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 ة:ـــــــــــدمـــــــقــــــم

أبرز املواد املهمة ابلنسبة لطلبة ميدان العلوم االقتصادية وعلوم يعترب مقياس التسيري املايل احد 
املالية واحملاسبة ملا له من امهية ابلغة يف احلياة العلمية  للطلبة بعد خترجهم واندماجهم يف احلياة العملية إذ 

أبرز مراحل ية املالية للمؤسسة ابعتباره أحد اهم و عيعد من األدوات األساسية املستخدمة يف حتليل الوض
وضعية املؤسسة املالية من خالل وتقنيات التسيري املايل، حيث يقدم للباحث املهارات الضرورية لتحليل 

تقبال نقاط القوة و تعزيزها واحلفاظ عليها، وحتديد نقاط الضعف والعمل على جتنبها وتفاديها مس رازإب
توضيح حقيقة احلاضر و املاضي املايل ذلك ابستخدام العديد من األساليب واملقارابت، كما يهدف لو 

 للمؤسسة و الكشف عن نواحي القوة و الضعف يف السياسات املالية املختلفة هلا.

موضح على يسية للتسيري املايل بشكل مفصل و اجلوانب الرئ إببرازومن خالل هذه املطبوعة قمنا 
ل تقسيم هذا العمل إ ى سمسة ذلك من خالوين املتخصصة يف برانمج الطلبة و حنو ما أقرته عروض التك

 األدوات اليت يوظفها علم التسيري املايل من أجل جودة تسيريتضمنت كل التقنيات واألساليب و  حماور،
سالمة توازانهتا املالية من انحية و  احلفاظ ابلدرجة األو ى على موجوداهتا الوظيفة املالية داخل املؤسسة و 

 أخرى.
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 للتسيري املايلمدخل احملور األول: 

جمموعة املهام و االنشطة اليت تقوم هبا عدد من املصاحل واالقسام هتدف  تعريف الوظيفة املالية: هي -1

 إ ى ادارة التدفقات املالية البحث عن املوارد املالية الضرورية واالستخدام االمثل هلا.

ابجلوانب يعرف التسيري املايل على أنه ذلك اجملال من علوم التسيري الذي يهتم تعريف التسيري املايل:  -2

 املخططات املالية، حيث يستخدم يف حتقي  و تطبي  تختلف االهداف و يسعى إ ىاملالية داخل املؤسسة و 

التقنيات اليت تساعد املؤسسة على االندماج مع حتقي  ذلك جمموعة من األدوات والطرق واالساليب و 

 مكوانت احمليط املايل.

يستخدم التحليل املايل من أجل الوصول إ ى جمموعة من االهداف نلخصها أهداف التحليل املايل:  -3

 فيما يلي:

     معرفة املركز املايل للمؤسسة؛ 

 حتديد املركز االئتماين هلا؛ 

 الوصول إ ى القيمة االستثمارية للمشروع؛ 

 كفاءة ادارة املؤسسة؛مدى كفاءة العمليات املختلفة و   اختبار 

 احلكم على مدى صالحية السياسات املالية املتبعة؛ 

 معرفة مركز املؤسسة يف قطاعها االنتاجي من بني تختلف  املؤسسات االخرى؛ 

 .ختطيط السياسات املالية املستقبلية 
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 االطراف املستفيدة من التحليل املايل:  -4

ذلك من خالل دراستهم للجداول املالية يل املايل و ابلتحليهتم املسامهون ابلدرج االو ى املسامهون:  -

خلي عنها  أو شراء للمؤسسة من اجل اختاذ قرارات سليمة تساعدهم فيما خيص االحتفاظ ابألسهم أو الت

العائد على  جدول النتائج من أجل تقييمابلدرجة االو ى على امليزانية و  ينصب اهتمامهمأسهم جديدة، 

         على املخاطر اليت ينطوي عليها االستثمار يف املؤسسة.و األموال املستثمرة 

مدى قدرهتا على الدائنون مبعرفة املركز املايل وحتليل املركز املايل والتحليل االئتماين و يهتم  الدائنون: -

 تسديد الديون املرتتبة عليها.

مالية انجحة يف املستقبل و يساعد التحليل املايل ادارة املؤسسة على وضع خطط إدارة املؤسسة:  -

 تقييم السياسات املالية اخلاصة ابالستثمارات.

يساعد التحليل املايل الدولة على معرفة رحبية املؤسسة كما أهنا توجه سياستها التنموي بتشجع الدولة:  -

    .االستثمار أو تقليصه بغية تقدمي حتفيزات ضريبية للنهوض هبذه املؤسسات اليت تواجه صعوابت مالية

 الواثئق املستعملة يف التحليل املايل:  -5

 الوسيلة الرئيسي اليت يتم من خالهلا توصيل املعلومات املالية إ ى االطراف  تعترب القوائم املالية
اخلارجية حيث أنه وحسب النظام احملاسيب املايل يتو ى سنواي اعداد كشوف مالية  الكشوف املالية خلاصة 

 لصغرية تشتمل على:ابلكياانت غري الكياانت ا
 حساب النتائج؛ 
 جدول سيولة تدفقات اخلزينة؛ 
 جدول تغريات األموال اخلاصة؛ 
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 الطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة للميزانية وحساابت النتائج.          يبني القواعد و   ملح 
ول امليزانية بصفة منفصلة عناصر االصحسب النظام احملاسيب املايل فانه مت تعريف امليزانية كما يلي:" حتدد 

العناصر نية الفصل بني العناصر اجلارية و اخلصوم داخل امليزاز عناصر اخلصوم، ويرز عرض االصول و 

 غري اجلارية."

اخلصوم حيث أن االصول ي قائمة تبني لنا عناصر االصول و إذا وحسب النظام احملاسيب املايل فامليزانية ه

 التفرقة أما اخلصوم فحسب درجة استحقاقها ابإلضافة إ ى مبدأ السنوية يف ترتب حسب درجة سيولتها

 العناصر غري اجلارية.بني العناصر اجلارية و 

 ميكن توضيح كتل امليزانية املالية املختصرة يف الشكل التايل:و 

 الميزانية المختصرة :01الشكل رقم 

 

 

 

 رأس المال العامل سيولة

 FRL 

 

 

 

 

 األصول الثابتة

 االصول غ الجارية

 

 المتداولةاالصول 

 )االصول الجارية(

 المخزونات؛-

 المدينون أقل من سنة؛ -

 المتاحات. -

 األموال الدائمة  

 رؤوس األموال الخاصة؛-

 الخصوم غير الجارية-

 

 

 الخصوم الجارية-

 الديون أقل من سنة.-
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 ينيا سساتات النتائ::اث

كذلك قتصادية ومكوانهتا ومقدارها و كشف يظهر ايرادات الوحدة االتعريف سساب النتائ::  -
املصاريف و اليت سامهت يف حتقي  تلك االيرادات، وذلك عن فرتة زمنية معينة عادة ما تكون سنة مالية 

تبيان قدرته قرير عن نتائج األعمال للمشروع و يتم فيها التتائج يعترب أكثر القوائم أمهية و فحساب الن
 عن تلك الفرتة. الكسبية

النظام احملاسيب املايل فان حساب النتائج يعرف على أنه: " بيان ملخص لألعباء و املنتوجات  سسب

املنجزة من الكيان خالل السن املالية و ال أيخذ يف احلسبان اتريخ التحصيل أو اتريخ السحب و يربز 

 ". ابلتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية )الربح أو اخلسارة(

 N N-1 مالسظة البيان

 املبيعات و املنتجات امللحقة -
 اجلاري تصنيعهااملخزوانت واملنتجات املصنعة و  تغريات -
 اإلنتاج املثبت -
 إعاانت االستغالل -

 70 
72 
73 
74 

 

    " إينتاج السنة املالية 1"

 املشرتايت املستهلكة -
 االستهالكات االخرىاخلدمات اخلارجية و  -

 60 
 62و  61

 

    " استهالك السنة املالية2"

    2-1" القيمة املضافة = 3"

 أعباء املستخدمني -
 املدفوعات املماثلةالضرائب والرسوم و  -

 63 
64 

 

    " امجال فائض االستغالل4"
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 املنتجات العملياتية االخرى - -
 االعباء العملياتية االخرى - -
 املؤوانت وخسائر القيمةتخصصات االهتالكات و  - -
 املؤوانتاسرتجاع على خسائر القيمة و  - -

 75 
65 
68 
78 

 

    " النتيجة العملياتية5" 
 املنتجات املالية -
 االعباء املالية -

 76 
66 

 

    "  النتيجة املالية6"
 املنتجات املالية -
 االعباء املالية -

 76 
66 

 

    (6+5" النتيجة العادية قبل الضرائب ) 7"

 دفعها على النتائج العادية الضرائب الواجب
 الضرائب املؤجلة ) تغريات( على النتائج العادية

   

    " النتيجة الصافية لألينشطة العادية8"

 عناصر غري عادية ) منتجات( جيب تبياهنا -
 عناصر غري عادية  )أعباء( جيب تبياهنا -

 77 
67 

 

    " النتيجة غري العادية9"

    ينتيجة السنة املالية "  صايف10"
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 االصول الثابتة
االصول غ 

 الجارية
 
 
 

 االصول المتداولة
 االصول الجارية

 المخزونات-
المدينون أقل من -

 سنة
 المتاحات-

 

الدائمة: األموال  
 األموالرؤوس -

 الخاصة
الخصوم غير -

 الجارية
 
 
 
 

 الديون الجارية
من  الديون أقل

 سنة

 

 مليزاينية الوظيفيةا

يمة السوقية "العادلة" احلالية وترتب حسب اخلصوم ابلقيزانية اليت تقيم فيها االصول و امليزانية املالية هي امل

 هي هتدف إ ى هدفني اساسيني مها:و  الستحقاقوا السيولةدرجيت 

 تقييم ثروة املؤسسة -

 املدى القصري.تقدير خطر االفالس يف - -

 كن توضيح كتل امليزانية املالية املختصرة يف الشكل التايل:ميو 

 " ب" كتل الميزانية المالية المختصرة 2الشكل رقم

 الخصوم   االصول              

 

 

 

 

 

 

الطويلة ميكن تعريفها علة اهنا:" ميزانية تعد على أساس التمييز بني الدورات  :تعريف امليزاينية الوظيفية -2
 )التمويل و االستثمار( و الدورة القصرية )االستغالل(."

  فامليزانية الوظيفية هي اداة للتحليل املايل حيث:
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 تقيم فيها املوارد واالستخدامات ابلقيمة االصلية؛ -
 االستغالل.ترتب فيها املوارد واالستخدامات حسب دوريت التمويل واالستثمار و  -

 االستغالل:يل واالستثمار و دوريت التمو : 03الشكل رقم 

 الدورة الطويلة " االستثمار و التمويل " الدورة القصرية " دورة االستغالل للمؤسسة التجارية"

 

 

 

 

 المبيعات           

 

 

                                         

 التحصيالت                                        

               

 االستثمارات                  

 

 

 

 

 

 

 األرباح

 لية:االفرق بني امليزاينية املالية وامليزاينية الوظيفية: يتمثل يف النقاط الت

املالية هي حتليل خارجي تقوم به أساسا البنوك أو املوردون أما  : " توفر املعلومة": امليزانيةطبيعة احمللل -

 امليزانية الوظيفية فهو حتليل داخلي خاص ابملؤسسة.

من امكانية املؤسسة على تسديد ديوهنا يف  التأكديتم إعداد امليزانية املالية بغرض  الغرض من التحليل: -

 من حالة املؤسسة على اساس استمرارية نشاطها كدللتأحالة توقف نشاطها أما امليزانية الوظيفية فتعد 

 سقوق الزتائن

 املخزوانت

 ديون املوردين

 املتاسات

ةاالستخدامات املستقر   املوارد الدائمة 



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 9 

 

يتم تنظيم بنود امليزانية الوظيفية على اساس التخصص يف وظائف املؤسسة " االستثمار،  بنود امليزاينية: -

االقل ملوارد و االصول االكثر من سنة و التمويل" بينما يف امليزانية املالية تنظم على أساس مدة االستحقاق ا

 من سنة.

 االينتقال من امليزاينية املالية إىل امليزاينية الوظيفية:: 01اجلدول رقم 

 جاينب االصول

 عناصر امليزاينية املالية كتل امليزاينية الوظيفية

 جمموع االصول غري اجلارية ES االستخدامات املستقرة )الثابتة(

 جمموع االصول اجلارية االستخدامات املتداولة -1

       Eex استخدامات االستغالل -

 

رية و املرتبطة ابلنشاط العادي جمموع االصول اجلا -

 املخزوانت، الزابئن و احلساابت امللحقة،...اخل(.)

    Ehex استخدامات خارج االستغالل -

 

 

جمموع االصول اجلارية و املرتبطة ابلنشاط غري العادي  -

للمؤسسة )القيم املنقولة للتوظيف، االعباء املقيدة سلفا 

 تتعل  ابلنشاط العادي،...اخل(.اليت ال 

 جمموع النقدايت )البنك، احلساابت اجلارية، الصندوق (. - Et                  استخدامات اخلزينة -

 جاينب اخلصوم

 عناصر امليزاينية املالية كتل امليزاينية الوظيفية
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 األموال الدائمة Rd املوارد الدائمة  )الثابتة( -

املؤوانت األموال اخلاصة + االهتالكات و س جمموع رؤو  املوارد اخلاصة -
 وخسائر القيمة ) املتعلقة ابألصول(.

 الديون املالية -

 

جمموع اخلصوم غري اجلارية ) اقرتاض املؤسسة لدى  -
 (-ديون طويلة ومتوسطة االجل –مؤسسات القرض 

 جمموع اخلصوم اجلارية    Rex       موارد االستغالل

الديون غري املالية املرتبطة ابلنشاط العادي )موردو جمموع  - موارد االستغالل -

 املخزوانت، الضرائب على رقم العمال،..(

العادي  جمموع الديون غري املالية املرتبطة ابلنشاط غري - Rhex موارد خارج االستغالل -

 )الضرائب على النتائج، فوائد على القروض،....(

 املسامهات البنكية اجلارية(السحب على املكشوف)   Rt   موارد اخلزينة

 مالسظة:

 .كل املبالغ يف امليزانية الوظيفية تؤخذ ابملبالغ االمجالية 
 خسائر القيمة إ ى املوارد اخلاصة يف جانب اخلصوم من أجل ف جمموع االهتالكات واملؤوانت و يضا

 التوازن بني جانب االصول و اخلصوم.
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 امليزاينيةكيفية اعادة ترتيب عناصر من داخل وخارج 

 امليزاينيةداخل  كيفية اعادة ترتيب عناصر منأوال:  

يتم تقييم االستخدامات حسب قيمتها االمجالية)األصلية(، أما فيما خيص االهتالكات واملؤوانت: 

االهتالكات واملؤوانت فيتم حتويلها إ ى املوارد الدائمة حيث تضاف إ ى االموال اخلاصة فهي متثل أموال 

تعترب كمصدر للتمويل الذايت يستخدم يف جتديد االستثمارات وتغطية اخلسائر احملتملة، مدخرة لذلك 

 وابلتايل تعاجل االهتالكات واملؤوانت كما يلي:

 اهتالكات التثبيتات تضاف إ ى االموال اخلاصة؛ 

 مؤوانت املخزوانت تضاف إ ى االموال اخلاصة؛ 

 مؤوانت الزابئن تضاف لألموال اخلاصة؛ 

 دات املسامهة وسندات التوظيف تضاف إ ى األموال اخلاصة.مؤوانت سن 

 : تضم ضمن االستخدامات املستقرة.التسبيقات على االستثمارات

 يضم إ ى احلقوق خارج االستغالل. راس املال غري املطلوب:

فوارق حتويل االصول وتضم إ ى احلقوق اخلاصة هبا واليت تسرتجع قيمتها  حتذف فوارق حتويل األصول:

 االصلية أي تضم إ ى حقوق االستغالل.

يف العادة ديون جارية )خرج االستغالل( تدفع يف االجل القصري  تعترب االرتاح املوزعة على الشركاء:

يلة تفوق السنة من اجل توفري ولكن يف بعض االحيان يبقيها املسامهون حتت تصرف املؤسسة ملدة طو 
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مورد إضايف للمؤسسة متول به استخداماهتا طويلة األجل ويف هذه احلالة يظهر حساب الشركاء مع الديون 

 املالية.

: ابلنسبة ألقساط القروض اليت أقساط القروض املنتظر تسديدها و التثبيتات املالية املنتظر حتصيلها

 تعاجل كما يلي: حيني موعد سدادها يف األجل القصري

  من الديون املالية؛يتم طرحها 

 .وتضاف للموارد خارج االستغالل 

 أما فيا يتعل  ابلتثبيتات املنتظر حتوهلا إ ى سيولة يف األجل القصري فبتم معاجلتها كما يلي:

 يتم طرحها من التثبيتات املالية 

 .تضاف إ ى االستخدامات خارج االستغالل 

 خارج امليزاينية عناصر من كيفية اعادة ترتيباثينيا:  

املمولة عن طري  عقد متويل اجياري كانت ال املستعمل من قبل املؤسسة و  الوسائلالتمويل االجياري: 
ألهنا ال تعترب ملكها طول مدة عقد التمويل  PCNتظهر يف امليزانية احملاسبية للمؤسسة وذلك حسب 
وتظهر كذلك يف امليزانية  SCFنية احملاسبية حسب االجياري، يف حني هذه الوسائل مت ادماجها يف امليزا

الوظيفية كوهنا ضرورية لسري نشاط املؤسسة، فالتمويل االجياري يعرب وسيلة للتمويل تعوض االقرتاض 
 التقليدي و يتم ادماج عقد التمويل االجياري يف امليزانية الوظيفية على الشكل التايل:

 االستخدامات املستقرة؛ القيمة االصلية لألصل يتم اضافتها إ ى 
 ما يقابل االهتالك املرتاكم احملسوب يتم اضافته إ ى املوارد اخلاصة الدائمة؛ 
 .ما يقابل اجلزء غري املهتلك يتم اضافته إ ى الديون املالية طويلة األجل 
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( 21يسجل عقد االجيار التمويلي يف االصول وجيعل احدى حساابت القيم الثابتة مدينا)حساب فرعي 
التمويلية ديون على عقود االجيار  167ويقابله يف اخلصوم حساب الديون اخلاص هبذا العقد )حساب 

ذلك حساب مصاريف املالية جيعل مدينا، أو يسجل مثل عملية الشراء على مدينا مببلغ السداد وك
 احلساب(.

سيولة ميكن هلا خصم  عندما تكون املؤسسة يف حاجة إ ى :االوراق التجارية املخصومة وغري احملصلة
االوراق التجارية لليت متتلكها جتاه الزابئن لدى البنك قبل موعد حتصيلها، ومنه تعترب حقا مت التخلي عنه 
واحلقوق اليت مت التخلي عنها ختتفي من امليزانية ولكن املؤسسة تبقى ملزمة بتعويض البنك يف حالة افالس 

 صومة غري احملصلة كما يلي:الزبون، و عليه يتم معاجلة االوراق املخ
 تضاف قيمة االوراق املخصومة إ ى االصول اجلارية ضمن املوارد االستغالل /ح الزابئن؛ 

 .وتضاف قيمة األوراق املخصومة كذلك إ ى اخلصوم اجلارية ضمن االعتمادات اجلارية للبنك 

الزابئن ضمن حقوق ومنه فاألوراق التجارية املخصومة قبل موعد استحقاقها تضاف إ ى حساب 

 االستغالل و ابملقابل ترتفع قيمة السلفات البنكية يف جانب اخلصوم بنفس املبلغ.

 خطوات التسيير المالي

 مثال: دراسة ملف قرض خطوات التسيير المالي

 

 حتديد اهلدف من عملية التحليل: -1

 متهيدا الختاذ القرار؛ -

 حل مشكلة معينة؛ -

 تشخيص الوضع املايل، -

 

البنك املقرض لتشخيص خزينة مؤسسة مقرتضة  حيتاج

للوقوف على مالءهتا املالية قبل اختاذ قرار منح أو عدم 

 منح القرض
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 :اختيار منه: التحليل املناسب -2

 ؛حتليل السيولة و االستحقاق و النسب املالية 

 ؛حتليل املعادلة االساسية للخزينة 

 حتليل جدول تدفقات اخلزينة؛ 

 حساابت النتيجة. حتليل 

 

 تشخيص قدرة املؤسسة على السداد 

 تشخيص التوازن املايل؛ 

 تشخيص اخلزينة ومصادر التمويل؛ 

 .تشخيص رحبية املؤسسة و تطور انشطتها 

 :مجع و تشكيل املعطيات -3

 املعطيات احملاسبية -

 إعادة تبويب، تصنيف ومعاجلة املعطيات؛ 

  ،واملكاملة؛اختيار وبناء املؤشرات املناسبة 

  إعداد امليزانية، جدول االرصدة الوسيطية

 للتسيري، اجلداول املالية....اخل.

 املعطيات األخرى: -
مجع معلومات عن القطاع؛ املنافسني، السوق، 

االعوان االقتصاديني وتختلف املتعاملني مع 
 املؤسسة.

 

  اعادة بناء امليزانية تبعا للمنهج املستخدم واهلدف

 من التحليل؛

 استخراج النسب وبناء املؤشرات وادوات التحليل؛ 

  حتليل االحتياج يف رأس املال العامل لالستغالل و

 استخراج نسب دوران عناصر االستغالل؛

  مراجعة التقديرات والدراسات السوقية، وحتليل

 فرص جناح املنتجات األخرى؛

  مراجعة الشكل القانوين وتوافقه مع املصادر

 التمويلية املتاحة.
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 :احلساب -4

 ؛حساب املؤشرات املالية لعدة سنوات متتالية 

  ،اختيار وحدة القياس: مبالغ، نسب مئوية

 ؛ابألايم، أبايم من رقم األعمال....اخل

  تقدم كل املؤشرات و احلساابت على شكل

 جداول.

 

شكل جداول وف  مناذج  تقدمي املؤشرات املعتمدة يف

حمددة و متثلها بيانيا مع مراعاة الوضوح و بساطة 

 الطرح.

 :املعاينة -5

  معاينة مستوى املؤشرات و تصنيفها تبعا

 ؛للحاالت املمكنة

  مقارنة مستوى املؤشرات استنادا إ ى املنهج

 املعتمد:

 حتليل تطوري بداللة الزمن؛ -

 حتليل مقارن مع املنافسني؛ -

 حتليل معياري استنادا إ ى معادالت معيارية. -

 اخنفاض يف مستوى السيولة لكنه يبقى مقبوال؛ 

  مستوى مرتفع لنسبة املصاريف املالية إ ى رقم

 األعمال؛

 آجال حتصيل العمالء مرتفعة؛ 

 اخنفاض معدل دوران املخزون؛ 

  استقرار معدل اآلجال املمنوحة من طرف

 املوردين.
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 التفسري: -6

  ؛األسبابالبحث عن 

 ؛وضع الفرضيات و دراسة االرتباطات 

 

يعود السبب يف اخنفاض السيولة إ ى منح اجال اطول 

 للعمالء للرفع من رقم االعمال و مواجهة املنافسني؛

يعود سبب االخنفاض يف معدل دوران املخزون إ ى 

 اعتماد طرق جديدة لتسيري املخزون؛

نشاط و ترقب منو يف رقم األعمال انتج عن فصيلة ال

 جناح املنتجات اجلديدة.

 :اعداد ملخص عن حتليل الوضعية املالية -7

 تقدمي نقاط القوة و نقاط الضعف؛ 

  تلخيص حدود طرقة التحليل املعتمدة وجودة

 املعطيات املستخدمة.

تركيزها مع االشارة إ ى املنهج تلخيص النتائج السابقة و 

 املتبع.

 :التوصيات و االقرتاسات -8

تقييم احللول املمكنة و املوازنة بني دراسة و 

 تكلفة احللول و امكانية تطبيقها.

قبول ملف القرض مع متابعة القرض املمنوح و اقرتاح 

 احلد األقصى الذي ال ميكن جتاوزه.
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 .45، ص2006، اجلزء الثاين، دار وائل للنشر و التوزيع، االردن، املايلالتسيري إلياس بن ساسي،  املصدر: 

:ينتائ: التحليل املايل  

بعد اجراء عملية التحليل املايل و ذلك من خالل الفحص الدقي  للمعلومات املالية للمؤسسة و معاجلتها 

 ابستخدام ادوات تختلفة تصل هذه العملية للنتائج التالية:

قدرهتا على تسديد مستحقاهتا يف اآلجال الوضعية املالية ومدى استعداد املؤسسة لالستدانة و  تقييم -1

 احملددة.

 تقييم احلالة املالية ومدى ضمان مصاحل املسامهني و املشرتكني. -2

 نصيبها من األسهم يف السوق املالية.يم مكانة املؤسسة بني منافسيها و تقي -3

 ار اخلزينة.تقييم النتائج املالية لتحسني مقد -4

 حتديد األخطار، اخلطر املايل أو خطر االفالس. -5

اختاذ القرارات االسرتاتيجية ملستقبل املؤسسة، قرارات التمويل، قرارات االستثمار، قرارات توزيع  -6

 االرابح...اخل.

 إعطاء حكم على التسيري املايل للفرتة حمل التحليل. -7

 :اختاذ القرار -9

اختيار احلل املناسب من بني البدائل 

 املتاحة.

 منح القرض
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 نتاجية و التنموية و التوزيعية للفرتة حمل التحليل.احلكم على مدى صالحية السياسات املالية و اإل -8

 التحق  من املركز املايل للمؤسسة و االخطار املالية اليت قد تتعرض هلا. -9

 تقدمي أحكام على مدى تطبي  التوازانت املالية يف املؤسسة و على املردودية فيها. -10

 ح أو تغيري رأس املال.القيام ابختاذ قرارات حول االستثمار أو التمويل أو توزيع االراب -11

وضع النتائج املتوصل اليها كأساس للتقديرات املستقبلية من اجل وضع امليزانيات التقديرية  -12

 لالستثمارات أو اخلزينة، فالتحليل أو التشخيص املايل يكمل التسيري التقديري يف املؤسسة.
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 تحليل القوائم الماليةالمحور الثاني: 

 التحليل املايل:ادوات 

االساليب املختلفة اليت يستخدمها ل املايل أبهنا جمموعة الوسائل والطرق الفنية و تعرف أدوات التحلي

عملياهتا نقاط القوة يف ونقاط الضعف و  نشأةاحمللل املايل للوصول إ ى تقييم اجلوانب املختلفة لنشاط امل

وميكن التمييز بني عدة ييم، االستنتاجات الضرورية للتقملقارانت و اليت متكنه من اجراء املالية والتشغيلية، و 

 هي:و أنواع من أدوات التحليل املايل 

 analyse of change and trendحتليل التغري واالجتاه:  -1

 ويتم تنفيذه من خالل:

 vertical analyseالتحليل الرأسي )التوزيع النسيب(:  . أ

 Horizontal analyseالتحليل األفقي  . ب

 

  Analyse of accounting ratios حتليل النسب احملاسبية: -2

 Analyse of break Even point حتليل ينقطة التعادل:  -3
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  Analyse of change and trend االجتاه: أوال: حتليل التغري و 

تفيد االطراف يعتمد احمللل املايل على القوائم املالية يف اجراء التحليالت املالية الالزمة للخروج مبعلومات 

صحة هذه املعلومات تتوقف على مدى دقة ن هذه املعلومات، إن مدى سالمة و املختلفة املستفيدة م

 وصحة البياانت الظاهرة يف القوائم املالية و كذلك على دقة تصنيف احلساابت الواردة بتلك القوائم.

يعترب حتليل التغري واالجتاه اخلطوة التحليلية األو ى اليت يقوم هبا احمللل املايل للقوائم املالية وينفذ هذا و 

 التحليل من خالل الشكلني التاليني:

 Vertical Analysis التحليل الرأسي:  . أ

 ذلك كن خالل إظهار الوزن النسيب لكلأسي دراسة عناصر ميزانية واحدة و يعين التحليل الر 

عنصر من العناصر يف امليزانية إ ى جمموع امليزانية اي إ ى جمموع اجملموعة اليت ينتمي اليها، أو بعبارة أخرى 

حتويل األرقام املطلقة الواردة يف امليزانية إ ى نسب مئوية وهذا يين أن جمموع امليزانية سيتحول إ ى رقم مئوي 

يف كال الطرفني، اما اذا نسبت العناصر إ ى اجملموعة اليت تنتمي اليها عندئذ يصبح  %100مساٍو لـ: 

وعملية نسب العنصر يف امليزانية إ ى جمموع امليزانية أو ا ى جمموع . %100جمموع كل جمموعة مساٍو لـ: 

ن النسيب لكل عنصر اجملموعة اليت ينتمي اليها يعود إ ى غاية التحليل فيما اذا كانت موجهة إ ى معرفة الوز 

 إ ى اجملموعة اليت ينتمي اليها أم االثنني معا.

وميكن استخدام هذا التحليل أيضا لتحليل قائمة الدخل حيث تنسب كل عناصر قائمة الدخل 

ويتميز  ،يف نفس القائمة كأن تنسب تكلفة املبيعات إ ى قيمة املبيعات أو صايف املبيعاتإ ى املبيعات 
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وال يصبح هذا التحليل مفيدا  « constant»عف الداللة ألنه يعترب حتليال ساكنا التحليل الرأسي بض

لذلك جند ان استخدام هذا التحليل مبفرده ال يوفر  ،إال إذا متت مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس داللة

 مؤشرا جيدا على مدى قوة أو ضعف احلالة حتت الدراسة.

 Horizontal analysisالتحليل األفقي  . ب

حليل األفقي يعين دراسة التغريات احلادثة يف عناصر القوائم املالية على مدى عدة فرتات ومنية الت

وهو أفضل من التحليل  « Moving Analysis »ولذلك يدعى ابلتحليل املتحرك أو الديناميكي 

الراسي الذي يقتصر على دراسة العناصر اليت تظهر يف القوائم املالية لفرتة زمنية واحدة وحتليل العالقات 

 بينها.

واجلدير ابلذكر هنا ان كال النوعان يعتربان هامني ووسيلة ضرورية ابلنسبة للمحل املايل، بل ويكمالن 

تحليل األفقي ترتكز يف معرفة اجتاه تطور عناصر القوائم املالية ولذلك بعضهما البعض. والفائدة الرئيسية لل

ويتم حساب اجتاه التطور وف   « Trend analysis »يسمى هذا التحليل أيضا بتحليل االجتاه 

 املعادلة التالية:

      100 ×
  قيمة العنصر يف سنة املقارنة
 االرقام القياسية.وتدعى معادلة          قيمة العنصر يف سنة األساس

وانتج هذه املعادلة هو نسبة التغري يف كل عنصر ابلزايدة والنقصان وهذه الطريقة أفضل من طريقة 

مقارنة االرقام املطلقة عن كطري  وضع اشارات موجبة وسالبة ألهنا اكثر داللة، ولكي نستطيع دراسة 
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االجتاه اي مقارنة قيم العنصر أو توزيعه النسيب يف فرتة زمنية معينة مع قيمة نفس العنصر أو توزيعه النسيب 

ولكن يف فرتة زمنية أخرى سابقة أو الحقة أو عدة سنوات متتالية، ال بد من اختيار سنة االساس 

« Base year ». 

ة اجتاهات التطور، فعلى سبيل املثال إذا مت دقة دراسنة األساس أمهية كبرية على صحة و إن الختيار س

رنة سلبية قياسا إ ى تلك اختيار سنة كانت متميزة نتيجة ظروف خاصة مرة هبا املنشأة فان نتائج املقا

 العكس صحيح.ضوعي على السنة موضوع املقارنة و سيكون احلكم غري مو السنة و 

 التالية: إذا ال بد عند اختيار سنة االساس من مراعات االعتبارات

 .االبتعاد عن التحيز الشخصي: أي أن ال ختضع عملية اختيار سنة االساس لالعتبار الشخصي 

  ان ال تكون سنة االساس متقادمة أو بعيدة: خاصة وان عاملنا يتميز بسرعة التغري و التطور يف

 الظروف اإلقتصادية أو طرق اإلنتاج أو االذواق.

  طبيعية، أي مل مير عليها  ظروف استثنائية سواء اجيابية أو سلبية.اختيار سنة اساس تتصف أبهنا 

 .وميكننا جتاوز هذه املشكلة إن وجدت جبعل سنة االساس مكونة من متوسط بياانت عدة سنوات 

 Analyse of accounting ratiosحتليل النسب احملاسبية: -2

هي أداة شائعة االستخدام يف جمال حتليل القوائم املالية، حيث تدرس عالقات وتقدم  النسب

معلومات ذات ارتباط ابألهداف اليت تسعى إدارة املنشأة لتحقيقها كالعمل على حتقي  أعلى عائد على 

 األموال املستثمرة وضمان سيولة املنشأة وسداد االلتزامات يف اتريخ استحقاقها...إخل.
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 امهية النسب يف اهنا اكثر قدرة على التعبري من االرقام املطلقة الواردة يف القوائم املالية. وتظهر

الغاية املعرفية املراد ن التحليل و إن اساس اختيار النسب املالية يتوقف بشكل رئيسي على اهلدف م

 ها:الوصول اليها ومع ذلك ال بد من مراعاة بعض القواعد املهمة عند اختيار النسب من

 ذات داللة واضحة "سهلة التفسري؛ أن تكون النسب 

 أن يكون تفسري التغري فيها سهال مع امكانية ربط هذا التغري ابملؤثرات املسببة له؛ 

 أن يستفاد منها يف اختاذ القرارات أو تعديلها؛ 

 أن تكون سهلة االستخراج؛ 

  من االستفادة منها أبسرع ما ميكن.أن متكن 

 تفادة من النسب املالية لتقومي أداء املنشأة وكفاءة إدارهتا يتوقف على:إن القدرة على االس

 مهارة احمللل وخربته؛ 

 وجود الكفاءات احملاسبية يف املنشأة اليت تؤمن البياانت الضرورية الستخراج النسب املطلوبة وبدقة؛ 

 القياسية الفعلية واملعيارية من أجل املقارنة. املهارة يف إعداد النسب واملؤشرات 

 حتليل ينقطة التعادل: -3

تبحث يف اكم البيع الالزم لتغطية مجيع التكاليف، وابلتايل ال تتحمل املنشأة أية خسارة،  نقطة التعادل

أي حتديد الكمية األقل من املبيعات الالزمة لتاليف اخلسارة يف أية بضاعة منتجة، ويستخدم مفهوم حتليل 

سيم تكاليف اإلنتاج إ ى كذلك عناصر احملاسبة االدارية من خالل تقالتعادل من قبل مدراء اإلنتاج و  نقطة
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قسمني: تكاليف متغرية ) تلك التكاليف اليت تتغري وفقا لتغري القيم املنتجة(، والقسم الثاين هي تكاليف 

 اثبتة )التكاليف اليت ليس هلا عالقة مباشرة ابلقيم املنتجة(.

 يستخدم حتليل نقطة التعادل يف االجابة و تفسري الكثري من االسئلة منها:

 شرح العالقة بني التكلفة وحجم اإلنتاج و ابلتايل قيمة الدخل املتوقع؛تفسر وت 

 بيان أتثري التكاليف الثابتة و املتغرية و كذلك األسعار على مستوايت الربح؛ 

 تستخدم يف وضع امليزانيات التقديرية؛ 

 اختاذ القرارات فيما خيص عمليات الشراء و البيع؛ 

 توسع يف املشاريع القائمة؛اختاذ القرارات فيما خيص عمليات ال 

 .اختاذ القرارات فيما خيص وقف بعض خطوات اإلنتاج اليت تدر رحبا قليال 
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ت االستغالل + استخدامات خارج االستغالل + االستخدامات املستقرة + استخداما
استخدامات اخلزينة = املوارد الدائمة + موارد االستغالل + موارد خارج االستغالل + موارد 

 اخلزينة.
 

 دراسة امليزاينية : دراسة التوازانت تاستخدام املؤشرات والنسب املاليةاحملور الثالث: 

 الفرع األول: دراسة التوازن املايل تاستخدام مؤشرات التوازن املايل

أن احتفاظ ا: هدف السيولة وهدف الرحبية، و أساسيني مهيل أن يوازن بني هدفني رئيسيني و املسري املاعلى 

مسامهيها، ية املخاطر اليت تعرتض املؤسسة و املؤسسة بسيولة كافية ملواجه التزامات املؤسسة يؤدي إ ى تدن

ايرادات املسامهني يف  أرابح لتنميةومن جهة اثنية ينبغي على املسري املايل أن يقوم بكل ما بوسعه لتحقي  

االستثمارات طويلة فرة إ ى التوظيفات قصرية االجل و ذلك عن طري  توجيه السيولة النقدية املتو املؤسسة و 

 اهلدفني املتناقضني. املؤسسة يستلزم التوفي  بني هذين االجل ، وان استمرار حياة

 أوال: مؤشرات التوازن املايل

اعداد امليزانية الوظيفية، فهذه رز االهداف اليت تقف وراء بناء و املؤشرات املالية من أبيعترب استخراج 

ق من املؤشرات يتم من خالهلا قياس درجة حتق  التوازن املالني واستخراج هذه املؤشرات من خالل االنطال

 االستخدامات:التوازن بني جانب املوارد و 

 األصول = اخلصوم
 االستخدامات = املوارد

 
 نقوم بتعويض مكوانت كل من االستخدامات و املوارد جند:

 

 

 ومنه: 
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موارد االستغالل( + )  –املوارد الدائمة = االستخدامات املستقرة = )استخدامات االستغالل 
 موارد اخلزينة(. –موارد خارج االستغالل( + ) استخدامات اخلزينة  –استخدامات خارج االستغالل 

+  BFRng=االحتياج يف رأس املال االمجايل  FRngرأس املال العامل الصايف االمجايل 
 . TNاخلزينة الصافية 

 

+   BFRng= االحتياج يف رأس املال العامل االمجايل  FRngرأس املال العامل الصايف االمجايل 
 .TNاخلزينة الصافية 

TN=FRng-BFRng 
 

      

 

 

 و ابلتايل:

 

 

 أي أن:

 

 

 ومنه نتحصل على املعادلة االساسية للخزينة و هي: 

 

 FRngملال العامل الصايف اإلمجايل  : رأسأ

ميثل ذلك اجلزء من املوارد املالية الدائمة املخصص و " FRFيدعى أيضا " رأس املال العامل الوظيفي 

أي انه ميثل فائض املوارد الدائمة بعد تغطيتها )استخدامات االستغالل(،  لتمويل االستخدامات املتداولة

املوجهة لتمويل االستخدامات اجلارية، حيث ميثل هامش أمان تستعمله ابلكامل لالستخدامات املستقرة و 

 خاصة املخزوانت.ران عناصر االستخدامات اجلارية و املؤسسة لتجاوز حاالت بطئ دو 

 و يتم حساب راس املال العامل الصايف االمجايل وفقا ملنظورين ومها:
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  FRng = Rd - Esمنظور أعلى امليزاينية:    . أ

 االستخدامات املستقرة. Esاملوارد الدائمة، و Rdحيث متثل 

 FRng = (Eex+Ehex+Et)-(Rex+Rhex+Rt)منظور أسفل امليزاينية:  . ب
= )استخدامات االستغالل+ استخدامات خارج االستغالل+  رأس املال العامل الصايف االمجايل

 ة(.) موارد االستغالل+ موارد خارج االستغالل+ موارد اخلزين-استخدامات اخلزينة(

يعرب رأس املال العامل من أسفل امليزانية عن مدى قدرة املؤسسة على تغطية مجيع التزاماهتا قصرية 

ل ابستعمال االصول املتداولة(، ويبقى األجل عن طري  أصوهلا املتداولة )تسديد القروض قصرية األج

 هو راس املال العامل.فائض مايل ميثل هامش أمان و 

حتليل رأس املال العامل ميكن القيام به من خالل حساب عالقة رأس املال العامل الدائم من أسفل  إن

 امليزانية ألهنا أكثر داللة على التوازن املايل ومنه تظهر لنا ثالث فرضيات وهي:

ين ان ميثل حالة التوازن األدىن، وهو ما يع األوىل: األصول املتداولة = اخلصوم املتداولة:الفرضية  

املؤسسة قادرة على الوفاء بديوهنا يف ميعاد استحقاقها، و هذه احلالة صعبة التحقي  لعدم امكانية حتقي  

 السيولة الكافية وااللتزامات ملدة طويلة.
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 : التوازن املايل األدىن04الشكل رقم 

وهو ما يعين أن رأس املال الدائم  الثاينية: األصول املتداولة أكرب من اخلصوم املتداولة:الفرضية  
موجب، هذا يدل على وجود فائض يف السيولة ف املدى القصري مما يعرب عن قدرة املؤسسة على ضمان 

بديوهنا عند اتريخ استحقاقها، كما إبمكان املؤسسة يف هذه احلالة مواجهة املشاكل غري املتوقعة يف الوفاء 
 حالة حدوثها بسبب االضطراابت اليت حتدث يف دورة االستغالل.

 : رأس املال العامل الصايف05الشكل رقم 

 التوازن املايل األدىن 
 

 مجايلرأس املال العامل الصايف اال
   

 رأس املال العامل الصايف
FRng االمجايل 

 

ستخدامات اإل
 املستقرة

 املوارد الدائمة

ستخدامات اإل
 املوارد املتداولة املتداولة

 الموارد الدائمة   االستخدامات المستقرة

 

 

 الموارد الجارية    االستخدامات الجارية

 التوازن املايل األدىن
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 األصول املتداولة أقل من اخلصوم املتداولة: الثالثة:الفرضية 

ة احلالوهو ما يعين أن رأس املال العامل سالب، ما يعين على االرجح أن هذه املؤسسة يف هذه  
هو ما جيعلها غري قادرة على الوفاء ابلتزاماهتا اجتاه الغري، األمر الذي تعرف صعوابت يف االجل القصري و 

يتطلب منها القيام إبجراءات تصحيحية أو تعديالت من أجل حتقي  التوازن املايل، و يف املقابل أيضا هذا 
هو توظيف غري سليم ن القصرية االجل و عن طري  الديو  يدل على أن هناك جزء من االستثمارات ممول

 ألموال املنشأة.

 : BFRاالستياج يف رأس املال العامل  -ب

جال طويلة أمجايل األموال اليت حتتاجها املؤسسة خالل دورة االستغالل، حيث ان منح آ BFRميثل  
لتسديد  و دوران بطيء و ضعف اداء التفاوض التجاري )قبول آجال قصريةللعمالء إضافة ملخزون ذ

 املوردين( يتولد عن كل ذلك احتياج مايل لالستغالل يستلزم البحث عن مصادر أخرى لتمويله.
 : االستياج يف رأس املال العامل06الشكل رقم 

 BFRاالستياج يف رأس املال العامل 

 

 

التموين بالمواد 
 األولية

 التخزين األولي

التحويل 
 والتصنيع

 التخزين النهائي

البيع 
 والتوزيع

 الحقوق

 التحصيل

 أجل التحصيل أجل التخزين

 الديون

BFR   أجل التسديد     االحتياج في رأس المال العامل 
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 ينقسم االحتياج يف رأس املال إ ى:

و ميثل الفرق بني استخدامات االستغالل  : BFRexاالستياج يف رأس املال العامل لالستغالل  -1

 و موارد االستغالل، فكل عناصره تنتمي لدورة االستغالل سواء كانت موارد أو استخدامات.

 

يعرب عن االحتياجات املالية الناجتة  :BFRhexاالستياج يف رأس املال العامل خارج االستغالل  -2

ني االستخدامات عن النشاطات غري الرئيسية واليت تتميز ابلطابع االستثنائي، و حيسب من خالل الفرق ب

  املوارد خارج االستغالل.خارج االستغالل و 

االمجايل من املعادلتني السابقتني يكون االحتياج : BFRgاالستياج يف رأس املال العامل االمجايل  -3

 لرأس املال العامل يساوي جمموع احتياجات االستغالل واحتياجات خارج االستغالل.

  

عبارة عن امجايل النقدايت املوجودة ابستثناء السلفات الصرفية، كما : هي TNاخلزينة الصافة  -ج

االحتياج يف رأس املال العامل االمجايل، اء الفرق بني رأس املال العامل و ميكن حساهبا عن طري  اجر 

 خصومها.ى أهنا الفرق بني أصول اخلزينة و وتعرف أيضا عل

إن اخلزينة الصافية تتشكل عندما ستخدم رأس املال العامل الصايف االمجايل يف متويل العجز يف احتياجات 
دورة االستغالل وغريها) االحتياج يف رأس املال( ومنه فإذا متكنت املؤسسة من تغطية هذا االحتياج تكون 

BFRex=Eex - Rex 

BFRhex=Ehex - Rhex 

BFRg=BFRex + BFRhex 
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هي حالة عجز رى تكون اخلزينة سالبة و الة األخاخلزينة موجبة و هي يف حالة الفائض يف التمويل، و يف احل
 يف التمويل.

 وحتسب اخلزينة الصافية بطريقتني مها: 
 والشكل املوايل ميثل حالة اخلزينة:

 : ساالت اخلزينة الصافية07الشكل رقم 

 احلاالت املمكنة للخزينة الصافية

   FR                                                                                          املبالغ 

 T<0 TN=0 

BFR 

 T>0 T<0 

  FR>BFR BFR<FR T>0 T<0 

 BFR=FR 
 الزمن    
، يف هذه احلالة املؤسسة قامت بتجميد جزء من أمواها الثابتة TN>0فإن  BFR<FRإذا كان  -1

ما يطرح عليها مشكلة الرحبية أي تكلفة الفرصة البديلة الضائعة، لذلك  لتغطية رأس املال العامل، وهو

 يتوجب عليها معاجلة الوضعية عن طري  شراء مواد اولية أو تقدمي تسهيالت للزابئن.

رة على تسديد ، املؤسسة هنا يف حالة عجز أ أهنا غري قادTN<0فإن  BFR>FR إذا كان -2

يهدد وجود املؤسسة يف حال مل تتخذ اد يف بعض احلاالت و يطرح اشكال حهو ما ديوهنا يف آجاهلا و 

TN=Et - Rt 

TN= FRng - BFRng 
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االجراءات الكفيلة حبله، مما جيعل املؤسسة يف هذه احلالة تطالب حبقوقها املوجودة لدى الغري أو تلجأ إ ى 

االقرتاض من البنوك أو التنازل عن بعض استثماراهتا اليت ال تؤثر على طاقتها االنتاجية، ويف بعض 

 تثنائية تلجأ املؤسسة لبيع بعض املواد االولية.احلاالت االس

، وهي ما تعرف ابخلزينة املثلى، و الوصول إ ى هذه احلالة يتم TN=0معناه  BFR=FRإذا كان  -3

ابالستخدام األمثل للموارد املتاحة للمؤسسة وف  االمكانية املتاحة عن طري  تفادي مشاكل عدم 

 تأثري على الرحبية.التسديد و منه التحكم يف السيولة دون ال

 ميكن التأثري على رأس املال العامل يف حال كان أكرب من االحتياج االمجايل ابختاذ االجراءات التالية:و 

 ميكن العمل على: FRابلنسبة لـــ: 

 ختفيض املوارد الدائمة حبيث ميكن تسديد جزء من الديون الطويلة االجل واملتوسطة . 

  العمل على رفع القيم الثابتة عن طري  شراء استثمارات اضافية وميكن التأثري علىBFRg  ابختاذ

 االجراءات التالية:

 الزايدة من االستعماالت الدورية برفع قيمة املخزوانت أو تقدمي تسهيالت للزابئن 

 .ختفيض موارد الدورة بتسديد حقوق املوردين 

العامل أقل من االستياج يف رأس املال العامل االمجايل وهو ما يعين  أما يف سالة ما إذا كان رأس املال

 أن اخلزينة سالبة، فاملؤسسة جيب عليها أن تقوم تاإلجراءات املعاكسة لإلجراءات السابقة.
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 تشخيص التوازن املايل :  اثينيا

 تعريف التوازن املايل:

احلالة اليت يظل معها رصيد النقدية يف كل حلظة موجبا بعد سداد كافة الديون قصرية األجل، مع  هو

 حتقي  اليسر املايل و السيولة للمؤسسة؛

هو الكيفية اليت تصل هبا املؤسسة إ ى وضعية مالية تستطيع من خالهلا سداد كافة مستحقاهتا العاجلة  أو

 مع عدم ضمان عدم الوقوع يف العجز املايل.

 شروط التوازن املايل:

 من أجل ان يتحق  التوازن املايل حسب التشخيص الوظيفي ال بد أن تتحق  الشروط الثالث التالية:

 .FRng>0رأس املال العامل الصايف االمجايل موجب أي  الشرط األول:

يتحق  هذا الشرط إذا متكنت املؤسسة من تكوين االستخدامات املستقرة اعتمادا على املوارد الدائمة، أي 

متويل استثمارات املؤسسة اعتمادا على املوارد طويلة ومتوسطة األجل)رؤوس األموال اخلاصة و اخلصوم 

 ضافة إ ى تخصصات االهتالكات و املؤوانت(.غري املتداولة ابإل

أن يغطي رأس املال العامل الصايف االمجايل االحتياج يف رأس املال العامل  الشرط الثاين:

  . FRng<BFRgأي

ال يكفي للمؤسسة أن حتق  رأس مال عامل موجب بل جيب أن يغطي هذا اهلامش احتياجات دورة 

 االستغالل.
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: يتحق  هذا الشرط بتحق  الشرطني األول و الثاين، كما ميكن TN>0خزينة موجبة  الشرط الثالث:

النظر إليه أبن املؤسسة متكنت من تغطية موارد اخلزينة واملتمثلة يف االعتمادات البنكية اجلارية بواسطة 

 استخدامات اخلزينة و املتمثلة يف املتاحات.

املبالغ احملسوبة من أجل التأكد من التواف  بني املوارد اليت ويكمن تشخيص امليزانية الوظيفية يف مقارنة 

 حتصلت عليها املؤسسة مع تختلف استخداماهتا.

 ففي البداية يتحق  املشخص املايل من أن االستخدامات املستقرة متت تغطيتها مبوارد دائمة. .1

ج رأس املال سم إ ى احتيا الذي ينقيف رأس املال العامل و   يوجه املشخص املايل اهتمامه إ ى االحتياج .2

واحتياج رأس  (BFRex)هو الذي يعرف ابالحتياج يف رأس املال العامل اهليكلي( العامل لالستغالل )و 

الذي ريف، و والذي يعرف ابالحتياج يف رأس املال العامل الظ (BFRhex)املال العامل خارج االستغالل 

 يتعل  ابلعناصر غري املتعلقة بنشاط املؤسسة.

املشخص املايل التأكد من أن رأس املال العامل الوظيفي كاف لتغطية اجلزء اهليكلي الحتياج حياول  .3

، أما فيما يتعل  ابلتغريات الظرفية فيمكن امتصاصها بواسطة اخلزينة، ومنه (BFRex)رأس املال العامل

هذه تكون  ان ذلك بشرطو  سالبانالحظ انه ميكن ان يكون رصيد اخلزينة الصافية يف بعض االحيان 

سالبة( فهي تدل على خطورة الوضعية املالية للمؤسسة،  TNمؤقتة، ولكن إن استمرت هذه احلالة)احلالة 

متواصل فال تشكل هذه الوضعية خطرا على جبة( بقيمة كبرية وبشكل مستمر و مو TNاما إذا كانت )

ى جزء منها ) الديون طويلة لكنها يف املقابل متثل موارد غري مستغلة بل يتم دفع تكاليف علسة و املؤس

 االجل( لذا جيب على املؤسسة ان تقوم ابستثمار تلك األموال.
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 كيفية عالج االختالل يف التوازن املايل:
من بني النقاط الرئيسية اليت يهتم هبا املشخص املايل هو أن يغطي رأس املال العامل الوظيفي اجلزء اهليكلي 
من احتياج راس املال العامل، فعندما متارس املؤسسة أنشطة مومسية )ميكن تشخيص هذه الوضعية ابهنا 

خالل هذه احلالة ارتفاع يف االحتياج يف  غري مقلقة ألهنا تكون لفرتة قصرية مث يعود التوازن املايل(، نالحظ
وهو ما يؤدي إ ى خزينة سالبة، حبيث يسعى املدير  BFRng>FRngراس املال العامل االمجايل أي 

املايل للمؤسسة يف هذه احلالة إ ى احلصول على موارد قصرية االجل )خصم اوراق القبض أو اللجوء إ ى 
 السحب على املكشوف(.

ستمرت وضعية اخلزينة السالبة فهذا يبني ان راس املال العامل الوظيفي مل يعد كافيا اولكن إذا تواصلت و 

 هو ما يستلزم و يستوجب على املؤسسة:االحتياج يف راس املال العامل، و لتغطية 

رفع راس املال العامل الوظيفي عن طري  احلصول على قروض طويلة االجل أو الرفع من راس املال أو  .1

 ستثمارات.التنازل عن اال

خفض االحتياج من راس املال العامل من خالل التفاوض مع املوردين من اجل احلصول على مهلة  .2
 اطول للتسديد أو التفاوض مع العمالء ملنح مدة أقصر للتحصيل، أو التخفيض من املخزوانت.

العامل الوظيفي له أما غذا كانت خزينة املؤسسة موجبة بشكل دائم ومستمر فهذا يدل على ان راس املال 
، وهو ما يطرح مشكلة الرحبية لذلك ال بد على املسري املايل ان يقوم BFRg قيمة مهمة مقارنة بــ:
 ابإلجراءات التالية:

 .ختفيض راس املال العامل بواسطة التسديد املسب  للقروض طويلة االجل أو توزيع االرابح.1
اسطة التسديد للموردين يف اسرع وقت وهو االمر الذي ميكن . الزايدة يف االحتياج لراس املال العامل بو 2

من احلصول على خصم تعجيل الدفع أو الزايدة يف مهلة التحصيل املمنوحة للزابئن وهو الشيء الذي 
 ميكن من اكتساب حصة اكرب يف السوق.
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 النسب املالية: دراسة التوازن املايل تاستخدام ثاينالفرع ال

فان املشخص املايل يستعمل عدة أدوات، من بينها  الوضعية املالية للمؤسسةمن أجل تشخيص متهيد: 

النسب املالية، حث تقوم على دراسة قيم العناصر الظاهرة يف القوائم املالية و التقارير احملاسبية من أجل 

ؤسسة، اعطاء دالالت ذات امهية على البياانت الواردة يف هذه القوائم، ما يتيح تفهم شامل لسيولة امل

 قدرهتا على الدفع و درجة فاعليتها يف ادارة أصوهلا.

 أوال: تعريف النسب املالية

تعرف النسب املالية على اهنا تلك العالقة بني بعض القيم يف القوائم املالية سواء كانت تلك القيم ي نفس 

ابت النتائج، جدول تدفقات امليزانية أو قيم مشتقة من اكثر من قائمة مالية )امليزانية املالية، جدول حسا

اخلزينة(، حبيث تنتج النسب املالية بواسطة قسمة أي عنصر من عناصر القوائم املالية السابقة على عنصر 

 آخر.

تقدم معلومات تساعد على تغريين و اليت تعطي لنا دالالت و تعرف ايضا على اهنا دراسة العالقة بني مو 

 ملالية املناسبة.تشخيص وضعية املؤسسة واختاذ القرارات ا

 من اجل ان تكون النسب ذات داللة البد ان تستعمل ملقارنة الوضعية املالية للمؤسسة حمل الدراسة مع:و 

 وضعية سابقة لنفس املؤسسة و مهو ما يعرف ابملعيار التارخيي؛ .1

 أو تستخدم للمقارنة مع وضعية مالية ملؤسسة أخرى وف  املعيار الصناعي أو املقارن؛   .2

 أو مع املعايري السائدة و املتعارف عليها يف حقل التسيري املايل. .3
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 أمهية النسب املالية: اثينيا 

اليت ميكن تبويبها يف العديد من األقسام على عدد كبري من النسب املالية و ميكن للمسري املايل أن يعتمد 

يل من جهة وانواع البياانت تحلالرئيسية و اختيار هذه االقسام يتوقف على اهلدف املرجو من علية ال

املعلومات املتاحة من جهة أخرى، فالنسب املالية تكتسي أمهية كبرية يف عملية التحليل املايل ملا هلا من و 

، فهي تستخدم يف عملية التحليل ذلك من تختلف اجلوانبتوضيح الصورة املالية للمؤسسة و  دور كبري يف

املالءة، وايضا مدى  ة يف جماالت الرحبية والسيولة و املايل للمؤسسعملية تقييم االداء والتشخيص والتسيري و 

 كفاءة إدارهتا يف رسم وتنفيذ سياستها التمويلية واالستثمارية.

االغراض ؤسسة معينة يتوقف على االهداف و اآللية اليت يتبعها املسري املايل يف استعمال النسب املالية ملو 

احلكم على نتائج النسب غالبا على شكل مقارنة داخلية أو خارجية احملددة لعملية التحليل وتكون عملية 

 بني عدة مؤسسات.

 أينواع النسب املالية:

يكن تقسيم النسب املالية املتعلقة ابمليزانية الوظيفية ا ى اجملموعات الرئيسية التالية و اليت تضم كل منها 

 عددا من هذه النسب:

 ينسب اهليكل املايل:أوال: 

هذه النسب بشكل عام إ ى دراسة تكويل استخدامات املؤسسة و احلكم على درجة  يهدف استخدام

استقالليتها املالية ومقدرهتا على الوفاء ابلتزاماهتا، ابإلضافة لفرصها يف احلصول على قروض جديدة، وفيما 

 يلي أهم النسب الشائعة االستعمال هبذا اخلصوص:



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 38 

 

  الديون املالية+موارد اخلزينة= االستداينةينسبة 
  األموال اخلاصة

  أموال دائمة الدائم = التمويل
  استخدامات مستقرة

ري  تبني لنا هذه النسبة مستوى تغطية االستثمارات الصافية عن ط متويل االستخدامات املستقرة: .1

 ما جتدر اليه االشارة هو ان نسبةالدائمة، و األموال 

ومت تعويضها بنسبة تغطية األموال املستثمرة ألهنا تعرب عن تغطية املوارد الدائمة قد مت الغاؤها 

لالستخدامات املستقرة مضافا اليها احتياج راس املال العامل لالستغالل) اهليكلي(، حيث يتم حساهبا  

     كما يلي:

 

متول ابملوارد الدائمة، ، ألن االستخدامات املستقرة البد هلا ان 1جيب ان تكون هذه النسبة اكرب من 

املرتبط بشكل عام هبيكل املؤسسة و الذي ال بد أن يتم متويله بواسطة املوارد  BFRex وايضا ابلنسبة لـ ـ

 الدائمة، حيث أن أغلب املؤسسات تضع نسبة تقرتب من الواحد الصحيح كنسبة مرجعية.

تعترب السياسة املالية للمؤسسة من أبرز العوامل اليت ميكن هلا أن تؤدي إ ى حتقي   االستقاللية املالية:  .2
التوازن املايل هلا، فإفراط املؤسسة يف استعمال يف استعمال الديون املالية مؤشر خطري ألنه يؤدي إ ى وقوع 

بتة والنامجة عن تسديد القروض د املصاريف الثاإ ى الوقوع يف مشاكل مالية عسرية وذلك بسبب تزاي
االستدانة املالية للمؤسسة الفوائد، لذلك يعتمد احمللل املايل على نسبة االستدانة من أجل معرفة معدل و 
 اليت حتسب كما يلي:و 

    

فكلما  ) الواحد( وذلك من اجل ان تستطيع املؤسسة ان ختدم ديوهنا، 1هذه النسبة ينبغي أن ال تتجاوز 

كانت هذه النسبة صغرية كلما متكنت املؤسسة من ان تتعامل بشكل مرن مع الدائنني سواء عند 

فهذا يعين أن املؤسسة  1تتجاوز لكن اذا كانت هذه النسبة كبرية و االقرتاض أو عند تسديد الديون، و 

  املوارد الدائمةينسبة تغطية االستخدامات املستقرة =
𝐁𝐅𝐑𝐞𝐱+االستخدامات املستقرة  



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 39 

 

  الديون املالية= مدة تسديد الديون املالية) القدرة على الوفاء(
𝐂𝐀𝐅 

 
 

اض إال بواسطة اعطاء تعاين من مديونية كبرية وال ميكن هلا ان حتصل على متويل اضايف عن طري  االقرت 

 ضماانت.

إن اهلدف من هذه القاعدة هو جعل املؤسسة تتمتع ابالستقاللية املالية مبعىن ان ال يفوق مجوع ديوهنا 

 احتياجاهتا أكثر من مقرضيها، حجم رؤوس األموال اخلاصة، أي أن يكون مالك املؤسسة مسامهني يف

طر االفالس، توقف عن الدفع و العسر املايل وخلهو شيء مهم خصوصا إذا ما تعل  االمر حباالت او 

غري رشيد من فنالحظ أنه إذا كان قرار االستدانة جيعل اموال املقرضني أعلى من مسامهة املالكني فهو قرار 

البد أن يعوض بقرار آخر مثل الزايدة يف رأس املال للمسامهة أو التخلي عن بعض منظور االستقاللية و 

 ن بعض االستثمارات....إخل.النشاطات أو التنازل ع

: يعتمد املشخص املايل على هذه النسبة من أجل القدرة على الوفاء مبدة تسديد الديون املالية .3

معرفة املدة الزمنية الضرورية لتسديد الديون اللية للمؤسسة وذلك ابالعتماد على ما يعرف ابلقدرة على 

وهذا على افرتاض ان هذا األخري ال يستخدم اال يف خدمة الديون املالية  (CAF)التمويل الذايت 

ادة االستثمار، حبيث ميكن معرفة مدة تسديد الديون املالية بواسطة العالقة )الوجود لتوزيع االرابح أو اع

 التالية:

وغالبا ما تعرب هذه  8وهذا يف حالة ما غذا كان متوسط مدة الديون هو  4فاملعدل املالئم هلذه النسبة هو 

فهذا يعين ان املؤسسة تستطيع  3النسبة عن مدة السداد املتوسط بني املؤسسة ودائنيها، فإذا كانت مثال 

 تغطية جممل ديوهنا املالية ابستعمال قدرهتا على التمويل الذايت لثالث سنوات قادمة.



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 40 

 

ذلك بغض النظر عن مستوى انة و وعدم احرتام هذه القاعدة يدل على استمرار املؤسسة يف عملية االستد

م القدرة على الوفاء ومنه التوقف عن دفع القدرة على التمويل الذايت، وهو مؤشر عن زايدة و ارتفاع عد

الديون يف آجال استحقاقها ومنه زايدة احتمال الوقوع يف العسر املايل، فهذه  النسبة تعترب كمؤشر 

 للمقرضني يساعدهم يف اختاذ قرار منح القروض للمؤسسة.

سطة طريقة اجلمع أو ميكن حساهبا بوا CAFوما جتدر إليه االشارة إ ى أن القدرة على التمويل الذايت 

 طريقة الطرح.

 ايرادات حمسوبة. –= نتيجة الدورة+ مصاريف حمسوبة CAF طريقة اجلمع: - أ

CAF نتيجة الدورة+ تخصصات االهتالك+ املؤوانت ونواقص القيمة+ ق م ص للتثبيتات املتنازل عنها =

القسط احملول  –ازل عنها سعر التنازل عن التثبيتات التن –االسرتجاع عن نواقص القيمة و املؤوانت  –

 من إعاانت االستثمار لنتيجة الدورة.

 = الفائض االمجايل لالستغالل +ايرادات حمصلة +مصاريف مسددة.CAFب. طريقة الطرح:

 اثينيا: ينسب السيولة:

هتدف هذه اجملموعة من النسب إ ى تقييم قدرة املؤسسة يف املدى القصري على الوفاء ابلتزاماهتا ويكون 

ذلك بواسطة املقارنة بني جمموع موجوداهتا قصرية االجل وجمموع التزاماهتا قصرية االجل، والغرض من 

مسرية استحقاقية الديون حساب نسب السيولة هو الوقوف على قدرة استخدامات املؤسسة املتداولة على 

قصرية االجل ضمن املوارد، ويعترب حتليل سيولة املؤسسة مؤشرا مهما من أجل تقييم أدائها املايل ومدى 

استطاعتها مواجهة التزاماهتا العاجلة وديوهنا املالية املستحقة وذلك من خالل حتديد ما توفر لديها من نقد 
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مدة قصرية وأبقل خسائر مكنة قياسا بتكلفتها، ويعتمد احمللل  سائل ومن أصول قابلة للتحول إ ى نقد يف

 املايل على حساب النسب التالية:

تعرب هذه النسبة على عدد املرات اليت تستطيع فيها  ينسب السيولة العامة) ينسبة التداول(: .1

قدرة املؤسسة  االستخدامات املتداولة تغطية املوارد املتداولة، فكلما زادت هذه النسبة دل لنا ذلك على

على مواجهة أخطار سداد االلتزامات املتداولة املفاجئ دون احلاجة إ ى حتويل جزء من االصول الثابتة إ ى 

 سيولة أو احلصول على قروض جديدة وحتسب من خالل العالقة التالية: 

  االستخدامات اجلارية= ينسبة السيولة العامة                                        
   املوارد اجلارية

هذه النسبة يتعني ان تتجاوز الواحد من اجل حتقي  راس مال عامل صايف موجب، وابلتايل كلما كانت 

 هذه النسبة كبرية كلما أعطت للمؤسسة هامش للحركة واملناورة، على أن ال يبالغ يف قيمتها.

قياس السيولة من نسبة السيولة العامة تعترب هذه النسبة أكثر دقة وصدقية يف  :ةينسبة السيولة السريع .2

 و ذلك القتصارها على االصول االكثر سيولة، و حتسب ابلعالقة التالية:

  االستخدامات اجلارية−املخزوانت= سريعةينسبة السيولة ال   
   املوارد اجلارية

النسبة تعترب مؤشرا لقدرة املؤسسة على الوفاء ابلتزاماهتا قصرية االجل بواسطة املتاحات النقدية  هذه

واالستخدامات سريعة التحول إ ى نقدية أي حقوق املؤسسة على الغري، يف حني مت استثناء املخزوانت  

 (.0,5و 0,3)كونه العنصر األبطأ يف التحول، وعادة ما يفضل ان تكون يف اجملال بني 

تعترب هذه النسبة من أدق النسب اليت تبني مدى قدرة املؤسسة على  :(الفورية)ينسبة السيولة اجلاهزة  .3
تسديد كل ديوهنا قصرية االجل وذلك ابإلعتماد على السيولة املوجودة حتت تصرفها فقط، دون اللجوء 
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مدة معينة لتمويل املخزوانت أو إ ى القيم املالية غري اجلاهزة، ألنه من الصعب على املؤسسة أن تتوقع 
 احلقوق إ ى سيولة جاهزة، وحتسب نسبة السيولة اجلاهزة ابلعالقة التالية:

  استخدامات  اخلزينة=ينسبة السيولة اجلاهزة              
   املوارد اجلارية

 (.0,3و 0,2حمصورة يف اجملال بني )  يفضل ان تكون هذه النسبة 

من الصعب وجود نسبة معيارية كمقياس للسيولة، ولكن ميكن القول أن معايري ما جتدر االشارة انه 

السيولة تكون عادة حمددة ابلنسبة للمؤسسات املالية املصرفية وايضا إ ى حد ما للمؤسسات التجارية يف 

حني تكون هذه املعايري منخفضة إ ى حد معني ابلنسبة للمنشآت يف القطاع الصناعي أو يف قطاع 

 ت.اخلدما

  اثلثا: ينسب النشاط:

هتدف هذه النسب إ ى تفسري مكوانت االحتياج يف راس املال العامل لالستغالل، حبيث يتم 

حساهبا ابالعتماد على القيم االمجالية اليت تظهر يف امليزانية الوظيفية، ويتم التعبري عن هذه النسب يف 

بنسب االنتاجية إذ أن هدفها هو قياس كفاءة معظم االحيان ابألايم و املرات، و تعرف ايضا هذه النسب 

 وفعالية االدارة يف استعمال ما لديها من استثمارات من اجل خل  وتوليد املبيعات.

متعل  ومرتبط بنشاط املؤسسة الرئيسي  BFRexمادام رقم االعمال:  و BFRexالعالقة بني  .1

فهو ما يعين انه مرتبط برقم االعمال فالنسبة اليت تبني لنا هذه العالقة متكن احمللل املايل من مقارنة حجم 

االحتياج يف راس املال العامل مبستوى نشاط املؤسسة، أي كم يوما من مبيعات املؤسسة ميثل هذا 

 عدل كما يلي:االحتياج اهليكلني وحيسب هذا امل
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× 360مدة االستياج يف راس املال العامل=      
 BFRex  

   رقم االعمال

هذه النسبة ميكن مقارنتها مع نسب املؤسسات االخرى لنفس القطاع أو مع النسب املتحصل عليها يف 

 السنوات املاضية، فارتفاع هذه النسب يف املؤسسة مقارنة مع السنوات املاضية معناه:

 يف مدة التخزين أو الزايدة يف مهلة التحصيل للزابئن؛ زايدة 

 .أو التخفيض يف مدة تسوية ديون املوردين 

يشري هذا املعدل إ ى عدد مرات استخدام املخزون يف عملية خل  املبيعات خزوانت: معدل دوران امل .2

ل  املبيعات، كلما خالل السنة، وعليه كلما زادت حركة املخزون وسرعته من بداية التخزين إ ى عملية خ

 ارتفعت قدرة املؤسسة يف توليد النقد وحتقي  االرابح.

 :خزوانت من خالل العالقتني التاليتنيحيث ميكن حساب معدل دوران امل

  تكلفة شراء البضاعة أو املواد االولية دوران البضاعة/املواد االولية=      ابلنسبة للبضاعة أو املواد االولية كالتايل:  . أ
   متوسط املخزون

 

  تكلفة انتاج املنتجات املباعة دوران املنتجات التامة =   ابلنسبة للمنتجات التامة كالتايل:   . ب
   متوسط املخزون

 .2÷+ خمزون آخر املدة(  متوسط املخزون = )خمزون أول مدة

تصريفها فيتم حساهبا ابلعالقة ذلك قبل ان يتم اليت يتم فيها ختزين املخزوانت و اما ابلنسبة للمدة املتوسطة 

 𝟑𝟔𝟎 مدة دوران املخزون )مدة تصريف املخزون(  =                 التالية:

   معدل دوران املخزون
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× 𝟑𝟔𝟎مدة التحصيل = 
   الزابئن+أوراق القبض

   رقم االعمال السنوي اآلجل

تعرب هذه النسبة عن املدة املتوسطة لتحصيل احلقوق من الزابئن وحتسب كما  الزتائن:من مدة حتصيل   

             يلي:  

  

ويقصد بفرتة التحصيل تلك الفرتة املمتدة من اتريخ تكوين احلساابت املدينة إ ى اتريخ حتصيلها، لذلك 

سياسة املؤسسة التجارية يف  فإهنا تعرب عن سرعة حترك احلساابت املدينة ابجتاه التحصيل، تتبع هذه املدة

التعامل مع زابئنها وعموما كلما كانت أقل كان ذلك دليال على ترصيدها السريع حلقوقها من املبيعات 

 اآلجلة.

كما يكن حساب معدل دوران احلساابت املدينة )ابملرات خالل السنة( من خالل مقلوب فرتة 

  رقم االعمال السنوي اآلجل دوران احلساتات املدينة=  معدل     التحصيل، كما توضحه العالقة التالية:  
   الزابئن+أوراق القبض

تعرب هذه النسبة عن املدة املتوسطة اليت تسدد فيها املؤسسة ديوهنا اجتاه مدة التسديد للموردين:   

× 360= مدة التسديد       : مورديها وحتسب كما يلي
  املوردون+أوراق الدفع
     املشرتايت السنوية اآلجلة

ويقصد بفرتة التسديد تلك الفرتة املمتدة من اتريخ تكوين احلساابت الدائنة إ ى اتريخ تسديدها، لذلك 

فإهنا تعرب عن سرعة حترك احلساابت الدائنة ابجتاه الدفع، تتبع هذه املدة بدورها سياسة املؤسسة التجارية 

 ا كانت اكرب كان ذلك افضل.يف التعامل مع مورديها وعموما كلم

كما ميكن حساب معدل دوران احلساابت الدائنة )ابملرات خالل السنة( من خالل مقلوب فرتة التسديد،  

 املشرتايت السنوية اآلجلة معدل دوران احلساتات الدائنة=                 كما توضحه العالقة التالية: 
   املوردين+أوراق الدفع
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 املؤسسة من اجل تسديد ى فرتة اطول مينحها املوردون لصاحلاملعدل اقل كلما دل ذلك علكلما كان هذا 

 قيمة مشرتايهتا اآلجلة.

معدل اي أن يكون  فرتة التسديد اطول من فرتة التحصيلوالشرط املهم هنا، هو ان جتعل املؤسسة 

يسمح للمؤسسة أبن حتصل  ، وهو مامعدل دوران احلساابت الدائنة من اكرب دوران احلساابت املدينة

 ديوهنا املستحقة قبل تسديد الديون اليت عليها.

  رابعا ينسب الرحبية:

تعرب نسب الرحبية عن مدى قدرة املؤسسة على توليد األرابح من املبيعات أو من األموال املستثمرة، فهذه 

 قرارات النسب تقيس اداء جممل انشطة املؤسسة وهي تعرب عن حمصلة نتائج السياسات وال

اليت اختذهتا ادارة املؤسسة فيما يتعل  ابلسيولة واملديونية، اما فيما يتعل  املدى االنسب هلا فان ذلك 

خيتلف حسب نوع النشاط والقطاع ودرجة املنافسة وغريها من الشروط، وابلتايل فان تقييم نسب الرحبية 

كات املنافسة، وبطبيعة احلال كلما كانت يستدعي مقرتنتها اساسا ابلنسب التارخيية لنفس الشركة والشر 

أكرب كلما كان ذلك أفضل ودل على حسن األداء االمجايل للمؤسسة. وفيما يلي اهم النسب 

 املستخدمة:

(: تقيس هذه النسبة الربح الذي حتقه الشركة مقابل كل ينسبة املردودية التجارية )هامش صايف الربح .1

من قطاع إ ى آخر حبسب نوعية النشاط ودرجة املنافسة أو دينار من املبيعات وخيتلف هامش الربح 

 االحتكار املوجود يف ذلك القطاع، وحتسب من خالل العالقة التالية
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× 𝟏𝟎𝟎معدل املردودية التجارية =     
  األرابح الصافية 

   املبيعات

تقيس هذه النسبة مقدار ما تقدمه الوحدة الواحدة  معدل املردودية املالية )العائد على سق امللكية(: .2

املستثمرة من اموال املسامهني من ربح صاف، وتعد نسبة مهمة كون احد ابرز أهداف التسيري املايل هو 

 تعظيم ثروة املسامهني و حيسب من خالل العالقة التالية:

× 𝟏𝟎𝟎معدل املردودية املالية=      
  األرابح الصافية 
   األموال اخلاصة

تقيس هذه النسبة الربح الذي حتققه  معدل املردودية االقتصادية )العائد على جمموع األصول(: .3
الشركة مقابل كل دينار وظفته يف استخداماهتا، أي ما يعطيه الدينار الواحد من االستخدامات الثابتة 

ما هي يف مردودية هذه واجلارية من نتيجة، ألن العربة ليست يف ضخامة األصول املستخدمة بقدر 
 األصول، و حيسب هذا املعدل من خالل العالقة التالية: 

× 𝟏𝟎𝟎معدل املردودية اإلقتصادية =      
  األرابح الصافية 

  جمموع االستخدامات
 

  شروط استخدام النسب املالية: :خامسا

اجليد واالختيار السليم هلذه النسب إن االستفادة من النتائج اليت تقدمها النسب املالية يبقى رهن الفهم 
من اجل التوصل إ ى افضل احللول، وفيما يلي أهم الشروط اليت يتعني على احرتامها اثناء استعمال 

 التحليل ابلنسب املالية:
 أن تكون هناك عالقة منطقية بني العناصر اليت يركب منها بسط ومقام النسب؛ .1
 هتدف هلا عملية التحليل املايل؛ إختيار النسب اليت تتف  مع االهداف اليت .2
 أن تكون هناك أرقام مرجعية للمقارنة أو نسب معيارية متف  عليها يف حقل التحليل املايل؛ .3
 عدم اإلعتماد على نسبة واحدة للحكم على وضعية اداء املؤسسة. .4
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 دراسة سساب النتائ: سسب الطبيعة وسسب الوظائف :الرابع احملور

 النتائ: سسب الطبيعة دراسة سسابالفرع األول: 

  تعريف سساتات النتائ::

جدول حساابت النتائج هو كشف حماسيب يستخدم يف التحليل املايل كمتمم للميزانية  

فان كانت امليزانية تعطي وضعية املؤسسة يف حلظة معينة عادة  ،احملاسبية، الغرض منه حتليل نتيجة السنة

النتائج حيلل انشطة املؤسسة للحكم على جناح أو فشل  سنة مع هناية دورة معينة فان جدول حساابت

، و يبني اجلدول مصادر األموال القرارات املالية املتخذة من طرف املؤسسة للوصول إ ى القرارات التقوميية

خالل الدورة، سواء داخل املؤسسة أو خارجها، فجدول  تاين صرفواستخداماهتا، من اين اتت و 

اط املؤسسة نشاط املؤسسة خالل دورة معينة، هذا النشاط ينتج رؤوس اموال حساابت النتائج "يرتجم نش

ويستهلك رؤوس اموال فاإلنتاج "الناتج ابلتسمية احملاسبية"  تطرح منه االستهالكات "اعباؤه"، ويف االخري 

 نتحصل على نتيجة الدورة اليت قد تكون رحبا أو خسارة.
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  النتائ::جدول سساتات : 02اجلدول رقم 

رقم 

 حساب

 N-1 المالحظة دائن مدين البيان

70 
72 
73 
74 

 املبيعات و املنتجات امللحقة -
 تغريات املخزوانت واملنتجات املصنعة واجلاري تصنيعها -
 اإلنتاج املثبت -

 إعاانت االستغالل - -

 ××× 
××× 
××× 
××× 

  

   ×××××  " إنتاج السنة املالية 1" 
60 
61 
62 

 املستهلكة املشرتايت -
 اخلدمات اخلارجية  -
 االستهالكات االخرى  -

××× 
××× 
××× 

   

    ××× " استهالك السنة املالية2" 
   ××  2-1" القيمة املضافة = 3" 
63 
64 

 أعباء املستخدمني -
 املدفوعات املماثلةالضرائب والرسوم و  -

××× 
××× 

   

   ××  " امجال فائض االستغالل4" 
75 
65 
68 

- 78 

 املنتجات العملياتية االخرى - -
 االعباء العملياتية االخرى - -
 املؤوانت وخسائر القيمةتخصصات االهتالكات و  - -
 املؤوانتاسرتجاع على خسائر القيمة و  - -

 
×× 
×× 
 

×× 
 
 
×× 

  

   ××  " النتيجة العملياتية5"  
76 
66 

 املنتجات املالية -
 االعباء املالية -

 
×× 

××   

   ××  املالية"  النتيجة 6" 
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   ××××  (6+5" النتيجة العادية قبل الضرائب ) 7" 
695-
698 
692-
693 

 الضرائب الواجب دفعها على النتائج العادية
 الضرائب املؤجلة ) تغريات( على النتائج العادية

×× 
×× 

   

   ××  جمموع ايرادات االنشطة العادية 

    ×× جمموع أعباء االنشطة العادية 

   ××××  النتيجة الصافية لألينشطة العادية" 8" 
77 
67 

 عناصر غري عادية ) منتجات( جيب تبياهنا -
 عناصر غري عادية  )أعباء( جيب تبياهنا -

    

   ××××  " النتيجة غري العادية9" 
   ××××  "  صايف ينتيجة السنة املالية10" 

 حتليل عناصر جدول سساتات النتائ: سسب الطبيعة:

 االيرادات: - أ

: عبارة عن االيراد املتأيت من األنشطة االساسية للمؤسسة، ويتشكل نتيجة للعالقة رقم االعمال -1

التبادلية مع العمالء يف السوق وهو من املصادر االساسية لاليرادات فهو يقيس حجم النشاط يف الدورة 

يتفرع إ ى رقم االعمال التجاري ووزهنا يف السوق، وختتلف مكوانت رقم االعمال ابختالف النشاط لذلك 

 ورقم االعمال الصناعي ورقم االعمال اخلدمي.

تاج املخزون و التغريات يف تخزون يسجل يف هذا احلساب كل التغريات يف اإلن التغري يف املخزون: -2

السلع حبيث ميثل فرق انتاج املخزون االمجايل و ميكن أن يكون الرصيد مدينا أو دائنا وذلك حسب حركة 

 املخزون من اإلنتاج.
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يعرب عن قيمة تكاليف االنتاج املتعلقة ابلقيم الثابتة، حبيث يتم جعل هذا احلساب  اإلينتاج املثبت: -3

يتم تسجيلها عنوية املنتجة من قبل املؤسسة و دائنا بقيمة تكاليف اإلنتاج اخلاصة ابلقيم الثابتة املادية أو امل

ا احلساب دائنا بقيمة املصاريف امللحقة كالنقل و ضمن االصول غري املتداولة، وميكن جعل هذ

 الرتكيب....إخل.

: يبني مبلغ إعاانت االستغالل احملصلة من طرف الغري، و جيعل هذا احلساب إعاانت االستغالل -4

 دائنا بقيمة االعاانت احملصلة مقابل جعل حساب الغري أو حساب اخلزينة مدينا.

يف تختلف االيرادات الناجتة و النامجة عن االنشطة العادية : تتمثل االيرادات العملياتية األخرى -5

، 26، حـ22، حـ21، حـ72، حـ71للمؤسسة، و يضم هذا احلساب كل من احلساابت التالية: )حـ

 (.28، حـ27حـ

وهي االيرادات املتأتية من استعادة خسائر القيمة  االسرتجاع من خسائر القيمة واملؤوانت: -6

 ا.واملؤوانت املثبتة مسبق

وهي االيرادات املتحصل عنها نتيجة نشاطات غري مرتبطة  االيرادات: -العناصر غري العادية -7

 ابلنشاط الرئيسي للمؤسسة.

: و هي االيرادات املتأتية من الفوائد احملصلة نتيجة حقوق أو قروض ممنوحة ويضم االيرادات املالية -8

 (.768سـ، 767، سـ766، سـ762، سـ761)سـاحلساابت التالية: 

: يتم تصنيف االعباء حسب طبيعتها و تكون أرصدة حساابت االعباء عادة مدينة ألهنا األعباء -ب 

 تعكس لنا اخنفاض االصول أو ظهور للخصوم.
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: ويتمثل يف مشرتايت البضائع املباعة واملواد االولية املستهلكة والتموينات املشرتايت املستهلكة -1

 االخرى املستهلكة.

: يسجل يف هذا احلساب مصاريف االجيار االستهالكات األخرىو اخلدمات اخلارجية  -2

واالصالحات و مصاريف التأمني و األحباث و الدراسات حبيث تعترب كلها مصاريف متعلقة ابخلدمات 

اخلارجية، أما االستهالكات األخرى فتضم ضمن حساابت املصاريف اخلاصة ابملستخدمني خارج 

ف وسيطة ومصاريف االشهار ومصاريف التنقالت واالستقبال ومصاريف خدمات املؤسسة ومصاري

 البنوك والربيد.

يتضمن هذا احلساب املصاريف املتعلقة ابألجور وتضم االشرتاكات االجتماعية  أعباء املستخدمني: -3

 ا.أعباء أخرى ملستخدمني و جيعل مدين 628سـ املرتبطة ابألجور واملكافآت حسب طبيعتها تسجل يف 

يتكون هذا احلساب من الضرائب و الرسوم املماثلة  الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة: -4

 املدفوعة للدولة أو اجلماعات احمللية إلضافة إ ى املدفوعات اليت هلا طبيعة اقتصادية و اجتماعية.

امج اإلعالم يضم هذا احلساب املصاريف اخلاصة ابألنظمة اخلاصة برب  األعباء العملياتية األخرى: -5

 .626، سـ622، سـ621سـاآليل والعالمات التجاري وضم احلساابت التالية: 

: يتم جعل هذا احلساب مدينا مقابل أن يكون حساب املخصصات لالهتالكات واملؤوانت -6

 االهتالك أو املؤوانت أو تدين القيمة املعنية دائنا.

وقصص القيمة املتعل  حبقوق سندات املسامهة و : يتمثل هذا احلساب يف أعباء الفوائد األعباء املالية -7

 .668، سـ662، سـ666، سـ667سـاحلساابت التالية: 
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: يسجل يف هذا احلساب الضرائب على االرابح املستحقة على الضرائب على النتائ: وما مياثلها -8

 عات  املؤسسة وجيعل هذا احلساب مدينا هلا.

وهي املصاريف اخلاصة ابألنشطة غري العادية أي األعباء االستثنائية   األعباء: –العناصر غري العادية  -9

 كالكوارث الطبيعية أو حاالت نزع امللكية.

 األرصدة الوسيطية للتسيري: -ج

تعرب عن القيمة االضافية اليت قدمتها املؤسسة من خالل نشاطها القيمة املضافة لالستغالل:  -1

ت املالية املباشرة ) انتاج السنة املالية( واملخرجات املالية االساسي، وتعرف أيضا ابلفرق بني املدخال

 املباشرة )استهالك السنة املالية(، وحتسب ابلعالقة التالية:

 (62+سـ61+سـ60)سـ -(74+سـ73+سـ72+سـ70القيمة املضافة لالستغالل=)سـ

حيسب ساسي للمؤسسة و الثروة املالية احملققة عن طري  النشاط اال الفائض االمجايل لالستغالل: ميثل -2

 ابلعالقة التالية:

 64ســـ– 63ســــ -فائض االستغالل االمجايل= القيم املضافة لالستغالل  

املدفوعات ها أعباء املستخدمني والضرائب والرسوم و ويعرب عن القيمة املضافة لالستغالل مطروحا من

 املماثلة.

تكوين الثروة االمجالية للمؤسسة، نشاط املؤسسة على توليد الفائض و تعرب عن قدرة  العملياتية:النتيجة 
وهي رصيد دورة االستغالل أي هي الفرق بني ايرادات االستغالل ومصاريف االستغالل وحتسب وف  

 العالقة التالية:
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 68سـ  – 65سـ  -78+سـ  75النتيجة العملياتية= الفائض االمجايل لالستغالل+ سـ 

احملققة من خالل العمليات املالية اليت مت القيام هبا فهي متثل الفرق بني  وهي النتيجةالنتيجة املالية:  -3

 االيرادات املالية واالعباء املالية وحتسب وف  العالقة التالية:

  66سـ  – 76ـ النتيجة املالية = س

وهي عبارة عن جمموع كل من النتيجة العملياتية والنتيجة املالية  النتيجة العادية قبل الضريبة: -4

 وحتسب ابلعالقة التالية:

  النتيجة العادية قبل الضريبة = النتيجة العملياتية + النتيجة املالية 

طرح الضرائب الواجب دفعها عن وميثل النتيجة العادية بعد النتيجة الصافية لألينشطة العادية:  -5

 النتائج العادية والضرائب املؤجلة حب  النتائج العادية، وحتسب ابلعالقة التالية:

 (.693سـ أو  692)سـ –(698أو سـ  695)سـ –ةالنتيجة العادية قبل الضريبلنتيجة الصافية لألينشطة العادية=ا

، االيرادات غري العادية و االعباء غري العاديةهي عبارة عن الفرق بني و النتيجة غري العادية:  -6

 .67سـ  – 77النتيجة غري العادية = سـ وحتسب ابلعالقة التالية:  

وهي عبارة عن إمجايل النتيجة الصافية لألنشطة العادية والنتيجة غري ينتيجة السنة املالية الصافية:  -7

 : العادية وحتسب ابلعالقة التالية

 .الصافية= النتيجة الصافية لألينشطة العادية + النتيجة غري العادية ينتيجة السنة املالية
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 الوظائف دراسة سساب النتائ: سسبالفرع الثاين: 

)املشرتايت املستهلكة، اخلدمات 6ايل االعباء حسب طبعتها يف الصنفيصنف النظام احملاسيب امل
( من أجل إعداد حساب النتائج حسب جية االخرى، اعباء املستخدمني...إخلاخلارجية، اخلدمات اخلار 

 الطبيعة.
 حتديد مدى مسامهة املصاحل املختلفة للمؤسسة )الشراء، اإلنتاج( يف تكوين النتائج، ومن أجل قياس و 

ميكن إعادة ترتيب االعباء حب "الوظائف" أي وفقا لتقسيم مصاحل وأنشطة املؤسسة إ ى جمموعة أخرى 
 اهم يف حتقي  مهام معينة مثل: الشراء، اإلنتاج،...اخل.من األجزاء متارس انشطة تختلفة تس

 أوال: سساب النتائ: سسب الوظيفة يف املؤسسة التجارية

 الوظائف يف املؤسسة التجارية: .1

تشمل جممل املهام املتعلقة بشراء البضائع والتموينات االخرى...اخل، واليت حتتاجها وظيفة الشراء: 
 االستغالل العادي.املؤسسة للقيام بنشاطها 

وتشمل كل املهام املتعلقة ببيع البضائع من اعداد الفواتري و تسليم املبيعات للزابئن الوظيفة التجارية: 
 و االشهار والبحث عن الزابئن....اخل.

 وتشمل كل املهام املتعلقة بتسيري املؤسسة والتنسي  بني تختلف وظائفها. الوظيفة االدارية:

 االعباء سسب الوظائف:جدول اعادة ترتيب  .2

 يكون شكله كما يلي: :جدول اعادة ترتيب االعباء سسب الوظائف: 03اجلدول رقم 
 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية وظيفة الشراء اجملموع املوزع االعباء حسب الطبيعة 
     

     اجملموع
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 على الوظائف، وهي كما يلي: حيتوي على االعباء حسب طبيعتها اليت يتم اعادة توزيعها حمتوايته:

  وهي: 600إن وجدت ماعدا احلساب  60احلساابت املتفرع عن احلساب 

 602 التموينات االخرى؛ 

 604 مشرتايت الدراسات و اخلدمات املؤداة؛ 

 605  األشغال؛مشرتايت املعدات والتجهيزات و 

 607 املشرتايت غري املخزنة من املواد و التوريدات؛ 

 608 الشراء التابعة. مصاريف 

  اخلدامات اخلارجية. 61احلساب 

  اخلدامات اخلارجية االخرى. 62احلساب 

   اعباء املستخدمني. 63احلساب 

  الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة. 64احلساب 

  املخصصات لالهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة. 68احلساب 

ابلنسبة للحساابت التالية تسجل مباشرة يف حساب النتائج حسب الوظيفة وال يتم اعادة  مالسظة:

 توزيعها وهي: 

 مشرتايت البضائع املبيعة 600احلساب 

 االعباء العملياتية االخرى. 65احلساب 

 االعباء املالية. 66احلساب 
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 Nالتجارية من اجل اعداد حساب النتائج حسب الوظيفة للدورة  "رمحون"قدمت لك مؤسسة ثال: م

 جدول اعادة ترتيب االعباء حسب الوظائف كما يلي:

 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية وظيفة الشراء املبلغ املوزع البيان

 608سـ/ إىل 602سـ/
 62وسـ  61سـ

 63سـ /
 64سـ / 
 68سـ / 

400.000 
500.000 
350.000 
120.000 
210.000 

30% 
40% 
40% 
20% 
40% 

40% 
40% 
20% 
20% 
10% 

30% 
20% 
40% 
60% 
50% 

 .إعداد جدول إعادة ترتيب االعباء حسب الوظائف 

 كما يلي:  "رمحون"يتم اعادة توزيع االعباء حسب الوظائف ابلنسبة ملؤسسة 

 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية وظيفة الشراء املبلغ املوزع البيان

 608إىل سـ/ 602سـ/
 62وسـ  61سـ

 63سـ /
 64سـ / 
 68سـ / 

400.000 
500.000 
350.000 
120.000 
210.000 

120.000 
200.000 
140.000 

24.000 
84.000 

160.000 
200.000 

70.000 
24.000 
21.000 

120.000 
100.000 
140.000 

72.000 
105.000 

 537.000 475.000 568.000 1.580.000 اجملموع
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 النتائ: سسب الوظيفة يف املؤسسة التجارية سساب -3
  يكون شكله وفقا للنظام احملاسيب املايل كما يلي:شكله: 

 سساب النتائ: سسب الوظيفة:: 04اجلدول رقم 
 

 

 Nالسنة  البيان
 رقم االعمال

 كلفة املبيعات
 

  هامش الربح االمجايل
 املنتوجات العملياتية االخرى

 التكاليف التجارية
 االداريةاالعباء 

 االعباء العملياتية االخرى
 االسرتجاع عن خسائر القيمة و املؤوانت

 

  النتيجة العملياتية
  املنتوجات املالية

  االعباء املالية
  النتيجة املالية

  النتيجة العادية قبل الضرائب
  الضرائب الواجب دفعها عن النتائ: العادية

  النتائ: العاديةالضرائب املؤجلة )تغريات( عن 
  النتيجة الصافية لألينشطة العادية

  منتوجات –عناصر غري عادية 
  أعباء –عناصر غري عادية 
  النتيجة غري العادية
  صايف النتيجة املالية

يتوافق مع 
سساتات 

النتائ: 
سسب 
.الطبيعة  
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 من أجل حتديد النتيجة العملياتية جيب حتدد ما يلي:حمتوايته: 

 ( +جمموع اعباء وظيفة الشراء )من جدول توزيع 600= مشرتايت البضائع املبيعة )حـكلفة املبيعات

 االعباء على الوظائف(.

 جمموع اعباء الوظيفة التجارية )من جدول إعادة توزيع االعباء على الوظائف(.التكاليف التجارية = 

 ادة توزيع االعباء على الوظائف(.= جمموع اعباء وظيفة االدارة )من جدول اعاالعباء االدارية 

 .أما ابقي حمتوايته فهي تؤخذ مباشرة من حسب طبيعتها 

من اجل اعداد حساب النتائج حسب الوظيفة ملؤسسة "رمحون" التجارية قدمت لك حساب النتائج 

 .: Nحسب الطبيعة للدورة 

 Nالسنة  البيان

 املبيعات من البضائع

 من املخزن اإلنتاج املخزن أو املنتقص

 اإلنتاج املثبت

 اعاانت االستغالل

4.000.000 

××××××× 

××××××× 

×××××× 

 4.000.000 اينتاج السنة املالية -1

 املشرتايت املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية

2.000.000 

500.000 

 2.500.000 استهالك السنة املالية -2

 1.500.000 (2-1القيمة املضافة لالستغالل ) -3

 350.000 املستخدمني أعباء
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، دج1.600.000مشرتايت البضائع املبيعة بقيمة: 600املشرتايت املستهلكة احلساب  60يتضمن حـ

 ( اليت توزع على الوظائف مع بقية احلساابت.608 ى حـا602الباقي ميثل )حـ

 ال يوجد يف املؤسسة التجارية(. 601)حـ  

 120.000 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

 1.030.000 امجايل فائض االستغالل -4

 املنتوجات العملياتية االخرى

 االعباء العملياتية االخرى

 املخصصات لالهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة

 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤوانت

70.000 

80.000 

210.000 

×××××× 

 810.000 النتيجة العملياتية -5

 170.000 املنتوجات املالية

 80.000 االعباء املالية

 90.000 النتيجة املالية -6

 900.000 (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب) -7

 225.000 الضرائب الواجب دفعها عن النتائ: العادية

 ×××××× الضرائب املؤجلة )تغريات( عن النتائ: العادية

 675.000 النتيجة الصافية لألينشطة العادية -8

 ××××× منتوجات –عناصر غري عادية 

 ××××× أعباء –عناصر غري عادية 
 ××××× النتيجة غري العادية -9

 675.000 صايف النتيجة املالية -10
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 إعداد سساب النتائ: سسب الوظيفة 

  يكون حساب النتائج حسب الوظيفة كما يلي: "رمحون"ابلنسبة ملؤسسة 

 دج2.168.000= 568.000+160.000+ اعباء وظيفة الشراء= 60املبيعات= حـكلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nالسنة  البيان
 رقم االعمال
 كلفة املبيعات

4.000.000 
2.168.000 

 1.832.000 هامش الربح االمجايل
 املنتوجات العملياتية االخرى

 التكاليف التجارية
 االعباء االدارية

 االعباء العملياتية االخرى
 االسرتجاع عن خسائر القيمة و املؤوانت

70.000 
475.000 
537.000 
80.000 
××××× 

 810.000 النتيجة العملياتية
 170.000 املنتوجات املالية
 80.000 االعباء املالية

 90.000 النتيجة املالية
 900.000 النتيجة العادية قبل الضرائب

 225.000 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
 ××××× الضرائب املؤجلة )تغريات( عن النتائج العادية

 675.000 النتيجة الصافية لألينشطة العادية
 ×××××× منتوجات –عناصر غري عادية 
 ×××××× أعباء –عناصر غري عادية 
 ×××××× النتيجة غري العادية

 675.000 صايف النتيجة املالية
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 سسب الوظيفة يف املؤسسة االينتاجية: اثينيا: سساب النتائ:

 :الوظائف يف املؤسسة االينتاجية

اليت حتتاج ....إخل، و تشمل جممل املهام املتعلقة بشراء املواد األولية والتموينات االخرى،وظيفة الشراء: 

 اليها املؤسسة للقيام بنشاطها االستغالل العادي واملتمثل يف عملية اإلنتاج.

اللوازم وانتهاء واد و مل جممل املهام املتعلقة إبنتاج املنتجات بداية من استعمال املتشت وظيفة اإلينتاج:

 بتصنيع املنتجات املوجهة للبيع.

 : ال ختتلف عما رأيناه يف املؤسسة التجارية.الوظيفة التجارية

 ال ختتلف عما رأيناه يف املؤسسة التجارية. وظيفة االدارة:

 حسب الوظائف:جدول إعادة ترتيب االعباء  -2

 يكون شكله كما يلي::  جدول اعادة ترتيب االعباء سسب الوظائف: 05اجلدول رقم 

 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية اإلينتاجوظيفة  وظيفة الشراء اجملموع املوزع االعباء سسب الطبيعة
      

      اجملموع

اليت سب  أن رأيناها يف املؤسسة التجارية و  ساابت اليت يتم اعادة توزيعهاحيتوي على نفس احل حمتوايته:
 وهي:
 608، 607، 605، 604، 602: احلساابت. 
  :68، 64، 63، 62، 61احلساابت. 
 :أما ابلنسبة للحساابت اليت تسجل مباشرة فهي 
   :املواد األولية 601احلساب 
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  :66، و65احلسابني. 
 الوظائف تالنسبة ملؤسسة "ينور" كان كما يلي: جدول إعادة ترتيب األعباء سسب

 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية وظيفة االينتاج وظيفة الشراء اجملموع املوزع البيان

 608إىل  601سـ/

 62و سـ 61سـ 

 63سـ 

 64سـ 

 68سـ 

300.000 

600.000 

800.000 

200.000 

900.000 

20% 

25% 

20% 

25% 

10% 

40% 

15% 

40% 

10% 

50% 

20% 

30% 

30% 

25% 

10% 

20% 

30% 

10% 

40% 

30% 

 إعداد جدول اعادة ترتيب االعباء سسب الوظائف ملؤسسة "ينور" كما يلي:

 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية وظيفة االينتاج وظيفة الشراء اجملموع املوزع البيان

 608إ ى  601حـ/

 62و حـ 61حـ 

 63حـ 

 64حـ 

 68حـ 

300.000 

600.000 

800.000 

200.000 

900.000 

60.000 

150.000 

160.000 

50.000 

90.000 

120.000 

90.000 

320.000 

20.000 

450.000 

60.000 

180.000 

240.000 

50.000 

90.000 

60.000 

180.000 

80.000 

80.000 

270.000 

 670.000 620.000 1.000.000 510.000 2.800.000 اجملموع

 

 



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 63 

 

 املؤسسة االينتاجيةسساب النتائ: سسب الوظيفة يف  -3

 هو نفس الشكل الذي رأيناه يف املؤسسة التجارية. شكله:

 من أجل حتديد النتيجة العملياتية جيب حتديد ما يلي: حمتوايته:

 كلفة املبيعات ويتم حساهبا يف املؤسسة االنتاجية كما يلي: 

 تكلفة انتاج املخزون. –= تكلفة انتج الفرتة  كلفة املبيعات 

 –+ جمموع أعباء وظيفة الشراء+ جمموع أعباء وظيفة اإلنتاج 601أي كلفة املبيعات= املواد االولية حـ 

 (.72تكلفة انتاج املخزون )حـ

 جمموع أعباء الوظيفة التجارية.التكاليف التجارية = 

 جمموع أعباء الوظيفة االدارية.التكاليف االدارية = 

 حسب طبيعتها. اما ابقي حمتوايته فيتم اخذها مباشرة 

 كما يلي:   Nسساب النتائ: سسب الطبيعة ملؤسسة "ينور" لصناعة البسة األطفال للدورة 

 Nالسنة  البيان

 رقم االعمال

 اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون

 اإلنتاج املثبت

 إعاانت االستغالل

7.200.000 

500.000 

×××× 

×××× 

 7.700.000 اينتاج السنة املالية -1
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 املشرتايت املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية

3.000.000 

600.000 

 3.600.000 استهالك السنة املالية -2

 4.100.000 (1-2القيمة املضافة لالستغالل ) -3

 أعباء املستخدمني

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

800.000 

200.000 

 3.100.000 امجايل فائض االستغالل -4

 العملياتية االخرىاملنتوجات 

 االعباء العملياتية االخرى

 املخصصات لالهتالكات و املؤوانت وخسائر القيمة

 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤوانت

440.000 

(250.000) 

(900.000) 

××××× 

 2.390.000 النتيجة العملياتية -5

 600.000 املنتوجات املالية

 (750.000) االعباء املالية

 150.000- املالية النتيجة -6

 2.240.000 (5+6) النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 425.600 (%19)الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 ××××× الضرائب املؤجلة )تغريات( عن النتائج العادية
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 .إعداد سساب النتائ: سسب الوظيفة 

 يتم حساب النتائج حسب الوظيفة ابلنسبة ملؤسسة "نور" كما يلي:
 املخزن    اإلنتاج -+ أعباء الشراء+ أعباء اإلنتاج601كلفة املبيعات= حـ

 .دج3.710.000= 500.000 -2.700.000+510.000+1.000.000=          

 1.814.400 النتيجة الصافية لألينشطة العادية -8

 ×××××× منتوجات –عناصر غري عادية 

 ×××××× أعباء –عناصر غري عادية 

 ×××××× النتيجة غري العادية -9

 1.814.400 صايف النتيجة املالية -10

 Nالسنة  البيان
 رقم االعمال
 كلفة املبيعات

7.200.000 
3.710.000 

 3.490.000 هامش الربح االمجايل
 املنتوجات العملياتية االخرى

 التكاليف التجارية
 االعباء االدارية

 االعباء العملياتية االخرى
 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤوانت

440.000 
620.000 
670.000 

(250.000) 
××××× 

 2.390.000 النتيجة العملياتية -5
 600.000 املنتوجات املالية
 (750.000) االعباء املالية
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 150.000- النتيجة املالية -6
 2.240.000 (5+6) النتيجة العادية قبل الضرائب -7

 425.600 (%19)دفعها عن النتائج العادية الضرائب الواجب
 ××××× الضرائب املؤجلة )تغريات( عن النتائج العادية

 1.814.400 النتيجة الصافية لألينشطة العادية -8
 ×××××× منتوجات –عناصر غري عادية 
 ×××××× أعباء –عناصر غري عادية 

 ×××××× النتيجة غري العادية -9
 1.814.400 النتيجة املالية صايف -10
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 الرافعة املالية والرافعة التشغيلية: الرفع املايل :احملور اخلامس 

 التحليل املايل تالرفع:

قبل تعريف حتليل الرفع، علينا توضيح العالقة بني حتليل التعادل و حتليل الرفع، فالتعادل يضعنا عند حد 

االرابح صفرا، ولكن كيف ميكن رفع مقدار االرابح وماهي العوامل اليت عندما مبيعات معني تكون معه 

 تتغري ترتفع االرابح، وما هي نسبة التغري يف تلك العوامل وكم نسبة ارتفاع االرابح املرافقة هلا.

إم العوامل اليت تؤدي إ ى ارتفاع االرابح عند نفس احلد من مبيعات التعادل هي نوعان من العوامل، 

اوالها يتعل  ابلتكاليف اليت تدفعها املنشأة على املبيعات، ويطل  على هذا النوع الرفع التشغيلني واثنيهما 

يتعل  أبموال املنشاة املقرتضة من اخلارج لتمويل مبيعاهتا، و يطلب على هذا النوع الرفع املالني وعندما 

 رتك.يتعل  ارتفاع االرابح ابلنوعني معان يطل  عليه الرفع املش

إن العالقة بني حتليل الرفع وحتليل التعادل عالقة طردية، وذلك أنه عند درجة الرفع التشغيلي أو الرفع املايل 

أو الرفع املشرتك نالحظ ارتفاع نقطة التعادل، إذ ان مفهوم الرفع يعين زايدة درجة املخاطرة املرافقة لزايدة 

 ارتفاع نقطة التعادل. االرابح واخنفاض هامش االمان، وهي تتمثل بوضوح

عبارة عن املدى الذي ميكن به زايدة االرابح يف املنشاة نتيجة زايدة التكاليف الثابتة  تعريف حتليل الرفع:
 أو أموال االقرتاض ويقسم حتليل الرفع إ ى ثالث أقسام:

 الرفع التشغيلي؛ 
 الرفع املايل؛ 
 .الرفع املشرتك 
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 الفرع األول: الرفع التشغيلي:

 الرفع التشغيلي أبنه مدى أو نسبة الزايدة يف االرابح نتيجة استخدام التكاليف الثابتة يف العمليات.يعرف 

 أنه نسبة الزايدة يف االرابح املرافقة لزايدة املبيعات. (DOL)ونعين بدرجة الرفع التشغيلي 

 : (DOL)طريقة اجياد درجة الرفع التشغيلي

= درجة الرفع التشغيلي .1
  نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة و الضريبة

نسبة التغري يف حجم املبيعات   

 إن نسبة التغري يف عنصر معني = 

                                           100 ×
املقدار بعد الزايدة−املقدار قبل الزايدة 

   املقدار قبل ابلزايدة

 : درجة الرفع التشغيلي .2
اهلامش االيرادي للوحدة ×  كمية املبيعات قبل الزايدة

التكاليف الثابتة − اهلامش االيرادي للوحدة) × كمية املبيعات قبل الزايدة
 

 حيث:

 تكاليف املتغرية للوحدة(. –)اهلامش االيرادي للوحدة = سعر بيع الوحدة 

 =  درجة الرفع التشغيلي .3
 قيمة املبيعات بعد الزايدة−التكاليف الثابتة

صايف الربح قبل الفوائد و الضريبة(بعد الزايدة)
 

املثايل التوضيحي التايل يبني كيفية وطريقة اجياد معدل الرفع التشغيلي من خالل كمية املبيعات وتختلف 
 التكليف.
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التكاليف املتغري ة التالية عند مستوايت اإلنتاج املختلفة مع العلم أن التكاليف  : سجلت شركة مشسمثال

 دج.1دج، وسعر بيع الوحدة 30.000الثابتة: 

 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 )ألف وحدة( املبيعات

 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 )ألف دينار( التكاليف املتغرية

 الكلية وااليرادات الكلية والربح وتكلفة الوحدة الواحدة املتغرية:نقوم إبجياد التكاليف 

 .التكاليف الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف املتغرية 
 .االيرادات الكلية= املبيعات يف سعر البيع 
  التكاليف الكلية. –الربح =االيرادات الكلية 

   =التكاليف المتغيرة عند نقطةالتكلفة املتغرية للوحدة 
المبيعات عند نفس النقطة

 

 وبعد تطبي  القوانني جند:

التكاليف  املبيعات
 الثابتة

التكاليف 
 املتغرية

التكاليف 
 الكلية

االيرادات 
 الكلية

 الربح

 دج 25000 - دج10000 دج 35000 دج 5 دج 30000 .و10000
 دج 20000 - دج 20000 دج 40000 دج 10 دج 30000 .و20000
 دج 15000 - دج 30000 دج 45000 دج 15 دج 30000 .و30000
 دج 10000 - دج 40000 دج 50000 دج 20 دج 30000 .و40000
 دج 5000 - دج 50000 دج 55000 دج 25 دج 30000 .و50000
 دج 00 دج 60000 دج 60000 دج 30 دج 30000 .و60000
 دج 5000 دج 70000 دج 65000 دج 35 دج 30000 .و70000
 دج 10000 دج 80000 دج 70000 دج 40 دج 30000 .و80000
 دج 15000 دج 90000 دج 75000 دج 45 دج 30000 .و90000

 دج 20000 دج 100000 دج 80000 دج 50 دج 30000 .و100000
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 التكلفة املتغرية للوحدة  –اهلامش االيرادي للوحدة= مثن بيع الوحدة 

 التكاليف الثابتة -1: أو
الهامش االيرادي للوحدة
  

 التكاليف المتغيرة عند نقطةلتكلفة املتغرية للوحدة=  ا سيث:
المبيعات عند نفس النقطة

 

5000= التكلفة املتغرية للوسدة

10000
=10000

20000
....=.............=..50000

100000
 .دج0,5= 

 دج0,5= 0,5 -1= اهلامش االيرادي للوسدة

50000 -1أو:                                    

100000
 .دج0,5= 

  فإن زادت املبيعات دج10000حتق  أرابحا مبقدار  وسدة80000جند أن املنشأة عند كمية مبيعات ،

 معدل الرفع التشغيلي. ِجد  ، %10بنسبة 

 احلل: 

 النسبة المئوية للزيادة في االرباحمعدل الرفع التشغيلي= .1
النسبة المئوية للزيادة في حجم المبيعات

 

مقدار األرباح بعد الزيادة−مقدار االرباح قبل الزيادةالنسبة املئوية للزايدة يف األرابح=
مقدار االرباح قبل الزيادة

×100 . 

 التكاليف الكلية. –مقدار االرابح بعد الزايدة = االيرادات الكلية 

 وحدة(.88000وحدة إ ى 80000)بعد زايدة الوحدات املباعة من 
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 دج.88000دج = 1×  88000االيرادات الكلية= 

 دج.30000التكاليف الثابتة= 

 دج.44000= 0,5×  88000التكاليف املتغرية = 

 دج.74000دج= 44000دج+ 30000التكاليف الكلية= 

 دج.14000دج=74000 –دج 88000مقدار األرابح بعد الزايدة= 

 14000−10000النسبة املئوية للزايدة يف األرابح= 

10000
×100% =40%. 

 40%= معدل الرفع التشغيلي

%10
 .مرات4= 

أضعاف الزايدة يف حجم  أربعةوهذا يعين انه عند تلك النقطة من املبيعات تكون الزايدة يف االرابح 

 املبيعات.

 درجة الرفع التشغيلي= .2
 كمية المبيعات قبل الزيادة×الهامش االيرادي للوحدة

(كمية المبيعات قبل الزيادة×الهامش االيرادي للوحدة )−التكاليف الثابتة
 

 =الرفع التشغيليمعدل 
0,5×80000

30000−(0,5×80000)
 = 

40000

10000
 . مرات 4= 

  معدل الرفع التشغيلي = .3
 قيمة املبيعات بعد الزايدة−التكاليف الثابتة

صايف الربح قبل الفوائد و الضريبة(بعد الزايدة)
 

 88000−30000 =معدل الرفع التشغيلي

14000
=58000 

14000
 مرة. 4,1= 
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 :العوامل املؤثرة يف درجة الرفع التشغيلي 
 تتغري درجة الرفع التشغيلي عند نقطة ما بتغري واحد أو أكثر من العوامل التالية:

 ؛سعر بيع الوحدة 
 ؛التكاليف املتغري للوحدة 
 التكاليف الثابتة. 

  DFLالفرع الثاين: الرفع املايل

الرفع املايل ابنه مدى أو نسبة الزايدة يف االرابح نتيجة استخدام اموال الغري )االقرتاض( يف عمليات يعرف 

 املنشأة من أجل متويل االحتياجات املالية يف املنشأة.

وتزداد درجة الرفع املايل كلما ازداد اعتماد املنشأة على استخدام اموال الغري )االقرتاض( لتمويل رأمساهلا 

 مر من أجل حتقي  دخل مرتفع أبصحاب املنشأة أو مسامهيها.املستث

 :DFLمؤشرات ارتفاع درجة الرفع املايل 

 الزايدة يف الدخل املتحق  ألصحاب املنشأة أو مسامهيها نتيجة املتاجرة أبموال الغري. .1

 زايدة العائد املتحق  من استخدام اموال الغري )االقرتاض( عن فائدة ذلك االقرتاض. .2

 معدل العائد على حقوق املسامهني عن معدل الفائدة املدفوعة. زايدة .3

 زايدة معدل العائد على االستثمار عن واحد صحيح. .4

ابهنا مقدار التغري يف عائد السهم العادي إ ى التغري يف االرابح قبل الفائدة  DFL تعرف درجة الرفع املايل
 و الضريبة.
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 :DFLطرق اجياد درجة الرفع املايل

 نسبة التغري يف عائد السهم العاديفع املايل=درجة الر  .1
 نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة والضريبة

 صايف الربح قبل الفائدة والضريبةدرجة الرفع املايل=  .2

 صايف الربح قبل الضريبة

 مثال: 

، وتدفع ضريبة دج5000وصايف الربح قبل الفائدة و الضريبة  دج15000منشأة جممل موجوداهتا 

 .%10وفائدة  ،%30مقدارها 

 أوجد ما يلي: 

 .معدل الرفع املايل حبسب املعطيات السابقة 
  دج6000معدل الرفع املايل ابلنسب إذا علمت ان صايف الربح قبل الفائدة والضريبة زاد إ ى. 
 

 احلل:

 صايف الربح قبل الفائدة والضريبةمعدل الرفع املايل= .1

 صايف الربح قبل الضريبة

 الفائدة املدفوعة. -صايف الربح قبل الضريبة= صايف الربح قبل الفائدة والضريبة

 دج.500= 0,1× دج5000الفائدة املدفوعة= 

 .دج4500دج = 500 -دج5000صايف الربح قبل الضريبة= 
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 5000دجمعدل الرفع املايل = 

4500دج
 مرة. 1,1= 

 نسبة التغري يف عائد السهم العاديمعدل الرفع املايل= .2
 نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة والضريبة

 عائد السهم بعد الزايدة−عائد السهم قبل الزايدةنسبة التغري يف عائد السهم العادي= 
 .100×  عائدالسهم قبل الزايدة

  =عائد السهم بعد الزايدة
 صايف الربح بعد الضريبة(بعد الزايدة)

 .جممل موجودات املنشأة

 الفائدة والضريبة-الربح بعد الضريبة)بعد الزايدة(=صايف الربح قبل الفائدة والضريبة )بعد الزايدة( صايف

 دج.600= 0,1× دج6000الفائدة املدفوعة= 

 دج.1800= 0,3× دج6000الضريبة املدفوعة= 

 دج.3600دج(= 1800دج+600)-دج6000صايف الربح بعد الضريبة بعد الزايدة= 

 3600دجزايدة=عائد السهم بعد ال

15000دج
 دج.0,24= 

 =عائد السهم قبل الزايدة 
صايف الربح بعد الضريبة(قبل الزايدة)

 جممل موجودات املنشأة

 الفائدة والضريبة-صايف الربح بعد الضريبة )قبل الزايدة(=صايف الربح قبل الفائدة والضربة )قبل الزايدة(

 دج.500= 0,1× دج5000الفائدة املدفوعة= 
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 .دج1500= 0,3× دج5000الضريبة املدفوعة= 

 دج.3000دج(= 1500دج+500)-دج5000صايف الربح بعد الضريبة )قبل الزايدة(= 

 3000دجعائد السهم قبل الزايدة= 

15000دج
 دج.0,2 

0,24−0,2نسبة التغري يف عائد السهم العادي= 

0,2
×100% =20%. 

 والضريبةنسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة 

=
 الربح قبل الفائدة والضريبة(بعد الزايدة)−الربح قبل الفائدة والضريبة(قبل الزايدة)

قباللربح الفائدة والضريبة(قبل الزايدة)
×100%. 

6000دج−5000دج

5000دج
×100%= 20%. 

20%معدل الرفع املايل = 

%20
 =1. 

 وهذا يعين الزايدة يف االرابح قبل الفائدة والضريبة تؤدي نفس الزايدة يف العائد على حقوق املالك، عند 

 .ذلك املستوى من االقرتاض )الفائدة املدفوعة(

 الفرع الثالث: الرفع املشرتك 

يف املدفوعة، كما كما علمنا ان املنشأة ميكنها زايدة أو تغيري الرفع التشغيلي عن طري  تغيري مقدار التكال

ميكن للمنشأة زايدة أو تغيري الرفع املايل عن طري  تغيري مقدار االقرتاض )هيكل رأس املال( وعندما يتم 
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تغيري هيكل التكاليف وهيكل راس املال ) االقرتاض( معا و يؤدي ذلك إ ى احداث تغيري يف أرابح 

 املنشأة، فإن هذه احلالة تعرب عن حالة الرفع املشرتك.

: يعرف الرفع املشرتك أبنه مدى أو نسبة الزايدة يف االرابح نتيجة استخدام عريف الرفع املشرتكت

 التكاليف الثابتة يف العمليات واستخدام اموال الغري يف العمليات معا. 

 :DCL العوامل اليت تؤدي إ ى زايدة درجة الرفع املشرتك 

 زايدة نسبة التكاليف الثابتة .1

 للديون زايدة الوزن النسيب .2

 : DCLطرق اجياد درجة الرفع املشرتك 

 الرفع املايل.× = الرفع التشغيليدرجة الرفع املشرتك .1

نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة والضريبة  = درجة الرفع املشرتك

نسبة التغري يف حجم.املبيعات
  × 

 نسبة التغري يف عائد السهم العادي
نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة والضريبة

  

  درجة الرفع املشرتك= 
 نسبة التغري يف عائد السهم العادي
 .نسبة التغري يف حجم املبيعات

 قيمة املبيعات −التكاليف الثابتة=  درجة الرفع املشرتك.2
 صايف الربح قبل الفائدة والضريبة×صايف الربح قبل الفوائد و الضريبة

 صايف الربح قبل الفائدة صوالضريبة

 قيمة املبيعات −التكاليف الثابتةدرجة الرفع املشرتك  = 
   صايف الربح قبل الفوائد و الضريبة
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دج، وصايف الربح قبل 5000دج، وبلغت تكاليفها الثابتة 15000منشاة بلغت قيمة مبيعاهتا  مثال :

يرافقها تغري يف نسبة عائد السهم العادي تقدر بـ  %2دج وعندما تتغري املبيعات بنسبة 2000الضريبة 

15%. 

 أوجد درجة الرفع املشرتك تالطريقتني.

 احلل: 

 قيمة املبيعات −التكاليف الثابتة.درجة الرفع املشرتك= 1
    صايف الربح قبل الفوائد و الضريبة

 15000 دج−5000 دج= 

2000 دج
 مرات.5=  

 درجة الرفع املشرتك=  .2
 نسبة التغري يف عائد السهم العادي

نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة والضريبة
 

 = 
%10

%2
 .مرات5=  
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 أينشطة ومتارين حملولة

 امليزانية املالية __   التمرين األول:

قرر مستثمر انشاء مؤسسة فردية لتوزيع أجهزة اهلاتف النقال، حيث  2018جانفي من سنة  01بتاريخ

، دج400.000، واقرتض من البنك مبلغ:دج600.000قدم ملؤسسته من أمواله اخلاصة مبلغ مقداره:

االخرى يف شراء معدات مكتب،  %25من املبلغ االمجايل يف شراء حمل جتاري، و %25استخدم 

بضاعة مل يسدد مثنها )على احلساب( و دج 50.000االخرى يف شراء بضائع، واشرتى ما قيمته %10و

 من املبلغ يف البنك و الباقي يف الصندوق. 4/3الباقي أودع 

 اعداد ميزانية التأسيس. املطلوب:

 : _ امليزانية املالية و امليزانية الوظيفية_التمرين الثاين

 31/12/2017صة أبصول وخصوم إحدى املؤسسات الصناعية يف إليك البياانت احملاسبية اخلا. 

مواد أولية:  ،دج33.015، إ.ه=دج174.300تركيبات تقنية: ق.إ.ج= ،دج10.000البنك=

، دج38.200الزابئن واحلساابت امللحقة: ق.إ.ج= ،دج700، مؤونة=دج28.400ق.إ.ج=

،  قيم اثبتة ملموسة قيد دج23.750، إ.ه=دج70.900معدات وأدوات ق.إ.ج= دج، 2.250مؤونة=

، دج50.325، معدات النقل ق.إ.ج=دج9.620، سندات الفروع=دج5.000االجناز:

، دج38.500، منتجات اتمة الصنع: ق.إ.جدج6.000، سندات مسامهة أخرى=دج24.000إ.ه=
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 دج،2.500، الصندوق=دج30.000، حقوق التنازل عن القيم الثابتة=دج1.225مؤونة=

 .دج34.200أراضي:

، نتيجة دج405، الرتحيل من جديد=دج8.000، أجور و ضرائب واجبة الدفعدج19.200احتياطات=

 ،دج25.200، قروض بنكية أخرى=دج12.630اخلسائر=، مؤونة االعباء و دج25.680الدورة الصافية=

،  املوردون واحلساابت دج190.000، رأس املال املدفوع=دج38.120قروض بنكية=

، الدولة: الضرائب دج17.000، موردو القيم الثابتة=دج18.070ديون أخرى=، دج41.100امللحقة=

 .دج3.600ديون استغالل= ،دج2.000، االعاانت اجلارية للبنك=دج12.000على النتائج=

 : املطلوب

 .اعداد امليزانية املالية حسب النظام احملاسيب املايل 

 .حتويل امليزانية املالية إ ى ميزانية وظيفية 
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امليزانية احملاسبية خاصة مبؤسسة حديثة النشأة بعد سنة واحدة من النشاط  :الثالث تمرينال

31/12/2017 
 311  235 األموال الدائمة 269  580 80  765 350  345 التثبيتات

 253  960 80  765 334  725 التثبيتات امللموسة
 أموال خاصة

915  247 

 190  000 مدفوعراس مال  34  200   0 34  200 أراضي

 19  200 احتياطات 141  285 33  015 174  300 تركيبات تقنية

   405 ترحيل من جديد 47  150 23  750 70  900 معدات وادوات

 25  680 نتيجة الدورة.ص 26  325 24  000 50  325 معدات نقل

 12  630 مؤو األعباء واخلس 5  000   0 5  000 قيم اثبتة م. قيد.إ

 63  320 ديون مالية ط أجل 15  620   0 15  620 التثبيتات املالية

 38  120 قروض بنكية 9  620   0 9  620 سندات الفروع

 25  200 قروض بنكية أخرى 6  000   0 6  000 سندات أ.للمسامهة

 101  770 اخلصوم اجلارية 143  425 4  175 147  600 األصول اجلارية

 99  770 سساتات غ دائنة 64  975 1  925 66  900 املخزوانت

 41  100 املوردون و.ح.م 27  700   700 28  400 مواد أولية

 8  000 أجور وضرائب.ود 37  275 1  225 38  500 منتجات اتمة.ص

 3  600 ديون استغالل 65  950 2  250 68  200 سساتات غ املدينة

قيم ث 35  950 2  250 38  200 الزابئن و ح.امللحقة  17  000 موردو ٌ

 12  000 الدولة: ض.ع.ن 30  000   0 30  000 حقوق التنازل.ع.ت

 18  070 ديون أخرى 12  500   0 12  500 خزينة االصول

 2  000 خزينة اخلصوم 10  000   0 10  000 البنك

 2  000 اإلعتمادات.ج.ب 2  500   0 2  500 الصندوق

 413  005 اجملموع 413  005 84  940 497  945 اجملموع
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 معلومات اضافية:

املؤسسة حتصلت على شاحنة عن طري  عقد متويل اجياري مع بداية نشاطها و مل تسجله حماسبيا، وفيما 

سنوات، تتبع املؤسسة 4، مدة العقد دج200.000يلي معلومات متعلقة ابلعقد: القيمة االصلية للعقد: 

 االهتالك اخلطي. 

 .دج8.120كية بقيمة: نقسط من القروض الب 2018ستسدد خالل سنة -2 

 ثلث مؤونة االابء و اخلسائر  غري مربر.   -3 

 النتيجة الصافية نصفها يضم ا ى االحتياطات ونصف الباقي يوزع غلى الشركاء. -4

من اجل  ح املوزعة عليهم حتت تصرف املؤسسة ملدة عامنيواف  الشركاء على وضع نصف االراب-5 

 استعماهلا يف متويل استثماراهتا.

علما ان البنك مل  دج1.800قامت املؤسسة يف وقت ساب  خبصم جمموعة من اوراق القبض بقيمة  -6 

 حيصلها بعد. 

                                %.                              30معدل الضريبة على االرابح  -7

 امليزاينية الوظيفية بعد اجراء التعديالت الالزمةاملطلوب: اعداد 
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 :الرابع تمرينال

 .التمرين الثالثمن اجل امليزانية الوظيفية املتوصل اليها يف حل 

 املطلوب القيام مبا يلي:

 .حساب مؤشرات التوازن املايل 

 التعلي  على التوازن املايل للمؤسسة انطالقا من املؤشرات املالية احملسوبة.

 نشاطها.اليك البياانت التالية اليت ختص مؤسسة صناعية يف عامها الثاين من التمرين اخلامس: 

 31/12/2015امليزانية احملاسبية يف امللحق األول: 

 اخلصوم االصول
 املبالغ البيان املبلغ الصايف اهتال ومؤو  املبلغ االمجايل البيان

 300.810 سساتات راس املال 259.900 65.250 325.150 القيم الثابتة
 89.000 راس املال املدفوع 8.250 4.250 12.500 قيم اثبتة غ ملموسة

 5.800 احتياطات 1.250 1.250 2.500 برامج معلوماتية

 5.222 الرتحيل من جديد 7.000 3.000 10.000 شهرة حمل

 120.000 نتيجة الدورة الصافية 199.000 61.000 260.000 قيم اثبتة ملموسة

 21.888 اعاانت االستثمار 120.000 30.000 150.000 مباين 

 1.400 مؤونة االعباء واخلسائر 34.000 26.000 60.000 معدت نقل

 45.000 قروض بنكية 45.000 5.000 50.000 معدات وادوات

 12.500 سندية قروض 52.650 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 52.650 قيم اثبتة مالية

 188.805 اخلصوم اجلارية 7.150 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7.150 سندات مسامهة
 100.000 لحقاتهماملورد و  45.500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45.500 أخرىسندات 

 60.000 الدفعوض.واجبةاجور  229.715 2.680 232.395 االصول اجلارية
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 3.555 زابئن دائنون 160.000 2.000 162.000 بضاعة

 11.000 موردو القيم الثابتة 22.170 680 22.850 الزابئن وملحقاته

 11.260 ضرائب على النتائج 1.555 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.555 موردون مدينون

 2.990 للبنك االعتمادات اجل. 880 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 880 االسحقوق التنازل عن 

   30.555 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30.555 حقوق أخرى خارج إس

 14.555 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14.555 احلساتات املالية

 489.615 اجملموع 489.615 67.930 557.545 اجملموع

 

 امللحق الثاين: 

املؤسسة مع بداية نشاطها حتصلت على شاحنة عن طري  عقد متويل اجياري ومل تسجله حماسبيا،  -1

 وفيما يلي املعلومات املتعلقة هبذا العقد:

  :دج80.000القيمة االصلية للشاحنة. 

  سنوات. 5مدة العقد 

 .2016من سندات املسامهة خالل سنة  دج2.050سيتم اسرتجاع ما قيمته:  -2

، علما أن البنك مل دج4.000قامت املؤسسة يف وقت ساب  خبصم جمموعة من اوراق القبض بقيمة:  -3

 حيصلها بعد.

نصف النتيجة الصافية يقسم مناصفة بني االحتياطات والشركاء علما ان ما مقداره ثلث قيمة االرابح  -4

 .2016املوزعة فقط سيسلم للشركاء خالل سنة 

 اخلسائر نصفها غري مربر.مؤونة األعباء و  -5
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 دج.15.000قسط من القروض البنكية بقيمة:  2016 تسدد املؤسسة خالل سنة -6

 .%30معدل الضريبة على االرابح:  -7

 معلومات مكملة متعلقة ابلنشاط: الثالثلحق امل

 املبالغ العناصر

 دج85.000 31/12/2014املخزون بتاريخ 

 دج980.000 رقم االعمال )نصفه آجل(

 دج750.000 مشرتايت البضاعة) ثلثها آجل(

 املطلوب:

  الالزمة.اعداد امليزانية الوظيفية بعد اجراء التعديالت 

 .حساب مؤشرات التوازن املايل 

 .حساب النسب املالية 

 النسب املالية احملسوبة.من املؤشرات و  التعلي  على التوازن املايل للمؤسسة انطالقا 
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 من دفاتر مؤسسة "خلدون" التجارية استخرجنا ارصدة احلساابت التالية: :سادسالتمرين ال

 املنتوجات )دج( االعباء )دج(

 420.000مشرتايت مستهلكة  60حـ

 110.000خدمات خارجية  61حـ

 90.000خدمات خارجية أخرى  62حـ

 250.000أعباء املستخدمني  63حـ

 70.000ضرائب ورسوم  64حـ

 130.000اعباء عملياتية أخرى  65حـ

 80.000أعباء مالية  66حـ

 160.000تخصصات اهتالكات ومؤوانت 68حـ

 420.000املبيعات من البضائع  700حـ

 310.000منتوجات عملياتية أخرى  75حـ 

 140.000منتوجات مالية  76حـ 

من املشرتايت املستهلكة متثل جمموع  %20إليك جدول توزيع االعباء حسب الوظيفة علما أن 

 608إ ى  602احلساابت من 

 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية وظيفة الشراء البيان

 608إ ى  602

61 +62 

63  +64 

68 

30% 

10% 

25% 

20% 

30% 

20% 

15% 

50% 

40% 

70% 

60% 

30% 
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  العمل املطلوب:

 .اعداد حساب النتائج حسب الطبيعة 

 .اعداد جدول اعادة ترتيب االعباء 

 .اعداد حساب النتائج حسب الوظيفة 

 من حساب النتائج حسب الوظيفة استخرجنا املعلومات التالية: :سابعالتمرين ال

 = رقم االعمال. %40هامش االمان 

  300.000مشرتايت البضائع املبيعة =  600احلساب. 

  =60.000أعباء وظيفة الشراء 

  =90.000اعباء الوظيفة التجارية 

 =110.000أعباء الوظيفة االدارية 

 =82.000املنتوجات العملياتية االخرى 

 = 22.000، االعباء املالية=28.000النتيجة املالية 

النتائج حسب الوظيفة علما أن معدل الضرائب على االرابح العادية =  : اعداد حسابالعمل املطلوب

25%. 
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 التمارين السابقةاالنشطة وول حل

 سل التمرين االول

 

 

 

 

 

 2018 جانفي 01الميزانية االفتتاحية بتاريخ: 

رقم 

 احلساب

رقم  املبالغ األصول 

 احلساب

 املبالغ اخلصوم

 

 

213 

218 

 

30 

 

512 

53 

 أصول غري جارية

 تثبيتات عينية

 بناءات )حمل جتاري(

 معدات مكتب

 أصول جارية

 بضاعة 

 أموال اخلزينة

 البنك

 الصندوق

 

 

250.000 

250.000 

 

150.000 

 

300.000 

100.000 

 

 

101 

 

164 

 

 

401 

 رؤوس األموال اخلاصة

 

 أموال االستغالل

 خصوم غري جارية

اقرتاضا تدى مؤسسات 

 القرض

 خصوم جارية

 واخلدماتموردو املخزوانت 

 

 

600.000 

 

400.000 

 

 

50.000 

 1.050.000 اجملموع 1.050.000 اجملموع
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 تعليل احلساتات

 جاينب االصول جاينب اخلصوم

 أموال اخلاصة

 دج600.000= أموال االستغالل

 الديون املالية

= اقرتاضات لدى مؤسسات القرض

 دج400.000

البضاعة اليت مل يسدد مثنها )على 

 احلساب(

=  موردو املخزوانت و اخلدمات

 دج50.000

اخلصوم = جمموع 

  دج.600.000+400.000+50.000

 دج25x % 1.000.000........=250.000= احملل التجاريقيمة 

 دج25x %1.000.000= 250.000= معدات املكتبقيمة 

 تسديد مثنها مع....اليت مت شراؤها 10x %1.000.000البضائع = 

 اليت مت شراؤها على احلساب. دج50.0000البضاعة=

 دج150.000البضاعة =.دج50.000+جد100.000جمموع قيم البضاعة= 

 4/3(100.000-250.000-250.000-دج 1.000.000) البنك =

 دج.300.000= 4/3(400.000=) 

 دج100.000=  4/1دج(400.000) =الصندوق 

جمموع االصول= 

 .دج100.000دج+300.000دج+150.000دج+250.000دج+250.000

 .دج1.050.000=جمموع االصول دج1.050.000=اخلصوم جمموع 
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 التمرين الثاين:سل 

   31/12/2017امليزاينية املالية يف 

 املبالغ اخلصوم ق.م.ص إ.ه و مؤوينة املبلغ االمجايل االصول

 311.235 الدائمة األموال 269.580 80.765 350.345 التثبيتات

 190.000 راس مال مدفوع 253.960 80.765 334.725 التثبيتات امللموسة

 19.200 احتياطات 34.200 - 34.200 أراضي

 405 ترحيل من جديد 141.285 33.015 174.300 تركيبات تقنية

 25.680 نتيجة الدورة.ص 47.150 23.750 70.900 معدات وادوات

 12.630 واخلس باءمؤو األع 26.325 24.000 50.325 معدات نقل

 38.120 قروض بنكية 5.000 - 5.000 قيم اثبتة م. قيد.إ

 25.200 قروض بنكية .أ 15.620 - 15.620 التثبيتات املالية

 101.770 اخلصوم اجلارية 9.620 - 9.620 سندات الفروع

 99.770 سساتات غ دائنة 6.000 - 6.000 سندات أ.للمسامهة

 41.100 املوردون و.ح.م 143.425 4.175 147.600 األصول اجلارية

 8.000 أجور وضرائب.ود 64.975 1.925 66.900 املخزوانت

 3.600 ديون استغالل 27.700 700 28.400 مواد أولية
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قيم ث 37.275 1.225 38.500 منتجات اتمة.ص  17.000 موردو ٌ

 12.000 الدولة: ض.ع.ن 65.950 2.250 68.200 حساابت غ املدينة

 18.070 ديون أخرى 35.950 2.250 38.200 الزابئن و ح.امللحقة

 2.000 خزينة اخلصوم 30.000 - 30.000 حقوق التنازل.ع.ت

 2.000 اإلعتمادات.ج.ب 12.500 - 12.500 خزينة االصول

   10.000 - 10.000 البنك

   2.500 - 2.500 الصندوق

 413.005 اجملموع 413.005 84.940 497.945 اجملموع

يعتمد هذا الرتتيب القانوين لعناصر امليزانية على أساس مبدأ السنوية للفصل بني العناصر اجلارية مالسظة: 

 و العناصر غري اجلارية إضافة إ ى:

  مت ترتيب عناصر األصول على أساس درجة السيولة. 

 اخلصوم على أساس آجال االستحقاق. ومت ترتيب عناصر 
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 اإلينتقال من امليزاينية املالية إىل امليزاينية الوظيفية. سل التمرين الثالث: 

  :31/12/2018امليزاينية الوظيفية بتاريخ 

 املبالغ  املوارد املبالغ االمجالية االستخدامات

 396.175 املوارد الدائمة 350.345 االستخدامات املستقرة

 332.855 اخلاصة األموال 334.725 التثبيتات امللموسة

 أراضي

 تركيبات تقنية

 معدات وأدوات

 معدات نقل

 قيم اثبتة ملموسة قيد االجناز

34.200 

174.300 

70.900 

50.325 

5.000 

 رأس املال املدفوع

 احتياطات

 الرتحيل من جديد

 نتيجة الدورة الصافية

 مؤونة االعباء و اخلسائر

 اهتالكات ومؤوانت

190.000 

19.200 

405 

25.680 

12.630 

84.940 

 63.320 ديون مالية طويلة 15.620 التثبيتات املالية

 سندات الفروع

 سندات أخرى للمسامهة

9.620 

6.000 

 قروض بنكية

 قروض بنكية اخرى

38.120 

25.200 

 101.770 املوارد اجلارية 147.600 االستخدامات اجلارية

 52.700 موارد االستغالل 105.100 استخدامات االستغالل

 مواد أولية

 منتجات اتمة الصنع

28.400 

38.500 

 املوردون و احلساابت امللحقة

 أجور و ضرائب واجبة الدفع

41.100 

8.000 
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 3.600 ديون أخرى لالستغالل 38.200 الزابئن و احلساابت امللحقة

 52.700 موارد خارج االستغالل 30.000 استخدامات خارج االستغالل

 موردو القيم الثابتة 30.000 التثبيتاتحقوق التنازل عن 

 الدولة: الضرائب على النتائج

 ديون أخرى

17.000 

12.000 

18.070 

 2.000 موارد اخلزينة 12.500 استخدامات اخلزينة

 البنك

 الصندوق

10.000 

2.500 

 2.000 االعتمادات اجلارية للبنك

 497.945 اجملموع 497.945 اجملموع 

 إجراء التعديالت الالزمة:سل التمرين الرابع:  

 :معدات النقل املتحصل عليها من عقد متويل اجياري 

 :دج إ ى حساب معدات نقل ضمن االستخدامات 200.000تضاف القيمة االمجالية للشاحنة

 املستقرة.

 = دج50.000= 4 / 200.000 قسط االهتالك 

 ( 31/12/2017-01/01/2017سنة من التشغيل من 1االهتالك املرتاكم=)50.000 x 1 =

 دج. تضاف إ ى حساب االهتالكات و املؤوانت ضمن األموال اخلاصة )املوارد الدائمة(.50.000

 =عقود االجيار التمويلي 167دج ظهر يف حساب 150.000=50.000 -20.000القيمة املتبقية:

 ضمن الديون املالية الطويلة )املوارد الدائمة(.
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  :دج38.120 القروض البنكية 

  تظهر ضمن موارد خارج االستغالل )املوارد اجلارية(.دج 8.120قيمة 

  :دج تبقى ضمن الديون املالية )موارد دائمة(.30.000= 8.120 – 38.120الباقي 

  :دج12.630مؤوينة االعباء واخلسائر 

 1/3 :يعد رحبا استثنائيا خيضع للضريبة و يعاجل كمايل:  غري مربردج 4.210) ثلث( املؤونة 

4.210 x 30% =1.263يضاف إ ى حساب الدولة، ضرائب على النتائج ضمن املوارد خارج  دج

 االستغالل.

4.210 x  70% =2.947 :دج ربح صايف يضم إ ى االحتياطات )أو يبقى ابمسه يف االموال اخلاصة

 اخلاصة(.مؤونة غري مربرة ضمن األموال 

 2/3  :ضمن األموال اخلاصة )موارد دائمة(. 15ويبقى على حاله يف حساب  مربر 8.420الباقي 

   :دج25.680النتيجة الصافية 

 50% :12.840.دج تضاف إ ى االحتياطات 

 50% :12.840 :دج توزع كما يلي  

 .)م خ إ(الشركاء، احلصص الواجب دفعها ضمن  457دج يظهر يف حساب  6.420: 50% 

 .)أ خ(ر يف حساب الرتحيل من جديد )أو يبقى ابمسه: نتيجة صافية يظهدج  6.420: 50% 

  :دج6.420الشركاء احلصص الواجب دفعها  

 دج تظهر يف الديون املالية )املوارد الدائمة(.3.210:  50%
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 دج تبقى على حاهلا ضمن املوارد خارج االستغالل.3.210 :50%

  :دج38.200ح/الزتائن:...... دج 1.800أوراق القبض 

فظ ابملسؤولية  أوراق القبض املخصومة وغري احملصلة: من الناحية املالية وابعتبار ان املؤسسة تبقى حتت

 س الزبون يتم التعامل معها على النحو التايل:كاملة يف حال افال

  :ت احلساابت امللحقة )استخداماحساب الزابئن و دج إ ى 1.800يضاف مبلغ االوراق املخصومة

 ن املؤسسة مل ختصم هذه األوراق.وكأ  االستغالل(

  :دج إ ى االعتمادات اجلارية للبنك) موارد اخلزينة( وهذا معناه أن 1.800يف املقابل يتم إضافة مبلغ

املبلغ احملصل عليه مقابل االوراق  يتم التعامل معه على انه دين نقدي قصري األجل إ ى ان حيصل البنك 

 حقوقه من الزبون.

 :دج. 134.940=  50.000+84.940جمموع االهتالكات واملؤوانت 

  :دج. 250.325= 200.000+ 50.325جمموع معدات النقل 

  :دج. 34.987=  2.947+ 12.840+ 19.200جمموع االحتياطات 

  :دج. 40.000= 1.800+ 38.200جمموع الزابئن واحلساابت امللحقة 

  :دج. 3.800= 1.800+ 2000جمموع االعتمادات اجلارية للبنك 

 

 

 



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 95 

 

 31/12/2017إعداد امليزاينية الوظيفية بتاريخ:   -1

 المبالغ الموارد المبالغ االجمالية االستخدامات 

 583  582 املوارد الدائمة  550  345 االستخدامات املستقرة

 534  725 التثبيتات العينية
 375  172 أموال خاصة

 190  000 راس مال مدفوع 34  200 أراضي

 34  987 احتياطات 174  300 تركيبات تقنية

 6  825 ترحيل من جديد 70  900 معدات وادوات

 134  940 اهتالكات ومؤوانت 250  325 معدات نقل

 8  420 مؤو األعباء واخلس 5  000 قيم اثبتة م. قيد.إ

 208  410 ديون مالية ط أجل 15  620 التثبيتات املالية

 30  000 قروض بنكية 9  620 سندات الفروع

6  000 سندات أ.للمسامهة  25  200 قروض بنكية أخرى 

 150  000 قروض عل عقد االجيار التمويلي    

 

 3  210 الشركاء: حصص واجب دفعها  

 116  163 موارد اجلارية 149  400 املوارد اجلارية

 52  700 موارد االستغالل 106  900 استخدامات االستغالل

 41  100 احلساابت امللحقةو املوردون  28  400 أولية مواد

 8  000 فعداجبة الو  أجور وضرائب 38  500 منتجات اتمة.ص

 3  600 ديون أخرى لالستغالل 40  000 الزابئن و ح.امللحقة
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 59  663 موارد خارج االستغالل    

 االستغالل ستخدامات خارجا
قيم ث 30  000  17  000 موردو ٌ

 13  263 الدولة: ض.ع.ن 30  000 التنازل.ع.ت حقوق

 18  070 ديون أخرى 12  500 استخدامات اخلزينة 

 8  120 قروض بنكية 10  000 البنك

 3  210 الشركاء: حصص واجب دفعها 2 500 الصندوق

 3  800 موارد اخلزينة    

 3  800 اإلعتمادات.ج.ب    

 699  745 اجملموع 699  745 اجملموع

 

 :امسسل التمرين اخل

 : التعديالت الالزمة -1

معدات النقل املتحصل عليها من خالل عقد اجياري: قسط االهتالك =  -1

 .دج16.000=80.000/5

  =دج140.000دج = 80.000دج+ 60.000معدات النقل 

 = يضاف إ ى حساب االهتالكات واملؤوانت ضمن  دج32.000=2× 16.000االهتالك املرتاكم

 االموال اخلاصة.
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  =عقود االجيار 167تظهر يف حساب دج 48.000دج =32.000 – 80.000القيمة املتبقية :

 التمويلي ضمن الديون املالية طويلة االجل.

 سندات املسامهة:  -2

 7.150استخدامات خارج االستغالل. دج2.050                                     دج 

 استخدامات مستقرة. دج5.100                                                

 أوراق جتارية خمصومة وغري حمصلة:  -3

  = دج.4000دج+ 22.850أوراق القبض                        حـ الزابئن 

 دج.4.000دج+ 2.990البنكية اجلارية=االعتمادات                                           

 :الصافية النتيجة -4

 تضاف إ ى االحتياطات دج30.000: %50      دج  60.000: %50  دج   120.000: النتيجة الصافية

 .دج30.000: 50%                                                        

                                                                 1

3
 موارد خارج االستغالل. دج10.000  

                                                                 2

3
 ديون مالية طويلة. دج20.000  

 من جديد. دج        الرتحيل60.000: %50    دج   120.000: النتيجة الصافية

 

 اخلسائر:مؤوينة االعباء و  -5

 :ضمن االموال اخلاصة. 15دج تبقى على حاهلا. حـ/700:%50  دج         1.400 املؤونة 

 فيعد رحبا استثنائيا خيضع للضريبة كما يلي:غري مربر دج 700:50%                              
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 موارد خ إدج ضرائب على النتائج 210=0,3× دج700                                     

 دج ربح صايف يضم إ ى االحتياطات.490=0,7× دج700                                     

 القروض البنكية: -6

 :االستغالل.قروض بنكية موارد خارج دج 15.000دج               45.000القروض البنكية 

 تبقى على حاهلا ضمن الديون املالية الطويلة.دج 30.000                                     
 

 =دج.99.930= 32.000+67.930االهتالكات واملؤوانت 

  =دج.36.290= 490+30.000+5.800االحتياطات 

  =دج.11.470= 210+ 11.260الدولة الضريبة على النتائج 
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 31/12/2015امليزاينية الوظيفية بتاريخ:  -2

 املبالغ املوارد املبالغ االمجالية االستخدامات

 423.530 املوارد الدائمة 403.100 االستخدامات الدائمة

 313.030 املوارد اخلاصة 12.500 التثبيتات غ ملموسة

 89.000 راس املال املدفوع 2.500 برامج معلوماتية

 36.290 احتياطات 10.000 شهرة حمل

 65.222 الرتحيل من جديد 340.000 التثبيتات امللموسة

 21.888 اعاانت االستثمار 150.000 مباين

 700 مؤونة االعباء واخلسائر 140.000 معدات نقل

 99.930 اهتالكات ومؤوانت 50.000 معدات وادوات

 110.500 ديون مالية طويلة 50.600 التثبيتات املالية

 30.000 قروض بنكية 5.100 مسامهة  سندات

 12.500 قروض سندية 45.500 سندات أخرى

 48.000 قروض على عقود االجيار التمويلي 238.445 االستخدامات اجلارية

 20.000 الشركاء: حصص واجبة الدفع 190.405 استخدامات االستغالل

 218.015 املوارد اجلارية 162.000 بضاعة

 163.555 موارد االستغالل 26.850 امللحقة الزابئن واحلساابت

 100.000 املورد واحلساابت امللحقة 1.555 موردون مدينون



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 100 

 

 60.000 اجور وضرائب واجبة الدفع 33.485 استخدامات خ االستغالل

 3.555 زابئن دائنون 880 التثبيتاتحقوق التنازل عن 

 47.470 موارد خارج االستغالل 30.555 حقوق أخرى خ االستغالل

 11.000 موردو القيم الثابتة 2.050 سندات مسامهة

 11.470 الدولة: ضرائب على النتائج 14.555 استخدامات اخلزينة

 15.000 قروض بنكية  

 10.000 الشركاء: حصص واجبة الدفع

 6.990 موارد اخلزينة

 6.990 اعتمادات جارية للبنك

 641.545 املوارد جمموع 641.545 جمموع االستخدامات

 

 سساب املؤشرات املالية: -3

 التعليق القيمة املؤشر

FRng = Rd – Es  20.430 املال العامل الصايف االمجايل موجب وهذا مؤشر جيد مبدئيا ابلنسبة  رأس

للمؤسسة و يشري إ ى ان املوارد الدائمة قد غطت ابلكامل االستخدامات 

موجه لتمويل  دج20430املستقرة وسجلت فائضا)هامش امان( قدره 

 االستخدامات اجلارية.

BFRex=Eex – 26.850  وهذا  دج26850تولد عن النشاط العادي للمؤسسة احتياجا ماليا قدره
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Rex  راجع عادة إ ى أن آجال دوران كل من املخزون و احلقوق أبطأ من آجال

 دفع املوردين.

BFRhex=Ehex – 

Rhex 

للمؤسسة)االنشطة غري الدورية( موردا ماليا قدره  أنتج النشاط غري العادي 13.985-

 وهذا ما خيفف من حدة العجز يف السيولة الساب . دج13985

BFRng=BFRex 

+ BFRhex 

املؤسسة يف حاجة إ ى موارد مالية إضافية لتغطية احتياج انشطتها  12.865

 دج.12865االستغاللية قدره 

TN= FRng – 

BFRng 

املؤسسة حققت خزينة صافية موجبة أي ان استخدامات اخلزينة) النقد وما  7.565

كمه املتواجد يف خزائن و احلساابت اخلزينة للمؤسسة( أكرب من مزارد يف ح

اخلزينة، أو مبعىن آخر)من املعادلة الرئيسية للخزينة الصافية( فإن رأس املال 

 دج7565العامل الصايف االمجايل يغطي احتياجاته مع فائض قدره 

 سساب النسب املالية: -4

 التعليق القيمة النسبة

 املايلينسب اهليكل 

 ينسبة تغطية االستخدامات املستقرة

  املوارد الدائمة
BFRex +  االستخدامات املستقرة

 

هذه النسبة أقل من املعدل االمثل هلا وهو الواحد الصحيح  0,98

ما يعين أن رأس املال العامل الصايف االمجايل يغطي 

موجب( ولكنه ال FRng االستخدامات املستقرة )الن

( وعموما فان BFRexاالحتياج اهليكلي )غطي ابلكامل 

هذه النسبة قريبة جدا من الواحد، ولكن ينبغي على املؤسسة 
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مبدئيا تدعيم راس ماهلا العامل و عدم االعتماد على الفائض 

( كما ورد يف حتليل BFRhexالذي يوفره استثناءا )

 التوازن املايل الساب .

 

 

 ينسبة االستداينة

+موارد اخلزينة = ةاملالي   الديون 
  األموال اخلاصة

نسبة جيدة تشري إ ى مديونية ضعيفة، حيث ال متثل الديون  0,37

املالية وموارد اخلزينة سوى ثلث األموال اخلاصة، وهو ما يعين 

استقاللية اكرب للمؤسسة يف اختاذ قراراهتا املالية من جهة ومن 

 جهة أخرى القدرة على طلب املزيد من القروض.

 السيولةينسب 

 ينسبة السيولة العامة

 االستخدامات اجلارية =
   املوارد اجلارية

هذه النسبة جيدة وهي تشري إ ى ان االستخدامات اجلارية  1,09

تغطي وتزيد املوارد اجلارية، ما يعين حتقي  املؤسسة لرأس مال 

 عامل موجب، وهو شرط أساسي للوصول إ ى التوازن املايل.

 السريعةينسبة السيولة 

  االستخدامات اجلارية−املخزوانت=
   املوارد اجلارية

نسبة تقع يف اجملال االمثل، وتعين ان املؤسسة إبمكاهنا سداد  0,35

من التزاماهتا العاجلة دون انتظار بيع تخزوانهتا، أي  35%

اعتمادا على املتاحات النقدية املوجودة حبوزهتا وكذا حقوقها 

 على الغري املتأتية من األنشطة العادية و االستثنائية.

املؤسسة ليس مبقدورها سوى نسبة ضعيفة وتشري إ ى ان  0,06 ينسبة السيولة اجلاهزة

من ديوهنا اجلارية، يف حني من  %6التسديد الفوري لـ
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  استخدامات  اخلزينة=
 .%30و %20املفروض ان تكون هذه النسبة بني    املوارد اجلارية

 ينسب النشاط

 مدة االستياج يف راس املال العامل

 =360 ×
 BFRex  

   رقم االعمال

يدل هذا املعدل على ان االحتياج االساسي للمؤسسة وهو  9,86

( ال BFRexيف رأس املال العامل لالستغالل)االحتياج 

 أايم من رقم أعماهلا وهذا املعدل جيد.10ميثل إال حوايل 

 معدل دوران البضاعة/املواد االولية

  تكلفة شراء البضاعة أو املواد االولية = 
   متوسط املخزون

يشري هذا املعدل غلى ان املؤسسة هلا عدد مرات دوران  6,07

 مرات خالل السنة.6قدره تخزون البضاعة 

 دج123500 .2÷متوسط املخزون= )تخزون أول مدة + تخزون آخر املدة( 

 

 مدة دوران املخزون

 )مدة تصريف املخزون(  

  = 360 

   معدل دوران املخزون

 59يعين هذا املؤشر ان املؤسسة هلا فرتة ختزين متوسطة قدرها  59,30

يوم من اجل  59حوايل يوما، أو ميكن القول اهنا حتتاج إ ى 

 تصريف تخزوهنا من البضاعة.

 

=  مدة التحصيل

360 ×
   الزابئن+أوراق القبض

   رقم االعمال السنوي اآلجل

 يوم من اجل ترصيد ديون عمالءها. 20حتتاج املؤسسة إ ى  19,72

 معدل دوران احلساتات املدينة

  رقم االعمال السنوي اآلجل = 
   الزابئن+أوراق القبض

تعين هذه النسبة ان املؤسسة حتول حساابت الزابئن و أوراق  18,24

 مرة خالل السنة. 18القبض إ ى نقدية يف املتوسط 



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 104 

 

 مدة التسديد

 =360 ×
  املوردون+أوراق الدفع
   املشرتايت السنوية اآلجلة

يوم قبل ان تسدد  144تستفيد املؤسسة من فرتة قدرها  144

مورديه، وابلنظر إ ى املدة اليت متنحها مشرتايهتا اآلجلة لصاحل 

يوم تقريبا، فان املؤسسة تستفيد من  20لعمالئها و املقدرة ب

 فارق املدتني لصاحلها وهو االمر املطلوب.

 معدل دوران احلساتات الدائنة

 املشرتايت السنوية اآلجلة = 
   املوردين+أوراق الدفع

مشرتايهتا على احلساب يف تعين هذه النسبة ان املؤسسة تدفع  2,5

 املتوسط مرتني ونصف خالل السنة.

 ينسب الرحبية

 معدل املردودية التجارية

 =100 ×
  األرابح الصافية 

   املبيعات

عن كل  دج0,1224حتق  املؤسسة صايف هامش ربح قدره 12,24

 دج من املبيعات.1

 معدل املردودية املالية

 =100 ×
  األرابح الصافية 
   األموال اخلاصة

وهوما  %38,33حتق  املؤسسة عائدا على حقوق امللكية قدره  38,33

دج دفعه املسامهون يف رأس مال املؤسسة نتج عنه 1يعين ان كل 

، وهذه النسبة رغم ارتفاعها فإنه ال بد دج0,3833ربح قدره 

من معلومات إضافية عن النشاط و املنافسني من أجل احلكم 

 عليها.

 املردودية اإلقتصاديةمعدل 

 =100 ×
  األرابح الصافية 

  جمموع االستخدامات
 

وهو ما يعين  %18,7حتق  املؤسسة عائدا على االصول قدره  18,70

دج موظف يف استخدامات املؤسسة نتج عنه ربح قدره 1ان كل 

 دج.0,187
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 إعداد سساتات النتائ: سسب الطبيعة  :السادسسل التمرين 

 Nالسنة  البيان

 املبيعات من البضائع

 اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزن

 اإلنتاج املثبت

 اعاانت االستغالل

420.000 

××××××× 

××××××× 

×××××× 

 420.000 اينتاج السنة املالية -1

 املشرتايت املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية

420.000 

200.000 

 620.000 استهالك السنة املالية -2

  200.000 - (2-1املضافة لالستغالل )القيمة  -3

 أعباء املستخدمني

 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

250.000 

70.000 

 520.000 - امجايل فائض االستغالل -4

 املنتوجات العملياتية االخرى

 االعباء العملياتية االخرى

 املخصصات لالهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة

 القيمة واملؤوانتاسرتجاع على خسائر 

310.000 

130.000 

160.000 

×××××× 

 500.000 - النتيجة العملياتية -5

 140.000 املنتوجات املالية
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 االعباء حسب الوظائفإعداد جدول إعادة ترتيب 

 وظيفة االدارة الوظيفة التجارية وظيفة الشراء اجملموع املوزع البيان

 608إ ى  602حـ/

 62و حـ 61حـ 

 64حـ +  63حـ 

 68حـ 

84.000 

200.000 

320.000 

160.000 

25.200 

20.000 

80.000 

32.000 

25.200 

40.000 

48.000 

80.000 

33.600 

140.000 

192.000 

48.000 

 413.600 193.200 157.200 764.000 اجملموع

 

 

 (80.000) االعباء املالية

 60.000 النتيجة املالية -6

 440.000 - (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب) -7

 ×××××× الضرائب الواجب دفعها عن النتائ: العادية

 ×××××× الضرائب املؤجلة )تغريات( عن النتائ: العادية

  440.000 - النتيجة الصافية لألينشطة العادية -8

 ××××× منتوجات –عناصر غري عادية 

 ××××× أعباء –عناصر غري عادية 

 ××××× النتيجة غري العادية -9

 440.000 - صايف النتيجة املالية -10
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 :إعداد سساب النتائ: سسب الوظيفة

 (+ جمموع اعباء وظيفة الشراء.600كلفة املبيعات= مشرتايت البضائع املبيعة )حـ

 دج.493.200=  157.200( + 0,8× 420.000)كلفة املبيعات = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nالسنة  البيان

 رقم االعمال

 كلفة املبيعات

420.000 

493.200 

 73.200 - هامش الربح االمجايل

 املنتوجات العملياتية االخرى

 التكاليف التجارية

 االعباء االدارية

 االعباء العملياتية االخرى

 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤوانت

310.000 

193.200 

413.600 

130.000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 500.000 - النتيجة العملياتية -

 140.000 املنتوجات املالية

 (80.000) االعباء املالية

 60.000 النتيجة املالية -

 440.000 - (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب) -

  440.000 - العاديةالنتيجة الصافية لألينشطة  -

 440.000 - صايف النتيجة املالية -



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 108 

 

 

  :سابعسل التمرين ال

 (+ جمموع أعباء وظيفة الشراء.600كلفة املبيعات= مشرتايت البضائع املبيعة)حـ

 .دج360.000= 60.000+ 300.000= كلفة املبيعات

 رقم االعمال. %40هامش الربح االمجايل= 

 كلفة املبيعات.  –هامش الربح االمجايل = رقم االعمال  

 كلفة املبيعات.  –رقم االعمال= رقم االعمال  40%

 رقم االعمال. %60كلفة املبيعات = 

 دج.600.000= 0,6 ÷ 360.000= 0,6 ÷= كلفة املبيعات رقم االعمال

 دج.240.000= 600.000× 0,4رقم االعمال =  0,4=  هامش الربح االمجايل

 دج.192.000=240.000×  %80هامش الربح االمجايل =  %80 = النتيجة العملياتية

أعباء الوظيفة التجارية  –النتيجة العملياتية= هامش الربح االمجايل+ املنتوجات العملياتية االخرى 

 (.78)حـاالعباء العملياتية االخرى +  –واالدارية 

هامش الربح االمجايل +  –العملياتية  النتيجةاالعباء العملياتية االخرى =  –املنتوجات العملياتية االخرى 

 .اعباء الوظيفة التجارية واالدارية
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 200.000+240.000-192.000= االعباء العملياتية االخرى –املنتوجات العملياتية االخرى 

 .دج 00152.0=                                                               

 دج82.000االعباء العملياتية = لدينا: 

 دج234.000=  82.000+152.000=  املنتوجات العملياتية

 Nالسنة  البيان

 رقم االعمال

 كلفة املبيعات

600.000 

360.000 

 240.000 هامش الربح االمجايل

 املنتوجات العملياتية االخرى

 التكاليف التجارية

 االعباء االدارية

 العملياتية االخرىاالعباء 

 اسرتجاع على خسائر القيمة واملؤوانت

234.000 

90.000 

110.000 

82.000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 192.000 النتيجة العملياتية -

 50.000 املنتوجات املالية

 (22.000) االعباء املالية

 28.000 املاليةالنتيجة  -

 220.000 (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب) -

 55.000 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
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 165.000 النتيجة الصافية لألينشطة العادية -

 165.000 صايف النتيجة املالية -
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 ملخص للمعادالت والنسب حلساب كل من:
مؤشرات التوازن املايل والنسب املالية وسساتات النتائ: إضافة إىل درجات الرفع املايل  

 والتشغيلي والرفع املشرتك
 مؤشرات التوازن

FRng FRng = Rd - Es  
FRng FRng=(Eex+Ehex+Et)-(Rex+Rhex+Rt) 
BFRex BFRex=Eex – Rex 

BFRhex BFRhex=Ehex – Rhex 

BFRg BFRg=BFRex + BFRhex 

TN TN=Et – Rt 

TN TN= FRng – BFRng 

 النسب املالية
 ينسب اهليكل املايل:أوال: 

  املوارد الدائمة= ينسبة تغطية االستخدامات املستقرة
𝐁𝐅𝐑𝐞𝐱+االستخدامات املستقرة  

  الديون املالية+موارد اخلزينة= ينسبة االستداينة
  األموال اخلاصة

 مدة تسديد الديون املالية
 القدرة على الوفاء()

  الديون املالية=
𝐂𝐀𝐅 

 

 طريقة اجلمع:
CAF 

 
CAF 

 ايرادات حمسوبة. –= نتيجة الدورة+ مصاريف حمسوبة 
= نتيجة الدورة+ تخصصات االهتالك+ املؤوانت ونواقص القيمة+ ق م 

 –االسرتجاع عن نواقص القيمة واملؤوانت  –ص للتثبيتات املتنازل عنها 
القسط احملول من إعاانت  –سعر التنازل عن التثبيتات التنازل عنها 

 االستثمار لنتيجة الدورة.
طريقة 
 CAFالطرح:

 = الفائض االمجايل لالستغالل +ايرادات حمصلة +مصاريف مسددة

 ينسب السيولة: :اثينيا



الدكتور: دويس عبد القادر                                                                       التسيير املالي                                                    

 

 112 

 

  االستخدامات اجلارية= ينسبة السيولة العامة
   املوارد اجلارية

  االستخدامات اجلارية−املخزوانت= السيولة السريعة ينسبة
   املوارد اجلارية

  استخدامات  اخلزينة= ينسبة السيولة اجلاهزة
   املوارد اجلارية

 ينسب النشاط :اثلثا
× 360=  مدة االستياج يف راس املال العامل

 BFRex  

   رقم االعمال
  تكلفة شراء البضاعة أو املواد االولية =  دوران البضاعة/املواد االوليةمعدل 

   متوسط املخزون

  تكلفة انتاج املنتجات املباعة =  دوران املنتجات التامةمعدل 
   متوسط املخزون

 .2÷= )خمزون أول مدة + خمزون آخر املدة(  متوسط املخزون
مدة دوران املخزون )مدة تصريف 

 املخزون(  
 = 𝟑𝟔𝟎 

   معدل دوران املخزون

× 𝟑𝟔𝟎=  مدة التحصيل
   الزابئن+أوراق القبض

   رقم االعمال السنوي اآلجل

  رقم االعمال السنوي اآلجل =  معدل دوران احلساتات املدينة
   الزابئن+أوراق القبض

× 360=  مدة التسديد
  املوردون+أوراق الدفع
   املشرتايت السنوية اآلجلة

 املشرتايت السنوية اآلجلة =  معدل دوران احلساتات الدائنة
   املوردين+أوراق الدفع

 رابعا ينسب الرحبية:
× 𝟏𝟎𝟎=  معدل املردودية التجارية

  األرابح الصافية 
   املبيعات

× 𝟏𝟎𝟎=  معدل املردودية املالية
  األرابح الصافية 
   األموال اخلاصة
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× 𝟏𝟎𝟎=  معدل املردودية اإلقتصادية
  األرابح الصافية 

  جمموع االستخدامات
 

 سساتات النتائ:
 (62+سـ61+سـ60)سـ -(74+سـ73+سـ72+سـ70)سـ  القيمة املضافة لالستغالل=
 64ســـ– 63ســــ -القيم املضافة لالستغالل  فائض االستغالل االمجايل=

 68سـ  – 65سـ  -78+سـ  75الفائض االمجايل لالستغالل+ سـ  النتيجة العملياتية=
  66سـ  – 76سـ  املالية = النتيجة

 النتيجة العملياتية + النتيجة املالية  النتيجة العادية قبل الضريبة =
النتيجة الصافية لألينشطة 

 العادية=
 692)سـ –(698أو سـ  695)سـ –النتيجة العادية قبل الضريبة

 (.693أوسـ 
 .67سـ  – 77سـ  النتيجة غري العادية =

 .النتيجة الصافية لألينشطة العادية + النتيجة غري العادية الصافية=ينتيجة السنة املالية 

 الرفع المالي والتششغيلي والرفع المشترك

 الرفع التششغيلي

  نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة و الضريبة=   =درجة الرفع التشغيلي. 1
نسبة التغري يف حجم املبيعات   

 :=درجة الرفع التشغيلي.2
 

اهلامش االيرادي للوحدة ×  كمية املبيعات قبل الزايدة

التكاليف الثابتة − اهلامش االيرادي للوحدة) × كمية املبيعات قبل الزايدة
 

 قيمة املبيعات بعد الزايدة−التكاليف الثابتة =  الرفع التشغيلي. 3

صايف الربح قبل الفوائد و الضريبة(بعد الزايدة)
 

 الثابتة + التكاليف املتغرية.التكاليف  التكاليف الكلية = 
 سعر البيع. ×املبيعات  االيرادات الكلية=

 التكاليف الكلية. –االيرادات الكلية  الربح =
 التكاليف املتغرية عند نقطة التكلفة املتغرية للوسدة=  

املبيعات عند نفس النقطة
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 الرفع املايل
 نسبة التغري يف عائد السهم العادي درجة الرفع املايل= .1

نسبة التغري يف صايف الربح قبل الفائدة والضريبة
 

 صايف الربح قبل الفائدة والضريبة درجة الرفع املايل= .2

صايف الربح قبل الضريبة
 

 الرفع املشرتك
 نسبة التغري يف عائد السهم العادي   .درجة الرفع املشرتك= 1

 .نسبة التغري يف حجم املبيعات

التكاليف الثابتة ع املشرتك  =.درجة الرف2 −  قيمة املبيعات 
صايف الربح قبل الفوائد و الضريبة
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 قائمة اجلداول واألشكال

 قائمة اجلداول

 الصفحة العنوان الرقم

 09 االنتقال من امليزانية املالية إ ى امليزانية الوظيفية 01
 48 جدول حساابت النتائج 02
 54 االعباء حسب الوظائف ملؤسسة جتاريةجدول اعادة ترتيب  03
 57 حساب النتائج حسب الوظيفة مؤسسة جتارية 04
 61 جدول اعادة ترتيب االعباء حسب الوظائف ملؤسسة انتاجية 05

 قائمة االشكال

 الصفحة العنوان الرقم

 04 امليزانية املالية املختصرة 01
 07 كتل امليزانية املالية املختصرة " ب" 02
 08 دوريت التمويل واالستغالل واالستثمار 03
 28 التوازن املايل األدىن  04
 28 االمجايل رأس املال العامل الصايف 05
 29 االحتياج يف رأس املال العامل 06
 31 حاالت اخلزينة الصافية 07
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 احملتوايت فهرس
 01 مقدمة

 (18إلى  02) من                                                                    املحور األول: مدخل للتسيير املالي
1  
2 
4 
5 
6 

 ................................................تعريف الوظيفة املالية
 .................................................تعريف التسيري املايل
 ...............................................أهداف التحليل املايل

 ..................................االطراف املستفيدة من التحليل املايل
 ....................................الواثئ  املستعملة يف التحليل املايل

02 
02 
02 
03 
03 

7 
8 
9 

10 
11 
 
 

12 

 .....................................................امليزانية الوظيفية
 ...............................................تعريف امليزانية الوظيفية

 ...............................الفرق بني امليزانية املالية وامليزانية الوظيفية
 ..........................ةاالنتقال من امليزانية املالية إ ى امليزانية الوظيفي

 .....................كيفية اعادة ترتيب عناصر من داخل وخارج امليزانية
 ....................كيفية اعادة ترتيب عناصر من داخل امليزانية   -
 ....................كيفية اعادة ترتيب عناصر من خارج امليزانية   -

 ................................................خطوات التسيري املايل

07 
07 
08 
09 
11 
11 
12 
13 

 (24إلى  19) من                                                                  املحور الثاني: تحليل القوائم املالية
13 
14 
 
 

15 

 .................................................ادوات التحليل املايل
 حتليل التغري واإلجتاه

 التحليل الرأسي -
 التحليل األفقي  -

 .............................................. حتليل النسب احملاسبية

19 
20 
20 
21 
22 
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 23 ..................................................حتليل نقطة التعادل 16
 املحور الثالث: دراسة امليزانية :                                 

 (46إل 25) من                                   دراسة التوازنات باستخدام املؤشرات والنسب املالية

 
17 
 
 
 

18 
19 
20 
21 

 الفرع األول: دراسة التوازن املايل تاستخدام مؤشرات التوازن املايل
 ...............................................مؤشرات التوازن املايل 

 .....................FRngرأس ملال العامل الصايف اإلمجايل   -
 .........................BFRاالحتياج يف رأس املال العامل   -
 ........................................TNاخلزينة الصافة   -

 ..............................................التوازن املايل تشخيص 
 ..................................................تعريف التوازن املايل
 ..................................................شروط التوازن املايل

 .................................كيفية عالج االختالل يف التوازن املايل

25 
25 
26 
29 
30 
33 
33 
33 
35 

 
22 
23 
24 
 
 
 
 

25 

 .................الفرع الثاين: دراسة التوازن املايل ابستخدام النسب املالية
 ................................................تعريف النسب املالية 

 ..................................................أمهية النسب املالية
 ..................................................أنواع النسب املالية

 ..........................................نسب اهليكل املايل  -
 ...............................................نسب السيولة  -
 ..............................................نسب النشاط  -
 ................................................نسب الرحبية  -

 ........................................شروط استخدام النسب املالية

36 
36 
37 
37 
37 
40 
42 
45 
46 
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 (66إلى 47)               الرابع: دراسة حساب النتائج حسب الطبيعة وحسب الوظائف املحور 
 
26 
27 
28 

 ......................الفرع األول: دراسة سساب النتائ: سسب الطبيعة
 .............................................تعريف حساابت النتائج

 .......................................شكل جدول حساابت النتائج
 ...................حتليل عناصر جدول حساابت النتائج حسب الطبيعة

47 
47 
48 
49 

 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

 الفرع الثاين: دراسة سساب النتائ: سسب الوظائف
 .....................سساب النتائ: سسب الوظيفة يف املؤسسة التجارية 

 .........................................الوظائف يف املؤسسة التجارية
 ........يف املؤسسة التجارية جدول اعادة ترتيب االعباء حسب الوظائف

 .....................حساب النتائج حسب الوظيفة يف املؤسسة التجارية
 .....................سساب النتائ: سسب الوظيفة يف املؤسسة االينتاجية 

 ........................................الوظائف يف املؤسسة االنتاجية
 .......جدول إعادة ترتيب االعباء حسب الوظائف يف املؤسسة االنتاجية 
 ...................حساب النتائج حسب الوظيفة يف املؤسسة االنتاجية 

54 
54 
54 
55 
57 
61 
61 
61 
63 

 ( 77إلى  67)من                 املحور الخامس: الرفع املالي:  الرافعة املالية والرافعة التشغيلية
38 
39 
40 
41 
42 
43 

 .................................................التحليل املايل ابلرفع
 ..................................................تعريف حتليل الرفع

 ..........................................الفرع األول: الرافعة التشغيلية
 ............................. (DOL)طريقة اجياد درجة الرفع التشغيلي

 .....................مثال تطبيقي حول طرق اجياد درجة الرفع التشغيلي
 .................................العوامل املؤثرة يف درجة الرفع التشغيلي

67 
67 
68 
68 
69 
72 

 72 ..............................................الرافعة املاليةالفرع الثاين:  44
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45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

 ................................DFLمؤشرات ارتفاع درجة الرفع املايل 
 ........................................DFLطرق اجياد درجة الرفع املايل

 .........................مثال تطبيقي حول طرق اجياد درجة الرفع املايل
 ............................................الفرع الثالث: الرفع املشرتك

 .................................................تعريف الرفع املشرتك
 ................................... DCLطرق اجياد درجة الرفع املشرتك 

 .......................مثال تطبيقي حول طرق اجياد درجة الرفع املشرتك

72 
73 
73 
75 
76 
76 
77 

 (110إىل  78) أينشطة ومتارين حملولة
 ملخص للمعادالت والنسب حلساب كل من:

 التوازن املايل والنسب املالية مؤشرات 
  حساابت النتائج 
 درجات الرفع املايل والتشغيلي والرفع املشرتك 

111 
 

 .....................................................قائمة اجلداول واألشكال
 ..............................................................احملتوايت فهرس
 ................................................................املراجع قائمة

115 
116 
120 
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