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  :مقدمة 
 يعد التحليل املايل أداة جيدة وفعالة يف تشخيص املشكالت املالية اليت تواجه املؤسسة االقتصادية، خاصة ما     

اليت تساهم يف   (قرارات االستثمار، قرارات التمويل، قرارارت توزيع األرياح)تعلق باختاذ خمتلف القرارات املالية 
تقتصر أمهية التحليل املايل على إدارة املؤسسة وحدها بل يكتسى مكانة تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة، وال 

هامة بالنسبة ألطراف اليت تتعامل مع املؤسسة من مسامهني ودائنني ملا هلم من مصاحل يف احلصول على املعلومات 
قوة للحفاظ عليها حتديد نقاط ال ، كذلك يساهم التحليل املايل يف حتديداليت توضح سالمة التوازنات املالية هلا

وتدعيمها مستقبال، وكذا معرفة نقاط الضعف وحتديدها وجتنبها مستقبال، والتعرف على درجة السيولة ومستوى 
 .الرحبية يف املؤسسة

 :هندف من وراء اجناز هذه املطبوعة حتقيق جمموعة من األهداف   
 قتصادية؛توضيح للطلبة أمهية ومكانة التحليل املايل بالنسبة للمؤسسات اال 

 توضيح أدوات املستخدمة يف تشخيص احلالة املالية للمؤسسة؛ 

  التعرف على القوائم املالية املستخدمة من طرف املؤسسات االقتصادية وكيفية معاجلة املعلومات اليت
 .م على مدى قيامها بتحقيق أهدافهاحتتويها هذه القوائم، بغية تقييم األداء املايل واحلك
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 اإلدارة المالية والتحليل المالي: محور األولال
 اإلدارة المالية :أوال
 :تعريف اإلدارة المالية -1

اليت تتعلق بالتخطيط واحلصول على األموال واستخدامها  تعملية اختاذ القرارا:" تعرف اإلدارة املالية بأهنا      
العملية التقومي للموجودات واملطلوبات، وحق بطريقة متكن من حتقيق األهداف املطلوبة للمؤسسة، ومتثل هذه 

 ."امللكية
جمموعة من املهام اليت تنصب على توفري املوارد املالية وتسريها، كما :" كذلك تعرف اإلدارة املالية على أهنا      

 ".تتخذ جوانب إدارية، وترتبط مبختلف الوظائف األخرى وتستعمل أدوات تقنية وأخرى نوعية
اليت تبني كيفية احلصول على األموال  جالربام والية ه  تلك الوظيفة املالية اليت تتعامل مع اطخطط أاإلدارة امل    

الالزمة، واستخدامها لتنفيذ العمليات الضرورية للمؤسسة، واحلصول على األموال الالزمة، واستخدامها يف 
 .ستمرة يطلق عليها التدفق النقديعمليات إنتاج وبيع السلع واطخدمات، وتوزيع األرباح، وتتم بطريقة م

 :أهداف اإلدارة المالية -2
تستمد اإلدارة املالية يف أهدافها من األهداف األساسية اليت تسعى املؤسسة االقتصادية إىل حتقيقها، فاهلدف      

 حتقيق ولك  حتقق املؤسسة االقتصادية هذا اهلدف تسعى إىلة هو البقاء والنمو واالستمرار، العام ألي مؤسس
 :أهداف مساندة أخرى وه 

 :تعظيم األرباح -2-1 
يعترب هدف تعظيم األرباح أحد املعايري اليت تستطيع به احلكم على فاعلية القرارات يف املؤسسة االقتصادية،       

ىل ولذلك تقوم املؤسسة بتبين القرارات واألعمال اليت تؤدي إىل زيادة األرباح، وتبتعد عن تلك اليت تؤدي إ
تقليلها، كما نعين بتعظيم األرباح حتقيق املستوى الذي ال يقل عن املستوى الذي حتققه املؤسسات املماثلة واليت 
تتعرض لنفس الظروف ونفس درجة املخاطرة، وتستطيع احلكم على فاعلية القرارات يف املؤسسة ما من خالل 

 تمويل وتوزيع األرباح يتم توجيها لتناسب هدف حجم األرباح املتحقق، ويعين ذلك أن قرارات االستثمار وال
 .تعظيم األرباح

 :تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة اإلقتصادية -2-2
تعترب القيمة السوقية للمؤسسة الوجه اآلخر هلدف تعظيم الثروة وه  تعكس وجهة نظر مجيع املشرتكني يف     

خذ بعني االعتبار األرباح احملققة فعال واألرباح املتوقع السوق املايل، وبالتايل فإن تقييم املؤسسة يف السوق يؤ 
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عليها والقيمة الزمنية للنقود، إضافة إىل تقدير مدى توافر اإليرادات للمؤسسة ودرجة اطخطر اليت تتعرض  احلصول
توزيع األرباح ومعدل العائد على االستثمار، وكل ذلك ينعكس على تقييم سعر السهم يف السوق  هلا وسياسة

 .بتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة لذي يتأثرا
 :تحقيق التوازن بين الربحية والسيولة -2-3
إن حتقيق السيولة املالئمة والربح املالئم هدفان متعارضان، فيسعى املدير املايل للحصول على الربح عن طريق   

النقد اجلاهز هو أكثر األصول  توظيف األموال واستثمارها حبيث ال يبعد عن انتباهه هدف السيولة، علما بأن
هو مصلحة كبرية للمؤسسة ميكنها  حسيولة لكنه ال حيقق يف املقابل ألي ربح بدون تشغيله، كما أن حتقيق الرب

يف األموال، ولكن املدير املايل جيب أن يكون حذرا يف  تمن التوسع والنمو، وقد يكون دافعا لزيادة االستثمارا
جم االلتزامات على املؤسسة، لذلك جند أن املدير املايل يواجه مشكلة املوازنة بني ذلك ألن هذا قد يزيد من ح

عوامل الرحبية وعوامل السيولة، وهلذا جيب عليه أن يستعمل مهارته يف توجيه االستثمارات وتوظيف األموال دون 
 .املساس بسمعة املؤسسة وعدم جتميد غري ضروري هلذه األموال

 :اليةوظائف اإلدارة الم -3
 :تتمثل وظائف اإلدارة املالية يف ثالثة وظائف أساسية وه    
 :وظيفة التخطيط المالي -3-1
 سواء على لضرورية لتحديد األهداف املالية جمموعة اإلجراءات ا:" ميكن النظر إىل التخطيط املايل على أنه   

 ".ار وقرارات التمويل وقرارات توزيع األرباحاملتوسط والطويل للقرارات املالية، اليت تضم قرارات االستثماملدى 
 :وظيفة اتخاذ القرارات -3-2
اختاذ القرارات املالية، ومضموهنا يدور حول حتقيق  بدرجة كبرية على عمليةيرتكز  عمل اإلدارة املالية إن جوهر   

ذج واحد لشكل هدف إسرتاتيج  متمثل يف تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة، وعلى الرغم من عدم وجود منو 
القرار املايل الذي تلجأ إليه اإلدارة املالية إال أن مضمونه عادة يكون متماثل يف غالبية املؤسسات االقتصادية، 

 .حيث تتوزع هذه القرارات بني قرارات االستثمار، قرارات التمويل، وقرارات توزيع األرباح
 :وظيفة الرقابة المالية -3-3
مراجعة العمليات املالية اليت تتمثل يف مراجعة املصروفات واإليرادات خالل :" لى أهناتعرف الرقابة املالية ع  

استثمارها واسرتدادها باستمرار للتحقق من أن تدفق األموال النقدية يتم طبقا للخطة ممثلة يف املوازنات النقدية، 
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اجح من الناحية املالية دون مشاكل وأن االحنرافات قد عوجلت أسباهبا يف الوقت املناسب حىت تسري املؤسسة بن
 ".وأن حيسن استثمار املال للوصول إىل أكرب كفاية

 التحليل المالي :ثانيا
 :تعريف التحليل المالي -1 
تشخيص للوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية من خمتلف جوانبها بتاريخ معني : يعرف التحليل املايل على أنه    

ئم املالية، من أجل حتديد نقاط القوة للحفاظ عليها وتدعيمها مستقبال، وكذا معرفة عادة هو تاريخ إقفال القوا
  .نقاط الضعف وحتديدها وجتنبها مستقبال

املايل كذلك هو فحص ودراسة القوائم بشكل تفصيل  ودقيق مع استقراء العالقات املوجودة بني  فالتحليل  
ت الداللة اليت ميكن هبا احلكم على أداء املؤسسة بشكل ال خمتلف عناصرها والتوصل إىل جمموعة املؤشرات ذا

يعتمد على املاض  فقط، وإمنا أيضا يرتبط باألوضاع احلاضرة باإلضافة إىل استشراف املستقبل، ومن مث إصدار 
 .حكم موضوع  على حقيقة الوضع املايل للمؤسسة من خمتلف جوانبها

  :أهمية التحليل المالي -2
 :ل املايل املؤسسة يف حتقيق األهداف التاليةيساعد التحلي   

 يساهم يف تقييم األداء والوضع النقدي؛ 

 من خالل نتائجه يسهل على املؤسسة التنبؤ  حتديد قدرة املؤسسة على االقرتاض والوفاء بالدين
 باحتماالت الفشل؛

 احلكم على مدى كفاءة السياسات املالية والتشغيلية املطبقة من طرف املؤسسة؛ 

 الستفادة يف اختاذ القرارات ألغراض الرقابة الداخلية؛ا 

 الوصول إىل القيمة االستثمارية للمؤسسة وجدوى االستثمار يف األسهم؛ 

  يساعد يف متكني املؤسسة من رسم أهدافها وسياستها املالية والتشغيلية وبالتايل يضمن إعداد اطخطط
 .السنوية الالزمة ملزاولة النشاط االقتصادي

 :جهات المستفيدة من التحليل الماليال -3
 :ميكن توضيح اجلهات اليت هتتم بالبيانات املؤسسة كمايل     
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 :إدارة المؤسسة -3-1
يعترب التحليل املايل من أهم الوسائل اليت يتم مبوجبها حتليل نتائج األعمال وعرضها على مالك  املؤسسة،    

 :يف أداء وظيفتها إذ يعترب التحليل املايل أداة من أجلى كفاءة اإلدارة حبيث يظهر هذا التحليل مد
 معرفة اإلدارة العليا ملدى كفاءة اإلدارات التنفيذية يف أداء وظيفتها؛ 

 تقييم أداء اإلدارات واألقسام وكذلك السياسات اإلدارية؛ 

 املسامهة يف التخطيط السليم للمستقبل. 
 :الدائنون -3-2
 (محلة السندات اليت تصدرها املؤسسة وأصحاب القروض الطويلة األجل)جل الديون الطويلة األ إن أصحاب   

يركزون بالدرجة األوىل على ربيحيتها وهيكلها الرأمسايل واملصادر الرئيسية لألموال واستخداماهتا يف احلاضر 
ى الطويل على والتوقعات عن هذه األمور يف املستقبل القريب والبعيد، وذلك للتأكد من قدرة املؤسسة يف املد

النهوض بأعباء التزاماهتا الثابتة من فوائد وسداد أقساط، أما أصحاب الديون القصرية األجل ومنهم الدائنون 
التجاريون واملصاريف فيهتمون يف املقام األول بالسيولة النقدية يف املؤسسة ويركزون على التحليل بواسطة النسب 

 .الدالة على السيولة
 :المساهمون -3-3
املسامهون من نتائج التحليل املايل يف تقدمي درجة مكافأة مسامهاهتم وخطر اطخسارة اليت ميكن أن  يستفيد   

يتعرض هلا، وبالتايل ينصب اهتمامهم عند التحليل عادة على قدرة املؤسسة على خلق األرباح حاليا ومستقبال، 
 .إىل درجة منوها من سنة ألخرىباالضافة 

 :الموردون -3-4
من حيث التأكد من سالمة املركز املايل للمؤسسة وتطور درجة املديونية،  التحليل املايليهتم املوردون بنتائج   

ن يقرر اإلستمرار يف التعامل مع املؤسسة، أو التقليل من ذلك أو أوحسب النتائج املتوصل إليها يستطيع املورد 
 .ملورد بتحليل موجه حنو املالءمة على املدى القصريالتسديد، يقوم ا ةلذلك فقبل إعطاء مهل إلغائه متاما،

 :الزبائن -3-5
يهتم الزبون بنتائج التحليل املايل من خالل التأكد من قدرة املؤسسة على احرتام العقود املربمة مع املورد، فإذا    

للطلبيات يف  كانت املؤسسة يف وضعية مالية غري مستقرة، تتسبب يف صعوبات لزبائنها من جراء عدم تسليمها
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،خاصة املورد الرئيس  للتأكد من ضمان مواعيدها، باإلضافة أن من مصلحة املؤسسة كعميل متابعة مراكز مورديها
 .استمرار التوريد باملواد األولية، ومدى إمكانية ختفيض تكلفتها

 :مصلحة الضرائب -3-6 
 .نتيجة احملاسبية والنتيجة اطخاضعة للضريبةهتتم بتحديد الضريبة بشكل صحيح ولذلك لوجود اختالف بني ال     

 :دوائر التخطيط واإلحصاء -3-7
 .هتتم بالتحليل املايل وذلك لنشر املعلومات اإلحصائية بشكل دوري    
 :إدارات األبحاث -3-8
 .مهتتم بنتائج التحليل املايل املعاهد واجلامعات من أجل دراسة وحتليل النشاط االقتصادي الوطين بشكل عا  
 :الغرف التجارية والصناعية -3-9
النسب واملؤشرات اليت ميكن  هتتم بالتحليل املايل من أجل البيانات عن مشاريع القطاع الواحد، واستخراج  

اعتبارها متوسطات ومعايري يتم االعتماد عليها يف التحليل، كما أن هناك أطراف أخرى هتتم به أيضا كاجلهة 
 .....(.ة، ووالية، بلديةوزار ) الوصية عن املؤسسة 

 :أدوات التحليل المالي -4
 :هناك الكثري من األساليب التحليل املايل املتوفرة أمام احمللل املايل داخل املؤسسة، ومن هذه األساليب مايل    
 :(الرأسي) العمودي  أسلوب التحليل -4-1
العالقة بني عناصر أو بنود جانب واحد فقط تقييم أداء منشأة األعمال من خالل : يعرف التحليل الرأس  بأنه  

النسبية لكل مكون أو بند يف جمموعة  ، أي إجياد األمهية(جدول حسابات النتائج)من امليزانية أو قائمة الداخل 
رئيسية من مكونات امليزانية املالية أو جدول حسابات النتائج، وعادة ماتتم املقارنة بني أرقام حدثت يف نفس 

ا ألثر التغريات املفاجئة، كما يساعد هذا التحليل يف تقييم أداء املؤسسة يف فرتة معينة استبعاد ليةالفرتة املا
 .واكتشاف نقاط القوة والضعف ولكنه يظل حباجة أن يدعم بتحليالت أخرى

سة كما يتم التعبري عن املؤشرات يف شكل نسب، ووفق طبيعة التحليل الرأس  يفرتض أن تنسب العناصر املدرو    
، ويأخذ هذا املعيار القيمة املعيارية ليتم التعبري عن عنصر اآلخر كنسبة (مثال جمموع األصول) إىل معيار حمدد 

 .ىل قيمة العنصر املعياري احملددمئوية إ
 :ويتمثل اهلدف من التحليل الرأس  يف مايل   

 ية وهيكل جدول حسابات النتائج؛إعطاء صورة عن القوائم املالية يف شكل قيمة نسبة تصف امليزاينة املال 
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   التمكني من تقييم الوضع املايل للمؤسسة وأدائها عن أكثر من فرتة بشكل مقارن، مما يسمح بتقييم
 اجتاهاهتا املستقبلية واحلكم على نقاط ضعفها خالل الفرتات السابقة؛

  من وضع اطخطط الالزمة ميكن حتديد اجملاالت اليت قد تشري إىل وجود مشاكل يف عمليات املؤسسة مبا
 .حللها

 :أسلوب التحليل األفقي -4-2 
التحليل الذي يهتم بعملية تقييم األداء خالل فرتتني زمنيتني وذلك باجياد العالقة : يقصد بالتحليل األفق     

هبدف دراسة أو جدول حسابات النتائج، وذلك ( امليزانية املالية) بني بنود أو عناصر قائمة املركز املايل  األفقية
و نقصانا، ومبعىن آخر فإن التحليل األفق  يتابع التغريات يف البنود أاإلجتاهات والتغريات احلاصلة يف كل بند زيادة 

، فهو حتليل ديناميك  يبني التغريات اليت حدثت فعال، مثل مقارنة التغريات يف قيم مبرور الزمن زيادة أو نقصانا
 .األصول اجلارية على مدار سنتني

يقوم التحليل األفق  على حتديد التغريات النسبية واملطلقة لعناصر القوائم املالية املقارنة على عدة فرتات وذلك   
 .باسناد أرقام تلك العناصر إىل قيمها عن فرتة معينة تسمى سنة األساس

 :ويساعد التحليل األفق  يف حتقيق مايل   
 موضوع الدراسة؛ ئم املاليةاكتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود قوا 

 حتديد اجتاهات تطور املؤسسة، وتأثري العوامل الداخلية واطخارجية على نتائج أدائها؛ 

 تقييم كفاءة النمو يف معدل دوران املؤسسة من خالل عالقته مع أوضاعها املالية؛ 

 إعطاء فكرة عن معدل منو املؤسسة، النسبة بني معدل منو مصاريف ودخل املؤسسة؛ 

 يم إجنازات ونشاط املؤسسة يق. 

 التحليل باستخدام النسب المالية -4-3
تشكل النسب املالية أحد أبرز جماالت التحليل املايل، حيث يعترب التحليل املايل بواسطة النسب دراسة    

ملؤشرات ديناميكية تستلزم معلومات ألكثر من فرتة زمنية معينة ملعرفة سلوكية هذه الفرتة، أو مقارنة النسب وا
 .اطخاصة باملؤسسة مع نسب ومؤشرات أخرى ملؤسسات مماثلة

يرجع مصطلح النسبة إىل العالقة الرياضية بني متغريين مرتبطني مع بعضهما البعض، حيث ميكن تعريف النسبة   
 .على أهنا عالقة حسابية بني بسط ومقام ميثل كل منها رقم من األرقام املفصح عنها يف القوائم املالية

 :ومن أبرز مزايا التحليل بالنسب مايل     
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  تسهل النسب من املعلومات املالية حبيث تظهرها ملخصة ومبسطة وفق عالقات ذات مغزى ملتخذي
 القرارات؛

 تلق  النسب الضوء على العالقات املتداخلة بني احلقائق واألرقام لقطاعات متعددة من األعمال؛ 

 حاالت اطخسائر ونواح  عدم الكفاءة؛ يساعد حتليل النسب يف إستبعاد مجيع 

 يقدم حتليل النسب معلومات ضرورية لإلدارة للقيام بأفعال ضرورية لتسيري املؤسسة؛ 

  يكشف حتليل النسب األنشطة املرحبة واألنشطة غري املرحبة للمؤسسة، وبالتايل ميكن الرتكيز على
 ءة؛األنشطة غري املرحبة والقيام باألفعال اليت حتسن من الكفا

 يستخدم حتليل النسب كأحد املعايري أو املقاييس الفعالة لضبط األداء والعمليات؛ 

 يساهم حتليل بواسطة النسب يف تقليل فجوة املعلومات بيت اإلدارة واألطراف األخرى. 

 

 استحقاق/التحليل المالي حسب مقاربة سيولة:المحور الثاني
 :استحقاق/ أساس التحليل سيولة: أوال
، حيث يعترب هذا التحليل أن املؤسسة وحدة قانونية د هذا التحليل على مفهوم الذمة املالية للمؤسسةيعتم    

ويتم حتديد هذه الذمة من خالل جرد األصول واطخصوم،  مالية قبل أن تكون وحدة إنتاجية،اقتصادية ذات ذمة 
 .االفالسوهو طريقة للتحليل التقليدي يهتم قبل كل شئ خبطر العسر املايل وخطر 

كما يركز هذا التحليل على تصنيف عناصر األصول واطخصوم حسب مفهوم  السيولة واالستحقاق، حيت يتم     
يتحول إىل املدة اليت يستغرقها كل عنصر من عناصر األصول لل) ترتيب عناصر األصول حسب درجة السيولة 

املدة الزمنية ) حسب درجة استحقاقها  تصاعديا من األعلى حنو األسفل، بينما يتم ترتيب اطخصوم( سيولة
باإلضافة إىل مبدأ السنوية لتسهيل  على إىل األسفل،املتزايدة من األ( الستحقاق كل عنصر من عناصر اطخصوم

 .عملية ترتيب املعيارين السابقني
 (قائمة المركز المالي) الميزانية المالية  :ثانيا
، واليت تعكس الوضعية املالية للمؤسسة يف حلظة زمنية الرئيسة للقوائم املاليةتعد امليزانية املالية من أهم املكونات    

 .معينة
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 :مفهوم الميزانية المالية -1 
عبارة عن كشف باألرقام ملصادر واستخدامات األموال يف املؤسسة لفرتة زمنية : تعرف امليزانية املالية على أهنا   

من القائمة والذي يسمى جانب االلتزامات وحقوق املسامهني على ( األيسر) معينة، حيث يدل اجلانب الدائن 
من ( األمين) مصادر األموال اليت حصلت عليها املؤسسة من مالكيها أو من املقرضني، بينما اجلانب املدين 

 .امليزانية يسمى جانب األصول فيدل على أشكال االستثمار املختلفة اليت وظفت هبا املؤسسة هذه األموال
جرد لعناصر األصول ) عبارة عن بيان يوضح األصول واطخصوم وحقوق امللكية :هناأكما تعرف امليزانية املالية ب  

 الوضع املايل للمؤسسة،يف نقطة زمنية معينة، حيث تعكس هذه امليزانية  (واطخصوم
 :محتويات الميزانية المالية -2 

 :تتكون قائمة املركز املايل من العناصر التالية   
 :األصول -2-1
األشياء ذات القيمة اململوكة للمؤسسة، تضمن حتقيق منافع مستقبلية حمتملة، تتحكم : تعرف األصول على أهنا  

 .فيها املؤسسة أو حتصل عليها نتيجة ملعامالت أو أحداث سابقة
 :أن هناك خصائص جيب توفرها يف األصول وه  ونشري  

 سة مبنافع اقتصادية مستقبلية؛أن يكون لألصل القدرة على تزويد املؤس 

 أن يكون للمؤسسة القدرة على التحكم يف هذه املنافع؛ 

 أن يكون هذا التحكم يف املنافع قد نتج عمليات وقعت فعال. 

 .األصول غري اجلارية واألصول اجلارية: إىل جمموعتني مهاتنقسم األصول نشري أن    
أي أصول  ،اليت تزيد درجة سيولتها عن السنة ليةوية واملادية واملاكل التثبيتات املعن  وه  :األصول غير الجارية -

خمصصة بصورة مستمرة حلاجات نشاطات املؤسسة تتم حيازهتا لغايات التوظيف على املدى البعيد أو اليت ال 
 :وتتشكل هذه األصول من. عشر تل  تاريخ قفل سنتها املاليةتنوي املؤسسة إجنازها يف غضون األشهر األنثى 

  وتقدمي اطخدمات، أصول عينية حتوزها املؤسسة من أجل اإلنتاج ه ( :المادية)التثبيتات العينية ،
واإلجيار، واالستعمال ألغراض إدارية، والذي يفرتض أن تستغرق مدة استعماهلا إىل مابعد مدة السنة 

 .229ماعدا حساب  23/ح 22/و ح22/، حيث يتضمن حاملالية

  أصول قابلة للتحديد غري النقدي وغري مادي، مراقب ومستعمل يف إطار  ه :التثبيتات المعنوية
األنشطة العادية، مثال احملالت التجارية املكتسبة، العالمات التجارية، برامج املعلوماتية أو رخص 
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، حيث يتضمن حساب االستغالل األخرى، مصاريف تنمية حقل منجم  موجه لالستغالل التجاري
 (.227/ح) ء ماعدا فارق الشرا 22

 أي األوراق املالية أصول طويلة األجل تتعدى مدة بقائها داخل املؤسسة السنة هي :التثبيتات المالية ،
 :حيث منيز بني الفئات األربعة اآلتيةاملتعلقة بالديون وحقوق امللكية، 

ؤسسة، خاصة املسامهة واحلسابات الدائنة امللحقة اليت يعد امتالكها الدائم مفيدا لنشاط امل سندات -
، أو أن متارس مراقبتها املشاركة وأهنا تسمح هلا بأن متارس نفوذا على املؤسسة اليت تصدر السندات

 يف  الفروع أو املؤسسات املشاركة هلا أو املؤسسات املشرتكة؛

السندات املثبتة األخرى اليت متثل أقساط رأس املال أو توظيفات ذات أمد طويل اليت ميكن  -
 تفاظ هبا حىت حلول أجل استحقاقها أو ينوى االحتفاظ هبا أو يتعني عليه ذلك؛للمؤسسة االح

السندات املثبتة لنشاط احملفظة املوجهة لك  توفر للمؤسسة على املدى الطويل بقدر أو بأخر،  -
 مردودية مرضية، لكن دون التدخل يف تسيري املؤسسات اليت حتت احليازة على سنداهتا؛

ئنة اليت أصدرهتا املؤسسة واليت التنوي أو ال تسعها القيام ببيعها يف األجل القروض والسندات الدا -
كثر من اثىن عشر احلسابات الدائنة لدا الزبائن وغريها من احلسابات الدائنة لالستغالل أل: القصري

 .شر شهرا واملقدمة ألطراف أخرىعشهرا أو القروض اليت تزيد عن اثىن 
الستغالل ارتقب املؤسسة إمكانية إجنازها أو بيعها أوستهالكها يف إطار دائرة ه  أصول ت :األصول الجارية -

العادي أو تتم حيازهتا أساسا لغايات إجراء املعامالت أو ملدة قصرية ترتقب املؤسسة إجنازها يف غضون األشهر 
هلا للقيود، وتتمثل األصول ة اليت ال خيضع استعمااالثين عشر اليت تل  إقفال سنتها املالية أو متثل أموال اطخزين

 :اجلارية يف
 متثل املخزونات أصوالو( 38إلى حساب 33/ح):المخزونات: 

 متتلكها املؤسسة وتكون موجهة للبيع يف إطار االستغالل اجلاري؛ -

 ه  قيد اإلنتاج بقصد مماثل؛ -

 . اطخدماتميه  مواد أولية أو لوازم موجهة لالستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقد -

 متثل ما للمؤسسة عند الغري من مبالغ من نشاطها  :ابات الدائنة واالستخدامات المماثلةالحس
ويف احلالة األوىل تعرف هذه الديون بالذمم املدينة التجارية  ل العادي أو نتيجة ألنشطة أخرى،االستغال

قروض املمنوحة وتتكون من املدينون وأوراق القبض، أما الذمم غري التجارية مثل سلف املوظفني أو ال
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: ، ويتم عرضها بالقيمة القابلة للتحصيل بعد خصم املخصصات، وعموما تضمللمؤسسات التابعة
خارج  44/وح 43/وح 42/مدين، ح 429/ح)، املدينون اآلخرون (419/ماعدا ح 41/ح)الزبائن 

 445/وح 444/ح) ، الضرائب (489/وح 486/وح 46/و ح 45/، ح 448/إىل ح 444/ح
 .(447/وح

 وأموال اطخزينة (  529/ارج حخ 52/ح)جارية  وتضم توظيفات وأصول مالية: لموجودات ومايماثلهاا
االت التسبيقات وك 54/الصندوق، ح 53/األوراق املالية املشتقة، ح 52/البنك، ح51ح)

 (.التحويالت الداخلية 58/واالعتمادات، ح
 :الخصوم -2-2   

لية للمؤسسة مرتتبة عن أحداث سابقة من احملتمل أن تؤدي تسويتها التزامات حا: تعرف اطخصوم على أهنا     
 :وتقسم اطخصوم إىل جمموعتني .إىل خروج موارد تتجسد يف املنافع االقتصادية املستقبلية

سواء كانت أموال خاصة أو  وتضم كل املوارد اليت تتعدى درجة استحقاقها السنة،: أموال الدائمة - أ
 .خصوم غري جارية

 ماتبق  من أصول املؤسسة بعد طرح كل خصومها، أي متثل فائض أصول  متثل :اصةأموال الخ
املؤسسة بعد استبعاد اطخصوم اجلارية وغري اجلارية، حيث تشمل كل من رأس املال واالحتياطات 

 .(12/ح)، نتيجة السنة املالية ( 11/ح)، الرتحيل من جديد (12/ح)ومامياثلها 

 زامات ال يتم تسديدها خالل دورة االستغالل العادية للمؤسسة، أي متثل الت :الخصوم غير الجارية
 :التزامات تتعدى تارخيها استحقاقها السنة، وتشمل هذه اطخصوم غري اجلارية احلسابات التالية

 :تضم مايل  :المؤونات والمنتوجات المدرجة في الحسابات سلفا -
 اء خصوم يكون استحقاقها أو متثل مؤونات املخاطر واألعب :المؤونات لألعباء 15/ح

وتدرج يف . فإهنا تعكس وجود خماطر وخسائر عند هناية السنة املالية، مبلغها غري مؤكد
 :احلسابات يف احلاالت التالية

 ناتج عن حادث ضمين؛( قانوين أو ضمين)عندما يكون للمؤسسة التزام راهن  -
 يا إلطفاء هذا االلتزام؛عندما يكون من احملتمل أن يكون خروج موارد أمرا ضرور  -
 .عندما ميكن القيام بتقدير هذا االلزام تقديرا موثوقا منه -
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  ه  عمليات حتويل  :(132ح)إعانات أخرى لالستثمار  (131/ح)إعانات التجهيز
خمصصة لتعويض اليت حتملها أو سيتحملها ..( الدولة، اجلماعات احمللية)عمومية موارد 

 .املستفيد من اإلعانة
 ه  عبارة عن مبلغ ضريبة عن األرباح قابل  (:134/ح)المؤجلة على الخصوم  ئبالضرا

 .للدفع خالل سنوات مالية مستقبلية واملتعلقة بالفروقات اطخاضعة للضريبة

  املوارد املالية اليت حتصل عليها املؤسسة من  ه  (:16/ح)االقتراضات والديون المالية
واصلة متويل خمتلف عملياهتا سواء االستثمارية أو املؤسسات املالية أو اجلمهور من أجل م

 .السندات، القروض البنكية طويلة األجل وأوراق الدفع: االستغاللية، مثل

 الل اثىن عشر متثل التزامات قصرية األجل يتم تسويتها خالل الدورة االستغالل أي خ :خصوم جارية -ب     
 .من تاريخ امليزانية

 :يف احلسابات التاليةتتمثل اطخصوم اجلارية   
 يضم موردو املخزونات (: املوردون املدينون 429/ خارج ح)املوردون واحلسابات امللحقة  42/ح

 (.....423/ح)، موردو السندات الواجب الدفع (424/ح)، موردو التثبيتات (421/ح)واطخدمات 

 الدولة  44/امللحقة،ح اهليئات االجتماعية واحلسابات 43/املستخدمون واحلسابات امللحقة،ح 42/ح
 45/ح ،(447/إىل ح 444/خارج ح)واجلماعات العمومية واهليئات الدولية واحلسابات امللحقة 

عباء أو املنتوجات املعاينة مسبقا األ 48/خمتلف الدائنني وخمتلف املدينني، ح 46/ اجملمع والشركاء، ح
 .واملؤونات

 دائن 447/وح 445/وح 444/ح: الضرائب. 

 امهات البنكية اجلاريةاملس 519/ح. 
 :شكل الميزانية المالية -3 

 :الشكل التايلاملختصرة أو قائمة املركز املايل يف امليزانية املالية  ميكن توضيح   
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 الميزانية المالية المختصرة(: 31)الشكل رقم
 N مالحظة األصول

 صافي
N-1 
 صافي

 N N-1 مالحظة الخصوم

 ل الدائمةاألموا    األصول غري اجلارية
 األموال اطخاصة
 اطخصوم غري جارية

   

    اطخصوم اجلارية    األصول اجلارية
    جمموع اطخصوم    جمموع األصول

 
 دراسة مؤشرات التوازن المالي -4
ألكثر ا)  باملوارد املالية الدائمة (األكثر من سنة)  األدىن أن متول األصول غري اجلاريةقاعدة التوزان املايل  تقتض   

 (.أٌقل من سنة ) باطخصوم اجلارية ( أقل من سنة) ، بينما متول األصول اجلارية (من سنة
 :قاعدة التوازن المالي 

 األصول غير جارية( = الخصوم غير الجارية+ األموال الخاصة ) األموال الدائمة             
 الخصوم الجارية= األصول الجارية                            

 :ن حتقيقه مرتبط مبجموعة من األخطار ه أمن الرغم من أمهية هذه القاعدة إال     
  كاخنفاض مؤقت يف املبيعات، تأخري معني   (قل من سنةاألصول األ) خطر تباطؤ دوران األصول اجلارية

 يف تسديد الزبائن؛

  (.اطخصوم األقل من سنة)خطر تباطؤ عناصر اطخصوم اجلارية 

اطخصوم = األصول اجلارية ) ر السابقة خاصة ما تعلق بتحقيق التوازن املايل من أسفلى امليزانية ولتجنب األخطا   
يساعد املؤسسة يف جتنيب اضطرابات اليت قد حتدث يف نشاطها، حيث   أمان، من الضروري توفري هامش (اجلارية

 .رأس المال العامليتمثل هذا اهلامش يف 
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 رأس المال العامل -4-1
 :تعريف رأس المال العامل -4-1-1
يعترب رأس املال العامل من الوسائل اهلامة اليت تستخدم يف جماالت تقييم التغريات يف سيولة املؤسسة، حيث     

املتبقية من  يولةة بعد تغطية األصول غري اجلارية، أي ذلك الفائض من السيتمثل يف فائض من األموال الدائم
استخدام األموال الدائمة والذي ميكن استخدامه لتمويل األصول اجلارية، كما يعرفه متويل األصول غري اجلارية ب

على أنه ذلك الفائض يف السيولة الناتج عن تسديد القروض قصرية األجل يف آجال استحقاقها باستخدام 
 .األصول اجلارية املتحولة إىل سيولة والذي ميكن استخدامه لتمويل األصول غري اجلارية

 أهمية رأس المال العامل -4-1-2
من أنه مقياس نوع  لسيولة املؤسسة، أي لدرجة الثقة اليت توفرها األصول اجلارية ل تأيت أمهية رأس املال العام   

القروض القصرية الذين  جتاه االلتزامات املستحقة على املؤسسة وزيادة تعزيز ثقة الدائنني واملوردين أو أصحاب
يل للمؤسسة وقدرهتا على تسديد التزاماهتا املستحقة، كما أن رأس املال العامل حيتل أمهية هتمهم حالة املركز املا

توفري فائض يف رأس املال بتحقيق هدفني برئيسية يف السياسات التمويلية قصرية األجل للمؤسسة، وبالتايل يسمح 
 :مها

 ؛ى تسديدهااإلمكانية يف الوفاء بااللتزامات املالية املستحقة وضمان القدرة عل 

  القدرة على جتنب اطخسائر التشغيلية اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسة نتيجة اخنفاض يف قيمة املخزون أو
 .العجر يف حتصيل احلسايات املدينة

 كيفية حساب رأس المال العامل  -4-1-3
 :من أعلى امليزانية أو من أسفلها كمايل ميكن حساب رأس املال العامل    

  :الميزانية من أعلى -  
 :يتم حساب رأس املال من أعلى امليزانية من خالل العالقة التالية      

 
 
 :ميكن حساب رأس املال العامل من خالل العالقة التالية: من أسفلى الميزانية - 
   
 

 األصول غير الجارية –األموال الدائمة = رأس المال العامل 

 الجارية الخصوم – األصول الجارية= رأس المال العامل 
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 :دراسة حاالت رأس المال العامل -4-1-4
 :ومن أسفلهادراسة حاالت رأس املال العامل من أعلى امليزانية  سيتم   

 :توجد ثالثة حاالت سيتم التطرق إليها وه  :من أعلى الميزانية -أ
 يف هذه احلالة (األموال الدائمة أكرب من األصول غري اجلارية) رأس املال العامل موجب: الحالة األولى ،

يف تغطية مجيع استثماراهتا بواسطة مواردها املالية الدائمة، حيث حققت فائض  استطاعت املؤسسة
دى املمبعىن املؤسسة حققت توازن مايل علىى  األموال الدائمة بعد تغطية كامل األصول غري اجلارية،

 .الطويلاملتوسط و 

 يف هذه احلالة (األموال الدائمة أقل من األصول غري اجلارية) رأس املال العامل سالب : الحالة الثانية ،
اهتا حيث يليب جزء من احتياجاهتا فقط، مما يستدع  استثمار  األموال الدائمة غري كافية لتمويل مجيع 

 .البحث عن موارد مالية اضافية لتغطية اجلزء يف التمويل

 ويف هذه احلالة (األموال الدائمة تساوي األصول غري اجلارية) العامل معدوم  رأس املال: الحالة الثالثة ،
األمثل لتسيري عملية متويل االحتياجات  حيدث توافق تام يف هيكل املوارد واالستخدامات، ومتثل الوضع

 .املالية يف املؤسسة
 :هناك ثالثة حاالت ميكن تناوهلا: من أسفلى الميزانية -ب

 أي املؤسسة هلا ، (األصول اجلارية أكرب من اطخصوم اجلارية)  رأس املال العامل موجب :الحالة األولى
أصوهلا اجلارية، مع بقاء فائض مايل ميكن القدرة على مواجهة التزاماهتا قصرية األجل باستخدام 

 .للمؤسسة من تسيري نشاطها االستغاليل بشكل عادي

 يف هذه احلالة (األصول اجلارية أقل من اطخصوم اجلارية) رأس املال العامل سالب : الحالة الثانية ،
 .ريةاملؤسسة غري قادرة على الوفاء جبميع التزاماهتا قصرية األجل باستخدام األصول اجلا

 يف هذه احلالة (صول اجلارية تساوي اطخصوم اجلاريةاأل) س املال العامل معدوم أر : الحالة الثالثة ،
املؤسسة حققت توازن مايل أدين، أي استطاعت تغطية كافة التزاماهتا قصرية األجل باستخدام أصوهلا 

 .اجلارية دون حدوث عجز أو فائض
 أنواع رأس المال العامل -4-1-5
 :ن تقسيم رأس املال العامل إىل أربعة أنواع ه ميك    

 (النقديات+ الذمم املدينة + املخزونات ) ميثل جمموع األصول اجلارية  :رأس العامل العامل اإلجمالي. 
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 ميثل اجلزء من األموال الدائمة املستخدمة يف متويل جزء من األصول  :رأس المال العامل الصافي
 .اجلارية

 ميثل اجلزء من األموال اطخاصة املستخدم يف متويل جزء من  :(الذاتي)  خاصرأس المال العامل ال
 :، وميكن حساهبا من خالل العالقة التاليةاجلاريةاألصول اجلارية بعد متويل األصول غري 

  
 

 يف متويل جزء من األصول اجلارية،  ميثل اجلزء من األموال الدائمة املستعمل: رأس المال العامل األجنبي
 :كن حسابه من خالل طريقتنيومي

 :10طريقة 
  

 
      
 10طريقة       

 
 

 رأس المال العامل حتياجاتإ -4-2
 :تعريف احتياجات رأس المال العامل -4-2-1 

األموال اليت حتتاجها املؤسسة خالل دورة االستغالل، مبعىن : تعرف احتياجات رأس املال العامل على أهنا    
حتتاجه املؤسسة ملواجهة ديوهنا املستحقة يف تاريخ معني، أي ذلك اجلزء من االحتياجات مقدار األموال الذي 

الضرورية املرتبطة مباشرة بدورة االستغالل اليت تغطى من طرف املوارد الدورية، حيث تظهر هذه االحتياجات من 
 .خالل مقارنة األصول اجلارية مع اطخصوم اجلارية

 رأس المال العاملكيفية حساب احتياجات   -4-2-2
 :ميكن توضيح كيفية حساب احتياجات رأس املال العامل من خالل العالقة التالية   

     
 

 األصول غري اجلارية –األموال اطخاصة = رأس املال العامل اطخاص 

 رأس املال العامل اطخاص –رأس املال العامل الصايف = رأس املال العامل األجنيب 

 خصوم جارية+ اطخصوم غري جارية = امل األجنيب رأس املال الع

 رة       موارد الدو  -استخدامات الدورة= احتياجات رأس املال العامل 
 (املسامهات البنكية اجلارية –اطخصوم اجلارية )  –( النقديات –األصول اجلارية = )              
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 حاالت احتياجات رأس المال العامل-4-2-3
 :توجد ثالثة خاالت ميكن تناوهلا كمايل     

 يعىن أن (ت الدورةمن احتياجا وارد الدورة أقلم) احتياجات رأس املال العامل موجبة : الحالة األولى ،
هلذا عليها البحث عن موارد مالية حىت تتمكن من ، احتياجات مل جتد هلا موارد ماليةاملؤسسة لديها 

 .تغطية خمتلف احتياجاهتا االستغاللية

 هذا يعىن  ،(موارد الدورة أكرب من احتياجات الدورة) احتياجات رأس املال العامل سالبة : الحالة الثانية
  .لديها موارد مالية فائضة، عليها استخدامها لتوسيع يف نشاطها االستغاليلأن املؤسسة 

 هذا يعين (موارد الدورة تساوي احتياجات الدورة) احتياجات رأس املال العامل معدومة : الحالة الثالثة ،
 .املؤسسة متكنت من تغطية احتياجات دورة االستغالل دون بقاء فائض أو عجز يف االحتياجاتأن 

 الخزينة الصافية -4-3
 تعريف الخزينة الصافية -4-3-1 

اليت توجد حتت تصرف املؤسسة خالل دورة ( اجلاهزة) جمموع األموال السائلة : تعرف اطخزينة الصافية على أهنا   
درة حيث يعترب تسيري خزينة املؤسسة احملور األساس  يف تسيري السيولة، فزيادة قيمة اطخزينة تزيد من قاالستغالل، 

 .املؤسسة على تسديد خمتلف التزاماهتا املستحقة يف وقتها احملدد
 كيفية حساب الخزينة الصافية  -4-3-2
 :ميكن استخدام طريقتني حلساب اطخزينة الصافية     

 :11طريقة 
              

 
 :12طريقة 

           
 

 حاالت الخزينة الصافية -4-3-3
 :يتتتمثل حاالت اطخزينة يف اآل    

 احتياجات رأس املال العامل –رأس املال العامل = اطخزينة الصافية 

 املسامهات البنكية اجلارية –النقديات = اطخزينة الصافية 
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 يعىن (رأس املال العامل أكرب من احيتاجات رأس املال العامل) اطخزينة الصافية موجبة : الحالة األولى ،
أن املؤسسة متكنت من تغطية احتياجاهتا، باالضافة على اهنا قادرة على تسديد التزاماهتا يف اآلجل 

 .احملدد

 يعىن أن (ل أقل من احتياجات راس املال العامل رأس املال العام) اطخزينة الصافية سالبة  :الحالة الثانية ،
، باالضافة على اهنا غري (عجز يف التمويل) املؤسسة غري قادرة على متويل احتياجات دورة االستغالل 

قادرة على مواجهة التزاماهتا يف آجاهلا، هلذا على املؤسسة يف هذه احلالة أن تقرتض من البنوك أو تتنازل 
 .ليت ال تؤثر يف عملية االنتاج أو تضغط على الزبائن من أجل اسرتجاع أمواهلاعن بعض التثبيتات ا

 ن أ ، يعين(احتياجات رأس املال العامل= راس املال العامل) اطخزينة الصافية معدومة  :الحالة الثالثة
 .املؤسسة متكنت من االستخدام األمثل للموارد املالية املتاحة وفق اإلمكانيات املتاحة

 استحقاق/ سة النسب المالية حسب المنظور سيولة درا -5
 تعريف النسب المالية -5-1
عالقات بني البيانات واملؤشرات االقتصادية اليت يتم احلصول عليها من القوائم املالية : تعرف النسب املالية بأهنا   

و متانة مركزها أريع االقتصادية خرى هبدف تتبع التغريات اليت تصيب هذا املؤشر لتقييم أداء املشاأو املصادر األ
 .املايل
امليزانية املالية، ) عالقة تربط بني بندين أو أكثر من بنود القوائم املالية : كما ميكن تعريف النسب املالية بأهنا   

أو  ، مبعىن عالقة تربط بني بند أو جمموعة من البنود القوائم املالية مع بند(قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية
جمموعة أخرى من القوائم املالية للمؤسسة، حبيث تكون هذه البنود ذات داللة يف التعبري عن جانب من جوانب 

 .املؤسسة
 خصائص النسب المالية -5-2
 :تتمثل خصائص النسب املالية يف العناصر التالية  

 ة للمقارنةجيب أن تكون املقادير املنسوبة إىل بعضها معرفة بدقة ووضوح وقابل :التجانس. 

 ة عن هدف أو جمموعة من األهدافجيب أن تكون النسب املالية احملسوبة  معرب : الداللة. 

 لك  تكون عملية التحليل بواسطة النسب املالية ذات فعالية، جيب على احمللل املايل أن أن  :االلتقاء
 .خيتار النسب املالية اليت تعط  أحسن تعبري عن جانب املراد حتليله

 ترجع اختيار النسب املالية إىل احمللل املايل نفسه :ةالذاتي. 
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 أهداف التحليل بالنسب المالية -5-3
 :يساعد حساب النسب املالية يف حتقيق جمموعة من األهداف ه    

 تساعد يف تقييم أداء املؤسسة يف جماالت الرحبية والسيولة والكفاءة يف إدارة األموال؛ 

  فة الوضعية املالية للمؤسسة؛مساعدة احمللل املايل على معر 

 توجيه األداء حنو األنشطة اليت تعاين من مظاهر الضعف؛ 

 ختطيط أداء املؤسسة االقتصادية يف املستقبل. 
 أنواع النسب المالية -5-4
ختتلف من حيث الغرض من حساهبا، فقد تتعلق بالسيولة واملردودية وطريقة توجد الكثري من النسب املالية    

 ،(موال الذاتية، الديوناأل) ملختلف نشاطاهتا توضح طريقة متويل املؤسسةموال من طرف املؤسسة، أو تسيري األ
 :هلذا سنقتصر على دراسة جمموعة من النسب، حناول تقسيمها إىل اجملموعات التالية

 دراسة نسب السيولة -5-4-1
حيث ولة ملواجهة االلتزامات عند استحقاقها، إن إدارة السيولة ه  قدرة املؤسسة على توفري األموال بتكلفة معق  

متكن املؤسسة من إدارة السيولة بشكل سليم يسمح هلا باحملافظة على استمرار نشاطها، وإبعاد خماطر العسر املايل 
 .عنها
كما تستعمل هذه اجملموعة بقياس قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماهتا قصرية األجل، وبالتايل تقيس وضعية  
 (.س املال العامل من أسفلى امليزانية املاليةأتقييم ر ) ا املالية قصري األجل هتسسة من حيث تواز املؤ 
هناك عدة مقاييس لسيولة املؤسسة تعرف باسم نسب حتليل املركز املايل قصري األجل، وأيضا بنسب رأس املال  

 :ومن أهم نسب السيولة مايل العامل، 
  (اولنسبة التد)نسبة السيولة العامة 

 :حتسب هذه النسبة من خالل العالقة التالية

=نسبة السيولة العامة    

، مبعىن آخر تبني عدد (ديون قصرية األجل)توضح هذه النسبة مدى تغطية األصول اجلارية للخصوم اجلارية     
سن أن تكون هذه النسبة أكرب ومن األحمرات قابلية أصول املؤسسة اجلارية على تغطية إلتزاماهتا قصرية األجل، 

 (.ديون قصرية األجل)فإن هذا يعىن أن األصول اجلارية أكرب من اطخصوم اجلارية  من الواحد
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  (المنخفضة، السريعة) نسبة السيولة المختصرة 

           :  ميكن حساب نسبة السيولة املختصرة كمايل 
=نسبة السيولة املختصرة    

لنسبة أعاله، أنه مت استبعاد املخزون نظرا لكونه ميثل جزء كبري من من األصول اجلارية، نالحظ من ا 
ت قصري بالقياس مع عناصر األخرى، أي توضح هذه النسبة باإلضافة إىل صعوبة حتويله إىل سيولة يف وق

مقدرة ) خزون باستخدام أصوهلا اجلارية بعد طرح امل قدرة املؤسسة على تسديد إلتزاماهتا قصرية األجل
، ومن (املؤسسة على توفري السيولة الالزمة دون اللجوء إىل بيع املخزون ملواجهة إلتزاماهتا قصرية األجل

 .احملللني املالينيحسب  %52و  % 32ن تكون هذه النسبة حمصورة بني أاملستحسن 
  (الجاهزة) نسبة السيولة الفورية 

                               :ميكن حساب السيولة اجلاهزة مايل 
=نسبة السيولة اجلاهزة    

توضح هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على مواجهة التزاماهتا املستحقة قصرية األجل باستخدام النقديات  
، (عدد مرات قابلية النقديات على تغطية اإللتزامات قصرية األجل) دون اللجوء إىل األصول اجلارية األخرى 

 .%32و %22ن تكون هذه النسبة حمصورة بني أستحسن وي
 دراسة نسب المديونية -5-4-2
نسب املديونية مبعرفة مدى قدرة املؤسسة يف متويل خمتلف استثماراهتا على مواردها املالية اطخاصة   تسمح هذه  

إنه كلما قل اعتماد تاريخ معني، ف حيث تسمح يف تقييم اهليكل املايل للمؤسسة يف، وعلى األموال األجنبية
لتمويل أصوهلا، كانت املؤسسة أقل تعرضا للمخاطر، وتكون قادرة على تسديد ( الديون) املؤسسة على القروض 
لالزمة كما تساعد املسري املايل على حتديد قدرة املؤسسة على توفري خمتلف األموال ا مستحقات الدانئنني،
 .لتزاماتملواجهة خمتلف اال

 :اليت توضح املديونية يف املؤسسةجمموعة من النسب  وسنحاول تقدمي  
 نسبة االستقاللية المالية 

                        :حتسب نسبة االستقاللية من خالل الصيغة التالية
(.......21) =نسبة االستقاللية املالية   
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 أو
=الستقاللية املاليةاسبة ن   

ألوىل  درجة اعتماد املؤسسة يف متويلها على االستدانة أم اعتمادها على التمويل الذايت، حيث تقيس العالقة ا     
، بينما تقيس لنا  العالقة الثانية حجم األموال اطخاصة مقارنة مبجوع موارد 2و 1يستحسن ان تكون حمصورة بني 

 .%60و  %22املؤسسة، ويستحسن أن تكون بني 
 نسبة القدرة على السداد 

 :د نسبة القدرة على السداد العالقة التاليةتأخ
=نسبة القدرة على السداد   

 
املدة اليت تستغرقها املؤسسة لتسديد ديوهنا متوسطة وطويلة األجل يف حالة استخدامها   توضح هذه النسبة

للتسديد، فإن املؤسسة قدراهتا على التمويل الذايت، حيث إذا كان مستوى النسبة أقل من املدة احلقيقية كل 
 .تتمتع مبقدرة على االستدانة

 إلى إجمالي األصول( مجموع الديون)إجمالي االلتزامات  نسبة 
 :حتسب هذه النسبة كمايل 

=نسبة إمجايل الديون إىل إمجايل األصول  

اطخارجية يف اهليكل  تعترب هذه النسبة من أكثر املؤشرات استخداما لقياس درجة استخدام مصادر التمويل 
املايل للمؤسسة، وحتديد مقدار الديون لكون دينار من جمموع األصول، حيث يعط  فكرة عن حجم 
املخاطر احملتملة اليت تواجهها املؤسسة، كما يفضل املسامهون أن تكون هذه النسبة مرتفعة لزيادة أرباحهم أو 

الدائنون نسبة  حالة زيادة رأس املال، بينما يفضلون احلفاظ على رقابة املؤسسة اليت من املمكن فقداهنا يف
 .منخفضة من الديون لضمان حتصيل أمواهلم عند تعرض املؤسسة للتصفية

 نسبة تغطية المصاريف المالية 

 :                                  ميكن حساب هذه النسبة كمايل 
=نسبة تغطية املصاريف املالية   
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النسبة مدى تغطية رقم األعمال السنوي الصايف للمصاريف املالية املؤسسة خالل الفرتة املالية،  توضح هذه
حيث كلما كانت هذه النسبة منخفضة كان ذلك يف صاحل املؤسسة، أما اذا زادت املصاريف املالية انعكس 

 .ذلك على تكاليف املؤسسة بزيادة، وبالتايل عدم حتكم املؤسسة يف مصاريفها
 دراسة نسبة النشاط -5-4-3
تستخدم هذه اجملموعة من النسب لقياس قدرة املؤسسة على حتويل حسابات امليزانية إىل مبالغ نقدية أو    

التوازن املايل قصري )حيث تستخدم يف الغالب لتقييم أداء املؤسسات املتعلق باملركز املايل قصري األجل مبيعات، 
 (.األجل

املؤسسة يف استخدام مواردها املالية املتاحة هلا والرقابة وعليها، وتتضمن املقاربات بني  كما تقيس كفاءة وفعالية  
مستوى املبيعات واالستثمارات يف األصول املختلفة، أي قدرة املؤسسة على تصريف البضاعة املشرتاة بغرض 

 .البيع، كذلك مقدرة إدارة املؤسسة على حتصيل احلقوق من العمالء
 :أهم نسب النشاط كمايل  كن توضيحومي  
 مهلة ائتمان الزبائن 

 :                                    حتسب مهلة ائتمان الزبائن كمايل 
×362 =مهلة ائتمان الزبائن  

 يسددوا ما عليهم من ديون اجتاهها وجيب أن ال توضح هذه النسبة املدة اليت متنحها املؤسسة لزبائنها حىت
 .يوما عادة، باإلضافة على ذلك جيب مقارنتها مع مهلة ائتمان املوردين 92تتجاوز 

 مهلة ائتمان الموردين 

 :يتم حساهبا مهلة ائتمان املوردين كمايل 
×362 =مهلة ائتمان املوردين  

حيث تقيس هذه النسبة املدة اليت مينحها املوردون للمؤسسة حىت تتمكن من تسديد ماعليها من ديون، 
 .جيب أن تكون أكرب من مدة تسديد الزبائن

 معدل دوران المخزون 

 :يتم حساب معدل دوران املخزون كمايل 
=معدل دوران املخزون  
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 :         حيث أن
 2/خمزون ثاين مدة + خمزون أول مدة = متوسط املخزون   

املخزون واستبداله خالل فرتة معينة، حيث يشري يوضح معدل دوران املخزون عدد مرات قيام املؤسسة ببيع      
اخنفاض معدل الدوران إىل اخنفاض نسبة املبيعات، وبالتايل تراكم املخزون، مما قد يعرض املؤسسة إىل خماطر 

 .اخنفاض يف مستوى أسعار املواد
 معدل دوران األصول 

 :حتسب هذه النسبة كمايل 
=معدل دوران األصول  

ا معدل دوران األصول مدى كفاءة املؤسسة يف استخدام أصوهلا لتوليد املبيعات، حيث تستخدم تبني لن 
، أي يوضح عدد املرات اليت تتحول فيه للقياس حجم املبيعات اليت تتولد عن كل دينار من قيمة األصو 

     .أصول املؤسسة إىل مبيعات
 استحقاق/ التحفظات الموجهة لتحليل سيولة -6
 :هم االنتقادات املوجهة هذا التحليل يف مايل تتمثل أ  

 يفرتض هذا التحليل إستمرار النشاط وال يعط  إجابات عن حالة توقف املؤسسة؛ 

  ال حيدد املستوى األمثل لرأس املال العامل، بل يفرتض أن هذا األخري إذا كان موجب فقط فاملؤسسة يف
 ؛حالة توازن مايل

 ؛نةأي فكرة عن مستوى اطخزي عط ال ي 

  يقدم صورة ساكنة عن الوضع املايل للمؤسسة يف هناية كل دورة مالية، وبالتايل ال يظهر هذا التحليل
 .ةاألثر الذي خيلفه الزمن على مكونات امليزانية ونتائج املؤسس
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 :31التمرين
 : 0102لتكن لديك امليزانية املالية التالية لسنة  

 غالمبال الخصوم المبالغ األصول
 األصول غير الجارية
 تثبيتات معنوية
 تثبيتات مادية
 تثبيتات مالية
 أصول جارية
 خمزونات

 الزبائن وحسابات املماثلة
 النقديات

21511 
0111 
01111 
011 

0111 
0111 
011 
011 
 

 الموارد الدائمة
 االموال اطخاصة

 خصوم غير جارية
 قروض وديون مالية

 خصوم جارية
 موردو املخزونات

 تثبيتاتموردو ال
 املسامهات البنكية اجلارية

20111 
00011 
1511 
0011 
2411 
0011 
011 
011 
 

 20511 مجموع الخصوم 20511 مجموع األصول
 

 :المطلوب
 حساب مؤشرات التوازن املايل والتعليق عليها؛ -1

 .التحليل هذا حساب  أهم النسب  املالية املستعملة يف -2

 :10حل التمرين
 اليحساب مؤشرات التوازن الم -1
 :العامل حساب راس المال -1-1
 :ميكن حساب رأس املال العامل بطريقتني   

 من أعلى الميزانية: 

 األصول غري اجلارية –املوارد الدائمة = س املال العامل أر 
                    =00011- 00011 
                    =5011 
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ن املوارد الدائمة مولت األصول أزانية، هذا يدل على من أعلى املي حققت املؤسسة رأس مال العامل موجب    
ويالتايل املؤسسة مؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل وقادرة سداد ، 5011غري اجلارية مع بقاء فائض قيمته 

 .ديوهنا
 من أسفلى الميزانية: 

 اطخصوم اجلارية –األصول اجلارية = رأس املال العامل
                 =0111- 0011 
                 =5011 

ن أمن أسفلى امليزانية، هذا يشري  0011نالحظ ان املؤسسة حققت فائض يف رأس املال العامل بقيمة    
فوائض مالية ميكن  ءجل من خالل األصول اجلارية مع بقااملؤسسة متكنت من تغطية كافة ديوهنا قصرية األ

 .استخدامها لزيادة نشاطها
 :ات في رأس المال العاملحساب احتياج -1-2

 موارد الدورة        -استخدامات الدورة=   احتياجات في راس المال العامل     
 (املسامهات البنكية اجلارية –اطخصوم اجلارية )  –( النقديات –األصول اجلارية = )                              

                               (=8222- 422 )–  (2422 – 322) 
                                =5511   

موارد الدورة أقل من احتياجات )  5511احتياجات يف رأس املال العامل موجبة قيمتها حققت املؤسسة   
مل جتد هلا موارد مالية، هلذا عليها البحث عن موارد مالية حىت تتمكن يعىن أن املؤسسة لديها احتياجات  ،(الدورة

 .ية خمتلف احتياجاهتا االستغالليةمن تغط
 :الخزينة الصافية -1-3
 :ميكن حساب اطخزينة الصافية بطريقتني 

 املسامهات البنكية اجلارية –النقديات = اطخزينة الصافية 

               =422 -322  
               =133 

 احتياجات رأس املال العامل –راس املال العامل = اطخزينة الصافية 

               =5622 - 5522 

                             =111 
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، يعىن أن املؤسسة (رأس املال العامل أكرب من احيتاجات رأس املال العامل) ن اطخزينة الصافية موجبة أنالحظ     
 .متكنت من تغطية احتياجاهتا، باالضافة على أهنا قادرة على تسديد التزاماهتا يف اآلجل احملدد

 :حساب النسب المالية -2
 نسب السيولة -2-1  
 :نسبة السيولة العامة -2-1-1  

 خصوم جارية/ األصول اجلارية = نسبة السيولة العامة     
                          =0111 /0011 
                       =3.33 

أن املؤسسة متكنت من تغطية إلتزاماهتا  ، مبعىن(0< 0.00)نالحظ أن نسبة السيولة العامة أكرب من الواحد     
 .قصرية األجل باألصول اجلارية

 :نسبة السيولة المختصرة -2-1-2
 خصوم جارية/ املخزونات  –األصول اجلارية = نسبة السيولة املختصرة    

                            =0111- 0111 /0011 

                            =1.41 
، أي أن املؤسسة هلا القدرة على  %52و  % 32نسبة السيولة املختصرة فه  حمصورة بني بالنظر إىل  

 .مواجهة إلتزاماهتا قصرية األجل 
 :نسبة السيولة الجاهزة -2-1-3 

 املسامهات البنكية اجلارية/ النقديات= نسبة السيولة اجلاهزة      
                           =011/011 

                           =1.33 
على مواجهة التزاماهتا املستحقة قصرية األجل باستخدام  قادرة  املؤسسة ن أمن قيمة السيولة اجلاهزة  يتضح    

لكن يف مقابل تعرب أن وجود سيولة جممدة لذلك على ، النقديات دون اللجوء إىل األصول اجلارية األخرى
 .املؤسسة استغالهلا يف نشاطها
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 :نسب المديونية حساب -2-2
 :نسبة االستقاللية المالية -2-2-1

 جمموع الديون/ األموال اطخاصة = نسبة االستقاللية المالية        
                               =00011/0011 
                               =0.00 

 جمموع اطخصوم/ االموال اطخاصة= نسبة االستقاللية المالية   
                           =00011/00011 

                           =1.00 
تعتمد بدرجة كبرية  تتمتع باالستقاللية املالية، حيث نالحظ من خالل قيمة نسبة االستقاللية املالية ان املؤسسة  

 .مبقارنة جبجم الديون %00على األموال اطخاصة بنسبة يف متويلها 
 لديون إلى إجمالي األصولسبة إجمالي ان -2-2-2

 جمموع األصول/ جمموع الديون : نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول     
 00011/ 0011= نسبة إمجايل الديون إىل إمجايل األصول      

                                              =1.13 
على االستدانة  %13تلف أصوهلا بنسبة املؤسسة تعتمد يف متويل خم يتضح من نتيجة هذه النسبة أن 

 . فاملؤسسة أقل عرضت للمخاطر، وتكون قادرة على تسديد مستحقات الدانئنني اطخارجية، وبالتايل
 :نسبة التمويل الدائم -2-2-3
 األصول غير الجارية/ الموارد الدائمة  =نسبة التمويل الدائم   
 00011/00011=  نسبة التمويل الدائم   

                        =1.20 
مبا ان نسبة التمويل الدائم اكرب من الواحد، هذا يشري أن املؤسسة استطاعت متويل خمتلف أصوهلا غري اجلارية     

دون احلاجة إىل االستدانة، وبالتايل املؤسسة ( خصوم غري جارية+ االموال اطخاصة )باالعتماد على املوارد الدائمة 
 .ملدى الطويل واملتوسطمتوازنة مالية على ا

 :نسبة التمويل الخاص -2-2-4
 األصول غير الجارية/ االموال الخاصة= نسبة التمويل الخاص     
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 00011/ 00011= نسبة التمويل اطخاص    
                         =1.10 

ا باالعتماد على اهتيتضح من خالل قيمة نسبة التمويل اطخاص أن املؤسسة بإمكاهنا متويل خمتلف استثمار    
 .األموال اطخاصة

 :نسبة التمويل األجنبي -2-2-5
 مجموع الخصوم/ مجموع الديون= نسبة التمويل األجنبي   
 0011/00011= التمويل األجنيب نسبة    

                           =1.14 
جمموع اطخصوم، أي  %00 يتضح من خالل قيمة هذه النسبة أن املؤسسة تعتمد التمويل االجنيب بنسبة   

 .من اهليكل املايل هلذه املؤسسة %00الديون الطويلة والقصرية متثل حوايل 
 

 الوظيفي المنظورالتحليل المالي حسب :المحور الثالث
، الذي (استحقاق/ ظور سيولةنحسب م)هذا التحليل ليتجاوز القصور الذي ظهر يف التحليل السابق  جاء   

، ليعط  مفهوم جديد للمؤسسة يكون بديل هلذا املنظور، حيث يعرف ذم  للمؤسسةعلى املفهوم ال ارتكز
املؤسسة على أهنا وحدة اقتصادية ترتكب من جمموعة من الوظائف ممثلة يف وظيفة االستغالل ووظيفة اإلستثمار 

 .ووظيفة التمويل، تشكل يف جمملها وحدة قادرة على ممارسة نشاط اقتصادي
 ة وفق المنظور الوظيفيوظائف المؤسس :أوال
 وظيفة االستغالل -1
صناع ، جتاري، )تعرب وظيفة االستغالل عن النشاط األساس  للمؤسسة، وبذلك ه  حتدد طبيعة نشاطها    

فه  متثل املراحل الرئيسية املكونة للنشاط األصل  للمؤسسة بدءا من مرحلة التموين مرورا ، (خدمايت، خمتلط
 .رحلة التصنيع وانتهاءا مبرحلة التوزيعمبرحلة التخزين بعدها م

 وظيفة االستثمار -2
يتمثل دور وظيفة االستثمار يف تزويد املؤسسة مبختلف جتهيزات اإلنتاج والوسائل الضرورية ملمارسة النشاط،   

 :وتقوم هذه الوظيفة بعمليتني أساسيتني مها
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 .ملعدات وغريهااحتياجات املؤسسة من التجهيزات وا شراء :حيازة التثبيتات -
تقوم املؤسسة بالتنازل عن التثبيتات بسبب انتهاء عمرها االفرتاض  ومن أجل متويل  :التثبيتاتالتنازل عن  -

 .نشاطها
 وظيفة التمويل -3
وظيفة االستثمار، سواء و االستغالل  يتمثل دور وظيفة التمويل يف توفري املوارد املالية الضرورية للتمويل وظيفة   
 .االعتماد يف التمويل على مصادر داخلية أو مصادر خارجية طريق عن
 الميزانية الوظيفية :ثانيا
 مفهوم الميزانية الوظيفية -1

واملوارد ( عناصر األصول)اداة للتحليل املايل تقيم فيها االستخدامات : تعرف امليزانية الوظيفية على اهنا        
وظيفة : ترتيب االستخدامات واملوارد حسب ثالثة وظائف أساسيةبالقيمة اإلمجالية، حيث يتم ( عناصر اطخصوم)

 .االستغالل، وظيفة التمويل، وظيفة االستثمار
 األسس التي قامت عليها الميزانية الوظيفية -2  

 :تتمثل أهم أسس امليزانية الوظيفية يف مايل     
 يصطلح على األصول باالستخدامات واطخصوم املوارد؛ 

 بقيم إمجالية دون طرح املؤونات واالهتالكات مع اعتبار االهتالكات واملؤونات  حتسب االستخدامات
 على أهنا موارد متوسطة وطويلة االجل؛

  وظيفة االستغالل، خارج االستغالل، ) يتم ترتيب عناصر االستخدامات واملوارد وتصنيفها تبعا للوظائف 
 (.وظيفة االستثمار، وظيفة التمويل

 ية الوظيفيةمستويات الميزان -3
 :ه  توجد أربعة مستويات للميزانية الوظيفية   
  مستوى الموارد الدائمة واالستخدامات المستقرة ( الوظيفيمستوى رأس المال العامل FRNG) 

يتمثل يف املوارد من مصادر التمويل املتوسطة والطويلة املدى مثل رؤوس األموال اطخاصة والديون طويلة 
، باالضافة إىل اإلهتالكات واملؤونات واإلحتياطات، أما االستخدامات (غري جاريةخصوم ) ومتوسطة األجل

، حيث (معنوية، مادية، مالية)تتضمن كل التثبيتات اليت متتلكها املؤسسة ( األصول غري اجلارية)املستقرة 
 .يكون هذا املستوى يف أعلى امليزانية الوظيفية
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 س المال العامل احتياج في ر االمستوى ) ستغالل امات لالستغالل وموارد لالمستوى االستخد
 (:لالستغالل

دورة املرتبطة مباشرة بالنشاط من خمزون وعمالء وغريها وموارد  يتمثل يف احتياجات دورة االستغالل
 .االستغالل املرتبطة مباشرة بالنشاط من موردين وحسابات امللحقة وضرائب وغريها

  مستوى االحتياج في رأس المال ) وموارد خارج االستغالل مستوى االستخدامات خارج االستغالل
 :(العامل خارج االستغالل

ذات )ميثل هذا املستوى االستخدامات واملوارد غري املرتبطة مباشرة بالنشاط االستغاليل  األساس  للمؤسسة 
 (.طابع استثنائ 

 مستوى الخزينة الصافية: 

 تتمثل يف استخدامات اطخزينة وموارد اطخزينة 
 بناء الميزانية الوظيفية -4
 :ميكن توضيح امليزانية الوظيفية يف اجلدول التايل   

 الميزانية الوظيفية(: 11)الجدول رقم 
 الموارد االستخدامات

 Esاالستخدامات المستقرة 
 التثبيتات املادية واملعنوية واملالية
 األصول ذات الطبيعة املستقرة

 RDالموارد الدائمة

 ةاألموال اطخاص
 الديون املالية

 Eexاستخدامات االستغالل 
 املخزونات االمجالية

 الزبائن واحلسابات املماثلة

 Rexموارد االستغالل
 املوردون واحلسابات املماثلة

 
 Ehexاستخدامات خارج االستغالل 

 حقوق أخرى
 Rhexموارد خارج االستغالل 

 موارد أخرى
 Exاستخدامات اطخزينة 

 النقديات
 Rtينة موارد الخز 

 االعتمادات البنكية اجلارية
 مجموع الموارد مجموع االستخدامات
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 مؤشرات التوازن المالي وفق منظور الوظيفي -5 

 :تتمثل مؤشرات التوازن املايل الوظيف  اليت ميكن على أساسها حتديد التوازن املايل الدائم للمؤسسة يف مايل      
 (FRNG) الوظيفيرأس المال العامل  -5-1
 تعريف رأس المال العامل الوظيفي -5-1-1 

 املوارد الدائمة املتاحة بعد متويلعن ذلك الفائض املايل الناتج :  يعرف رأس املال العامل الوظيف  على أنه   
 .وجه لتمويل استخدامات االستغاللاملستقرة واملاإلمجالية  االستخدامات      

 يكيفية حساب رأس المال العامل الوظيف -5-1-2
 :حيسب رأس العامل الوظيف  بالعالقة التالية   

        
 

 :س المال العامل الوظيفيأحاالت ر  -5-1-3
 :لرأس املال العامل الوظيف  ه توجد ثالثة حاالت    
 رأس المال العامل الوظيفي موجب FRNG>0:  هذا يعين أن املؤسسة يف حالة توازن مايل على املدى

ية كامل احتياجاهتا طويلة األجل باستخدام موارد طويلة األجل مع حتقيق فائض الطويل، أي متكنت من تغط
 .مايل ميكن استخدامه يف متويل االحتياجات املالية املتبقية

 رأس المال العامل الوظيفي سالبFRNG<0 : هذا يعين أن املؤسسة عجزت عن متويل االستخدامات
املتاحة، وبالتايل حققت عجز وه  حباجة إىل أموال إضافية أو االمجالية املستقرة باستخدام مواردها املالية 

 .مع امكانياهتا املالية ات حىت تتوحباجة إىل تقليص التثبيت

 رأس المال العامل الوظيفي معدوم FRNG=0 : يعين أن املؤسسة استطاعت متويل خمتلف االستخدامات
 .ض وال عجزاملستقرة باستخدام املوارد املالية الدائمة دون حتقيق فائ

 BFRاالحتياجات في رأس المال العامل  -5-2
 تعريف االحتياجات في رأس المال العامل -5-2-1
األموال اليت حتتاجها املؤسسة لتغطية احتياجاهتا خالل دورة  :س املال العامل بأهناأتعرف االحتياجات يف ر    

تباعدات متعلقة بالتدفقات احلقيقية وتباعدات ) ة االستغالل وخارج االستغالل واليت تنشأ بفعل التباعدات الزمني
 .ارج االستغاللاليت حتدث لعناصر االستغالل والعناصر خ( متعلقة بالتدفقات املالية

 االستخدامات املستقرة اإلمجالية –دائمة املوارد ال= رأس املال العامل الوظيف 
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 أنواع االحتياجات في رأس المال العامل -5-2-2
ملال العامل يف رأس العامل لالستغالل واحتياجات رأس ا س املال العامل إىل احتياجاتأت ر تنقسم احتياجا   

 .خارج االستغالل
 احتياجات في رأس المال العامل لالستغالل (BFRex): ،أي  متثل االحتياجات املرتبطة بدورة االستغالل

، حيث (ديون االستغالل)  وموارد دورة االستغالل (وحقوق خمزونات) الفرق بني احتياجات دورة االستغالل 
 :حتسب بالعالقة التالية

     
     
 س المال العامل خارج االستغالل أجات في ر احتياBFRhex :)باالحتياجات الناجتة عن النشاطات  تتعلق

 :غري األساسية، حيث حتسب بالعالقة التالية
 
 
 اإلجمالي  العامل احتياجات في رأس المال(BFRg:)  متثل جمموع احتياجات يف رأس العامل لالستغالل

 :تغالل، وحتسب بالعالقة التاليةواحتياجات رأس املال العامل خارج االس
 

 
 (TN)الخزينة الصافية  -5-3
 مفهوم الخزينة الصافية 5-3-1 

ذلك الفائض من رأس املال العامل الوظيف  بعد تغطية احتياجات رأس املال : تعرف اطخزينة الصافية على أهنا   
ون اطخزينة موجبة، أما إذا مل تتمكن حيث إذا متكنت املؤسسة من تغطية كافة احتياجاهتا املالية تك العامل،

 .املؤسسة من تغطية خمتلف احتياجاهتا تكون اطخزينة سالبة
 كيفة حسابها  -5-3-2
 :ميكن حساب اطخزينة الصافية بطريقتني    
 احتياجات رأس املال العامل اإلمجالية –رأس املال العامل الوظيف  = اطخزينة الصافية   
 (خصوم اطخزينة)موارد اطخزينة  –( أصول اطخزينة)مات اطخزينة استخدا= اطخزينة الصافية  

 (Rex)االستغالل  موارد دورة  –( Eex)استخدامات دورة االستغالل  =احتياجات  يف رأس املال العامل لالستغالل     

 (Rhex)االستغالل موارد خارج  –( Ehex)االستغالل  خارجاستخدامات  =الستغالل خارج ا احتياجات  يف رأس املال العامل     

BFRg= BFRex+ BFRhex 
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 (حاالت خلل في التوازن المالي الوظيفي) حاالت عجز في الخزينة  -0
 :تمثل حاالت اطخلل املايل الوظيف  يف العناصر التاليةت   

 يف رأس املال إذا كان االحتياج  (عجز يف اطخزينة) دث أزمة يف اطخزينةحت: نمو سريع غير متحكم فيه
بوترية أكرب من معدل منو رقم األعمال، فيؤدي ذلك إىل استهالك السيولة النقدية العامل ينمو بالتوازن 

، املتاحة، حيث هذه احلالة تكون غالبا يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعمل يف أسواق نشطة
 :تعاجل هذه احلالة من خالل

 احلصول على قروض جديدة أو التنازل على التثبيتات؛س املال العامل عن طريق أرفع ر  -
 .تسريع حتصيل حقوق املؤسسة ومتديد آجال املوردين وختفيض املخزون -

 إذا قامت املؤسسة بتمويل ( عجز اطخزينة)دث أزمة يف اطخزينة حت: خطأ في السياسة المالية
 .عدم التزام بقاعدة التوازن املايل االستخدامات املستقرة ذات أجل طويل مبوارد ذات أجل قصري ، مبعىن

 يؤدي إىل خفض  إذا كان هناك تراجع حاد يف رقم األعمال دث أزمة يف اطخزينةحت: تدهور النشاط
 .النتيجة وخفض مستوى املوارد املالية الدائمة مما يؤثر على رأس مال العامل

 :تعاجل هذه احلالة من خالل احللول التالية  
 قم االعمال؛معرفة أسباب اخنفاض ر  -

 .التنازل على بعض التثبيتات اليت ال تؤثر على الطاقة االنتاجية من أجل حتسني مستوى املوارد املالية -

 ن آجال ممنوحة للعمالء إذا كا (عجز يف اطخزينة)حتدث أزمة يف اطخزينة  :سوء تسيير عناصر االستغالل
معاجلة هذه احلال من خالل وضع نظام  مقابل قبول آجال قصرية لدفع مستحقات املوردين، ويتمطويلة 

 .فعال لتسيري عناصر االستغالل

 نتيجة اطخسائر املرتاكمة اليت تؤدي (عجز يف اطخزينة)حتدث أزمة يف اطخزينة : تسجيل خسائر متراكمة ،
ال إىل ختفيض األموال اطخاصة وبالتايل اخنفاض املوارد املالية الدائمة، األمر الذي يؤدي إىل تراجع رأس امل

 .حبيث يصبح ال يغط  احتياجات رأس املال العامل العامل

 :تتمثل االقرتاحات ملعاجلة هذه احلالة يف مايل 
 وضع خطة طويلة األجل لتحسني النتيجة؛ -

 حتليل املردودية؛ -

 .احلصول على موارد مالية اضافية -
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 شروط التوازن المالي الوظيفي -0
 :يف  جيب توفر الشروط التاليةلك  يكون توازن مايل حسب املنظور الوظ   
الموارد الدائمة أكبر من االستخدامات ) رأس المال العامل الوظيفي موجب:الشرط األول -0-1

، حيث حتقق ذلك إذأ متكنت املؤسسة من متويل االستخدامات املستقرة باستخدام املوارد (FRNG>0 المستقرة
 .الدائمة، مع بقاء فائض مايل

    ،رأس المال العامل الوظيفي اكبر من احتياجات في راس المال العامل االجمالية: الشرط الثاني -0-2
 .االحتياج يف رأس املال العامل االمجايل مبعىن جيب أن يغط  رأس املال العامل الوظيف 

يعين ذلك أن رأس املال العامل الوظيف  أكرب من ، (TN>0)الخزينة الصافية موجب : الشرط الثالث -0-3
، كذلك يف هذه احلالة تتمكن املؤسسة من تغطية إستخدامات اطخزينة جات يف رأس املال العامل اإلمجاليةاحتيا

 .عن طريق موارد اطخزينة
 اإلنتقادات الموجهة للتحليل المالي الوظيفي -0
 :تتمثل أهم اإلنتقادات املوجهة لتحليل الوظيف  مايل     

  ؛تعترب املؤونات من عناصر االستغالل قصرية األجلادماج املؤونات ضمن موارد الدائمة، حيث 

  يتعرب هذا التحليل أن مستوى اطخزينة عندما تقرتب من الصفر تكون املؤسسة يف حالة توازن مايل، لكن
 الواقع يؤكد أن املؤسسات يف حاجة أموال أو سيولة كافية للتمتع باملرونة الكافية؛

  ميكن التعرف على كيفية تشكلها وال النشاطات املسؤولة اطخزينة حسب التحليل الوظيف  غامضة وال
 .على حالة العجز أو الفائض
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 :12التمرين 
 :n/00/00إليك امليزانية إلحدى املؤسسات بتاريخ  

اهتالكات  قيم إجمالية األصول
 ومؤونات

 المبالغ الخصوم قيم صافية

 التثبيتات املعنوية
 التثبيتات املادية
 اليةالتثبيتات امل
 خمزونات

 العمالء واحلسابات امللحقة
 مدينون آخرون
 البنك والصندوق

0111 
0111 
0111 
0111 
011 
011 
001 

011 
0111 
011 
011 
011 
 -
- 

011 
0111 
0011 
011 
011 
011 
001 

 رأس املال
 االحتياطات

 الدورةنتيجة 
 ديون مالية
 لحقةمل ا املوردون واحلسابات

 دائنون آخرون
 اجلارية املسامهات البنكية

0111 
011 
011 
011 
0111 
001 
011 

 0551 المجموع 0551 2011 12151 مجموعال
 

 :المطلوب
 إعداد امليزانية الوظيفية؛ -0

 حساب رأس املال الوظيف ؛ -0

 حساب إحتياجات راس املال العامل لالستغالل وخارج االستغالل؛ -0

 حساب اطخزينة الصافية؛ -0

 .دراسة شروط التوازن املايل الوظيف  -0
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 :12التمرينحل 
 :الميزانية الوظيفية -0

 المبالغ الموارد المبالغ االستخدامات
 االستخدامات المستقرة

 التثبيتات املعنوية
 التثبيتات املادية
 التثبيتات املالية

11111 
0111 
0111 
0111 

 الموارد الدائمة
 األموال الخاصة
 رأس املال
 االحتياطات
 نتيجة الدورة

 اهتالكات ومؤونات
 يون املاليةالد

 
 

0011 
0011 
0111 
011 
011 
0011 
011 

 استخدامات االستغالل
 خمزونات
 الزبائن

 استخدامات خارج االستغالل
 آخرون مدينون

 استخدامات الخزينة
 البنك والصندوق

1011 
0111 
011 
211 
011 
151 
001 

 

 موارد االستغالل
 املوردون واحلسابات امللحقة
 موارد خارج االستغالل

 آخروندائنون 
 موارد الخزينة

 املسامهات البنكية اجلارية

2111 
0111 
351 
001 
111 
011 

 

 12151 مجموع الموارد 12151 مجموع االستخدامات
 

 :(FRNG) حساب رأس المال العامل الوظيفي -2
 االستخدامات املستقرة –املوارد الدائمة   =رأس املال العامل الوظيف  

                           =0011- 01111 



مطبوعة في التحليل المالي                                          بنية محمد                    :د   

 

37 

 

                           =-311 
، مبعىن ان املؤسسة عجزت عن متويل استثماراهتا (FRNG<0)نالحظ أن قيمة راس املال العامل الوظيف  سالبة  

وه  حباجة إىل أموال إضافية لتغطية باستخدام مواردها املالية املتاحة، وبالتايل حققت عجز يف متويل احتياجاهتا 
 .جزهذا الع

 :رأس العامل لالستغالل وخارج االستغاللفي حساب احتياجات  -0
 (:BFRex)لالستغالل العامل  راس المال  في حساب احتياجات -3-1
 موارد االسنغالل -استخدامات االستغالل= رأس املال العامل لالستغالل يف احتياجات  

                                           =0011-0111 
                                          =- 211  
رأس املال العامل لالستغالل أقل من الصفر، هذا يشري أن دورة االستغالل مل تولد  يف نالحظ ان احتياجات  

ت وذلك ألن آجال دوران كل من املخزون والذمم املدينة أسرع من آجال دفع املوردون، وبالتايل املؤسسة احتياجا
 .اجة إىل سيولة نقديةليست حب

 :(BFRhex)رأس المال العامل خارج االسنغالل  في حساب احتياجات -3-2
 موارد خارج االستغالل -استخدامات خارج االستغالل =راس املال العامل خارج االستغالل يف احتياجات  

                                                =011- 001 
                                          =- 151 

قيمة احتياجات يف رأس املال العامل خارج االستغالل أن األنشطة االستثنائية مل تولد احتياجا، وذلك  توضح 
 .الن موارد خارج االستغالل أكرب من استخدامات خارج االستغالل

 :(BFRg) جماليحساب في احتياجات في رأس المال العامل اإل -3-3
احتياجات يف رأس + احتياجات يف رأس املال العامل لالستغالل  =ات يف رأس املال العامل االمجاليةاحتياج  

 .املال العامل خارج االستغالل
         BFRg =(011( + )001) 

               =-351 
 موارد مالية اضافية    مل تولد احتياجات يف راس املال العامل اإلمجايل احتياجا، وبالتايل املؤسسة ليست حباجة إىل
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 (:TN)حساب الخزينة الصافية  -4
 :ميكن حساب اطخزينة الصافية بطريقتني مها  
 موارد اطخزينة –استخدامات اطخزينة = اطخزينة الصافية  -

                 = 001- 011 
                  =51 

 يف رأس املال العامل االمجايل احتياجات –راس املال العامل الوظيف  = اطخزينة الصافية -  
                   ( =011 )– (001) 
                    =51 

وحدة نقدية وذلك ألن سرعة حتول  01توضح قيمة اطخزينة الصافية أن املؤسسة حققت فائض يف السيولة قدره   
 .اجلاريةاالستخدامات إىل سيولة نقدية كانت أكرب من سرعة وصول املسامهات البنكية 

 :دراسة شروط التوازن المالي الوظيفي -0
 :لك  يتحقق التوازن املايل الوظيف  جيب حتقق الشروط التالية 

تبني أنه من خالل حساب رأس املال العامل الوظيف  سابقا : رأس المال العامل الوظيفي موجب -5-1
 .، وبالتايل الشرط األول غري حمقق(011-)سالب 

من : عامل الوظيفي أكبر من احتياجات في رأس المال العامل الوظيفي اإلجماليرأس المال ال -5-2
خالل املقارنة بني قيمة راس املال العامل الوظيف  واحتياجات يف رأس املال العامل الوظيف  اإلمجايل تبني أن هذا 

 .الشرط حمقق
 (:TN>1)الخزينة الصافية موجبة  -5-3
 .، وبالتايل فالشرط الثالث حمقق(1<01)ابقا اهنا اكرب من الصفر توضح القيمة اطخزينة احملققة س  
عدم حتقق )نظرا لعدم توفر الشروط الثالثة السابقة فإن املؤسسة مل حتقق توازن مايل حسب املنظور الوظيف    

 .(ولالشرط األ

 (قائمة الدخل) دراسة جدول حسابات النتائج:المحور الرابع
تعكس قائمة الدخل خالصة نتيجة عمليات التشغيل يف املؤسسة وما تقود إليه من ربح أو خسارة، فه  قائمة    

واملتعلقة بفرتة زمنية حمددة ومايقابلها من نفقات اليت حتملتها  املؤسسة داتاحتضر بطريقة تعرض فيها مجيع إير 
 .إدارة املؤسسة يف سبيل حتقيق وضمان تلك اإليرادات
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 مفهوم جدول حسابات النتائج :أوال
بيان ملخص لألعباء واملنتوجات املنجزة من الكيان : عرف النظام احملاسيب املايل جدول حسابات النتائج بأنه   

خالل السنة املالية، وال يأخذ يف احلساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، ويربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة 
 (.سارةالربح أو اطخ) املالية 

تلخص اإليرادات واملصاريف بالدورة وليس هناك حمدد للعرض : النتائج على أهنا كما تعرف قائمة حساب  
تفرضه معايري احملاسبة الدولية بل تشرتط أن تشمل كحد أدىن على عناصر معينة، وتعرف اإليرادات حبسب املعايري 

و نقصان يف اسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادة يف األصول أأهنا الزيادة يف املنافع االقتصادية أثناء الفرتة احمل
االلتزامات، أما بالنسبة للمصاريف فتعرف على أهنا النقص يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية على شكل 

 .تدفقات خارجة أو استهالك يف األصول أو تكبد التزامات
 أهداف جدول حسابات النتائج :ثانيا 

األداء املايل للمؤسسة اليت  يوفر املعلومات الضرورية ملستخدم  القوائم املالية حول جدول حسابات النتائج إن   
تساعدهم على اختاذ القرارات االقتصادية والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وعليه ميكن توضيح أهداف جدول حسابات 

 :النتائج يف النقاط التالية
 ة مبعلومات تساعد يف عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم القوة اإليرادية للمؤسسة؛تزويد مستخدم  القوائم املالي 

  تقدمي املعلومات املفيدة للحكم على قدرة اإلدارة يف استغالل موارد املؤسسة بشكل فعال من أجل حتقيق
 ؛(تعظيم القوة اإليرادية) اهلدف األساس  للمؤسسة 

 سبة للعمليات التشغيلية واألحداث االقتصادية األخرى واليت توفري املعلومات احلقيقية والتفسريية بالن
 ؛تكون مفيدة يف عملية التنبؤ واملقارنة وتقييم القوة اإليرادية

  التقرير عن أنشطة املؤسسة اليت تؤثر على اجملتمع واليت ميكن حتديدها ووضعها أو قياسها واليت تكون
 سبقا؛ذات أمهية بالنسبة لألهداف احملددة واملوضوعة م

 حتديد مقدار الضريبة املستحقة على املؤسسة؛ 

 معرفة املالك لنتائج استثماراهتم يف املؤسسة. 

 المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في جدول حسابات النتائج :ثالثا
 :يشمل قائمة جدول حسابات البنود التالية     
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االقتصادية اليت حتققت خالل السنة املالية يف شكل  تتمثل منتوجات السنة املالية يف تزايد املزايا :المنتوجات -0
مداخيل، أو زيادة يف األصول، أو اخنفاض يف اطخصوم، كما متثل املنتوجات استعادة خسارة يف القيمة 

 .واالحتياطات احملددة مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية
الزيادة يف التزاماهتا أو االثنني معا وذلك مقابل  هبا نقص أصول املؤسسة مبا فيها النقدية أويقصد  :األعباء -2

حصول املؤسسة على السلع واطخدمات الالزمة ملمارسة نشاطها خالل الفرتة اليت يغطيها جدول حسابات 
 .النتائج
 : حتليل األعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد جماميع التسيري الرئيسية اآلتية    
 اهلامش اإلمجايل؛ -
 ة املضافة؛القيم -
 الفائض اإلمجايل لالستغالل؛ -
 منتوجات األنشطة العادية؛ -
 املنتوجات املالية واألعباء املالية؛ -
 أعباء املستخدمني؛ -
 الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة؛ -
 املخصصات لالهتالكات وخسائر القيمة اليت ختص التثبيتات العينية؛ -
 القيمة اليت ختص التثبيتات املعنوية؛ املخصصات لالهتالكات وخسائر -
 نتيجة األنشطة العادية؛ -
 ؛(منتجات وأعباء) العناصر الغري العادية -
 النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع؛ -
 .النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إىل مؤسسات املسامهة -
حسابات النتائج أو امللحق املكمل جلدول حسابات باإلضافة إىل ذلك توجد معلومات تظهر يف قائمة جدول  

 :النتائج وه 
 حتليل نواتج النشاطات العادية؛ -
مبلغ حصص األرباح لكل سهم مصوتا عليها أو مقرتحة والنتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة إىل مؤسسات  -

 .املسامهة
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 :عرض جدول حسابات النتائج :رابعا
 :جد نوعني لعرض جدول حسابات النتائج مهايو  حسب النظام احملاسيب املايل  

 جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة؛ 

 جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة. 
 :جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة -1
حصص االهتالكات، مشرتيات ) على تصنيف األعباء حسب طبيعتها  يقوم جدول حسابات النتائج  

، واليت على (األرصدة الوسيطية للتسيري)ستويات من اجملاميع التسيري الرئيسية ، مما يسمح بتحديد م.....(البضائع
 :أساسها ميكن حتليل طرق تكوين نتيجة املؤسسة، وميكن توضيج جدول حسابات الننتائج يف اجلدول التايل

 جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة(: 12)جدول رقم 
 .........................إلى......... الفترة من 

 0-ن ن مالحظة البيان
 رقم األعمال

 اتغري خمزونات املنتجات املصنعة واجلاري تصنيعه
 اإلنتاج املثبت

 إعانات اإلستغالل

   

    إنتاج السنة المالية -1
 املشرتيات املستهلكة
 واالستهالكات االخرى اطخدمات اطخارجية

   

    استهالك السنة المالية -2
    (1-2)ل المضافة قيمة االستغال -3

 أعباء العاملني
 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة

   

    ستغاللالفائض اإلجمالي عن اإل -4
 املنتجات العملياتية األخرى
 األعباء العملياتية األخرى 
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 املخصصات لالهتالكات واألرصدة
 استئناف عن خسائر القيمة واألرصدة

    النتيجة العملياتية -5
 املنتجات املالية
 األعباء املالية

   

 النتيجة المالية -0
 (0+5)النتيجة العادية قيل الضرائب  -0

   

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
 حول النتائج العادية( تغريات)الضرائب املؤجلة 

   

    مجموع منتجات األنشطة العادية
    مجموع أعباء األنشطة العادية

    لنتيجة الصافية لألنشطة العاديةا -0
 (يطلب بياهنا)املنتجات  –العناصر غري العادية 
 (يطلب بياهنا)األعباء  –العناصر غري عادية 

   

    النتيجة غير العادية -0
    النتيجة الصافية للسنة المالية -11

     حصص الشركات موضع المعادلة في النتيجة الصافية(1)
 الصافية للمجمع المدمجالنتيجة  -11

 (1)ومنها حصة ذوي األقلية        
 (1) حصة المجمع        

   

 
 :ميكن شرح اجملاميع التسيري الرئيسية اليت حيددها جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة وفقا الرتتيب اآليت     

 إنتاج السنة المالية: 

 ية ويغيب يف القطاعات التجارية، ويتمثل يفجند هذا املؤشر يف حسابات النتائج للمؤسسات الصناع
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إمجايل املنتجات املصنعة باختالف استخداماهتا، حيث يتضمن كل من املبيعات واملنتجات امللحقة، تغري 
 :إلنتاج املثبت وإعانات االستغالل، وميكن حسابه كمايل املخزون واملنتجات املصنعة وقيد التصنيع، ا

إعانات + اإلنتاج المثبت + اإلنتاج المخزن  -/+عات المنتجات مبي= إنتاج السنة المالية   
 االستغالل

 استهالك السنة المالية: 

، جمموع استهالكات املؤسسات خالل السنة املالية من مشرتيات السلع واطخدمات املؤشرميثل هذا  
 .باإلضافة إىل اطخدمات اطخارجية واالستهالكات األخرى

 القيمة المضافة: 

لثروة اليت ختلقها املؤسسة باستخدام وسائل اإلنتاج، كما تعرب عن القيمة اإلضافية اليت قدمتها تعرب عن ا 
، املؤسسة من خالل نشاطها األساس ، وه  متثل الفرق بني إنتاج السنة املالية واستهالك السنة املالية

 .وتستخدم لقياس معدل منو املؤسسة
 الفائض اإلجمالي لإلستغالل: 

من خالل دورة االستغالل بغض النظر عن  لرصيد عن القدرة املؤسسة على حتقيق األرباحيعرب هذا ا  
سياسات التمويل، االهتالك والتوزيع، ويضم هذا الرصيد معلومات مفصلة عن دورة االستغالل، لذا 

 .تيةهام جدا بالنسبة للتحليل املايل، ولذا يفضل استعماله عوضا عن رصيد النتيجة العمليا يعترب رصيد
دورة  كما يرتبط هذا الرصيد بالنتيجة أكثر من ارتباطه باطخزينة، حيث يعترب رصيد التدفقات احلقيقية  

االستغالل، أي الفرق بني اإليرادات احملصلة أو اليت ستحصل يف األجل القريب واملصاريف املسددة أو 
 .عن طريق النشاط األساس  للمؤسسة اليت ستدفع يف  األجل القريب، أي أنه يقيس الثروة املالية احملققة

 :وميكن حساب الفائض اإلمجايل لإلستغالل كمايل              
 (ضرائب والرسوم المماثلة+ أعباء المستخدمين )  -القيمة المضافة= الفائض اإلجمالي لإلستغالل        
 النتيجة العملياتية: 

ساسية الل من خالل ممارسة األنشطة األميثل هذا الرصيد الناتج الصايف عن العمليات االستغ 
، حيث ميكن حسابه اعتمادا على للمؤسسة، أي الفرق بني إيرادات اإلستغالل ومصاريف اإلستغالل

 :كمايل   الفائض اإلمجايل لإلستغالل



مطبوعة في التحليل المالي                                          بنية محمد                    :د   

 

44 

 

                 استرجاع عن + المنتجات العملياتية األخرى+ الفائض اإلجمالي لإلستغالل = النتيجة العملياتية  
مخصصات اإلهتالكات والمؤونات  –األعباء العملياتية األخرى  –خسائر القيمة والمؤونات 

 وخسائر القيمة
 النتيجة المالية: 

، وميكن حساب النتيجة تعرب النتيجة املالية عن قدرة املؤسسة على توليد األرباح من عملياهتا املالية  
 :املالية كمايل 

 األعباء المالية -(اإليرادات المالية) ات المنتوج= النتيجة المالية 
 :وميكن توضيح كل  من اإليرادات املالية واملصاريف املالية كمايل    

 تتضمن العمليات التالية :اإليرادات المالية: 

 ؛وخمتلف التوظيفات املالية اإليرادات الناجتة عن اإلستثمارات املالية -
 مداخيل احلقوق التجارية وخمتلف التوظيفات؛الفوائد واإليرادات املماثلة، ومنها  -
 اإليرادات الناجتة عن عمليات التنازل عن األصول املالية؛ -
 .الفرق اإلجيايب يف الصرف -
 تتضمن العمليات التالية:  المالية األعباء: 

 الفوائد واإلقتطاعات املماثلة عنها؛ -
 الفارق السليب للصرف؛ -
 عن األصول املالية؛ املصاريف الناجتة عن التنازل -
 .خسائر عن احلسابات الدائنة املرتبطة مبسامهات -

تساعد النتيجة املالية على مراقبة أداء املؤسسة من النواح  املالية، أي ميكن مراقبة احلدود القصوى لعمليات       
 .ال يف اختاذ القرارات التمويليةاإلستدانة بناءا على مؤشر النتيجة املالية، وبالتايل فالنتيجة املالية تسهم بشكل فع

  قبل الضرائب( العادية) النتيجة الجارية: 
تتعرب النتيجة العادية على قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح من خمتلف األنشطة العادية ولكن قبل 

 :ائية، وحتسب كمايل نالعمليات االستث
 ة الماليةالنتيج+ النتيجة العملياتية = النتيجة العادية قبل الضرائب 
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 النتيجة اإلستثنائية: 
وه  متثل الفرق بني  ،تعرب عن العمليات اإلستثنائية داخل املؤسسة، أي العمليات خارج االستغالل

 .اإليرادات واملصاريف ذات الطابع اإلستثنائ 
 النتيجة الصافية للسنة المالية: 

استغالل، اهتالك، : يع العملياتيعرب هذا الرصيد عن قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح بواسطة مج 
متويل وتوزيع، حيث يتم حساهبا انطالقا من النتيجة العادية قبل الضرائب، إذ تطرح منها الضرائب على 

ائية،كذلك تعرب النتيجة الصافية املقياس احملاسيب نباح والضرائب املؤجلة، وتضاف إليها النتيجة االستثاألر 
 .واجلزء املوجه لالحتياطات مهنيللربح احملاسيب املوزع على املسا

 :جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة -2
يتم من خالل جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة التمييز بني تكاليف الشراء وتكاليف التوزيع والبيع       

، (فة اإلداريةوظيفة التجارية، وظيفة املالية، وظي) والتكاليف اإلدارية، أي ترتب األعباء حسب وظائف املؤسسة 
 :وميكمن توضيح جدول حسابات النتائج حسب الوظيفة يف اجلدول التايل

 جدول حسابات النتائج حسب الوظيفية(: 13)الجدول رقم 
 ....................إلى................ الفترة من                            

 0-ن ن مالحظة البيان
 رقم األعمال
 كلفة املبيعات

 الربح اإلجمالي هامش
 منتجات أخرى عملياتية

 التكاليف التجارية
 األعباء اإلدارية

 أعباء أخرى عملياتية
 النتيجة العملياتية

 تقدمي تفاصيل األعباء حسب الطبيعة
 (مصاريف املستخدمني املخصصات لالهتالكات)
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 منتجات مالية
 األعباء املالية

 النتيجة العادية قبل الضريبة
 على النتائج العادية الضرائب الواجبة

 (التغريات)الضرائب املؤجلة على النتائج العادية 
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 األعباء غري العادية
 املنتوجات غري العادية

 النتيجة الصافية للسنة المالية
 (0)حصة الشركات املوضوعة موضع املعادلة يف النتائج الصافية 

 (0)ملدمج النتيجة الصافية للمجموع ا 
 (0)منها حصة ذوي األقلية  
 (0)حصة اجملمع  
  
اجملاميع ) ميكن من خالل جدول أعاله، ميكن توضيح كيفية تشكيل النتيجة من خالل دراسة بعض األرصدة   

 :كمايل ( رييالرئيسية للتس
 الهامش الربح اإلجمالي: 

فهو  هة واملؤسسة واملوردون من جهة أخرى،هو مؤشر يقيس العالقة التجارية بني املؤسسة العمالء من ج
 .رصيد يعكس قدرة املؤسسة على خلق األرباح يف إطار النشاط التجاري

 :وميكن حسابه كمايل  
 تكلفة المبيعات –رقم األعمال = الهامش الربح اإلجمالي 

  حتصل عليها  اإليرادات اليت )هو اإليرادات املتولدة عن األنشطة األساسية للمؤسسة  :رقم األعمال
، ويتحدد حسب احلصة السوقية (األنشطة األساسية للمؤسسةعن املؤسسة من عمليات البيع النامجة 

، كما أن مكونات رقم األعمال ختتلف باختالف النشاط، وتبعا ملدى سيطرة املؤسسة على األسواق
 :حيث يتفرع إىل األجزاء التالية
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       ، حيث جنده خاصة يف الناتج عن األنشطة التجارية للمؤسسة ميثل اإليراد :رقم األعمال التجاري -     
 .املؤسسات التجارية اليت تقوم بشراء وبيع السلع دون تصنيعها أو حتويلها

 جنده خاصة يف املؤسسات الصناعية اليت تقوم ببيع املنتوجات اليت قامت ه   :رقم األعمال اإلنتاجي -   
 .إلنتاجيةبتصنيها إعتمادا على قدراهتا ا

النقل، : ميثل اإليراد املتحصل عليه عن اطخدمات اليت تقدمها املؤسسة للزبائن مثل :رقم االعمال الخدمي - 
 إخل....، اإلتصاالتالفندقة
 للزبائن أو  متثل التكاليف اليت تتحملها املؤسسة يف سبيل توفري البضاعة املباعة :تكلفة المبيعات

 :حتسب يف املؤسسة التجارية  من خالل املعادلة التالية اطخدمات املقدمة للعمالء، حيث

   المصاريف المدفوعة +  صافي مشتريات البضائع(= تكلفة شراء البضاعة المباعة)تكلفة المبيعات 
 مخزون بضائع آخر مدة –مخزون بضائع أول مدة + على المشتريات 

 ميكن حساهبا من خالل العالقة التالية :النتيجة العملياتية: 
التكاليف ) –المنتوجات العملياتية األخرى + الهامش الربح اإلجمالي = النتيجة العملياتية 

 (األعباء العملياتية األخرى+  األعباء اإلدارية + التجارية 
 :محددات جدول حسابات النتائج :خامسا   

 :تتمثل حمددات جدول حسابات النتائج يف العناصر التالية       
 :ي ال يمكن قياسها بشكل موثوق غير مشمولة بجدول حسابات النتائجالبنود الت -1 

ومن هذه البنود املكاسب واطخسائر غري املتحققة لبعض االستثمارات املالية اليت ال يتم تسجيلها يف قائمة    
لزيادة الدخل يف حالة عدم التأكد بأن التغريات يف قيمتها سوف تتحقق، ومن األمثلة األخرى عدم االعرتاف با

يف القيمة الناجتة عن زيادة جودة املنتج أو حتسن اطخدمة املقدمة للعمالء أو زيادة كفاءة ومهارة العنصر البشري يف 
 .املؤسسة

 :تتاثر أرقام الدخل بالطرق المحاسبية المستخدمة -2
جيعل من الصعوبة  ويتضح هذا يف االختالف يف اختيار طريقة االهتالك لألصول الثابتة من مؤسسة ألخرى مما  

 .إجراء املقارنة املباشرة بني نتائج أعمال املؤسسات بعضها ببعض
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 :مقاييس الدخل تتأثر بالحكم الشخصي -3
ومن األمثلة على تأثري احلكم الشخص  يف حتديد رقم الدخل تقدير العمر االفرتاض  لألصل الثابت ألغراض     

 ن االختالف يف ذلك بني املؤسسات يولد اختالفا يف قيم الدخل منحتديد نسبة االهتالك السنوية وبالتايل فإ
 .ألخرى املؤسسة    

 :13التمرين 
 :إليك معطيات التالية إلحدى املؤسسات  

  دج 011بيع الوحدة سعر. 
  وحدة 0111عدد الوحدات املنتجة. 
  وحدة 0111عدد الوحدات املباعة. 
  وليةواد األدج من امل 01يكلف انتاج وحدة واحدة ماقيمته 
  دج من مصاريف املستخدمني 01واحدة ماقيمته يكلف انتاج وحدة. 
  دج من ضرائب والرسوم 01يكلف انتاج وحدة واحدة ماقيمته. 
 دج01111= 00/ح. 
 دج00111= 00/ح. 
 دج01111= 00/ح+  00/ح. 
 دج00111=  00/ح. 
 دج01111= 00/ح. 
  00الضرائب على األرباح% 

 ت النتائجإعداد جدول حسابا: المطلوب
 :13حل التمرين 

 عدد الوحدات املباعة× سعر بيع الوحدة= 01/ح 
       =011×0111 
 دج 011111=      

 تكلفة وحدة الواحدة لكل من ) × (عدد الوحدات املباعة –عدد الوحدات املنتجة = )  20/ح
 (ولية ومصاريف املستخدمني والضرائب والرسوماملواد األ



مطبوعة في التحليل المالي                                          بنية محمد                    :د   

 

49 

 

      ( =0111 – 0111 ) × (01 +01+01) 
 .دج 01111=                        

 وليةتكلفة الوحدة الواحدة من مواد األ× عدد الوحدات املنتجة =  01/ح 
         =0111  ×01 
 دج 301111=        

 مصاريف املستخدمنيتكلفة الوحدة الواحدة من × عدد الوحدات املنتجة =  00/ح 
         =0111 ×01  
 دج201111=         

 الضرائب والرسومتكلفة الوحدة الواحدة من × عدد الوحدات املنتجة  = 04/ح 
         = 0111 ×01 
 دج101111=          

 المبالغ البيان
 رقم األعمال 01/ ح

 تغري خمزونات املنتجات املصنعة واجلاري تصنيعها 00/ح
 اإلنتاج املثبت 00/ح
 إعانات اإلستغالل 00/ ح

011111 
01111 
11 
11 

 001111 إنتاج السنة المالية -1
 االستهالكات 01/ح
 اطخدمات اطخارجية 00/ح
 ىخر االستهالكات األ 00/ ح

001111 
11 
11 
 

 301111 استهالك السنة المالية -2
 531111 (1-2)قيمة االستغالل المضافة  -3

 أعباء العاملني 00/ ح
 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة 00/ ح

001111 
001111 
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 01111 الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل -4
 املنتجات العملياتية األخرى 00/ح

املخصصات +األعباء العملياتية األخرى )  00+  00/ ح
 (لالهتالكات واألرصدة

 استئناف عن خسائر القيمة واألرصدة 00/ ح

01111 
01111 

 
00111 

 05111 النتيجة العملياتية -5
 ت املاليةاملنتجا 00/ح
 األعباء املالية 00/ ح

00111 
01111 

 النتيجة المالية -0
 (0+5)النتيجة العادية قيل الضرائب  -0

2111 
00111 

 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
 حول النتائج العادية( تغريات)الضرائب املؤجلة 

00001 
11 

 01401 النتيجة الصافية لألنشطة العادية -0
 (يطلب بياهنا)املنتجات  –ر غري العادية العناص

 (يطلب بياهنا)األعباء  –العناصر غري عادية 
11 
11 

 11 النتيجة غير العادية -0
 01401 النتيجة الصافية للسنة المالية -11

 
 دراسة المردودية وأثر الرافعة:المحور الخامس

 دراسة المردودية: أوال
 :تعريف المردودية -1
الفائض النقدي الناتج عن الفرق بني العمليات اطخارجية والداخلية للمؤسسة، وبالتايل : ية بأهناتعرف املردود  

فاملردودية عبارة عن عالقة بني قوة حتقيق النتائج وحجم التكلفة لألموال املستثمرة، باعتبارها مرتبطة مبدى دقة 
لتمويل، اإلنتاج والتسويق، وعندما نتكلم عن مردودية املعلومات املستقبلية جملموعة من السياسات التقنية املتعلقة با

النشاط نعين بذلك مدى تأثري عوامل اإلنتاج على النتائج النهائية احملققة مقارنة مع تلك املسطرة، هبدف التمكن 
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اليت  بمن التسويق والوفاء بكل االلتزامات اليت ه  على عاتق املزيج املايل للمؤسسة، ومنه استخالص األسبا
والبضائع املباعة، أي دراسة املردودية مبجموعة خمتلفة من  تدت إىل زيادة أو نقص الربح فيما خيص نوعية املنتجاأ

على أسعار البيع، أو هامش الربح لكل منتوج يف سوق املنافسة الذي ينتظر منه  دالدراسات اطخاصة باالعتما
 .حتقيق وفرة يف األرباح وتوازن يف السيولة

 معىن يطبق على مجيع االجتاهات االقتصادية عند استعمال : أخري تعرف املردودية على أهناومن جهة     
 .اإلمكانيات املادية واملالية

دائمة يف إطار نشاطها مقارنة  ةقدرة املؤسسة على حتقيق األرباح بصف: كذلك تعرف املردودية على أهنا   
 .بالوسائل املتاحة

 :أنواع المردودية -2
 :نواع رئيسية وه أطرق إىل ثالثة سوف نتت   
 :المردودية التجارية -2-1
 :ه  املردودية اليت حتققها املؤسسة من خالل جمموع مبيعاهتا، وحتسب كمايل   

 رقم األعمال خارج الرسم/ نتيجة الدورة الصافية= معدل المردودية التجارية
بيعات الصافية، وه  تساعد إدارة املؤسسة على حتديد تبني املردودية التجارية الربح احملقق عن كل دينار من امل  

 .سعر البيع الواجب للوحدة
 :المردودية اإلقتصادية -0-0
حيث تقيس املردودية االقتصادية الفعالية يف استخدام األصول املوضوعة حتت تصرف املؤسسة االقتصادية،    

ألهنا  جلزئيةاالقتصادية ا، وتسمى باملردودية ملياتيةممثلة يف النتيجة الع النشاط األساس  للمؤسسةتقاس من خالل 
 :، وحتسب بالعالقة التاليةائيةنال تأخذ بعني االعتبار األنشطة املالية واالستث

 األصول االقتصادية/  النتيجة العملياتية= معدل المردودية االقتصادية 
املستثمرة املكونة من االستثمارات الصافية  مسامهة األصول االقتصاديةمدى بقياس  ،تسمح لنا النسبة أعاله    

، مبعىن حساب مسامهة كل وحدة نقدية مستثمرة  النتيجة العملياتيةيف تكوين  واالحتياج يف رأس املال العامل
 .تكوين النتيجة العملياتيةكأصول يف 

 :(مردودية األموال الخاصة) المردودية المالية -2-3
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أنشطة املؤسسة وتدخل يف مكوناهتا كافة العناصر واحلركات املالية، حيث تأخذ  هتتم املردودية املالية بإمجايل  
 .النتيجة الصافية من جدول حسابات النتائج واألموال اطخاصة من امليزانية

 كذلك يف إطار السوق، على املؤسسة االقتصادية حتقيق مردودية مرتفعة حىت تستطيع أن متنح للمسامهني  
م من تعويض عن املخاطر احملتملة اليت ميكن أن يتعرضوا هلا نتيجة مسامهاهتم يف رأس املال أرباحا كافية، متكنه

 .املؤسسة
العائد الذي يتحصل عليه املسامهون يف املؤسسة : على أهنا( مردودية لألموال اطخاصة)تعرف املردودية املالية    

تعويض املسامهون، سواء يف شكل أرباح موزعة  مقابل كل وحدة نقدية يستثمرون فيها، مبعىن قدرة املؤسسة على
 .أو يف شكل احتياطات

 :من خالل العالقة التاليةمردودية األموال اطخاصة وميكن  حساب   
 األموال الخاصة/ النتيجة الصافية = مردودية األموال الخاصة 

ار مستثمر يف رأس مال عن كل دين توضح النسبة أعاله، مقدار الربح الصايف الذي يعود على املستثمرين  
 .املؤسسة، حيث كلما كان هذا املعدل مرتفع كلما كان أفضل للمؤسسة

 :تأخذ املردودية املالية لألموال اطخاصة احلاالت التالية     
 حالة املردودية سالبة معناه ال توجد املردودية. 

 معناه مردودية موجودة لكن ضعيفة %5أصغر من و  0%حالة املردودية أكرب من. 

  معناه وجود مردودية متوسطة %12وأصغر من  %5حالة املردودية أكرب من. 

  معناه وجود مردودية بنسبة مقبولة %12حالة املردودية أكرب أو تساوي. 

 :املؤدية إىل تراجع املردودية املالية لألموال اطخاصة تكمن أساسا يف مايل  اببإن األس   
    ؛للمبيعات حالة الرتاجع املفاجئ: عوارض ظرفية 

 ؛تراجع الطلب نتيجة حلالة الكساد أو لقوة املنافسة: عوارض هيكلية 

 ؛الدخول يف السوق أو طرح منتوج جديد: املرور مبرحلة انتقال 

  االستدانة مثال ونتيجة سالبة من جراء االقرتاض أ: ظروف مالية استثنائية. 

عن ثالثة سياسات أساسية  املردودية املالية ناجتة)هناك جمموعة من النسب تعكس املردودية املالية  نشري أن  
 :واليت توضح يف الشكل التايل (للمؤسسة
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 السياسات األساسية التي تعكس المردودية المالية(: 12)الشكل رقم                     
             

  
 
 
 
 :العالقة التالية ميكن توضيح املردودية املالية من خالل أي   
 مجموع األصول    ×رقم االعمال الصافي      ×نتجة الدورة       =المردودية المالية 

 األموال الخاصة         رقم األعمال الصافي        مجموع األصول                    

 (سياسة التمويل(         ) السياسة اإلنتاج(     )السياسة التجارية)                     

 : ذلك حتليل النسبة الثالثة كمايل كما ميكن ك  

 = =1 + 

 معامل المديونية                                                                               
 أثر الرافعة المالية: ثانيا

 :تعريف أثر الرافعة المالية -1
اعتماد املؤسسة على االقرتاض من املؤسسات املالية يف سداد احتياجاهتا : الرافعة املالية على أهناتعرف أثر    

فإذا   ، املالية ورفع رحبية السهم، وبالتايل تكون التكاليف الثابتة لديها يف هذه احلالة ه  الفوائد املدفوعة
، زادت احلاجة إىل متويل جديد لذلك، كانت ظروف السوق رائجة وعلى استعداد لتقبل املزيد من املبيعات

 هناك احلاجة إىل األموال برفع مقدار القروض لالستفادة من فرصة الربح اجلديدة، فاألرباح ترتفع ما دام فتزداد
 .أكرب من ارتفاع الفوائد على القروض، وبالتايل تزداد أرباح املسامهني كاناإليرادات من املبيعات و يف ارتفاع 

أثر الرافعة املالية التأثري املمارس من املديونية على املردودية املالية لألموال اطخاصة للمؤسسة  كما متثل      
االقتصادية، مبعىن تقيس مدى تأثري جلوء املؤسسة لالستدانة على املردودية املالية لألموال اطخاصة، وذلك من 

مبعدل املردودية ( الدين) ة تكلفة االستدانة خالل بيان التأثري االجيايب أو السليب لالستدانة، وهذا مبقارن
االقتصادية، أي ميكن تفسري أثر الرافعة املالية مبعدل مردودية األموال اطخاصة بداللة معدل مردودية اإلقتصادية 

 .وتكلفة الدين

 سياسة اإلنتاج السياسة التجارية  سياسة التمويل
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 :الصياغة الرياضية  ألثر الرافعة المالية -2
 :ات التاليةميكن حتديد أثر الرافعة املالية انطالقا من املعطي  

 RE :نتيجة العملياتية. 

 RN :النتيجة الصافية. 

 Re :املردودية االقتصادية. 

 RS :مردودية األموال اطخاصة. 

 S :األموال اطخاصة. 

 D :(.الديون الصافية)الصافية  االستدانة 

 Di : (.االقرتاض) تكلفة االستدانة 

 IBS :الضريبة على أرباح املؤسسات. 

 AT :جمموع األصول (S+D ). 

 t :معدل الضريبة على أرباح املؤسسات. 

 :لدينا مايل 
                                          RS= 

 :ونعلم أن
                               RN= RE−Di−IBS 

 :كمايل   RSوبالتايل تصبح 
               RS=                                 

 :تصبح أي
                                 RS= 

 :هذه العالقة ميكن أن نعيد كتابتها وفقا للعالقة التالية

           (1 ................ )RS=        

 :وما أن املردودية االقتصادية حتسب بالعالقة التالية
                                              Re =                                         

 :بالشكل التايل( 1)إعادة كتابة العالقة ميكن 
RS=                                

 :تساوي RSومنه تصبح
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                       RS= 

 :أي أن 
                      Re (1−t) + (1−t)  × ) RS=( Re − i 

 :ويف األخري حصل على صياغة أثر الرافعة املالية رياضيا كالتايل
       RS= [(Re – i) +Re]×(1−t)                            

 :حيث متثل
 (Re – i) :اهلامش بني املردودية االقتصادية وتكلفة االستدانة. 

 D/S :الية وتعكس تركيبة املزيج التمويل الرافعة امل. 

 (Re – i)×D/S :أثر الرافعة املالية. 

 كما ميكن الربهنة على هذه العالقة من خالل استخدام املعامالت احملاسبة التالية
 األصول االقتصادية= األموال اطخاصة + االستدانة الصافية  
 النتيجة الصافية= ضريبة تكلفة االستدانة بعد ال  −بعد الضريبة العملياتية نتيجة 
 مردودية األموال اطخاصة= األموال اطخاصة  / النتيجة الصافية 
 املردودية االقتصادية= األصول االقتصادية   /بعد الضريبة العملياتيةنتيجة  
 ×(تكلفة االستدانة –المردودية االقتصادية ) +المردودية االقتصادية= مردودية األموال الخاصة 

 

 .بالرافعة الماليةاألموال اطخاصة  / االستدانة الصافية: تدعى العالقة 

 .أثر الرافعة الماليةتسمى   ×( تكلفة االستدانة – اإلقتصادية املردودية) والعالقة  

 :فتكون لدينا 
 .ةأثر الرافعة المالي+ المردودية االقتصادية = مردودية األموال الخاصة            

 :أثر الرافعة المالية حاالت  -3
 :حناول دراسة أثر الرافعة املالية من خالل ثالثة حاالت ه    
 :(Re>i) حالة أثر الرافعة المالية الموجبة -3-1
 ، مبعىن زيادة(الديون)تكون أثر الرافعة املالية موجبة عندما تكون املردودية االقتصادية أكرب من معدل الفائدة  
 .ىل اإلستدانة يؤدي إىل زيادة مردودية األموال اطخاصةاللجوء إ  
 :(Re=i)حالة أثر الرافعة المالية الحيادية -3-2
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مع معدل الفائدة، مبعىن مبعىن جلوء املؤسسة لالستدانة حتدث هذه الوضعية عند تتساوى املردودية االقتصادية    
 .ال يؤثر على املردودية املالية لألموال اطخاصة

 :(Re<i) بةالرافعة المالية السال لة أثرحا -3 -3
تكون يف هذه  احلالة املردودية االقتصادية أقل من معدل الفائدة، مبعىن اخنفاض مردودية األموال اطخاصة بزيادة   

  .اللجوء إىل االستدانة بسبب ارتفاع املصاريف املالية
 :العالقة بين المردودية والسيولة والنمو -4
 :السيولةالمردودية و  العالقة بين -4-1
وتوجد  ،بواسطة مستحقات االستغالل (ديون االستغالل)تعرب السيولة عن قدرة املؤسسة على تسديد الديون   

مستويات اإلنتاج، وبالتايل اخنفاض اخنفاض  عالقة بني املردودية والسيولة ألنه إذا اخنفضت املردودية أدى ذلك إىل
وليست هناك مردودية فسوف نفقدها وإذا كانت هناك سيولة ات السيولة، حجم الزبائن مما ينعكس على مستوي

 .شيئا فشيئا
 :العالقة بين المردودية والنمو -4-2
، مما ينعكس على نقصد بالنمو قدرة املؤسسة على التوسع يف نشاطها، مبعىن قيام املؤسسة بزيادة استثماراهتا   

 .زيادة اإلنتاج والبيع
على املؤسسة أن حتتفظ جبزء من النتيجة كاحتياط وجزء آخر يوزع على الشركاء، وبالتايل   وحىت يكون هناك منو  

 .كلما كانت املردودية كبرية مسحت للمؤسسة بزيادة استثماراهتا ووحداهتا، وبذلك يتحقق النمو
 :المالية أثر الرافعة استخدام حدود -5
ة للمحلل املايل من املنظور املايل، لكن من وجهة نظر اقتصادية يعترب مؤشر الرافعة املالية ذو داللة هامة بالنسب   

يعد هذا املؤشر غري كايف إىل حد ما نظر العتماده على املتغريات احملاسبية دون سواها، أما فيما يتعلق بتكلفة 
ة انطالقا من اليت حتسب على أساس املصاريف املالية الصافية من النواتج املالية واالستدان( الديون) االستدانة 

امليزانية، ميكن أن تكون مرتفعة أو ضعيفة، وذلك ألن االستدانة اليت تظهر يف امليزانية ال متثل متوسط االستدانة، 
 .وبالتايل ال تعكس واقع املؤسسة فيما إذا كانت مستدينة بشكل كبري أو أقل فإن هناك ظاهرة مومسية النشاط

مؤشرا من مؤشرات الكفاءة والفعالية، واملالحظ أن هذا املؤشر ال ما سسة تشكل املردودية االقتصادية ألي مؤ     
يأخذ يف احلسبان اطخطر املستقبل  مما يدل على هشاشة وخطورة االعتماد عليه بشكل مطلق قد يقود إىل قرارات 

ة ياسبخاطئة وال ختدم بأي حال من األحوال أهداف املؤسسة، كون هدف هذا املؤشر هو تعظيم القيمة احمل
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للمردودية املالية لألموال اطخاصة بالرغم من بنية مؤشر املردودية االقتصادية على أساس حماسيب فإن املساهم 
يطالب مبعدل يقل أو يساوي املردودية االقتصادية يف حالة ارتفاع القيمة السوقية لألموال اطخاصة عن القيمة 

فإن املساهم يطالب مبعدل أعلى من املردودية احلالية داللة على  احملاسبية، أما حالة اخنفاض املردودية االقتصادية
 اخنفاض القيمة السوقية لألموال اطخاصة عن القيمة احملاسبية

 :أثر الرافعة التشغيلية: ثالثا
 :تعريف الرافعة التشغيلية -1
االقتصادية، حيث أن يف نشاطات املؤسسة مها ترتبط الرافعة التشغيلية بعنصر التكاليف الثابتة واستخدا    

املؤسسة لن تكون لديها رفع تشغيل  إذا كانت التكاليف الثابتة إىل جمموع التكاليف اإلمجالية تساوي الصفر، 
ونعين بذلك أنه جيب على املؤسسة االعتماد على التكاليف الثابتة أكثر من التكاليف املتغرية لزيادة الرافعة 

ة الرافعة التشغيلية فإن ذلك يعين زيادة التكاليف الثابتة، واليت تتطلب من التشغيلية، ويف حالة استعمال املؤسس
 .إىل أعلى( عتبة املردودية) املؤسسة زيادة املبيعات لتغطية التكاليف مما يعين انتقال نقطة التعادل

ط اإلقتصادي الذي املدى الذي يصل إليها استخدام التكاليف الثابتة يف النشا: الرافعة التشغيلية على أهنا تعرف  
كلما كانت التكاليف الثابتة   (تكاليف ثابتة وتكاليف متغرية) متارسه املؤسسة، أي تنظر إىل هيكل التكاليف 

أكرب يف نسبة التكاليف كلما أدى ذلك إىل أن يزداد معدل الربح يف املؤسسة بنسبة أكرب من املؤسسات اليت 
 .تكاليف املتغريةتكون نسبة تكاليفها الثابتة أقل من نسبة ال

 :قياس درجة الرافعة التشغيلية -2
إىل معدل التغري يف ( قبل الفوائد والضرائب) تشمل درجة الرفع التشغيل  معدل التغري يف صايف أرباح التشغيل    

اح املبيعات احملدد ملستوى معني من املبيعات وعلى األساس فإن درجة الرفع التشغيل  تساوي نسبة التغري يف األرب
 :، ويتم حساب درجة الرفع التشغيل  بالصيغة الرياضية التاليةمقسوما على نسبة التغري يف املبيعات

 = الرافعة التشغيلية               

  :أي
                                       ELE= ( ∆RE/ RE) / ( ∆Q/Q)                       

={ [ ∆Q(P− V)/Q(P−V)−CF]}/(∆Q/Q)    

=[ ∆Q( P− V)× Q]/{[Q(P−V)−CF]×∆Q} 

ELE= Q(P−V)×[Q(P−V)−CF]                     
 :حيث متثل
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 V :التكلفة املتغرية للوحدة. 

 Q :الكمية املباعة. 

 P :سعر البيع للوحدة. 

 CF :التكاليف الثابتة. 

 :مزايا الرفع التشغيلي -3
ة األوضاع االقتصادية للمؤسسة وللسوق الذي تعمل فيه، فإذا كانت تتوقف مزايا الرفع التشغيل  على طبيع   

املؤسسة بوضع تنافس  جيد وتعمل يف سوق يسوده ازهار اقتصادي يسمح للمؤسسة بالتوسع، فإن ارتفاع درجة 
هتا، مما الرافعة التشغيلية ستكون مؤشرا جيدا ألنه تغري بسيط يف التكاليف الثابتة سينتج عنه زيادة كبرية يف مبيعا

 .يساعد يف اختاذ القرارات يف اجملال التشغيل  ويف الوصول إىل املزيج التكاليف  األمثل
باإلضافة إىل أن مفهوم درجة الرفع التشغيل  له مضامني بسياسات تسعري السلعة يف املؤسسة، فقد تستطيع   

اهتا أن ختفض السعر قليال فتزيد من مبيعاهتا تواجه كسادا يف مبيع  املؤسسة اليت تتميز بدرجة رافعة تشغيلية مرتفعة
 .وتستفيد من الزيادة الكبرية يف أرباح التشغيل الناجتة عن زيادة املبيعات

 :14التمرين  
 :0100هناية السنة  xإليك ميزانية مؤسسة    

 00011 األموال اطخاصة 01111 االستثمارات الصافية
 0011 جلالديون البنكية طويلة اال 0011 املخزونات
 00011 ديون االستغالل 0011 العمالء
   0011 التوظيفات
   0011 النقديات

 35211 مجموع الخصوم 35211 مجموع االصول
 عمليات، ال توجد 011، املصاريف املالية %01، معدل الضريبة على األرباح 0111=النتيجة الصافية 

 .ائيةناستث 
 :المطلوب
 .املردودية املالية، وأثر الرافعةحساب املردودية االقتصادية و  -0
 هل أثر اإلستدانة إجيايب أم سليب على املؤسسة؟ -0

 :14حل التمرين 
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 :حساب المردودية االقتصادية -1
 :حساب النتيجة العملياتية  

 املصاريف املالية –النتيجة العملياتية = النتيجة العادية : لدينا
 يجة الصافيةالنت= الضرائب على األرباح  - العاديةالنتيجة   
 معدل الضريبة -0/ معدل الضريبة × النتيجة الصافية = قيمة الضريبة   

              =0111×1.0  /0- 1.0 
              =000.00 

 000.00+  0111= العاديةالنتيجة 
 1420.50=  العاديةالنتيجة 

 املصاريف املالية+ النتيجة العادية = النتيجة العملياتية 
                   =0000.00  +011 

 1020.50= النتيجة العملياتية    
 :حساب األصل االقتصادي

 احتياجات يف راس املال العامل+ االستثمارات الصافية= االصل االقتصادي  
                      =01111( +0011 +0011 – 00011) 
                     =10111 
 األصول االقتصادية/  بعد الضريبة العملياتية النتيجة= املردودية االقتصادية 
                     =0000.00 × (0- 01%/)00011 
                   =1.1000 

 :حساب المردودية المالية -2
 موال اطخاصةاأل/ النتيجة الصافية = مردودية املالية  

             =0111 /00011 
            =1.1000 

 :ةأثر الرافع -3
 مردودية االقتصادية –مردودية االموال  اطخاصة = أثر الرافعة  
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             =1.1000- 1.1000 
             =-1.1101 

 .، وبالتايل أثر الرافعة سالب ومنه أثر اإلستدانة سليبنالحظ ان املردودية املالية أكرب من املردودية االقتصادية
 

 (قائمة التغيرات في األموال الخاصة) حقوق الملكيةقائمة التغيرات في : المحور السادس
 :تعريف جدول التغيرات في األموال الخاصة :أوال
جدول تغري األموال اطخاصة حتليال للحركات املالية اليت أثرت يف كل بند من البنود اليت تتشكل منها  يشكل      

مة التغريات يف حقوق امللكية أي أحداث قد رؤوس األموال اطخاصة خالل السنة املالية، أي يظهر من خالل قائ
تطرا على بنود رأس املال وحقوق املسامهني، واليت تعط  معلومات عن التغريات اليت حتدث أثناء السنة على رأس 
املال واألرباح احملتجزة والتوزيعات واالحتياطات، وه  توضح أيضا هل أجرت املؤسسة زيادة على رأس املال؟ 

دة؟ هل أصدرت الشركة أسهما جديدة، هل قامت الشركة بتوزيع أسهم جمانية؟ وهل األرباح وكيف كانت الزيا
 .احملتجزة ارتفعت أم اخنفضت وبأي مقدار؟ وكذلك األمر بالنسبة لالحتياطات

 :ألموال الخاصةافي لوبة تقديمها في قائمة التغيرات المعلومات المط :ثانيا
  :يف هذه القائمة باحلركات املرتبطة مبا يأيتتتمثل املعلومات املطلوب تقدميها    

 النتيجة الصافية للسنة املالية؛ 

 تغريات الطريقة احملاسبية وتصحيحات األخطاء املسجل تأثريها مباشرة كرؤوس أموال؛ 

 املنتوجات واألعباء األخرى املسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اطخاصة؛ 

  ؛...(تسديد االرتفاع، االخنفاض، ال) عمليات الرمسلة 

 توزيع النتيجة واملخصصات املقررة خالل السنة املالية. 
 :الشكل النموذجي لقائمة التغيرات في األموال الخاصة :ثالثا
 :ميكن توضيح الشكل النموذج  لقائمة التغريات يف األموال اطخاصة يف اجلدول التايل      
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 جدول التغيرات في األموال الخاصة(: 14)الجدول رقم 
رأسمال  مالحظة البيان

 الشركة
عالوة 
 اإلصدار

فارق 
 التقييم

فرق إعادة 
 التقييم

االحتياطات 
 والنتيجة

       N-2ديسمبر  31الرصيد في 
 تغيري يف الطريقة احملاسبية -
 تصحيح األخطاء اهلامة -
 إعادة تقييم التثبيتات -
األرباح أو اطخسائر غري املدرجة يف  -

 نتائجاحلسابات يف حساب ال
 احلصص املدفوعة -
 زيادة رأس املال -
 صايف نتيجة السنة املالية -

      

       N-1ديسمبر  31الرصيد في 
 تغيري الطريقة احملاسبية -
 تصحيح األخطاء اهلامة -
 إعادة تقييم التثبيتات -
األرباح أو اطخسائر غري املدرجة يف  -

 احلسابات يف حساب النتائج
 احلصص املدفوعة -
 زيادة رأس املال -
 صايف نتيجة السنة املالية -

      

       Nديسمبر 31الرصيد في 
 

 :مزايا قائمة التغيرات في األموال الخاصة :رابعا
 :حتقق قائمة التغريات يف األموال اطخاصة جمموعة من املزايا ه   
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 على مقدار األموال اطخاصة وبنودها وأي تفصيالت أخرى عنها؛ التعرف 

 تعرف على التغريات اليت حتدث لألموال اطخاصة خالل السنة املالية؛ال 

  التعرف على عناصر املكاسب واطخسائر اليت مت االعرتاف هبا مباشرة يف أموال اطخاصة مثل مكاسب
 .ببيع االستثمارات املتاحة للبيع واطخسائر املتعلقة

 
 جدول تدفقات الخزينة: المحور السابع

 :قات الخزينةتعريف جدول تدف:أوال

جدول يشرح كيفية تغري اطخزينة ويظهر التدفقات اليت تشرح : تدفقات اطخزينة على أنه يعرف جدول   
 .امليكانيزمات للمؤسسة االقتصادية، ومسامهة كل وظيفة يف التغري اإلمجايل للخزينة

م مدى قدرة املؤسسة يعط  مستعمل  الكشوف املالية أساسا لتقيي :كما يعرف جدول تدفقات اطخزينة بأنه
على توليد األموال وكذلك املعلومات بشأن هذه السيولة املالية ويقدم مداخيل وخمارج املوجودات املالية 

 .اطخاصة أثناء السنة املالية حسب مصدرها
كذلك ميثل جدول التدفقات اطخزينة التدفقات النقدية أول املدة والتدفقات النقدية آخر املدة، حيث حياول    
يف النقدية املتاحة، إذ أنه يبني التدفقات النقدية املقبوضة ( الزيادة أو النقصان)إلجابة على التغريات ا

 .واملدفوعة خالل نفس الفرتة
تشكل هذه القائمة إحدى القوائم الرئيسية اليت ينتجها النظام احملاسيب واملايل، وه  عبارة عن كشف مايل    

، ارج لكافة العمليات واألنشطة اليت حتصل يف املؤسسة خالل السنة املاليةيظهر األثر النقدي الداخل واطخ
أي العمليات النامجة عن التشغيل أو سداد االلتزامات القصرية والطويلة األجل عند استحقاقها، وتبني مدى 

حتديد القدرة إمكانية استمرار املؤسسة وكيفية استخدام الفائض استخداما أمثال، وتساعد اإلدارة املالية على 
 .على توليد التدفقات النقدية مستقبال

 :أسباب اللجوء إلى جدول تدفقات الخزينة :ثانيا
 :تتمثل أسباب اللجوء إىل جدول تدفقات اطخزينة يف مايل         
 اليت حتتلها اطخزينة باعتبارها عنصرا اسرتاتيجيا متول املؤسسة بواسطتها نشاطها وتضمن ازدهارها،   املكانة

قياس ) ، وعلى املدى الطويل (قياس السيولة) ذلك تعترب مؤشر هام للتحليل املايل على املدى القصري ك
 ؛(حالة جيدة أو حالة عجز أو إفالس) ، كما متدنا مبعلومات عن وضعية املؤسسة (احتياجات التمويل
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 ا فهو يفيد يف حيلل هذا اجلدول التحصيالت والتسديدات جممعة يف وظائف، لذ: التكيف مع التنبؤ
 ؛(خمطط التمويل) خطوات التنبؤ ومتثيل املعطيات التقديرية 

 الطابع السهل والواضح له، وكذا تطور استعماله على املستوى الدويل. 
 :أهداف جدول تدفقات الخزينة :ثالثا
 :يساعد جدول تدفقات اطخزينة يف حتقيق األهداف التالية    

 وظيفة االستغالل، وظيفة االستثمار، ) ثالثة وظائف أساسية لألخرى  إظهار كيفية تغري اطخزينة من دورة
 ؛(وظيفة التمويل

  قدرة املؤسسة على ) إظهار كيفية متويل خزينة االستغالل جملموع االستثمارات املادية، املعنوية واملالية
 ؛(متويل استثماراهتا بتدفق اطخزينة لالستغالل

 زاماهتا ومقدرهتا على توزيع األرباح واحلاجة للحصول على قروض تقييم قدرة املؤسسة على الوفاء بالت
 خارجية؛

 تقييم مقدرة املؤسسة على توليد تدفقات نقدية موجبة يف املستقبل؛ 

  الكشف عن أسباب االختالف املوجود بني النتيجة الصافية وصايف التدفقات النقدية من األنشطة
 التشغيلية؛

  ية والتمويلية على املركز املايل للمؤسسة؛دراسة تأثري العمليات االستثمار 

 إعطاء صورة عن أسئلة املستثمرين واملقرضني واحمللليني املاليني من خالل: 

 معرفة أهم مصادر النقدية للمؤسسة خالل الفرتة معينة؛ -
 اإلطالع على أوجه استخدامات املؤسسة للنقدية املتاحة؛ -
 .لفرتة املدروسة وأسباب هذه التغرياتالتغريات اليت تطرأ يف النقدية خالل ا -

 :مكونات جدول تدفقات الخزينة :رابعا
 :وه  يتكون جدول تدفقات اطخزينة من ثالثة تدفقات أساسية   
 (:دورة االستغالل) تدفقات الخزينة المرتبطة باالستغالل  -1
اليت تعترب من  نشطة األخرىلإليراد املؤسسة واألاألنشطة الرئيسية املنتجة : يقصد بالنشاط االستغالل   

 .النشاطات االستثمارية والتمويلية
واليت تنتج بصفة عامة  لتتمثل التدفقات املرتبطة باالستغالل بصفة أساسية يف األنشطة اإلنتاجية املولدة للدخ  

 :من املعامالت واألحداث احملددة لنتيجة الدورة من ربح او خسارة ومن أمثلة ذلك
 دية من بيع البضائع أو تقدمي خدمات؛املقبوضات النق -
 املقبوضات النقدية من اإلتاوات واألتعاب والعموالت واإليرادات األخرى؛ -
 متحصالت نقدية من دعاوى قانونية؛ -
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 املدفوعات النقدية للموردين سداد لقيمة بضائع وخدمات؛ -
 (.وغريها األجور واملزايا النقدية والعينية) املدفوعات النقدية للعاملني  -
 :تدفقات الخزينة المرتبطة باالستثمار -2
ة اإلستثمارية اليت تقوم هبا املؤسسة من شراء وبيع األصول الثابتة وكذا ه  التدفقات النقدية الناجتة عن األنشط   

االستثمار يف الديون وحقوق امللكية يف املؤسسات األخرى واليت ال تدخل ضمن حكم النقدية، ومن أمثلة 
 :شطة االستثمارية مايل األن
 ؛املدفوعات النقدية إلقتناء أصول ثابتة وأصول غري مملوسة وأصول أخرى طويلة األجل -  
 املقبوضات النقدية من بيع األصول الثابتة واألصول غري امللموسة واألصول األخرى طويلة األجل؛ -  
 حلصص يف املؤسسات املشرتكة ؛املقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات مبؤسسات أخرى وا -  
املدفوعات النقدية القتناء أسهم أو سندات اليت تصدرها للمؤسسات األخرى أو الدخول يف مشروعات  -  

 مشرتكة؛
املدفوعات النقدية والقروض املمنوحة ألطراف أخرى وذلك خبالف القروض املمنوحة عن طريق املؤسسات  -  

 املالية؛
 .(خبالف القروض املمنوحة عن طريق املؤسسات املالية) ن حتصيل القروض املمنوحة املقبوضات النقدية م -  
 :تدفقات الخزينة المرتبطة بالتمويل -3
وه  التدفقات النقدية الناجتة من النشاط التمويل  املتعلق بتغري يف حجم ومكونات األموال اطخاصة والقروض    

 :ة للتمويل تتمثل يف مصدرين أساسيني مهااطخاصة باملؤسسة، وبالتايل املصادر الرئيسي
 حيث تدعم األموال اجلماعية من خالل األموال املقدمة من طرف املسامهني، مقابل : دورة رأس المال

 .مكافأة رأس مال أجزاء من األرباح توزع يف شكل 

 افأة إىل جلب القروض وذلك مقابل تسديدها مستقبال مع مك  حيث تلجأ املؤسسة: دورة اإلستدانة
 :وتوجه هذه القروض إىلمالية تتمثل يف الفوائد واإلقتطاعات املالية 

ليات اإلستثمار يف إطار توسيع النشاط وتعظيم إيراداهتا وذلك من أجل ضمان تسديد ممتويل ع -
 القروض والفوائد املستحقة عليها؛

 .تقبال التسبيقاتمتويل عمليات االستغالل يف إطار قروض اإلستغالل اليت تسمح بتقدمي واس -
 :ويف األخري ميكن توضيح الرتكيبة الوظيفية جلدول التدفقات اطخزينة يف الشكل التايل    
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 التركيبة الوظيفية للخزينة(: 13)الشكل رقم 
 

                                                                               
 
 
 
 

                                      
 تدفق مالي سالب                                                             تدفق مالي موجب   
 
مثل  من منظور اطخزينة( املدفوعات) األسهم املتقطعة التدفقات النقدية السالبة  متثل من خالل الشكل أعاله،   

التثبيتات، تسديد الديون، توزيع األرباح، أما األسهم املتواصلة فتتمثل يف التدفقات نفقات اإلستغالل، حيازة 
من منظور اطخزينة مثال حتصيالت اإلستغالل، التنازل عن التثبيتات، احلصول على ( التحصيالت) النقدية املوجبة 

 .القروض، الرفع يف رأس املال وغريها
قات النقدية وتعترب املعيار األكثر موضوعية يف احلكم على مستوى التوازن وبالتايل فاطخزينة ه  مركز مجيع التدف  

 .املايل ودرجة السيولة النقدية
 :عرض جدول تدفقات الخزينة :خامسا

 .يتم اعداد جدول تدفقات اطخزينة حسب النظام احملاسيب واملايل إما بالطريقة املباشرة أو بطريقة غري املباشرة   
 :ات الخزينة بالطريقة المباشرةاعداد جدول تدفق -1
الزبائن، املوردون، ) تتمثل الطريقة املباشرة يف تقدمي األنواع الرئيسية لدخول وخروج األموال اإلمجالية    

ة الفرتة يبقصد إبراز تدفق مايل صايف، بعدها تقريب التدفق املايل الصايف إىل النتيجة قبل ضر ...( الضرائب
الطريقة يتم حساب صايف التدفقات النقدية بعرض األنواع الرئيسية إلمجايل املقبوضات املدروسة، أي مبوجب هذه 

 .النقدية وإمجايل املدفوعات موزعة وفقا لألنشطة اإلستغالل، اإلستثمارية والتمويلية
 :وميكن عرض جدول تدفقات اطخزينة حسب الطريقة املباشرة يف اجلدول اآليت  
 
 
 
 

 التمويل اإلستثمار اإلستغالل

 الخزينة الصافية      
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 الخزينة( سيولة)دفقات جدول ت(: 15)الجدول رقم 
 (الطريقة المباشرة)                                                   

 ...................إلى ............. الفترة 
 

السنة المالية  مالحظة البيان
N 

السنة المالية 
N-1 

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 
 (االستغالل)
 حصيالت املقبوضة من عند الزبائنالت -
 املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني -
 الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة -
 الضرائب من النتائج املدفوعة -

   

    تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية
    تدفقات أموال اطخزينة املرتبطة بالعناصر غري العادية

    (أ)ي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية صاف
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو معنوية -
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية -
 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات مالية -
 صيالت من عمليات التنازل عن تثبيتات ماليةالتح -
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية -
 احلصص واألقساط املقبوضة من النتائج املستلمة -

   

    (ب)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار
 أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل تتدفقا
 ت يف أعقاب إصدار أسهمالتحصيال -
 احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا -
 التحصيالت املتأتية من القروض -
 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة -
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 (ج)صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 
 تأثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت -

   

    (ج+ب+ أ)تغير الخزينة في الفترة 
 أموال اطخزينة ومعادالهتا عند افتتاح السنة املالية
 أموال اطخزينة ومعادالهتا عند إقفال السنة املالية 

 تغري أموال اطخزينة خالل الفرتة

   

     المقاربة مع  النتيجة المحاسبية
 
تدفقات أموال الخزينة ) له اشرة ميكن حساب األجزاء املكونةمن خالل جدول تدفقات اطخزينة بالطريقة املب  

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار، تدفقات أموال ، المتأتية من األنشطة العملياتية
 :وفقا الرتتيب اآليت (الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

 (:اإلستغالل)ملياتية تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة الع  -0-0
 يتم حساهبا كمايل  :التحصيالت المقبوضة من الزبائن: 

ما عدا  (01/ح) اطخدمات املقدمة واملنتجات امللحقةاملبيعات من البضائع واملنتجات املصنعة 
 –الرسم على القيمة املضافة على املبيعات ( + 010/ح) واحلسومات املمنوحة التخفيضات والتنزيالت 

 (.رصيد أول مدة –رصيد آخر مدة  00/ح) الزبائن واحلسابات امللحقة التغري يف
املنتجات       ( + 00/ح)إعانات اإلستغالل : باإلضافة أن هناك حتصيالت أخرى خاص هبذا العنصر     

التغري ( + 000/ح) املنتوجات األخرى للتسيري اجلاري ( + 000/ح)اإلستثنائية من عمليات التسيري 
 (.000/ح)مسبقا  ملنتوجات املعاينةيف حساب ا

 المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين : 
املتحصل عليها من  والتنزيالت واحلسومات ماعدا التخفيضات( 01/ح)املشرتيات املستهلكة  

( + 00/ح)اطخدمات اطخارجية +  الرسم على القيمة املضافة على املشرتيات ( +010/ح) املشرتيات 
الرسم على القيمة املضافة للخدمات اطخارجية واطخارجية األخرى ( + 00/ح)جية األخرى اطخدمات اطخار 

التغري يف رصيد احلسابات  – (010/ ح) حساب موردو املخزونات واطخدمات  رصيد التغري يف –
التغري يف حساب املستخدمون  –( 00/ح) نيأعباء املستخدم( + 000/ ح) األخرى املدينة أو الدائنة 

 (.00/ح)التغري يف حساب اهليئات االجتماعية واحلسابات امللحقة  –( 00/ح)سابات امللحقة واحل
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املماثلة  اتاملدفوعو الضرائب والرسوم : باإلضافة أن هناك مبالغ أخرى مدفوعة ألشخاص آخرين وه   
 لوالرسوم على رقم األعما التغري يف رصيد الدولة –( 00/ ح)األعباء العملياتية ( + 00/ح)
 (.000/ح)مسبقا  املعاينةالتغري يف رصيد األعباء  –(000/ح)
  (00/ح)األعباء املالية : والمصاريف المالية األخرى المدفوعةالفوائد 
 تتشكل من الضرائب على األرباح املبنية على نتائج األنشطة العادية : الضرائب على النتائج المدفوعة

 (.000/ح) ب على النتائج التغري يف رصيد الدولة والضرائ –( 000/ح)
 غري العادية  (العناصر )متثل الفرق بني منتجات :تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر غير العادية 

 (.00/ح)غري العادية  (العناصر)أعباء  –( 00/ح) 
 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار -2 -1
 التغري يف قيم التثبيتات العينية واملعنوية للسنة املالية : معنوية المسحوبات عن اقتناء تثبيتات عينية أو +

 .التثبيتات العينية واملعنوية للتنازل عنالقيمة احملاسبية الصافية 
 تتمثل يف سعر التنازل عن قيم : التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات عينية أو معنوية

 .التثبيتات العينية واملعنوية
 القيمة احملاسبية الصافية للتنازل + التغري يف القيم التثبيتات املالية : ن اقتناء تثبيتات ماليةالمسحوبات ع

 .عن التثبيتات
 يعرب عنها بسعر التنازل عن قيم التثبيتات املالية: التحصيالت من عمليات التنازل عن تثبيتات مالية. 
 (00/ح) ا باملنتجات املالية يعرب عنه: الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية 
 الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة 

 :تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل -1-3
 التغري يف رأس املال الصادر أو رأس املال الشركة أو أموال : التحصيالت في أعقاب إصدار أسهم

 (.010/ح)بطة برأس مال الشركة التغري يف العالوات املرت( + 010/ح)االستغالل 
 ( 00/ح)تتشكل من نتيجة السنة املالية السابقة : الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها

 (.010/ح)التغري يف اإلحتياطات  –
 االقرتاضات والديون املماثلة مضافا ( 00/ح)تتشكل من التغري يف : روضقالتحصيالت المتأتية من ال

 .قروض يف السنة املاليةإليه تسديدات ال
 تتشكل من القروض اجلديدة املتحصل عليها خالل : تسديدات القروض أو الديون األخرى المماثلة

 .(00/ح)التغري يف اإلقرتاضات والديون املماثلة  –السنة املالية 
 :اعداد جدول تدفقات الخزينة بالطريقة غير المباشرة -2
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لنتيجة الصافية للسنة املالية، مبعىن أن هذه الطريقة تنطلق من النتيجة الصافية يف ا ةتتمثل الطريقة غري املباشر    
     :، وذلك من خالل األخذ باحلسبان  اآلثار التالية(صايف الربح)

  ؛....(اهتالكات، تغريات الزبائن، املخزونات، تغريات املوردين)أثار املعامالت دون التأثري يف اطخزينة 
 ؛(ضرائب مؤجلة)ات التفاوتات أو التسوي 
  وهذه ..( قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة )التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة اإلستثمار أو التمويل

 .التدفقات تقدم كال على حدى
 :وميكن عرض جدول تدفقات اطخزينة حسب الطريقة غري املباشرة يف اجلدول اآليت     

 لخزينةا( سيولة)جدول تدفقات (: 10)الجدول رقم 
 (الطريقة غير المباشرة)                                                   

 ...................إلى ............. الفترة 
 

السنة المالية  مالحظة البيان
N 

السنة المالية 
N-1 

تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية 
 (االستغالل)
 نة املاليةصايف نتيجة الس -

 :تصحيحات من أجل
 االهتالكات واألرصدة -
 تغري الضرائب املؤجلة -
 تغري املخزونات -
 تغري الزبائن واحلسابات الدائنة األخرى -
 تغري املوردين والديون األخرى -
 نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب -

   

    (أ)لياتية تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العم
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار

 املسحوبات عن اقتناء تثبيتات  -
 التحصيالت عن عمليات التنازل عن تثبيتات  -
 (أ)تأثري تغريات حميط اإلدماج  -

   

    (ب)تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة اإلستثمار
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 ية من أنشطة التمويلتدفقات أموال الخزينة المتأت
 احلصص املدفوعة للمسامهني -
 (املنقودات)زيادة رأس املال النقدي  -
 إصدار قروض -
 قروضتسديدات  -

   

    (ج)تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 
    (ج+ب+ أ)الخزينة في الفترة اموال تغير 

 عند اإلفتتاحأموال اطخزينة 
  د اإلقفالعنأموال اطخزينة 

 (0)تأثري تغريات العمالت األجنبية 

   

    تغري أموال اطخزينة
 

 من خالل اجلدول أعاله، ميكنتا حتديد كيفية حساب األجزاء املكونة ألموال اطخزينة املتأتية من عمليات التشغيل 
فيتم حسابه بنفس الطريقة التمويل واالستثمار موال اطخزينة املتأتية من أنشطة ، بينما تدفقات أ(اإلستغالل) 

 :كمايل   املباشرة جلدول تدفقات اطخزينة
 (.00/ح)املخصصات لالهتالكات واملؤونات وخسائر القيمة : االهتالكات واألرصدة 
 تغير الضرائب المؤجلة. 
 مطروحا ( 0صنف )تتشكل من تغري يف حسابات املخزونات واملنتجات قيد التنفيذ  : تغير المخزونات

 (.00/ح)يف خسائر القيمة عن املخزونات واملنتجات قيد التنفيذمنه التغري 
 الزبائن واحلسابات امللحقة ) تتشكل من التغري يف احلسابات : تغير الزبائن والحسابات الدائنة األخرى

 (.00/ح)، خسائر القيمة من حسابات الغري (00/ح)، املستخدمون واحلسابات امللحقة (00/ح)
 (01/ح)التغري يف املوردون واحلسابات امللحقة : األخرى تغير الموردين والديون 
 القيمة  حتسب من خالل طرح سعر التنازل من: نقص أو زيادة قيمة التنازل الصافية من الضرائب

 .املتبقية لالستثمارات املتنازل عنها
 :النسب المستخدمة في تحليل قائمة تدفقات الخزينة : سادسا

 :ن استخراجها من هذه القائمة يف مايل تتمثل أهم النسب اليت ميك   
 
 



مطبوعة في التحليل المالي                                          بنية محمد                    :د   

 

71 

 

 :القدرة على تسديد االلتزامات قصيرة األجل -1
هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على مواجهة االلتزامات قصرية األجل من خالل التدفقات النقدية  تظهر   

لسيولة يف املؤسسة، إذ تبني ، وتعد الزيادة يف هذه النسبة مؤشرا اجيابيا على حتسن وضع ا(االستغالل)التشغيلية 
 :قدرة املؤسسة على مواجهة االلتزامات اجلارية، وميكن حساب هذه النسبة حسب العالقة التالية

 
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية                                

 =على سداد االلتزامات قصيرة األجل القدرة  
 جلمتوسط االلتزامات قصيرة األ                                                        

 :القدرة على سداد الديون -2
سواء كانت قصرية أو طويلة األجل،  تقيس هذه النسبة مدة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية للوفاء بااللتزامات  

تزامات املستحقة عليها، وحتسب حسب وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت قدرة املؤسسة على الوفاء باالل
 :العالقة التالية

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية                                  
 =القدرة على سداد الديون    

 متوسط مجموع الديون                                           
 :بيعاتنسبة التدفق النقدي التشغيلي إلى الم -3
تربط هذه النسبة بني املبيعات وصايف التدفقات النقدية التشغيلية، حيث تبني مدى جناح املؤسسة يف حتقيق    

 :صايف تدفق نقدي تشغيل  مقارنة باملبيعات، وحتسب كمايل 
 صافي التدفقات من عمليات التشغيل                                                         

 = معدل التدفقات النقدية التشغيلية إلى المبيعات    
 المبيعات                                                                 

 :القدرة على دفع توزيعات أرباح -4
، املعدل إىل مقدرة املؤسسة على تغطية التوزيعات النقدية من التدفقات النقدية من عمليات التشغيل يشري هذا   

وكلما ازداد هذا املعدل كلما ازدادت قدرة املؤسسة على سداد التوزيعات النقدية، حيث حيس هذا املعدل من 
 :خالل العالقة التالية

 صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل                                   
 = نصيب السهم من التوزيعات

 التوزيعات النقدية لحملة األسهم العادية                                   
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 :مؤشر النقدية التشغيلية -5
هذا املؤشر نسبة األرباح النقدية من أصل صايف األرباح السنوية احملتسبة على أساس اإلستحقاق، فارتفاع يقيس   

االستحقاق،  املعدة على أساس( جدول حسابات النتائج)هذا املؤشر تزيد من مصداقية بيانات قائمة الدخل 
 :وحيسب هذا املؤشر كمايل 

 
 صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل                             

 = مؤشر النقدية التشغيلية  
 (النتيجة السنة المالية)صافي الدخل                                

 
 (:اليف االستثماريةمعدل تغطية التك)القدرة على التوسع واإلنفاق االستثماري  -0
 ترتبط هذه النسبة بني صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والنفقات اإلستثمارية، حيث حتسب    

 : كما يل 
 صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل                                              

 = معدل تغطية التكاليف االستثمارية   
 يةالنفقات االستثمار                                                        
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 .وعلوم التسري، جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة
ر، حماضرات يف التحليل املايل للمؤسسة االقتصادية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية حياة جنا -0

 .0100-0100 جيجل، ،حممد الصديق بن حي والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 
حالة دراسة )سامل  حممد الدينوري، قائمة التدفقات النقدية يف ظل اعتماد اجلزائر معايري احملاسبة الدولية  -0

كلية العلوم االقتصادية والتسيري ختصص حماسبة،  ، رسالة ماجستري غري منشورة يف علوم التسيري، (مؤسسة اقتصادية
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 .0110-0110التسيري، جامعة عمار ثليج ، األغواط، 

دراسة حالة جممع " بنية حيزية، دور األساليب احلديثة للتحليل املايل يف تطوير عملية  تقييم األداء املايل -0
مة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص االقتصاد التطبيق  يف إدارة األعمال صيدال، أطروحة مقد
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0100-0100. 
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