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  المقدمة

يعد التحليل املايل من أهم الوسائل اليت ميكن من خالهلا حتديد و تقييم البدائل اإلسرتاتيجية 

املختلفة و ذلك بتمكني اإلدارة من استغالل الفرص املتاحة و جتنب التهديدات اليت تواجهها و 

  .تأثري مباشر يف خيار املؤسسة االسرتاتيجيلذلك 

و يعترب التحليل املايل من أهم األدوات اليت يستعني �ا متخذ االقرار املايل ، أو أي طرف آخر 

له مصلحة ، و ال تقتصر أمهية التحليل املايل على إدارة الشركة وحدها ، بل تتعدى ذلك إىل 

تطلب احلصول على أدق املعلومات عن املؤسسة و مدى مسامهيها و دائنينها ، ملا هلم من مصاحل ت

سالمة مركزها املايل ، األمر الذي ال ميكن الوصول إليه إال من خالل استعمال أدوات حتليلية مناسبة 

من قبل حمللني قادرين على التعامل مع املعلومات املتاحة ، و مدى ترابطها ، و األمهية النسبية لكل 

  .بند من بنودها

�دف من خالل هذه املطبوعة إىل ترسيخ املفاهيم و املبادئ املتعلقة بالتحليل املايل  و هلذا

لطلبة العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، من خالل تقسيمنا هلذا البحث إىل إحدى عشر 

  .حمورا
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  عموميات حول التحليل المالي: المحور األول

التشخيص  املايل للمؤسسة خالل دورة إنتاجية معينة أو خالل عدة يعترب التحليل املايل عملية 

دورات ، و يهتم به عدة جهات تسعى ملعرفة الوضعية املالية للمؤسسة و الوقوف على املركز املايل 

  .من خالل حتديد نقاط القوة و الضعف الداخلية من أجل بناء االسرتاتيجيات املالية للمؤسسة

  :يـ مفهوم تحليل المال 1

  : 1وردت عدة تعاريف للتحليل املايل ميكن أن نذكر أمهها يف ما يلي

  التحليل املايل عبارة عن معاجلة منظمة للبيانات املتاحة �دف احلصول على معلومات

تستعمل يف عملية اختاذ القرار و تقييم أداء املؤسسات يف املاضي و احلاضر و توقع ما 

 ستكون عليه يف املستقبل؛

  املايل يف جوهره ال خيرج عن الدراسة التفصيلية للبيانات املالية و االرتباط فيما بينها ، التحليل

و إثارة األسئلة حول مدلوال�ا يف حماولة تفسري األسباب اليت أدت إىل ظهور هذه البيانات 

بالكيفيات ، اليت هي عليها ، مما يساعد على اكتشاف نقاط القوة و الضعف يف السياسات 

 ية ، املختلفة اليت يعمل املشروع على إظهارها؛املال

    كما ميكن تعريف التحليل على أنه تشخيص للوضعية املالية للمؤسسة من خمتلف جوانبها

بتاريخ معني عادة هو تاريخ إقفال القوائم املالية ، من أجل حتديد نقاط الضعف و البحث 

 .2حفاظ عليها و تدعيمها مستقبالعن أسبا�ا و معاجلتها ،  و كذا حتديد نقاط القوة لل

 

                                                             
، ص  2009، الطبعة األوىل ،  األردن، إثراء للنشر و التوزيع ، عمان ـ  "المالي االتجاهات الحديثة في التحليل " ـ وليد ناجي احليايل ،   1

13.  
 16، ص  2010، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  "التسير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " : ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود   2

.  
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   املالية لتقييم الوضع املايل و األداء التشغيلي للمؤسسة ، من  اإلدارةيعد التحليل املايل وسيلة

 :1على التساؤالت التالية  اإلجابةخالل 

  تستعمل يف ا�االت املرحبة ؟" األصول " هل أن املوجودات 

 تزامات املؤسسة طويلة األجل ؟هل أن رحبية املوجودات كافية لتغطية ال 

 هل أن سيولة املوجودات املتداولة كافية لتغطية التزامات املؤسسة يف األجل القصري ؟  

  عبارة عن عملية حسابية يتم من خالهلا حتويل األرقام الواردة يف البيانات و : و يعرف على أنه

ارتباطات  إجياداجلداول املالية و احملاسبية إما السابقة أو احلالية ملؤسسة ما إىل أرقام و نسب مئوية و 

د تلك املؤسسة من ما بني تلك األرقام و النسب ، و من مث اشتقاق جمموعة من املؤشرات تساع

 .2اختاذ القرارات املناسبة و بالتايل تطوير عمليا�ا مبا يليب و حيقق األهداف اليت تسعى لتحقيقها

  كما ميكن تعريف التحليل املايل على أنه دراسة القوائم املالية بعد تبويبها و باستخدام األساليب

ريات الطارئة على هذه العناصر و حجم الكمية و ذلك �دف إظهار االرتباطات بني عناصرها و التغ

و أثر هذه التغريات و اشتقاق جمموعة من املؤشرات اليت تساعد على دراسة وضع املؤسسة من 

الناحية التشغيلية و التمويلية و تقييم أداء هذه املؤسسة و كذلك تقدمي املعلومات الالزمة لألطراف 

 .3ليمةاملستفيدة من أجل اختاذ القرارات اإلدارية الس

  :ـ نشأة التحليل المالي  2

                                                             
، اليازوردي العلمية للنشر و التوزيع ، عمان ـ  "التحليل و التخطيط المالي اتجاهات معاصرة  " ـ  عدنان تايه النعيمي ، ارشد فؤاد التميمي ،   1

  . 20ـ  19: ، ص ص  2008األردن ، 

، ص  2012ع ، عمان ـ األردن ، الطبعة األوىل ، ، دار املستقبل للنشر و التوزي "التحليل المالي دراسة نطرية تطبيقية "ـ نعيم منر داوود ،   2

09.  

، ص  2005، دار وائل للنشر ، عمان ـ األردن ، الطبعة األوىل ،  "التحليل المالي مدخل إلتخاذ القرارات " ـ منري شاكر حممد و آخرون ،   3
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  :1تارخييا يرجع نشأة التحليل املايل كأداة إىل اجتاهني 

إذ أن التوسع يف حجم التسهيالت االئتمانية دعا ا�لس التنفيذي جلمعية املصرفيني  :األول مصرفي 

إىل إعداد توصية ألعضاء اجلمعية تفيد أن على املقرتض أن يقدم بيانات  1895يف نيويورك عام 

عند طلب احلصول " املطلوبات و حق امللكية " ، و اخلصوم " املوجودات " مكتوبة حول األصول 

متت التوصية باستخدام هذه البيانات ألغراض التحليل  1906على تسهيالت مصرفية ، و يف عام 

ملقرتضة و بشكل يسمح مبعرفة نقاط القوة و الضعف يف تلك البيانات ، و يف الشامل لوضع الشركة ا

متت التوصية باعتماد القياس الكمي بواسطة النسب للبيانات املقدمة من قبل املقرتضني  1908عام 

  .�دف حتديد اجلدارة االئتمانية

ليل املايل و يعود فكرته كأداة فقد أكدت أدبيات اإلدارة املالية على أمهية التح :أما االتجاه الثاني 

، و اليت كانت نتائجه إفالس العديد من الشركات نتيجة عدم  1929إىل فرتة الكساد األعظم عام 

إن الفشل و اإلفالس للعديد من . مالءمتها الفنية و احلقيقية ملواجهة االلتزامات املرتتبة عليها

ة �دف قراءة بيانا�ا و حتليلها للوقوف على الشركات أكدت احلاجة إىل ضرورة نشر القوائم املالي

املركز االئتماين و املايل للمؤسسة ، إن تطور تقنيات االستثمار و التمويل يف عقد األربعينيات و 

العديد من القرارات اليت ختص املؤسسة أو  الختاذاخلمسينات جعلت من التحليل املايل وسيلة فعالة 

هذا جبانب النظرة الشمولية للتحليل املايل يف ظل استخدام . ملايل األطراف املستفيدة من التحليل ا

األساليب الكمية احلديثة ، و تقنيات احلاسوب و مبستوى عايل من الكفاءة و الفعالية ، األمر الذي 

أدى إىل حوسبة التحليل املايل لضمان السرعة و الدقة يف تدفق التقارير املالية و املعلومات اخلاصة 

 .ملؤسسةبأداء ا

 

 

                                                             
  . 17، مرجع سبق ذكره ، ص  "تجاهات معاصرة  التحليل و التخطيط المالي ا" ـ عدنان تايه النعيمي ، ارشد فؤاد التميمي ،   1
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  :ـ العوامل المؤدية إلى زيادة االهتمام بالتحليل المالي  3

يرجع تغري النظرة إىل القوائم املالية بالشكل ا�رد ملا حتتويه من معلومات إىل ضرورة حتليلها و 

  :1دراستها إىل عدة أسباب ميكن تلخيصها مبا يلي

  لقد أدى التطور الصناعي الكبري إىل ظهور احلاجة إىل رأس املال  :التطور الصناعي الكبير

الضخم من أجل إنشاء الصناعة و جتهيزها و هذا يتطلب توفري مبالغ كبرية من األموال عجزت 

املؤسسات الفردية و شركات األشخاص على توفريها و كان ال بد من ظهور شركات املسامهة للتغلب 

بالتايل مت الفصل بني اإلدارة و امللكية أي أصبح من الضروري االعتماد  على مشكلة توفري األموال و

على طبقة مهنية من املديرين تدير الوحدات نيابة عن املسامهني ، و قد أدى هذا إىل ضرورة تقييم 

ألداء أداء املديرين و بالتايل زاد اهتمام املسامهني بالقوائم املالية اليت توفر الفرصة و األساس يف تقييم ا

  .املايل هلؤالء املديرين

  االئتمان هو عصب احلياة االقتصادية و االئتمان سلسلة من احللقات املتصلة بشكل  :االئتمان

أية حلقة إىل التأثري على بقية احللقات فتأخر بعض املدينني عن السداد  تأخر أويؤدي فيه انقطاع 

  .يةاألخرى و يؤدي إىل خلق مشكلة مال األطرافسيؤثر على 

املتخصصة كالبنوك اهتماما خاصا بدراسة املركز املايل للجهات  اإلقراضو لذلك �تم بيوت املال و 

  .الطالبة لالقرتاض قبل منحها ، و لذا نرى أن االهتمام ينصب على دراسة و حتليل القوائم املالية

  إن احلاجة إىل أنظمة كفؤة لإلفصاح املايل " :األسهم و السندات " أسواق األوراق المالية  

و املعلومايت ، و اليت توفر املعلومة الدقيقة لعموم املستثمرين لغرض تقييم األدوات املالية اليت تصدرها 

الشركات املدرجة يف السوق ، و جيعل التحليل املايل أداة فاعلة و كفؤة لتوسيع اخليارات االستثمارية 

                                                             
ـ  18: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ص "التحليل و التخطيط المالي اتجاهات معاصرة  " ـ عدنان تايه النعيمي ، ارشد فؤاد التميمي ، : ـ أنظر  1

19 .  

  . 9ـ  8:  ، مرجع سبق ذكره ، ص ـص "القرارات  التخاذالتحليل المالي مدخل " ،  آخرونـ منري شاكر حممد و           
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نب ، و قدرة الشركات على ترصني قاعدة رأس املال من جانب آخر ، علما أمام املدخرين من جا

أن هيئات األسواق املالية تؤكد و بشكل مستمر على مبدأ الشفافية و اإلفصاح الكامل للمعلومات 

لضمان كفاءة هذه األسواق ، و متكني املستثمرين من عكس هذه املعلومات يف أسعار األوراق املالية  

  .دور احمللل املايل يف قراءة البيانات احملاسبية و حتليلها لتقييم أداء أسهم الشركاتو يربز هنا 

 إن ظهور هذا املفهوم جاء للحاجة إىل تفعيل الرقابة الداخلية و اخلارجية  :التحكم المؤسسي

  .على املؤسسات

  ـ أهداف التحليل المالي 4

عليها يف اختاذ القرارات ، و احلكم توصف نتائج التحليل املايل من أهم األسس اليت يستند 

على مدى كفاءة اإلدارة و قدر�ا على حتقيق االستثمار األفضل للموارد و عليه فإن التحليل املايل 

  :1يهدف إىل حتقق اآليت

 تقييم الوضع املايل و النقدي للمؤسسة؛  

 تقييم نتائج قراءات االستثمار و التمويل؛  

 ق عن املخطط و تشخيص أسبا�ا؛حتديد االحنرافات باألداء املتحق  

 االستفادة من نتائج التحليل إلعداد امليزانيات و اخلطط املستقبلية؛  

 حتديد الفرص املتاحة أمام املؤسسة و اليت ميكن استثمارها؛  

 التنبؤ باحتماالت الفشل اليت تواجه املؤسسة؛  

 رار ؛يعترب التحليل املايل مصدر للمعلومات الكمية و النوعية ملتخذي الق  

 تقييم مالءة املؤسسة يف األجل القصري و الطويل . 
                                                             

  . 22ـ  21: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ص "التحليل و التخطيط المالي اتجاهات معاصرة  " ـ ـ عدنان تايه النعيمي ، ارشد فؤاد التميمي ،   1
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  : ـ استعماالت التحليل المالي 5

يستعمل التحليل املايل للتعرف على أداء املؤسسات موضوع التحليل و اختاذ القرارات ذات الصلة �ا  

  : 1و هذا و ميكن استعمال التحليل املايل خلدمة أغراض متعددة أمهها

  يقوم �ذا التحليل املقرض و ذلك �دف التعرف على األخطار املتوقع أن  :االئتماني التحليل

يواجهها يف عالقته مع املقرتض ، و تقييمها و بناء قراره خبصوص هذه العالقة استنادا إىل نتيجة هذا 

اإلطار  التقييم ، و تقدم أدوات التحليل املايل املختلفة للمحلل، باإلضافة إىل األدوات األخرى ،

املالئم و الفعال الذي ميكنه من اختاذ القرار املناسب و ذلك ملا هلذه األدوات من قدرة على تعرف 

املخاطر املالية إذا ما جرى التحليل املناسب للقوائم املالية للمقرتض و متت القراءة املناسبة للنتائج 

  .املستخرجة من التحليل

  بيقات العملية للتحليل املايل هي تلك املستعملة يف إن من أفضل التط :التحليل االستثماري

مر أمهية بالغة جلمهور جمال تقييم االستثمار يف أسهم املؤسسات ، و سندات القرض ، و هلذا األ

املستثمرين من أفراد و مؤسسات ينصب اهتمامهم على سالمة استثمارا�م و كفاية عوائدها ، و ال 

تقييم األسهم و السندات و حسب ، بل متتد هذه القدرة لتشمل تقتصر قدرة التحليل املايل على 

  .تقييم املؤسسات نفسها و الكفاءة اإلدارية اليت تتحلى �ا و االستثمارات يف خمتلف ا�االت

  ينتج عن االندماج و الشراء تكوين وحدة اقتصادية واحدة نتيجة : تحليل االندماج  و الشراء

  و أكثر معا و زوال الشخصية القانونية لكل منهما أو ألحدمها؛النضمام وحدتني اقتصاديتني أ

                                                             
،  2015ون ، عمان ـ األردن ، الطبعة األوىل ، ، دار البداية ناشرون و موزع "التحليل و التخطيط المالي المتقدم " ـ  عامر عبد اهللا ، : ـ أنظر  1

  . 159ـ  157: ص ـ ص 

، مكتبة ا�تمع العريب للنشر و التوزيع ، دار أجنادين للنشر و التوزيع ،  "المالية و التحليل المالي  اإلدارةمقدمة في " ـ مفلح حممد عقل ،       

  . 234ـ  233: ، ص ص  2006عمان ـ األردن، الطبعة األوىل ، 
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و يف حالة رغبة مؤسسة شراء مؤسسة أخرى ، تتوىل اإلدارة املالية للمشرتي عملية التقييم ، فتقدر 

القيمة احلالية للمؤسسة املنوي شراؤها ، كما تقدر األداء املستقبلي هلا ، و يف نفس الوقت تتوىل 

للبائع القيام بنفس عملية التحليل ألجل تقييم العرض املقدم و احلكم على مدى  اإلدارة املالية

  مناسبته؛

 تعترب أدوات التحليل املايل أدوات مثالية لتحقيق هذه الغاية ، ملا هلا من : تحليل تقييم األداء

سيولتها ، و  قدرة على تقييم رحبية املؤسسة ، و كفاء�ا يف إدارة موجودا�ا ، و تواز�ا املايل ، و

االجتاهات اليت تتخذها يف النمو ، و كذلك مقارنة أدائها مبؤسسات أخرى تعمل يف نفس ا�ال أو 

يف جماالت أخرى ، و من اجلدير بالذكر أن هذا النوع من التحليل �تم به معظم األطراف اليت هلا 

  عالقة باملؤسسة مثل اإلدارة ، املستثمرين و املقرضني؛

 رب عملية التخطيط للمستقبل أمرا ضروريا لكل مؤسسة و ذلك بسبب التعقيدات تعت :التخطيط

الشديدة اليت تشهدها أسواق املنتجات املختلفة من سلع و خدمات، و تتمثل عملية التخطيط 

السابق هلا ، و هنا تلعب أدوات التحليل املايل  باألداءبوضع تصور ألداء املؤسسة املتوقع باالسرتشاد 

 .  يف هذه العملية بشقيها من حيث تقييم األداء السابق و تقدير األداء املتوقع دورا مهما

  :ـ األطراف المستفيدة من التحليل المالي  6

هناك أطراف متعددة تستفيد من نتائج التحليل املايل وفقا لألهداف اليت يسعى هلا كل طرف ، و 

  :1يما يليميكن توضيح أهم اجلهات املستفيدة من التحليل املايل ف

  :و أهم هذه األطراف  :األطراف الداخلية في المؤسسة : أوال

                                                             
  . 15ـ  14: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ص  "التحليل المالي دراسة نظرية تطبيقية "ـ ـ نعيم منر داوود ، : ـ أنطر   1

ـ  30: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ص "التحليل و التخطيط المالي اتجاهات معاصرة  " ـ عدنان تايه النعيمي ، ارشد فؤاد التميمي ،            

31 .  
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  إذ يظهر التحليل املايل مدى كفاءة اإلدارة يف أداء وظائفها ، و قدر�ا على  :إدارة المؤسسة

حتقيق مصلحة املالكني و املسامهني و كسب ثقة ذوي املصاحل املشرتكة ، هذا جبانب أن نتائج 

  ارة من حتديد موقفها االسرتاتيجي؛التحليل متكن اإلد

  يف ظل فصل امللكية عن اإلدارة ال سيما يف شركات املسامهة الكبرية  :المالكين و المساهمين

، فإن احلاجة إىل نتائج التحليل املايل مسألة يف غاية األمهية تكمن يف قدرة اإلدارة على حتقيق مصاحل 

  .ماملالكني و املسامهني يف إطار تعظيم ثرو�

  :و منهم  :األطراف الخارجية : ثانيا 

  إذ تتم االستفادة من نتائج التحليل املايل من خالل قدرة اإلدارة على حتقيق  :المستثمرون

  القدرة االيرادية و نصيب السهم الواحد من األرباح و األرباح املوزعة؛

  بسداد تلك القروض يف ما يهمهم هو قدرة املؤسسة على الوفاء " : المقرضون : " الدائنون

  مواعيد استحقاقها و كذلك كيفية استخدام املؤسسة لتلك األموال؛

  و هؤالء الذين يقدمون خدما�م و بضائعهم للمؤسسة على أمل أن يتم سدادهم : الموردون

يف نفس السنة على األغلب ، لذلك جتدهم مهتمون بالوضع املايل للمؤسسة و قدر�ا على الوفاء 

  زامات؛بتلك االلت

  ملعرفة املعلومات عن املؤسسة و مدى مسامهتها يف دعم الشفافية و  :هيئة األوراق المالية

  اإلفصاح عن املعلومات لضمان املسامهة يف كفاءة السوق املالية ؛

  للتحقق من مدى مسامهة املؤسسات يف تفعيل مؤشرات  :الغرف التجارية و الصناعية

  االقتصاد الوطين؛

 ألغراض تطبيق التشريعات الضريبية ؛ :بية األجهزة الضري  
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  دف تقدير اجلدارة االئتمانية للمؤسسة و إقرار منح  :البنوك و غيرها من المؤسسات المالية�

  .االئتمان

  :   ـ أنواع التحليل المالي 7

  : 1ميكن تقسيم التحليل املايل إىل عدة أنواع تبعا لعدة مداخل ميكن توضيحها فيما يلي

  :هة القائمة بالتحليلالج: أوال

  :يتم تقسيم التحليل املايل استنادا إىل اجلهة القائمة بالتحليل إىل 

  إذا مت التحليل املايل من قبل شخص أو جمموعة من األشخاص من داخل : التحليل الداخلي

املؤسسة ، يعترب التحليل داخلي ، و غالبا ما يهدف هذا التحليل إىل خدمة إدارة املؤسسة يف 

  .ويا�ا اإلدارية املختلفةمست

 يقصد به التحليل الذي تقوم به جهات من خارج املؤسسة ، و يهدف هذا  :التحليل الخارجي

التحليل إىل خدمة هذه اجلهات و لتحقيق أهدافها ، و من أمثلة هذه اجلهات البنوك ، املؤسسات 

  ....املالية ، املوردون ،  

حليل املايل بعدا زمنيا ميثل املاضي و احلاضر ، و بناءا عليه إن للت :البعد الزمني للتحليل: ثانيا 

  :ميكن تبويب التحليل املايل من حيث عالقته بالزمن إىل مايلي

                                                             
  . 20ـ  19: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص " االتجاهات الحديثة في التحليل المالي " وليد ناجي احليايل ، ـ  : ـ أنظر  1

، ص  2015ـ مصر ،  إسكندرية، دار التعليم اجلامعي ،  "تحليل التقارير المالية ـ محاسبي ، مالي ، ائتماني ـ " ـ حممد سامي راضي ،           

  . 131ـ  124: ص 

ص ـ ،  2006،   األردن، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ـ  "مقدمة في االدارة المالية المعاصرة " ـ دريد كامل آل شبيب ،      

  .142ـ  134: ص 
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  و يعين حتليل عناصر كل قائمة مالية على حدى من  " :الثابت أو الساكن " التحليل الرأسي

خالل حتديد نسبة  كل عنصر من القوائم املالية إىل إمجايل القائمة أو إىل إمجايل ا�موعة اليت ينتمي 

  . إليها ، أو نسبة إمجايل كل جمموعة داخل القائمة إىل إمجايل القائمة

  يقصد بالتحليل األفقي للقوائم املالية إجراء مقارنات أفقية  " :المتغير " التحليل األفقي

حلساب التغري الذي حدث لعناصر هذه القوائم من فرتة ألخرى ، أي أن التحليل األفقي حتليل زمين 

أي أن هذا التحليل . ، و يتم هذا التحليل باستخدام النسبة املئوية للتغري و ليس القيمة املطلقة له

ك كل عنصر من عناصر القائمة املالية و يف زمن متغري أكثر من سنة ، مبعىن متابعة يهتم بدراسة سلو 

حركة هذا العنصر زيادة أو نقصا عرب فرتة زمنية ، و خالفا للتحليل الرأسي الذي يتصف بالسكون 

فان هذا التحليل يتصف باحلركية ، ألنه يوضح التغريات اليت حدثت خالل فرتة زمنية حمددة و قد 

 .ن باألرقام املطلقة أو التغري النسيب السنوييكو 

  الفترة التي يغطيها التحليل : ثالثا

  :ميكن تبويب التحليل املايل استنادا إىل طول الفرتة الزمنية اليت يغطيها التحليل إىل مايلي

 قد يكون التحليل رأسيا أو أفقيا ، و لكنه يغطي فرتة زمنية  :التحليل المالي قصير األجل

و يستفاد منه يف قياس قدرات و اجنازات املؤسسة يف األجل القصري ، و غالبا ما يركز هذا قصرية 

النوع من التحليل على قابلية املؤسسة يف األجل القصري على تغطية التزاماته اجلارية و حتقيق 

لدرجة االيرادات التشغيلية ، لذلك غالبا ما يسمى بتحليل السيولة و هذا النوع من التحليل يهم با

  .األوىل الدائنون و البنوك

  يركز هذا التحليل على حتليل هيكل التمويل العام و األصول  :التحليل المالي طويل األجل

الثابتة و الرحبية يف األجل الطويل ، إضافة إىل تغطية التزامات املؤسسة طويلة األجل ، مبا يف ذلك 

ها ، و مدى انتظام املؤسسة يف توزيع األرباح ، القدرة على دفع فوائد و أقساط الديون عند استحقاق
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و حجم هذه التوزيعات ، و تأثريها على أسعار أسهم املؤسسة يف األسواق املالية ، و لتحقيق 

الغايات السابقة يقوم احمللل املايل بتحليل التناسق بني مصادر األموال و طرق استخدامها ، مما يعين 

، و بني " عند دراسة التمويل قصري األجل و جماالت استخدامها " اجلمع بني التحليل قصري األجل 

و جماالت " داخلية و خارجية " التحليل طويل األجل عند دراسة مصادر التمويل طويلة األجل 

  .استخداما�ا

  :الهدف من التحليل : رابعا 

  :ميكن تبويب التحليل املايل إىل عدة أنواع استنادا إىل اهلدف من التحليل منها 

 حتليل لتقومي قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا يف األجل القصري ؛  

 التحليل لتقومي قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا يف األجل الطويل؛  

 حتليل لتقومي رحبية املؤسسة؛  

 حتليل لتقومي األداء التشغيلي للمؤسسة؛  

 ت استخداماتهحتليل لتقومي التناسق يف اهليكل التمويلي العام و جماال.  

  :المدى الذي يغطيه التحليل: خامسا 

  :ميكن تبويب التحليل استنادا إىل املدى أو النطاق الذي يغطيه التحليل املايل إىل 

  يشمل هذا التحليل كافة أنشطة املؤسسة لسنة مالية واحدة أو جمموعة من  :التحليل الشامل

  .السنوات

  يغطي هذا التحليل جزءا من أنشطة املؤسسة لفرتة زمنية معينة أو أكثر :التحليل الجزئي . 
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  القوائم المالية ذات العالقة بالتحليل المالي: 02المحور رقم 

�دف القوائم املالية إىل إعطاء صورة دقيقة عن وضع املؤسسة املايل و نتائج عمليا�ا خالل 

القيام بإعداد هذه القوائم يف ظل جمموعة من املبادئ  فرتة معينة ، و قد تولت مهنة احملاسبة مهمة

الذي يزود املعلومات " اإلعالم املايل " إن العملية احملاسبية أو نظام التقرير .1احملاسبية املتعارف عليها

  : 2املالية لألطراف خارج املؤسسة يتكون من أربع قوائم رئيسية هي

 امليزانية أو قائمة املركز املايل ؛  

  الدخل؛قائمة  

 قائمة التدفقات النقدية؛  

 قائمة التغريات يف حقوق امللكية.  

تعكس امليزانية العمومية املركز املايل للمؤسسة يف نقطة زمنية  :ـ الميزانية أو قائمة المركز المالي  1

         حمددة ، و يف الغالب األمر تكون سنة مالية واحدة ، فهي متثل خالصة اإلجراءات احملاسبية

املطلوبات " ، و جانب اخلصوم " املوجودات " و تطبيقا�ا ، و حتتوي امليزانية على جانب األصول 

" املوجودات املتداولة " قصرية األجل  االستثمارإذ أن جانب األصول ميثل قرارات  ؛"   امللكيةوفق 

تمويل سواء التمويل ، أما جانب اخلصوم فهي تعكس قرارات ال" املوجودات الثابتة " و طويلة األجل 

   3"رؤوس األموال اجلماعية " ، أو التمويل املمتلك " املطلوبات املتداولة و طويلة األجل " باملديونية 

                                                             
  .247، مرجع سبق ذكره ، ص  "مقدمة في االدارة المالية و التحليل المالي " ـ مفلح حممد عقل ،   1
، دار هومة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل  "المحاسبة المالية وفق النظام المالي و المحاسبي الجديد " ـ عبد الوهاب الرميدي ، علي مساي ،   2

  . 30ـ  29، ص ص  2011

  .24ه ، ص ، مرجع سبق ذكر  "التخطيط و التحليل المالي ـ اتجاهات معاصرة " ـ عدنان تايه النعيمي ، ارشد فؤاد التميمي ،   3
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تضم امليزانية شقني ، شق اجلانب املدين و يتمثل يف األصول ، و شق  :ـ تبويب عناصر الميزانية  2

  : 1اجلانب الدائن و يتمثل يف اخلصوم ، و يتم ترتيبها كما يلي

 تتمثل األصول يف موجودات املؤسسة و تسجل يف امليزانية حسب درجة  :األصول و ترتيبها

حالة النشاط العادي للمؤسسة ،  سيولتها أي حسب املدة اليت تستغرقها للوصول إىل سيولة يف

فتظهر التثبيتات كاألراضي و املباين و اآلالت يف أعلى امليزانية و هي اليت ال تتحول إىل سيولة إال 

بعد مدة طويلة من سنني استعماهلا ، مث تليها املخزونات بكل أنواعها من بضائع و مواد و منتجات 

أقل من السنة و بالتايل هي أقرب إىل السيولة من  تامة و اليت متكث يف املخزون يف العادة مدة

منها شبه السائلة و هي كل احلقوق اليت " حسابات الغري " التثبيتات، مث جند بعدها الذمم املالية 

  .تفصلها مدة قصرية لكي تتحول إىل سيولة ، و السائلة املوجودة يف البنك و الصندوق

 ال اليت على املؤسسة سواء كانت لصيقة باملؤسسة  تتمثل اخلصوم يف األمو  :الخصوم و ترتيبها

كرؤوس األموال اجلماعية أو يف شكل ديون طويلة األجل أو ديون قصرية األجل ، و ترتب عناصر 

  .   اخلصوم تبعا لدرجة استحقاقها أي بداللة الزمن الذي تبقى فيه هذه األموال حتت تصرف املؤسسة

هو جدول بياين ملخص لألعباء و االيرادات  " :ئج جدول حسابات النتا" ـ قائمة الدخل  2

املنجزة من املؤسسة خالل السنة املالية و ال يأخذ يف احلساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب و 

  ".الربح أو اخلسارة " يربز بالتميز النتيجة الصافية للسنة املالية 

ث يقيس أداء املؤسسة خالل و يعطي جدول حسابات النتائج صورة أكثر حيوية عن املؤسسة حي

الفرتة املالية املنتهية و يبني ما إذا كانت النتيجة هذا األداء رحبا أو خسارة ، و ذلك عن طريق مقارنة 

  .2االيرادات بالتكاليف

                                                             
  .21ـ  18، ص ص  2004، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  "التسيير المالي " مبارك لسلوس ، : ـ أنطر   1
، دار هومة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل  "المحاسبة المالية وفق النظام المالي و المحاسبي الجديد " ، ـ عبد الوهاب الرميدي ، علي مساي   2

  . 41، ص  2011
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يظهر من خالل قائمة التغريات يف حقوق امللكية أي : ـ قائمة التغيرات في حقوق الملكية 3

املال و حقوق املسامهني ، و اليت تعطي معلومات عن التغريات اليت  أحداث  قد تطرأ على بنود رأس

  . حتدث أثناء السنة على رأس املال و األرباح احملتجزة و التوزيعات و االحتياطات 

  :و هي توضح أيضا 

 هل أجرت املؤسسة زيادة على رأس املال ؟ و كيف كانت الزيادة؟  

 هل أصدرت املؤسسة أسهما جديدة ؟  

  املؤسسة بتوزيع أسهم جمانية ؟هل قامت  

  و بأي مقدار؟ و كذلك األمر بالنسبة لالحتياطات   اخنفضتو هل األرباح احملتجزة ارتفعت أو

 :و تأخذ قائمة التغريات يف حقوق امللكية الشكل التايل 
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  جدول تغير رؤوس األموال الخاصة

رأمسال   مالحظة  البيان

  املؤسسة

عالوة 

  اإلصدار

فارق 

  التقييم

 إعادةفرق 

  التقييم

االحتياطات و 

  النتيجة

             N_2ديسمرب  31الرصيد يف 

  تغيري الطرية احملاسبية

  تصحيح األخطاء اهلامة

  إعادة تقييم التثبيتات

  األرباح أو اخلسائر غري مدرجة

  يف احلسابات 

  يف حساب النتيجة

  احلصص املدفوعة 

  زيادة يف رأس املال

  املاليةصايف نتيجة السنة 

            

  تغيري الطريقة احملاسبية

  تصحيح األخطاء اهلامة

  إعادة تقييم التثبيتات

  األرباح أو اخلسائر غري املدرجة

  يف احلسابات

  حساب النتيجة

  احلصص املدفوعة

  زيادة رأس املال

  صافي نتيجة السنة المالية

            

             Nديسمبر  31الرصيد في 

، دار هومة " احملاسبة املالية وفق النظام املايل و احملاسيب اجلديد " عبد الوهاب الرميدي ، علي مساي ، : المصدر

  .44، ص  2011، اجلزائر ، الطبعة األوىل 
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  :ـ قائمة التدفقات النقدية  4

من تعرض هذه القائمة بيان التدفقات النقدية الداخلة للمؤسسة و التدفقات النقدية اخلارجة 

املؤسسة خالل الدورة احملاسبية مع التفرقة بني التدفقات النقدية املرتبطة باألنشطة التشغيلية و 

  .االستثمارية و التمويلية للمؤسسة

و تعترب قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم املالية الالزم حتليلها للتعرف على املوقف املايل 

املتحصالت و املدفوعات النقدية للمؤسسة و صايف التغري يف للمؤسسة حيث تظهر تلك القائمة 

أرصد�ا النقدية مع بيان مصادر و أوجه تلك املتحصالت و املدفوعات مقسمة تبعا ألنشطة 

  .املؤسسة التشغيلية و االستثمارية و التمويلية خالل الفرتة

ات يف أهم األصول السائلة و يهتم املستثمرون بقائمة التدفقات النقدية أل�ا تعرض أهم التغري 

  :جتيب عن األسئلة اهلامة التالية أ�الدى املؤسسة و هو النقدية ، كما 

 ما هي مصادر تولد النقدية خالل الفرتة؟  

 ما هي أوجه استخدام النقدية خالل الفرتة؟  

  :لذا فإن قائمة التدفقات النقدية تساعد املستثمرين و الدائنني و غريهم على 

 ملؤسسة على توليد صايف تدفقات نقدية اجيابية يف املستقبل؛تقييم قدرة ا  

  تقييم مقدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا و سداد توزيعات األرباح و مدي حاجتها لتمويل

  خارجي؛

  1بني صايف األرباح و صايف التغري يف األرصدة النقدية االختالفالتعرف على أسباب.  

                                                             
، دار هومة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل " المحاسبة المالية وفق النظام المالي و المحاسبي الجديد " ، ـ عبد الوهاب الرميدي ، علي مساي   1

  . 45، ص  2011
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  مؤشرات التوازن الماليعن طريق ة الميزانيتحليل : 03المحور رقم 

  :مبدأ التوازن المالي : أوال

ترتب عناصر امليزانية يف كتل متجانسة و هذا حسب السيولة بالنسبة لألصول و االستحقاقية 

  :بالنسبة للخصوم ، باإلضافة إىل مبدأ السنوية و حتتوي امليزانية على أربع كتل رئيسية

  طويلة املدى، أصول ذات طبيعة قصرية املدىأصول ذات طبيعة :جانب األصول.  

  خصوم ذات طبيعة طويلة املدى ، خصوم ذات طبيعة قصرية املدى :جانب الخصوم.  

و منه التوازن املايل يفرتض بأن األصول ذات الطبيعة طويلة املدى جيب أن متول من خالل 

ة املدى و هي االلتزامات اليت اخلصوم ذات الطويلة طويلة املدى ، باملقابل اخلصوم ذات طبيعة قصري 

جيب أن يوىف �ا خالل فرتة ال تتجاوز السنة ، و بالتايل منطقيا جيب أن يقابلها أصول ذات طبيعة 

  .1قصرية املدى ، و اليت ميكن حتويلها إىل سيولة يف وقت قصري

  :مؤشرات التوازن المالي: ثانيا

  رأس المال العامل .  1

اجلماعية املخصص لتمويل جزء من األصول غري جارية أي هو هو جزء من رؤوس األموال 

الفائض رؤوس األموال اجلماعية على األصول غري جارية املوجه لتمويل األصول اجلارية حىت تتمكن 

 .املؤسسة من التغلب على التذبذبات احلاصلة يف دورة االستغالل

 

  

                                                             

، دار زهران للنشر و التوزيع ، عمان ـ األردن ،  " IFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي " ـ شعيب شنوف ،  1 

  .118، ص  2012الطبعة األوىل ، 
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  تعريف رأس المال العامل 1.  1

داة من أدوات التحليل املايل املستعملة يف تقييم البنية املالية للمؤسسة يعترب رأس املال العامل أ

و يتمثل يف ذلك . و احلكم على مدى تواز�ا املايل ، خاصة يف املدى القصري ، و ذلك بتاريخ معني 

اجلزء من األموال الدائمة املستخدم يف متويل جزء من األصول اجلارية بعد متويل كل األصول غري 

  . 1جارية 

كما ميثل إمجايل املبالغ اليت تستثمرها املؤسسة يف األصول قصرية األجل ، و يعرف على أنه 

إمجايل األصول اجلارية مطروحا منه إمجايل اخلصوم اجلارية ، وهو رأس املال الفائض املستعمل أثناء 

ؤسسة يف املوجودات للم اإلمجايلدورة االستغالل، أو يقصد برأس املال العامل الفائض من االستثمار 

  .2طويلة األجل من خالل األموال الدائمة

موال املستثمرة يف األصول اجلارية و يطلق عليه أيضا رأس كما ميثل رأس املال العامل جمموع األ

 اخلصوماملال التشغيلي أو رأس املال الدائر ، أما صايف رأس املال العامل فيعين األصول اجلارية ناقصا 

اجلارية و لذلك فإن حتديد صايف رأس املال العامل ينبغي له االهتمام بالعناصر املكونة لكل من هاتني 

اجلانبني و مكونات كل منها و طبيعته و قدرته على التحول السريع إىل نقدية ، كما انه يأخذ 

شكوك يف حتصيلها و باالعتبار مجيع السياسات اليت تتبعها املؤسسة يف سياسة املدينون و الديون امل

املشرتيات النقدية و اآلجلة و سياسة التحصيل و سياسة االحتفاظ  ،املبيعات النقدية و اآلجلة

  .3اجلارية و املطلوبات اجلارية املوجوداتباملخزون و غريها من السياسات املؤثرة يف تكوين عناصر 

                                                             
، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،الطبعة الثانية ، "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   1

  . 49، ص  2010

، دار زهران للنشر و التوزيع ، عمان ـ األرذن ، "  IFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي " ـ شعيب شنوف ،  2 

  . 118، ص  2012الطبعة األوىل ، 

، ص  2005الثانية ، ، دار وائل للنشر ، عمان ـ األردن ، الطبعة  "التحليل المالي مدخل صناعة القرارات " ـ منري شاكر حممد و أخرون ،   3

  . 113ـ  112: ص 
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ارية املمول باألموال الدائمة ، إن رأس املال العامل صايف يعين عمليا ذلك اجلزء من األصول اجل

ألن قاعدة التوازن املايل تعين التوازن بني آجال استحقاق اخلصوم و درجة سيولة األصول، و عمليا 

فإنه ال يوجد من يضمن حتقق هذه القاعدة بشكل دائم ، و ذلك بسبب التغريات اليت حتدث يف 

  : عناصر األصول اجلارية مثل 

 تدين أسعار املخزون ؛  

 م إمكانية حتصيل بعض املدينني؛عد  

 اخنفاض أسعار األوراق املالية ؛  

  عدم حتصيل بعض أوراق القبض.  

هلذه األسباب ، و لغرض عدم تعرض املؤسسة ألزمة مالية تتمثل بعدم مقدر�ا على سداد 

اخلصوم التزاما�ا يف الوقت املناسب ال بد من توفر هامش أمان يتمثل يف فائض األصول اجلارية عن 

  .اجلارية ، و هذا اهلامش ميثل رأس املال العامل الصايف

  :كيفية  حساب رأس المال العامل    2ـ  1

  :ميكن حساب رأس املال العامل بطريقتني 

  األصول غري جارية _ األموال الدائمة = رأس املال العامل  

  .و هذه الطريقة متكننا من حساب رأس املال العامل من أعلى امليزانية

  األصول اجلارية _ ديون قصرية األجل = رأس املال العامل  

 .هذه الطريقة تساعدنا يف حساب رأس املال العامل من أسفل امليزانيةو 
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  :التغيرات في رأس المال العامل 3ـ  1

التفسري املايل لرأس املال العامل ميكن فهمه بصورة جيدة من أسفل امليزانية أل�ا أكثر داللة على 

  :املايل و هنا ميكن التعرف على ثالث فرضيات  التوازن

  ديون قصيرة األجل  = األصول الجارية : الفرضية األولى  0= رأس المال العامل  

املايل األدىن و تظهر من خالهلا قدرة املؤسسة على الوفاء بديو�ا يف ميعاد  التوازنو هي شكل 

يجة التذبذبات يف دورة االستغالل ينجم عنها استحقاقها إال أن هذا قد خيلق هلا بعض الصعوبات نت

  .عدم املطابقة اجليدة بني السيولة من جهة و االلتزامات من جهة أخرى

  ديون قصيرة األجل  > األصول الجارية : الفرضية الثانية   0>  رأس المال العامل  

تتحقق هذه الفرضية عندما يكون فائض يف السيولة يف املدى القصري ، و تعرب عن قدرة 

املؤسسة بالوفاء بديو�ا عند ميعاد استحقاقها ، كما تلجأ املؤسسة يف هذه احلالة إىل مواجهة مشاكل 

  .1اليت حتدث يف دورة االستغالل االضطراباتغري متوقعة يف حالة حدوثها بسبب 

  ديون قصيرة األجل  < األصول الجارية :  الفرضية الثالثة   0<  رأس المال العامل  

  .أي أن املؤسسة ستعرف صعوبات يف مواجهة االلتزامات يف اآلجال القصرية

  :العوامل المؤثرة في حجم رأس المال العامل:  4ـ  1

  :2يؤثر على حجم رأس املال العامل عدة عوامل أمهها 

  رأس مال عامل أكرب ؛ إىلطويلة كانت احلاجة  اإلنتاجكلما كانت دورة   : جاإلنتا طبيعة  

                                                             

  .120، مرجع سبق ذكره ، ص  " IFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي " ـ  عيب شنوف ،  1 

، ص  2005، دار وائل للنشر ، عمان ـ األردن ، الطبعة الثانية ، " التحليل المالي مدخل صناعة القرارات " منري شاكر حممد و أخرون ، ـ   2 

  . 116ـ  115: ص 
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  متوفرة يف ّاألسواق بشكل  لإلنتاجهل أن املواد الضرورية  :طبيعة المواد األولية المستخدمة

مومسية جيب شرائها عند  أ�ادائم و بالتايل ال يوجد ضرورة لشراء كميات كبرية منها و ختزينها أم 

  مومسها و ختزينها كالقطن مثال؛

  هل تسوق املنتوجات بسرعة مبعىن ارتفاع معدل دوران املبيعات و  :طبيعة العملية التسويقية

  هذا يعين اخنفاض حجم رأس املال العامل و العكس صحيح؛

  ني كما تعطي هي هل حتصل الوحدة على فرتة ائتمان من الدائن :طبيعة االئتمان و التحصيل

ملدينيها فرتة ائتمان للسداد؟ ذلك أنه كلما كانت فرتة االئتمان املمنوحة للمدينني أقل من الفرتة اليت 

  .حتصل عليها الوحدة كلما كانت احلاجة إىل حجم رأس املال العامل أقل و العكس صحيح

  أسباب التغيرات في رأس المال العامل:  5ـ  1

عامل بني فرتة و أخرى و يكون التغري بالزيادة أو النقصان ، و ميكن تلخيص يتغري حجم رأس املال ال

  :1أسباب ذلك فيما يلي

  أسباب نقص رأس المال العامل الصافي:  

  ختفيض رأس املال ، تسديد الديون طويلة األجل ، توزيع جزء من : " النقص يف األموال الدائمة

  االحتياطات ؛

 غري ممول من أموال دائمة جديدة؛ االستثمار يف أصول ثابتة جديدة  

 اخلسائر املتحققة أل�ا تؤدي إىل نقص األموال اخلاصة و بالتايل األموال الدائمة. 

  

                                                             
، ص  2005، دار وائل للنشر ، عمان ـ األردن ، الطبعة الثانية ،  "التحليل المالي مدخل صناعة القرارات " ـ منري شاكر حممد و أخرون ،   1

  . 117ـ  116: ص 
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 أسباب زيادة رأس المال العامل:  

  زيادة رأس املال ، احلصول على ديون طويلة األجل ، تكوين : " الدائمة  األموالالزيادة يف

  ؛" االحتياطات 

 ألصول غري جارية بالبيع ؛التخلي عن بعض ا  

 املتحققة و غري املوزعة ؛ األرباح  

 خمصصات استهالك األصول غري جارية؛ 

  :أصناف رأس المال العامل 6ـ  1

  :ميكن تقسيم رأس املال العامل إىل أربعة أنواع 

  هو جمموع األصول املتداولة ، و يعرب عن حجم النشاط  : اإلجماليرأس المال العامل

ينخفض قيمة رأس املال العامل  اإلنتاجيةاالستغاليل ، كما يبني لنا نوع نشاط املؤسسة ففي املؤسسة 

  .األرباحو يف املؤسسة التجارية يرتفع و هو املسؤول املباشر عن توليد  اإلمجايل

قيم قابلة للتحقيق + قيم االستغالل = ول الجارية مجوع األص=  اإلجماليرأس المال العامل 

  قيم جاهزة+ 

  و هو جزء من األموال الدائمة املستخدم يف متويل جزء  :رأس المال العامل الصافي أو الدائم

  :من األصول اجلارية و هو األكثر استعماال يف التحليل 

  ل غير جاريةاألصو _ األموال الدائمة = رأس المال العامل الصافي أو الدائم 

  ديون قصيرة األجل_ األصول الجارية = رأس المال العامل الصافي أو الدائم 
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  وهو ذلك اجلزء من رؤوس األموال اجلماعية املستعمل يف متويل  :رأس المال العامل الخاص

  :1جزء من األصول اجلارية بعد متويل األصول غري جارية أي

  األصول غير جارية_ الجماعية رؤوس األموال = رأس المال العامل الخاص 

   2الديون طويلة األجل_ رأس المال العامل الدائم = رأس المال العامل الخاص 

  و هو ميثل جمموع الديون اليت حبوزة املؤسسة و اليت تتحصل عليها  :رأس المال العامل األجنبي

  :3من اخلارج لتمويل نشاطها و حتسب بالعالقة التالية 

  الديون طويلة األجل + الديون قصيرة األجل = األجنبي رأس المال العامل 

  رأس المال العامل الخاص_ رأس المال العامل اإلجمالي = رأس المال العامل األجنبي 

  .رؤوس األموال الجماعية_ مجموع الخصوم = رأس المال العامل األجنبي 

  : ـ احتياجات رأس المال العامل  2

  :المال العامل تعريف االحتياجات من رأس 1ـ  2

ميكن تعريف االحتياجات من رأس املال العامل على أ�ا رأس املال العامل األمثل ، أي ذلك 

اجلزء من األموال الدائمة املمول جلزء من األصول اجلارية ، و الذي يضمن للمؤسسة تواز�ا املايل 

  .4ارد املالية قصرية األجلو تظهر هذه االحتياجات عند مقارنة األصول اجلارية مع املو . الضروري 

                                                             
  . 50، مرجع سبق طكره ، ص " التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   1

  . 120، مرجع سبق ذكره ، ص "  IFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي " ، ـ شعيب شنوف  2 

 121ـ  120: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  " IFRSبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي التحليل المالي الحديث ط" ـ شعيب شنوف ،  3 

.  
  . 52، مرجع سبق ذكره ، ص " التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ  زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   4
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، و هي عبارة  االستغاللو تعرف على أ�ا إمجايل األموال اليت حتتاجها املؤسسة خالل دورة 

عن الفرق بني إمجايل املخزونات و القيم القابلة للتحقيق من جهة و االلتزامات قصرية املدى بعد 

  .استثناء السلفيات املصرفية من جهة ثانية

رأس املال العامل يف تاريخ معني عن رأس املال العامل الذي حتتاجه املؤسسة تعرب احتياجات 

ملواجهة ديو�ا املستحقة يف هذا التاريخ ، كما يعرف بأنه جزء من االحتياجات الضرورية املرتبطة 

مباشرة بدورة االستغالل اليت مل تغط من طرف املوارد الدورية ، فدورة االستغالل تنتج احتياجات 

، بينما " القيم غري جاهزة + قيم االستغالل " ويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر األصول اجلارية للتم

موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران الديون قصرية األجل باستثناء التسبيقات أي مجيع الديون 

  .1قصرية األجل عند وقت استحقاقها ما عدا السلفيات املصرفية

حتياجات من رأس املال العامل يف تاريخ معني على أ�ا رأس املال أي ميكننا أن نعرف اال

 أنالعامل الذي حتتاجه املؤسسة ملواجهة و بصفة دقيقة ديو�ا املستحقة يف هذا التاريخ ، و نقول 

املؤسسة يف حاجة إىل رأس املال العامل إذا كانت احتياجات التمويل الناجتة عن دورة االستغالل 

  .أكرب من مواردها

  : كيفية حساب االحتياجات من رأس المال العامل   2ـ  2

  : 2ميكن حساب هذه االحتياجات بالعالقة التالية 

_ ديون قصيرة األجل ( _ ) النقدية _ األصول الجارية = ( احتياجات رأس المال العامل 

 ).السلفيات المصرفية 

  

                                                             

  .121، مرجع سبق ذكره ، ص  " IFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي " ـ شعيب شنوف ،  1 

  . 52كره ، ص ذ ، مرجع سبق  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ  زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   2
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  :أي 

  .موارد الدورة_ احتياجات الدورة = احتياجات رأس المال العامل 

ديون قصيرة األجل ( _ ) القيم الجاهزة _ األصول الجارية = ( احتياجات رأس المال العامل 

  )سلفيات مصرفية _ 

ديون قصيرة ( _ ) قيم قابلة للتحقيق + قيم االستغالل = ( احتياجات رأس المال العامل 

  )سلفيات مصرفية _ األجل 

السلفيات املصرفية أيضا  أنو قد مت استبعاد النقدية أل�ا ال تعترب من احتياجات الدورة ، كما 

عبارة عن ديون سائلة مد�ا قصرية جدا و ال تدخل ضمن موارد الدورة أل�ا تقرتض غالبا يف �اية 

  .الدورة للتسوية

  :تغيرات االحتياجات من رأس المال العامل 3ـ  2

 0= االحتياجات من رأس المال العامل : الحالة األولى   

تتحقق هذه احلالة عندما تكون موارد الدورة تغطي احتياجات الدورة ، هنا يتحقق توازن 

  املؤسسة مع االستغالل األمثل للموارد؛

  0> االحتياجات من رأس المال العامل : الحالة الثانية   

املؤسسة حباجة إىل مصادر أخرى تزيد مد�ا عن سنة و ذلك لتغطية  أنهذه احلالة تدل على 

الدورة و تقدر قيمة تلك املصادر بقيمة االحتياجات من رأس املال مما يستوجب وجود  احتياجات

 .رأس مال عامل موجب لتغطية العجز

  



                                                   التحليل المالي                          

~ 27 ~ 
 

  0< االحتياجات من رأس المال العامل : الحالة الثالثة   

موارد أخرى ، أي  إىلملؤسسة غطت احتياجات دور�ا و ال حتتاج هذه احلالة تدل على أن ا

  .أن احلالة املالية للمؤسسة جيدة

يف هذه احلالة ننصح املؤسسة بعدم االحتفاظ �امش كبري من الديون القصرية حىت ال تقع يف 

  .مشكل جتميد األموال ، و من األفضل توظيفها

  :ـ الخزينة  3

املالية و يشغل كثريا املدير املايل ألنه يريد أن يوفق  اإلدارةيعترب تسيري اخلزينة احملور األساسي يف 

بني السيولة و االستحقاق ، و هذا ما جيعل املؤسسة قادرة على توليد الرحبية ، فاألرباح بعد التوزيع 

  .تغذي اخلزينة

  :مفهوم الخزينة 1ـ  3

  :1كن تعريفها كما يليوردت عدة تعاريف للخزينة و مي

 اخلزينة هي عبارة عن إمجايل النقديات املوجودة باستثناء السلفيات املصرفية ؛  

  رأس املال العامل؛  احتياجاتكما ميكن معرفتها عن طريق الفرق بني رأس املال العامل و  

 كما تعرف على أ�ا الفرق بني أصول اخلزينة و خصومها.  

  أ�ا جمموع األموال اجلاهزة اليت توجد حتت تصرف املؤسسة ملدة كما ميكن تعريف اخلزينة على

دورة استغاللية ، أي جمموع األموال السائلة اليت تستطيع املؤسسة استخدامها فورا ، و اخلزينة الصافية 

  .2على درجة كبرية من األمهية ، أل�ا تعرب عن وجود أو عدم وجود توازن مايل باملؤسسة

                                                             

  .121، مرجع سبق ذكره ، ص  " IFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي " ـ شعيب شنوف ،  1 

  . 53، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ  زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   2
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  اخلزينة مؤشر يقيس لنا قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما�ا ، كما تعترب مؤشر مهم يعتمد  أنأي

  .عليه يف تقييم الوضعية املالية

  :طريقة حساب الخزينة  2ـ  3

  :حتسب اخلزينة بطريقتني 

  .السلفيات المصرفية _ القيم الجاهزة = الخزينة 

  .المال العاملرأس  احتياجات_ رأس المال العامل = الخزينة 

اخلزينة مرتبطة برأس املال العامل و احتياجاته حبيث ميكن أن نكون  :دراسة تغيرات الخزينة  3ـ  3

  :1أمام ثالثة حاالت

  احتياجات رأس المال العامل= رأس المال العامل   0= الخزينة : الحالة األولى 

تسمى هذه احلالة باخلزينة الصفرية ، أي أننا أمام الوضعية املثلى ، إن الوصول هلذه احلالة يتم 

املتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم  اإلمكانياتباالستخدام األمثل للموارد املتاحة للمؤسسة وفق 

  .التسديد ، و بالتايل التحكم يف السيولة دون التأثري على الرحبية

  احتياجات رأس المال العامل> رأس المال العامل    0> الخزينة : ة الحالة الثاني

يف هذه احلالة املؤسسة قامت بتجميد جزء من أصوهلا غري جارية لتغطية رأس املال العامل مما 

يطرح عليها مشكلة الرحبية أي تكلفة الفرصة الضائعة ، هلذا وجب عليها معاجلة الوضعية عن طريق 

  .و تقدمي تسهيالت للزبائنشراء مواد أولية أ

  

                                                             

  . 122، مرجع سبق ذكره ، ص  " IFRSالتحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لالبالغ المالي " ـ شعيب شنوف ،  1 
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  احتياجات رأس المال العامل < رأس المال العامل   0< الخزينة : الحالة الثالثة 

املؤسسة يف هذه احلالة يف حالة عجز أي غري قادرة على تسديد ديو�ا يف آجاهلا ، و هذا 

و إما تطلب حبقوقها  مما جيعل املؤسسة يف هذه احلالة إضافيةيطرح مشكل متمثل يف وجود تكاليف 

املوجودة لدى الغري ، أو تقرتض من البنوك أو تتنازل عن بعض استثمارا�ا دون التأثري على طاقتها 

  .، و يف بعض احلاالت االستثنائية تلجأ املؤسسة إىل بيع بعض املواد األولية اإلنتاجية

  :التأثير على الخزينة  4ـ  3

ينة الصفرية حيث ال جند فيها إفراط أو تبذير يف األموال الوضعية املثلى للخزينة هي وجود اخلز 

مع عدم وجود احتياجات هلذا ال بد على كل مسؤول مايل البحث عن السبل الكفيلة للوصول إىل 

  .هذه الوضعية و ذلك بالتأثري على رأس املال العامل و احتياجاته

  إذا كان هناك فائض يف اخلزينة فإن التأثري يكون كالتايل  :حالة وجود الفائض:  

  التالية اإلجراءاتميكن التأثري على رأس املال العامل باختاذ : التأثير على رأس المال العامل:  

 ختفيض املوارد الدائمة حبيث جيب تسديد جزء من الديون طويلة األجل ؛  

 إضافية ؛ العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات  

 ميكن التأثري على احتياجات رأس املال العامل  :التأثير على احتياجات رأس المال العامل

  :التالية  اإلجراءاتباختاذ 

 الزيادة من االستعماالت الدورية برفع قيمة املخزونات أو تقدمي تسهيالت؛  

 ختفيض موارد الدورة بتسديد املوردين.  

امل أقل من احتياج رأس املال العامل هذا يعين أن اخلزينة يف حالة ما إذا كان رأس املال الع

  .السابقة لإلجراءاتاملعاكسة  اإلجراءاتسالبة فعلى املؤسسة أن تقوم باللجوء إىل 
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  بواسطة النسب الماليةالميزانية تحليل :  04 رقم المحور

الضوء على جوانب النسب املالية أدوات معربة يف التحليل املايل و تتمتع بالقدرة على إلقاء 

ن يتم تركيبها بالشكل مهمة من الناحية املالية قد ال تظهرها بوضوح البيانات املالية العادية ، شريطة أ

خالف ذلك فإن هذه النسب لن تكون تفسريها كذلك بالشكل الصحيح ، و  أن يتمالصحيح، و 

  .  1ذات مدلول معرب عن حقيقة املوقف املايل للمؤسسة احملللة

  :هناك عدة تعاريف للنسب املالية ميكن ذكر أمهها فيما يلي: فهوم النسب المالية م: أوال

تعرف النسب املالية على أ�ا عالقات متجانسة يربط بينها منطق اقتصادي �دف استخالص 

هنا يصبح لزاما على احمللل أنه هناك عدد ال �ائي منها ، و  مؤشرات تطور ظاهرة معينة ، و هذا يعين

أن يستخدم جمموعة حمدودة من النسب املالية املنسجمة و املتكاملة فيما بينها لتحقيق اهلدف املايل 

إىل أنه جوهريا ليس للنسب احملسوبة معىن  اإلشارةجتدر ، و "نسبة على األكثر  12" حليل من الت

  :2مهما كانت طبيعتها لتعطي حكما موضوعيا إال إذا قورنت مع

  سابقة لنفس املؤسسة لنتتبعها يف الزمن بغرض إظهار اجتاه الظاهرة النسب املماثلة لسنوات

  املدروسة؛

 نسب منوذجية حتددها املؤسسة لنفسها كأهداف تسعى لتحقيقها؛  

  املؤسسة و خصائصه إليهمتوسط نسب القطاع الذي تنتمي. 

و اآلخر  دراسة العالقة بني متغريين أحدمها ميثل البسط: كما تعرف النسب املالية على أ�ا 

"  أو عدة عناصر أخرى " و عنصر آخر " أو عدة عناصر " ميثل املقام أي دراسة العالقة بني عنصر 

                                                             
  .303، مرجع سبق ذكره ، ص  "المالية و التحليل المالي  اإلدارةمقدمة في " ـ  مفلح حممد عقل ،   1

  . 36، مرجع سبق ذكره ، ص  "ي الجديد التسيير المالي حسب البرنامج الرسم" ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   2
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نستطيع وضع عدد كبري من النسب املالية ، و لكن املهم هو وضع النسب ذات الداللة و اليت و 

  .1ةاملناسب اإلداريةتقدم معلومات تساعد على تقييم وضع املؤسسة و اختاذ القرارات 

أو " امليزانية " عالقات كمية بني عناصر قائمة املركز املايل  إجياد: كما ميكن أن نعرفها على أ�ا

، فمثال بقسمة األصول اجلارية على اخلصوم اجلارية " جدول حسابات النتائج " قائمة الدخل 

  .2نستطيع التعرف على مدى قدرة األصول اجلارية على تغطية اخلصوم اجلارية

تربطهما عالقة عضوية أو داللة مشرتكة  " رقمني " بالنسبة املالية العالقة بني متغريين  يقصدو 

حني يصعب االستدالل بكل واحد منهما بشكل مطلق ، فالرقم املايل ا�رد يف كثري من األحيان 

تبطة يكون االعتماد عليه مضلال عندما يكون بشكل منفرد و بالتايل جيب النظر إىل األرقام و هي مر 

أو منسوبة إىل بعضها حىت نتمكن من الوصول إىل صورة معينة عن الوضع املايل للمؤسسة حمل 

  . 3الدراسة

طريقة لتفسري األرقام املطلقة املنشورة يف القوائم املالية و احملاسبية ، و : كما تعرف على أ�ا 

  : 4على أسئلة مهمة اإلجابةهي تساعد يف 

 زيد من الديون أو أ�ا حتتفظ مبخزون زائد عن حاجتها ؟هل تتحمل مؤسسة األعمال امل  

 هل يقوم عمالء املؤسسة بدفع ما عليهم من مستحقات يف مواعيد استحقاقها ؟  

 هل مصاريف املؤسسة التشغيلية مرتفعة ؟    

 هل تقوم املؤسسة باستخدام أصوهلا و مصادر أمواهلا بفعالية تؤدي لتوليد الدخل املخطط له ؟  

 
                                                             

  .52، مرجع سبق ذكره ، ص  "التحليل المالي مدخل صناعة القرارات " ،  آخرونـ منري شاكر حممد و   1

  . 197، مرجع سبق ذكره ، ص  "التحليل و التخطيط المالي المتقدم " ـ عامر عبد اهللا ،   2

  .44، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي " ـ مبارك لسلوس ،   3

  .45، مرجع سبق ذكره ، ص " التحليل المالي دراسة نظرية تطبيقية " ـ نعيم منر داوود ،   4
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  اع النسب الماليةأنو : ثانيا

من خالل الوثائق املالية املستخدمة فيمكننا  إليهبالرغم من العدد اهلائل الذي ميكن أن نصل 

  :أن نقسم النسب إىل

و هي النسب اليت تساعد يف دراسة اهليكل املايل للمؤسسة و املوضوعة  :ـ  نسب الهيكلة 1

لكل جانب من جوانب قائمة املركز املايل مثل نسبة األصول غري اجلارية إىل إمجايل األصول أو نسبة 

أحد عناصر املوجودات الثابتة إىل إمجايل األصول غري اجلارية ، و هذه النسب تظهر التوزيع النسيب 

األصول و كذلك األمر بالنسبة لعناصر اخلصوم ، و ميكننا وضع هذه النسب لعناصر من لعناصر 

جانب األصول و عناصر من جانب اخلصوم و تعترب هذه النسب أكثر داللة ألغراض دراسة اهليكل 

  :جند أنو حسب امليزانية ميكن .  1التمويلي للمؤسسة

  املؤسسة و القطاع االقتصادي الذي  ترتبط هذه النسب بطبيعة نشاط :نسب هيكلة األصول

األموال املستثمرة و الوصول  الستعمالاهلدف من حسا�ا هو البحث عن الوضعية املثلى  إليهتنتمي 

 .حسب طبيعة نشاط املؤسسة إىل التوازن األمثل لعناصر األصول على خمتلف املراكز

 100× ) موع األصول مج÷ إجمالي األصول غير الجارية = ( نسبة األصول غير الجارية 

.....A 

 B     ...  100× ) مجموع األصول ÷ إجمالي األصول الجارية (  =نسبة األصول الجارية 

A+B = 100%  

 C .......... 100× ) إجمالي األصول الجارية ÷ قيم االستغالل = ( نسبة قيم اإلستغالل 

× ) إجمالي األصول الجارية ÷ قيم قابلة للتحقيق = ( نسبة القيم القابلة للتحقيق 

100.......D  
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 100× ) إجمالي األصول الجارية ÷ قيم جاهزة = ( نسبة القيم الجاهزة 

....................E 

C + D + E = 100 % 

  و جند فيها : نسب هيكلة الخصوم: 

 100× ) مجموع الخصوم ÷ األموال الدائمة = ( نسبة األموال الدائمة 

.........................A 

× ) مجموع األموال الدائمة ÷ رؤوس األموال الجماعية = ( نسبة رؤوس األموال الجماعية 

100...............a  

 100× ) مجموع األموال الدائمة ÷ الديون طويلة األجل = ( نسبة الديون طويلة األجل 

........b  

a + b = 100%  

 100× ) مجموع الخصوم ÷ ديون قصيرة األجل = ( نسبة الديون قصيرة األجل 

................B 

A + B = 100 %  

  

  :ميكن توضيح أهم نسب التمويل فيمايلي :ـ نسب التمويل 2

  تعرب هذه النسبة عن مدى متويل األموال الدائمة لألصول غري اجلارية و  :نسبة التمويل الدائم

  %. 100تفوق  أنلكي تكون هذه النسبة جيدة جيب 

   100× ) األصول غير الجارية ÷ األموال الدائمة = ( نسبة التمويل الدائم 
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  تعرب هذه النسبة عن مدى متويل األموال اخلاصة للمؤسسة لألصول : نسبة التمويل الخاص

، تعرب هذه النسبة عن قدرة املؤسسة الذاتية %  25تكون هذه النسبة أكرب من  أنغري اجلارية، جيب 

توسيع " النمو  إسرتاتيجيةيف متويل جزء من اجنازا�ا و جيب على املؤسسة إذا فكرت يف تطبيق 

  %. 25أن تقوم برفع رأمساهلا إذا كانت هذه النسبة أقل من  اإلنتاجكمية ، مثل رفع  " النشاط 

   100× ) األصول غير الجارية ÷ رؤوس األموال الجماعية =  ( نسبة التمويل الخاص 

  تعرب هذه النسبة على قدرة املؤسسة على الوفاء بديو�ا عن طريق ما  :نسبة القدرة على الوفاء

  .ية مالية ، و حىت تكون جيدة جيب أن تكون اكرب من الواحدمتلكه من أصول مادية معنو 

  مجموع الديون ÷ مجموع األصول = نسبة القدرة على الوفاء 

  تعرب لنا هذه النسبة على مدى اعتماد املؤسسة  " :االستدانة الكلية " نسبة التمويل الخارجي

و أن  1على املصادر اخلارجية يف متويل نشاطها ، حىت تكون هذه النسبة جيدة جيب أن ال تتجاوز 

 :يتم حسا�ا بواسطة العالقة التالية% .  75تقل عن 

  مجموع األصول ÷ مجموع الديون = نسبة التمويل الخارجي 

 تعرب لنا هذه النسبة عن مدى االستقاللية املالية للمؤسسة من خالل : ة نسبة االستقاللية المالي

  :و يتم حسا�ا بواسطة العالقة التالية.   2و  1حجم الديون ، و جيب أن تكون حمصورة بني 

   مجموع الديون÷ رؤوس األموال الجماعية = نسبة االستقاللية المالية 

لى أ�ا مقدرة املؤسسة على سداد التزاما�ا املالية عند ميكننا تعريف السيولة ع: ـ نسب السيولة  3

  .تتعرض ألي مشكلة مالية أنميعاد استحقاقها دون 
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و تتوقف سيولة املؤسسة على مقدر�ا على حتويل أصوهلا اجلارية إىل نقدية و بالسرعة املناسبة 

اجلارية و لذلك فإن حتليل املقدرة من األصول " اخلصوم اجلارية " و عادة تسدد االلتزامات اجلارية . 

  . 1على السداد يدور أساسا حول حتليل هذه األصول و مدى قدر�ا على القيام بذلك

  :و تدرس نسب السيولة يف ثالثة مستويات

  تستعمل هذه النسب للحكم على مقدرة  " :نسب السيولة العامة : " المستوى البطيء

ألجل ، و بالتايل فهي تقيس وضعية املؤسسة من حيث تواز�ا املؤسسة يف مواجهة التزاما�ا قصرية ا

املايل قصري األجل، أي أ�ا �دف إىل حتليل و تقييم مركز رأس املال العامل و التعرف على درجة 

 :و يتم حسا�ا بواسطة العالقة التالية.  2تداول عناصره

  الديون قصيرة األجل ÷ مجموع األصول المتداولة = نسبة السيولة العامة 

  .عموما جيب أن تكون أكرب من الواحد حىت تكون يف وضعية مالية جيدة

  و قد مت استبعاد املخزون من  ":الخاصة _ نسبة السيولة المختصرة : " المستوى المتوسط

إىل كونه ميثل أكرب حصة من األصول املتداولة ، و  باإلضافةهذه النسبة باعتباره العنصر أقل سيولة 

هذا يعين أنه لو استطاعت املؤسسة بيع القيم غري . بالتايل فهو حيتاج ملدة أكرب ليتحول إىل نقدية

اجلاهزة بقيمتها الدفرتية و حتصيل ذممها ، ألمكنها تسديد مجيع التزاما�ا دون املساس مبخزو�ا 

 . 3السلعي

  :اسطة العالقة التالية و يتم حسا�ا بو 

  ديون قصيرة األجل÷ ) قيم جاهزة + قيم قابلة للتحقيق = ( نسبة السيولة الخاصة 

                                                             
  .54، مرجع سبق ذكره ، ص  "لصناعة القرارات التحليل المالي مدخل " منري شاكر حممد و أخرون ، ـ   1

  .37، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   2

  . 38، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   3
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كلما كان ذلك مؤشرا على القدرة على الوفاء   1و  0،75كلما كانت هذه النسبة حمصورة بني 

  .بااللتزامات قصرية األجل

  تظهر هذه النسبة مقدرة املؤسسة النقدية املتاحة  " :نسبة السيولة الحالية " المستوى السريع

يف حلظة معينة لتسديد االلتزامات قصرية األجل ، و هذه النسبة ختتلف عن النسبتني السابقتني أل�ا 

�تم بالعناصر النقدية أو ما يف حكمها فقط ، و هذا يعترب إمعانا يف سياسة احليطة و احلذر ، و 

. 1ية قبل حتصيل مبالغ املدينني و أوراق القبض و بيع املخزون السلعيتفرتض استحقاق اخلصوم اجلار 

 :و حتسب بواسطة العالقة التالية 

  الديون قصيرة األجل÷ القيم الجاهزة = نسبة السيولة الحالية 

  . 0،33و  0،25و عموما تكون حمصورة بني 

  " :النشاط " ـ نسب التسيير  4

تستخدم هذه النسب لتقييم مدى جناح إدارة املؤسسة يف إدارة األصول و اخلصوم ، و تقيس 

مدى كفاء�ا يف استخدام املوارد املتاحة لديها يف اقتناء األصول و مدى قدر�ا يف االستخدام األمثل 

  .2هلذه األصول و حتقيق أكرب حجم ممكن من املبيعات و حتقيق أعلى ربح ممكن 

  :ا ما يليو جند فيه

  أي عدد ،  باألجلو متثل عدد املرات يف السنة اليت يتم فيها سرعة البيع  :نسبة دوران الحقوق

 :و حتسب بواسطة العالقة التالية. املرات اليت باعت فيها املؤسسة منتوجا�ا على احلساب

  )أوراق القبض + زبائن ( ÷ رقم األعمال بدون رسم = نسبة دوران الحقوق 

                                                             
  .84، مرجع سبق ذكره ، ص  "التحليل المالي مدخل صناعة القرارات " ،  آخرونمنري شاكر حممد و ـ   1

  .207، مرجع سبق ذكره ، ص  "التحليل و التخطيط المالي المتقدم " ـ عامر عبد اهللا ،   2
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  360× ) معدل الدوران ÷  1= ( مدة دوران الحقوق 

  360× رقم األعمال بدون رسم ÷ ) أوراق القبض + زبائن = ( مدة دوران الحقوق : أي 

ما عليهم من ديون  يسددواو تقيس هذه النسبة املدة اليت متنحها املؤسسة لزبائنها حىت 

يوما عادة ، و عموما جيب مقارنتها دائما بنسبة أخرى هي  90اجتاهها، و جيب أن ال تتجاوز مدة 

  .1مهلة تسديد املوردين

  و . و متثل عدد املرات يف السنة اليت يتم فيها سرعة الشراء بأجل :نسبة دوران الموردون

  :حتسب بالعالقة التالية 

  )أوراق الدفع + موردون ( ÷ مشتريات السنة = نسبة دوران الموردون 

  360× ) المعدل ÷ 1= ( الموردون مدة دوران 

  360× مشتريات السنة ÷ ) أوراق الدفع + موردون = ( مدة دوران الموردون : أي 

تشري لنا هذه النسبة املدة اليت مينحها املوردون للمؤسسة حىت تتمكن من تسديد ما عليها من 

من حتصيل ذممها  ديون ، و جيب أن تكون أكرب من مدة تسديد الزبائن ، حىت تتمكن املؤسسة

ملواجهة هذه الديون ، و يف احلالة املعاكسة ستجد املؤسسة نفسها يف مواجهة صعوبات يف السيولة 

  .2مما سينعكس سلبا على أدائها

  و هي النسبة األكثر استعماال و ذلك بسبب األمهية اليت حتتلها املخزونات يف  :حركة المخزون

النسبة سرعة حركة املخزون يف املؤسسة و كلما ارتفع معدل  األصول املتداولة ، حيث تظهر لنا هذه

دوران كان هذا مؤشر اجيايب ، مع األخذ بعني االعتبار أن هذه النسبة ختتلف باختالف نشاط كل 

 :و جند . مؤسسة

                                                             
  . 40، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ  زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   1

  . 40، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   2
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  متوسط المخزون÷ تكلفة شراء بضاعة مباعة = معدل دوران البضائع 

  متوسط المخزون÷ ء مواد و لوازم مستعملة تكلفة شرا= معدل دوران المواد و اللوازم 

  متوسط المخزون÷ تكلفة انتاج المنتجات المباعة = معدل دوران المنتجات المنجزة 

  مخزون أول مدة ــــــــ مخزون آخر مدة = متوسط المخزون 

  360× ) المعدل ÷  1= ( المدة 

ق حجم أكرب من رقم كلما كانت سرعة حركة املخزون كبرية كلما استطاعت املؤسسة حتقي

  .األعمال و ذلك بنفس حجم األصول الثابتة

ني خمتلف باملردودية هي العالقة بني النتيجة املتحصل عليها و ": الربحية " ـ نسب المردودية  5

الوسائل اليت ميكن أخذها بعني االعتبار ، و من أجل حتقيق هذه النتيجة سواء كانت تتمثل يف 

  .و يقصد باملردودية كذلك االستعمال اجليد للموارد. البشرية ، املالية الوسائل املادية ، 

  :1و جند فيها النسب التالية

 تبني هذه النسبة ما استخدم من أصول للحصول على النتيجة ، و :  نسبة ربحية األصول

من  بالوحدات متثل ما تعطيه الوحدة النقدية الواحدة من األصول غري اجلارية و األصول اجلارية

، فالعربة ليست يف ضخامة األصول املستخدمة بقدر ما هي يف مردودية هذه  اإلمجاليةالنتيجة 

  :األصول، حتسب نسبة مردودية األصول بواسطة العالقة التالية

  100× ) مجموع األصول ÷  اإلجماليةالنتيجة = ( نسبة مردودية األصول 

  متثل نسبة مردودية األموال اخلاصة ، أو هي النتيجة املتحصل  :نسبة ربحية األموال الخاصة

، متثل ما تقدمه الوحدة الواحدة املستثمرة من أموال "املالك " عليها من استخدام أموال املسامهني 

                                                             
  .51، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي " ـ مبارك لسلوس ،   1
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املسامهني من النتيجة الصافية ، و متثل أهم النسب املالية ألن اهلدف من التسيري املايل هو تعظيم 

و جاذبية أسهم املؤسسة  أمهية، و كلما كانت هذه النسبة مرتفعة زادت "املالك " ني حقوق املسامه

  :املتداولة يف بورصة األسهم و السندات ، و حتسب بواسطة العالقة التالية

  100× ) األموال الخاصة ÷ النتيجة الصافية = ( نسبة ربحية األموال الخاصة 

 متثل النسبة مردودية رقم األعمال ، أو ما تقدمه الوحدة النقدية ربح ،  :نسبة ربحية النشاط

فضخامة رقم األعمال يف بعض األحيان قد تكون مضللة ، ألن زيادة النشاط يف املؤسسة يتزامن يف 

العادة مع تزايد األعباء الكلية ، قد متتص هذه األعباء كل رقم األعمال و تتبخر معها األرباح ، و 

كل من رقم األعمال و األعباء الكلية ، و حتسب   إدارةفهذه النسبة تبني كفاءة املسريين يف  بالتايل

  :هذه النسبة بواسطة العالقة التالية

  100× ) رقم األعمال السنوي ÷  اإلجماليةالنتيجة = ( نسبة ربحية النشاط 
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  التحليل المالي حسب المنظور الوظيفي: 05رقم المحور 

حياول هذا التحليل جتاوز القصور الذي ظهر يف حتليل سيولة ــ استحقاق و ذلك بتقدمي معيار 

آخر لرتتيب عناصر املوارد و االستخدامات يتناسب مع املفهوم اجلديد للمؤسسة و الذي يعرفها 

و  وظيفة االستغالل و االستثمار: أساسية تتمثل يف  وظائفعلى أ�ا وحدة اقتصادية تتضمن ثالث 

  .1التمويل ، و لذلك عرف هذا التحليل بالتحليل املايل الوظيفي

  المفهوم الوظيفي للمؤسسة: أوال

أساسية  وظائفجتاوز هذا املفهوم فكرة الذمة املالية للمؤسسة و عرفها على أ�ا وحدة اقتصادية هلا 

  :2تتمثل يف  الوظائف�دف لتحقيق اهلدف العام للمؤسسة ، هذه 

يعترب مفهوم وظيفة االستغالل ركيزة أساسية يف هذا التحليل و تكتسي أمهية  :ـ وظيفة االستغالل  1

بالغة يف حتليل الوضعية املالية للمؤسسة ، حيث تعرب عن النشاط الرئيسي و حتدد طبيعة املؤسسة إن 

  :لتاليةو تتجزأ إىل املراحل ا.......... كانت صناعية أم جتارية أم خدمية أو خمتلطة 

  ؛" التموين باملواد األولية و مستلزمات النشاط : " مرحلة اإلمداد  

  ؛"التخزين القبلي " مرحلة التخزين األويل  

  ؛" التصنيع "  اإلنتاجيةاملرحلة  

  ؛" املخزون البعدي " ختزين املنتجات التامة و نصف مصنعة و غريها  

 مرحلة البيع و التوزيع ؛  

                                                             
، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ـ  األردن ،  "الية ـ دروس و تطبيقات التسيير المالي ـ االدارة الم" ـ الياس بن ساسي ، يوسف قريشي،   1

  .75، ص  2006الطبعة األوىل ، 
، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ـ  األردن ، " التسيير المالي ـ اإلدارة المالية ـ دروس و تطبيقات " ـ الياس بن ساسي ، يوسف قريشي،   2

  . 80ـ 75:  ، ص ص  2006الطبعة األوىل ، 
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 مرحلة حتصيل املبيعات.  

و  اإلنتاجيتمثل دور هذه الوظيفة يف تزويد املؤسسة مبختلف جتهيزات  :ـ وظيفة االستثمار  2

الضرورية ملمارسة خمتلف األنشطة االستثمارية ، و ذلك بعد دراسة جدوى كل استثمار  االستثمارات

عالية أو املفاضلة بني جمموعة من البدائل و اختيار البديل األمثل الذي حيقق املردودية و الف

  .االقتصادية

  :املايل تتجزأ عمليات وظيفة االستثمار إىل عمليتني رئيسيتني  املنظورمن 

 أي شراء احتياجات املؤسسة من التجهيزات و املعدات و ينتج عنها نفقة  :حيازة االستثمار

  ؛إلعداديةااالستثمار و املتمثلة يف تكلفة الشراء و خمتلف املصاريف امللحقة بالشراء و كذا املصاريف 

  تقوم املؤسسة بعملية التنازل لعدة أسباب منها :التنازل عن االستثمار:  

  احملاسيب تقوم املؤسسة  االهتالكيعد �اية العمر االفرتاضي لالستثمار و املتمثل عادة يف مدة

خارج االستغالل يسهم يف  إيرادببيع االستثمار مبقابل مادي يتمثل يف سعر التنازل و الذي يعترب 

  تعزيز النتيجة احملاسبية للمؤسسة؛

  كما تلجأ املؤسسة يف بعض األحيان إىل التنازل عن جزء من استثمارا�ا من أجل تقليص

اخلزينة ضمن احللول الداخلية للخروج  إنعاشاحتياجا�ا املالية نظرا لظروف مالية سيئة ، و ذلك بغية 

حيث ينتج عن هذه العملية حصول املؤسسة على سيولة مالية تؤدي  من حاالت العجز يف اخلزينة

  .إىل الرفع يف املوارد و التخفيض من االستخدامات

تعترب وظيفة االستغالل املصدر الرئيسي لتحديد تكاليف االستثمار يف �اية مدة استخدامه ، 

  .االستثمار القتناءأما وظيفة التمويل فمهمتها  توفري املوارد املالية الالزمة 
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يتمثل دور وظيفة التمويل يف تغطية االحتياجات املالية للنشاط سواء كانت  :ـ وظيفة التمويل  3

أما .  للمؤسسة  اإلمجاليةمتعلقة باالستثمار أو االستغالل أو بالوظيفة املالية نفسها  أو باخلزينة 

  :املصادر الرئيسية للتمويل هي 

  متمثلة يف التمويل الذايت املتشكل من األرباح احملققة يف الدورات السابقة و  :مصادر داخلية

االهتالكات و املؤونات و اليت تعترب مصاريف مسجلة غري مستحقة مهمتها تعويض التآكل املادي و 

  املعنوي يف عناصر األصول؛

  سسة إىل مصادر إذا كان التمويل الذايت ال يليب كل االحتياجات تلجأ املؤ  :مصادر خارجية

  :خارجية منها 

  االقرتاض من البنوك و خمتلف املؤسسات املالية ، حيث حتصل املؤسسة على قروض طويلة و

  ؛اإلقراضمتوسطة و قصرية األجل و ذلك مقابل دفع فوائد 

  مؤداه فتح رأس املال للشراكة مقابل تقاسم األرباح و اخلسائر: الرفع يف رأس املال.  

  ة الوظيفية الميزاني: ثانيا 

أساسية سينجر عنه جمموعة من التطبيقات  وظائفإن جتزأة النشاط األساسي للمؤسسة إىل 

على مستوى أدوات التحليل ، و هذا ما سنتعرض له من خالل امليزانية الوظيفية و استخراج 

  .املؤشرات املالية األساسية
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  : �1دف امليزانية الوظيفية إىل ما يلي :أهداف الميزانية الوظيفية  ـ  1 

  حتليل نشاط املؤسسة وفقا ملختلف مراحل و أطوار العمليات فيها، أي تقسيم عناصر امليزانية

  إىل استعماالت و موارد حسب مصدرها ، و هنا �تم مبصدر األموال و وجهتها؛

 ية املنتهجةتسهيل فهم عملية تسيري املؤسسة مما يساعد على تتبع السياسة املال. 

  :2تتميز امليزانية الوظيفية باخلصائص التالية :خصائص الميزانية الوظيفيةـ  2

   تستبعد امليزانية الوظيفية متاما القيمة السوقية ، و ال تأخذ إال بقيمة احلصول على األصل سواء

  .كانت استثمارات أو أصول االستغالل

  تستبعد كذلك التصنيف حسب معيار السيولة و االستحقاق ، معتمدة يف تصنيف عناصر

امليزانية على مدى ارتباطها بدورة معينة استثمار ، استغالل أو متويل ، أي على أساس تصنيف 

 . اقتصادي

  : مكونات الميزانية الوظيفية ـ  3

ورة الطويلة و مها املوارد الثابتة و اثنان ختص الد: تتكون امليزانية الوظيفية من أربع  كتل 

أي األصول  االستغاللاالستخدامات الثابتة و تكون يف أعلى امليزانية و األخريان ختصان دورة 

 : 3حيث جند . املتداولة و اخلصوم املتداولة تكون أسفل امليزانية 

 

  

                                                             
  66، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ، ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود   1

  .67، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ، ـ   2

ـ  54: ، ص ص  2015، دار عامل املعرفة للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، " ثالي في التسيير المحاسبي و المالي اليسير الم" ـ البار رشيد ،   3

55.  
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  بالنسبة لجانب األصول :  

  األصول الغري جارية؛هي جمموع " : المستقرة " االستخدامات الثابتة  

  و هي جمموع األصول اجلارية و تنقسم لغرض التحليل إىل  :استخدامات االستغالل:  

  املخزونات ، الزبائن ، " هي جمموعة األصول اجلارية للنشاط العادي  :استخدامات االستغالل

  " احلسابات امللحقة 

  هي جمموع األصول اجلارية املتعلقة بالنشاط الغري العادي  :استخدامات خارج االستغالل

  ؛...."القيم املنقولة للتوظيف ، األعباء املقيدة سلفا اليت ال تتعلق بالنشاط العادي " للمؤسسة 

  املوجودات " احلسابات البنكية املختلفة و الصندوق  :استخدامات الخزينة."  

  الموارد " بالنسبة لجانب الخصوم:"  

  جمموع االهتالكات و املؤونات و  إليهاهي جمموع رؤوس األموال مضاف :  ارد الدائمةالمو

  خسائر القيمة اخلاصة باألصول؛

  ؛"اقرتاضات لدى مؤسسة القرض " هي اخلصوم الغري جارية  :الديون المالية  

  و هي اخلصوم املتداولة و تنقسم لغرض التحليل إىل  :الخصوم الجارية:  

 موردو املخزونات ، " هي الديون الغري مالية املتعلقة بالنشاط العادي  : موارد االستغالل

  ؛" الضرائب على رقم األعمال 

  موردو " متثل الديون غري املالية ال تتعلق بالنشاط العادي للمؤسسة  : االستغاللموارد خارج

  ؛........ "التثبيتات ، الضرائب على النتائج 

  قروض اخلزينة " لبنكية اجلارية االعتمادات ا :موارد الخزينة. "  
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  :و ميثل اجلدول التايل خمطط شبه تفصيلي للميزانية الوظيفية 

  الموارد  االستخدامات

   إجماليةبقيم "   Es:االستخدامات المستقرة

  االستثمارات ااملادية و املعنوية و املالية

  األصول ذات الطبيعة املستقرة

   Rd الموارد الدائمة

  اجلماعيةاألموال 

  الديون املتوسطة و طويلة األجل

  جمموع االهتالكات و املؤونات

  إجماليةبقيم " Eex استخدامات االستغالل 

   اإلمجاليةاملخزونات 

  حقوق العمالء و ملحقا�ا

   Rex   موارد االستغالل

  مستحقات املورد و ملحقاته

بقيم " Ehexاستخدامات خارج االستغالل 

  " إجمالية

  حقوق

   Rhex موارد خارج االستغالل

  موارد أخرى

   Et استخدامات الخزينة

  " املتاحات " املتاحات 

  Rtموارد الخزينة 

  "قروض اخلزينة " االعتمادات البنكية اجلارية 

  " إجماليةبقيمة "   Rمجموع الموارد  " إجماليةبقيمة " Eمجموع االستخدامات 

، دار وائل " التسيير المالي ـ االدارة المالية ـ دروس و تطبيقات " الياس بن ساسي ، يوسف قريشي،  :المصدر   

  .81، ص  2006للنشر و التوزيع ، عمان ـ  األردن ، الطبعة األوىل ، 
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  أدوات التحليل الوظيفي: ثالثا

املالية اليت تقيس درجة حتقيق �دف من خالل بناء امليزانية الوظيفية إىل استخراج املؤشرات 

  .1التوازن املايل

  : FRng اإلجماليـ رأس المال العامل الصافي  1

املخصص لتمويل األصول " املوارد الدائمة " يعرف على أنه ذلك اجلزء من املوارد املالية الدائمة 

  ، " استخدامات االستغالل " املتداولة 

" الناتج عن متويل االحتياجات املالية الدائمة و يعرف كذلك على أنه ذلك الفائض املايل 

  ".املوارد الدائمة " باستخدام املوارد املالية الدائمة " االستخدامات املستقرة 

  :و يساوي الفرق بني املوارد الدائمة و االستخدامات املستقرة ، و حيسب بالعالقة التالية 

S_ ED = Rng FR  

را هام عن التوازن املايل طويل املدى ، و ذلك حسب املال العامل الوظيفي مؤش رأسيعترب 

  :حاالته اليت نذكرها كاآليت 

  موجب  اإلجماليرأس المال العامل الصافي :  األولىالحالة 

و يشري ذلك إىل أن املؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل حيث متكنت املؤسسة حسب 

باستخدام مواردها طويلة املدى و حققت فائض مايل هذا املؤشر من متويل احتياجا�ا طويلة املدى 

 .ميكن استخدامه يف متويل االحتياجات املالية املتبقية

  

                                                             
، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ـ   "التسيير المالي ـ االدارة المالية ـ دروس و تطبيقات " ـ الياس بن ساسي ، يوسف قريشي، : ـ أنطر   1

  .87ـ  83:  ، ص ص  2006وىل ، األردن ، الطبعة األ
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  معدوم  اإلجماليرأس المال العامل الصافي : الحالة الثانية 

يعين ذلك أن املؤسسة يف حالة التوازن األمثل على املدى الطويل ، لكن دون أن حتقق فائض ، 

  .ة فقط يف متويل احتياجا�ا طويلة األجل دون حتقيق فائض و ال عجزحيث جنحت املؤسس

  سالب  اإلجماليرأس المال العامل الصافي : الحالة الثالثة 

يشري املؤشر إىل أن املؤسسة عجزت عن متويل استثمارا�ا و باقي االحتياجات املالية الثابتة 

باستخدام مواردها املالية الدائمة ، و حققت بذلك عجز يف متويل هذه االحتياجات ، و بالتايل فهي 

لذي يتوافق مع ، أو حباجة إىل تقليص مستوى استثمارا�ا إىل احلد ا إضافيةمصادر متويل  إىلحباجة 

  .  مواردها املالية الدائمة

   BFRـ االحتياج في رأس المال العامل  2

ينتج عن األنشطة املباشرة للمؤسسة جمموعة من االحتياجات املالية بسبب التفاعل مع جمموعة 

من العناصر أمهها املخزونات ، حقوق العمالء ، حقوق املوردين ، الرسم على القيمة املضافة ، 

  .الديون االجتماعية و اجلبائية

يتولد االحتياج املايل لالستغالل عندما ال تستطيع املؤسسة مواجهة ديو�ا املرتتبة عن النشاط 

بواسطة حقوقها لدى املتعاملني و خمزونا�ا ، و بالتايل توجب البحث عن مصادر أخرى لتمويل هذا 

  .ل العامل العجز ، و هو ما يصطلح عليه باالحتياج يف رأس املا

 BFRexاالحتياج في رأس المال العامل لالستغالل 

يتميز بانتماء مجيع عناصر سواء كانت حقوق أو ديون إىل دورة االستغالل ، و ميكن حسابه 

الفرق بني االستخدامات االستغالل و موارد االستغالل كما هو  بإجراءمن خالل امليزانية الوظيفية 

  :موضح يف العالقة التالية 

exRex _ Eex = BFR  
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 BFRhexاالحتياج في رأس المال العامل خارج االستغالل 

يعرب عن االحتياجات املالية الناجتة عن النشاطات غري الرئيسية و تلك اليت تتميز بالطابع 

االستثنائي ، و حيسب من امليزانية الوظيفية عن طريق الفرق بني استخدامات خارج االستغالل و 

  :تغاللموارد خارج االس

hex_ Rhex = Ehex BFR 

 BFRg اإلجمالياالحتياج في رأس المال العامل 

االحتياجات املتولدة عن األنشطة الرئيسية  إمجايلو هو جمموع الرصيدين السابقني و يعرب عن 

  :و غريها ، و حيسب بالعالقة التالية 

BFRg = BFRex +BFRhex 

 : Tng اإلجماليةـ الخزينة الصافية  3

يف متويل  اإلمجايلعندما يستخدم رأس املال العامل الصايف  اإلمجاليةتتشكل اخلزينة الصافية 

العجز يف متويل احتياجات دورة االستغالل و غريها و هو ما قصدنا به االحتياج يف رأس املال العامل 

ة و هي حالة ، و عليه فإذا متكنت املؤسسة من تغطية هذا االحتياج تكون اخلزينة موجب اإلمجايل

  .فائض يف التمويل، و يف احلالة املعاكسة تكون اخلزينة سالبة و هي حالة العجز يف التمويل

الفرق بني استخدامات  بإجراءالصافية انطالقا من امليزانية الوظيفية  اإلمجاليةحتسب اخلزينة الصافية 

الفرق بني رأس املال العامل الصايف  طريقاخلزينة و موارد اخلزينة ، و انطالقا من املعادلة للخزينة عن 

  : اإلمجايلو االحتياج يف رأس املال العامل  اإلمجايل

Tng = Et _ Rt 

Tng = FRng _ BFRg 

  ـ التوازن المالي  4  
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  :1لكي يتحقق التوازن املايل حسب التحليل الوظيفي جيب أن يتحقق ما يلي

  FRng <0موجب  اإلجماليرأس المال العامل الصافي : الشرط األول

على املوارد الدائمة  اعتماداو يتحقق ذلك إذا متكنت املؤسسة من متويل استخداما�ا املستقرة 

على املوارد الطويلة و املتوسطة األجل و املتمثلة يف األموال  اعتمادا، أي متويل استثمارات املؤسسة 

  .اجلماعية و الديون املتوسطة و الطويلة األجل

FRng  > 0 RD > ES 

  

  حركة التمويل    

  

  

  

  

  

االحتياج في رأس المال العامل  اإلجماليأن يغطي رأس المال العامل الصافي : الشرط الثاني

 FRng > BFRg: ، أي أن  اإلجمالي

جيب أن يكفي هذا اهلامش لتغطية إذ ال يكفي أن حتقق املؤسسة رأس مال عامل موجب بل 

  .احتياجات دورة االستغالل

                                                             
، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ـ  األردن ، الطبعة " التسيري املايل ـ االدارة املالية ـ دروس و تطبيقات " ـ الياس بن ساسي ، يوسف قريشي،   1

  . 87ـ  86:  ، ص ص  2006األوىل ، 

االستخدامات 

  المستقرة

ES 

FRng 

 

  الموارد الدائمة

RD 
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  حركة التمويل  

  

  

  

    

 خزينة موجبة أي أن : الشرط الثالثTng > 0 

املؤسسة من تغطية موارد اخلزينة  و يتحقق ذلك بتحقق الشرطني السابقني و عندما تتمكن

  .املتمثلة يف االعتمادات البنكية اجلارية بواسطة استخدامات اخلزينة و املتمثلة يف املتاحات

Tng > 0  Et > Rt 

  

  حركة التمويل   

  

  

  

  

  

رأس المال العامل 

  اإلجماليالصافي 

FRng 

االحتياج يف رأس املال 

  اإلمجايلالعامل 

BFRg 

Tng 

  استخدامات الخزينة

Et 

 موارد الخزينة

Rt 

 

 

Tng 
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و يف احلالية اليت تكون فيها اخلزينة سالبة ، أي أن املؤسسة ال تتوفر على موجودات تسمح 

بالوفاء بالتزاما�ا ، جيب على املؤسسة متويل خزينتها فورا عن طريق التسبيقات البنكية ، و يف هذه 

  :1احلالة و من أجل حتسني التوازن املايل جيب على املؤسسة 

 عن طريق  :اإلجماليامل الصافي رفع قيمة رأس المال الع:  

 املالية ؛ قروضزيادة املوارد الثابتة أي رفع املسامهات يف رأس املال أو ال  

 األصول الثابتة بالتنازل عن بعض التثبيتات الغري مؤثرة عن النشاط العادي للمؤسسة إنقاص.  

 عن طريق  :تخفيض احتياجات رأس المال العامل:  

  املوردين؛زيادة مدة تسديد ديون  

 ختفيض مدة حتصيل حقوق الزبائن.  

  .املعاكسة اإلجراءاتو يف احلالة الفائض تلجأ املؤسسة إىل 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .57، مرجع سبق ذكره ، ص  "المحاسبي و المالي اليسير المثالي في التسيير " ـ البار رشيد ،   1
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  تحليل جدول حسابات النتائج: 06رقم المحور 

  النتائجتعريف جدول حسابات : أوال

هو عبارة عن ملخص للمبيعات املتحققة و املصروفات اليت تكبد�ا املؤسسة لتحقيق هذه 

املبيعات ، و ميثل الفرق ما بني هذين البندين الربح أو اخلسارة اليت حققتها املؤسسة خالل فرتة زمنية 

حتقق للمؤسسة دخول أخرى ماعدا املبيعات أو ترتب عليها مصروفات أخرى  ماعدا  إذااملعنية ، و 

املصاريف العادية فإنه سوف يتم تصنيف هذه الدخول و املصاريف يف بنود مستقلة ضمن جدول 

حسابات النتائج ، أل�ا مل تكن نتيجة لعمليات املؤسسة العادية كما أ�ا ال تتكرر باستمرار يف 

  .1تمعظم احلاال

م للميزانية املالية ، مجدول حسابات النتائج هو قائمة مالية تستخدم يف التحليل املايل كمت

الغرض منه حتليل نتيجة السنة ، فإن كانت امليزانية تعطي وضعية للمؤسسة يف حلظة معينة عادة مع 

و فشل املؤسسة للحكم على جناح أ أنشطة�اية دورة معينة فان جدول حسابات النتائج حيلل 

من طرف املؤسسة للوصول إىل القرارات التقوميية ، و يبني اجلدول مصادر  املتخذةالقرارات املالية 

األموال و استخداما�ا ، من أين أتت و أين صرفت خالل الدورة ، سواء داخل املؤسسة أو خارجها 

ينتج رؤوس أموال  ، فجدول حسابات النتائج يرتجم نشاط املؤسسة خالل دورة معينة ، هذا النشاط

على نتيجة الدورة اليت  حنصلتطرح منه استهالكاته و يف األخري  فاإلنتاجو يستهلك رؤوس أموال ،

  . 2قد تكون رحبا أو خسارة

  

                                                             
، دار مسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ـ األردن ،  "مبادئ االدارة المالية ـ اطار نظري و محتوى عملي " ـ فيصل حممود الشواورة ،   1

  .258، ص 2013الطبعة األوىل ، 

  
  .25ق ذكره ، ص مرجع سب ،" التسيير المالي " ، ـ مبارك لسلوس   2
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  :1المعلومات التي يقدمها جدول حسابات النتائج: ثانيا

يري الرئيسية يقوم هذا البيان بتحليل األعباء حسب طبيعتها ، الذي يسمح بتحديد جماميع التس

  :اآلتية

  عن االستغالل؛ اإلمجايلاهلامش اإلمجايل ، القيمة املضافة ، الفائض  

 األنشطة العادية؛ إيرادات  

 املالية و األعباء املالية؛ اإليرادات  

 أعباء املستخدمني؛  

 الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة ؛  

  التثبيتات العينية؛املخصصات لالهتالكات و خلسائر القيمة اليت ختص  

 املخصصات لالهتالكات و خلسائر القيمة اليت ختص التثبيتات املعنوية؛  

 نتيجة األنشطة العادية؛  

  ؛)منتجات و أعباء ( العناصر غري العادية  

 النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع؛  

 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة لشركات املسامهة. 

 

  

                                                             
  .250، مرجع سبق طكره ، ص  "المحاسبة المالية " ـ عبد الوهاب الرميدي ، علي مساي ،   1
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  دول حسابات النتائجشكل ج: ثالثا

  :يلي عرض جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة و هو على الشكل التايل  حناول فيما

  جدول حسابات النتائج حسب الطبيعة

أرصدة الدورة   اإلحاالت  دائن  مدين  البيان  رقم الحساب

  السابقة

70  
72  
73  
74  

  امللحقة اإليراداتاملبيعات و 

  النهائي و اجلاري اإلنتاجتغري خمزون 

  القيم الثابتة إنتاج

  االستغالل إعانات

  ×  

×  

×  

×  

    

      ××    السنة املالية  إنتاج 1  

60  
  62ـ  61

  املشرتيات املستهلكة

  اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى

×  

×  

      

        ××  استهالك  السنة املالية  

          القيمة املضافة لالستغالل  

63  
64  

  املستخدمنيمصاريف 

  الضرائب و الرسوم و املدفوعات

×  

×  

      

          اإلمجايلفائض االستغالل   

75  
65  
68  
78  

  العملياتية األخرى اإليرادات

  األعباء العملياتية األخرى

  املخصصات لالهتالكات و املؤونات

  اسرتجاع تكاليف خسارة القيم و املؤونات

  ×      

          النتيجة التشغيلية أو العملياتية  

76  
66  

  املالية اإليرادات

  املصاريف املالية

        

          النتيجة املالية  

          النتيجة العادية قبل الضرائب  

  698ـ  695

  693ـ  692

  الضرائب الواجب دفعها على النتيجة العادية

  الضرائب املؤجلة على النتيجة العادية

        

  األنشطة العادية إيراداتجمموع   

  العادية جمموع مصاريف األنشطة
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          العادية لألنشطةالنتيجة الصافية   

77  
67  

  خارج االستغالل إيرادات

  مصاريف خارج االستغالل

        

          خارج االستغالل" نتيجة غري عادية   

          النتيجة الصافية للسنة املالية  

، الطبعة األوىل ، ص 2011،  اجلزائر، دار هومة ،  "المحاسبة المالية " عبد الوهاب الرميدي ، علي مساي ،  :المصدر

  .251ـ  250

  تحليل عناصر جدول حسابات النتائج: رابعا

من خالل اجلدول السابق ميكن عرض أهم العناصر اليت يقدمها جدول حسابات النتائج و 

  :1هي كما يلي

  :و تتضمن العناصر التالية : اإليراداتأ ـ 

  ؛المنتجات المصنعة و الخدمات المقدمة و المنتوجات الملحقةـ المبيعات من البضائع و 

يكون موجبا أو سالبا و  ذلك حسب التغري يف  أنأي أن هذا احلساب ميكن :  المخزن اإلنتاج

  املخزون بالزيادة أو النقصان؛

  عنوية؛القيم الثابتة امل إنتاجالقيم الثابتة املعنوية و  إنتاج إىلو يتفرع  :المؤسسة لذاتها  إنتاج

  أخرى لالستغالل؛ إعاناتالتوازن ، و  إعاناتو يشمل  :االستغالل  إعانات

املبيعات من البضائع و املنتجات املصنعة و اخلدمات املقدمة و املنتوجات =  إنتاج السنة المالية

  إعانات االستغالل+ املثبت  اإلنتاج+ املخزون أو املنتقص من املخزون  اإلنتاج+ امللحقة 

  :لتالية ا عنها باملعادلة و نعرب

                                                             
  152ـ  148: ، مرجع سبق ذكره ، ص  ص  "التحليل المالي الحديث " ـ شعيب شنوف ،   1

  .252ـ  251: ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  "المحاسبة المالية " ـ عبد الوهاب الرميدي ، علي مساي ،   
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  74حــ+  73حــ +  71حــ +  70حـــ = السنة المالية  إنتاج

  :و تشمل احلسابات التالية " :األعباء " ب ـ استهالك السنة المالية 

  ؛609إىل غاية حــ  600و تشمل كل احلسابات من حــ :المشتريات المستهلكة 

  الخدمات الخارجية 

  األخرىالخدمات الخارجية 

اخلارجية  االستهالكات+ اخلدمات اخلارجية + املشرتيات املستهلكة =  استهالك السنة المالية

  .األخرى

  :و نعرب عليه باملعادلة التالية

  .62حــ+  61حــ+ 60حــ = استهالك السنة المالية 

  :"دة الوسيطية للتسيير صر األ" ج ـ النتائج الوسيطية 

  و نعرب عليها ،  استهالك السنة املالية_ السنة املالية  إنتاج =القيمة املضافة لالستغالل

  :باملعادلة التالية 

+  61حــ+ 60حــ (_ )  74حــ+  73حــ +  71حــ +  70حـــ = (القيمة المضافة لالستغالل 

  ). 62حــ

 و هو القيمة املضافة لالستغالل مطروح منها " :  اإلمجايلالربح " فائض االستغالل  إمجايل

  :األعباء املستخدمني و الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة، و نعرب عليه باملعادلة التالية

  . 64حــ _  63حــ _ القيمة المضافة االستغالل = فائض االستغالل  إجمالي

  78حــ+  68حــ_  65حــ _  75حــ+ االستغالل إمجايل فائض = النتيجة التشغيلية أو العملياتية   
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  66حــ_  76حــ = املصاريف املالية _ االيرادات املالية = النتيجة املالية .  

  و هي جمموع كل من النتيجة التشغيلية و النتيجة املالية: النتيجة العادية قبل الضرائب  

  الواجب دفعها على النتيجة  و ذلك بعد طرح الضرائب: النتيجة الصافية لألنشطة العادية

  العادية و الضرائب املؤجلة على النتائج العادية؛

حــ _ )  698و  695( حــ _ النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

  ؛)  693و  692( 

  يرادات غري ا 77و هي عبارة عن الفرق بني حــ " : نتيجة خارج االستغالل " النتيجة غري العادية

  :مصاريف غري عادية ، و نعرب عليها باملعادلة التالية 67عادية و حــ 

  ؛ 67حــ_  77حــ = النتيجة غير عادية 

 النتيجة الصافية " حسب احلالة " و هي عبارة عن مجع أو طرح : صايف نتيجة السنة املالية

  :عادلة التاليةلألنشطة العادية و النتيجة غري العادية، و نعرب عنها بواسطة امل

  النتيجة غير العادية+ _النتيجة الصافية لألنشطة العادية = صافي نتيجة السنة المالية 

 1القدرة على التمويل الذايت و التمويل الذايت:  

  القدرة على التمويل الذاتي

متثل الفرق بني جمموع االيرادات احملتمل حتصيلها و جمموع التكاليف احملتمل تسديدها ، فهي 

" تعرب عن تدفق حمتمل للخزينة و ليس حقيقيا، هذا الفرق ناتج عن مدة الفارق بني تسجيل العملية 

  ".مشرتيات و مبيعات 

                                                             
، ص ص  2008، دار احملمدية العامة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل ،  "دراسة الحاالت في المحاسبة و مالية المؤسسة " ـ ناصر دادي عدون ،   1

  .94ـ  91
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إن القدرة على التمويل الذايت ليست خزينة حقيقية متاحة ، و لكن خزينة حمتملة ، و تصبح 

. املصاريف القابلة للتسديد حقيقية عندما يتم حتصيل كل االيرادات القابلة للتحصيل و تسديد كل 

و مبا أ�ا ليست خزينة حقيقية فهي تتعلق ببعض عناصر األصول و اخلصوم ، نتيجة فرتات خمتلفة و 

متباعدة لتحويلها إىل سيولة و من بني هذه العناصر ، مدة دوران املخزون ، املدة املمنوحة للزبائن ، 

  .املدو املمنوحة من املوردين

طريقة اجلمع ، طريقة االنطالق من : على التمويل الذايت بطريقتني  و يتم حساب القدرة

  .النتيجة

  :االنطالق من النتيجة: الطريقة األولى 

القيمة احملاسبية + اسرتجاع االهتالكات و املؤونات _ االهتالكات و املؤونات + نتيجة السنة 

إعانات _ ر األصول الثابتة نواتج التنازل عن عناص_ لعناصر األصول املالية املتنازل عنها 

  .القدرة على التمويل الذايت= االستثمارات احملولة إىل حساب النتيجة  

  طريقة الجمع: الطريقة الثانية 

+ _ايرادات أخرى و مصاريف أخرى + _حتويل تكاليف االستغالل + لالستغالل  اإلمجايلالفائض 

ايرادات استثنائية + مصاريف مالية _ مالية  ايرادات + حصة النتيجة عن العمليات املنجزة مجاعيا 

  .القدرة على التمويل الذايت=  األرباحضرائب على _ مصاريف استثنائية _ 

إن مفهوم القدرة على التمويل الذايت جد هام بالنسبة للمسريين ، حيث يساعد على معرفة 

كذا االهتالكات و املؤونات أل�ا املبالغ لتمويل االستثمارات و الذي يكون مرتبطا باألرباح احملققة و  

ال تعرب عن خروج القيم النقدية ، و يوجه خاصة إىل متويل االستثمارات ، تسديد القروض ، تسديد 

  .الفوائد على األسهم ، الرفع من األصول اجلارية
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على اهلامش النظري الذي حبوزة  حنصلعند مقارنة القدرة على التمويل الذايت باملديونية 

  :يف السنوات القادمة و ذلك باستعمال النسبة التالية  التزاما�اللرفع من  املؤسسة

  %  100× املديونية املتوسطة ÷ القدرة على التمويل 

  : التمويل الذاتي 

للتمويل الذايت دور أساسي يف السياسة التمويلية للمؤسسة سواء على املدى القصري أو الطويل  

متويال مستمرا لضمان جتديد عناصر أصوهلا تعمل على الرفع منه لذا فإن املؤسسات اليت تستوجب 

  .بواسطة التأثري على العناصر املكونة له 

التمويل الذايت ميثل الفرق بني القدرة على التمويل الذايت و األرباح املوزعة و حيسب بواسطة 

  :العالقة التالية 

  .الموزعة األرباح_ القدرة على التمويل الذاتي = التمويل الذاتي 

و باستعمال النسب التالية لعدة سنوات تسمح لنا مبعرفة قدرة املؤسسة على متويل منوها 

  :بنفسها و كذا معرفة درجة استقالليتها املالية يف تطورها و منوها 

  .االستثمارات÷ التمويل الذايت 

يث أ�ا تشكل املورد إن التمويل الذايت ميثل الضرورة احلقيقية اليت خلقتها املؤسسة بنفسها ، حب

االستثمارات يف شكل األصول : السنة  الستخداماتأو اجلزئية  اإلمجاليةتغطية التغطية  إىلالداخلي 

  . الثابتة ، زيادة يف املتاحات

ايت ، و ذلك من خالل مكوناته ذمن خالل ما سبق ميكن أن منيز بني عنصرين للتمويل ال

لنشاط و التمويل الذايت للتوسيع يف النشاط، و جمموعهما ميثل حيث منيز بني التمويل الذايت لتجديد ا

  .التمويل الذايت الكلي للمؤسسة
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  ينتج عن االهتالكات و املؤونات حيث تستعمل يف جتديد : فالتمويل الذايت لتجديد النشاط

  .االستثمارات باستعمال تراكم أقساط االهتالكات و املؤونات

  و ينتج عن النتيجة الصافية غري املوزعة ، بعد اقتطاع األرباح التمويل الذايت للتوسيع النشاط

جديدة أو استثمارات  إنتاجاملوزعة ، حيث تستعمل للتوسع يف نشاط املؤسسة بفتح خطوط 

  .جديدة
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  تحليل جدول تغيرات األموال الخاصة:  07رقم المحور 

  :1األموال اخلاصة يظهر ما يليجيب على املؤسسة أن تعرض يف جدول مستقل تغريات 

 صايف ربح أو خسارة الفرتة ، أرصدة األرباح و اخلسائر املرتاكمة؛  

 املعامالت الرأمسالية مع املسامهني ، و التوزيعات و التغريات يف حقوق املسامهني؛  

 كل عنصر من عناصر االيرادات أو األعباء اليت هلا عالقة حبقوق املسامهني ؛  

  االحتياطي؛حركة األسهم و  

  من خالل ذلك جيب توضيح مدى االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية؛: السياسات احملاسبية  

 تقدمي املعلومات املالية الضرورية و غري املوجودة يف القوائم املالية السابقة الذكر؛  

 السياسات و الطرائق احملاسبية املعتمدة.  

  :الخاصةالشكل النموذجي لجدول تغيرات األموال ـ  2

  :يأخذ جدول تغريات األموال اخلاصة الشكل التايل 

المال  رأس  إحاالت  الخاصة األموالتغيرات 

  االجتماعي

عالوات 

  اإلصدار

فرق 

  التقييم

فرق 

 إعادة

  التقييم

احتياطات 

  نتيجة& 

             N _ 2رصيد �اية السنة 

تغري الطرائق احملاسبية و تصحيح 

  األخطاء

            

              القيم الثابتةإعادة تقييم 

خسائر غري مسجلة يف _ الربح 

  حسابات النتائج

            

                                                             
  .206ـ  205: ، مرجع سبق ذكره ،  ص ص  "التحليل المالي الحديث " ـ شعيب شنوف ،   1
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              حصص موزعة

              زيادة يف رأس املال

              نتيجة صافية للنشاط

             N - 1رصيد �اية السنة 

تغري الطراق احملاسبية و تصحيح 

  األخطاء

            

              تقييم القيم الثابتة إعادة

خسائر غري مسجلة يف الربح ـ 

  حسابات النتائج

            

              حصص املوزعة

              زيادة رأس املال

              نتيجة صافية للنشاط

              رصيد �اية السنة

  .206، مرجع سبق ، ص  "التحليل المالي الحديث " شعيب شنوف ،  :المصدر 

  :الماليةتحليل جدول تغيرات األموال الخاصة بواسطة النسب ـ  3

  :1ميكن ذكر أهم النسب املالية اليت يتم بواسطتها حتليل تغريات األموال اخلاصة فيما يلي 

  رأس املال؛÷ نسبة النتيجة الصافية  

  األموال اخلاصة؛÷ نسبة التوزيعات و التغريات يف حقوق املسامهني  

  و حتسب من خالل: نسب األسهم ، توزيع األرباح و قياس القيم السوقية:  

  قيم عدد األسهم÷ االرباح املوزعة 

  و حتسب من خالل : نسبة توزيع األرباح:  

  األرباح الصافية؛÷ األرباح املوزعة 

  و حيسب بالعالقة التالية : معامل سعر السهم إىل عائده أو مضاعف السعر للعائد:  

                                                             
  208ـ  207: ، مرجع سبق ذكره ،  ص ص  "التحليل المالي الحديث " ـ شعيب شنوف ،   1
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  ربح السهم؛÷ قيمة السهم السوقية 

  و حتسب بالعالقة التالية : نسبة سعر السوق مقارنة بالقيمة احملاسبية:  

  القيمة الدفرتية للسهم؛÷ قيمة السهم السوقية 

  و حتسب من خالل : معدل دوران األسهم:  

عدد األسهم املكتتب �ا يف �اية الدورة ÷ عدد األسهم اليت مت تداوهلا خالل الدورة احملاسبية 

  .احملاسبية
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  "التحليل المالي الديناميكي " التدفقات النقدية دراسة و تحليل : 08رقم  المحور

  جدول التمويل  :أوال

  :تعريف جدول التمويل ـ  1

و استعماال�ا ، و يقيس التغريات  األموالهو جدول لالستخدامات و املوارد يشرح مصدر 

الناجتة عن جمموع العمليات املرتبطة بالنفقات و االيرادات ، أي أنه يسمح مبعرفة الطريقة اليت 

  .1واجهت �ا املؤسسة احتياجا�ا للتمويل خالل مرحلة معينة عادة سنة

  :2ميكن ذكر أهم أهداف جدول التمويل كما يلي :أهداف جدول التمويل ـ  2

 و املوارد اجلديدة اليت انتفعت �ا " احتياجات التمويل " حصاء االستخدامات اجلديدة إ ،

  املؤسسة خالل الدورة سواء كانت داخلية أو خارجية؛

  حتليل التغريات اليت متس ذمة املؤسسة و املتمثلة يف كل احلركات احملاسبية اليت تؤثر على ذمة

  املؤسسة ؛

 ة االفتتاحية و امليزانية اخلتامية ، و تغريات األوىل اجتاه الثانية؛تفسري االنتقال بني امليزاني  

 تلخيص العمليات اليت قامت �ا املؤسسة و تفسري تأثريها على اخلزينة.  

  :و منه جدول التمويل جييب عن تساؤل أساسي ميكن طرحه بطريقتني 

  الفرتة و كيف يتم متويلها ؟ االستخداماتما هي  

  ما هي املوارد اليت مت خلقها من طرف املؤسسة و كيف يتم استخدامها؟ : أو  

                                                             
  .122، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد  " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   1

  .122، مرجع سبق ذكره ، ص  "جديد  التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي ال" ـ  زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   2
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  :1بناء جدول التمويلـ  3

فرق بني التدفقات املستقرة و التدفقات قصرية األجل ، يبني اجلزء األول  التمويليوضح جدول 

من اجلدول االستخدامات املستقرة و املوارد الدائمة من خالل الفرق بينهما حنصل على التغري يف 

  رأس املال العامل؛

غالل و خارج أما اجلزء الثاين فيبني التدفقات قصرية األجل، و ذلك من خالل الفرق بني موارد االست

االستغالل ، اخلزينة من جهة و االستخدامات كل منهم على حدى من جهة أخرى ،و يشكل 

  .اإلمجايلالفرق يف التغري يف رأس املال العامل الصايف 

  :حيتوي جدول التمويل على العناصر التالية :الجزء األول من جدول التمويل

 املالية؛ موارد الدائمة اليت حققتها املؤسسة خالل الدورة  

 االستخدامات املستقرة اليت كونتها املؤسسة لنفس الدورة.  

  :و اجلدول املوايل يبني لنا مضمون اجلزء األول

  " التمويل طويل و متوسط األجل " الجزء األول من جدول التمويل 

  املوارد املستقرة  االستخدامات املستقرة

  حيازة تثبيتات جديدة

  مصاريف موزعة على عدة سنوات

  تسديد قروض مالية

  ختفيض يف رأس املال

  "توزيع األرباح " تسديد مكافأة رأس املال 

  القدرة على التمويل الذايت

  التنازل على التثبيتات

  احلصول على قروض مالية

  الرفع من رأس املال

  +التغري يف املوارد املستقرة   التغري يف االستخدامات املستقرة -
- +  

                                                             
  112ـ  111ـ  110ـ الياس بن ساسي ، مرجع سبق ذكره ، ص   1

Δ FRng 
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  .111الياس بن ساسي ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر 

  :تحليل محتوى الجزء األول من الجدولـ  4

  : الموارد الدائمة

ني أهم املوارد الدائمة اليت تعتمد بتعترب القدرة على التمويل الذايت من  :القدرة على التمويل الذاتي 

  :التالية توضح كيفية حساب هذا املورد عليها املؤسسة يف متويل احتياجا�ا املالية ، و العالقة

  .االهتالكات و املؤونات+ النتيجة الصافية = القدرة على التمويل الذايت 

يف بعض األحيان تلجأ املؤسسة  " :األصول غير جارية " التنازل عن عنصر من عناصر التثبيتات 

رد و تتضمن هذه العملية التنازل التنازل عن بعض أصوهلا للتقليل من االحتياجات و الرفع يف املوا إىل

  .عن االستثمارات املادية و املعنوية و املالية بسعر تنازل حيدد حماسبيا و بناءا على معطيات السوق

هي الوسيلة اليت متكن املؤسسة من جلب أموال جديدة و ذلك من  :الرفع في األموال الخاصة 

ز أمهية هذا املورد يف وجود سوق رأس املال خالل فتح رأس املال للمشاركة من قبل اجلمهور و ترب 

على شراء  لإلقبالخصوصا إذا كانت املؤسسة حتقق مردودية مرتفعة ألن ذلك حافز هام للمسامهني 

  .االستثمار اليت تلقتها املؤسسة خالل الدورة املالية  إعاناتأسهمها كما تضمن العملية 

" ن اجلديدة املتحصل عليها خالل الدورة املالية و تتمثل يف الديو  :االرتفاع في الديون المالية 

، و ميكن أن تكون يف صورة قروض مستندية ، و حينها " باستثناء  االعتمادات البنكية اجلارية 

تتمثل الديون املالية اجلديدة يف املبلغ املسدد من طرف الدائنني ، و عليه ميكن حساب الديون املالية 

  :حركة الديون أو كاآليت للدورة احلالية من خالل جدول

 .التسديدات –االرتفاع يف الديون + ديون الدورة السابقة = ديون الدورة احلالية 
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  :االستخدامات المستقرة 

" نتيجة الدورة السابقة " تتمثل يف أرباح األسهم  :التوزيعات المدفوعة خالل الدورة الجارية 

املوزعة خالل الدورة املالية اجلارية ، و ميكن حساب هذه التوزيعات اعتمادا على معطيات جدول 

  :توزيع النتيجة ، كما ميكن استخدام العالقة التالية

  يف االحتياطات االرتفاع –نتيجة الدورة السابقة = األرباح املوزعة 

 إمجاليةو تشمل االستثمارات املادية و املعنوية و املالية حيث حتسب بقيمة  :األصول الثابتة حيازة 

، و ميكن حسا�ا اعتمادا على معطيات حركة االستثمارات أو اعتمادا على العالقة "بسعر احليازة " 

  :التالية 

  نازلالت –احليازة + استثمارات الدورة السابقة = استثمارات الدورة العادية 

و هي تلك املصاريف اليت وزعت على السنوات اخلمس  :المصاريف غير الموزعة لعدة سنوات

النتيجة ، و  إنعاشالقادمة ، حيث تلعب دور االهتالكات يف التخفيض من املصاريف احلالية ، و 

  .حيسب انطالقا من معطيات امليزانية و املعلومات احملاسبية املكملة هلا

و هي عملية معاكسة لعملية الرفع من األموال اخلاصة و تعين  :ال الخاصة االنخفاض في األمو 

  .ختلي املساهم عن أسهم املؤسسة خصوصا يف حالة اخلسائر

خالل الدورة " عدا االعتمادات البنكية اجلارية " تتمثل يف اهتالك القرض : تسديد الديون المالية 

  :يون ، أو بالعالقة التالية اجلارية ، و ميكن حسابه من خالل جدول حركة الد

 التسديد –االرتفاع يف الديون + ديون الدورة السابقة = ديون الدورة احلالية 
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  :الجزء الثاني من جدول التمويل

  :محتوى الجزء الثاني من الجدول

من  اإلمجايلإذا كان اجلزء األول من جداول التمويل يتناول التغري يف رأس املال العامل الصايف 

أعلى امليزانية فإن اجلزء الثاين منه يتناول التغري يف رأس املال العامل من أدىن امليزانية ، و عليه حيتوي 

  :اجلزء الثاين على التغريات التالية

 Δ BFRexالتغري يف عناصر االستغالل 

   Δ BFRhexالتغري يف العناصر خارج االستغالل

  Δ Tng اإلمجاليةالتغري يف اخلزينة الصافية 

  :تحليل محتوى الجزء الثاني من الجدول 

و نقصد �ا االحتياجات املالية لدورة االستغالل يف الدورة اجلارية  :التغير في عناصر االستغالل

الناجتة عن التباعد الزمين بني آجال التسديد و آجال الدفع و اليت حتسب بالفارق بني االستخدامات 

  :و املوارد

تتمثل يف التغري يف املخزونات و التغري يف حقوق االستغالل ،  :االستغالل  التغير في استخدامات

  حساب التغري يف استخدامات االستغالل؛ إىلحيث يؤدي جمموع التغري يف العنصرين 

تتمثل يف التغري يف ديون االستغالل خصوصا املورد و احلسابات  :التغير في موارد االستغالل

  .امللحقة به

  :ري يف عناصر االستغالل من خالل العالقة التاليةميكن حساب التغ

Δ BFRex  = Δ Eex _ Δ Rex 
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يتمثل يف االحتياجات املالية الناجتة عن النشاطات غري : التغير في العناصر خارج االستغالل

  :األساسية و األنشطة ذات الطابع االستثنائي ، و تتضمن العناصر التالية 

و هي االستخدامات غري املتضمنة يف استخدامات : االستغاللالتغير في استخدامات خارج 

  االستغالل؛

  و هي املوارد غري املدرجة يف موارد االستغالل؛ :التغير في الموارد خارج االستغالل

  :الفرق بني العنصرين السابقني يعطي التغري يف العناصر خارج االستغالل ، و حيسب كاآليت

Δ BFRhex  = Δ Ehex _ Δ Rhex 

  :يعترب حمصلة كل التغريات السابقة ، و يتشكل أساسا من عنصرين :التغير في عناصر الخزينة

  متمثلة يف االعتمادات البنكية اجلارية اليت جلبت خالل الدورة اجلارية؛ :التغير في موارد الخزينة

  .ورةو تشمل السيولة النقدية اليت وضعت يف شكل متاحات خالل الد : االستخداماتالتغير في 

  :الفرق بني استخدامات اخلزينة و موارد اخلزينة ينتج التغري يف اخلزينة و ذلك كاآليت

Δ Tng = Δ Et _ Δ Rt  

و بناءا على التغريات يف العناصر الثالث ميكن حساب التغري يف رأس املال العامل من أدىن امليزانية 

  :تبعا للعالقة التالية

Δ BFRhex  + Δ BFRex  +  Δ Tng  = Δ FRng 

 :و اجلدول التايل حيوي كل العناصر السابقة
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  متويل قصري األجل :الجزء الثاني من جدول التمويل 

  Δ FRng  التغييرات في رأس المال العامل الصافي االجمالي

  :التغير في عناصر االستغالل

  التغري يف استخدامات االستغالل

  التغري يف موارد االستغالل

  3=  2 – 1الرصيد    2املوارد    1االحتياجات 

      

Δ BFRex   A  
      

  :التغري يف العناصر خارج االستغالل

  اآلخرينالتغري يف املدينني 

  اآلخرين الدائننيالتغري يف 

      

Δ BFRhex   B 
      

A + B = C   Δ BFRG      
      

  تغيريات اخلزينة

  التغري يف االستخدامات

  التغري يف املوارد

      

D = TNG 
      

C + D = Δ FRng   
      

  .115الياس بن ساسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  : املصدر  
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  دراسة و تحليل جدول تدفقات الخزينة:  09رقم  المحور

إن جدول التمويل ميدنا مبعلومات موجزة عن تغريات اخلزينة ، لذا يتم اللجوء إىل نوع آخر من 

تغري اخلزينة و مكونات هذا التغري بطريقة أكثر تفصيال يسمى جبدول  أسباب بإظهاراجلداول يسمح 

  .1فقات اخلزينةدت

  :تعريف جدول تدفقات الخزينةـ  1

هو جدول يشرح كيفية تغري اخلزينة و يظهر التدفقات اليت تشرح امليكانزمات املالية للمؤسسة ، 

  .  2للخزينة اإلمجايلو مسامهة كل وظيفة يف التغري 

  :أهداف جدول تدفقات الخزينةـ  2

يهدف جدول تدفقات اخلزينة إىل إظهار كيفية تغري اخلزينة من دورة ألخرى من خالل ثالث 

، كما أنه يظهر كيفية متويل خزينة  اخلزينةأساسية ، و بالتايل شرح مسامهة كل وظيفة يف تغري  وظائف

ة ، و من هنا فهو يبني تطور التمويل اخلارجي ، االستغالل �موع االستثمارات املادية املعنوية و املالي

  .و كذا قدرة املؤسسة على متويل استثمارا�ا بتدفق اخلزينة لالستغالل

  : 3إن الوظائف اليت تكون هذا اجلدول هي

 الطريقة اليت مولت �ا املؤسسة احتياجا�ا الفعلية أو على  بإظهارتسمح   :وظيفة التمويل

و هي حتصي املوارد اخلارجية كحركات الديون و حركات . العكس الطريقة اليت سددت �ا ديو�ا 

  .رأس املال

                                                             
  .136، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   1

  .136، مرجع سبق ذكره ، ص  "الرسمي الجديد  التسيير المالي حسب البرنامج" ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   2

  .137، مرجع سبق ذكره ، ص  "التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " ـ زغيب مليكة ، بوشنقري ميلود ،   3
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  و تضم جمموع االستثمارات و االستثمارات السلبية للمؤسسة سواء كانت   :وظيفة االستثمار

  .ماليةمعنوية أو مادية أو 

  و تضم كل العمليات اليت قامت �ا املؤسسة يف اطار نشاطها و اليت ال  :وظيفة االستغالل

  .تظهر يف الوظيفيتني السابقتني

إىل أن التدفق األساسي الذي يغذي وظيفة االستغالل هو القدرة على التمويل  اإلشارةو جتدر 

  .الذايت و اليت إذا أنقصنا منها التفاوت الزمين للخزينة خيلق تدفق خزينة االستغالل

و تتأتى القدرة على التمويل الذايت من نشاط املؤسسة بعد أن حتصل كل االيراداات و تسدد  

  .كل املدخالت

  :عرض و تقديم جدول تدفقات الخزينةطرق ـ  3

  :1جدول تدفقات اخلزينة من خالل ثالثة مصادر هي إعداديتم  أنميكن 

  و االلتزامات و  األصولميزانية مقارنة لسنتني متتاليتني ، و ذلك لتحديد مقدار التغريات يف

  حقوق امللكية بني أول مدة و آخرها؛

 لك لتحديد مقدار صايف الربح و زيادة النقدية جدول حسابات النتائج للسنة اجلارية ، و ذ

التشغيلية خالل  األنشطةمقدار نقصان النقدية املستخدمة يف  أوالتشغيلية  األنشطةالناجتة عن 

  الفرتة؛

  و ذلك �دف حتديد كيفية استخدام النقدية خالل الفرتة أخرى إضافيةمعلومات تفصيلية ،. 

 

  

                                                             
  .176، مرجع سبق ذكره ، ص  "التحليل المالي الحديث " ـ شعيب شنوف ،  1
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  :جدول التدفقات النقدية إعدادخطوات ـ  4

  :1جدول التدفقات النقدية يتم وفقا لثالث خطوات متتالية إعداد إن

  الفرق بني رصيد النقدية أول الفرتة و آخرها باستخدام  إجيادحتديد التغري يف النقدية عن طريق

  بيانات امليزانية املقارنة؛

  التشغيلية عن طريق حتليل حسابات النتائج احلالية و  األنشطةحتديد التدفق النقدي الصايف من

مقارنة امليزانيتني و  أيضاالنقدي، كما يتطلب  األساس إىلحتويل الدخل من أساس االستحقاق 

  ؛اإلضافيةالبيانات 

  التمويلية و االستثمارية عن طريق حتليل بقية العناصر  األنشطةحتديد التدفق النقدي الصايف من

  .اإلضافيةمليزانية املقارنة و البيانات املوجودة يف ا

  :جدول تدفقات الخزينة إعدادطرق ـ  5

  : 2جدول التدفقات النقدية مها إلعدادتوجد طريقتان 

 يتم مبوجبها جتاهل صايف الربح ، و يتم حتديد صايف التدفق النقدي من : الطريقة المباشرة

األنشطة التشغيلية عن طريق تنزيل املبالغ النقدية املدفوعة للموردين و املصاريف النقدية التشغيلية من 

غري متكررة مثل عوائد االستثمار  أخرىتشغيلية  أنشطةاملقبوضات النقدية احملصلة من العمالء و من 

  .الفوائد الدائنة و

 

  

                                                             
  .177ـ  176مرجع سبق ذكره ، ص  ،" ـ شعيب شنوف ، التحليل املايل احلديث   1

  .180ـ  177، مرجع سبق ذكره ، ص " ـ شعيب شنوف ، التحليل املايل احلديث   2
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  "الطريقة المباشرة " الشكل النموذجي لجدول تدفقات الخزينة 

  أرصدة الدورة السابقة  الدورة الجارية  إحاالت  البيان

  :تدفقات اخلزينة من النشاطات التشغيلية 

  التحصيل من الزبائن

  املبالغ املسددة إىل املوردين و املستخدمني

  مدفوعةفوائد و مصاريف مالية أخرى 

  ضرائب مدفوعة على النتيجة

      

        تدفقات اخلزينة قبل العناصر االستثنائية

        تدفقات اخلزينة املرتبطة بالعناصر االستثنائية

        تدفقات أموال اخلزينة الصافية للنشاطات التشغيلية

  :تدفقات اخلزينة من النشاطات االستثمارية

  الثابتةاملدفوعات اخلاصة باقتناء القيم 

  التحصيل اخلاص بالتنازل عن القيم  الثابتة

  املدفوعات اخلاصة باقتناء القيم املالية

  فوائد حمصلة من التوظيفات املالية

  مقبوضة من النتائج أقساطحصص و 

  تدفقات اخلزينة الصافية للنشاطات االستثمارية

      

  :تدفقات اخلزينة من النشاطات التمويلية

  األسهم إصدارالتحصيل الناتج من 

  حصص و توزيعات أخرى

  حتصيل القروض

  تسديد الديون و قروض أخرى

  تدفقات اخلزينة الصافية للنشاطات التمويلية 

      

        الصرف يف السيولة أسعارمؤشر تغري 

        تغري اخلزينة خالل السنة املالية

        اخلزينة و شبه اخلزينة يف بداية الدورة

        �اية الدورة اخلزينة و شبه اخلزينة يف

        تغري اخلزينة خالل السنة املالية

        املقارنة مع النتيجة احملاسبية

  .177ـ  176: مرجع سبق ذكره ص ـ ص ، "التحليل المالي الحديث " ، شعيب شنوف: املصدر  
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 الطريقة غير مباشرة:  

تعديالت  إجراءيتم مبوجبها حتديد التدفق النقدي الصايف من األنشطة التشغيلية عن طريق 

على صايف الربح املستخرج من حسابات النتائج ألنه معد على أساس االستحقاق و ليس األساس 

  .النقدي

  "الطريقة غير المباشرة " جدول تدفقات الخزينة 

  السابقةالدورة   الدورة الجارية  إحاالت  البيان

  :تدفقات اخلزينة من النشاطات التشغيلية

  النتيجة الصافية خالل الدورة احملاسبية

  :تعديالت و تصحيحات حول

  اهتالكات و مؤونات

  التغري يف الضرائب املؤجلة

  التغري يف املخزون

  التغري يف حسابات الزبائن و حقوق أخرى

  أخرىالتغري يف حسابات املورد و ديون 

  ضريبة صافية: زائد ـ ناقص قيمة التنازل     

      

        1تدفقات اخلزينة من النشاطات التشغيلية 

  :تدفقات اخلزينة من النشاطات االستثمارية

  املدفوعات اخلاصة باقتناء القيم الثابتة

  التحصيل اخلاص بالتنازل ـ القيم الثابتة

      

        2تدفقات اخلزينة من النشاطات االستثمارية 

  :تدفقات اخلزينة من النشاطات التمويلية

  حصص مدفوعة للمسامهني

  زيادة أو ارتفاع رأس املال

  إصدار القروض

  تسديد القروض

      

        3تدفقات اخلزينة من النشاطات التمويلية 

    3+2+1      تغري اخلزينة خالل السنة املالية

        اخلزينة و شبه خزينة يف بداية الدورة

        خزينة يف �اية الدورةاخلزينة و شبه 

        مؤشر تغري أسعار صرف العمالت

        تغري اخلزينة خالل السنة املالية

  . 180، مرجع سبق ذكره ، ص "  التحليل المالي الحديث" شعيب شنوف ، ـ   :المصدر 

  .48ـ  47: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ص" المحاسبة المالية "  ،عبد الوهاب رميدي ، علي مسايـ              
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  :تحليل جدول تدفقات الخزينة بواسطة النسب الماليةـ  6

  :ميكن تصنيف أهم النسب املالية املستخدمة يف حتليل جدول تدفقات اخلزينة إىل 

 و من أهم هذه النسب ما يلي :مؤشرات تقييم جودة األرباح:  

÷ التدفقات النقدية الداخلة من النشاط التشغيلي = نسبة كفاية التدفق النقدي التشغيلي 

  االحتياجات النقدية األساسية؛

صايف  الربح بعد ÷ صايف التدفق النقدي التشغيلي = نسبة النقدية من النشاط التشغيلي 

  الفوائد و الضرائب؛

÷ صايف التدفق النقدي التشغيلي = نسبة العائد على األصول من التدفق النقدي التشغيلي 

  موع األصول؛جم

إمجايل التدفقات النقدية الداخلة يف النشاط = نسبة التدفق النقدي التشغيلي إىل املبيعات 

  صايف املبيعات؛÷ التشغيلي 

 و جند فيها: مؤشرات تقييم السيولة: 

إمجايل التدفقات النقدية ÷ صايف التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي = نسبة تغطية النقدية 

  نشطة االستثمارية و التمويلية؛اخلارجة لأل

فوائد ÷ صايف التدفق النقدي من النشاط التشغيلي = نسبة املدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديون 

  الديون؛

÷ صايف التدفق النقدي من النشاط التشغيلي = نسبة التدفق النقدي من النشاط التشغيلي 

  .االلتزامات املتداولة

 و ميكن ذكر أمهها فيما يلي: ويل مؤشرات تقييم سياسات التم: 
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صايف التدفقات النقدية من األنشطة ÷ التوزيعات النقدية للمسامهني = نسبة التوزيعات النقدية 

  التشغيلية؛

صايف التدفقات النقدية من األنشطة = نسبة التوزيعات النقدية إىل صايف التدفقات النقدية التشغيلية 

  للمسامهني؛التوزيعات النقدية ÷ التشغيلية 

املقبوضات النقدية من الفوائد الدائنة و التوزيعات النقدية على = نسبة التوزيعات و الفوائد املقبوضة 

  التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة؛÷ األسهم 

التدفقات النقدية ÷ " الزيادة يف األصول الثابتة " اإلنفاق الرأمسايل احلقيق = نسبة اإلنفاق الرأمسايل 

  .خلة من القروض طويلة األجل و إصدارات األسهمالدا

   

  

  التحليل المالي في األجل الطويل:  10المحور رقم 

يهدف التحليل املايل يف األجل الطويل إىل معرفة أمهية دراسة املركز املايل طويل األجل 

منهما و  للمؤسسة و حتليل هيكل التمويل العام و مصادر التمويل الداخلي و اخلارجي و أمهية كل

التكلفة املرتتبة على كل منهما ، و نسعى من خالل هذا احملورّ إىل توضيح أمهية التناسق يف تشكيل 

هيكل رأس املال و ضرورة االستفادة من االقرتاض اخلارجي و الشروط الضرورية لنجاحه ، و لذلك 

  .التمويلفإن هذا احملور يعىن بتحديد تكلفة رأس املال و توضيح أسس تقييم سياسات 

 :و فيما يلي شرحا للجوانب املرتبطة بتحليل املركز املايل طويل األجل
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  من وجهة أصحاب الديون طويلة األجل: أوال

  :1إن ما يهم هذه الفئة من دراسة املركز املايل طويل األجل مايلي

 نسبة الديون طويلة األجل إىل مصادر التمويل يف املؤسسة؛  

  بتاريخ االستحقاق؛ضمان اسرتداد الدين  

 ضمان حتقق الفائدة السنوية و تسديدها.  

  :و ميكننا دراسة هذه األمور من خالل النسب التالية

  :و حتسب كما يلي :ـ نسبة التمويل الخارجي لألصول 1

× صايف األصول ÷ ) ديون قصرية األجل + ديون طويلة األجل = ( نسبة التمويل اخلارجي لألصول 

100  

نسبة مسامهة الديون يف متويل األصول و اخنفاض هذه النسبة مؤشرا اجيابيا و و تظهر هذه ال

  .ارتفاعها يعترب مؤشرا سلبيا

  :و حتسب بواسطة العالقة التالية: ـ الوزن النسبي للديون طويلة األجل 2

ديون قصرية + ديون طويلة األجل ( ÷ ديون طويلة األجل = الوزن النسيب للديون طويلة األجل 

  100× ) ل األج

و تظهر هذه النسبة الوزن النسيب للديون طويلة األجل إىل جمموع الديون أي  نسبة الديون 

  .طويلة األجل إىل جمموع الديون

  :و حتسب بواسطة العالقة التالية :ـ نسبة تغطية الديون طويلة األجل 3

                                                             
  .286ـ  284: ، مرجع سبق ذكره ، ص ـ ص " التحليل المالي مدخل لصناعة القرارات " ـ منري شاكر حممد و آخرون ،   1
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  100×  ]الديون طويلة األجل ÷ صايف األصول الثابتة  [= نسبة الديون طويلة األجل 

و تظهر هذه النسبة معدل تغطية الديون طويلة األجل من قبل صايف األصول الثابتة و ارتفاع 

  .هذه النسبة يعترب مؤشرا اجيابيا

  :و حتسب كما يلي :ـ نسبة تغطية الفائدة الثابتة  4

  100× ]الفوائد الثابتة ÷ " قبل خصم الفوائد الثابتة " صايف الربح  [= نسبة تغطية الفائدة الثابتة 

و تظهر هذه النسبة معدل تغطية الفوائد الثابتة للديون من األرباح الصافية و جيب أن ال تقل 

  .عن الواحد و ارتفاعها يعترب مؤشرا اجيابيا

  :مثال

  :من حسابات إحدى املؤسسات االقتصادية ظهرت األرصدة التالية 

  دج 75000: الديون طويلة األجل 

  دج 50000: الديون قصرية األجل 

  دج 225000: صايف األصول الثابتة 

  دج 400000: صايف األصول 

  دج 5000: فوائد الديون الثابتة 

  دج50000: صايف الربح قبل خصم الفوائد الثابتة 

حاب الديون طويلة حساب نسب املركز املايل طويل األجل من خالل وجهة نظر أص :المطلوب

 .األجل
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  : الحل 

                      100×  ] 400000÷  )  50000+  75000 ( [= نسبة التمويل اخلارجي لألصول .  1

 =31,25 %  

 60=  100×  ] ) 50000+  75000 (÷  75000  [= الوزن النسيب للديون طويلة األجل .  2

%  

  % 300=  100×  ] 75000÷  225000 [= نسبة تغطية الديون طويلة األجل .  3

                         % 1000=  100×  ] 5000÷  50000 [= نسبة تغطية الفائدة الثابتة .  4

  وجهة نظر إدارة المؤسسة: ثانيا 

إن هدف اإلدارة هو حتقيق عائد يتناسب مع األموال املستثمرة و بالتايل فإن اإلدارة تسعى من 

  :املركز املايل طويل األجل إىل حتقيق مايليخالل دراسة و حتليل 

 حتقيق التوازن بني مصادر التمويل الداخلية و اخلارجية؛  

  بكفاءة عالية" املوجودة حتت تصرفها " استثمار األموال املتاحة للمؤسسة.  

إن لتحقيق التوازن املايل بني مصادر التمويل الداخلية و اخلارجية أمهية خاصة ألن هذا التوازن 

يؤثر على استقاللية املؤسسة من ناحية و يؤثر من ناحية أخرى على رحبية املؤسسة و هنا تكمن أمهية 

  :هذا التوازن و عادة ما حتصل املؤسسة على أمواهلا من 

 مصادر داخلية تتمثل يف استثمار أرباحها احملتجزة أو احتياطا�ا يف أعمال املؤسسة ؛  

  املال عن طريق إصدار أسهم جديدة بالنسبة لشركة املسامهة مصادر خارجية و تتمثل بزيادة رأس

" ديون طويلة األجل " أو زيادة نصيب الشركاء يف شركات األشخاص و كذلك عن طريق االقرتاض 
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، إما عن طريق البنوك أو عن طريق إصدار سندات القرض ، و كذلك األمر للحصول على ديون 

  .قصرية األجل

راسة نصيب كل مصدر من مصادر التمويل من أجل احملافظة على و يهتم التحليل املايل بد

التوازن بني املصادر الداخلية و اخلارجية ، و من اجل ان تسدد الديون بتاريخ استحقاقها دون 

  : حدوث أي مشكلة مالية للمؤسسة و من أجل ذلك ميكننا استخدام النسب التالية

  :اسطة العالقة التالية و حتسب بو  :ـ نسبة المديونية قصيرة األجل  1

  .100× حقوق امللكية ÷ الديون قصرية األجل = نسبة املديونية قصرية األجل 

و تظهر هذه النسبة نسبة الديون قصرية األجل إىل حقوق امللكية و اخنفاض هذه النسبة يعترب 

جاوز هذه الواحد و جيب أن ال تتمؤشرا اجيابيا حيث يعترب هذا بالنسبة للدائنني زيادة ضمان لديو�م 

هو ما يعين أن الديون قصرية األجل حلقوق امللكية حيث ال جيوز أن يتحمل الدائنون خماطر أكثر و 

  .من اليت يتحملها مالكي املؤسسة أنفسهم

  :و حتسب كما يلي :ـ نسبة المديونية الكاملة  2

  حقوق امللكية÷ جمموع الديون = نسبة املديونية الكاملة 

بة نسبة الديون إىل حقوق امللكية و أيضا ال جيوز أن تكون أكرب من الواحد و تظهر هذه النس

ألن هذا يعين أن الديون أكرب من األموال اخلاصة و هذا يؤدي إىل فقدان املؤسسة الستقالهلا املايل ،  

  .كما أن هذا يضعف ضمانة الدائنني يف حتصيل ديو�م

  :اسطة العالقة التاليةو حتسب بو  :نسبة المديونية طويلة األجل ـ  3 

  100× حقوق امللكية ÷ الديون طويلة األجل = نسبة املديونية الكاملة 
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تظهر هذه النسبة الديون طويلة األجل إىل حقوق امللكية ، و كذلك األمر حيث جيب أن ال و 

تتجاوز هذه النسبة الواحد ألن ظهورها أكثر من الواحد يعين أن الديون طويلة األجل أكرب من 

يل األموال اخلاصة و هذا يؤدي أيضا إىل فقدان املؤسسة الستقالهلا املايل و يعين االعتماد يف متو 

األصول الثابتة و بشكل كبري على الديون طويلة األجل و ستكون نتائجه خطرية يف حال استبعاد 

جزءا من هذه األصول خارج العمل لسبب ما ، و أي خلل يف هذه النسبة سيؤثر أيضا على رأس 

  .  املال العامل الصايف

  :مثال

  :من حسابات أحد املؤسسات اقتصادية ظهرت األرصدة التالية 

  دج 80000: لديون طويلة األجل ا

  دج 40000: الديون قصرية األجل 

  دج 200000: األموال اخلاصة 

  :المطلوب 

  .حساب نسب املركز املايل الطويل األجل من وجهة نظر االدارة

  :الحل

  % 20=  100×  ] 200000÷  40000 [= نسبة املديونية قصرية األجل 

  % 60=  100×  ] 200000÷  120000 [= نسبة املديونية الكاملة 

  % 40=  100×  ] 200000÷  80000 [= نسبة املديونية طويلة األجل 
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  حاالت عملية شاملة على التحليل المالي:  11المحور رقم 

  :الحالة األولى

  :  2015ـ  12ـ  31إليك امليزانية احملاسبية ملؤسسة التاج بتاريخ 

  الخصوم    األصول

االهتالكات و   القيمة اإلجمالية  البيان

  المؤونة

قيمة محاسبية 

  صافية

  المبالغ  البيان

  أصول غير جارية

  مصاريف إعدادية

  تثبيتات مادية

  األصول الجارية

  املخزونات

  زبائن

  أوراق القبض

  مدينون آخرون

  سندات املساهة

  سندات التوظيف

  البنك

  الصندوق

442050  
14550  

427500  
527250  
215100  
95100  
62100  
12600  
64800  
14850  
52500  
10200  

  

  

141900  
  

6900  
3900  

  

  

1800  
  

  

  

  

  

300150  
14550  

285600  
514650  
208200  
91200  
62100  
12600  
63000  
14850  
52500  
10200  

رؤوس األموال 

  الجماعية

  األموال اجلماعية

  االحتياطات

مؤونة اخلسائر و 

  التكاليف

  الديون

  ديون مالية

  موردون

  أوراق الدفع

  دائنون آخرون

  النتيجة الصافية

440100  
  

300000  
71100  
69000  

  

374700  
113850  
169500  
42900  
11250  
37200  

  814800  مجموع الخصوم  814800  154500  969300  مجموع األصول

  :بعد دراسة امليزانية ظهرت املعلومات التالية

  دج؛ 360000مت تقييم التثبيتات املادية بـ  .1

  دج؛ 90000القيمة احلقيقية لسندات املسامهة بلغت  .2

  دج؛ 180000القيمة احلقيقية للمخزونات بلغت  .3
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  شهرا؛ 16لن يدفع ما غليه إال بعد  5700اتضح أنه زبون يقدر دينه بــ  .4

  دج؛ 48000أوراق القبض قابلة للخصم مببلغ  .5

دج من سندات التوظيف قابلة للبيع يف األجل القصري و تقدر قيمتها احلقيقية بــ  8100ما قيمته  .6

  دج؛ 12000

دج من مؤونة اخلسائر و تكاليف خصص إلصالحات تتم على عدة سنوات ،  57000ماقيمته  .7

أشهر مقابل احد الدعاوى خسر�ا املؤسسة ، و الرصيد الباقي غري  3دج ستدفع خالل  7500و 

  مربر؛

  شهرا؛ 18دج من ديون املوردين طويلة األجل تدفع بعد مرور  27000مته ما قي .8

  أشهر القادمة و الباقي فهو طويل األجل؛ 4دج من الديون املالية تدفع خالل  19500ما قيمته  .9

دج خالل الشهر القادم و  12000توزع على الشركاء مبلغ : النتيجة الصافية ختصص كما يلي  .10

  ؛الباقي يوضع يف االحتياط

  .% 30مبلغ الضريبة على األرباح  .11

  :المطلوب

  .إعداد امليزانية املالية املفصلة و املختصرة .1

  :الحل

ـــ دج     ق14550= ق م ص : مصاريف إعدادية  ــ   14550= ــ

  0= ق ح                          
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  74400= + دج          ق 285600ق م ص :  تثبيتات مادية

  دج 360000= ق ح                    

  27000= + دج     ق 63000= ق م ص  :سندات مساهمة 

  دج 90000= ق ح                       

ــ دج     ق 208200= ق م ص  :المخزونات ــ           28200= ـــ

  دج         180000= ق ح               

  أصول غري جارية 5700   91200 :الزبائن 

  ق ق ت 85500                                         

  ق ج 48000                        62100:  أوراق القبض

  ق ق ت 14100                                                   

  3900= + ق      8100= ق م ص  :سندات التوظيف

                        12000= ق ح              

  ق ق ت" أصول جارية   8100                  14850

  أ غ ج  6750                               

  د ق أ 7500:        مؤونة الخسائر و التكاليف

  د ق أ 1350د ط أ              ضريبة على املؤونة 57000                        69000

  أ د         3150مؤونة غري مربرة        احتياطات  4500                                    
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    :ديون الموردون

  د ط أ 27000              169500

  د ق أ 142500                          

  :ديون مالية

  د ق أ 19500                 113850

  د ط أ 94350                            

  :النتيجة

  "د ق أ " نتيجة موزعة  12000                37200

  "ر أ ج " االحتياطات  25200                         

  .99450=  25200+  3150+  71100= جمموع االحتياطات 
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  جدول فرق إعادة التقدير

القيمة المحاسبية   القيمة الحقيقية  البيان

  الصافية

  الفرق

+  _  

  مصاريف إعدادية

  تثبيتات مادية

  سندات مسامهة

  خمزونات

  سندات التوظيف

  

14550  
360000  
90000  

180000  
12000  

0  
285600  
63000  
208200  
8100  

74400  
27000  

  
3900  

14550  
  

  
28200  
  

      62550  

  الميزانية المالية المفصلة

  المبالغ  الخصوم  المبالغ  األصول

  األصول غير جارية

  ماديةتثبيتات 

  زبائن مشكوك فيهم

  سندات املسامهة

  سندات التوظيف

  األصول الجارية

  قيم االستغالل

  خمزونات

  قيم قابلة للتحقيق

  زبائن

462450  
360000  
5700  
90000  
6750  

411000  
180000  
180000  
120300  
85500  
14100  
12600  
8100  

110700  
52500  
10200  
48000  

  األموال الدائمة

  رؤوس األموال الجماعية

  األموال اجلماعية

  االحتياطات

  فرق إعادة التقدير

  ديون طويلة األجل

  ديون مالية

  موردون

  مؤونة مربرة

  ديون قصيرة األجل

640350  
462000  
300000  
99450  
62550  
178350  
94350  
27000  
57000  
237000  
19500  
142500  
42900  
11250  
12000  
7500  
1350  
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  أوراق القبض

  دائنون آخرون

  سندات التوظيف

  قيم جاهزة

  بنك

  الصندوق

  أوراق قبض حمسومة

  ديون مالية

  موردون

  أوراق الدفع

  دائنون آخرون

  نتيجة موزعة

  مؤونة مربرة

  ضريبة على املؤونة

  877350  مجموع الخصوم  877350  مجموع األصول

  :الميزانية المالية المختصرة

  المبالغ  الخصوم  المبالغ  األصول

  األصول غري جارية

  اجلاريةاألصول 

  قيم االستغالل 

  قيم قابلة للتحقيق

  قيم جاهزة

462450  
411000  
180000  

120300 
110700  

  األموال الدائمة

  رؤوس األموال اجلماعية

  الديون طويلة األجل

  ديون قصرية األجل

640350  
462000  
178350  
237000  

  877350  مجموع الخصوم  877350  مجموع األصول
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  :الحالة الثانية

  2015ـ  12ـ  31امليزانية املالية لشركيت التاج و البدر اليت تشتغالن يف نفس القطاع بتاريخ أليك 

  الخصوم  األصول

  المبلغ  البيان  المبلغ    البيان

  البدر  التاج  البدر  التاج

  األصول غير جارية

  األصول الجارية

  قيم االستغالل

  قيم قابلة للتحقيق

  قيم جاهزة

  

3800000  
4200000  
2200000  
1400000  
600000  

4200000  
6800000  
3000000  
2000000  
1800000  

  األموال الدائمة

  رؤوس األموال اجلماعية

  الديون طويلة األجل

  ديون قصيرة األجل 

  

5800000  
4000000  
1800000  
2200000  

9100000  
5000000  
4100000  
1900000  

  11000000  8000000    11000000  8000000  المجموع

  :قارن بني ميزانييت مؤسسيت التاج و البدر باستخدام : المطلوب

  مؤشرات التوازن املايل؛ .  1

  النسب املالية؛  .  2

  أي مؤسسة يظهر التسيري احملكم؟.  3

  :الحل

  :ـ مؤشرات التوازن المالي  1

  مؤسسة البدر  مؤسسة التاج  البيان

  4900000  2000000  رأس املال العامل

  3100000  1400000  املال العاملاحتياجات رأس 

  1800000  600000  اخلزينة

  :ـ النسب المالية  2

  مؤسسة البدر  مؤسسة التاج  البيان

  1,19  1,05  نسبة التمويل الذايت
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  2,16  1,52  نسبة التمويل الدائم

  0,83  1  نسبة االستقاللية املالية

  0,54  0,5  نسبة قابلية السداد

  0,94  0,27  نسبة اخلزينة احلالية

 :الحالة الثالثة

  2016إليك امليزانية الوظيفية ملؤسسة التاج لسنة 

  %  المبالغ  الخصوم  %  المبالغ  األصول

  االستخدامات الثابتة

  

مجموع االستخدامات 

  الثابتة

  األصول املتداولة

  لالستغالل

  خارج االستغالل

  خزينة األصول 

مجموع األصول 

  المتداولة

734500  
  

734500  
  

  

526000  
16000  
4500  

546500  

57,34  

  

57,34  

  

  

41,06  

1,25  

0,35  

42,66  

  املوارد الثابتة

  املوارد اخلاصة

  الديون املالية

  مجموع الموارد الثابتة

  اخلصوم املتداولة

  لالستغالل

  االستغاللخارج 

  خزينة اخلصوم

مجموع الخصوم 

  المتداولة

  

894500  
140000  

1034500  
  

130500  
85000  
31000  

246500  

  

69,83  

10,93  

80,76  

  

10,18  

6,63  

2,42  

19,23  

  100  1281000  مجموع الخصوم  100  1281000  مجموع األصول

  :المطلوب

  :أحسب مايلي. 1

 رأس املال العامل الصايف اإلمجايل  

 احتياجات رأس املال العامل لالستغالل  

 احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل  
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 اخلزينة الصافية  

رأس املال العامل الصايف اإلمجايل و احتياجات رأس املال العامل و اخلزينة وضح العالقة بني  .2

 .الصافية

 علق على وضعية املؤسسة .3

  :الحل

  :حساب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي.  1

  االستخدامات الثابتة _املوارد الثابتة = رأس املال العامل الصايف اإلمجايل 

                                   =1034500 _ 734500  

                                   =300000  

  :احتياجات رأس المال العامل لالستغالل.  2

  ديون االستغالل _األصول املتداولة لالستغالل = احتياجات رأس املال العامل لالستغالل  

                                            =526000 _ 130500  

                                            =395500  

  :احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل .  3

ديون خارج  _األصول املتداولة خارج االستغالل = احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل  

  االستغالل

                                             =16000 _ 85000  

                                              ) =69000 (  

  :الخزينة الصافية .  4

  خزينة اخلصوم _خزينة األصول = اخلزينة الصافية  

                 =4500 _ 31000  

                 ) =26500 (  
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  :العالقة بني رأس املال العامل الصايف اإلمجايل و احتياجات رأس املال العامل و اخلزينة الصافية.  5

  احتياجات رأس املال العامل       _رأس املال العامل الصايف اإلمجايل = اخلزينة الصافية 

                  =300000 _  )395500 _ 69000 (  

                     ) =26500 (  

  :التعليق على وضعية المؤسسة.  6

دج إذا املوارد الثابتة تسمح بتمويل  300000للمؤسسة رأس عامل صايف إمجايل موجب ب 

  االستخدامات الثابتة؛

و من جهة أخرى فإن احتياجات رأس املال العامل أكرب من رأس املال العامل الصايف اإلمجايل 

  . 26500و هذا ما أدى إىل خزينة صافية سالبة ب 
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  :الحالة الرابعة

  2016ديسمرب  31إليك امليزانية الوظيفية ملؤسسة البدر بتاريخ 

  %  املبالغ  اخلصوم  %  املبالغ  األصول

  االستخدامات الثابتة

  األصول املتداولة

  لالستغالل

  خارج االستغالل

  خزينة األصول

.............  

  

...........  

............  

...........  

57  
  ؟

25  
10  
  ؟

  املوارد الثابتة

  املوارد اخلاصة

  الديون املالية

  اخلصوم املتداولة

  لالستغالل

  خارج االستغالل

  خزينة اخلصوم

  

.........  

.........  

  
750000  
........  

.........  

50  
35  
  ؟

  ؟

  ؟
15  
10  

  ؟  ..........  ا�موع  ؟  ........  ا�موع

  :المطلوب

  .أكمل امليزانية الوظيفية .1

  .أحسب رأس املال العامل الصايف و مكوناته  .2

 .علق على الوضعية املالية للمؤسسة  .3

  :الحل

  :من جمموع امليزانية هذا يعين أن  % 50= املوارد الثابتة : لدينا 

  من جمموع امليزانية % 50= اخلصوم املتداولة    

+ متداولة خارج االستغالل خصوم + اخلصوم املتداولة لالستغالل = اخلصوم املتداولة : و نعلم أن 

  :خزينة اخلصوم؛ أي أن 
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خزينة + خصوم متداولة خارج االستغالل (  _اخلصوم املتداولة = اخلصوم املتداولة لالستغالل 

  ) اخلصوم 

  )جمموع امليزانية  % 10+ جمموع امليزانية  % 15(  _جمموع امليزانية  % 50=  750000

  جمموع امليزانية % 25=  750000

  0,25÷  750000= جمموع امليزانية 

  3000000= مجموع الميزانية 

  :لدينا من جهة أخرى 

  املوارد اخلاصة _املوارد الثابتة = الديون املالية  الديون املالية + املوارد اخلاصة = املوارد الثابتة 

  جمموع امليزانية  % 35 _جمموع امليزانية  % 50= الديون املالية : بالتعويض جند

  جمموع امليزانية  % 15= الديون املالية 

  450000= الديون المالية 

  جمموع امليزانية  % 35= املوارد اخلاصة 

   105000= الموارد الخاصة 

  جمموع امليزانية % 15= اخلصوم املتداولة خارج االستغالل 

  450000= الخصوم المتداولة خارج االستغالل 

  جمموع امليزانية % 10= خزين اخلصوم 

  300000= خزينة الخصوم 
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  جمموع امليزانية  % 57= االستخدامات الثابتة 

  1710000= االستخدامات الثابتة 

  جمموع امليزانية % 25= أصول متداولة لالستغالل 

  750000= أصول متداولة لالستغالل 

  جمموع امليزانية  % 10= أصول متداولة خارج االستغالل 

  300000= أصول متداولة خارج االستغالل 

جمموع  % 43= جمموع امليزانية ، فإن األصول املتداولة  % 57= االستخدامات الثابتة : مبا أن 

  امليزانية 

  1290000= األصول المتداولة 

أصول متداولة خارج االستغالل + أصول متداولة لالستغالل = األصول املتداولة : من ناحية أخرى 

   خزينة األصول + 

  )أصول متداولة خارج االستغالل + أصول متداولة لالستغالل ( _األصول املتداولة = خزينة األصول

 )  300000+  750000(  _ 1290000= خزينة األصول 
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  240000= خزينة األصول 

  %  المبالغ  الخصوم  %  المبالغ  األصول

  االستخدامات الثابتة

  األصول املتداولة

  لالستغالل

  خارج االستغالل

  خزينة األصول

1710000  
1290000  
750000  
300000  
240000  

  

57  
43  
25  
10  
8  

  املوارد الثابتة

  املوارد اخلاصة

  الديون املالية

  اخلصوم املتداولة

  لالستغالل

  خارج االستغالل

  خزينة اخلصوم

1500000  
1050000  
450000  

1500000  
750000  
450000  
300000  

50  
35  
15  
50  
25  
15  
10  

  100  3000000  المجموع  100  3000000  المجموع

  :حساب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي.  1

  االستخدامات الثابتة  _املوارد الثابتة = رأس املال العامل الصايف اإلمجايل  

  ) 210000= (  1710000 _ 1500000= رأس املال العامل الصايف اإلمجايل 

  :حساب احتياجات رأس المال العامل .  2

خصوم متداولة (  _أصول متداولة لالستغالل و خارج االستغالل = احتياجات رأس املال العامل 

  )لالستغالل و خارج االستغالل 

  )  450000+  750000(  _)  300000+  750000= ( احتياجات رأس املال العامل 

  ) 150000= ( احتياجات رأس املال العامل 

  :حساب الخزينة الصافية.  3

  خزينة اخلصوم _خزينة األصول = اخلزينة الصافية 
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  300000 _ 240000= اخلزينة الصافية 

  ) 60000= ( اخلزينة الصافية 

  :التعليق على وضعية المؤسسة.  4

رأس العامل الصايف اإلمجايل سالب ، و اخلزينة الصافية سالبة و هذا يعين أن شرط التوازن غري 

متوفر و أن املؤسسة يف وضعية مالية صعبة و ستواجه مشاكل يف التسديد يف األجل القصري ، و 

بزيادة املوارد الثابتة و هذا بعدم توزيع  على املؤسسة الرفع من رأس املال العامل الصايف اإلمجايل

  .النتيجة أو الرفع من مسامهة الشركاء أو التنازل عن جزء من االستخدامات الثابتة 

  :الحالة الخامسة

  :استخرجنا املعلومات التالية  Nمن حساب النتائج ملؤسسة أمري للدورة 

املشرتيات املستهلكة ، الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة  % 25اخلدمات اخلارجية متثل 

دج ، املبيعات و املنتوجات امللحقة متثل ضعف  12500دج، االستهالكات األخرى  35000

 10دج ، اإلنتاج املثبت ميثل  40000املشرتيات املستهلكة، االنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون 

دج ، إعانات االستغالل معدومة ،  275000لقيمة املضافة لالستغالل إنتاج السنة املالية ، ا %

 % 10إمجايل فائض االستغالل ، األعباء العملياتية األخرى متثل  % 20أعباء املستخدمني متثل 

دج ، املخصصات لالهتالكات و  30000إمجايل فائض االستغالل ، املنتوجات العملياتية األخرى 

دج ،  25000دج ، اسرتجاع على خسائر القيمة و املؤونات  10000ة املؤونات و خسائر القيم

دج ، املنتوجات و األعباء غري  90000دج ، األعباء املالية  150000النتيجة العادية قبل الضرائب 

  .% 19عادية معدومة ، معدل الضريبة على النتائج العادية 

  :المطلوب

 إعداد حساب النتائج حسب الطبيعة.  
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  :الحل

  اإلنتاج المثبت+ اإلنتاج المخزن + المبيعات و المنتوجات الملحقة = إنتاج السنة المالية 

  إنتاج السنة املالية 0,1+  40000+ املبيعات و املنتجات امللحقة = إنتاج السنة املالية 

  0,9÷ )  40000+ املبيعات و املنتجات امللحقة = ( إنتاج السنة املالية 

الخدمات الخارجية و االستهالكات + المشتريات المستهلكة = ية إستهالك السنة المال

  األخرى

  12500+ املشرتيات املستهلكة  0,25+ املشرتيات املستهلكة = استهالك السنة املالية 

  12500+ املشرتيات املستهلكة  1,25= استهالك السنة املالية 

  استهالك السنة املالية _إنتاج السنة املالية = القيمة املضافة لالستغالل 

املشرتيات  1,25 [ _ ] 0,9÷ )  40000+ املبيعات و املنتجات امللحقة ( [=   275000

  ] 12500+ املستهلكة 

 1,25 _ ] 0,9÷ مشرتيات مستهلكة  2 [) =   0,9÷  40000(  _ 12500+  275000

  مشرتيات مستهلكة

  0,9÷  ]املشرتيات املستهلكة )  1,125 _ 2(  [=  0,9÷  ] 40000 _ 258750 [

   0,875÷  218750= املشرتيات املستهلكة 

  دج 250000= المشتريات المستهلكة 

    2×  250000= املبيعات و املنتجات امللحقة 

  دج 500000= المبيعات و المنتجات الملحقة 
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    0,25×  250000= اخلدمات اخلارجية 

  دج 62500= الخدمات الخارجية 

    0,9÷ )  40000+ املبيعات و املنتجات امللحقة = ( إنتاج السنة املالية  :لدينا 

  0,9÷ )  40000+  500000= ( إنتاج السنة املالية 

  دج 600000= إنتاج السنة المالية 

  0,1×  600000= اإلنتاج املثبت   0,1× إنتاج السنة املالية = اإلنتاج املثبت 

  دج 60000= اإلنتاج المثبت 

    12500+  62500+ 250000= استهالك السنة املالية 

  دج 325000= استهالك السنة المالية 

الضرائب و  _أعباء المستخدمين  _القيمة المضافة لالستغالل = إجمالي فائض االستغالل 

  الرسوم و المدفوعات المماثلة

  35000 _إمجايل فائض االستغالل  0,2 _ 275000= إمجايل فائض االستغالل 

  1,2÷  240000= إمجايل فائض االستغالل   240000= إمجايل فائض االستغالل  1,2

  دج 200000=  إجمالي فائض االستغالل 

  دج 40000= أعباء المستخدمين 

  دج 20000= األعباء العملياتية األخرى   0,1×  200000= األعباء العملياتية األخرى 
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األعباء  _المنتوجات العملياتية األخرى + إجمالي فائض االستغالل = النتيجة العملياتية 

استرجاعات + المخصصات لالهتالكات و المؤونات و خسائر القيمة  _العملياتية األخرى 

   عن خسائر القيمة و المؤونات

  25000+  10000 _ 20000 _ 30000+  200000= النتيجة العملياتية 

  دج 225000= النتيجة العملياتية 

  النتيجة المالية+ النتيجة العملياتية = النتيجة العادية قبل الضرائب 

  النتيجة العملياتية _النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة المالية 

   )دج 75000= ( النتيجة المالية   225000+  150000= النتيجة املالية 

النتيجة المالية = المنتوجات المالية  األعباء المالية  _المنتوجات المالية = النتيجة المالية 

  األعباء المالية+ 

  90000) +  75000= ( املنتوجات املالية 

  دج 15000= المنتوجات المالية 

   0,19×  150000= الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

  دج 28500= الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية 

الضرائب الواجب دفعها  _النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

  عن النتيجة العادية

  28500 _ 150000= النتيجة الصافية لألنشطة العادية 

  دج 121500= النتيجة الصافية لألنشطة العادية 
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  :حساب النتائج حسب الطبيعةإعداد 

  المبلغ  البيان

  املبيعات و املنتجات امللحقة

  اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون

  اإلنتاج املثبت

  إعانات االستغالل

500000  
40000  
60000  

_  

  600000  ـ إنتاج السنة المالية  1

  املشرتيات املستهلكة

  ) 62500+  12500( اخلدمات اخلارجية و االستهالكات األخرى 

250000  
75000  

  325000  ـ استهالك السنة المالية  2

  275000  ) 2 _ 1( ـ القيمة المضافة لالستغالل  3

  أعباء املستخدمني

  الضرائب و الرسوم و املدفوعات املماثلة

40000  
35000  

  200000  ـ إجمالي فائض االستغالل 4

  املنتوجات العملياتية األخرى

  العملياتية األخرىاألعباء 

  املخصصات لالهتالكات و املؤونات و خسائر القيمة

  اسرتجاع على خسائر القيمة و املؤونات

30000  
20000  
10000  
25000  

  225000  ـ النتيجة العملياتية 5

  املنتوجات املالية

  األعباء املالية

15000  
90000  

  75000ـــــــــ   ـ النتيجة المالية 6

  150000  )  6+  5( ـ النتيجة العادية قبل الضرائب  7

  28500  الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية
  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  عن النتائج العادية) تغريات ( الضرائب املؤجلة 

  جمموع منتوجات األنشطة العادية

  جمموع أعباء األنشطة العادية

670000  
520000  

  121500  ـ النتيجة الصافية لألنشطة العادية  8

  عناصر غري عادية ـــــ منتوجات

  عناصر غري عادية ـــــ أعباء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ النتيجة غير العادية 9

  121500  ـ صافي نتيجة السنة المالية 10

  

  :الحالة السادسة

  :إليك امليزانية احملاسبية ملؤسسة البدر كما يلي

  2016  2015  اخلصوم  2016  2015  األصول

  التثبيتات

  اهتالكات

  خمزونات

  مؤونات لتدين املخزون

  سندات التوظيف

  شركات حليفة

  الزبائن

  قيم جاهزة

60000  
)15000 (  

37000  
 )5000 (  

2000  
800  

26000  
3200  

73000  
)15500(  

40000  
 )8000(  

2000  
1000  

27000  
3500  

  رأس املال

  االحتياطات

  نتيجة السنة

ذات املدى "ديون مالية 

  "املتوسط و الطويل 

  ديون املوردين

  مدينو االستغالل

  تسبيقات بنكية

47000  
12000  
3000  

30000  
  

14000  
1000  
2000  

58000  
12000  
4000  

26000  
  

17000  
2000  
4000  

  123000  109000  ا�موع  123000  109000  ا�موع

  :و باالعتماد على املعلومات اإلضافية التالية و اخلاصة باملؤسسة ذا�ا 

  مل تتحصل املؤسسة على ديون مالية جديدة ذات املدى املتوسط و الطويل؛ .1

  ؛17000القيمة اإلمجالية " معدات مكتب " اقتناء تثبيتات  .2

  ؛3900" معدات إعالم آيل " التنازل عن التثبيتات  .3
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  ؛4000القيمة اإلمجالية للتثبيتات املتنازل عنها  .4

  .3000األرباح املوزعة يف السنة  .5

  :جدول االهتالكات

  اهتالكات يف �اية السنة  اخنفاض االهتالكات  خمصصات اهتالكات السنة  اهتالكات يف بداية السنة

15000  800  300  1550  

  

  :المطلوب

  حساب القدرة على التمويل الذايت؛ .1

  .إعداد جدول التمويل  .2

  :الحل

  :ـ جدول التغيرات 1

  التغير  2016  2015  الخصوم  التغير  2016  2015  األصول

  التثبيتات

  خمزونات

سندات 

  توظيف

شركات 

  حليفة

  زبائن

  قيم جاهزة

45000  
32000  
2000  

  
800  

  
26000  
3200  

57500  
32000  
2000  

  
1000  

  
27000  
3500  

12500  
0  
0  
  

200  
  

1000  
300  

  رأس املال

  االحتياطات

  نتيجة السنة

  ديون مالية

ديون 

  املوردون

ديون 

  االستغالل

تسبيقات 

  بنكية

47000  
12000  
3000  

30000  
14000  

  
1000  

  
2000  

58000  
12000  
4000  

26000  
17000  

  
2000  

  
4000  

11000  
0  

1000  
)4000(  

3000  
  

1000  
  

2000  

  4000      المجموع  4000      المجموع
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  :ـ جدول الموارد و االستخدامات 2

  المبالغ  الموارد  المبالغ  االستخدامات

  التثبيتات

  شركات حليفة

  زبائن

  قيم جاهزة

  ديون مالية

12500  
200  

1000  
300  

4000  

  رأس املال

  نتيجة السنة

  ديون موردون

  ديون االستغالل

  تسبيقات بنكية

11000  
1000  
3000  
1000  
2000  

  18000  المجموع  18000  المجموع

  :ـ حساب قدرة التمويل الذاتي 3

  :نقوم حبساب قدرة التمويل الذايت بالطريقة املتزايدة

  نتيجة السنة

  خمصصات االهتالكات+ 

  خمصصات لتدين املخزون+ 

  القيمة الصافية للتثبيتات املتنازل عنها+ 

  نتائج بيع التثبيتات املتنازل عنها _

4000  
800  

3000  
3700  
3900  

  7600  قدرة التمويل الذايت

  :إعداد جدول التمويل .1

  ":الجزء العلوي " جدول التمويل  

  المبالغ  الموارد الثابتة  المبالغ  االستخدامات الثابتة

  األرباح املوزعة خالل السنة

  اقتناء تثبيتات 

  تسديد الديون املالية 

3000  
17000  
4000  

  قدرة التمويل الذايت

  التثبيتاتالتنازل عن 

  األموال اخلاصة

7600  
3900  

11000  

  22500  ا�موع  24000  ا�موع 

 Δ FRng   = االستخدامات الثابتة –الموارد الثابتة  

                =22500 – 24000  



                                                   التحليل المالي                          

~ 105 ~ 
 

                 ) =1500 (  

  " :الجزء السفلي " جدول التمويل 

  المبالغ  الخصوم  المبالغ  األصول

  االستغاللاستخدامات 

  خمزونات

  سندات التوظيف

  الشركات احلليفة

  الزبائن

استخدامات خارج 

  االستغالل

  ديون مالية

  استخدامات الخزينة

  قيم جاهزة

   

1200  
0  
0  

200  
1000  
4000  

  
4000  

300  
300  

  موارد االستغالل

  ديون االستغالل

  ديون املوردون

  موارد خارج االستغالل

  موارد اخلزينة

  تسبيقات بنكية

4000  
1000  
3000  

0  
2000  
2000  

  5500    6000  

  موارد االستغالل –استخدامات االستغالل = احتياجات رأس املال لالستغالل 

  ) 2800= (  4000 – 1200= احتياجات رأس املال لالستغالل 

  موارد خارج االستغالل –احتياجات رأس املال خارج استخدامات خارج االستغالل 

  4000=  0 – 4000= احتياجات رأس املال خارج االستغالل 

  1200=  2800 – 4000= احتياجات رأس املال العامل اإلمجالية 

  موارد اخلزينة –استخدامات اخلزينة = اخلزينة 

  )  1700= (  2000 – 300= اخلزينة 
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  قائمة المراجع

، إثراء للنشر و التوزيع ،  "المالي االتجاهات الحديثة في التحليل " وليد ناجي احليايل ،  .1

  . 2009، الطبعة األوىل ،  األردنعمان ـ 

، ديوان  "التسير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد " : زغيب مليكة ، بوشنقري  .2

  . 2010املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
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