة التي أ ىالفترة، وتوصلت الدراسة إل

كما عن كفاءة السیاسات المالیة للشركة،  یوفر معلومات لمستخدمي تلك القوائم ،تعدھا الشركة

  .أوصت الدراسة بضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدیة

باختبار محتوى المعلومات في قائمة التدفقات النقدیة  قامت )1990(العراقي دراسة 

أھمیتھا لمستخدمي القوائم المالیة المنشورة، وذلك من خالل استخدام القوائم المالیة  ىومد

وتوصلت الدراسة . م1987شركة من الشركات المساھمة الكویتیة عن سنة  25رة لعدد المنشو

 ؛التمویلو االستثماروتدفقات نقدیة من أنشطة التشغیل  ىأن تصنیف التدفقات النقدیة إل ىإل

ن یساعد في تقییم السیاسات المالیة للشركة، كما أن ھذا التصنیف یمكن المحلل أیمكن 

  .ومصادر تسدید القروض في تاریخ استحقاقھا ،أسباب االقتراض االئتماني من تحدید

إعداد قائمة التدفقات النقدیة لشركتین صناعیتین ) 2003(بینما حاولت دراسة العمراني 

، م1997 ىإل م1987وھما الشركة العربیة لتصنیع وتعبئة المشروبات عن الفترة من  تینلیبی

، من مجتمع م1999ىإل م1990اعیة عن الفترة من عام والشركة اللیبیة المالطیة للتنمیة الصن

أھمیة المعلومات التي تتضمنھا القائمة  ىیتكون من خمس شركات صناعیة، بھدف التعرف عل

عدة نتائج من أھمھا عدم مقدرة إدارات تلك  ىبالنسبة لتلك الشركات، ولقد توصلت الدراسة إل

ئمة التدفقات النقدیة في اتخاذ القرارات، أو استعمال المعلومات المستمدة من قا ىالشركات عل

إعداد  ىعدم تدریب العاملین بتلك الشركات عل ىلتقییم السیولة والربحیة، وذلك یرجع إل

  .   وتفسیر القائمة



  
  
  

 
وبعض المؤشرات  ،استخدام قائمة التدفقات النقدیة )2000( تناول زوبيجانبھ  ومن

وذلك من خالل توزیع  اللیبیة، الشركات الصناعیةكفاءة و  ربحیةو المالیة في تقییم سیولة 

 ، على ست شركات صناعیة،یةثالثة نماذج مقترحة لقائمة التدفقات النقدیة لثالث سنوات متتال

عداد قائمة التدفقات النقدیة من قبل اإلدارات المالیة بالشركات إیتم  ال ھوقد بینت الدراسة بأن

إلزام ھذه الشركات عدم و ،من قبل جھات خارجیة لعدم طلب القائمة نظرًا ؛محل الدراسة

، وأوصت ن الكوادر بھذه الشركات مؤھلة إلعداد ھذه القائمةأبالرغم من  وذلك ،بإعدادھا

  .الدراسة بإلزام الشركات بإعداد قائمة التدفقات النقدیة من قبل الجھات ذات العالقة

 ىة التدفقات النقدیة علاحتواء قائم ىاختبار مد ىإل) 1999(ھدفت دراسة األمین 

ة عن الفترة المعدة عنھا القوائم المالیة، أمعلومات تساعد المستثمرین في قیاس أداء المنش

 19 الدراسة أجریت على .رباح مستقبلیة ومواجھھ التزاماتھاأتحقیق  ىة علأومقدرة المنش

صلت ، وتوم1997 ىإل م1992شركة سعودیة مدرجة في بورصة الریاض عن الفترة من 

ن المعلومات المستمدة من قائمة التدفقات النقدیة تلعب دورًا كبیرًا في ترشید قرارات أ ىإل

  .القوائم المالیة األخرى ىاألمر الذي یتطلب ضرورة إعدادھا باإلضافة إل ؛المستثمرین

العالقة بین صافي نتیجة نشاط الوحدة و صافي ) 1993(عبد الفتاح  تناولت دراسة      

في قیاس مقدرة الوحدة  ھوتوضیح األساس الذي یمكن االعتماد علی ،ت النقدیةالتدفقا

، ىوتحدید قیمة الوحدة االقتصادیة من ناحیة أخر ،رباح من ناحیةألتحقیق ا ىاالقتصادیة عل

 ىإل م1988وذلك من خالل دراسة البیانات المالیة لشركتین مصریتین عن الفترة من 

ن طبیعة نشاط الوحدة االقتصادیة یؤثر في صافي نتیجة إ ى، وتوصلت الدراسة إلم1993

  .صافي التدفقات النقدیة للوحدة االقتصادیة ىوھذا بدورة یؤثر عل ،النشاط

 ىوالتعرف عل ،دراسة وتحلیل بیانات التدفقات النقدیة) 1996(بینما حاول الوابل 

إظھار أھمیة المعلومات و ،ومدى أھمیتھا في قرارات االستثمار واالقتراض ،دورھا في التنبؤ

اإلضافیة لقائمة التدفقات النقدیة التي ال یمكن استنباطھا بطریقة مباشرة من القوائم المالیة 

عدة  ىإل ت الدراسةاألخرى، وذلك من خالل عرض للممارسة السائدة في السعودیة، و توصل

داللة لمتخذي  اذ ًاالمینتائج أھمھا أن لكل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة محتوى إع

 ًان لقائمة التدفقات النقدیة محتوى معلوماتیأو. ن كًال منھما ال تقدم بدیًال لألخرىأالقرارات، و

  .  قد ال یستطیع مستخدمو القوائم المالیة استنباطھ من قائمتي الدخل والمیزانیة ًاإضافی



  
  
  

 
ومات التدفقات النقدیة تقییم فاعلیة اإلفصاح عن معل ىإل) 2000(ھدفت دراسة السید و

الذي یعتبر ترجمة حرفیة لمعیار المحاسبة  4وفقًا لما ورد في معیار المحاسبة المصري رقم 

-قائمة الدخل( مقارنة بالمعلومات المحاسبیة المعدة وفقًا ألساس االستحقاق ،7الدولي رقم

ورصتي القاھرة بب مدرجة شركة 61مستخدمًا القوائم المالیة المنشورة لعدد ). المیزانیة

محتوى  ھناكنتائج أھمھا أن  عنأسفرت الدراسة . م1997،م1998واإلسكندریة عامي 

والمعلومات ) المیزانیة-قائمة الدخل( للمعلومات المحاسبیة المعدة وفقًا ألساس االستحقاق

ذا ثر ھأوینعكس  ،المضافة في قائمة التدفقات النقدیة طبقًا لما ھو وارد في المعیار المحاسبي

  .سلوك عوائد األسھم ىالمحتوى عل

تقدیم دلیل حول تأثیر نمو الشركة، وحجمھا، ودرجة ) 2008(وحاولت دراسة دراغمة 

الرفع المالي بھا علي المحتوى المعلوماتي لألرباح المحاسبیة والتدفقات النقدیة من أنشطة 

بورصة عّمان من خالل  التشغیل، وذلك بالتطبیق على الشركات الصناعیة األردنیة المدرجة في

شركة صناعیة مدرجة في  31التقاریر المالیة والنشرات الصادرة عن بورصة عّمان لعدد 

توصلت الدراسة إلى وجود محتوى . م2002م إلى 1998بورصة عّمان عن الفترة من 

 ،7معلوماتي لألرباح المحاسبیة وقائمة التدفقات النقدیة وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم

ویزداد ھذا . وخاصة الجزء الخاص بالتشغیل في القائمة الذي یعطي قوة تفسیریة إضافیة

  .المحتوى للشركات عالیة النمو وصغیرة الحجم وذات الرفع المالي المنخفض

تأثیر إشارة كل من األرباح المحاسبیة ) 2008(بینما اختبرت دراسة جبر والربعي 

في المحتوى المعلوماتي لھما، وذلك من خالل دراسة  والتدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

للشركات المساھمة الصناعیة والخدمیة األردنیة المدرجة في سوق عّمان  ةالتقاریر المالی

شركة خدمیة عن  27شركة صناعیة، و  61شركة، منھا  88لألوراق المالیة التي یبلغ عددھا 

وجود محتوى معلوماتي لألرباح  م، وتوصلت الدراسة إلى2003م إلى 1993الفترة من 

المحاسبیة  والتدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل عندما یكونان موجبین، وعدم وجود محتوى 

  .معلوماتي لھما عندما یكونان سالبین

إلى دراسة العالقة بین كلًّ من التدفقات النقدیة ) 2008(ھدفت دراسة حمدان وآخرین  

لمحاسبي وبین العائد على السھم، وذلك من خالل تجمیع من أنشطة التشغیل وصافي الدخل ا

 70شركة مدرجة في سوق عّمان لألوراق المالیة، منھا  111البیانات المالیة لعینة تتكون من 

م، وتوصلت الدراسة إلى 2003م إلى 1996شركة خدمیة عن الفترة من  41شركة صناعیة، و 

ائد على السھم للشركة في سوق األوراق المالیة؛ أن صافي الدخل یلعب دورًا مھمًا في تحدید الع



  
  
  

 
مقارنة بالدور الضعیف الذي تلعبھ التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل لتحدید ھذا العائد، وأن 

  .ذلك یرجع إلى تأثر التدفقات النقدیة التشغیلیة بعامل الوقت

یة في عملیة مة مؤشرات التدفقات النقدءمال ىدراسة مد) 2002(بینما حاول إبراھیم 

ھیئة بمختلف األنشطة االقتصادیة في مصر، وذلك من خالل  62إعادة الھیكلة المالیة لعدد 

دراسة المؤشرات التي تم استنباطھا من التقاریر المالیة المنشورة لتلك الھیئات عن الفترة من 

في ن مؤشرات التدفقات النقدیة تكشف الخلل أ ى، وتوصلت الدراسة إلم1998 ىإل م1993

ن أویمكن االعتماد علیھا في التنبؤ بأسباب ومواطن الخلل في الھیكل المالي، و ،الھیاكل المالیة

  .مؤشرات التدفقات النقدیة مالئمة إلعادة ھیكلة أنشطة الھیئات االقتصادیة

مة ووقتیة َءفقد قام بدراسة تھدف إلى تحلیل العالقة بین مال) 2006(أما الشرایري 

على قائمة التدفقات النقدیة في الشركات الصناعیة  ؛معلومات المحاسبیةواعتمادیة نظم ال

وذلك من خالل استمارة استبیان تم  ،المساھمة العامة األردنیة المسجلة في سوق عمان المالي

دینار، وتوصل إلى أن ھناك عالقة  مالیین 10شركة یزید رأس مالھا عن  50توزیعھا على 

وقائمة التدفقات النقدیة  ،واعتمادیة نظم المعلومات المحاسبیة مة ووقتیةَءإیجابیة بین مال

للشركات المشاركة بالدراسة، وأوصت بإجراء دراسات مماثلة على القطاعات األخرى مثل 

  .المصارف

یوضح التحلیل المقارن للدراسات السابقة، أنھ بالرغم من اختالف الفترات الزمنیة التي 

وصلت إلى نتائج متقاربة بحیث توصل أغلبھا إلى أن لقائمة غطتھا ومجتمعاتھا، إال أنھا ت

التدفقات النقدیة دورًا فعاًال في تقییم أداء المؤسسات، واتخاذ القرارات المختلفة بالمؤسسة، وأن 

لقائمة التدفقات النقدیة محتوى معلوماتیًا ال یمكن الوصول إلیھ من القوائم المالیة األخرى التي 

یالئھا مزیدًا من أا أوصى أغلبھا بضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدیة، و تعدھا المؤسسة، كم

  .االھتمام في البحوث، وخاصة في المصارف

  قائمة التدفقات النقدیة والموازنة النقدیة 3-7

توضح الموازنة النقدیة أثر الخطة الموضوعة للمؤسسة عن السنة المالیة القادمة على 

إلى تحقیق التوازن بین المقبوضات والمدفوعات المتوقعة، وإظھار ما التدفقات النقدیة، وتھدف 

یترتب علیھا من فائض یجب استثماره، أو عجز یجب توفیره، وذلك من خالل التاریخ المتوقع 

التي قد تتعرض لھا، واالستفادة من  تلحدوثھا، وبذلك یمكن للمؤسسة أن تتحاشى االختناقا

  .ة الزائدة عن حاجتھاالفرص المتاحة الستثمار النقدی



  
  
  

 
ویتم استخدام الموازنة النقدیة من قبل اإلدارة كأداة للتخطیط لمعالجة العجز أو الفائض  

النقدي إن وجد، كما یمكن استخدامھا من قبل اإلدارة كأداة للرقابة، وذلك من خالل مقارنة 

ات بینھا إن وجدت وتحلیلھا التدفقات النقدیة المقدرة بالتدفقات النقدیة الفعلیة، وتحدید االنحراف

  .ودراسة األسباب التي أدت إلیھا

وعند إعداد الموازنة النقدیة یتم مراعاة التوزیع الزمني للتدفقات النقدیة، بحیث ال یكتفي 

بأن تظھر التدفقات النقدیة لسنة كاملة، بل تقسم السنة إلى فترات قد تكون أسبوعیة أو شھریة أو 

شاط، وھذا ال یعني توزیع التدفقات النقدیة بشكل متساٍو خالل السنة ربع سنویة، وذلك حسب الن

  ).19، ص1998حجازي، (إنما یتم توزیعھا على حسب توقع حدوث التدفق فعًال 

أما قائمة التدفقات النقدیة فإنھا توضح أثر عملیات المؤسسة علي تدفقاتھا النقدیة الفعلیة   

ام معلوماتھا داخلیَا من قبل إدارة المنشأة ومن قبل أطراف عن الفترة المعدة عنھا، كما یتم استخد

خارجیة، لتقییم مقدرة المنشأة على توفیر النقدیة، والحكم على سیولة المؤسسة ومرونتھا المالیة 

وعند إعدادھا یتم تقسیم أنشطة المؤسسة إلى األنشطة التشغیلیة، ). 19، ص1998حجازي، (

و یمكن التفرقة بین قائمة التدفقات النقدیة والموازنة . التمویلیة واألنشطة االستثماریة، واألنشطة

  ).2-3(النقدیة من حیث المضمون والھدف والشكل واالستخدام وفقًا للجدول رقم 

  الفرق بین قائمة التدفقات النقدیة والموازنة النقدیة) 2-3(الجدول رقم 

  نة النقدیةالمواز        قائمة التدفقات النقدیة       البیان     

  تتضمن بیانات تقدیریة      تتضمن بیانات فعلیة       من حیث المضمون     

  من حیث الھدف       

تھدف إلى تقییم مقدرة المؤسسة 

على توفیر السیولة وتحقیق 

  المرونة المالیة

تھدف إلى موازنة المقبوضات 

والمدفوعات النقدیة ومعالجة 

  االنحرافات إن وجدت

  یث الشكلمن ح       

یتم تقسیم العملیات التي تقوم بھا 

المؤسسة إلى أنشطة تشغیلیة 

  واستثماریة وتمویلیة

یتم تقسیم السنة إلى فترات    

  متساویة

  من حیث االستخدام     

تستخدم داخلیًا من قبل اإلدارة، 

كما یتم استخدامھا خارجیًا من 

  قبل مستخدمي القوائم المالیة

  بل اإلدارةتستخدم داخلیًا من ق

  من إعداد الباحث :المصدر



  
  
  

 
  قائمة التدفقات النقدیة وقائمة الدخل 3-8

توضح قائمة الدخل نتیجة أعمال المؤسسة خالل فترة معینة، وذلك من خالل مقابلة 

إیرادات الفترة بمصروفاتھا وفقَا ألساس االستحقاق، فیتم استقطاع المصروفات التي تخص 

دیة، ومقابل المصروفات، أو استالم نقدیة الفترة من إیرادات تلك الفترة؛ بغض النظر عن دفع نق

بینما توضح قائمة التدفقات النقدیة المقبوضات والمدفوعات النقدیة للمؤسسة . مقابل الخدمات

خالل نفس الفترة التي تم إعداد قائمة الدخل عنھا وفقًا لألساس النقدي، الذي یستبعد بموجبھ 

ینتج عنھا مقبوضات أو مدفوعات نقدیة خالل  اإلیرادات والمصروفات الخاصة بالفترة، التي لم

  . الفترة

فقائمة الدخل تھدف إلى تقییم مقدرة المؤسسة على تحقیق أرباح من عملیاتھا التشغیلیة، 

وقائمة التدفقات النقدیة تھدف إلى تقییم مقدرة المؤسسة على سداد التزاماتھا وتحقیق مرونتھا 

ب االعتماد على المؤشرات التي یتم استخالصھا من كال المالیة، فالتقییم السلیم للمؤسسة یتطل

ولقد توصلت دراسات مثل دراسة ) 19، ص1998حجازي، (القائمتین، ولیس من واحدة منھا 

، ودراسة دراغمة )1996(، ودراسة الدھراوي )2000(، ودراسة السید )1996(الوابل 

منھما محتوى إعالمي ذو داللة  إلى أن أیًا من القائمتین ال تغنى عن األخرى، فلكل) 2008(

وأن لقائمة التدفقات النقدیة محتوى معلوماتیًا إضافیًا قد ال یستطیع مستخدمو . لمتخذي القرارات

أن إلى ) 1991(القوائم المالیة استنباطھ من قائمة الدخل، كما توصلت دراسة الجوھري 

من معلومات قائمة الدخل، نظرًا الن المعلومات التي تحتویھا قائمة التدفقات النقدیة تعتبر أفضل 

األرباح المحاسبیة أكثر عرضة للتشویھ العتمادھا على التقدیرات، وأن معلومات التدفقات 

  .النقدیة تمتاز بالبساطة والموضوعیة

، ودراسة )2003(، ودراسة الخداش )1999(بالمقابل، توصلت دراسة الفضل  

، ودراسة الرجبي )2001(ودراسة حداد ، )1998(، ودراسة الخالیلیة )2003(خربوش 

، إلى أن األرباح المحاسبیة تلعب دورًا مھماًً في )2008(ودراسة حمدان وآخرین ) 2007(

تحدید العائد على السھم للمؤسسة في سوق األوراق المالیة مقارنة بالدور الضعیف الذي تلعبھ 

ماد المستثمرین على األرباح التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل، وأن ذلك یرجع إلى اعت

المحاسبیة في تحدید أسعار األسھم، ومن حیث العالقة بین صافي نتیجة النشاط وصافي التدفقات 

إلى أن صافي نتیجة النشاط تتأثر بطبیعة نشاط ) 1993(النقدیة، بینما توصلت دراسة عبدالفتاح 

ومما سبق یمكن حصر أھم  .دیةالوحدة االقتصادیة، وھذا بدوره یؤثر في صافي التدفقات النق

  ).3-3(أوجھ االختالف بین القائمتین في الجدول 



  
  
  

 
  أھم أوجھ االختالف بین قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدیة) 3-3(الجدول 

  قائمة التدفقات النقدیة  قائمة الدخل  البیان

  اس النقديیتم إعدادھا وفقًا لألس  یتم إعدادھا وفقًا ألساس االستحقاق  أساس اإلعداد

  مضمون القائمة
تتضمن القائمة بیانات عن اإلیرادات 

  والمصروفات التي تخص الفترة

تتضمن القائمة بیانات عن 

المقبوضات والمدفوعات النقدیة 

  الفعلیة

  شكل القائمة

تعرض البیانات المحددة لدخل المؤسسة 

صافي المبیعات، و تكلفة (خالل العام 

صروفات المبیعات، و مجمل الدخل، وم

  )التشغیل

تعرض العملیات التي تقوم بھا 

المؤسسة مقسمة إلى أنشطة 

  تشغیلیة، واستثماریة وتمویلیة

  الغرض من إعداد القائمة
تقییم مقدرة المؤسسة على تحقیق أرباح من 

  عملیاتھا التشغیلیة خالل الفترة

تقییم مقدرة المؤسسة على سداد 

  التزاماتھا وتحقیق مرونتھا المالیة

  من إعداد الباحث: لمصدرا

  األسباب التي أدت إلى إقرار إعداد قائمة التدفقات النقدیة  3-9

تعتبر قائمة التدفقات النقدیة من القوائم المالیة الحدیثة مقارنة بقائمة الدخل وقائمة 

 م إال1961وبالرغم من أن الھیئات العلمیة والمھنیة اھتمت بھا اعتبارًا من عام . المركز المالي

أنھا مرت خالل فترة وجیزة من الزمن بتغیرات سریعة من حیث طریقة إعدادھا، ومحتویاتھا، 

واألساس المستخدم في إعدادھا، ولقد كانت ھذه التغیرات استجابة الحتیاجات مستخدمي القوائم 

  .المالیة

قم فمن خالل التطورات التاریخیة لقائمة التدفقات النقدیة یتضح أن المعیار المحاسبي ر

الذي تلتھ عدة إصدارات من  FASBالصادر عن مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي  95

) IASC(الصادر عن لجنة معاییر المحاسبة الدولیة  7الھیئات، منھا معیار المحاسبة الدولي رقم

س كان بدایة الستخدام األساس النقدي في إعداد إحدى القوائم المالیة المنشورة، وتحول عن أسا

وبموجب ھذه . االستحقاق الذي كان یسیطر على إعداد جمیع القوائم المالیة المنشورة

اإلصدارات تم إلزام المنشآت بإعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لألساس النقدي، بدًال من إعداد 

، )684، ص1990عاشور، (قائمة التغیر في المركز المالي المعدة وفقًا ألساس االستحقاق 

ضھا للعدید من االنتقادات؛ لعدم بیانھا مفھومًا واضحًا ومحددًا للمقصود بمصطلح األموال، لتعر

حیث تركت الحریة للمؤسسة في المفاضلة بین أربعة مفاھیم لألموال وھي النقدیة، أو النقدیة 

ل مضافًا إلیھا البنود القریبة من النقدیة كاالستثمارات قصیرة األجل، أو األصول سریعة التحو



  
  
  

 
ھذا باإلضافة إلى ما تعرض إلیھ مفھوم رأس المال العامل من . إلى نقدیة، أو رأس المال العامل

انتقادات لعدم مقدرتھ علي التنبؤ بمقدرة المؤسسة على سداد التزاماتھا، باعتباره مقیاسًا ضعیفًا 

ى نقدیة، للسیولة؛ لتضمنھ بنودًا مثل المصروفات المستحقة، وبعض األصول بطیئة التحول إل

  :مثل المخزون والمدینین، كما كان الستخدام األساس النقدي مبررات قویة منھا

  .استمرار وتزاید مستوى مدیونیة عدد كبیر من المؤسسات. 1

 .تزاید موجة اإلفالس التي تعرضت لھا المؤسسات وأزمة السیولة. 2

  ).13، ص2003حسن، (تزاید االتجاه نحو رسملة وتأجیل الكثیر من المصروفات . 3

إلى أن قائمة التدفقات النقدیة تقوم ) 1993(محمد  دراسةو) 2001(وتوصلت دراسة عطیة 

بدور فعال في تقییم األداء بما تقدمھ من مقاییس ومؤشرات مالیة، ما یساعد فى إلفصاح عن 

ساس الكثیر من المعلومات الضروریة التي ال یمكن توفرھا في القوائم المالیة المعدة وفقًا أل

إلى أنھ یمكن إعداد قائمة التدفقات النقدیة ) 1990a(االستحقاق، كما توصلت دراسة العراقي 

وحیث إن قائمة التدفقات النقدیة قد حلت محل قائمة . لتحل محل قائمة التغیر في المركز المالي

  ).4-3(التغیر في المركز المالي، فیمكن توضیح االختالفات بینھما من خالل الجدول رقم 

  االختالفات بین قائمة التغیر في المركز المالي وقائمة التدفقات النقدیة) 4-3(الجدول رقم 

  قائمة التدفقات النقدیة  قائمة التغیر في المركز المالي  البیان

  النقدیة ومعادالت النقدیة  رأس المال العامل  تعریف األموال

  أھداف القائمة
التقریر عن التغیر في رأس المال 

  ملالعا

توفیر معلومات عن المقبوضات 

  والمدفوعات النقدیة

  شكل القائمة 
عرض مصادر واستخدامات رأس 

  المال العامل

عرض التدفقات النقدیة وفقَا لألنشطة 

  التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة

  أساس العرض 

الطریقة غیر المباشرة في عرض 

األنشطة التشغیلیة ھي األكثر 

  انتشارًا

خدام الطریقة المباشرة في یفضل است

عرض األنشطة التشغیلیة كما یسمح 

  باستخدام الطریقة غیر المباشرة

  یقرر عنھا في جدول منفصل  یقرر عنھا في صلب القائمة  العملیات غیر النقدیة

  غیر مطلوب  یجب التقریر عنھ في صلب القائمة  جدول رأس المال العامل

  164، ص1990عراقي : المصدر



  
  
  

 
االختالفات الموضحة أعاله یتضح أن استخدام معلومات القوائم المالیة المعدة فمن خالل 

وفقًا ألساس االستحقاق ال یعتبر كافیًا لتقییم المؤسسات، فبالرغم من النجاح الذي قد تحققھ 

المؤسسة إال أنھا قد تتعرض لإلفالس نتیجة لعدم توفر معلومات عن تدفقاتھا النقدیة، وأھم مثال 

األمریكیة التي أعلنت إفالسھا بالرغم من أنھا  W.T.GRANTتعرضت إلیھ شركة لذلك ما 

كانت من أكبر الشركات األمریكیة في تجارة التجزئة، وكانت منتظمة في توزیع األرباح النقدیة 

م، و كانت جمیع المؤشرات المستمدة من القوائم 1973م إلى عام 1906عامًا من عام  67لمدة 

فقًا ألساس االستحقاق إیجابیة خالل العشر سنوات السابقة لإلفالس، ولم تكشف المالیة المعدة و

ھذه المقاییس عن المشاكل التي كانت تعانیھا الشركة، وقد كشف تحلیل النقدیة الناتجة من أنشطة 

التشغیل عن أكثر الجوانب خطورة خالل العشر سنوات السابقة لإلفالس، وھو أن صافي 

أنشطة التشغیل سالب في جمیع السنوات ماعدا السنتین األخیرتین، فبالرغم  التدفقات النقدیة من

من تحقیق الشركة دخًال یفوق متوسط الصناعة إال أنھا لم تكن قادرة على تولید نقدیة لتمویل 

وأنھ لو تمت دراسة النقدیة الناتجة عن أنشطة التشغیل ). 625، ص1990عاشور، (أنشطتھا 

إبراھیم، (اكتشاف المشاكل التي كانت تعانیھا الشركة منذ بدایتھا  للشركة لكان من الممكن

  ).2، ص2005

كما أجریت دراسة على عدد كبیر من الشركات التي تقدمت بطلبات إفالس خالل عام  

). 63، ص2001عطیة، (من ھذه الشركات قد حققت أرباحا صافیة % 60م تبین منھا أن 1985

في عام ) AICPA(األمریكي  نمجمع المحاسبین القانونییكما بینت الدراسة التي قام بھا 

شركة من الشركات الكبرى في الوالیات المتحدة  لدراسة استخدام تلك  600م علي 1987

الشركات لألساس النقدي أو أساس رأس المال العامل في إعداد قائمة التغیر في المركز المالي، 

بینت الدراسة أن ھناك تزایدًا في اتجاه تلك م ولقد 1986م إلي عام 1980عن الفترة من عام 

- 3(، والجدول رقم )687، ص1990عاشور، (الشركات إلى إعداد القائمة وفقًا لألساس النقدي 

  .  بین النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة) 5

  

  

  

  



  
  
  

 
نتائج الدراسة التي تبین تفضیل الشركات الستخدام األساس النقدي ) 5-3(الجدول رقم 

  س رأس المال العامل عند إعداد قائمة التغیر في المركز الماليأو أسا

  

  

  م1986  م1985  م1984  م1983  م1982  م1981  م1980

  %66  298  %62  272  %59  256  %52  214  %42  254  %22  124  %10  59  األساس النقدي

أساس رأس المال 

  العامل
541  90%  466  78%  246  58%  286  48%  244  41%  228  38%  302  34%  

  687، ص1990عاشور، :مصدرال

فمن نتائج الدراسة السابقة یتضح أن المؤسسات محل الدراسة قد اتجھت إلى استخدام 

األساس النقدي في إعداد القائمة بالرغم من عدم وجود أي إلزام لھا بتطبیق األساس النقدي حتى 

  ):57، ص2004بوشعالة، (:م، وذلك یرجع إلي األسباب التالیة1986عام 

معظم الشركات األمریكیة كانت تعاني من مشاكل في التدفق النقدي، ولیس من مشاكل في أن . 1

تدفق رأس المال العامل، بمعنى أن رأس المال العامل قد یكون بصورة جیدة، وبالرغم من ذلك 

واجھت الشركات األمریكیة بعض مشاكل العسر النقدي متمثلة في عدم مقدرتھا على الوفاء 

  .تاریخ استحقاقھا بالتزاماتھا في

أن قرارات االستثمار تتم عادة عن طریق المفاضلة بین التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة، . 2

وذلك عن طریق احتساب صافي القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة آخذین في االعتبار القیمة 

  .  لالزمنیة للنقود، ولیس عن طریق استخدام صافي تدفق رأس المال العام

أن المعلومات التي تظھرھا قائمة التدفقات النقدیة لفترات زمنیة سابقة، قد تكون أكثر فائدة . 3

في التنبؤ بالتدفقات النقدیة للفترة الحالیة أو لفترات الحقة من المعلومات التي تبینھا القوائم 

  .األخرى

دیة بصورة أوضح من أن قائمة التدفقات النقدیة توفر معلومات مالئمة في حركة النق. 4

  . المعلومات التي توفرھا القوائم المالیة األخرى

  

  

  
 السنة
  المفھوم

المتبع عند  
 إعداد القائمة



  
  
  

 
  7إعداد و عرض قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 3-10

لقد ألزم معیار المحاسبة الدولي السابع كافة المؤسسات بالرغم من اختالف أنشطتھا 

ن النقدیة تعتبر ھي العنصر األساسي الذي تحتاجھ بإعداد قائمة التدفقات النقدیة، نظرًا أل

ویختلف إعداد قائمة التدفقات . IASCF(2009, P. A340( المؤسسة ألداء وظائفھا التشغیلیة

النقدیة عن القوائم المالیة األخرى التي تعدھا المؤسسة وفقًا ألساس االستحقاق، حیث یتم إعداد 

مؤسسة، بینما قائمة التدفقات النقدیة ال یمكن إعدادھا إذا تلك القوائم من واقع میزان المراجعة لل

لم تتوفر قائمة مركز مالي مقارنة لسنتین، و قائمة الدخل للسنة المالیة الحالیة، ولقد أوصت 

، ودراسة محمد )2001(، ودراسة عطیة )1999(العدید من الدراسات مثل دراسة األمین 

، )2002(، ودراسة الفضل )1994(كي ، ودراسة ز)1999(، ودراسة جاموس )1993(

 ، ودراسة)2000(، ودراسة زوبي )1996(، ودراسة الوابل )1997(ودراسة مبارك 

بضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدیة باإلضافة إلى القوائم المالیة األخرى  )2002(عبدالمولي 

 .لما تقدمھ من معلومات تلعب دورًا كبیرًا في ترشید قرارات المستثمرین

یتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة خالل  7فوفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم

الفترة، بتقسیم األنشطة التي تقوم بھا المؤسسة إلى ثالثة أنشطة وھي األنشطة التشغیلیة، 

واالستثماریة، والتمویلیة، وسیتم في ھذا الجزء من الدراسة توضیح مفاھیم ھذه األنشطة كما 

  . 7في معیار المحاسبة الدولي رقم وردت

  األنشطة التشغیلیة 3-10-1

توضح مقدرة من المعیار، أن التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   13ورد في الفقرة  

، والمحافظة على االمؤسسة على تولید تدفقات نقدیة من عملیاتھا الرئیسیة كافیة لسداد التزاماتھ

األرباح، وتمویل استثمارات جدیدة دون اللجوء إلى مصادر التمویل  مقدرتھا التشغیلیة، وتوزیع

العناصر المكونة ) 6- 3( ویوضح الجدول . 2009, P.P A342-A343)IASCF(الخارجیة 

  .النقدیة من األنشطة التشغیلیة للتدفقات

  

  

  



  
  
  

 
  1النقدیة من األنشطة التشغیلیة العناصر المكونة للتدفقات) 6-3( الجدول رقم 

  التدفقات النقدیة الصادرة من األنشطة التشغیلیة  ات النقدیة الواردة من األنشطة التشغیلیةالتدفق

  .المقبوضات النقدیة مقابل بیع السلع وتقدیم الخدمات-
المقبوضات النقدیة المتحصل علیھا من الرسوم والعمالت -

  .واإلیرادات
المقبوضات النقدیة من شركات التأمین مقابل مطالبات -

  .ض أو أي مزایا متعلقة بوثیقة التأمینتعوی
المقبوضات النقدیة من الضرائب المستردة ما لم تكن مرتبطة -

  .باألنشطة االستثماریة أو التمویلیة
  .المقبوضات النقدیة للعقود المتعلقة بتسییر النشاط -

المدفوعات النقدیة للموردین مقابل الحصول على -
  .السلع و الخدمات

  .دیة للموظفینالمدفوعات النق-
المدفوعات النقدیة لشركات التأمین مقابل أقساط أو -

  .أي مزایا متعلقة بوثیقة التأمین
المدفوعات النقدیة للضرائب ما لم تكن مرتبطة -

  .باألنشطة االستثماریة أو التمویلیة
  .المدفوعات النقدیة للعقود المتعلقة بتسییر النشاط -

  

  األنشطة االستثماریة  3-10-2

من المعیار، أن إظھار التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة في      16رد في الفقرة و
  جزء مستقل بقائمة التدفقات النقدیة یوضح ألمدى الذي تم بھ تخصیص مصادر لتولید أرباح 

العناصر المكونة ) 7-3( ویوضح الجدول . 2009, PA343)IASCF(وتدفقات نقدیة مستقبلیة
  .من األنشطة االستثماریة النقدیة للتدفقات

  1النقدیة من األنشطة االستثماریة العناصر المكونة للتدفقات) 7-3( الجدول رقم 

  التدفقات النقدیة الصادرة من األنشطة االستثماریة  التدفقات النقدیة الواردة من األنشطة االستثماریة

المقبوضات النقدیة المتحصل علیھا من عملیات بیع األصول -
  .تة وغیر ملموسة طویلة األجل األخرىالثاب

المقبوضات النقدیة المتحصل علیھا من عملیات بیع األسھم -
والسندات بشركات أخرى أو حصص في مشروعات مشتركة 

ویستثنى منھا المقبوضات النقدیة الناتجة عن بیع األسھم (
والسندات قصیرة األجل التي تعتبر من ضمن النقدیة 

 ). ومعادالتھا
وضات النقدیة المتحصل علیھا من عملیات تحصیل قیم المقب-

ویستثنى منھا (السلف والقروض  الممنوحة لمنشآت أخرى 
  ).السلف والقروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالیة

المقبوضات النقدیة المتحصل علیھا من العقود المستقبلیة، -
ھا والعقود اآلجلة، ویستثنى منھا العقود التي یتم االحتفاظ ب
  .لغرض التداول أو المصنفة ضمن األنشطة التمویلیة

المدفوعات النقدیة مقابل اقتناء األصول الثابتة وغیر -
الملموسة طویلة األجل األخرى، وكذلك المدفوعات النقدیة 

  .مقابل تطویر األصول الثابتة 
المدفوعات النقدیة مقابل شراء األسھم والسندات -

الدخول في مشروعات  لالستثمار في شركات أخرى أو
ویستثنى منھا األسھم والسندات المشتراة لغرض (مشتركة 

التداول قصیر األجل التي تعتبر من ضمن النقدیة 
  ).ومعادالتھا

المدفوعات النقدیة مقابل منح السلف والقروض لمنشآت -
ویستثنى منھا السلف والقروض الممنوحة من قبل (أخرى 

  ).المؤسسات المالیة
النقدیة للعقود المستقبلیة، والعقود اآلجلة،  المدفوعات-

ویستثنى منھا العقود التي یتم االحتفاظ بھا لغرض التداول 
  .أو المصنفة ضمن األنشطة التمویلیة
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  األنشطة التمویلیة 3-10-3

من المعیار، أن إظھار التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة في  17ورد في الفقرة  

التدفقات النقدیة مھم للتنبؤ باألموال التي تحتاجھا المؤسسة مستقبًال، والتي جزء مستقل بقائمة 

 العناصر المكونة للتدفقات) 8-3( ویوضح الجدول . یجب الحصول علیھا من األمالك والدائنین

  .IASCF(2009, PA344(النقدیة من األنشطة التمویلیة 

  1ة من األنشطة التمویلیةالعناصر المكونة للتدفقات النقدی) 8-3( الجدول رقم 

  التدفقات النقدیة الصادرة من األنشطة التمویلیة  التدفقات النقدیة الواردة من األنشطة التمویلیة

المقبوضات النقدیة المتحصل علیھا من عملیات بیع -
  .األسھم والسندات

المقبوضات النقدیة المتحصل علیھا من عملیات -
داة من أدوات االقتراض و الرھن العقاري أو أي أ

 . االقتراض قصیر أو طویل األجل
  

المدفوعات النقدیة عن عملیات استرداد األسھم التي سبق -
  .بیعھا

  .المدفوعات النقدیة نظیر تسدید القروض-
المدفوعات النقدیة عن أصول مستأجرة بعقود إیجار -

 .تمویلیة
  

إعداد قائمة التدفقات النقدیة      وبتصنیف  العملیات التي تقوم بھا المؤسسة حسب األنشطة یمكن   
  ).1-3( وفقًا للشكل 

  7النموذج العام لقائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم ) 1-3(الشكل 
  اسم المؤسسة

  قائمة التدفقات النقدیة
  الفترة التي تغطیھا القائمة

   ÎÎÎ               التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
  )تدرج التدفقات النقدیة الصادرة والواردة بشكل مستقل ( 

                ÎÎÎ        صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
  ÎÎÎ               التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

             ÎÎÎ                         )تدرج التدفقات النقدیة الصادرة والواردة بشكل مستقل ( 
                   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

   ÎÎÎ               التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
  )تدرج التدفقات النقدیة الصادرة والواردة بشكل مستقل ( 

   ÎÎÎ                      صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
      ÎÎÎ                  في النقدیة        ) أوالنقص (  صافي الزیادة

      ÎÎÎ                  النقدیة في بدایة الفترة                           
     ÎÎÎ                  النقدیة في نھایة الفترة                           

  26، ص1998حجازي ، : المصدر
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یة ال توجد طرق بدیلة الحتساب كٍل من التدفقات النقدیة وعند إعداد قائمة التدفقات النقد

من األنشطة االستثماریة أو التمویلیة، بینما یتم إدراج تدفقاتھا النقدیة الصادرة والواردة بشكل 

مستقل حسب التصنیف الوارد بالمعیار الذي سبق توضیحھ، ولكن األمر مختلف بالنسبة  

ة التشغیلیة، حیث یتم احتسابھا بطریقتین وھما الطریقة الحتساب التدفقات النقدیة من األنشط

المباشرة والطریقة غیر المباشرة، وسنوضح في ھذا الجزء من الدراسة توضیح كیفیة احتساب 

  .صافي التدفقات النقدیة لكل نشاط

  تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 3-10-4

استخدام إما الطریقة المباشرة  7اسبة الدولي رقممن معیار المح 18لقد أجازت الفقرة  

أو الطریقة غیر المباشرة الحتساب التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة وفیما یلي عرض 

  :لھاتین الطریقتین

  الطریقة المباشرة. 1

على أنھ بموجب ھذه الطریقة  7من معیار المحاسبة الدولي رقم 18Aلقد نصت الفقرة 
 IASCالي المدفوعات والمقبوضات النقدیة لألنشطة المولدة إلیرادات المؤسسة، یتم إظھار إجم

(2009, P. A344) . فبمقتضى ھذه الطریقة یتم عرض إجمالي المتحصالت النقدیة من أنشطة
التشغیل، وعرض إجمالي المدفوعات النقدیة المستخدمة في أنشطة التشغیل، ومن ثم خصم 

إجمالي المدفوعات النقدیة للوصول إلى صافي التدفقات النقدیة  إجمالي المتحصالت النقدیة من
كیفیًة إظھار التدفقات النقدیة من األنشطة )  2-3( من األنشطة التشغیلیة، ویوضح الشكل 

  .التشغیلیة بقائمة التدفقات النقدیة باستخدام ھذه الطریقة

  ام الطریقة المباشرةالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة باستخد)  2-3( الشكل 
  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  :المتحصالت النقدیة من
  ÎÎÎ        )العمالء( المبیعات 

  ÎÎÎ      1الفوائد واألرباح المحصلة
  :المدفوعات النقدیة إلى

  ÎÎÎ                       )الموردین ( المشتریات 
  ÎÎÎ               مصاریف التشغیل
  ÎÎÎ                      2الفوائد المدفوعة

                                                
تصنیف الفوائد واألرباح المستلمة من ضمن األنشطة التشغیلیة لكونھا تدخل  33في الفقرة  7لقد أجاز معیار المحاسبة الدولي رقم  1

تصنف ضمن في تحدید الدخل، أو من ضمن األنشطة االستثماریة كونھا تمثل عائدًا على االستثمار، أما في المؤسسات المالیة فإنھا 
  .األنشطة التشغیلیة

تصنیف الفوائد المدفوعة من ضمن األنشطة التشغیلیة لكونھا تدخل في تحدید  34في القرة  7أجاز معیار المحاسبة الدولي رقم  2
ألنشطة الدخل، أو من ضمن األنشطة التمویلیة كونھا تمثل تكلفة الحصول على األموال، أما في المؤسسات المالیة فإنھا تصنف ضمن ا

 .التشغیلیة

ÎÎÎ 



  
  
  

 
    ÎÎÎ                         1ضریبة الدخل

  ÎÎÎ  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  Anderson, 1989, p.682: المصدر               

بتفضیل اتباع الطریقة  19ولقد أوصى معیار المحاسبة الدولي السابع في الفقرة  

التدفقات النقدیة، نظرًا لما تقدمھ ھذه الطریقة من معلومات قد تفید في  المباشرة عند إعداد قائمة

 ,IASCF(2009تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة التي ال توفرھا الطریقة غیر المباشرة

P.A344) . ویتطلب إعداد القائمة وفقًا للطریقة المباشرة تحویل المبالغ الظاھرة في قائمة الدخل

ق إلى األساس النقدي، فتستبدل المبیعات بالمتحصالت النقدیة من العمالء، من أساس االستحقا

وتكلفة البضاعة المباعة بالمدفوعات النقدیة للموردین، ومصروفات التشغیل بالمدفوعات النقدیة 

المعادالت التي یتم استخدامھا في التحویل من )  9-3( ویوضح الجدول . لمصروفات التشغیل

  .ى األساس النقديأساس االستحقاق إل

المعادالت التي یتم استخدامھا في التحویل من أساس االستحقاق إلى )  9- 3( الجدول 

  .األساس النقدي

  األساس النقدي  یطرح  یضاف  أساس االستحقاق

  رصید المدینین أول المدة  صافي المبیعات
رصید المدینون آخر 

  المدة

المتحصالت النقدیة من 

  المدینین

  المباعةتكلفة البضاعة 

  بضاعة آخر المدة

،  

  الدائنون أول المدة

  بضاعة أول المدة

،  

  الدائنون آخر المدة

المدفوعات النقدیة 

  للموردین

  مصروفات التشغیل

المصروفات المقدمة آخر 

  المدة

،  

المصروفات المستحقة 

  أول المدة

المصروفات المقدمة أول 

  المدة

،  

المصروفات المستحقة 

  آخر المدة

نقدیة المدفوعات ال

  لمصروفات التشغیل

  160، ص2006الدھراوي، : المصدر                 

  

                                                
تصنف ضرائب الدخل المدفوعة من ضمن التدفقات النقدیة لألنشطة التشغیلیة، ما  7من معیار المحاسبة الدولي رقم  35وفقًا للفقرة  1

 .لم یكن باإلمكان تحدید األنشطة المرتبطة بھا



  
  
  

 
  الطریقة غیر المباشرة. 2

 على أنھ بموجب ھذه الطریقة 7معیار المحاسبة الدولي رقممن  18Bلقد نصت الفقرة 
و یتم تعدیل صافي الربح أو الخسارة بتأثیر المعامالت غیر النقدیة علیھ وأي مدفوعات مستحقة أ

مدفوعة مقدمًا، وعناصر الدخل أو الحسابات المرتبطة بالتدفقات النقدیة من األنشطة 
یتم تحدید من المعیار، أنھ في ظل ھذه الطریقة  20كما تضمنت الفقرة  .االستثماریة أو التمویلیة

صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة عن طریق تعدیل صافي الربح أو الخسارة، بأثر 
لتغیرات في المخزون والمدینین والدائنین خالل الفترة ، والبنود غیر النقدیة مثل االستھالك، ا

والمخصصات، والضرائب المستحقة، وخسائر وأرباح العمالت األجنبیة واألرباح غیر 
الموزعة من االستثمارات، والبنود األخرى التي تعتبر آثارھا النقدیة من ضمن األنشطة 

كیفیًة إظھار التدفقات النقدیة من األنشطة ) 3-3( ویوضح الشكل . التمویلیة االستثماریة أو
  .التشغیلیة بقائمة التدفقات النقدیة باستخدام ھذه الطریقة

كیفیة إظھار التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة بقائمة التدفقات )  3-3( الشكل 

  النقدیة باستخدام الطریقة غیر المباشرة

  لنقدیة من األنشطة التشغیلیةالتدفقات ا

  ÎÎÎ            صافي الدخل

  :النقدیة رتسویة صافي الدخل بالعناصر غی

  ÎÎÎ          مصرف االستھالك

  ÎÎÎ                  خسائر بیع أصول ثابتة

  )ÎÎÎ(                        1  أرباح بیع أصول ثابتة

  :التغیرات في أرصدة األصول وااللتزامات المتداولة

  (ÎÎÎ)            ي أرصدة األصول المتداولةالزیادة ف

  ÎÎÎ      النقص في أرصدة األصول المتداولة

  ÎÎÎ      الزیادة في أرصدة االلتزامات المتداولة

  ÎÎÎ      النقص في أرصدة االلتزامات المتداولة

  ÎÎÎ                           صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

      162، ص2006الدھراوي، : لمصدرا                

                                                
صول الثابتة من ضمن التدفقات النقدیة لألنشطة تصنف أرباح وخسائر بیع األ 7من معیار المحاسبة الدولي رقم  14وفقًا للفقرة  1

  .االستثماریة

ÎÎÎ 

ÎÎÎ 



  
  
  

 
صافي التدفقات النقدیة من األنشطة ال یؤثر اتباع أي من الطریقتین في الناتج النھائي ل

صافي التدفقات ، فالنتیجة تكون واحدة باتباع إي منھما، كما ال یؤثر في احتساب  التشغیلیة

  .النقدیة من األنشطة االستثماریة والتمویلیة

طریقة بدیلة للطریقة غیر  20في الفقرة  7المحاسبة الدولي رقم ولقد عرض معیار

المباشرة؛ لعرض التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة، وذلك من خالل عرض اإلیرادات 

والمصروفات الظاھرة بقائمة الدخل، وكذلك التغیرات في بنود المخزون والبنود التشغیلیة من 

ویطلق على ھذه الطریقة اسم . IASCF (2009, P. A345)حسابات المدینین والدائنین 

الطریقة غیر المباشرة المعدلة، وتختلف عن الطریقة غیر المباشرة في أن البدایة فیھا تكون 

  ). 164، ص 2003حماد، (باإلیرادات والمصروفات ولیس بصافي الدخل 

  تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 3-10-5

تدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة بالتغیرات المتعلقة باألصول طویلة ترتبط ال

األجل المتمثلة في؛ األصول الثابتة، واألصول غیر الملموسة، واالستثمارات طویلة األجل، 

والحتساب التدفقات النقدیة المرتبطة بھا یجب تحدید المقبوضات والمدفوعات النقدیة الفعلیة 

المقبوضات النقدیة من بیع األصول الثابتة، والمدفوعات النقدیة لشراء : لالمرتبطة بھا، مث

  .أصول ثابتة جدیدة

  تحدید صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 3-10-6

ترتبط التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة بالتغیرات المتعلقة بحقوق الملكیة، المتمثلة 

االلتزامات طویلة األجل، والحتساب التدفقات النقدیة المرتبطة في رأس المال، و السندات، و

بھا، یجب تحدید المقبوضات النقدیة الناتجة عن توفیر األموال الالزمة للمؤسسة من مصادر 

  .التمویل المختلفة،  والمدفوعات النقدیة المرتبطة بھا

في المصارف  7الدولي رقمإعداد و عرض قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمعیار المحاسبة  3-11

  التجاریة

الھدف الرئیسي من إعداد قائمة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة ھو التعرف على   

خالل الفترة المعدة عنھا القائمة، وكذلك توضیح  امصادر النقدیة الواردة للمصرف واستعماالتھ

ختالف طبیعة األعمال المصرفیة التغیرات التي طرأت على النقدیة خالل نفس الفترة، ونظرًا ال

عن األعمال التجاریة والصناعیة؛ فإن ذلك یؤثر في إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصارف 



  
  
  

 
م 2005لسنة  1ولقد ألزم قانون المصارف رقم . التجاریة عن مؤسسات األعمال األخرى

وذلك من خالل تنویھھ على وتعدیالتھ المصارف التجاریة اللیبیة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة، 

ضرورة إعداد المصارف لتقاریرھا المالیة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة، ولقد أجاز معیار 

عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصارف التجاریة  24في الفقرة  7المحاسبة الدولي رقم 

ن اإلجمالي، وھذه التقریر عن بعض األنشطة بصافي التغیرات التي طرأت علیھا بدًال م

  :IASCF (2009, P. A346) األنشطة ھي 

 .المقبوضات والمدفوعات النقدیة المتعلقة بقبول وسداد الودائع التي لھا تاریخ استحقاق معین. أ

 .إیداع الودائع لدى مؤسسات مالیة أخرى والسحب منھا. ب

 .السلف والقروض النقدیة المقدمة للعمالء وسدادھا. ج

ة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة یتم أوًال تحدید النقدیة وما في حكمھا إلعداد قائم  

في بدایة الفترة المعدة عنھا القائمة ونھایتھا؛ بغرض إظھار التغیر الذي طرأ على النقدیة خالل 

الفترة، حیث تتكون النقدیة وما في حكمھا في المصارف التجاریة من أرصدة المصرف لدى 

كزي، مستثنى منھا أرصدة االحتیاطیات، و أرصدة المصرف لدى المصارف المصرف المر

األخرى، مستثنى منھا األرصدة المستحقة بعد ثالثة أشھر، و أذونات الخزانة مستثنى منھا 

  .أذونات الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشھر

 ال یختلف أساس تصنیف األنشطة عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة في المصارف

عن مؤسسات األعمال األخرى، حیث یتم تصنیف  7التجاریة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

األنشطة التي یقوم بھا المصرف إلى ثالثة أنشطة رئیسیة، وھي أنشطة التشغیل، واالستثمار، 

كما أنھ ال یوجد اختالف عند إعداد الجزء الخاص بأنشطة التشغیل من القائمة بین . والتمویل

مصارف التجاریة ومؤسسات األعمال األخرى، حیث یمكن إعداد ھذا الجزء من القائمة إما ال

  .باتباع الطریقة المباشرة أو الطریقة غیر المباشرة

الستكمال احتساب صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي   

شغیلیة للمصرف المتمثلة في الودائع لدى یجب احتساب صافي التغیر في األصول الت 7رقم 

المصارف األخرى، وأذونات الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشھر، واالستثمارات قصیرة األجل، 

وقروض وسلف العمالء، والمدینین واألرصدة المدینة األخرى، وصافي التغیر في الخصوم 

, خرى، وودائع العمالءالتشغیلیة للمصرف المتمثلة في األرصدة المستحقة للمصارف األ

بحیث یتم إضافة صافي النقص في األصول، وطرح .  والدائنین واألرصدة الدائنة األخرى



  
  
  

 
صافي الزیادة في األصول كما یتم إضافة صافي الزیادة في الخصوم، وطرح صافي النقص في 

 الخصوم، ویمكن توضیح كیفیة الوصول إلى صافي التدفقات النقدیة للتغیرات في األصول

عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة وفقًا لمعیار والخصوم التشغیلیة 

  ).4-3(من خالل الشكل ) 7(المحاسبة الدولي رقم 

عند إعداد بیان صافي التدفقات النقدیة للتغیرات في األصول والخصوم التشغیلیة ) 4-3(الشكل 

  ) 7(یة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم قائمة التدفقات النقدیة في المصارف التجار

  أو النقص في األصول التشغیلیة) الزیادة(صافي التغیر 

   ÎÎÎ                               ودائع لدى المصارف األخرى

  ÎÎÎ                      أذونات الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشھر

  ÎÎÎ                                           استثمارات قصیرة األجل

  ÎÎÎ                                                    قروض وسلف العمالء

  ÎÎÎ                                 مدینون وأرصدة مدینة أخرى

  في الخصوم التشغیلیة) النقص(صافي التغیر الزیادة أو 

  ÎÎÎ                                       أرصدة مستحقة للمصارف األخرى

  ÎÎÎ                                                              ودائع العمالء

  ÎÎÎ                                 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

   ÎÎÎصافي التدفقات النقدیة للتغیرات في األصول والخصوم التشغیلیة         

  209، ص1998حجازي ، : المصدر

لى صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل یتم إضافة التدفق النقدي من للوصول إ  

) سواء بالطریقة المباشرة أو غیر المباشرة(التشغیل قبل التغیر في أصول والتزامات التشغیل 

إلى صافي التدفقات النقدیة للتغیرات في األصول والخصوم التشغیلیة، واستبعاد الضرائب 

  . یوضح ذلك) 5-3(والشكل . المدفوعة



  
  
  

 
عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة بیان صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل ) 5-3(الشكل 

  )7(في المصارف التجاریة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

  ÎÎÎالتدفق النقدي من التشغیل قبل التغیر في أصول والتزامات التشغیل      

  ÎÎÎغیرات في األصول والخصوم التشغیلیة         صافي التدفقات النقدیة للت

  )ÎÎÎ(                                                 الضرائب المدفوعة

  ÎÎÎصافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل                                     

  209، ص1998حجازي ، : المصدر

إعداد ات النقدیة من أنشطة التشغیل، ولغرض استكمال بعد اكتمال تحدید قیمة صافي التدفق  

، یتم تحدید قیمة 7قائمة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم

كٍل من صافي التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار، وصافي التدفقات النقدیة من أنشطة 

ألعمال األخرى، ویتطلب تحدیدھما فصل العملیات التمویل، كما ھو الحال في مؤسسات ا

المتعلقة بكٍل منھما، حیث تعتبر العملیات المتعلقة بشراء وبیع األصول طویلة األجل من ضمن 

األنشطة االستثماریة، والعملیات التي تودي إلى تغیرات متعلقة بحقوق الملكیة من ضمن 

دفقات النقدیة في المصارف التجاریة وفقًا قائمة الت )6- 3(ویوضح الشكل . األنشطة التمویلیة

  باتباع الطریقة المباشرة )7(لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

قائمة التدفقات النقدیة في المصارف التجاریة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  )6-3(الشكل 

  باتباع الطریقة المباشرة) 7(

  ....................السنة المنتھیة في عن.............. قائمة التدفقات النقدیة لمصرف

  التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

   ÎÎÎ                                 فوائد وعموالت محصلة

  )(ÎÎÎ                         فوائد وعموالت مدفوعة

  ÎÎÎ                      متحصالت من دیون سبق إعدامھا

  )ÎÎÎ(                             مدفوعات مقابل مصروفات التشغیل

  ÎÎÎالتدفق النقدي من التشغیل قبل التغیر في أصول والتزامات التشغیل       



  
  
  

 
  أو النقص في األصول التشغیلیة) الزیادة(صافي  

   ÎÎÎ                               ودائع لدى المصارف األخرى

   ÎÎÎ                                  تسھیالت ائتمانیة                                 

  ÎÎÎ                      أذونات الخزانة المستحقة بعد ثالثة أشھر

  ÎÎÎ                                           استثمارات قصیرة األجل

  ÎÎÎ                                                    قروض وسلف العمالء

  ÎÎÎ                                 أخرىمدینون وأرصدة مدینة 

  في الخصوم التشغیلیة) النقص(صافي الزیادة أو 

  ÎÎÎ                                       أرصدة مستحقة للمصارف األخرى

  ÎÎÎالحسابات الجاریة والودائع تحت الطلب                                        

  ÎÎÎة إلشعار                                            ودائع التوفیر ألجل والخاضع

  ÎÎÎ                                 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

   ÎÎÎصافي التدفقات النقدیة للتغیرات في األصول والخصوم التشغیلیة         

  ÎÎÎ  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة قبل الضرائب              

  )ÎÎÎ( ضریبة الدخل المدفوعة                                                         

  ÎÎÎ                                                   صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

  ÎÎÎ                                                     بیع أصول ثابتة      ) شراء(

  ÎÎÎبیع استثمارات طویلة األجل                                            ) شراء(

  ÎÎÎبیع أذونات وسندات حكومیة                                           ) شراء(

  ÎÎÎ                                                اریةصافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثم



  
  
  

 
  التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

  ÎÎÎالزیادة في رأس المال واحتیاطي عالوة اإلصدار                            

   )ÎÎÎ(سداد مبالغ مقترضة من المصرف المركزي                                 

  )ÎÎÎ(                                                 1ة على المساھمینأرباح موزع

  ÎÎÎ                                                    صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

  ÎÎÎ          في النقدیة                                                       ) النقص(صافي الزیادة 

      ÎÎÎ                  النقدیة في بدایة الفترة                           

    ÎÎÎ                  النقدیة في نھایة الفترة                           

   

  312،311، ص1999ظاھر ، : المصدر

  الخالصة 3-12

لنقدیة حیث تم تعریف قائمة      عرض اإلطار النظري لقائمة التدفقات ا      الفصل ھذا   فيتم   

التدفقات النقدیة وتسلیط الضوء علي دور الھیئات العلمیة في تطور عرض قائمة التدفقات    

النقدیة واثر ھذا التطور علي الممارسة العملیة في إعداد القائمة، كما تم عرض الھدف من إعداد 

ا، والتفرقة بین قائمة التدفقات     قائمة التدفقات النقدیة وأھمیتھا واألسباب التى أدت إلى إقرارھ     

النقدیة من جھة وقائمة الدخل والموازنة النقدیة من الجھة األخرى، وعرض بعض الدراسات        

السابقة التي تناولت قائمة التدفقات النقدیة من عدة جوانب،كما تناول ھذا الجزء من الدراسة           

عام وإعدادھا وعرضھا في     إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدیة في مؤسسات األعمال بشكل   

  .المصارف التجاریة بشكل خاص

                                                                                                                                              

  

  

  
                                                

 .أجاز معیار المحاسبة الدولي السابع تصنیف توزیعات األسھم المدفوعة ضمن أنشطة التشغیل أو التمویل 1



  
  
  

 
  

  

  

  

  

  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل الرابع 
  تجمیع البیانات وتحلیلھا 



  
  
  

 
  مقدمة  4-1

یتناول ھذا الجزء من الدراسة تحلیًال للبیانات التي تم تجمیعھا، المتمثلة في القوائم المالیة وقائمة 

  :االستبیان، حیث تم تقسیم ھذا الجزء من الدراسة إلى األجزاء التالیة

  :الجزء األول 

  :خاللھا تجمیع بیانات الدراسة وھي یوضح ھذا الجزء من الدراسة المراحل التي تم من 

  .تحدید مجتمع وعینة الدراسة: المرحلة األولى

الزیارة المیدانیة للمصارف التجاریة اللیبیة للتعرف علي إعدادھا لقائمة         : المرحلة الثانیة 

  .أو أي معیار أخر 7التدفقات النقدیة سواء وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

صمیم استمارة االستبیان لمعرفة إدراك العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة           ت: المرحلة الثالثة

  .لماھیة وأھمیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصارف التجاریة

  .توزیع استمارة االستبیان: المرحلة الرابعة

  .تجمیع استمارة االستبیان: المرحلة الخامسة

  :الجزء الثاني

سة تم تحلیل بیانات الدراسة على حسب المصادر المتحصل منھا،            خالل ھذا الجزء من الدرا

  :وتم خالل ھذا الجزء القیام بالخطوات التالیة

وتم فیھا مقارنة قائمة التدفقات المالیة المنشورة لكًل من مصرف السرایا عن        : الخطوة األولى

  .ي السابعم مع متطلبات معیار المحاسبة الدول2008م ومصرف الوحدة عن سنة 2007سنة 

  .واھتمت باختبار مدى مصداقیة وثبات أسئلة االستبیان: الخطوة الثانیة

وتم فیھا تحلیل البیانات المتحصل علیھا من استمارة االستبیان، حیث تم استخدام : الخطوة الثالثة

  . SPSSالبرنامج اإلحصائي 

  تجمیع البیانات 4-2

  :ل ھيمرت عملیة تجمیع بیانات الدراسة بعدد من المراح

  تحدید مجتمع وعینة الدراسة :المرحلة األولى 4-2-1



  
  
  

 
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع المصارف التجاریة العاملة في لیبیا والتي تم إنشاؤھا     

  :م  وھي2008قبل سنة 

  .مصرف الجمھوریة. 1

 .مصرف الوحدة. 2

 .المصرف التجاري الوطني. 3

 .مصرف الصحاري. 4

 .مصرف التجارة والتنمیة. 5

 .العربي مصرف اإلجماع. 6

 .للتجارة واالستثمار مصرف األمان. 7

 .مصرف الوفاء. 8

  .مصرف المتوسط. 9

  .المصرف المتحد للتجارة واالستثمار. 10

  .مصرف الواحة. 11

  .مصرف السرایا للتجارة واالستثمار. 12

  .المصرف التجاري العربي. 13

  .مصرف شمال إفریقیا. 14

ون من األقسام المالیة باإلدارات العامة لھذه المصارف البالغ عددھا   أما عینة الدراسة فتتك

فرعًا، وبذلك تكون     51قسمًا مالیًا، وفروعھا الواقعة في نطاق مدینة بنغازي البالغ عددھا     14

  .فرعًا  65العینة التي تم دراستھا 

عرف علي إعدادھا الزیارة المیدانیة للمصارف التجاریة اللیبیة للت: المرحلة الثانیة 4-2-2 

  .أو أي معیار أخر 7لقائمة التدفقات النقدیة سواء وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 



  
  
  

 
تم خالل ھذه المرحلة زیارة اإلدارات العامة للمصارف التجاریة العاملة في لیبیا       

لیة المتمثلة في األربعة عشر مصرفًا المكونة لمجتمع الدراسة؛ بغرض الحصول على القوائم الما

م لتطبیق الدراسة   2008م،2007م،2006م،2005المنشورة الخاصة بھا عن السنوات المالیة      

علیھا ومعرفة مدى التزامھا بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمتطلبات معیار          

أو أي معیار أخر، لإلجابة علي السؤالین الفرعیین للدراسة األول      7المحاسبة الدولي رقم  

م لبدایة 2005لتي من خاللھا تم اإلجابة علي سؤال الدراسة، ویرجع اختیار سنة   والثاني ا

الخاص بالمصارف، والذي     1الدراسة إلى أن ھذا العام یمثل العام الذي صدر فیھ القانون رقم   

ألزم المصارف بتطبیق المعاییر الدولیة، ومن خالل االطالع علي القوائم المالیة لتلك المصارف 

المصرف األول  . تم إعداد قائمة التدفقات النقدیة في مصرفین فقط من ھذه المصارف  تبین أنھ ی

م وھي قید اإلعداد لسنة     2007وھو مصرف السرایا بدأ في إعدادھا اعتبارًا من السنة المالیة     

وسوف یتم (م 2008، والثاني وھو مصرف الوحدة بدأ في إعدادھا في السنة المالیة 2008

مصارف للقائمة وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي السابع الحقا في    دراسة إعداد ھذه ال 

  ).تحلیل البیانات

تصمیم استمارة االستبیان لمعرفة إدراك العاملین بالمصارف التجاریة  : المرحلة الثالثة 4-2-3

  .اللیبیة لماھیة وأھمیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصارف التجاریة

إدراك العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة لماھیة       االستبیان لمعرفة  تم إعداد استمارة

حیث بموجب استمارة االستبیان تم       وأھمیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصارف التجاریة،     

وتم  ، الذي من خاللھ تم اإلجابة علي سؤال الدراسة  علي السؤال الفرعي الثالث للدراسة اإلجابة

  :ستبیان متضمنة جزئینتصمیم استمارة اال

یتضمن بیانات عن مالئ االستبیان متمثلة في الوظیفة، والمؤھل، والتخصص،      : الجزء األول 

وعدد سنوات العمل في المجال المصرفي، والكیفیة التي تم من خاللھا تنمیة الخبرة في المجال    

  .المصرفي

لبیانات المالیة التي من     یھدف إلى التعرف على وجھھ نظر المشاركین حول ا        : الجزء الثاني

  :ضمنھا قائمة التدفقات النقدیة، و اعتمدت على مقیاس لیكارت الخماسي وفقًا لآلتي

  .موافق بشدة ، موافق ، محاید ، غیر موافق ، غیر موافق بشدة

ولقد تم تصمیم استمارة االستبیان لجمع البیانات التي یمكن من خاللھا اإلجابة على            

  .سؤال الدراسة



  
  
  

 
  توزیع استمارات االستبیان: المرحلة الرابعة 4-2-4

استمارة   165استمارة استبیان على عینة الدراسة، حیث تم توزیع       472لقد تم توزیع 

قسمًا مالیًا،   14األقسام المالیة باإلدارات العامة للمصارف التجاریة البالغ عددھا       استبیان على

 51في  مدینة بنغازي البالغ عددھا استمارة على فروع المصارف التجاریة الواقعة   307و

  :یبین عدد االستمارات التي تم توزیعھا على عینة الدراسة) 1-4(فرعًا، والجدول 

  عینة الدراسة استمارات االستبیان على توزیع) 1-4(الجدول رقم 

  العدد  الفرع  م.ر

عدد 

االستمارات 

  الموزعة

  165  14  للمصارف اإلدارات العامةاألقسام المالیة ب  1

  307  51  بنغازي المصارف في مدینة فروع  2

  472  65  اإلجمــــــــــــــــالي

  

  تجمیع استمارات االستبیان: المرحلة الخامسة 4-2-5

تم خالل ھذه المرحلة تجمیع استمارة االستبیان التي تم توزیعھا على عینة الدراسة في    

، وفقًا للجداول الموضحة في المرحلة السابقة، وبلغ 2009.07.29إلى  2009.05.02الفترة من 

من االستمارات % 59استمارة، وھي تمثل نسبة   277عدد االستمارات التي تم استردادھا  

عدد االستمارات المستردة ونسبتھا     ) 2-4(ویبین الجدول . استمارة 472الموزعة البالغ عددھا 

  :من المجموع 

  

  

  

  

  

  



  
  
  

 
  المصارف المستردة مناالستبیان  العدد اإلجمالي الستمارات) 2-4(الجدول رقم 

  المصرف  م.ر
عدد االستمارات 

  الموزعة

عدد االستمارات 

  المستردة
  نسبة االسترداد

  %46  41  90  الجمھوریة  1

  %58  26  45  التجاري الوطني  2

  %10  1  10  األمان  3

  %80  97  122  الوحدة  4

  %60  21  35  الصحاري  5

  %0  0  10  الوفاء  6

  %87  48  55  التجارة والتنمیة  7

  %37  13  35  اإلجماع العربي  8

  %50  5  10  المتحد  9

  %60  9  15  المتوسط  10

  %0  0  10  الواحة  11

  %10  1  10  السرایا  12

  %60  6  10  التجاري العربي  13

  %60  9  15  المؤسسة األھلیة  14

  %59  277  472  اإلجـــــــــــــــــــــمالي

   

  تحلیل البیانات 4-3

  :مرت عملیة تحلیل البیانات التي تم تجمیعھا في مرحلة تجمیع البیانات بالخطوات التالیة

تحلیل قوائم التدفقات النقدیة المنشورة لكٍل من مصرف السرایا        : األولى الخطوة 4-3-1

   .لمحاسبة الدولي السابعومصرف الوحدة ودراسة مدى التزامھا بمتطلبات معیار ا

مصرف السرایا عن سنة      تم خالل ھذه المرحلة دراسة قوائم التدفقات النقدیة لكًل من    

م ومقارنة طریقة إعداد وتصنیف كًل من القائمتین على حدة    2008م والوحدة لسنة 2007



  
  
  

 
ة لمصرف معیار المحاسبة الدولي السابع، حیث یتضح من تحلیل قائمة التدفقات النقدی بمتطلبات

  :م ما یلي2007السرایا عن سنة 

قیام المصرف بتصنیف أنشطة المصرف إلى أنشطة تشغیلیة واستثماریة وتمویلیة        .1

متطلبات معیار المحاسبة     عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة، وھذا اإلجراء یتماشى مع    

 ).7(الدولي رقم 

 وھذا اإلجراء یتماشى مع   قیام المصرف بإعداد القائمة بالطریقة غیر المباشرة،        .2

حیث أن المعیار قد سمح بإعداد القائمة سواء  ) 7(متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 

 .بالطریقة المباشرة أو غیر المباشرة

قیام المصرف بتصنیف توزیعات األرباح ضمن التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل،         .3

حیث أن المعیار قد سمح ) 7(ولي رقم وھذا التصنیف یفي بمتطلبات معیار المحاسبة الد

 .بتصنیفھا ضمن أنشطة التشغیل أو التمویل

قیام المصرف بتصنیف الفوائد المدفوعة ضمن التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل،            .4

حیث أنھ وفقًا     ) 7(وھذا التصنیف ال یتمشى مع متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم     

 .ة التشغیل في المؤسسات المالیةللمعیار عادًة ما تصنف ضمن أنشط

من ضمن  ) التغیر في الخصوم التشغیلیة   ( قیام المصرف بتصنیف ودائع التوفیر    .5

 التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل، وھذا التصنیف ال یتمشى مع متطلبات معیار     

حیث أن المعیار قد صنفھا من ضمن أنشطة التشغیل،      ) 7(المحاسبة الدولي رقم   

 .95رف لھا  یتماشى مع متطلبات معیار المحاسبة األمریكي رقم وتصنیف المص

من ضمن القائمة     باإلفصاح عن مكونات النقدیة ومعادالت النقدیة    عدم قیام المصرف .6

 .من المعیار 45وفقًا للفقرة 

  :م ما یلي2008كما یتضح من تحلیل قائمة التدفقات النقدیة لمصرف الوحدة عن سنة 

نشطة المصرف إلى أنشطة تشغیلیة، واستثماریة، وتمویلیة           قیام المصرف بتصنیف أ  .1

متطلبات معیار المحاسبة     عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة، وھذا اإلجراء یتماشى مع    

 ).7(الدولي رقم 



  
  
  

 
بمتطلبات  قیام المصرف بإعداد القائمة بالطریقة غیر المباشرة، وھذا اإلجراء یفي   .2

، حیث أن المعیار قد سمح بإعداد القائمة سواء       )7(معیار المحاسبة الدولي رقم    

 .بالطریقة المباشرة أو غیر المباشرة

قیام المصرف بتصنیف  التغیر في األصول التشغیلیة  ضمن التدفقات النقدیة من أنشطة  .3

حیث أن ) 7(متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  التشغیل، وھذا التصنیف یتماشى مع

 .ھا ضمن أنشطة التشغیلالمعیار قد قام بتصنیف

قیام المصرف بتصنیف التغیر في االلتزامات التشغیلیة  من ضمن التدفقات النقدیة من     .4

) 7(متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم       أنشطة التشغیل، وھذا التصنیف یتماشى مع

 .حیث أن المعیار قد قام بتصنیفھا ضمن أنشطة التشغیل

رباح من ضمن التدفقات النقدیة من أنشطة      قیام المصرف بتصنیف توزیعات األ    .5

حیث أن  ) 7(متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  التمویل، وھذا التصنیف یتماشى مع

 .المعیار قد سمح بتصنیفھا من ضمن أنشطة التشغیل أو التمویل

من ضمن القائمة وفقًا      باإلفصاح عن مكونات النقدیة ومعادالت النقدیة   قیام المصرف .6

 .من المعیار 45للفقرة 

ومما سبق یتضح أن مصرف الوحدة ملتزم عند إعداده لقائمة التدفقات النقدیة بمتطلبات           

معیار المحاسبة الدولي السابع التزامًا كامًال، بینما مصرف السرایا عند إعداده لقائمة التدفقات       

ت معیار المحاسبة   ومتطلبا )  7(النقدیة  قام بالخلط بین متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم      

والوحدة  ایوضح مقارنة قائمة التدفقات النقدیة لمصرفي السرای) 3-4( األمریكي، والجدول 

  ).7(وإیفائھما لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 

  

  

  

  

 



  
  
  

 
والوحدة وإیفائھما  امقارنة قائمة التدفقات النقدیة لمصرفي السرای )3-4(الجدول رقم 

 )7(بة الدولي رقم لمتطلبات معیار المحاس

  

  

  أساس المقارنة

مصرف السرایا سنة 

  م2007

مصرف الوحدة سنة 

  م2008

متطلبات معیار المحاسبة 

  الدولي السابع

  أساس التصنیف

تصنیف العملیات حسب 

أنشطة التشغیل 

  واالستثمار والتمویل

تصنیف العملیات حسب 

أنشطة التشغیل 

 واالستثمار والتمویل

 تصنیف العملیات حسب

أنشطة التشغیل 

 واالستثمار والتمویل

  الطریقة غیر المباشرة  المباشرةغیر الطریقة   طریقة اإلعداد
الطریقة المباشرة أو 

  الطریقة غیر المباشرة

  الفوائد المدفوعة
مصنفة ضمن أنشطة 

  التمویل
  غیر واردة

عادًة ما تصنف ضمن 

في  أنشطة التشغیل

  المؤسسات المالیة

  رباحتوزیعات األ
نفة ضمن أنشطة مص

  التمویل

مصنفة ضمن أنشطة 

  التمویل
  أنشطة التشغیل أو التمویل

التغیرات في الخصوم 

  للمصرف التشغیلیة

مصنفة ضمن أنشطة 

  التمویل

مصنفة ضمن أنشطة 

  التشغیل
  أنشطة التشغیل

  مدفوعات لشراء أصول
مصنفة ضمن أنشطة 

  االستثمار

مصنفة ضمن أنشطة 

  االستثمار
  رأنشطة االستثما

  تم اإلفصاح عنھا  عدم اإلفصاح عنھا  النقدیة وما في حكمھا

المصرف  یجب على

اإلفصاح عن مكونات 

 النقدیة ومعادالت النقدیة

من  45وفقًا للفقرة 

  المعیار

  قیاس معامل الصدق والثبات ألسئلة االستبیان : الثانیة الخطوة 4-3-2  

نات استمارة االستبیان تم احتساب معامل قبل االنتقال إلى الخطوة الثالثة، وھي تحلیل بیا

الثبات ألسئلة االستبیان لقیاس مصداقیة البیانات ، وتم استخدام معامل ألفا كرونباخ           

Cronbach's Alpha            لقیاس الصدق والثبات، بحیث كلما اقتربت قیمة المعامل من الواحد

، 2007عبدالفتاح،  (مجتمع  الصحیح زادت مصداقیة البیانات المتحصل علیھا وتمثیل العینة لل    

  ).536ص 

 المصرف



  
  
  

 
 وباحتساب معامل ألفا كرونباخ لبیانات استبیان الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي  

SPSS   وھذا ما یدل على أن البیانات المتحصل علیھا من خالل        0.82ظھرت قیمة المعامل

  . عینة الدراسة تمثل مجتمع الدراسة

  انات استمارة االستبیانتحلیل بی: الثالثة الخطوة 4-3-3

  :تم احتساب التكرار ألسئلة استمارة االستبیان التي كانت كما یلي

  الوظیفة  .1

توزیع المشاركین في الدراسة حسب وظائفھم، فمن خالل الجدول        ) 4-4(یوضح الجدول 

یشغلون وظیفة   % 9.4من المشاركین یشغلون وظیفة مدیر عام، و    % 8.3نالحظ أن ما نسبتھ 

یشغلون وظیفة رئیس  % 28.9یشغلون وظیفة مدیر إدارة حسابات، و% 7.2عام، ونائب مدیر 

من المشاركین في    % 53.8قسم محاسبة، من خالل النسب السابقة یمكن القول أن ما نسبتھ          

یشغلون  % 46.2یمثلون نسبة    وباقي المشاركین  . الدراسة یشغلون وظائف قیادیة بالمصرف    

ن المشاركین بالدراسة لھم عالقة بموضوع البحث، من        وظائف أخرى ، وھذا ما یشیر إلى أ   

  . خالل إعداد أو استخدام قائمة التدفقات النقدیة

  توزیع المشاركین في الدراسة حسب وظائفھم) 4-4(الجدول 

  النسبة  العدد  الوظیفة

  %8.3 23  مدیر عام

  %9.4  26  نائب مدیر عام

  %7.2  20  مدیر إدارة حسابات

  %28.9  80  رئیس قسم محاسبة

  %46.2  128  ىوظیفة أخر

  %100  277  اإلجمالي
 

  المؤھل العلمي .2

توزیع المشاركین في الدراسة حسب مؤھالتھم العلمیة، حیث یالحظ    ) 5-4(یوضح الجدول

یحملون شھادة   %  58.1من المشاركین یحملون شھادة الماجستیر، و    % 4.3أن ما نسبتھ  

من المشاركین في   % 79.4أن ما نسبتھ    دبلوم عاٍل، مما سبق یتضح     % 17البكالوریوس، و 



  
  
  

 
یحملون % 11.9یحملون دبلومًا متوسطًا و% 4.7وأن ما نسبتھ . الدراسة یحملون مؤھالت علیا

، ومما  )دبلوم دراسات علیا، ولیسانس، وشھادة إعدادیة      (مؤھالت أخرى % 4شھادة ثانویة، و

  . سئلة االستبیانسبق یتضح أن اغلب المشاركین في الدراسة مؤھلین لإلجابة علي ا

  توزیع المشاركین في الدراسة حسب مؤھالتھم العلمیة) 5-4(الجدول 

  النسبة  العدد  المؤھل العلمي

  %4.3  12  ماجستیر

  %58.1 161  بكالوریوس

  %17  47  دبلوم عاٍل

  %4.7  13  دبلوم متوسط

  %11.9  33  ثانویة عامة

  %4  11  خرمؤھل آ

  %100  277  اإلجمالي

 

 التخصص .3

توزیع المشاركین في الدراسة حسب تخصصاتھم، حیث یتضح ) 6-4(جدول یوضح ال

من المشاركین یحملون مؤھالت متخصصة ذات عالقة بموضوع الدراسة،  %81.6أن ما نسبتھ 

یحملون مؤھالت تخصص إدارة، % 19.5یحملون مؤھالت تخصص محاسبة، و53.4% منھا 

أخرى، وھذه النسب تعتبر  تخصصات% 18.4یحملون مؤھالت تخصص اقتصاد، و %8.7و

  . مؤشرًا جیدًا علي إلمام المشاركین بموضوع الدراسة، ومقدرتھم على إبداء الرأي حیالھ

  توزیع المشاركین في الدراسة حسب تخصصاتھم) 6-4(الجدول 

  النسبة  العدد  التخصص

  %53.4  148  محاسبة

  %19.5  54  إدارة

  % 8.7  24  اقتصاد

  %18.4  51  أخرى

  %100  277  اإلجمالي



  
  
  

 
 عدد سنوات العمل في المجال المصرفي .4

توزیع المشاركین في الدراسة حسب خبرتھم في العمل بالمجال ) 7-4(یوضح الجدول  

من المشاركین تفوق خبرتھم في العمل بالمجال       % 35.7المصرفي، حیث اتضح أن ما نسبتھ 

عشرة سنة، و  تتراوح خبرتھم بین عشر سنوات وخمس% 17.3المصرفي خمس عشرة سنة، و

تقل خبرتھم عن خمس     % 24.6تتراوح خبرتھم بین خمس سنوات وعشر سنوات، و % 22.4

من المشاركین تفوق خبرتھم بالعمل في المجال المصرفي خمس      % 75.4سنوات، أي أن 

سنوات وھى تعتبر فترة كافیة إللمامھم بالعملیات المصرفیة ومعرفتھم لمدى أھمیة معلومات         

  .لنقدیة بالنسبة للمصرفقائمة التدفقات ا

  توزیع المشاركین في الدراسة حسب خبرتھم في العمل بالمجال المصرفي) 7-4(الجدول 

عدد سنوات العمل بالمجال 

  المصرفي
  النسبة  العدد

  %24.6  68  اقل من خمس سنوات

  %22.4  62  سنوات من خمس إلى عشر

 ةعشر من عشر سنوات إلى خمس

  سنة
48  17.3%  

  %35.7  99  سنة ةشرع أكثر من خمس

  %100  277  اإلجمالي

  

 الكیفیة التي تم بھا تنمیة خبرة العمل في المجال المصرفي .5

توزیع المشاركین في الدراسة حسب الكیفیة التي تم من خاللھا     ) 8-4(یوضح الجدول    

من المشاركین تم تنمیة  %  46.6تنمیة خبرتھم في المجال المصرفي، حیث یتضح أن ما نسبتھ 

من % 45.1من خالل الدورات التدریبیة، و % 6.1ھم من خالل الممارسة العملیة، و  خبرت

خالل الممارسة العملیة والدورات التدریبیة مجتمعة، ونظرًا لما تمثلھ الخبرة الناتجة عن       

الممارسة العملیة في اإللمام بمختلف جوانب العملیات المصرفیة، وبذلك یدرك المشاركون في     

  .عداد قائمة التدفقات النقدیة بالنسبة للمصرفالدراسة أھمیة إ

  

  



  
  
  

 
  توزیع المشاركین في الدراسة حسب الكیفیة التي تم من خاللھا تنمیة خبرتھم بھا ) 8-4(الجدول 

عدد سنوات العمل بالمجال 

  المصرفي
  النسبة  العدد

  %46.6  129  الممارسة العملیة

  %6.1  17  الدورات التدریبیة

ورات الممارسة العملیة والد

  التدریبیة
125  45.1%  

  %2.2  6  أخرى

  %100  277  اإلجمالي

  

  

بعد أن تم تحلیل بیانات الجزء األول من االستبیان سیتم تحلیل الجزء الثاني  منھ      

والمتعلق بوجھھ نظر المشارك  في الدراسة حول البیانات المالیة، حیث تضمن ھذا الجزء من     

  : مقیاس لیكارت الخماسي وھىاالستبیان أربعة عشر سؤاًال أعدت وفق 

  غیر موافق بشدة –غیر موافق  –محاید  –موافق  –موافق بشدة 

فعند استخدام مقیاس لیكارت الخماسي یتم إعطاء أوزان لإلجابات بحسب أھمیتھا،       

، و موافق  5وحیث كانت اإلجابات تتكون من خمسة خیارات، فقد تم إعطاء الموافق بشدة الرقم 

  .1، وغیر موافق بشدة الرقم 2، وغیر موافق الرقم 3د الرقم ، ومحای4الرقم 

حیث تم    SPSSبالبرنامج اإلحصائي   Recodلغرض تحلیل البیانات  تم استخدام أمر   

بمثابة أجابھ واحدة وھي     ) موافق –موافق بشدة (بموجبة أعادة تصنیف اإلجابات بحیث أصبح 

ال أو غیر (بمثابة أجابھ واحدة وھي ) ة غیر موافق بشد –غیر موافق ( ، و)نعم أو موافق(

، فإذا كان المتوسط الحسابي اكبر من    Mean، ثم احتساب المتوسط الحسابي لإلجابات )موافق

، وأن )غیر موافق  (تعتبر اإلجابة    2.5، أما إذا كانت قیمتھ أقل من )موافق(تعتبر اإلجابة  2.5

 .  تسھیل لمالئ االستبیانالغرض من تصنیف اإلجابات إلى خمس إجابات ما ھو أال

من خالل تحلیل البیانات الخاصة لكل سؤال نحصل على اتجاه اإلجابات لكل سؤال على           

  :حدة، حیث كان اتجاه اإلجابة لكل سؤال وفقًا لآلتي



  
  
  

 
السؤال األول المتعلق بأن القوائم المالیة المعدة من قبل المصرف تعكس المركز المالي    .1

، وحیث أن قیمة   3.43عادل، ظھر المتوسط الحسابي بقیمة     ونتیجة نشاط المصرف بشكل 

. فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق 2.5المتوسط الحسابي أكبر من 

وھذا یدل على أن العامین بالمصارف التجاریة اللیبیة یرون أن القوائم المالیة تعكس المركز  

 .المالي ونتیجة نشاط المصرف بشكل عادل

السؤال الثاني المتعلق بوجھھ نظر المشاركین بالدراسة في أھمیة إعداد القوائم المالیة        .2

، وقائمة التغیر   3.69، وقائمة الدخل   3.78للمصرف، لقد ظھر المتوسط الحسابي للمیزانیة 

، والسیاسات المالیة و اإلیضاحات    3.53، وقائمة التدفقات النقدیة    3.78في حقوق الملكیة   

 2.5، وحیث أن قیمة المتوسط الحسابي لجمیع القوائم المالیة أكبر من        3.30 والمالحظات

وھذا یدل على أن العاملین      .فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق        

 .بالمصارف التجاریة اللیبیة یدركون أھمیة القوائم المالیة بالنسبة للمصرف

ئمة التدفقات النقدیة  تعتبر ذات أھمیة بالنسبة لالستخدام    السؤال الثالث المتعلق بأن بیانات قا .3

، وحیث أن قیمة المتوسط   3.01الداخلي للمصرف، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة         

وھذا  . فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق        2.5الحسابي أكبر من 

یة یدركون أھمیة بیانات قائمة التدفقات النقدیة یدل على أن العاملین بالمصارف التجاریة اللیب

 . وأھمیتھا في االستخدام الداخلي للمصرف

بأن بیانات قائمة التدفقات النقدیة تعتبر مھمة بالنسبة للمستخدمین  السؤال الرابع المتعلق .4

، وحیث أن قیمة المتوسط    2.91الخارجیین للمصرف، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة 

وھذا   .فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق        2.5ي أكبر من الحساب

یدل على إن العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة یدركون أھمیة بیانات قائمة التدفقات النقدیة 

 .وأھمیتھا بالنسبة للمستخدمین الخارجیین

لنقدیة لسھولة الفصل بین العملیات     بأنھ یمكن إعداد قائمة التدفقات ا السؤال الخامس المتعلق .5

، وحیث أن قیمة المتوسط    2.92النقدیة وغیر النقدیة، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة     

وھذا   .فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق        2.5الحسابي أكبر من 

 .لمصرفیدل على أنھ یمكن فصل العملیات النقدیة وغیر النقدیة بالنسبة ل

إعداد قائمة التدفقات النقدیة   قادرین على أشخاص مؤھلین یوجدبأنھ  السؤال السادس المتعلق .6

، وحیث أن قیمة المتوسط الحسابي     2.97، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة    للمصرف



  
  
  

 
وھذا یدل على أن  .فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق 2.5أكبر من 

 .املین بالمصارف التجاریة اللیبیة مؤھلون إلعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرفالع

، رغب في إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرفت إدارة المصرف بأن السؤال السابع المتعلق .7

 2.5، وحیث أن قیمة المتوسط الحسابي أكبر من   3.04لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة 

وھذا یدل على أن إدارة   .ات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق   فأن اتجاه إجاب 

 .إعداد قائمة التدفقات النقدیة المصرف ترغب في

وفقًا  إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرف بإلزام  ھناكالسؤال الثامن المتعلق بأن   .8

توسط الحسابي   ، وحیث أن قیمة الم  2.25، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة .للتشریعات

وھذا یدل على  .فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى غیر موافق 2.5أقل من 

م بشأن  2005لسنة   1أن العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة ال علم لھم بأن القانون رقم         

ولیة التي   المصارف وتعدیالتھ قد ألزم المصارف التجاریة اللیبیة باتباع معاییر المحاسبة الد 

 . 7من ضمنھا معیار المحاسبة الدولي رقم

، لقد   عداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرف     إلمعاییر موحدة    بوجود السؤال التاسع المتعلق  .9

فأن   2.5، وحیث أن قیمة المتوسط الحسابي أقل من       1.8ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة 

وھذا یدل على أن العامین      .یر موافق  اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى غ      

الذي ألزم المؤسسات     7بالمصارف التجاریة اللیبیة ال علم لھم بمعیار المحاسبة الدولي رقم   

 .بإعداد القائمة

السؤال العاشر المتعلق بإمكانیة استخدام بیانات قائمة التدفقات النقدیة لقیاس السیولة، لقد         .10

فأن   2.5، وحیث أن قیمة المتوسط الحسابي أكبر من 2.95ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة 

وھذا  یدل على أن العاملین    .اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق     

قائمة التدفقات النقدیة في قیاس       بالمصارف التجاریة اللیبیة یدركون أھمیة استخدام بیانات   

 . السیولة

تخدام بیانات قائمة التدفقات النقدیة في التنبؤ  السؤال الحادي عشر المتعلق بإمكانیة اس  .11

، وحیث أن قیمة   2.96باالحتیاجات المالیة المستقبلیة، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة    

 .فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق 2.5المتوسط الحسابي أكبر من 

قائمة   اللیبیة یدركون أھمیة استخدام بیانات    وھذا یدل على أن العاملین بالمصارف التجاریة

 .التدفقات النقدیة في التنبؤ باالحتیاجات المالیة المستقبلیة



  
  
  

 
السؤال الثاني عشر المتعلق بإمكانیة االستغناء عن قائمة التدفقات النقدیة من خالل استخدام      .12

، وحیث أن قیمة   2.14لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة     بیانات قائمة الدخل والمیزانیة،

فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى غیر           2.5المتوسط الحسابي أقل من 

وھذا یدل على أن العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة یدركون أھمیة أن المعلومات   . موافق

ائم المالیة  قائمة التدفقات النقدیة ال یمكن الحصول علیھا من القو  التي یتم الحصول علیھا من

 .األخرى

السؤال الثالث عشر المتعلق بأنھ من الضروري التفرقة بین التدفقات النقدیة من األنشطة            .13

، وحیث أن قیمة المتوسط    2.99المختلفة للمصرف، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة       

ھذا  و. فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق        2.5الحسابي أكبر من 

یدل على أن العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة یرون ضرورة التفرقة بین التدفقات النقدیة   

 .من األنشطة المختلفة للمصرف

إعداد قائمة   بلمصرف  اأنظمة وتجھیزات حاسوب ب   تسمح السؤال الرابع عشر المتعلق بأنھ  .14

وحیث أن قیمة ، 3.07، لقد ظھر المتوسط لھذا السؤال بقیمة   للمصرفالتدفقات النقدیة 

. فأن اتجاه إجابات المشاركین في الدراسة اتجھت إلى موافق 2.5المتوسط الحسابي أكبر من 

وھذا یدل على أن العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة یرون أن أنظمة وتجھیزات المصرف 

) 9-4(ویوضح الجدول   .المتوفرة یمكن من خاللھا إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرف        

  اتجاه إجابة المشاركین في الدراسة علي أسئلة الدراسة لكل سؤال على حدة

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  

 
  اتجاه إجابة المشاركین في الدراسة علي أسئلة الدراسة لكل سؤال على حدٍة) 9-4(الجدول 

 

                             

  

المتوسط   البیان  
  االتجاه  الحسابي

تعكس القوائم المالیة المعدة المركز المالي ونتیجة نشاط   1
 موافق  3.43  .صرف بشكل عادل وبموضوعیةالم

2  

    :تعتبر القوائم المالیة التالیة مھمة
 موافق  3.78  .المیزانیة. أ
 موافق  3.69  قائمة الدخل. ب
  .قائمة التغیر في حقوق الملكیة. ج
 موافق 3.78  

 موافق  3.53  قائمة التدفقات النقدیة. د
 موافق 3.30  .والمالحظاتالسیاسات المالیة واإلیضاحات . ھـ

تعتبر بیانات قائمة التدفقات النقدیة ذات أھمیة لالستخدام الداخلي   3
 موافق 3.01  .بالمصرف

تعتبر بیانات قائمة التدفقات النقدیة ذات أھمیة للمستخدمین   4
 موافق 2.91  .الخارجیین

الفصل بین  لسھولةیمكن إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرف   5
 موافق 2.92  .ملیات النقدیة وغیر النقدیةالع

إعداد قائمة التدفقات النقدیة  قادرین على أشخاص مؤھلین یوجد  6
 موافق 2.97  .للمصرف

 موافق 3.04  .رغب إدارة المصرف في إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرفت  7

وفقًا  إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرفبإلزام  ھناك  8
غیر  2.25  .تللتشریعا

 موافق

غیر  1.80  .عداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرفإلمعاییر موحدة  یوجد  9
 موافق

 موافق 2.95  .یمكن استخدام بیانات التدفقات النقدیة لقیاس السیولة   10

یمكن استخدام بیانات التدفقات النقدیة في التنبؤ باالحتیاجات   11
 موافق 2.96  .المالیة المستقبلیة

یمكن االستغناء عن قائمة التدفقات النقدیة من خالل استخدام   12
غیر  2.14  .بیانات قائمة الدخل والمركز المالي

 موافق

من الضروري التفرقة بین التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة    13
 موافق 2.99  )تمویلیة،استثماریة,تشغیلیة(المختلفة للمصرف 

إعداد قائمة بلمصرف اب بأنظمة وتجھیزات حاسوتسمح   14
 موافق 3.07  .للمصرفالتدفقات النقدیة 



  
  
  

 
  

  

  

  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل الخامس 
  نتائج وتوصیات الدراسة



  
  
  

 
  نتائج الدراسة 5-1

  :من خالل البیانات التي تم تجمیعھا وتحلیلھا یمكن إیجاز نتائج الدراسة في اآلتي            

لمیدانیة للمصارف التجاریة اللیبیة للتعرف علي إعدادھا لقائمة التدفقات الزیارة انتائج : أوال

  أو أي معیار أخر من عدمھ 7النقدیة سواء وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

الزیارة المیدانیة للمصارف التجاریة اللیبیة للتعرف علي تتعلق النتائج المتحصل علیھا من خالل 

أو أي معیار أخر،  7بة الدولي رقم لنقدیة سواء وفقًا لمعیار المحاسإعدادھا لقائمة التدفقات ا

باإلجابة علي السؤالین الفرعیین األول والثاني حیث تم اإلجابة علي السؤال الفرعي  األول علي 

  :النحو التالي

ھما مصرف السرایا .یوجد مصرفین تجاریین فقط في لیبیا یقومان بإعداد قائمة التدفقات النقدیة

م ومصرف الوحدة عن 2007حیث قام مصرف السرایا بإعدادھا عن سنة . صرف الوحدةوم

  .م2008سنة 

تحلیل قوائم التدفقات     نتائج  اإلجابة علي السؤال الفرعي الثاني تمت من خالل    كما أن

م 2008الوحدة لسنة مصرف م و2007النقدیة المنشورة لكٍل من مصرف السرایا عن سنة  

، حیث كانت نتائج تحلیلھا كما      بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي السابع  ودراسة مدى التزامھا 

  : یلي

عدم االلتزام التام لمصرف السرایا عند إعداد قائمة التدفقات النقدیة بمتطلبات معیار  .1

م بالخلط 2007، حیث قام المصرف عند إعداد القائمة عن سنة 7المحاسبة الدولي رقم 

 .األمریكي ومعیار المحاسبة الدوليبین متطلبات معیار المحاسبة 

عند إعداد قائمة  7التزام مصرف الوحدة التام بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم .2

 . م2008التدفقات النقدیة لسنة 

لمعرفة إدراك العاملین بالمصارف التجاریة اللیبیة لماھیة  نتائج تحلیل استمارة االستبیان: ثانیًا

فقات النقدیة للمصارف التجاریة، لقد تم استخدام استمارة االستبیان وأھمیة إعداد قائمة التد

لإلجابة علي السؤال الفرعي الثالث للدراسة، حیث من خالل تحلیل استمارة االستبیان تم 

 :التوصل للنتائج التالیة



  
  
  

 
إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالنسبة    إن المشاركین في الدراسة یدركون أھمیة     .1

ة المعلومات المتحصل علیھا منھا في االستخدام الداخلي     ، وأھمیللمصرف

ال یتم  إال أنھ والخارجي للمصرف؛ لقیاس السیولة والتنبؤ باالحتیاجات المالیة،  

وتتفق ھذه النتیجة مع النتائج التي توصلت      .إعدادھا في المصارف التجاریة اللیبیة

 سة، حیث قام  بالرغم من اختالف مجتمع الدرا   ) 1999(إلیھا دراسة جاموس   

كما اختلفت ھذه النتیجة مع النتائج التي توصلت إلیھا        , بدراسة الشركات السوریة

إلى أن العاملین  ) 2004(، حیث توصلت دراسة بوشعالة ) 2004(دراسة بوشعالة 

 .في المصارف التجاریة اللیبیة ال یعرفون أھمیة قائمة التدفقات النقدیة

قائمة التدفقات   لمعلومات المتحصل علیھا من     یدرك المشاركون في الدراسة أن ا   .2

وتتفق ھذه النتیجة مع     . ال یمكن الحصول علیھا من القوائم المالیة األخرى   النقدیة 

، )1993(، ومحمد )1991(النتائج التي توصلت إلیھا دراسة كًل من الجوھري  

، )2001(، وعطیة )1999(، واالمین )1996(، والوابل )1996(والدھراوي 

 .   بالرغم من اختالف مجتمع الدراسة) 2008(، ودراغمة )2002( والفضل

إعداد  ین علىقادر اللیبیة بالرغم من وجود موظفین مؤھلین في المصارف التجاریة .3

، ورغبة إدارة المصرف في إعدادھا، وسماح األنظمة  قائمة التدفقات النقدیة

وإمكانیة الفصل   التشغیلیة للمصارف من تجھیزات حاسوب ومنظومات بإعدادھا،   

. بین التدفقات النقدیة المتعلقة بأنشطة المصرف التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة     

من % 81.6أن ما نسبتھ  و ،ال تقوم بإعدادھا  اللیبیة ال أن المصارف التجاریة إ

 .المشاركین في الدراسة یحملون مؤھالت تمكنھم من إعداد قائمة التدفقات النقدیة       

بالرغم من اختالف    ) 2000(جة مع ما توصلت إلیھ دراسة زوبي    وتتفق ھذه النتی

واختلفت ھذه النتیجة  . مجتمع الدراسة حیث قام   بدراسة الشركات الصناعیة اللیبیة

حیث توصلت إلى أن العاملین    ) 2003(مع ما توصلت إلیھ دراسة العمراني     

 .تدفقات النقدیةبالشركات الصناعیة محل الدراسة غیر قادرین على إعداد قائمة ال

وجود إلزام بإعداد قائمة التدفقات النقدیة بعدم معرفة العاملین بالمصارف التجاریة  .4

 .بشأن المصارف م2005لسنة  1وفقًا للقانون رقم 

عدم معرفة العاملین بالمصارف التجاریة بمعیار المحاسبة الدولي السابع الخاص        .5

 .بإعداد و عرض قائمة التدفقات النقدیة



  
  
  

 
  :ومما سبق یمكن اإلجابة على سؤال الدراسة على النحو التالي          

أن المصارف التجاریة اللیبیة غیر ملتزمة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا 

ویستثنى من ذلك مصرف الوحدة، بالرغم . لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي السابع

  .  من إدراك العاملین بھا لماھیة وأھمیة القائمة

 

  التوصیات 5-2

  :من خالل النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة یمكن اقتراح التوصیات التالیة  

إصدار منشورات من قبل مصرف لیبیا المركزي للمصارف التجاریة، إللزامھا باتباع  .1

 .معاییر المحاسبة الدولیة، وإعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة

شورات من قبل سوق المال اللیبي للمصارف التجاریة، إللزامھا بتطبیق إصدار من .2

لقانون رقم ل وفقًا 7معاییر المحاسبة الدولیة التي من ضمنھا معیار المحاسبة الدولي رقم

 .والمادة الرابعة والثالثون من الئحة اإلدراج ومتابعة اإلفصاح ) م2010(لسنة ) 11(

لضرائب بطلب قائمة التدفقات النقدیة من المصارف قیام مؤسسات الدولة مثل مصلحة ا .3

 .التجاریة كقائمة مكملة لقائمة الدخل والمیزانیة

تنظیم دورات تدریبیة للعاملین في المصارف التجاریة اللیبیة على كیفیة إعداد قائمة  .4

 .، وذلك للرفع من قدراتھم7التدفقات النقدیة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم

سات الحقة مماثلة في مؤسسات األعمال األخرى، مثل الصناعیة، إجراء درا .5

 . والتجاریة، والخدمیة، تقوم بدراسة الجوانب المختلفة للقائمة مثل أھمتھا وإعدادھا
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  قائمة المراجع

  المراجع العربیة: أوال

استخدام مؤشرات التدفقات    "، 2002دان، و محمد عبدالفتاح محمد إبراھیم،     إبراھیم، محمد زی 

، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة    ، "النقدیة كأداة إلعادة ھیكلة الھیئات االقتصادیة في مصر      

  .103-55ص ص )كلیة التجارة، العدد الثالث:جامعة عین شمس(

لعالقة بین قائمة التدفقات النقدیة والموازنة  دراسة مقارنة ل"، 2005إبراھیم، نشوى محمد أحمد، 

، رسالة ماجستیر غیر  "النقدیة في ترشید السیاسة االئتمانیة للشركات التجاریة والصناعیة    

  .منشورة، كلیة التجارة، جامعة عین شمس

إصالح اقتصادي ومالي ومصرفي شامل، : ، مصارف لیبیا2005اتحاد المصارف العربیة، 

  .35-33ص ص ، مارس، 292العدد 

، أبریل،  317، مقابلة مع محافظ مصرف لیبیا المركزي، العدد  2007اتحاد المصارف العربیة، 

  .118-114ص ص 

عام اإلصالحات والتطویر اإلستراتیجي،     : ، المصارف اللیبیة  2008اتحاد المصارف العربیة، 

  .118-111، دیسمبر، ص ص 337العدد 

المصرفي في الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الجھاز  ،1985 ،صالح األمین، األرباح

  ).الدار العربیة للموسوعات: بیروت(الطبعة األولى،  ،االشتراكیة

دور و أھمیة التدفقات النقدیة للمستثمرین دراسة اختباریة       "، 1999األمین، محمد بدر الدین،    

للمحاسبة، المجلد الثالث،  الجمعیة السعودیة(، مجلة البحوث المحاسبیة، "على الشركات السعودیة

  .261-237ص ص)العدد الثاني

الطبعة الثالثة،   ،النقود والمصارف دراسة تطبیقیة لھما في لیبیا      ،1974 ،عبدالمنعم، البیھ

  ).منشورات جامعة بنغازي: بنغازي(

مجلة  ، "أھمیة بیانات التدفقات النقدیة لمستخدمي القوائم المالیة "، 1991الجوھري، علي محمد، 

  .70-41ص ص )كلیة التجارة، العدد األول: جامعة طنطا(، التجارة والتمویل

الطبعة األولى،   النقود والمصارف والنشاط االقتصادي،   ،1985 ،میلود جمعة ، الحاسیة

  ).الھیئة القومیة للبحث العلمي: طرابلس(



  
  
  

 
ب الوطني للبحث   المكت(،الطبعة األولى، تحلیل القوائم المالیة، 2005الحصادي، سالم إسماعیل، 

  ).والتطویر

تأثیر التدفقات النقدیة على القیمة السوقیة       "، 2003الخداش، حسام الدین، وولید زكریا صیام،   

جامعة  (، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز    ، "لسھم الشركات الصناعیة المساھمة العامة األردنیة     

  .91-69ص ص ) د السابع عشركلیة االقتصاد والتجارة، العدد األول، المجل: الملك عبدالعزیز

مجلة ، "العالقة بین التدفقات النقدیة وعوائد األسھم في األجل الطویل"، 1998الخالیلة، محمود، 

  .131-124ص ص )الجامعة األردنیة، العدد األول، المجلد الخامس والعشرون(، دراسات

بدون طبعة،  ،ستثمارتحلیل القوائم المالیة ألغراض اال ،2006الدھراوي، كمال الدین مصطفى، 

  ).المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة(

دراسة تجریبیة للمحتوى المعلوماتي لمؤشرات    "، 1996الدھراوي، كمال الدین مصطفي،   

  .37-1ص ص ) العدد األول(، مجلة جامعة طنطا، "التدفقات النقدیة

دار المناھج  : عمان ( ، الطبعة األولى   ،إدارة العملیات المصرفیة   ،2001 ،خالد وھیب، الراوي

  ).للنشر والتوزیع

العالقة بین األرباح والقیمة الدفتریة والتدفقات النقدیة من أنشطة  "، 2007الرجبي،محمد تیسیر، 

المجلة العلمیة   ، "التشغیل مع أسعار أسھم شركات الخدمات المتداولة في سوق بورصة عمان        

  .25-3ص ص )، العدد الثاني، الجزء األولكلیة التجارة:جامعة عین شمس(، لالقتصاد والتجارة

  ).مؤسسة الوراق : عمان( الطبعة األولى،  ،إدارة المصارف  ،2000 ،حمزة محمود، الزبیدي

محتوى المعلومات في قائمة التدفق النقدي بالتطبیق على سوق    "، 2000السید، ھشام عبدالحي، 

كلیة التجارة بني : جامعة القاھرة(، مجلة الدراسات المالیة والتجاریة ، "رأس المال المصري 

  .241-207ص ص )سویف، العدد األول

 المعلوماتي توى  المح ىثر اختالف المعاییر المحاسبیة عل     أ"  ،1998 ،أحمد  ى، مصطفيالشام

 :جامعة المنوفیة  (، مجلة آفاق جدیدة    ،" المالیة المؤسسات   ىئم التدفقات النقدیة بالتطبیق عللقوا

  .42 – 11، ص ص )أكتوبر، الرابعكلیة التجارة، العدد 



  
  
  

 
دراسة   –قائمة التدفقات النقدیة     ىأثر نظم المعلومات المحاسبیة عل " ،2006 ،الشرایري، ماجد

جامعة أسیوط، كلیة   (، المجلة العلمیة  ،" الشركات المساھمة العامة األردنیة     ىمیدانیة عل 

  . 31 – 6، ص ص ) ، العدد الحادي واألربعون ، دیسمبرالتجارة

مجلة ، "متطلبات تطویر مھنة المحاسبة في لیبیا  "، 2007الشریف، إدریس عبدالحمید،  

ص ص )  النقابة العامة للمحاسبین والمراجعین اللیبیین، العدد األول، أي النار        ( ، المحاسبون

42-46.  

 -یة المحاسبة عن التدفقات النقدیة طبقًا للمعاییر األمریك      "، 1990العراقي، عراقي عبدالصمد،  

معھد  : الریاض (، مجلة اإلدارة العامة  ، "دراسة اختباریة لمناسبتھا للشركات المساھمة الكویتیة  

  . 196-151ص ص )اإلدارة العامة، العدد الخامس والتسعون

دراسة اختباریة على   -محتوى المعلومات في قائمة التدفقات النقدیة"، 1990aالعراقي، عراقي، 

كلیة التجارة،   : جامعة القاھرة (، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمین، "الشركات المساھمة الكویتیة

  .72-37ص ص )العدد التاسع والثالثون

جدوى إلزام المؤسسات اللیبیة بإعداد قائمة التدفقات "، 2003العمراني، جملیة میالد خلیفة، 

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة الدراسات العلیا"النقدیة

، "العالقة بین محتوى المعلومات للتدفقات النقدیة وعوائد األسھم    "، 1999ید محمد، الفضل، مؤ

مركز بحوث العلوم االقتصادیة بنغازي، المجلد العاشر، العددان   (، مجلة البحوث االقتصادیة  

  .69-50ص ص )األول والثاني

لنقدیة في أھمیة اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالتدفقات ا "، 2002الفضل، مؤید محمد، 

جامعة (، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة  ، "دراسة اختباریھ في العراق  : التقاریر المالیة 

-1ص ص )كلیة اإلدارة واالقتصاد، العدد األول، المجلد الثامن عشر  : اإلمارات العربیة المتحدة

27.  

مجلة  ، "ع واآلفاق الموازنة النقدیة في النظام المحاسبي الموحد الواق    "، 2001القاضي، حسین، 

  .25-7، المجلد السابع عشر، العدد األول، ص ص جامعة دمشق

  .وتعدیالتھ بشأن المصارف م2005لسنة  1القانون رقم 

  .م بشأن سوق المال2010لسنة  11القانون رقم 



  
  
  

 
ألقیت على طلبة كلیة   ،" الماليمحاضرات في التحلیل  "  ،2008، الكزة ، عبدالسالم أحمد 

  .م2008بفصل الربیع ة قاریونس جامعاالقتصاد 

محاسبة المصارف التجاریة من واقع عمل المصارف في      ،2003 ،منصور علي ، الموشم

  ).األوائل للنشر والتوزیع: دمشق(الطبعة األولى،  ،الجماھیریة العظمي

، ةمجلة اإلدارة العام، "المحتوى اإلعالمي لقائمة التدفقات النقدیة"، 1996الوابل، وابل بن علي، 

  .251-221ص ص )معھد اإلدارة العامة، المجلد السادس والثالثون، العدد الثاني: الریاض(

  . عثمان الجبالي المثوثي، الطبعة األولى: ، ترجمةمنظمة التجارة العالمیة، 2005بلین، أولیفییھ، 

نقدیة في دارة التدفقات الالنسب المالیة في تقییم إ جدوى استخدام" ، 2005بوجواري، سالم حمد، 

رسالة ماجستیر    ،"دراسة استطالعیة على المصارف التجاریة العامة        –المصارف التجاریة  

  .غیر منشورة، كلیة االقتصاد، جامعة قاریونس

، "  دور قائمة التدفقات النقدیة في منح االئتمان المصرفي  "  ،2004 ،بوشعالة، عادل محمد

    . امعة قاریونس كلیة االقتصاد، ج ،رسالة ماجستیر غیر منشورة

دور قائمة التدفقات النقدیة كأداة لتحلیل مخاطر االستثمار في  "، 2002جاد، عاطف فوزي، 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، "دراسة نظریة تطبیقیة –األوراق المالیة في مصر 

  .جامعة األزھر

رئیسیة لتطویر نظام المعلومات   قائمة التدفق النقدي أحد المداخل ال"، 1999جاموس، مصطفى، 

  .243-223ص ص )المجلد األول، العدد األول(، مجلة جامعة دمشق، "المحاسبیة في سوریا

أثر إشارة األرباح المحاسبیة والتدفقات      "، 2008جبر، جمال زكریا، و مأمون محمد الدبعي،     

الجامعة (، رة األعمالالمجلة األردنیة في إدا ، "النقدیة التشغیلیة على محتواھما المعلوماتي   

  .23-1ص ص )األردنیة، المجلد الرابع، العدد األول

ھضة مصر   ن: القاھرة  (، ى، الطبعة األول قوائم التدفقات النقدیة ، 1998 ،حجازي، محمد عباس

  ). للطباعة والنشر والتوزیع

ل والعوائد غیر العالقة بین التدفقات النقدیة من التشغیل واالستثمار والتموی"، 2001حداد، فایز، 

-1ص ص )الجامعة األردنیة، العدد األول، المجلد الثامن والعشرون    (، مجلة دراسات، "العادیة

13. 



  
  
  

 
أثر القیاس واإلفصاح المحاسبي عن معلومات التدفقات النقدیة         "  ،2003 ،حسن، شریفة علي 

لیة  ، كه غیر منشورة  ، رسالة دكتورا  " المالیة علي المقدرة التقییمیة والتنبؤیة لمستخدمي القوائم 

   .التجارة، جامعة اإلسكندریة 

منھج مقترح لتطویر قوائم التدفقات النقدیة في المصارف   "، 2007حماد، طارق عبدالعال، 

كلیة  : جامعة عین شمس   (، المحاسبي مجلة الفكر، "لزیادة فعالیتھا في إدارة المخاطر المصرفیة

  .369-275ص ص )التجارة، العدد الثاني

: اإلسكندریة (، الجزء األول،  موسوعة معاییر المحاسبة الدولیة ، 2003، ارق عبدالعالحماد، ط

  .)الدار الجامعیة

دور التدفقات "، 2008حمدان،وسام مصطفى، وفوزي عبدالرحیم غرایبة، ومأمون الدبعي،    

 المجلة األردنیة في إدارة  ، "النقدیة وتسویات االستحقاق في تفسیر العوائد السوقیة لألسھم      

  .309-288ص ص ) الجامعة األردنیة، العدد الثاني، المجلد الرابع(، األعمال

  ).الدار الجامعیة : اإلسكندریة(  ،إدارة المصارف ،2007 ،عبدالغفار، حنفي

تأثیر التدفقات النقدیة على القیمة السوقیة لسھم البنوك  "، 2003خریوش، حسني علي، 

جامعة الكویت، العدد األول،    (، لعربیة للعلوم اإلداریة   المجلة ا ، "والشركات المساھمة األردنیة 

  . 51-37ص ص ) المجلد العاشر

أثر النمو،والحجم،ودرجة الرفع المالي على المحتوى     "، 2008دراغمة، زھران محمد علي،     

 –دلیل من األردن   –المعلوماتي للتدفقات النقدیة من النشاطات التشغیلیة واألرباح المحاسبیة     
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  . 21-18  ، كانون الثاني، ص ص94، العدد العربي

مطبعة  : عمان (، ائمة التدفقات النقدیة من الناحیة العلمیة والعملیة ق، 1996دھمش، نعیم حسني، 
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                                                                                بنغازيجامعة         

  الدراسات العلیا –كلیة االقتصاد 
  قسم المحاسبة

  /..................................................................خاأل

  بعد التحیة ،،

تقدیم بیانات مالیة     في یساھم تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة في المصارف التجاریة      

تساعد مستخدمیھا في تقییم أداء المصارف     ،مالئمة وموثوق بھا وقابلة للمقارنة والفھم    

  .باإلضافة إلى مساعدتھم في اتخاذ القرارات االقتصادیة ومركزھا المالي

ونظرًا ألھمیة قائمة التدفقات النقدیة وما تقدمھ من معلومات ال یمكن الحصول علیھا من 

كیفیة  ) 7(فلقد تناول المعیار المحاسبي الدولي رقم  ) المیزانیة –قائمة الدخل (القوائم األخرى 

ألزم المؤسسات المالیة بإعداد قائمة التدفقات   یة والذيإعداد وعرض قائمة التدفقات النقد

  . النقدیة

لسنة  ) 1(تم إصدار القانون رقم   وسعیا من لیبیا لمواكبة التطورات االقتصادیة العالمیة

باع المعاییر المحاسبیة    تألزم المصارف التجاریة اللیبیة با    بشأن المصارف الذي   ) م2005(

الخاص بإعداد وعرض قائمة التدفقات    ) 7( لمحاسبة الدولي رقممعیار االتي من منھا الدولیة 

 بالقیدألزم المصارف التجاریة اللیبیة  ي الذي بدورهالنقدیة، و إنشاء سوق األوراق المالیة اللیب

معیار المحاسبة   تباع المعاییر المحاسبیة الدولیة التي منھا       اوالذي من متطلباتھ    ،في السوق

  .إعداد وعرض قائمة التدفقات النقدیةالخاص ب) 7( الدولي رقم

ن الباحث یقوم   التجاریة فإ  ونظرُا ألھمیة إعداد قائمة التدفقات النقدیة في المصارف        

مدى التزام  "درجة الماجستیر في المحاسبة بعنوان راسة الستكمال متطلبات الحصول علىبد

قائمة التدفقات ع الخاص بالساب متطلبات معیار المحاسبة الدوليبالمصارف التجاریة اللیبیة 

، ولما إلجاباتكم من أھمیة یعول علیھا الباحث في دراستھ لھذا الموضوع، نأمل منكم  "النقدیة

ھذا  على أسئلة ھذا االستبیان بدقة وعنایة، ونؤكد لكم بأن أجابتكم  على التعاون باإلجابة

   .مي فقطالبحث العل ضغراألولن تستخدم إال  ،االستبیان ستحاط بكامل السریة

  مع الشكر والتقدیر الھتمامكم وتعاونكم
                            والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
   الـبـــاحــث                                                                         

     فائز عبد الرحیم الدیباني                                                                          



  
  
  

 
أمام اإلجابة أو اإلجابات المناسبة، أو ملء الفراغ المتروك حسب طبیعة كل )   ü(   یرجي وضع عالمة 

  :سؤال

  معلومات عامة: الجزء األول 

  :الوظیفة -1

  .نائب مدیر عام)   (      .مدیر عام)   (

  .سبةرئیس قسم المحا)   (    .مدیر إدارة الحسابات)   (

  :.........................................تذكر أخرى)   (

  :المؤھل العلمي -2

)   (      .ماجستیر)   (      .دكتوراه)   (

  .بكالوریوس

)   (      .دبلوم متوسط)   (      .دبلوم عاٍل)   (

  .ثانویة عامة

  :.........................................خر یذكرآ)   (

  :التخصص -3

)   (        .إدارة)   (      .محاسبة)   (

  .اقتصاد

  :.........................................خر یذكرآ)   ( 

  :عدد سنوات العمل في المجال المصرفي -4

عشر  إلىمن خمس سنوات )   (        .قل من خمس سنواتأ)   (

  .سنوات

  .سنة ةعشر خمسأكثر من )   (    .سنة ةعشر إلى خمسمن عشر سنوات )   (

  )یمكن اختیار أكثر من إجابة: ( رة العمل في المجال المصرفي من خاللتم تنمیة خب -5

 أخرى)   ( .الدورات التدریبیة في المجال المصرفي)   (   .الممارسة العملیة)   (

  ..........................:.تذكر

  



  
  
  

 
  وجھھ نظر المشارك حول البیانات المالیة: الجزء الثاني

  ـــــــــــانالبیــــــــــــــــــــــــ  م.ر

  مستوى الموافقة

موافق 
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

تعكس القوائم المالیة المعدة المركز المالي ونتیجة نشاط   1
            .المصرف بشكل عادل وبموضوعیة

2  

  :تعتبر القوائم المالیة التالیة مھمة
    

            .المیزانیة. أ

            قائمة الدخل. ب

  .قائمة التغیر في حقوق الملكیة. ج
            

  .قائمة التدفقات النقدیة. د
            

            .السیاسات المالیة واإلیضاحات والمالحظات. ھـ

تعتبر بیانات قائمة التدفقات النقدیة ذات أھمیة لالستخدام   3
            .الداخلي بالمصرف

لمستخدمین تعتبر بیانات قائمة التدفقات النقدیة ذات أھمیة ل  4
            .الخارجیین

الفصل  لسھولةیمكن إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرف   5
            .بین العملیات النقدیة وغیر النقدیة

إعداد قائمة التدفقات  قادرین على أشخاص مؤھلین یوجد  6
            .النقدیة للمصرف

رغب إدارة المصرف في إعداد قائمة التدفقات النقدیة ت  7
            .للمصرف

وفقًا  إعداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرفبإلزام  ھناك  8
            .للتشریعات

            .عداد قائمة التدفقات النقدیة للمصرفإلمعاییر موحدة  یوجد  9

            .یمكن استخدام بیانات التدفقات النقدیة لقیاس السیولة  10

باالحتیاجات یمكن استخدام بیانات التدفقات النقدیة في التنبؤ   11
            .المالیة المستقبلیة

یمكن االستغناء عن قائمة التدفقات النقدیة من خالل استخدام   12
            .بیانات قائمة الدخل والمركز المالي

من الضروري التفرقة بین التدفقات النقدیة الناتجة عن   13
            )استثماریة،تمویلیة,تشغیلیة( األنشطة المختلفة للمصرف 

إعداد قائمة بلمصرف اأنظمة وتجھیزات حاسوب بسمح ت  14
            .للمصرفالتدفقات النقدیة 

  



  
  
  

 

 
  



  
  
  

 




