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 :أمهية املطبوعة
بشكل عام ويف موضوع يعترب موضوع التحليل املايل من املواضيع اهلامة يف اإلدارة املالية        

اإلستثمار بشكل خاص ، وهو يف جوهره دراسة حتليلية وتفصيلية للبياانت املالية والعالقة بني 
لنتائج البياانت املالية وحماولة التنبؤ ابلنتائج املستقبلية هذه البياانت للحصول على تفسريات 

يل املايل يف عملية للمؤسسة والتعرف على نواحي الضعف ونواحي القوة ، ويساعد التحل
 التخطيط املايل.

علوم  لطلبة ابلنسبة املهمة املقاييس أبرز من وتقييم املشاريع املايلحليل الت مقياس يعترب       
 األساسية األدوات من يعد إذ خترجه، بعد للطالب العملية احلياة يف ابلغة أمهية من له ملا التسيري

 والوظيفية ، املالية امليزانية حتليل من انطالقا ، للمؤسسة املالية الوضعية تشخيص يف املستخدمة
 كما،   وتقييم وإختيار املشاريعإعداد جدول تغريات اخلزينة   ، التمويل جدول إعداد ، للمؤسسة

 يف والضعف القوة نواحي عن والكشف للمؤسسة املايل واملاضي احلاضر حقيقة لتوضيح يهدف
 .هلا املختلفة املالية السياسات

وتقييم  املايل حليلللت الرئيسية اجلوانب إبرازإىل  املطبوعة هذه وهلذا هندف من خالل       
 .حماور عدة إىل العمل هذا تقسيم من خالل مبسط بشكلاملشاريع 
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 احملور األول:
 مدخل للتحليل املايل

التحليل املايل إرتباطا وثيقا حباجة األطراف املختلفة اليت هلا عالقة مبشروع معني ، ملعرفة  يرتبط
يف مسار اعماله خالل فرتة معينة، واجتاهات تطوره مستقبال،  قتصادية اليت حدثتإلاملتغريات ا

وملعرفة املتغريات التارخيية والتنبؤ ابملستقبل، يستعان ابلتحليل املايل من أجل دراسة املاضي 
ومقارنته ابحلاضر إلستشفاف املستقبل، فهو هبذا املعىن علم خيتص بصناعة املعلومة ملساعدة 

 ت املتعلقة ابملشروع.ذوي الصلة ابختاذ القرارا
 املالية أوال: الوظيفة

 لقيام وإستمرار النشاط اإلقتصادي يف أي مؤسسة، الوظائف أهم واحدة من املالية الوظيفة تعترب
 اخل...وتطوير وحبث وتوزيع وتسويق إنتاج املختلفة من أبنشطتها تقوم أن للمؤسسة ميكن فال

 املتشابكة العالقات يبني طبيعة ما وهو النشاطات، هذه لتمويل الالزمة األموال توفر أن دون
 األخرى. الوظائف مبختلف املالية الوظيفة يربط الذي والتداخل

 لتغطية الضرورية األموال بتجميع هتتم اليت الوظيفة أبهنا تعرف :املالية الوظيفة تعريف 1-
 .األخرى الوظائف مع ابلتنسيق وهذا املسطرة األهداف حتقيق املؤسسة هبدف احتياجات
 إىل هتدف واألقسام املصاحل من عدد هبا تقوم اليت واألنشطة املهام من جمموعة أبهنا كما تعرف

 هلا. األمثل واالستخدام الضرورية املالية املوارد عن والبحث التدفقات املالية إدارة
 التمويل خطط وضع من املسريون املاليون هبا يقوم اليت املهام يف تتجلى المالية فالوظيفة 

 حتقيق أهداف إىل تؤدي بطريقة املوارد هذه استخدام مثة ومن املالية املوارد على للحصول
بتطبيق قواعد التحليل املايل الذي يعترب قاعدة إلختاذ القرارات واإلجراءات من طرف  املؤسسة

 ط له.املسريين، وقاعدة ملراقبة كل العمليات املالية وتوجيهها حنو املسار املخط
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املالية جمموعة من الوظائف املرتبطة  الوظيفة تتضمن :املؤسسة يف املالية الوظيفة أمهية 2-
بكل من التمويل ومتابعة احملاسبة أبنواعها العامة والتحليلية ، قرارات اإلستثمار، اإلحصاءات 

اخلارجية واملؤشرات املالية واملراقبة الداخلية وتسيري السيولة وتسيري املخاطر املالية 
 والداخلية...إخل.

كما تقوم ابلتسيري املايل حيث تستخدم التخطيط والتوجيه واملراقبة وتوزيع املوارد املالية...اخل، 
وتستخدم يف ذلك منظومة متكاملة من األدوات وتقنيات التسيري بداية من التحليل املايل ، 

 طرق وتقنيات إختيار اإلستثمارات.
 الوظيفة املالية كالتايل:وميكن إبراز أمهية 

 ضمان التمويل ملختلف نشاطات املؤسسة -
 وضع أسس التخطيط املايل واملوازانت التقديرية -
 مراقبة التدفقات النقدية وتسيريها مبا يتوافق مع قواعد التوازن املايل -
 دفع النفقات واملصاريف وتلقي املستحقات واحلقوق عن مجيع األنشطة -
دارة العليا على وضع اخلطط طويلة األجل وبناء سياسة مالية مساعدة املسريين يف اإل -

 متكن من تنفيذ هذه اخلطط .

 :التحليل املايل -اثنيا 
، قبل التطرق للتحليل املايل هناك خلط بني مفهوم التسيري املايل والتحليل )التشخيص( املايل

التسيري املايل عبارة عن نظام فكالمها له عالقة مباشرة مع الوظيفة املالية للمؤسسة، غري أن 
فرعي من أنظمة التسيري املختلفة داخل املؤسسة يتوىل جمموعة من املهام أمهها ضمان التفاعل 
اإلجيايب مع عناصر احمليط املايل، أما التحليل )التشخيص( املايل فهو عملية تشخيص الوضعية 

ايل وتوقع ماستكون عليه املالية للمؤسسة لسنوات سابقة واحلكم على نشاط املؤسسة احل
 مستقبال، وبذلك يعترب التحليل املايل أداة من أدوات التسيري املايل.
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يعترب التحليل املايل اخلطوة الرئيسية واألوىل يف عملية التخطيط املايل للمؤسسة فهو نقطة 
بيان وحتديد  من وضع اخلطط املالية ، فالتحليل املايل ميكن مناإلرتكاز اليت تساعد املدير املايل 

القراءات احلالية ملؤسسة كما ويستخدم كوسيلة لتقييم أداة الؤسسة ككل واحلكم على مركزها 
 .املايل وإدارهتا حبيث تظهر نواحي القوة ونواحي الضعف فيها 

 مفهوم التحليل املايل: -1
ل لتحويل التحليل املايل عبارة عن جمموعة من الطرق واألساليب الفنية اليت يستخدمها احملل

البياانت واملعلومات املرتبطة مبوضوع التحليل إىل مؤشرات مالية ذات دالالت هتدف إىل توضيح 
 املاضي وإجنازاته لرسم سياسات املستقبل.

وتعترب الطرق واألساليب الفنية مبثابة الوسائل العلمية اليت يستند عليها احمللل املايل يف صياغة 
على مهارة وخربة احمللل املايل يف حسن إستخدام هذه األساليب  املعلومة املالية، ويتوقف ذلك

 منفردة أو جمتمعة حسب الضرورايت اليت تتطلبها عملية التحليل.
 هناك عدد من املفاهيم ترتبط ابلتحليل املايل هي:

يعرف التحليل املايل أبنه عبارة عن عملية معاجلة منظمة للبياانت املالية املتاحة عن مؤسسة  -
للحصول على معلومات تستعمل يف عملية اختاذ القرارات وتقييم أداء املؤسسات التجارية  ما

والصناعية يف املاضي واحلاضر، وكذالك يف تشخيص أية مشكلة موجودة )مالية أو تشغيلية( 
وتوقع ما سيكون عليه الوضع يف املستقبل ويتطلب تقدميها بشكل خمتصر ومبا يتناسب وعملية 

 ر.اختاذ القرا
دراسة القوائم املالية بعد تبويبها وابستخدام األساليب الكمية وذلك هبدف  هوالتحليل املايل  -

إظهار االرتباطات بني عناصرها والتغريات الطارئة على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغريات 
لية واشتقاق جمموعة من املؤشرات اليت تساعد على دراسة وضع املؤسسة من الناحية التشغي

والتمويلية وتقييم أداء املؤسسات وكذلك تقدمي املعلومات الالزمة لألطراف املستفيدة من أجل 
 اختاذ القرارات اإلدارية السليمة.
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التحليل املايل هو تشخيص للوضعية املالية للمؤسسة من خمتلف جوانبها بتاريخ معني عادة  -
ط الضعف والبحث عن اسباهبا ومعاجلتها، هو اتريخ إقفال القوائم املالية، من أجل حتديد نقا

 وكذا حتديد نقاط القوة للحفاظ عليها وتدعيمها مستقبال.

 التحليل املايل يف النقاط التالية:تتمثل أهداف  التحليل املايل: دافأه - 2  

 حتديد مدى كفاءة اإلدارة يف مجع األموال من انحية، وتشغيلها من انحية أخرى. -
 مؤشرات تبني فعالية سياسة املؤسسة وقدرهتا على النمو.احلصول على  -
 التحقق من مدى كفاءة النشاط اليت تقوم به املؤسسة . -
 املساعدة يف عملية التخطيط املايل للمؤسسة. -
 مؤشر على مدى جناح أو فشل إدارة املؤسسة يف حتقيق األهداف املرجوة. -
 مؤشر للمركز املايل احلقيقي للمؤسسة.  -
 إعداد أرضية مناسبة الختاذ القرارات املناسبة. -
ميكن استعراض اجلهات املستفيدة من التحليل األطراف املستفيدة من التحليل املايل:  -3

 املايل مبا يلي:

يهتم املستثمرون ابلدرجة األوىل بسالمة استثماراهتم لذا يقومون بعملية التحليل  املستثمرون: -
 ثمارية للتوصل إىل معلومات عما يلي:قبل اختاذ قراراهتم االست

أداء املؤسسة على املدى القصري والطويل وكذلك قدرهتا على االستثمار يف حتقيق العوائد  
 املناسبة على االستثمارات.

 االجتاه الذي اختذته رحبية املؤسسة على مدى فرتة معقولة من الزمن. 
 سياسة توزيع األرابح املتبعة ومدى ثباهتا. 
 ملايل للمؤسسة ونقاط الضعف والقوة للرتكيبة اليت اختذها هذا اهليكل.اهليكل ا 
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 إمكانية تطور املؤسسة ومنوها وأتثري ذلك على األرابح والقيمة السوقية ألسهمها. 
يستعمل التحليل من قبل خمتلف املستوايت اإلدارية يف املؤسسة لتحقيق إدارة املؤسسة:   -

 الغاايت التالية:
 املؤسسة والعوائد احملققة على االستثمار.تقييم رحبية  
 تقييم فعالية الرقابة. 
 كيفية توزيع املوارد املتاحة على أوجه االستخدام املختلفة. 
 تشخيص املشكالت احلالية. 
 التخطيط للمستقبل. 
 ويهدفون إىل التعرف على ما يلي:مساسرة األوراق املالية:   -
األسهم نتيجة لتطورات املالية يف املؤسسة أو نتيجة التغريات اليت ميكن أن تطرأ على أسعار  

للظروف االقتصادية العامة األمر الذي يساعد على اختاذ قرارات التسعري املناسبة هلذه 
 األسهم.

أسهم الشركات اليت ميكن أن تشكل فرص استثمار جيدة ميكن استغالهلا أو تقدمي النصح  
 بشأهنا للعمالء.

ن ابلتحليل ألجل تقييم املخاطر املتوقع أن تؤثر يف قدرة املؤسسة على يقوم الدائنو  الدائنون: -
 الوفاء ابلتزاماهتا عندما تستحق هذه االلتزامات، ويتم ذلك من خالل العناصر التالية:

 سيولة املؤسسة ابعتبارها من أفضل مؤشرات القدرة على الوفاء على املدى القصري. 
ح ابعتبارها أحد املوارد الرئيسية للوفاء ابلديون القصرية تعرف قدرة املؤسسة على حتقيق األراب 

 األجل والطويلة األجل معا.
 السياسات اليت اتبعتها املؤسسة يف املاضي ملواجهة احتياجاهتا املالية. 
 مدى سالمة املركز املايل للمؤسسة. 
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 التدفقات النقدية ومدى انتظامها وكفايتها لتلبية احتياجات املؤسسة. 
يهتم العاملون يف املؤسسة بنتائجها على حنو رئيسي وذلك لسببني لون يف املؤسسة: العام  -

 أساسيني مها:
 تعزيز شعور االنتماء والشعور ابإلجناز يف حالة النجاح األمر الذي يؤثر يف مستوى اإلنتاجية. 
معرفتهم للنتائج الفعلية متكنهم من تعرف احلد املعقول ملطالبهم لتبقى ضمن الظروف  
 القتصادية املالئمة للمؤسسة.ا
يعود اهتمام اجلهات احلكومية بتحليل أداء املؤسسات ألسباب رقابية  املصاحل احلكومية: -

 ابلدرجة األوىل وألسباب ضريبية ابلدرجة الثانية ابإلضافة إىل األهداف التالية:
 التأكد من التقيد ابألنظمة والقوانني املعمول هبا. 
 البنك املركزي للبنوك التجارية.تقييم األداء كرقابة  
 مراقب األسعار. 
 غاايت إحصائية. 
وتقوم هذه املؤسسات بعملية التحليل املايل إما مببادرة املؤسسات املتخصصة ابلتحليل:   -

منها أو بناء على تكليف من إحدى املؤسسات املهتمة أبمر املؤسسة وتقدم خدماهتا يف مثل 
  هذه احلاالت مقابل أجور معينة.

 استعماالت التحليل املايل: -4
يهدف إىل التعرف على األخطار املتوقع أن يواجهها املقرض يف عالقته مع التحليل االئتماين:  

 املقرتض وتقييمها وبناء قراره خبصوص هذه العالقات استنادا إىل نتيجة هذا التقييم.
وحدة اقتصادية نتيجة انضمام االندماج والشراء عبارة عن تكوين حتليل االندماج والشراء:  

وحدتني اقتصاديتني أو أكثر وزوال الشخصية القانونية املنفصلة لكل منها، وهنا تتوىل اإلدارة 
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املالية للشركة املشرتكة عملية التقييم لتقدير القيمة احلالية للشركة املنوي شرائها واألداء املستقبلي 
 هلا.

روري لكل شركة أن تقوم بعملية ختطيط منظم يف أصبح من الض  التحليل من أجل التخطيط: 
مواجهة املستقبل ووضع تصور لألداء استنادا على األداء الذي كان سائدا يف السابق، ويعترب 
التخطيط ضروراي يف مواجهة التقلبات املستمرة اليت تتعرض هلا أسواق املنتجات املختلفة من 

 سلع وخدمات. 
التحليل املستثمرون من أفراد وشركات، حيث يستخدم يف  يقوم هبذا التحليل االستشاري:  

تقييم كفاءة اإلدارة يف استثماراهتم ومقدار العوائد عليها، ابإلضافة إىل قياس رحبية وسيولة 
 املؤسسة.

تعرف الرقابة املالية أبهنا تقييم ومراجعة لألعمال للتأكد من أن  التحليل من أجل الرقابة: 
عايري واألسس املوضوعة وذلك الكتشاف األخطاء واالحنرافات ونقاط تنفيذها يسري وفقا للم

 الضعف ومعاجلتها يف الوقت املناسب. 
يعترب التحليل املايل أداة مثالية لتحقيق هذه الغاية ملا له من قدرة على حتليل تقييم األداء:    

سسة األعمال إضافة إىل حتديد تقييم املالءة املالية والرحبية وكفاءة اإلدارة، واجتاهات النمو يف مؤ 
 قيمتها السوقية وقيمة أسهمها يف سوق األوراق املالية، وإمكانية التنبؤ مبستقبل املؤسسة. 

  أساسيتني: وظيفتني املايل احمللل يتبع :املايل احمللل وظائف -5
 حيث أن ومعايري، وأسس قواعد له علم هو املايل التحليل أن الحظنا سبق مما : الفنية الوظيفة

 على املعايري والقواعد هذه وتطبيق إستخدام يف التعامل كيفية يف فنيا   تتجلى املايل احمللل وظيفة
 : األيت النحو

 · رايضيا؛ املالية النسب إحتساب -
 · الدراسة ألغراض بينها ابلربط يسمح بشكل واملعلومات البياانت وتبويب تصنيف -
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 واملقارنة؛
 ·متوقع هو مبا املستخرجة املعلومات مقارنة -

 دقيق بشكل إليها الوصول مت اليت النتائج تفسري يف الوظيفة هذه وتتمثل : التفسريية الوظيفة
 مزاولته لوظيفته عند املايل احمللل فعلى النتائج، هلذه والتوصيات احللول ووضع للتأويل قابل غري

 : التالية النقاط مراعاة والتفسريية الفنية
  للشركة؛ القانوين الشكل -
  تزاوله؛ الذي النشاط طبيعة -
 · الشركة؛ إدارة نوعية -
 له؛ تنتمي الذي القطاع أو الصناعة يف الشركة مركز -
 الشركة. هلا تنتمي اليت الصناعة خصائص -
ميكن تقسيم التحليل املايل إىل عدة أنواع ، وهذه األنواع انجتة عن أنواع التحليل املايل:  -6

 :الذي يتم إستنادا إىل أسس خمتلفة ن ومن أهم هذه األسس مايلي التبويب
 يتم تقسيم التحليل املايل إستنادا إىل هذه اجلهة إىل:اجلهة القائمة ابلتحليل:  -أ

أو جمموعة أشخاص من داخل إذا مت التحليل املايل من قبل شخص * التحليل الداخلي: 
معينة يطلبها املشروع ، فيعترب التحليل داخليا، املشروع نفسه وعلى بياانت املشروع ولغاايت 

 وغالبا مايهدف هذا التحليل إىل خدمة إدارة املشروع يف مستوايهتا اإلدارية املختلفة
وهو التحليل الذي تقوم به جهات من خارج املشروع ، ويهدف إىل * التحليل اخلارجي: 

، القائمون ابعمال التسهيالت خدمة هذه اجلهات ولتحقيق أهدافها، ومن أمثلة هذه اجلهات
املصرفية يف البنوك لتقيم املركز اإلئتماين للمشروع وقدرته على الوفاء إبلتزاماته، والبنوك املركزية 

 والغرف الصناعية.....اخل
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إن للتحليل املايل بعدا زمنيا ، ميثل املاضي واحلاضر ، وبناءا عليه البعد الزمين للتحليل:  -ب
 ل املايل من حيث عالقته ابلزمن إىل مايلي:ميكن تبويب التحلي

حيث يتم حتليل كل قائمة مالية على حدى وبشكل * التحليل الراسي )الثابت أو الساكن(: 
لسنة  مستقل عن غريها ، كما يتم بشكل رأسي لعناصر القائمة املالية موضوع التحليل غالبا

مالية واحدة، حيث ينسب كل عنصر من عناصرها إىل اجملموع اإلمجايل هلذه العناصر أو إىل 
جمموعة جزئية منها مثل نسبة املخزون إىل جمموع األصول املتداولة أو نسبة األصول املتداولة إىل 

 جمموع األصول.
لقائمة املالية ويف زمن يهتم بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر ا* التحليل األفقي )املتغري(: 

وخالفا  ،متغري اكثر من سنة ، مبعىن متابعة حركة هذا العنصر زايدة أو نقصا عرب فرتة زمنية 
للتحليل الرأسي الذي يتصف ابلسكون فإن هذا التحليل يتصف ابحلركية ألنه يوضح التغريات 

 غري النسيب السنوي.اليت حدثت خالل فرتة زمنية حمددة وقد يكون ابألرقام املطلقة أو الت
ميكن تبويب التحليل املايل إستنادا إىل طول الفرتة الزمنية اليت الفرتة اليت يغطيها التحليل:  -ج

 يغطيها التحليل إىل مايلي:
قد يكون التحليل رأسيا أو أفقيا ولكنه يغطي فرتة زمنية قصرية،  * التحليل املايل قصري األجل:
وإجنازات املشروع يف األجل القصري، وغالبا مايركز هذا النوع من ويستفاد منه يف قياس قدرات 

التحليل على قابلية املشروع يف األجل القصري على تغطية إلتزاماته اجلارية وحتقيق اإليرادات 
بتحليل السيولة وهذا التحليل يهم ابلدرجة األوىل الدائنون ، لذلك غالبا مايسمى التشغيلية
 والبنوك.

يركز هذا التحليل على حتليل هيكل التمويل العام واألصول ايل طويل األجل: * التحليل امل
الثابتة والرحبية يف األجل الطويل، إضافة إىل تغطية إلتزامات املشروع طويلة األجل، مبا يف ذلك 
القدرة على دفع فوائد وأقساط الديون عند إستحقاقها ، ومدى إنتظام املشروع يف توزيع األرابح 

ه التوزيعات ن وأتثريها على أسعار أسهم املشروع يف األسواق املالية ، ولتحقيق هذه وحجم هذ
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الغاايت يقوم احمللل املايل بتحليل التناسق بني مصادر األموال وطرق إستخدامها، مما يعين اجلمع 
بني التحليل قصري األجل) عند دراسة مصادر التمويل قصرية األجل وجماالت إستخدامها( وبني 

 تحليل طويل األجل ) عند دراسة مصادر التمويل طويلة األجل وجماالت إستخدامها(.ال
إستنادا إىل هذا اهلدف من التحليل ميكن تبويب التحليل إىل عدة اهلدف من التحليل:  -د

 أنواع منها:
 * حتليل لتقومي قدرة املؤسسة على الوفاء إبلتزاماهتا يف األجل القصري.

 املؤسسة على الوفاء إبلتزاماهتا يف األجل الطويل.* حتليل لتقومي قدرة 
 حتليل لتقومي رحبية املشروع.* 

 *حتليل لتقومي األداء التشغيلي للمشروع.
 * حتليل لتقومي التناسق يف اهليكل التمويلي العام وجماالت إستخداماته.

 ميكن تبويب التحليل إىل:املدى الذي يغطيه التحليل:  -ه
يشمل هذا التحليل كافة أنشطة املشروع لسنة مالية واحدة أو جمموعة من  * التحليل الشامل:

 السنوات.
 يغطي هذا التحليل جزءا من أنشطة املشروع لفرتة زمنية معينة أو أكثر.* التحليل اجلزئي: 
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 أسئلة احملور األول:
 يف املؤسسة مقارنة ابلوظائف األخرى؟. ماأمهية الوظيفة املالية 1

 بني املفاهيم التالية: . مالفرق2

 التحليل املايل -       

 التشخيص املايل -       

 التسيري املايل -       

 . ماهي أهم األهداف اليت يسعى التحليل املايل إىل حتقيقها؟3

. يستند التحليل املايل على جمموعة من اإلجراءات تشكل يف جمملها املنهج العلمي للتحليل، 4

 حدد هذه اخلطوات؟

 . من هم املستفيدون من نتائج التحليل املايل؟5
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 التحليل العمودي

  التحليل األفقي

 المحور الثاني:

 أدوات التحليل المالي

  حتليل النسب املالية

  التحليل املعياري

  حتليل نقطة التعادل
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 :احملور الثاين
 املايلأدوات التحليل 

من أجل الوصول إىل قرارات عقالنية حتافظ على مسرية املؤسسة حنو حتقيق أهدافها ، على 
اإلدارة املالية للمؤسسة أن تستعمل األدوات اليت متكنها من احلصول على املعلومات الالزمة 

ياانت املتوفرة للقرار، فاحمللل املايل حيتاج إلجناز حتليله أداة فنية مناسبة ملعاجلة املعلومات والب
لنجاح التحليل، وجيب أن حيرص احمللل على إختيار لديه، حيث إختيار األداة قضية أساسية 

 أداة حتليل تتناسب وعوامل عدة كاهلدف ، واملعلومات املتوفرة ونطاق التحليل.
تعرف أدوات التحليل املايل أبهنا جمموعة الوسائل والطرق الفنية واألساليب املختلفة اليت 

ستخدمها احمللل املايل للوصول إىل تقييم اجلوانب املختلفة لنشاط املؤسسة ونقاط الضعف ي
والقوة يف عملياهتا املالية والتشغيلية، واليت متكنه من إجراء املقارانت واإلستنتاجات الضرورية 

ة للتقييم، ويستخدم احملللون واحدة أو أكثر من أدوات التحليل املتاحة ومبا يتفق مع طبيع
 التحليل الذي يقومون به، ومن أهم هذه األدوات: 

، ويطلق عليه صفة التحليل الساكن أيضا راسيويسمى ابلتحليل ال :عموديالتحليل ال -أوال
حيث يعتمد بشكل أساسي على  أو الثابت، وينصب على القوائم املالية املعدة بتاريخ معني

ويهدف بشكل أساسي إىل إظهار حتويل األرقام املطلقة للبنود يف القوائم املالية إىل نسب مئوية، 
األمهية النسبية ألحد العناصر أو لكل من العناصر اليت تشكل جمموعة معينة يف القائمة أو 

وابلتايل فإن هذا التحليل  القائمة إلظهار األمهية النسبية للمجموعات الفرعية اليت تتكون منها
على القوائم املالية الرئيسية: قائمة عبارة عن دراسة هيكلية للقوائم املالية حيث ميكن تطبيقه 

 املركز املايل، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.
عددة * يطبق التحليل الرأسي لقائمة املركز املايل من الناحية العملية أبشكال ومستوايت مت

 تتوافق مع تقدير احمللل لدرجة التفصيل املرغوبة، وميكن أن أيخذ أحد أو كل األشكال التالية:
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 إظهار أمهية كل عنصر ابلنسبة إىل اجملموعة اليت ينتمي إليها. -
 إظهار أمهية كل عنصر ابلنسبة إىل جمموع القائمة. -
 إظهار أمهية كل جمموعة إىل جمموع القائمة. -

ليل الرأسي لقائمة الدخل حبساب نسبة بنود قائمة الدخل كلها إىل البند األساس يف * يتم التح
 هذه القائمة الذي هو صايف املبيعات ، وذلك على النحو التايل:

 نسبة كل عنصر من عناصر التكاليف واإليرادات إىل رقم املبيعات الصافية. -
عات، جممل الربح، صايف الربح...( إىل نسبة كل مرحلة من مراحل قائمة الدخل ) تكلفة املبي -

 رقم املبيعات الصافية .
 نسبة إمجايل كل جمموعة من جمموعات التكاليف إىل رقم املبيعات الصافية.-

*يتم التحليل الرأسي لقائمة التدفقات النقدية ابلعمل أوال على فصل التدفقات النقدية الداخلة 
هة أخرى، ومن مث يتم حساب الوزن النسيب من جهة عن التدفقات النقدية اخلارجة من ج

للتدفقات النقدية الداخلة من كل نوع من أنواع النشاط إىل جمموع التدفقات النقدية الداخلة، 
والوزن النسيب للتدفقات النقدية اخلارجة من كل نوع من أنواع النشاط إىل جمموع التدفقات 

الوزن النسيب للعناصر التفصيلية املكونة  النقدية اخلارجة، كما ميكن ملزيد من التفصيل حساب
 للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة.

 التحليل األفقي: -اثنيا
يقوم هذا التحليل بدراسة سلوك واجتاهات البنود املختلفة يف القوائم املالية ورصد التغريات 

وهو ماميكن احمللل املايل من معرفة مدى اإلستقرار  لعدد من الفرتات الزمنية املتتالية،احلادثة فيها 
أو الرتاجع يف تلك البنود، مث يقوم احمللل من خالل ذلك الرصد ابلبحث عن األسباب اليت أدت 
لذلك وهو ماقد يساعد على التنبؤ ابجتاهات هذه البنود يف املستقبل، وهذا ما أكسب هذا 

 التحليل صفة احلركية والديناميكية.
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لتحليل األفقي للقوائم املالية عن طريق دراسة اإلجتاه، وحساب األرقام القياسية لعدد من يتم او 
الفرتات الزمنية بعد أخذ أرقام العناصر لفرتة معينة على أهنا رقم فرتة األساس أو سنة األساس، 

 :وحتسب األرقام القياسية لسنوات املقارنة كما يلي
 100×العنصر يف سنة األساسقيمة العنصر يف سنة املقارنة/قيمة 

ولكي تكون األرقام القياسية احملسوبة هبذا الشكل مفيدة البد من إختيار سنة األساس بشكل 
سليم ، حبيث تكون هذه السنة صاحلة ألن تكون أساسا للمقارنة. فعلى مدى صحة إختيار 

والقدرة على  سنة األساس تتوقف صحة النتائج اليت حنصل عليها من حساب األرقام القياسية
 اإلستفادة من هذه النتائج.

 جيب عند إختيار سنة األساس مراعاة األمور التالية:
 اإلبتعاد عن األمور الشخصية -
مل تتعرض لظروف إستثنائية تؤثر على األداء العام  نة عادية وطبيعيةسسنة األساس  تكونأن  -

  يف املؤسسة كحدوث الكوارث الطبيعية أو احلروب...اخل
 ن ال تكون سنة األساس متقادمة أو بعيدة. أ-
 أن ال تكون املؤسسة قد قامت بعد هذه السنة بتغيري سياساهتا احملاسبية اليت كانت تتبعها. -

 حتليل النسب املالية: -اثلثا
النسب املالية هي أداة شائعة اإلستخدام يف جمال حتليل القوائم املالية، حيث تدرس عالقات 

ذات إرتباط ابألهداف اليت تسعى إدارة املؤسسة لتحقيقها كالعمل على حتقيق وتقدم معلومات 
أعلى عائد على املوال املستثمرة وضمان سيولة املؤسسة وسداد اإللتزامات يف تواريخ 
إستحقاقها...اخل، وتتجلى أمهية النسب يف أهنا أكثر قدرة على التعبري من األرقام املطلقة الواردة 

 لية.يف القوائم املا
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إن أساس إختيار النسب املالية يتوقف بشكل رئيسي على اهلدف من التحليل والغاية املعرفية 
 املرجو الوصول إليها ومع ذلك البد من مراعاة بعض القواعد املهمة عند إختيار النسب منها:

 أن تكون النسبة ذات داللة واضحة )سهلة التفسري( -
 إمكانية ربط هذا التغري ابملؤثرات املسببة له. أن يكون تفسري التغري فيها سهال مع-
 أن يستفاد منها يف إختاذ القرارات أو تعديلها. -
 أن تكون سهلة اإلستخراج. -
 أن متكن من اإلستفادة منها أبسرع ما ميكن. -

 ستفادة من النسب املالية لتقومي أداء املؤسسة وكفاءة إدارهتا يتوقف على:إلإن القدرة على ا
 احمللل وخربته. مهارة -
وجود الكفاءات احملاسبية املؤهلة يف املؤسسة اليت تؤمن البياانت الضرورية إلستخراج النسب  -

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

 حتليل نقطة التعادل: -رابعا
ع الالزم لتغطية مجيع التكاليف، وابلتايل ال تتحمل املؤسسة أية نقطة التعادل تبحث يف كم البي

خسائر، أي حتديد الكمية األقل من املبيعات الالزمة لتاليف اخلسارة يف أية بضاعة منتجة، 
ويستخدم مفهوم حتليل نقطة التعادل من قبل مدراء اإلنتاج وكذلك عناصر احملاسبة اإلدارية من 

ج إىل قسمني تكاليف متغرية ) تلك التكاليف اليت تتغري وفقا لتغري خالل تقسيم تكاليف اإلنتا 
القيم املنتجة(، والقسم الثاين هي التكاليف الثابتة )التكاليف اليت ليس هلا عالقة مباشرة ابلقيم 

 املنتجة(. 
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ميكن لتحليل التعادل أن حيلل التكاليف الثابتة واملتغرية لتحديد الربح املتوقع ألي مستوى 
 إنتاجي متوقع، مما يشري إىل املستوى الذي تتساوى فيه التكاليف واإليرادات .

 يستخدم حتليل نقطة التعادل يف اإلجابة وتفسري الكثري من األسئلة منها:
 تفسر وتشرح العالقة بني التكلفة وحجم اإلنتاج وابلتايل قيمة الدخل املتوقع. -
 وكذلك األسعار على مستوايت الربح.بيان أتثري التكاليف الثابتة واملتغرية  -
 تستخدم يف وضع امليزانيات التقديرية . -
 إختاذ القرارات فيما خيص عمليات البيع والشراء. -
 إختاذ القرارات فيما خيص عمليات التوسع يف املشاريع القائمة. -
 إختاذ القرارات فيما خيص وقف بعض خطوط اإلنتاج اليت تدر رحبا قليال.-
تند حتليل التعادل إىل بعض اإلفرتاضات األساسية واليت يس ات حتليل التعادل:إفرتاض-1

هتدف إىل تبسيط التحليل كي ميكن التعبري عنه بسهولة، وفيما يلي ملخص هلذه الفرضيات 
 :الرئيسية

 إفرتاض أن عناصر اإليرادات والتكاليف أتخذ سلوكا خطيا خالل املدى املالئم. -
 مع تغري الكمية. سعر البيع ال يتغري -
 أن هناك منتج وحيد أو مزيج اثبت من املنتجات. -
تكاليف اثبتة وتكاليف متغرية واليوجد أي تكاليف ال يتم تقسيم التكاليف يف املؤسسة إىل  -

 ميكن تطبيقها حتت هذين الصنفني.
تكاليف إفرتاض عدم تغري التكاليف الثابتة يف ظل الطاقة املتاحة حيث يفرتض عدم تزايد ال-

 الثابتة.
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هو العامل املؤثر املهم وقد يكون الوحيد يف التكلفة لذلك يفرتض عدم إن حجم اإلنتاج  -
 وجود أتثري ملومسية السلعة أو للرتاجع يف احلالة اإلقتصادية.

 إفرتاض ثبات املخزون، أي أن اإلنتاج يساوي املبيعات وكل ماينتج أثناء الفرتة يباع. -
 كلفة املتغرية للوحدة الواحدة من اإلنتاج.إفرتاض ثبات الت -
 نقاط الضعف يف حتليل التعادل: -2

ابلرغم من أمهية حتليل التعادل وإستخداماته املفيدة ، إال أنه يشوبه بعض نقاط الضعف اليت 
أييت معظمها من تلك اإلفرتاضات اليت استند إليها التحليل، وللحصول على نتائج جيدة من 

 البد من اخذ نقاط الضعف هذه يف افعتبار واليت نوجزها فيما يلي:حتليل التعادل 
 صعوبة تقسيم التكلفة إىل اثبتة وأخرى متغرية. -
اإلفرتاض ابن إمجايل التكلفة الثابتة تبقى دون تغيري بغض النظر عن حجم املبيعات هو -

 إفرتاض غري صحيح.
 تنتج أكثر من سلعة.من الصعب إستخدام حتليل التعادل يف املؤسسات اليت -
 يعترب حتليل التعادل حتليال ساكنا وهو حتليل ال يصلح إستخدامه للتخطيط يف األجل الطويل.-

 : التحليل املعياري -خامسا
يعتمد هذا النوع من التحليل على مقارنة بعض النسب املالية واحلساابت للمؤسسة حمل الدراسة 

للحكم على وضع املؤسسة ابلرغم من إختالف  مع املعايري املطلقة اليت تستخدم كمعايري
 حجمها وجمال نشاطها، حيث توجد معايري خاصة لكل نشاط:

 رقم األعمال يف املرت املربع الواحد ابلنسبة للمحالت التجارية الكربى.-
 شغال العمومية.أمهية األعمال اجلارية ابلنسبة لألموال اخلاصة ملؤسسات األ-
 سبة لقطاع الفندقة...اخل.سعر الليلة الواحدة ابلن-
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 احملور الثاين:ومتارين سئلة أ
 مالفرق بني التحليل العمودي والتحليل األفقي؟. 1

 . ماهي اإلعتبارات الواجب إختاذها عند إختيار سنة األساس يف التحليل األفقي؟2

 . هل يكفي التحليل األفقي إلعطاء فكرة واضحة على أداء املؤسسة؟3

 الواجب أخذها بعني اإلعتبار عند التحليل املايل ابستخدام النسب؟ . ماهي اإلعتبارات4

 .ماهي نقاط الضعف يف التحليل املعياري رغم أمهيته وإستخداماته املفيدة؟5

 لديك القائمة املالية التالية: مترين:
 اخلصوم األصول )ابملبلغ الصايف(

 2019 2018 2017 البيان  2019 2018 2017 البيان

 اثبتةأصول 
 أصول جارية:

 خمزوانت
زابئن وحساابت 

 ملحقة
 متاحات نقدية

1640 
3390 
1158 

1838 

394 

1719 
3946 
1379 

2282 

285 

3008 
6906 
2413 

3994 

499 

 رأس املال

 ديون مالية

 خصوم جارية

2296 

1504 

1230 

2565 

1596 

1504 

4489 

2793 

2632 

 9914 5665 5030 جمموع اخلصوم 9914 5665 5030 جمموع األصول

 قم إبجراء حتليل أفقي ورأسي للقائمة املالية املقدمة املطلوب:
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  التحليل املايل الساكن

  مفهوم قائمة املركز املايل )امليزانية املالية(

 احملور الثالث:

حتليل قائمة املركز املايل 
 )امليزانية(

  تصنيف عناصر امليزانية املالية

وفق منظور  شكل امليزانية املالية
 سيولة/ إستحقاق
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 احملور الثالث:

 حتليل قائمة املركز املايل )امليزانية(

تكتسي امليزانية أو قائمة املركز املايل أمهية ابلغة يف عملية التحليل املايل حيث توفر للمحلل املايل 
 املعلومات التالية:

مايل حيتوي على جمموعة من البياانت املالية فهي تعكس املركز املايل إبعتبارها كشف -
 للمؤسسة يف اتريخ إعداد امليزانية مبا يتضمنه من حقوق وإلتزامات.

تسمح بتقييم القدرة اإلئتمانية للمؤسسة عن طريق مقارنة اإللتزامات حبقوقها وفق مبدأ -
 التغطية.

 سداد إلتزاماهتا املستحقة الدفع.تسمح بتقييم مدى قدرة املؤسسة على -
 تسمح مبعرفة السياسة املالية للمؤسسة من خالل معرفة نسبة األرابح احملتجزة ونسبة املديونية.-
 تسمح ابلقيام ببعض عمليات التحليل املايل كمعدل اإلستدانة والسيولة...اخل.-

 التحليل املايل الساكن: -أوال
وهو طريقة للتحليل التقليدي، ويعتمد على مفهوم يدعى كذلك بتحليل سيولة/ إستحقاق 

الذمة املالية للمؤسسة، حيث تعترب حسب هذا املنظور وحدة قانونية إقتصادية ذات ذمة مالية 
 )إلتزامات وممتلكات مالية(، ويتم حتديد هذه الذمة من خالل جرد عناصر األصول واخلصوم.

 اإلفالس.ويركز هذا التحليل على خطر العسر املايل وخطر 
وهو احلالة اليت تكون فيها الديون املستحقة آنيا أكرب من قيمة األصول حال العسر املايل:  -

حتوهلا إىل سيولة، ولتقدير درجة العسر املايل نقوم بعملية تقييم لكل من عناصر األصول السائلة 
 واخلصوم املستحقة لتحديد قيمة الفرق بينهما.
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ة التوقف عن الدفع وهو الوضع الذي ال تستطيع عنده األصول ويعرف حبالاإلفالس املايل: -
ولتحديد درجة اإلفالس ميكن مقارنة آجال التسديد مع درجة ،املتاحة مواجهة املستحقات

 السيولة.  
 :(امليزانية املاليةقائمة املركز املايل ) مفهوم -اثنيا

امليزانية عبارة عن جدول ذو جانبني، جانب أمين ميثل األصول اليت تصنف إىل أصول غري  
جارية واصول جارية ، وجانب أيسر ميثل اخلصوم واليت تصنف إىل أموال خاصة وخصوم غري 

 جارية وخصوم جارية حسب النظام احملاسيب املايل.
، كما تعرب عن اآلجال اليت ترتب  عن عملية جرد لعناصر األصول واخلصوم امليزانية تعربو 

إستحقاق، ويتم هذا الرتتيب حسب املبادئ –حسبها هذه العناصر أي حسب مبدأ السيولة 
 التالية:

 ترتيب األصول حسب درجة السيولة املتزايدة من األعلى إىل األسفل ؛ -
 ترتب اخلصوم حسب درجة إستحقاقها املتزايدة من األعلى إىل األسفل؛ -
 تمد أيضا يف الرتتيب معيار السنة الواحدة.كما يع  -

تتكون هذه القائمة من األصول واخلصوم اليت تقيد امليزانية املالية: تصنيف عناصر  -اثلثا
 :كالتايل بقيمتها الصافية احلقيقية وفق معيار الزمن )سيولة/إستحقاق(

متثل األصول جمموعة من الوسائل اليت متتلكها املؤسسة أو تكون  األصول: تصنيف عناصر-1
تنقسم ، من أجل احلصول على منافع إقتصادية مستقبلية نتيجة ألحداث سابقة و  حتت سيطرهتا

 إىل جمموعتني :أصول اثبتة وأصول متداولة
وتظهر  تضم كل اإلستعماالت اليت تزيد درجة سيولتها عن سنة،: (اثبتةغري جارية )أصول -أ

اليت متتلكها املؤسسة  بقيمة صافية من اإلهتالكات وتضم: التثبيتات املادية، املعنوية واملالية
 وتشمل هذه األصول مايلي:، من دورة مالية أو تشغيلية واحدة ربغرض ألكث
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 القيم الثابتة املعنوية وتضم شهرة احملل، براءة اإلخرتاع، الربامج وقيم معنوية أخرى. -
 الثابتة املادية وتشمل األراضي ، املباين، املعدات وقيم اثبتة أخرى.القيم  -
، سندات املسامهة واحلقوق املماثلة، قروض وأصول األصول املالية وتتضمن السندات الثابتة-

 مالية غري متداولة.
 الضرائب املؤجلة أصول.-
هبا للبيع أو هي كل األصول املتوقع بيعها أو اإلحتفاظ : (متداولةجارية )أصول  -ب

شهرا  12اإلستهالك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمؤسسة، واإلحتفاظ هبا ملدة ال تزيد عن 
 :مايليتضم و 

، وتشمل السلع ،املواد األولية، املنتجات واخلدمات قيد التنفيذ، الفضالت املخزوانت -
 واملهمالت واملنتجات اتمة الصنع.

الزابئن واملدينني اآلخرين واألصول األخرى املماثلة، املبالغ احلساابت املدينة وتتضمن  -
 املستحقة على الزابئن، أوراق القبض، الضرائب واألعباء املثبتة مسبقا.

اإلستثمارات قصرية األجل وتشمل األوراق املالية واألسهم وسندات شركات أخرى ميكن -
 تداوهلا يف السوق.

 املصروفات املدفوعة مسبقا.-
النقدية يف الصندوق، احلساابت اجلارية لدى البنوك والربيد، ت ومايعادهلا وتشمل النقداي-

 أوراق القبض قصرية األجل.
 (: عناصر أصول امليزانية01اجلدول رقم )

 N/31/12السنة املالية املقفل يف :....األصول يف 
القيمة  مالحظة األصول

 اإلمجالية 
القيمة  اإلهتالكات

 Nاحملاسبية
 السابقةالدورة 

N-1 
      األصول غري اجلارية:
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 فارق اإلقتناء
 تثبيتات معنوية
 تثبيتات عينية

 أراضي 
 مباين

 تثبيتات عينية أخرى
 تثبيتات ممنوح إمتيازها
 تثبيتات جاري إجنازها

 تثبيتات مالية
 سندات موضوعة موضوع معادلة

مسامهات أخرى وحساابت دائنة 
 ملحقة هبا

 سندات أخرى مثبتة
مالية أخرى غري  قروض وأصول

 جارية
 ضرائب مؤجلة على األصول

      جمموع األصول غري اجلارية
 أصول جارية:

 خمزوانت ومنتوجات قيد التنفيذ
حساابت دائنة وإستخدامات 

 مماثلة
 الزابئن

 املدينون اآلخرون
 الضرائب وماشاهبها

األموال املوظفة واألصول املالية 
 اجلارية األخرى

 اخلزينة
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      جمموع األصول اجلارية
      اجملموع العام لألصول

،ص 2009مارس  25، الصادرة يوم 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد املصدر:
28. 

هي تعهدات على املؤسسة اجتاه الغري مقابل حصوهلا منهم على  تصنيف عناصر اخلصوم: -2
 وتشمل مايلي:تثبيتات أو سلع أو خدمات أو قروض 

 تتمثل يف حصة املسامهني يف أصول املؤسسة. حقوق امللكية: -أ
 شهرا. 12هي كل اإللتزامات اليت اليتوقع تسديدها خالل  خصوم غري جارية: -ب
تضم كل اإللتزامات اليت يتوقع تسديدها خالل الدورة التشغيلية للمؤسسة  خصوم جارية: -ج

 شهرا. 12أي يف أقل من 
 (:عناصر خصوم امليزانية02)اجلدول رقم 

 N/31/12اخلصوم يف 
مبالغ السنة  مالحظة اخلصوم

 Nاجلارية
مبالغ السنة 

 N-1السابقة
 رؤوس األموال اخلاصة:

 رأس مال مت إصداره
 رأس مال غري مستعان به

 (1إحتياطات مدجمة)–عالوات وإحتياطات 
 فوارق إعادة التقييم

 (01فارق املعادة )
 النتيجة الصافية

 رؤوس أموال خاصة أخرى/ ترحيل من جديد
 (1حصة الشركة املدجمة )

 (1حصة ذوي األقلية )
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 1اجملموع 
 اخلصوم غري اجلارية:

 قروض وديون مالية
 ضرائب) مؤجلة ومرصود هلا(

 ديون أخرى غري جارية
 مؤوانت ومنتجات اثبتة مسبقا

 (2جمموع اخلصوم غري اجلارية)
 :اخلصوم اجلارية

 ملحقة موردون وحساابت
 ضرائب 

 ديون أخرى 
 خزينة سلبية

 (3جمموع اخلصوم اجلارية )
    اجملموع العام للخصوم

،ص 2009مارس  25، الصادرة يوم 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد املصدر:
29. 

 شكل امليزانية املالية وفق منظور سيولة/ إستحقاق: -رابعا
امليزانية احملاسبية للمؤسسة ، ترتب فيها عناصر أصول وخصوم امليزانية املالية ميزانية مستمدة من 

املؤسسة وفقا ملبدأ السيولة واإلستحقاق يف املدى القصري، وتقوم هذه العناصر ابلقيمة الصافية 
 وابلقيمة احلقيقية وليس ابلقيمة التارخيية.

 تنقسم عناصر األصول إىل قسمني:
وتضم كل األصول اليت تزيد درجة سيولتها عن سنة األصول الثابتة )أصول غري جارية(: -1

 واحدة ، وتظهر يف أعلى امليزانية وتشمل:
 التثبيتات املعنوية -
 التثبيتات العينية -
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 التثبيتات املالية -
تشمل ابقي األصول اليت متتلكها املؤسسة واليت تشارك  األصول املتداولة )أصول جارية(: -2

 يف دورة إستغالل واحدة، وتشمل:
وتضم املخزوانت اليت متتلكها املؤسسة واليت تستخدم خالل دورة قيم اإلستغالل:  -

 إنتاجية واحدة.
واليت ميكن تضم جمموعة احلقوق لدى الغري قيم قابلة للتحقيق )قيم غري جاهزة(:  -

 حتصيلها يف املدى القصري.
  اليت حتت تصرفها )خزينة األصول(.متثل حقوق املؤسسة قيم حمققة ) قيم جاهزة، متاحات(: 

 تنقسم بدورها إىل جمموعتني: أموال دائمة وديون قصرية األجل.ترتيب اخلصوم:  -
 تضم كل األموال اليت تبقى حتت تصرف املؤسسة ألكثر من سنة وتنقسم إىل:أموال دائمة: -

 والنتيجة الصافية للسنة ...اخلاإلحتياطات راس املال الصادر و تشمل األموال اخلاصة:  
هي املوارد املالية األجنبية اليت يفوق اتريخ األجل:  ومتوسطة الديون طويلة- 

إستحقاقها السنة ومن بني هذه الديون جند القروض، ديون مالية، مؤوانت األعباء،  
 كفاالت مقبوضة.

تضم كل الديون اليت تتحقق يف مدة أقل من سنة  وتضم ديون الديون قصرية األجل:  -
 ، ديون الشركاء إضافة إىل اإلعتمادات البنكية اجلارية. ضرائب واجبة الدفعاملوردين، 

 ميكن إظهار امليزانية املالية كما يلي:
 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول

 األصول الثابتة:
 واملاليةالتثبيتات املعنوية ، املادية 

 عناصر األصول الثابتة ألكثر من سنة
 األصول املتداولة:

 األموال الدائمة: 
 األموال اخلاصة

 الديون املتوسطة والطويلة األجل 
 الديون قصرية األجل:
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 املخزوانت
 حقوق املؤسسة لدى الغري

املتاحات )البنك، الصندوق، 
 اخلزينة...(

 املورد وملحقاته
 اجلاريةاإلعتمادات البنكية 

  اجملموع  اجملموع
 

 أسئلة احملور الثالث:
 . ماملقصود مبفهوم الذمة املالية للمؤسسة؟ ماهي الظروف اليت أدت إىل إعتماده؟1

 . ماملقصود ابلعسر املايل؟2

 .ملاذا ركز التحليل املايل التقليدي على خطر اإلفالس؟3

 . ماهي األسس اليت قامت عليها امليزانية املالية؟4

 . ماهي اإلستثناءات اليت طرأت على مبدأ السيولة واإلستحقاق؟5
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 احملور الرابع:

التحليل بواسطة 
  املؤشرات املالية

 FR رأس املال العامل

 BFR رأس املال العاملإحتياجات 

 

  TR اخلزينة
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 احملور الرابع:
 التحليل بواسطة مؤشرات التوازن املايل 

هتدف اإلدارة املالية يف أي مؤسسة إىل حتقيق التوازن املايل بصفة مستمرة وذلك عن طريق 
املوازنة بني مواردها من جهة وإستخداماهتا من جهة أخرى وهذا مبقابلة سيولة األصول مع 

 إستحقاقية اخلصوم.

يتحقق هذا التوازن عندما متول األصول الثابتة عن طريق األموال الدائمة التوازن املايل األدىن: 
 ومتول األصول املتداولة بواسطة الديون قصرية األجل. 

 

 

 

 (1الثابتة.................)األموال الدائمة = األصول 
 (2األصول املتداولة = الديون ق أ.................)

( واضحة وميكن حتقيقها، حبيث األصول الثابتة عن طريق اإلهتالك ميكن أن ختلق 1العالقة )
( واليت توضح أن األصول املتداولة اليت تتجدد 2موارد مالية تقابل األموال الدائمة، أما العالقة )

دوراي متول بواسطة الديون ق أ ) اتريخ إستحقاقها أقل من سنة(، تبقى صعبة التحقيق نتيجة 
التذبذابت الواقعة يف دورة اإلستغالل، فهناك تفاوت يف التحول إىل السيولة ابلنسبة إىل األصول 

ابت املتداولة ويف اتريخ إستحقاق الديون ابلنسبة للديون ق أ، األمر الذي حيدث بعض اإلضطرا
يف تسديد الديون اليت أصبحت مطلوبة ، وحىت ميكن للمؤسسة إجتياز هذه الصعوابت تقوم 
بتخصيص جزء من األموال الدائمة لتمول به األصول املتداولة كهامش آمان يعرف برأس املال 

 العامل.

 الثابتةصول األ

 

 املتداولةاألصول 

 األموال الدائمة

 
 الديون قصرية

 األجل

 التوازن املايل األدىن
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مايل تسعى املؤسسة إىل ضبط التوازن املايل من أجل الوصول إىل أداء مؤشرات التوازن املايل: 
حيقق هلا الرحبية يف األجل القصري واحلفاظ على السمعة اإلئتمانية من جهة أخرى، ولذلك 

 مؤشرات أساسية للمؤسسة هي: 3يستعني املسري املايل  بدراسة 
 :FR  (Fond de Roulement)رأس املال العامل -أوال

هو فائض األموال لتمويل قسم من األصول املتداولة أي  خمصص هو جزء من األموال الدائمة
الدائمة على األصول الثابتة واملوجهة لتمويل جزء من األصول املتداولة حىت تتغلب عن 

  التذبذابت احلاصلة.
 أنواع: 4ميكن تقسيم رأس املال العامل إىل أصناف رأس املال العامل: -

ألصول هو الفائض من األموال الدائمة ابلنسبة لرأس املال العامل الدائم أو الصايف:   
 أصول اثبتة –صايف= أموال دائمة FRالثابتة وحيسب كما يلي:  

 ويعرف على أنه ذلك الفائض من األصول املتداولة ابلنسبة للديون ق أ وحيسب كما يلي:
FR   د ق أ . –صايف= أصول متداولة 
املقدار اإلضايف من األموال اخلاصة عن متويل األصول  هو رأس املال العامل اخلاص: 

 بتة وحيسب ابلعالقة التالية:الثا
FR أصول اثبتة -خاص= أموال خاصة 

 مج الديون -= مج األصول املتداولة             
 د ط م أ -= رأس املال العامل الدائم            

خاص هو البحث عن إستقاللية املؤسسة إجتاه الغري، ومدى متكنها  FRاهلدف من دراسة 
 من متويل إستثماراهتا أبمواهلا اخلاصة.

هو جمموع عناصر األصول اليت يتكلف هبا نشاط إستغالل املال العامل اإلمجايل:  رأس 
املؤسسة وهي جمموع األصول اليت تدور يف مدة سنة أو أقل، وتشمل جمموع األصول 

 املتداولة  وحيسب ابلعالقة التالية: 
FR إمجايل )خام، إقتصادي(= مج األصول املتداولة 
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 قيم قابلة للتحقيق+ قيم جاهزة= قيم اإلستغالل+                                   
هو البحث عن قيمة املبالغ اليت مولت هبا املؤسسة أصوهلا  إمجايل FRاهلدف من دراسة 

املتداولة، وهذا يعين أننا نقوم بتحديد األموال اليت ميكن إسرتجاعها يف فرتة قصرية، وحتديد 
 مسار املؤسسة أي يف طريق النمو أو التدهور.

هو األموال اليت حتصلت عليها املؤسسة من الغري لتمويل خلارجي: رأس املال العامل ا 
 أصوهلا ، وحيسب ابلعالقة التالية:

FRخارجي )أجنيب(= مج الديون 
 = د ط م أ + د ق أ                       
 األموال اخلاصة –= مج اخلصوم                       

وإظهار  ،املؤسسة بوعودها إجتاه الغريزام خارجي هو حتديد مدى إلت FRاهلدف من دراسة 
 نسبة املبالغ اخلارجية اليت مولت أصوهلا، هذا بدوره حيدد لنا مدى إرتباط املؤسسة ابلغري.

يكون من أعلى امليزانية حيث يعطينا FR صحيح أن فهمالتفسري املايل لرأس املال العامل: -
التفسري املايل ميكن فهمه من أسفل امليزانية، صورة عن التغريات اليت ميكن أن تلحق به، إال أن 

 فرضيات: 3وهنا ميكن احلصول على 
 :FR=0األصول املتداولة= د ق أ         

ينتظر من هذه الوضعية أتمني قدرة املؤسسة على الوفاء بديوهنا يف ميعاد إستحقاقها، لكن 
اإلستغالل ينجم عنها هذا قد خيلق بعض الصعوابت للمؤسسة نتيجة التذبذابت يف دورة 
 عدم املطابقة اجليدة بني السيولة من جهة واإللتزامات من جهة أخرى.

  :FR>0األصول املتداولة< د ق أ          
تتحقق هذه الفرضية عندما يكون فائض يف السيولة يف املدى القصري، وتدل على وجود 

الوفاء بديوهنا عند اتريخ هامش آمان لدى املؤسسة، وتعرب عن ضمان لقدرة املؤسسة على 
 إستحقاقها.
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يعترب مؤشر إجيايب يدل على قدرة املؤسسة على تسديد ديوهنا، كما يدل على أن املؤسسة 
 متول إستثماراهتا ابألموال الدائمة.

 :FR<0األصول املتداولة > د ق أ          
تواجه املؤسسة يف هذه احلالة السيولة ال تغطي بصفة إمجالية املستحقات، وهنا سوف 

 مشاكل من جانب التوازن املايل وخاصة ابلنسبة للقدرة على الدفع واإلستدانة.
 يف هذه احلالة نقرتح جمموعة من احللول:

 زايدة رأس املال )جلب مسامهني جدد ( -
 جلب د ط م أ )إرتفاع القروض طويلة األجل( -
 التنازل عن التثبيتات. -

 امليزانية املالية املختصرة التالية: إليك:  مثال 
 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول

 األصول الثابتة:
 األصول املتداولة:

 املخزوانت
 القيم غري اجلاهزة

 القيم اجلاهزة

1100000 
880000 
620000 

70000 
190000 

 األموال الدائمة:
 األموال اخلاصة

 الديون ط وم األجل
 اإللتزامات املتداولة:

1700000 
1500000 

200000 
280000 

 1980000 اجملموع 1980000 اجملموع
 حساب رأس املال العامل بطريقتني املطلوب:

 احلل:
 الطريقة األوىل )من أعلى امليزانية(: -

 األصول الثابتة–رأس املال العامل=األموال الدائمة 
                 =1700000-1100000 =600000 
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 من أسفل امليزانية(: ) الطريقة الثانية -
 اإللتزامات املتداولة –األصول املتداولة راس املال العامل=

                 =880000-280000=600000 
 : BFRإحتياجات رأس املال العامل  -اثنيا

متثل إمجايل األموال اليت حتتاجها املؤسسة خالل دورة اإلستغالل، وهي عبارة عن الفرق بني 
املخزوانت والقيم القابلة للتحقيق من جهة واإللتزامات قصرية املدى بعد إستثناء إمجايل 

 السلفات املصرفية من جهة أخرى.
تعرب إحتياجات رأس املال العامل يف اتريخ معني عن رأس املال العامل الذي حتتاجه املؤسسة 

تياجات الضرورية املرتبطة ملواجهة ديوهنا املستحقة يف هذا التاريخ، كما يعرف أبنه جزء من اإلح
 مباشرة بدورة  

 اإلستغالل اليت مل تغطى من طرف املوارد الدورية، وحيسب ابلعالقة التالية:
BFR موارد الدورة-= إحتياجات الدورة 
 السلفات املصرفية( –) د ق أ  –قيم جاهزة(  –= ) أصول متداولة         
 د ق أ  –يق( = ) قيم اإلستغالل + قيم قابلة للتحق       

إستبعدت القيم اجلاهزة من إحتياجات الدورة لسرعة التصرف فيها كما إستبعدت السلفات 
 املصرفية من موارد الدورة لسرعة إستحقاقيتها.

BFR=0         عندما تكون موارد الدورة تغطي إحتياجات الدورة ، هنا يتحقق توازن املؤسسة
 مع اإلستغالل األمثل للموارد.

< BFR0           هذا يدل على أن املؤسسة حباجة إىل مصادر أخرى تزيد مدهتا عن السنة
وذلك لتغطية إحتياجات الدورة، وتقدر قيمة تلك املصادر بقيمة إحتياجات رأس املال العامل، 

 مما يستوجب وجود رأس املال العامل موجب لتغطية العجز.
>BFR0          جات دورهتا ، وال حتتاج إىل موارد أخرى يعين أن املؤسسة قد غطت إحتيا

 ونقول أن احلالة املالية للمؤسسة جيدة.
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 :TR (Tresorerie)اخلزينة  -اثلثا
إن أهم وظيفة مالية تقوم هبا املؤسسة هي تسيري خزينتها مبعىن ضمان قدرة الوفاء وتسديد 

 إلتزاماهتا دون أعباء مالية وإدارية كبرية.
جمموع األموال اليت حبوزة املؤسسة ملدة دورة اإلستغالل، وميكن إستخراج اخلزينة هي عبارة عن 

 وحتسب كما يلي:BFR و FRقيمة اخلزينة بني املؤشرين
TR = BFR -FR 
 سلفات مصرفية –= ق ج       

  BFR وFRترتبط ابلتغريات اليت تطرأ على دراسة تغريات اخلزينة: -
 BFR= FR         خزينة صفرية، تعمل املؤسسة على مطابقة السيولة املتوفرة إبستحقاق

 الديون.
 BFR< FR        خزينة موجبة ، أي أن املؤسسة ختصص رؤوس أموال دائمة

وال جيب جتميد أموال كبرية ألن هناك فرص ضائعة يف إستثمارها واليت تعود  BFRلتغطي
 بفوائد كبرية على املؤسسة.

  BFR> FR          خزينة سالبة، املؤسسة يف عجز عن توفري السيولة مقارنة ابلديون
 املستحقة، أي أن املؤسسة تواجه مشاكل يف تغطية دورة اإلستغالل.

 ( : تغريات اخلزينة01الشكل رقم )
      

 
 

 

 

 
 الزمن

FR 

BFR 

TR>0 

FR 

TR<0 

TR=0 



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-39- 
 

خزينة قريبة من الصفر حيث ال جند فيها إفراط أو تبذير يف األموال فالوضعية املثالية هي وجود 
 مع عدم وجود إحتياجات.

 يف حالة فائض يف السيولة ميكن التأثري التايل:
 وذلك بـ:: FRالتأثري على 

 ختفيض املوارد الدائمة عن طريق تسديد بعض القروض الطويلة واملتوسطة. -
 بتة فتقوم املؤسسة بشراء أصول اثبتة صافية.العمل على رفع قيمة اإلستعماالت الثا -

 وذلك بـ :: BFRالتأثري على 
الزايدة من اإلستعماالت الدورية عن طريق رفع قيمة املخزوانت إبغتنام فرصة إخنفاض  -

 األسعار أو عن طريق التساهل مع الزابئن.
 ختفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من املوردين. -

فإن املؤسسة تلجأ FR < BFRأما إذا كانت املؤسسة تعاين من نقص يف السيولة وهي حالة  
 إىل إجراءات معاكسة لإلجراءات األوىل.
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 رين احملور الرابع:اأسئلة ومت
 . ماهي احلاالت اليت تدل على وجود توازن مايل على املدى القصري؟1
 وإحتياجات رأس املال العامل؟. إشرح العالقة بني رأس املال العامل 2
 .أذكر حاالت وجود إختالل يف التوازن املايل؟3

 امليزانية املالية املختصرة التالية: إليك  :01مترين 
 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول

 األصول الثابتة:
 األصول املتداولة:

 املخزوانت
 القيم غري اجلاهزة

 القيم اجلاهزة

1000000 
800000 
570000 

50000 
180000 

 األموال الدائمة:
 األموال اخلاصة

 الديون ط وم األجل
 اإللتزامات املتداولة:

1600000 
1400000 

200000 
200000 

 1800000 اجملموع 1800000 اجملموع
 حساب رأس املال العامل بطريقتني املطلوب:

 امليزانية املالية املختصرة التالية: إليك  :02مترين 
 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول
 األصول الثابتة:

 األصول املتداولة:
 املخزوانت

 القيم غري اجلاهزة
 القيم اجلاهزة

1200000 
900000 
750000 

50000 
100000 

 األموال اخلاصة
 الديون ط وم األجل

 اإللتزامات املتداولة:

1400000 
600000 
100000 

 

 2100000 اجملموع 2100000 اجملموع
تعليق على الوضعية املالية ال-       مؤشرات التوازن املايل.حساب -  املطلوب:

 للمؤسسة.
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 المحور الخامس:

 التحليل بواسطة النسب المالية

النسب الماليةمفهوم   

 نسب اهليكلة )البنية(

  نسب التمويل

 نسب السيولة

  نسب النشاط )الدوران(

  حدود إستخدام النسب املالية

 )املردودية(نسب الرحبية 
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 احملور اخلامس:
 .املالية النسب بواسطة التحليل 

 أهم كذلك وتعترب من أقدم وسائل التحليل املؤسسة طرف من املالية املتخذة النسب تعترب
 .النتائج على واحلكم املايل املركز دراسة يف للتحليل وسيلة

للنسب املالية أمهية خاصة عند املهتمني ابملؤسسة كالبنوك واملقرضني، فالبنك قبل أن يقبل منح 
قرض للمؤسسة يدرس قدرهتا على الوفاء، الدائن يف األجل القصري يدرس السيولة، أما املستثمر 

 احلايل فيدرس املردودية.
 :املالية النسب تعريف -أوال

  :منها نذكر واليت املالية للنسب تعريفات عدة توجد
 جدول من القيم هذه وأتخذ االستغالل، أو اهليكل على معىن ذات قيمتني بني عالقة هي -1

 . معا اممنه أو امليزانية من أو االستغالل حتليل
 على أو كسر أو مئوية نسبة شكل يف عنها التعبري ميكن مقدارين بني العالقة هي النسبة  -2

 . معامل شكل
ابلرغم من تنوع وتعدد مداخل التحليل املايل إال أنه من املمكن تصنيف النسب املالية إىل ما  -

 يلي:
 نسب اهليكلة )البنية(:  -اثنيا

هي نسب تصف حالة املؤسسة يف فرتة زمنية معينة، وتعرب عن العالقات املوجودة بني عناصر 
ابألموال األجنبية موال املؤسسة اخلاصة األصول واخلصوم، كما تسمح لنا هذه الدراسة مبقارنة أ

 أو الديون، أي مدى إرتباط املؤسسة ابلغري من انحية التدين، وحسب امليزانية ميكن أن جند:
ترتبط بنيتها بطبيعة نشاط املؤسسة وابلقطاع اإلقتصادي الذي نسب هيكلة األصول:  -1

إلستعمال األموال املستثمرة  تنتمي إليه ، اهلدف من حساهبا هو البحث عن الوضعية املثلى
 والوصول حسب طبيعة نشاط املؤسسة إىل توزيع أمثل لعناصر األصول على خمتلف املراكز.
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 =A٪     ٪ 100A+B  نسبة األصول الثابتة= إمجايل األصول الثابتة/ مج األصول .
 ٪Bنسبة األصول املتداولة = إمجايل األصول املتداولة/ مج األصول.  

 C  ٪   ٪ A +C+D=100نسبة قيم اإلستغالل= ق اإلستغالل/ مج احلقوق .      
  ٪Dنسبة احلقوق=) قيم قابلة للتحقيق + قيم جاهزة(/مج األصول 

هذه النسب بقياس درجة السيولة اليت تتمتع هبا موجودات املؤسسة كما متنح لنا  تسمح لنا
 تصبح تتماشى واهليكلة املثلى.صورة عن إمكانية املؤسسة لتغيري هيكلتها حىت 

إن نسب اخلصوم األكثر إستعماال  تقيس حصص األموال اخلاصة نسب هيكلة اخلصوم:  -2
يف املؤسسة وحصص الديون اخلارجية، ومتكننا من إستنتاج خطر دائنوا املؤسسة بصفة عامة، 

مل تسدد ما  املؤسسة ذات الديون الكثرية تواجه صعوابت يف احلصول على قروض وخاصة إذا
 عليها يف آجال اإلستحقاق، وميكن إستخراج هذه النسب كالتايل:

 ٪Aنسبة األموال اخلاصة= األموال اخلاصة/ مج اخلصوم .
 B٪                   ٪  A+B+C=100نسبة د ط م أ = د ط م أ/ مج اخلصوم .

 ٪C نسبة د ق أ = د ق أ/مج اخلصوم.           
، يف حالة كوهنا حتت ذلك البد للمؤسسة أن  ٪25البد أن تتجاوز ( ٪Aالنسبة األوىل ) 

 ترفع من رأمساهلا قبل التفكري يف اإلستثمار.
 : نسب التمويل -لثااث

تعرب هذه اجملموعة من النسب على عن اهليكل التمويلي للمؤسسة ومكوانته ومدى إعتمادها 
  اخلارجية ، ومن أهم هذه النسب جند:عن املصادر املختلفة للتمويل سواء الداخلية أو 

تشري هذه النسب إىل مستوى تغطية األصول الثابتة ابألموال الدائمة نسبة التمويل الدائم: -1
 وحتسب كما يلي: 

 نسبة التمويل الدائم=األموال الدائمة/األصول الثابتة
، مما يعين 1اوز حىت تكون هذه النسبة كمؤشر إجيايب للمؤسسة فإنه جيب أن تكون قيمتها تتج

 أن املؤسسة تغطي أصوهلا الثابتة أبمواهلا الدائمة ويبقى فائض.
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وتوضح هذه النسبة مدى إعتماد املؤسسة يف متويل نسبة التمويل اخلاص )الذايت(:  -2
 إستثماراهتا إبمكانياهتا اخلاصة ، وحتسب ابلعالقة التالية:

 بتة نسبة التمويل اخلاص= األموال اخلاصة/األصول الثا
كان ذلك مؤشرا على اإلستقاللية املالية للمؤسسة يف متويل   1كلما كانت هذه النسبة أكرب من 

 إستثماراهتا.
تشري هذه النسبة إىل وزن الديون داخل اهليكل املايل للمؤسسة نسبة اإلستقاللية املالية:  -3

غري مستقلة يف إختاذ  وابلتايل درجة إستقالليتها، إذ أن احلجم الكبري للديون جيعل املؤسسة
 قراراهتا املالية، وحتسب كما يلي:

 نسبة اإلستقاللية املالية= األموال اخلاصة/ مج الديون 
 فذلك يعين أن املؤسسة مستقلة ماليا عن الدائنني. 1إذا كانت هذه النسبة أكرب من 

 صومنسبة اإلستقاللية املالية= األموال اخلاصة/ مج اخل
 .0.5ماليا إذا كانت هذه النسبة أكرب من تكون املؤسسة مستقلة 

تعرب هذه النسبة عن مدى إعتماد املؤسسة على األموال اخلارجية نسبة التمويل اخلارجي:  -4
 يف عملية التمويل ،وحتسب كما يلي:

 نسبة التمويل اخلارجي= مج الديون/ مج األصول
 املؤسسة ابلوفاء بديوهنا.زادت من ثقة املمولني يف قدرة  ٪75كلما قلت هذه النسبة على 

خمتلف إبستخدام د على سداملؤسسة مدى قدرة ا تقيس هذه النسبة : داالسد قابليةنسبة  -5
 ، وحتسب ابلعالقة التالية: وبيع ممتلكاهتاأصوهلا الثابتة وذلك يف حالة تصفية املؤسسة 

 جمموع الديون/أصول اثبتة=  السداد قابليةنسبة 
إذا كانت أكرب من الواحد مما يؤدي إىل حتسني مستوى املالءة املالية تكون هذه النسبة مثلى 

للمؤسسة وتعزيز ثقة الدائنني هبا، أما إذا كانت هذه النسبة أقل من الواحد فذلك يؤدي إىل 
 ختفيض مستوى املالءة املالية للمؤسسة وابلتايل إخنفاض ثقة الدائنني ابملؤسسة.
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 :السيولة نسب -رابعا
 على النسب هذه تقف حيث للمؤسسة، االئتماين املركز لتقييم كأداة السيولة نسب تستخدم

 ميثل حيث .األجل القصرية الديون استحقاقية مسايرة على املتداولة أصول املؤسسة مقدرة مدى
 يف نقد إىل للتحويل قابلة أصول ومن سائل، نقد من مهما لديها مؤشرا املؤسسة سيولة حتليل
 يف األساسي احملور السيولة وتعترب بتكلفة شرائها، قياسا ممكنة خسارة وأبقل قصرية زمنية مدة
 :وهي النسب من مجلة املايل حبساب احمللل يقوم ذالك ولقياس مالية، سياسة كل
 إىل حتويلها املتوقع املتداولة األصول كفاية مدى النسبة هذه تقيس: العامة  السيولة نسبة1-

 النسبة هذه حساب ويتم األجل، القصرية مطالبات الدائنني لتغطية قصرية زمنية فرتة يف نقدية
 :التالية العالقة وفق

 د ق أ /املتداولة األصول نسبة السيولة العامة= 
فاملؤسسة يف وضعية مالية سيئة أو خطرية وعليها أن تراجع هيكلها املايل  1إذا كانت أقل من 

 اخلاص، أو بتخفيض ديوهنا قصرية األجل.بزايدة ديوهنا طويلة األجل أو رأمساهلا 
تبني هذه النسبة مدى تغطية كل من الديون قصرية : املختصرة )اخلاصة( السيولة نسبة  -2

 العالقة وفق األجل بواسطة احلقوق خاصة يف املؤسسات ذات املخزون بطيء الدوران، وحتسب 
 :التالية
 القيم اجلاهزة(/ د ق أ املختصرة= ) القيم القابلة للتحقيق+ السيولة نسبة

يشري بعض املختصون يف التحليل املايل على أن هذه النسبة تكون مثلى إذا كانت تنتمي 
 .[0.6-0.4]للمجال 

 )احلالية(: اجلاهزة السيولة نسبة  -3
 حيث السيولة، انحية من املؤسسات أداء لتقييم صرامة النسب أكثر اجلاهزة السيولة نسبة تعترب
 غري قيمة كل إىل اللجوء دون تصرفها فقط، حتت حاليا املوجودة النسبة السيولة هذه تبني

 جاهزة، سيولة املخزون إىل لتحول معينة مدة تتوقع أن املؤسسة على الصعب من ألنه جاهزة،
 .السوق يف ومسعتها مكانتها تفقد أن دون سيولة إىل اجلاهزة غري القيم حتويل عليها يصعب كما
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 :التالية العالقة وفق النسبة هذه حساب يتم
 األجل  القصرية الديون/ اجلاهزة القيم =اجلاهزة السيولة نسبة

 0.3و 0.2حدود هذه النسبة يف احلاالت العادية تكون حمصورة بني 
 نسب الرحبية )املردودية(: -خامسا

الصافية،  حتسب مردودية املؤسسة أو العائد من وراء إستعمال جمموعة موجوداهتا بقيمة النتيجة
إال أن هذه القيمة ال تبني لنا العائد احلقيقي إال ابملقارنة مع املمتلكات أو األموال املستعملة ، 

 من بني نسب املردودية جند:
 وحتسب ابلعالقة التالية:نسبة املردودية اإلمجالية: -1

 100×نسبة املردودية اإلمجالية= )رقم األعمال/األموال الدائمة(     
 وحتسب ابلعالقة التالية:نسبة املردودية احلالية:  -2

 100×نسبة املردودية احلالية= )رقم األعمال/األموال اخلاصة(     
 )الدوران(: النشاط نسب -سادسا

أتيت هذه النسب لتكملة نسب التمويل والسيولة مع األخذ بعني اإلعتبار حجم نشاط املؤسسة 
املتداولة، تعترب معدالت الدوران من املؤشرات املهمة اليت يتم عن لتسريع دوران ابقي أصوهلا 

طريقها معرفة كفاءة إستخدام أصول املشروع يف توليد إيرادات التشغيل، حيث أننا نستطيع 
احلكم على إدارة مشروع معني من حيث مدى كفاءة تلك اإلدارة يف تشغيل األموال يف 

اإلدارة يف حتويل عناصر املوجودات إىل مبيعات ومن مث  األنشطة املختلفة أو معرفة مدى كفاءة
 إىل سيولة.

 نسب دوران املخزوانت:  -1
متثل سرعة دوران املخزون لدى املؤسسة ، وهي تعرب عن عدد املرات اليت يدور فيها املخزون 

 خالل دورة اإلستغالل وحتسب كما يلي:
 توسط املخزون /ماملباعة  معدل دوران البضاعة= تكلفة شراء البضائع

 2حيث: متوسط املخزون= )خمزون أول املدة+ خمزون آخر املدة(/
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 / متوسط املخزوناملستهلكة معدل دوران املواد األولية= تكلفة شراء املواد األولية
 360×/ معدل الدوران1مدة دوران املخزون= 

يث إخنفاض معدل تدل مدة الدوران على عدد األايم اليت تفصل مابني طلبيتني متتابعتني ، ح
دوران املخزون سوف يؤثر سلبا على سيولة املشروع، وكلما كانت هذه النسبة كبرية كان ذلك 

 دليال على سهولة إنسياب خمزون املؤسسة.
 نسب دوران احلقوق: -2

من خالل هذه النسب خنتار حساب الزابئن فهو يعرب عن املبيعات ) رقم األعمال( اليت قامت 
احلساب، لذلك نقوم بدراسة التحصيالت من الزابئن من خالل املعدل واملدة هبا املؤسسة على 

 املتوسطة.
 معدل دوران الزابئن= املبيعات السنوية/)الزابئن + أوراق القبض(

 وميثل العدد املتوسط لتحصيالت قيم املبيعات
 360×/ معدل الدوران 1مدة دوران الزابئن= 

ة للزبون لكي يسدد ما عليه ) عدد األايم اليت تفصل بني هي املدة الزمنية اليت متنحها املؤسس
 البيع اآلجل والتحصيل(

 نسب دوران الديون قصرية األجل: -3
يظهر حساب املورد كأهم حساب من الناحية املالية ألنه يعترب قرض بدون فوائد ولذلك تسعى 

مدى كفاءة املؤسسة يف املؤسسة مبقارنة نسبته بنسب الزابئن، وهذا املؤشر يستفاد منه لبيان 
 تسديد إلتزاماهتا، حيث كلما كان هذا املعدل مرتفعا كلما كان أداء املؤسسة إللتزاماهتا أفضل.

 معدل دوران املوردين= املشرتايت السنوية/)موردون + أوراق الدفع(
 وميثل العدد املتوسط لعمليات الشراء اآلجلة اليت تقوم هبا املؤسسة.

 .360×/ معدل الدوران1 مدة دوران املوردين=
ومتثل املدة املتوسطة للشراء اآلجل، أو املدة املتوسطة اليت متكنها املؤسسة الوفاء إبلتزاماهتا إجتاه 

 املوردين.
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 :املالية النسب إستخدام حدود -سابعا
تتسم النسب املالية ابلفعالية يف حتليل املركز املايل للمؤسسة، لكن هناك من يبالغ يف دقتها 

 وكماهلا، ومن الضروري أن نبني بعض العوامل اليت حتد من أمهيتها:
ترتكز الكثري من األرقام املستخدمة يف التحليل املايل إىل حد كبري على التقديرات  -

 الشخصية للمحللني املاليني، مما جيعلها ال متثل الوضعية متثيال حقيقيا.
ى ومن قطاع إىل آخر، وابلتايل خيتلف هيكل امليزانية ومكوانهتا من مؤسسة إىل أخر  -

 يصبح من اخلطأ تعميم نسبة معينة على كافة املؤسسات.
امليزانية تعكس وضعية املؤسسة يف حلظة معينة من الفرتة الزمنية املدروسة )ميزانية ختامية  -

 مثال( فال تظهر التغريات اليت طرأت تلك الفرتة.
 وات متتالية للشركة "ص":إليك امليزانيات املالية لثالث سن: تطبيقي مثال

 اخلصوم األصول
 املبالغ البيان املبالغ البيان

 3السنة   2السنة 1السنة  3السنة  2السنة  1السنة 
 أصول اثبتة

 قيم استغالل                                      
 قيم حمققة
 قيم جاهزة

 

1000000 
800000 
500000 
200000 

1000000 
700000 
600000 
150000 

1200000 
800000 
550000 
200000 

 أموال خاصة
 د.ط.م.آ

 د.ق.آ

900000 
850000 
750000 

1000000 
650000 
800000 

1100000 
1200000 

450000 

 2750000 2450000 2500000 اجملموع 2750000 2450000 2500000 اجملموع

 املطلوب:
 قارن بني امليزانيات املالية الثالثة ابستخدام:

املالية الرئيسية التالية ) نسبة التمويل الذايت، نسبة التمويل الدائم، نسبة االستقاللية  النسب -1
 املالية،  نسبة السيولة احلالية(؛

 ما هي السنة اليت توجد فيها املؤسسة يف أحسن وضعية مالية؟ -2
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 املقارنة بني امليزانيات الثالثة: - :املثال التطبيقي حل
 إستخدام أهم النسب: -

 نتائج:الالتعليق على  -
 ،يف السنتني األوىل والثالثةهذه النسبة تدل على أن هناك رأس مال عامل خاص سالب : 1ن 

بينما يف السنة الثانية رأس املال العامل اخلاص معدوما، هذا يدل على أن السنة الثانية أحسن 
 وضعية.

موجبة يف السنوات الثالثة أي أن األموال الدائمة تغطي نسبة معينة من املخزوانت يف : 2ن 
 يف السنة الثالثة. السنتني األوىل والثانية بينما تغطي مجيع املخزوانت

هذه النسبة تدل على أن اإلستقاللية املالية سيئة يف السنوات الثالثة، إال أن السنة الثانية : 3ن 
 أحسن وضعية، ألن نسبة ضمان ديون الغري أكرب ابملقارنة مع السنتني األوىل والثالثة.

لثة أسوء بينما يف السنتني هذه النسبة تدل على أن إستغالل األموال اجلاهزة يف السنة الثا: 4ن 
 األوىل والثانية أحسن.

 السنوات           
 النسب

 3السنة 2السنة  1السنة 

 ن التمويل الذايت -
 
 تمويل الدائمن ال -
ن اإلستقاللية  -

 املالية
 
 
 ن اخلزينة احلالية -
 

900000     =0.9 
1000000 
1750000  =1.75 
1000000 

900000     =0.56 
1600000 

   
200000    =0.27 
750000 

1000000  =1 
1000000 
1650000  =1.65 
1000000 
1000000   =0.69 
1450000 

 
150000  =0.18 
800000 

1100000  =0.92 
1200000 
2300000   =1.92 
1200000 
1100000  =0.66 
1650000 

 
 200000  =0.44 

450000 
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على ضوء هذا التحليل يبدو لنا أن السنة الثانية هي اليت توجد فيها املؤسسة يف اخلالصة: 
 أحسن وضعية مالية مقارنة ابلسنتني األوىل والثالثة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة ومتارين احملور اخلامس:

الزابئن ونسب دوران املوردين، وماهي النسب الدالة على ذلك؟ وما ماملقصود بنسب دوران . 1
 العالقة املوجودة بني دوران الزابئن واملوردين؟
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 أذكر أهم النسب اليت ارتكز عليها التحليل املايل التقليدي؟.2
دج ، 1200000يف هناية الفصل األخري من السنة بلغت تكلفة شراء البضاعة املباعة  .3

 دج.120000دج وأوراق الدفع  240000ديون املؤسسة حنو الغري كاملوردين ترتب عنها 
حتديد معدل دوران املوردين واملدة الوسطية للموردين علما أن خمزون بداية املدة هلذه املطلوب: 

 دج.840000دج، وخمزون آخر املدة 960000البضاعة بلغ 
 :2018-12-31ــــــة التـــــــــــالية لـــــــــمؤسسة"األمل" بتــــاريـــــخ إليـــــــــــــــــــــك امليزانيــــــــ  :1مترين

ــــول  ق م.ص اخلصوم ق م.ص األصـ
 أصول غري جارية

 قيم معنوية
 قيم مادية

 قيم مالية             
 أصول جارية
 خمزوانت 
 قيم حمققة
 قيم جاهزة

350000 
50000 

200000 
100000 
250000 
100000 
90000 
60000 

 أموال خاصة
 رأس املال اخلاص
 خصوم غري جارية

 ديون ط أ
 خصوم جارية
 موردو املخزون

 مسامهات بنكية جارية
 

200000 
200000 
180000 
180000 
220000 
200000 

20000 

 600000 جمموع اخلصوم 600000 جمموع األصول

 :املطلوب
عن طريق حساب النسب املالية  2018حتليل الوضعية املالية للمؤسسة خالل السنة  -1

) نسبة التمويل الدائم، نسبة التمويل الذايت، نسبة اإلستقاللية املالية ، نسبة السيولة الرئيسية 
 احلالية(

 التعليق على النتائج املتوصل إليها.-2
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 احملور السادس:
 التحليل املايل الوظيفي

  لمؤسسةاملفهوم الوظيفي ل

  امليزانية الوظيفية

 أدوات التحليل الوظيفي

  التوازن املايل

اإلنتقادات املوجهة للتحليل املايل 
  الوظيفي

 احملور السادس:

  التحليل املايل الوظيفي
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إستحقاق وذلك بتقدمي معيار -سيولةحياول هذا التحليل جتاوز القصور الذي ظهر يف حتليل 
آخر لرتتيب عناصر املوارد واإلستخدامات ، يتناسب مع املفهوم اجلديد للمؤسسة ، لذلك 
عرف هذا التحليل ابلتحليل املايل الوظيفي الذي يسعى لتحقيق اهلدف العام للمؤسسة ، وذلك 

ة التمويل( وكيفية إستعماهلا ابلرتكيز على دراسة نشاط املؤسسة من خالل املوارد املالية )دور 
 لتمويل اإلستخدامات )دورة اإلستثمار ودورة اإلستغالل(  .

 للمؤسسة الوظيفي املفهوم :أوال
 يف تتمثل أساسية وظائف ثالث تتضمن اقتصادية وحدة أهنا على للمؤسسة املفهوم هذا ينظر

 لذلك للمؤسسة، الرئيسي اهلدف حتقيق الرئيسية مهمتها والتمويل واالستثمار االستغالل وظيفة
 الرئيسية الوظائف هذه إىل نتطرق يلي وفيما للمؤسسة، املالية الذمة فكرة املفهوم هذا جتاوز

 :ابختصار
 الوضعية حتليل يف كبرية أمهية وحتتل تعترب ركيزة أساسية يف هذا التحليل :االستغالل وظيفة 1-
 أم صناعية كانت إن املؤسسة، طبيعة وحتدد الرئيسي النشاط عن تعرب فهي للمؤسسة، املالية
 :التالية املراحل إىل الوظيفة هذه وتتجزأ خمتلطة أو خدمية أم جتارية

 ( النشاط ومستلزمات األولية ابملواد اإلمداد )التموين مرحلة -
 .األويل التخزين مرحلة -
 .التصنيع أو اإلنتاج مرحلة -
 .وغريمها مصنعة والنصف التامة املنتجات ختزين مرحلة -
 .والتوزيع البيع مرحلة -
 بيعاتمرحلة حتصيل امل -

 جتهيزات أنواع بكل املؤسسة تزويد يف االستثمار يتمثل دور وظيفة :االستثمار وظيفة 2-
 القيام بعد ذلك ويكون االستثمارية، األنشطة أنواع كل ملمارسة الضرورية اإلنتاج واالستثمارات

 البديل واختيار البدائل من جمموعة بني املفاضلة ذلك بعد مث استثمارلكل  اجلدوى بدراسات
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 االستثمار وظيفة عمليات وتتكون القصوى، والفعالية االقتصادية املردودية حيقق الذي األمثل
 :ومها رئيسيتني عمليتني من

 ينتج وايل واملعدات التجهيزات من املؤسسة احتياجات اقتناء أي :االستثمار حيازة 
 .)امللحقة املصاريف وخمتلف االقتناء تكلفة( االستثمارية ابلنفقات تسمى عنها نفقات

 منها أسباب لعدة وذلك االستثمار عن بعملية التنازل تقوم املؤسسة :االستثمار عن التنازل 
 يف املؤسسة وتلجأ احملاسيب، االهتالك مدة يف يتمثل والذي لالستثمار االفرتاضي العمر هناية

 يكون وقد املالية احتياجاهتا تقلص لكي استثماراهتا من جزء عن التنازل إىل األحيان بعض
 من املتاحة الداخلية احللول ضمن اخلزينة إنعاش وذلك بغية  سيئة مالية ظروف بسبب ذلك
 .)اخلزينة يف العجز( العسراملايل حالة من اخلروج أجل

 أساسا ترتكز فهي املؤسسة يف واألساسية الرئيسية الوظائف أهم من تعترب :التمويل وظيفة 3-
 األمر تعلق أو االستغالل أو ابالستثمار األمر تعلق سواء للنشاط املالية االحتياجات على تغطية

 :هي للتمويل األساسية املصادر وأما  للمؤسسة اإلمجالية ابخلزينة نفسها أو املالية ابلوظيفة
يف  احملققة األرابح من املتشكل الذايت التمويل يف العناصر هذه تتمثل :الداخلية املصادر -أ

 دورها مستحقة غري مسجلة مصاريف تعترب وايل واملؤوانت السابقة واالهتالكات الدورات
 .األصول عناصر واملعنوي يف املادي التآكل تعويض الرئيسي

 االحتياجات كل تغطي وال كافية غري الداخلية املصادر تكون عندما :اخلارجية املصادر -ب
 املصادر هذه وأهم املالية احتياجاهتا كل تلبية أجل من اخلارجية التمويل املؤسسة ملصادر تلجأ

 :يلي ما
حيث حتصل املؤسسة على قروض طويلة  املالية املؤسسات وخمتلف ااإلقرتاض من البنوك 

 .ومتوسطة وقصرية األجل
 أسهم إصدار( للشراكة املؤسسة مال رأس فتح ذلك ويعين :املال رأس برفع القيام 

 .)اخلسائر أو وتقاسم األرابح لالكتتاب،
 اثنيا: امليزانية الوظيفية
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 توضح بطريقة احملاسبية امليزانية لعناصر ترتيب أهنا على تعرفمفهوم امليزانية الوظيفية :  -1
 الدورات خمتلف حسب وذلك املايل اختالهلا أو توازهنا وابلتحديد للمؤسسة املالية الوضعية

 .املؤسسة حياة متيز يتال  )ومتويل استثمار، استغالل،(
من أدوات التحليل املايل تقيم فيها املوارد )اخلصوم(  امليزانية الوظيفية عبارة عن أداة -

واإلستخدامات )األصول( ابلقيمة اإلمجالية وترتب فيها املوارد واإلستخدامات حسب دوريت 
 التمويل واإلستغالل.

 والنظرايت املايل التحليل تطبيقات ولكن قانونية، بنصوص حمدد غري الوظيفية امليزانية هيكل إن
 .الوظيفية امليزانية وشكل عمق حتدد يتال هي املالية

هتدف إىل حتليل نشاط املؤسسة وفقا ملختلف مراحل وأطوار  أهداف امليزانية الوظيفية: -2
العمليات فيها ، أي تقسيم عناصر امليزانية إىل إستعماالت وموارد حسب مصدرها، وهنا هتتم 

 مبصدر األموال وبوجهتها.
 كما هتدف إىل تسهيل فهم عملية تسيري املؤسسة مما يساعد على تتبع السياسة املالية املنتهجة.

  ئص امليزانية الوظيفية:خصا -3
تستبعد امليزانية الوظيفية متاما القيمة السوقية ، وال أتخذ إال بقيمة احلصول على األصل سواءا   -

 كانت تثبيتات أو أصول إستغالل.
تستبعد كذلك التصنيف حسب معيار السيولة واإلستحقاق ، معتمدة يف تصنيف عناصر  -

عينة إستثمار، إستغالل أو متويل، أي على أساس تصنيف امليزانية على مدى إرتباطها بدورة م
 إقتصادي .

من خالل إعادة ترتيب ومعاجلة بعض   الوظيفية يزانيةيتم بناء امل : الوظيفية امليزانية بناء  -4
 عناصر األصول واخلصوم من امليزانية احملاسبية على أساس تصنيف إقتصادي  وابلتايل تظهر لنا

 :مستوايت ةأربع
 .املستقرة واالستخدامات الدائمة املوارد يف يتمثالن :الطويل ابألجل مرتبطة منها إثنتان -أ
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 الطويل األجل يف املؤسسة طرف من املتخذة التمويل قرارات عن انجتة :الدائمة املوارد 
 :وتتضمن سنة من ألكثر

 .اخل...واملؤوانت االهتالكات االحتياطات، خاص، املال رأس :اخلاصة األموال 
 .األجل ومتوسطة طويلة املالية الديون
 .الوظيفية امليزانية خلصوم العلوي اجلانب يف الدائمة املوارد تظهر حبيث

 مرتبطة وهي األجل طويل االستثمار قرارات عن انجتة :املستقرة االستخدامات 
 .الوظيفية امليزانية ألصول العلوي اجلانب يف وتظهر اإلمجالية الثابتة ابملوجودات

 اجلارية واخلصوم اجلارية األصول يف ويتمثالن :القصري ابألجل مرتبطان املتبقيان القسمان -ب
 :حبيث االستغالل دورة عن الناجتني
 .والنقدايت املدينة الغري حساابت للمخزوانت اإلمجالية القيمة تتضمن :اجلارية األصول 
 امللحقة، واحلساابت املوردين كديون مالية غري ديون معظمها يف وهي :اجلارية اخلصوم 

 .اخل...االستغالل ديون
 :الوظيفية امليزانية لبناء منوذج يبني املوايل والشكل

  متثيل امليزانية الوظيفية
املبالغ  اإلستخدامات

 اإلمجالية
املبالغ  املوارد

 اإلمجالية
 Es املستقرة  االستخدامات

 .املعنوية الثابتة القيم 
 .املادية الثابتة القيم 
 شكل يف الثابتة القيم 

 .امتياز
 .اجنازها اجلاري الثابتة القيم 
 .املالية الثابتة القيم 

 Rd الدائمة  املوارد 
 .اخلاصة األموال رؤوس 
 .متداولة غري اخلصوم 
 اإلهتالك خمصصات 

 .واملؤوانت
 والطويلة املتوسطة الديون 
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 األصول مؤجلة ضرائب 
   Eex االستغالل استخدامات

 قيد واملنتوجات املخزوانت 
 .التنفيذ

 املدينة الغري حساابت 

 Rex االستغالل موارد 
 .املتداولة اخلصوم 

 مستحقات املورد
 .وملحقاته

 

 االستغالل خارج استخدامات
Ehex 
 مباشرة املرتبطة غري العناصر 

 بدورة االستغالل

 خارج موارد 
 Rhexاالستغالل
 املرتبطة غري العناصر 

 .االستغالل بدورة مباشرة

 

 Et اخلزينة  استخدامات
 املتداولة املالية األصول 

 املنقولة القيم ابستثناء
 .للتوظيف

 Rt اخلزينة  موارد 
 البنكية املسامهات 

 .اجلارية
 اخلزينة قروض 

 

 ابلقيمة االستخدامات جمموع
 االمجالية

  االمجالية ابلقيمة املوارد جمموع 

 :وهي مستوايت أربعة إىل الوظيفية امليزانية تنقسم :الوظيفية امليزانية حمتوى -5 
 التمويل مصادر من املوارد شكلتت :املستقرة واالستخدامات الدائمة املوارد مستوى -

 واالهتالكات األجل وطويلة متوسطة والديون اخلاصة األموال( األجل وطويلة املتوسطة
 من شكلفتت املستقرة االستخدامات أما ،)واالحتياطات املرتاكمة والنتائج واملؤوانت

 .املستقرة الطبيعة ذات العناصر وكل أنواعها مبختلف االستثمارات
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 دورة احتياجات تتمثل يف: االستغالل وموارد االستغالل استخدامات مستوى -ب
  )إخل... خدمي، جتاري، صناعي،( املؤسسة تزاوله الذي الرئيسي ابلنشاط املتعلقة االستغالل

 .اإلحتياجات هذه متويل وموارد
 حساب امللحقة، واحلساابت الزابئن املخزوانت، من االستغالل استخدامات كونتت حيث

 موارد أما إخل،...للتحصيل TVA املقدمة، والتسبيقات األغلفة كضماانت  املدينون املوردون
 األغلفة، كضماانت الدائنون الزابئن امللحقة، واحلساابت ردينو امل ديون من كونفتت اإلستغالل

 .إخل...للدفع TVA العمالء، من احملصلة والتسبيقات
هي كل :االستغالل خارج واملوارد االستغالل خارج االستخدامات مستوى -ج

 تلك أي للمؤسسة والرئيسي األساسي ابلنشاط مباشرة ترتبط ال ايل واملوارد االحتياجات
 .االستثنائية الطبيعة ذاتاملالية   التدفقات
جند مدينون أخرون وأعباء متثل تسبيقات خارج  اإلستغالل خارج لإلستخدامات فبالنسبة

ديون جبائية )ضريبة على األرابح(، دائنون  فتضم االستغالل خارج املوارد أما ،اإلستغالل
 آخرون،  نواتج متثل تسبيقات خارج اإلستغالل ن فوائد القروض.

 يف النقدية املتاحات املتمثلة يف اخلزينة استخدامات من املستوى هذا يتكون :اخلزينة مستوى-د
 .ةارياجل البنكية االعتمادات يف املتمثلة اخلزينة مواردو  اجلارية، وحساابهتا املؤسسة خزائن

 مالحظات: -6
يتم حتويل اإلهتالكات واملؤوانت املتعلقة بعناصر األصول إىل املوارد  اإلهتالكات واملؤوانت: -

إىل األموال اخلاصة فهي متثل أعباء مسجلة غري مستحقة الدفع لذلك  الدائمة حيث تضاف
 تعترب كمصدر للتمويل الذايت يستخدم يف جتديد اإلستثمارات وتغطية اخلسائر احملتملة.

 حتول يف امليزانية الوظيفية إىل املوارد الدائمة )ديون طويلة األجل(.عقود اإلجيار التمويلي: -
يتم طرح أقساط القروض اليت حيني موعد سدادها من القروض البنكية طويلة األجل:  -

 الديون املالية وتضاف للموارد خارج اإلستغالل.
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وذلك يف األجل القصري حيث يتم طرحها من التثبيتات املالية املنتظر حتوهلا إىل سيولة:  -
 الل.التثبيتات املالية وتضاف إىل اإلستخدامات خارج اإلستغ

هي عبارة عن ديون ليس هلا عالقة مع دورة اإلستغالل العادية  التسبيقات على التثبيتات: -
 للمؤسسة بل تدخل ضمن وظيفة اإلستثمار لذا حتول إىل اإلستخدامات خارج اإلستغالل.

 يضم إىل احلقوق خارج اإلستغالل.رأس املال غري املطلوب: -
 وارد خارج اإلستغالل تدفع يف األجل القصري.هي ماألرابح املوزعة على الشركاء:  -

 اثلثا: أدوات التحليل الوظيفي
إن اهلدف من إعداد امليزانية الوظيفية هو إستخراج املؤشرات املالية اليت تقيس درجة حتقيق 

 التوازن املايل.
 : FRngرأس املال العامل الصايف اإلمجايل  -1

  املتداولة اإلستخدامات لتمويل املخصص الدائمة املالية املوارد من اجلزء ذلك وميثل
ويعرف على أنه ذلك الفائض املايل الناتج عن متويل اإلستخدامات  ،)االستغالل استخدامات(

 بطئ حاالت لتجاوز املؤسسة تستعمله أمان هامش ميثل حيث ،الثابتة إبستخدام املوارد الدائمة
 .املخزوانت وخاصة اجلارية اإلستخدامات عناصر دوران
 :ومها طريقتني وفق اإلمجايل الصايف العامل املال رأس حساب ويتم

 امليزانية: أعلى من 
  FRng=Rd-Es 

 املستقرة االستخدامات Es و الدائمة، املوارد Rd متثل حيث
 امليزانية:    أسفل من-

    FRng = (Eex+Ehex+Et) - (Rex+Rhex+Rt) 
 خارج استخدامات+االستغالل استخدامات) = اإلمجايل الصايف العامل املال رأس

 )اخلزينة موارد+االستغالل خارج موارد+االستغالل موارد - ( (اخلزينة استخدامات+االستغالل
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 التزاماهتا مجيع تغطية على املؤسسة قدرة مدى عن امليزانية أسفل من العامل املال رأس يعرب
 األصول ابستعمال األجل قصرية القروض تسديد( املتداولة أصوهلا طريق عن األجل قصرية

 .العامل املال رأس وهو أمان هامش ميثل مايل فائض ويبقى ،)املتداولة
طويل املدى وذلك حسب حاالته يعترب رأس املال العامل الوظيفي مؤشرا هاما للتوازن املايل 

 التالية:
 FRng>0.املؤسسة متوازنة ماليا على املدى الطويل : 
 FRng=0يف حالة التوازن األمثل على املدى الطويل، لكن دون حتقيق  : املؤسسة

 فائض.
 FRng<0 عجزت املؤسسة عن متويل إستثماراهتا وابقي اإلحتياجات املالية الثابتة :

إبستخدام مواردها املالية الدائمة، وابلتايل فهي حباجة إىل مصادر متويل إضافية أو حباجة 
 د الذي يتوافق مع مواردها املالية الدائمة.إىل تقليص مستوى إستثماراهتا إىل احل

 :BFRاإلحتياج يف رأس املال العامل  -2
إن وجود فوارق زمنية بني مراحل دورة اإلستغالل جتعل املؤسسة حباجة للحصول على أموال 

 لتغطية متطاابهتا واليت يعرب عنها ابإلحتياجات من رأس املال العامل.
BFR املوارد املتداولة خارج اخلزينة -خارج اخلزينة= اإلستخدامات املتداولة 
BFRموارد اإلستغالل وخارج اإلستغالل -=إستخدامات اإلستغالل وخارج اإلستغالل 

العجز يف متويل اإلستخدامات املتداولة خارج اخلزينة بواسطة املوارد املتداولة خارج  BFRميثل 
التمويل تفوق موارد التمويل، يف هذه اخلزينة، ويف كثري من األحيان تكون اإلحتياجات إىل 

 احلالة العجز يتم متويله عن طريق رأس املال العامل الصايف اإلمجايل.
 تنقسم إحتياجات رأس املال العامل إىل:

يعربعن إحتياجات حمددة متعلقة مبستوى نشاط إحتياجات رأس املال العامل لإلستغالل: -
 إلستغاللاملؤسسة، حيث يعتمد يف حسابه على عناصر ا

exBFRموارد اإلستغالل -= إستخدامات اإلستغالل 
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exR-ex=EexBFR 

 إحتياجات رأس املال العامل خارج اإلستغالل:-
 املالية االحتياجات عن يعربمد يف حسابه عن عناصر خارجة عن إستغالل املؤسسة، و يعت

 كما يلي: وحيسب االستثنائي، ابلطابع تتميز وتلك اليت الرئيسية غرينشطة األ عن الناجتة
= BFRhex موارد خارج اإلستغالل -إستخدامات خارج اإلستغالل 

BFRhex =Ehex- Rhex 
  االحتياج يكون السابقتني املعادلتني من : BFRg اإلمجايل العامل املال رأس يف االحتياج-

 جر خا وإحتياجات اإلستغالل إحتياجات جمموع يساوي اإلمجايل العامل املال يف رأس
 .اإلستغالل

BFRg = BFRex + BFRhex 
     :TN الصافية  اخلزينة  -3

احتياجات  متويل يف اإلمجايل الصايف العامل املال رأس يستخدم عندما الصافية تتشكل اخلزينة
 وهي موجبة تكون اخلزينة االحتياج هذا تغطية من املؤسسة متكنت االستغالل، وعليه إذا دورة
 التمويل. يف العجز حالة وهي سالبة اخلزينة تكون املعاكسة احلالة ويف التمويل، يف الفائض حالة

وحتسب  املصرفية، السلفات ابستثناء املوجودة النقدايت إمجايل عن عبارة اخلزينة الصافية هي 
 إلنطالقا من امليزانية الوظيفية إبجراء الفرق بني إستخدامات اخلزينة وموارد اخلزينة كما يلي:

TN = Et – Rt 
TN = FRng - BFRng 

 رابعا: التوازن املايل
 :املايل التوازن تعريف -1

 قصرية الديون كافة سداد بعد موجبا حلظة كل يف النقدية رصيد معها اليت يبقى احلالة هو
 للمؤسسة والسيولة املايل اليسر حتقيق مع األجل،

 :املايل التوازن شروط -2
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 الثالث الشروط تتحقق أن البد الوظيفي التشخيص حسب املايل التوازن يتحقق أن أجل من
 :التالية

 FRng>0  أي موجب اإلمجايل الصايف العامل املال رأس :األول الشرط -
 املوارد على اعتمادا املستقرة االستخدامات ويلمت من املؤسسة متكنت إذا الشرط هذا يتحقق
 .الدائمة

 
 حركة التمويل                                      

 
  

 
 أي العامل املال رأس يف االحتياج اإلمجايل الصايف العامل املال رأس يغطي أن :الثاين الشرط-

BFRg <FRng 
 احتياجات اهلامش هذا يغطي أن جيب بل موجب عامل مال رأس حتقق أن للمؤسسة يكفي ال

 .االستغالل دورة
 
 حركة التمويل                                         
 
  
 

  األول الشرطني بتحقق الشرط هذا يتحقق : TN>0 موجبة خزينة :الثالث الشرط -
 اجلارية البنكية اإلعتمادات يف واملتمثلة اخلزينة موارد تغطية منوعندها تتمكن املؤسسة  لثاين،وا

 .املتاحات يف واملتمثلة اخلزينة استخدامات بواسطة
 

املستقرةاإلستخدامات   
    ES    

FRng 

 املوارد الدائمة

RD 

BFR 

 

TN 

 

FRng 
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 حركة التمويل

 
 
 
 :املايل التوازن يف االختالل عالج كيفية -3

 لتغطية كافيا يعد مل الوظيفي العامل املال رأس أن يبني فهذا سالبة اخلزينةإذا كانت وضعية 
 :املؤسسة على ويستوجب يستلزم ما وهو العامل، املال رأس يف االحتياج

 رأس من الرفع أو األجل طويلة قروض على احلصول طريق عن الوظيفي العامل املال رأس رفع -
 .االستثمارات عن التنازل أو املال

 احلصول أجل من املوردين مع التفاوض خالل من العامل املال رأس من االحتياج خفض -
 من التخفيض أو للتحصيل، أقصر مدة ملنح العمالء مع التفاوض أو للتسديد أطول مهلة على

 .املخزوانت
 الوظيفي املال رأس أن على يدل فهذا ومستمر دائم بشكل موجبة املؤسسة خزينة كانت إذا ماأ

 املايل املسري على البد لذلك الرحبية مشكلة يطرح ما وهو ، BFRg ب مقارنة مهمة قيمة له
 :التالية ابإلجراءات يقوم أن
 .األرابح توزيع أو األجل طويلة للقروض املسبق التسديد بواسطة العامل املال رأس ختفيض -
 األمر وهو وقت أسرع يف للموردين التسديد بواسطة العامل املال لرأس االحتياج يف الزايدة -

 .للزابئن املمنوحة التحصيل مهلة يف الزايدة أو الدفع تعجيل خصم على احلصول من ميكن الذي
 اإلنتقادات املوجهة للتحليل املايل الوظيفي: -خامسا

رغم اإلضافات واإلسهامات اليت قدمها التحليل الوظيفي وجتاوزه للعديد من نقاط القصور اليت 
 ، إال أنه وجهت له العديد من اإلنتقادات أمهها مايلي:استحقاق-أحيطت بتحليل سيولة

 موارد اخلزينة
   Rt 

TN 

 إستخدامات اخلزينة

Et 
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إعتماد التحليل الوظيفي على امليزانية وجدول حساابت النتائج يعطي تصورا ساكنا هليكل  -1
 ، وال يعطي رؤية ديناميكية حول الوضعية املالية.املؤسسة

تمد هذا التحليل على امليزانية الوظيفية وأهم مايعاب عليها أهنا تدمج املؤوانت واليت تعترب يع -2
 األجل مع املوارد الدائمة واليت تعترب موارد طويلة األجل.من عناصر اإلستغالل قصرية 

يف قطاع اخلدمات ونظرا لغياب املخزون يفقد اإلحتياج يف رأس املال العامل لإلستغالل -3
 يف حتليل الوضعية املالية للمؤسسة. دالالته املالية

ذي يعتمد على يفقد مفهوم رأس املال العامل دالالته كمؤشر مايل يف قطاع اخلدمات ال -4
 اإلستثمارات املعنوية اليت ال تظهر يف امليزانية تطبيقا ملبدأ احليطة واحلذر.

يرتكز التحليل الوظيفي يف حتليله للوضعية املالية على أن اإلعتمادات البنكية اجلارية مورد  -5
للجوء إىل هذا غري مستقر يلجأ إليه يف حاالت اندرة، إال أن احلياة املالية امليدانية أثبتت أن ا

 النوع من املوارد املستقرة يعترب ضرورة لتحقيق اإلستقرار واإلستمرار يف التعامالت املالية اليومية.
كيفيات لتشكلها وال األنشطة املسؤولة عن   اخلزينة حسب هذا التحليل غامضة وال تعرف -6

 حتقيق العجز أو الفائض فيها.
 : تطبيقي مثال

 31/12/2014ملؤسسة "األمل" يف  إليك امليزانية الوظيفية
 ٪ املبالغ املوارد ٪ املبالغ اإلستخدامات

 اإلستخدامات الثابتة
اإلستخدامات 

 املتداولة
 لإلستغالل

 خارج اإلستغالل
 خزينة األصول

 ــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ

80000 
 ـــــــــــــــــ

35000 

 ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ
 ـــــــــــــ

15 
 ــــــــــــــ

 املوارد الثابتة
 املوارد اخلاصة
 الديون املالية

 املوارد امليداولة
 لإلستغالل

 خارج اإلستغالل
 خزينة اخلصوم

 ــــــــــــ
160000 

 ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــ
 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ
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 100 ــــــــــــــــ اجملموع 100 ــــــــــــ اجملموع
 املعلومات اإلضافية:

 1.5املوارد اخلاصة/اإلستخدامات الثابتة=  -
 0.4375 (/ التمويل اخلاص= اخلصومالديون املالية + خزينة ) -
 .EBFR =35000، 15000هي  TNاخلزينة الصافية  -

 املطلوب:
 إمتام امليزانية الوظيفية. -1
 .حلل امليزانية الوظيفية إبستخدام مؤشرات التوازن املايل -2

 :املثال التطبيقي حل
 إمتام امليزانية الوظيفية: -1
 حساب خزينة اخلصوم: -

 اخلزينة الصافية–خزينة األصول خزينة اخلصوم= 
               =35000-15000=20000 

 حساب املوارد الثابتة: -
 الديون املالية + خزينة اخلصوم

                                  =0.4375 
 التمويل اخلاص   

 50000=20000/ 160000× 0.4375الديون املالية= 
 الديون املاليةاملوارد الثابتة= التمويل اخلاص + 

             =160000+50000=210000 
 حساب اإلستخدامات الثابتة: -

 املوارد اخلاصة      
                              =1.5 
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 إلستخدامات الثابتةا   
 1.5اإلستخدامات الثابتة= املوارد الثابتة/

                      =210000/1.5 =140000 
خصوم متداولة  -املال العامل لإلستغالل= أصول متداولة لإلستغاللإحتياجات رأس 

 لإلستغالل
إحتياجات رأس املال العامل  -خصوم متداولة لإلستغالل= أصول متداولة لإلستغالل

 لإلستغالل
                            =80000-35000=45000 

نسبة -100الل وخزينة األصول=جمموع نسب اإلستخدامات الثابتة واألصول املتداولة لإلستغ
 15-100األصول املتداولة خارج اإلستغالل= 

 ٪ 85أي  85=                                    
وهي متثل  255000اإلستخدامات الثابتة+ األصول املتداولة لإلستغالل+ خزينة األصول= 

 من جمموع األصول 85٪
 300000= 85(/255000× 100جمموع األصول=) 

 45000= ٪15×صول املتداولة خارج اإلستغالل= جمموع األصول األ
) موارد اثبتة+ خصوم –اخلصوم املتداولة خارج اإلستغالل= جمموع األصول)أو اخلصوم(  -

 متداولة لإلستغالل+ خزينة اخلصوم(
                                    =300000- 

(210000+45000+20000=)25000 
 الوظيفية كاأليت:تصبح امليزانية 

 ٪ املبالغ املوارد ٪ املبالغ اإلستخدامات
 اإلستخدامات الثابتة

اإلستخدامات 
140000 
160000 

46.66 
53.34 

 املوارد الثابتة
 املوارد اخلاصة

210000 
160000 

70  
53  
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 املتداولة
 لإلستغالل

 خارج اإلستغالل
 خزينة األصول

80000 
45000 
35000 

26.66 
15 

11.67 

 الديون املالية
 امليداولةاملوارد 

 لإلستغالل
 خارج اإلستغالل

 خزينة اخلصوم

50000 
90000 
45000 
25000 
20000 

17  
30  
15  

8.33  
6.67 

 100 300000 اجملموع 100 300000 اجملموع
 حتليل امليزانية الوظيفية: -2

FRNG =210000-140000=70000 
BFR( =80000+45000)- (45000+25000=)55000 

 TN  =15000لدينا 
        >FRNG  BFR( موجب وأن  FRNGنالحظ أن راس املال العامل الصايف اإلمجايل )

 وهذا يدل على التوازن املايل اجليد. TN >0و 
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 أسئلة ومتارين احملور السادس:

 ؟إىل إعتمادهماملقصود ابملفهوم الوظيفي للمؤسسة؟ ماهي الظروف اليت أدت .1
 أذكر أهم اإلنتقادات املوجهة للتحليل الوظيفي؟.2

 :01مترين 

لتكن لدينا امليزانية الوظيفية لثالثة سنوات متتالية اخلاصة مبؤسسة صناعة األانبيب الفالذية 
 معطاة ابلشكل التايل:

 2016 2015 2014 املوارد 2016 2015 2014 اإلستحدامات
 موارد اثبتة: 1500 1200 864 استخدامات اثبتة

 أموال خاصة
 اهتالكات ومؤوانت

 ديون مالية

 
240 
284 
516 

 
228 
442 
532 

 
180 
593 
584 

 إستخدامات متداولة:
 إستخدامات اإلستغالل

إستخدامات خارج 
 اإلستغالل

 
1065 

11 

 
1270 

12 

 
1400 

12 

 موارد متداولة:
 موارد اإلستغالل

 موارد خارج اإلستغالل

 
372 

12 

 
468 
120 

 
540 
144 

 877 697 520 موارد اخلزينة 06 05 04 إستحدامات اخلزينة
 2918 2487 1944 اجملموع 2918 2487 1944 اجملموع

 املطلوب:
 مع التعليق  TR,BFR,FRNGحساب خمتلف املؤشرات:  -1
 حساب النسب التالية مع التعليق عليها: -2

 نسبة تغطية األموال املستثمرة 
 اإلستخدامات الثابتةنسبة متويل  
 نسبة القدرة على التسديد 
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أثر اإلحتياجات من رأس املال العامل لإلستغالل ابألايم على رقم األعمال خارج الرسم  
 علما أن:
 2016 2015 2014 العناصر

 2664 2445 2184 رقم األعمال
 68 90 74 طاقة التمويل الذايت
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 احملور السابع:

حتليل قائمة الدخل )حساابت 
  النتائج(

  تعريف جدول حساب النتائج

 

 مكوانت جدول حساب النتائج

 شكل جدول حساب النتائج

 حتليل جدول حساب النتائج
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 احملور السابع :
 حتليل قائمة الدخل )حساابت النتائج(

أهم القوائم املالية ، فهي تساعد يف التنبؤ بشكل دقيق من قائمة الدخل )حساب النتائج( تعترب 
لدخل املؤسسة يف املستقبل، كما تساعد يف التقييم األفضل إلمكانية إستيالم املشروع ملبالغ 

 نقدية.
 أوال: تعريف جدول حساب النتائج

زة حسب النظام احملاسيب املايل فإن حساب النتائج هو بيان ملخص لألعباء واملنتوجات املنج
من املؤسسة خالل السنة املالية وال أيخذ يف احلساب اتريخ السحب أو التحصيل ويهدف إىل 

 ويتم إعداده يف هناية السنة. املالية )الربح أو اخلسارة( حساب النتيجة الصافية للسنة
 خالل املؤسسة حققتها يتال واإليراداتحساب النتائج هو قائمة مالية تبني ملخص لألعباء  -

 والفارق بينهما واإليرادات التكاليف عناصر خمتلف جيمع جدول عن عبارة فهو املالية، الدورة
 الوسيطة. األرصدة بتحديد لنا يسمح وهو الدورة، نتيجة يعطينا
 مكوانت جدول  حساب النتائجاثنيا: 

املؤسسة ويظهر املصاريف )األعباء( اليت حتملتها دورة  يعد جدول حساب النتائج يف هناية كل
 والنواتج )اإليرادات( اليت حققتها املؤسسة عن طريق أنشطتها، ويتكون من:

هي إخنفاض املنافع اإلقتصادية خالل الفرتة يف شكل خمروجات أو إخنفاض األعباء:  -1
األصول اليت يرتتب عنها نقص األموال اخلاصة ، ابستثناء التوزيعات إىل املسامهني يف األموال 

أيضا اخلسائر وكذا األعباء الناشئة عن النشاطات العادية للمؤسسة مثل تكلفة  اخلاصة، ويشمل
 البيع ، األجور واإلهتالكات.

هي زايدة املنافع اإلقتصادية خالل الفرتة يف شكل مداخيل أو زايدة يف املنتوجات:  -2
الزايدة الناجتة األصول أو إخنفاض يف اخلصوم ، اليت يرتتب عنها زايدة األموال اخلاصة ابستثناء 

 عن تقدمي مسامهات جديدة من طرف املسامهني إىل األموال اخلاصة.
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  النتائج حساب جدول شكلاثلثا: 
 هناك منوذجني جلدول حساب النتائج مها:

وهو النموذج الرئيسي الواجب على املؤسسات   :الطبيعة جدول حساب النتائج حسب -1
 يسمح فهو حسب الطبيعة لألعباء حتليال لنا يقدمالتقيد به أثناء إعدادها للجدول ، حيث 

يتم  اليت واألعباء ابإليرادات اخلاصة احلساابت يضم حيث الرئيسية، التسيري جماميع بتحديد
 حسب النتائج حساب منوذج املوايل الشكل لنا ويبني طبيعتها، حسب وعرضها تصنيفها
  :الطبيعة

 )الطبيعة حسب( النتائج حساب جدول
 N-1السنة  N السنة مالحظة البيان احلسابرقم 

70 
72 
73 
74 

 رقم األعمال
 التغري يف املخزون

 اإلنتاج املثبت
 إعاانت  اإلستغالل

   

    1إنتاج السنة املالية   
60 

 62و 61
 املشرتايت املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية واإلستهالكات األخرى
   

    2إستهالك السنة املالية  
    (2-1=3املضافة لإلستغالل )القيمة  
63 
64 

 أعباء املستخدمني
 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة

   

    4الفائض اإلمجايل لإلستغالل   
75 
65 
68 
78 

 اإليرادات العملياتية األخرى
 األعباء العملياتية األخرى

 املخصصات لإلهتالكات واملؤوانت
 واملؤوانتاإلسرتجاعات عن خسائر القيمة 
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    5النتيجة العملياتية   
76 
66 

 اإليرادات املالية
 األعباء املالية

   

    6النتيجة املالية  
    (6+5=7النتيجة العادية قبل الضريبة ) 
    الضرائب على النتائج وما مياثلها 69
    8النتيجة الصافية لألنشطة العادية  
77 
67 

 -اإليرادات–العناصر غري العادية 
 -األعباء–العناصر غري العادية 

   

    9النتيجة غري العادية  
    10النتيجة الصافية للسنة املالية  

يتضمن اجلدول عدة نتائج يتعني على املؤسسة حساهبا وصوال يف النهاية إىل حساب النتيجة 
يتم حساهبا عن طريق الفرق الصافية السنوية، تسمى هذه النتائج ابحلساابت الوسيطية للتسيري، 

  بني خمتلف النواتج واألعباء وتتمثل يف :
 خالل من املؤسسة قدمتها اليت اإلضافية القيمة عن تعرب: لالستغالل املضافة القيمة -

 ) املالية السنة إنتاج ( املباشرة املالية املدخالت بني ابلفرق أيضا وتعرف األساسي، نشاطها
 :التالية ابلعالقة وحتسب  )املالية السنة استهالك( املباشرة املالية واملخرجات

 إستهالك السنة املالية -القيمة املضافة لإلستغالل= إنتاج السنة املالية
  74+ح73+ ح72+ح70حيث: إنتاج السنة املالية=  ح 

 62+ ح61+ ح60وإستهالك السنة املالية=ح  
  :لالستغالل اإلمجايل الفائض  -

حصة أو نصيب املؤسسة من القيمة املضافة بعد إخضاعها لعملية توزيع أويل، يعرف على أنه 
علما أن القيمة املضافة توزع على كل من العمال بسبب مسامهتهم يف حتقيقها يف شكل أجور 
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وتعويضات ، وعلى الدولة اليت أتخذ حصتها يف شكل ضرائب ورسوم وعلى املؤسسة نتيجة 
 :التالية ابلعالقة ائض خام لإلستغالل ، وحيسبمسامهتها يف حتقيقها يف شكل ف

 64 حساب -63حساب  – لالستغالل املضافة القيمة = اإلمجايل االستغالل فائض
 :العملياتية النتيجة  -

 رصيد وهي للمؤسسة، اإلمجالية الثروة وتكوين الفوائض توليد على املؤسسة نشاط قدرة عن تعرب
 وفق وحتسب االستغالل ومصاريف االستغالل إيرادات بني الفرق هي أي االستغالل دورة

 :العالقة التالية
 +احلساب68ح  -65 ح- 75احلساب + لإلستغالل اإلمجايل النتيجة العملياتية =الفائض

78 
 متثل فهي هبا القيام مت اليت املالية العمليات خالل من احملققة النتيجة وهي :املالية النتيجة -

 :املالية وحتسب وفق العالقة التالية املالية واألعباء اإليرادات بني الفرق
 .66ح – 76 ح = املالية النتيجة

تعترب حمصلة للنشاطات والعمليات العادية اليت تقوم هبا  :الضريبة قبل العادية النتيجة -
 املالية والنتيجة العملياتية النتيجة من كل جمموع عن عبارة املؤسسة، وهي

 املالية النتيجة + العملياتية النتيجة = الضريبة قبل العادية النتيجة
يتم احلصول عليها عن طريق خصم الضرائب على  :العادية لألنشطة الصافية النتيجة -

النتيجة مبختلف أنواعها سواءا كانت ضرائب على األرابح أو الضرائب املؤجلة عن االصول 
 واخلصوم.

ضرائب على النتائج  69 ح – الضريبة قبل العادية النتيجة = العادية لألنشطة الصافية النتيجة
 وما مياثلها

متثل حمصلة لألنشطة والعمليات الغري عادية اليت قامت هبا املؤسسة  :العادية غري النتيجة -
 خالل السنة وحتسب كما يلي:

 67 حساب  77– حساب = العادية غري النتيجة
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الصايف الذي حتققه املؤسسة والناتج عن خمتلف متثل الدخل  :الصافية املالية السنة نتيجة -
 األنشطة والعمليات العادية والغري عادية ، وتعترب مؤشر جيد لقياس املردودية املالية.

 العادية غري النتيجة + -العادية لألنشطة الصافية النتيجة = الصافية املالية السنة نتيجة
ف أعباء اإلستغالل حسب هو منوذج يصنجدول حساب النتائج حسب الوظيفة:  -2

الوظيفة اليت تنتمي إليها إبعتبار أنه ميكن جتميع النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة يف شكل 
وظائف، مع العلم أن هذا النموذج يعترب منوذج إضايف وغري إلزامي وال ميكنه تعويض النموذج 

 .األول الذي يعترب منوذج إجباري على املؤسسة
 يسمح هذا اجلدول للمؤسسات اليت ال تستخدمفي ألعباء اإلستغالل:جدول التوزيع الوظي -

احملاسبة التحليلية ابحلصول على تصنيف ألعباء اإلستغالل حسب الوظيفة ابإلعتماد على 
معطيات احملاسبة العامة مما ميكنها من إعداد جدول حساب النتيجةحسب الوظيفة ويكون 

 شكله على النحو التايل:
 وظيفي ألعباء اإلستغالل ملؤسسة صناعيةجدول التوزيع ال

وظيفة  أعباء اإلستغالل
الشراء 

 )التموين(

وظيفة 
 اإلنتاج

وظيفة 
لتوزيع 

 )التجارية(

الوظيفة 
 اإلدارية

خدمات  62،ح/ 61ح/
 وخدمات خارجية أخرى

مصاريف  63ح/
 املستخدمني

 ضرائب ورسوم 64ح/
خمصصات  68ح/

اإلهتالكات واملؤوانت 
 وخسائر القيمة

    

 ابلنسبة للمؤسسة التجارية يتم حذف وظيفة اإلنتاج مع احلفاظ على ابقي الوظائف.
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  :الوظيفة حسب النتائج حساب منوذج املوايل الشكل لنا ويبني 
-Nالسنة  Nالسنة  مالحظة إسم احلساب

1 
    70رقم األعمال )املبيعات( ح/

    تكلفة املبيعات
    اهلامش اإلمجايل

    (75إستغاللية )ح/نواتج أخرى 
    التكاليف التجارية 

    األعباء اإلدارية
    (65أعباء إستغاللية أخرى )ح/

إسرتجاعات على خسائر القيمة 
 (78واملؤوانت )ح/

   

    النتيجة اإلستغاللية "العملياتية"
    (76نواتج مالية )ح/
    (66أعباء مالية )ح/

    النتيجة العادية قبل الضرائب
الضرائب على النتائج ومامياثلها 

 69ح/
   

    النتيجة الصافية لألنشطة العادية
    77نواتج غري عادية ح/
    67أعباء غري عادية ح/

    النتيجة الصافية للسنة املالية
أو هامش الربح اإلمجايل ميثل الفرق بني رقم األعمال أو املبيعات وتكلفة اهلامش اإلمجايل: -

 املبيعات ويتم حسابه على النحو التايل:
 تكلفة املبيعات –( 70اهلامش اإلمجايل= املبيعات )ح/:  *ابلنسبة للمؤسسات التجارية
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 ( + جمموع أعباء وظيفة الشراء600حبيث: تكلفة املبيعات= تكلفة شراء البضاعة املباعة )ح/
خمزون -املدة+ خمزون بداية املدة (= مشرتايت 600كما أن: تكلفة شراء البضاعة املباعة )ح/

 هناية املدة.
 تكلفة املبيعات –( 70اهلامش اإلمجايل= املبيعات )ح/ ابلنسبة للمؤسسات الصناعية:*

( + جمموع أعباء وظيفة الشراء+ جمموع 601حبيث: تكلفة املبيعات= مواد أولية مستهلكة )ح/
إعاانت اإلستغالل –( 73اج اثبت )ح/إنت –( 72اإلنتاج املخزون )ح/ –أعباء وظيفة اإلنتاج 

 (74)ح/
 مع األخرى العملياتية املنتجات إليه مضافا االمجايل الربح هامش ومتثل:  العملياتية النتيجة-

 .األخرى العملياتية واالعباء االدارية التجارية واألعباء التكاليف طرح
 التجارية التكاليف -األخرى العملياتية املنتجات + االمجايل الربح هامش = العملياتية النتيجة

 العملياتية األخرى واألعباء اإلدارية األعباء-
 : الضرائب قبل العادية النتيجة  -

  مالية أعباء -مالية +منتجات العملياتية النتيجة = الضرائب قبل العادية النتيجة
 : العادية لألنشطة الصافية النتيجة  -

 عن دفعها الواجب الضرائب -الضرائب  قبل العادية النتيجة = العادية لألنشطة الصافية النتيجة
  العادية النتائج عن املؤجلة الضرائب -العادية النتائج

 : املالية للسنة الصافية النتيجة -
 +العادية غري األعباء  -العادية لألنشطة الصافية النتيجة = املالية للسنة الصافية النتيجة

 العادية غري املنتوجات
 : حتليل جدول حساب النتائجرابعا

 :خالل من النتائج حساابت جدول يتم حتليل



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-78- 
 

 نشاطها من انطالقا الثروة خلق عل املؤسسة قدرة قياس أجل مناملضافة:  القيمة معدل -1
 املضافة القيمة بني املقارنة خالل من ذلك ويتم احملقق، برقم األعمال عنه يعرب الذي الرئيسي

 .األعمال ورقم
 إنتاج السنوي / املضافة القيمة = املضافة القيمة معدل

 :التالية النسب على حنصل املضافة القيمة وبتجزئة
 .املضافة القيمة / املستخدمني أعباء = للمستخدمني ابلنسبة -
 .املضافة القيمة / املماثلة والرسوم الضرائب = للدولة ابلنسبة -
 .املضافة القيمة / االستغالل فائض إمجايل = للمؤسسة ابلنسبة -
 دراسة وحتليل املردودية:   -2
تعرف أبهنا قدرة املؤسسة على حتقيق األرابح بصفة دائمة يف إطار تعريف املردودية:  -أ

 نشاطها مقارنة ابلوسائل املتاحة أو املستعملة.
 تنقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية هي:  أنواع املردودية: -ب
هي املردودية اليت حتققها املؤسسة من خالل جمموع مبيعاهتا وحتسب كما املردودية التجارية: *

 يلي:
 معدل املردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية/ رقم األعمال خارج الرسم

 / رقم األعمال خارج الرسمالفائض اإلمجايل لإلستغاللاملردودية التجارية = 
حملقق عن كل دينار من املبيعات الصافية، وهي تساعد إدارة املؤسسة تبني هذه النسبة الربح ا

 على حتديد سعر البيع الواجب للوحدة.
تقيس الفعالية يف إستخدام األصول املوضوعة حتت تصرف املؤسسة املردودية اإلقتصادية: *

 وتقاس من خالل الفائض اإلمجايل لإلستغالل، وحتسب كالتايل:
 ادية )اإلمجالية( = إمجايل فائض اإلستغالل/ األصول اإلقتصاديةمعدل املردودية اإلقتص

وتبني هذه النسبة العائد من وراء إستخدام كل دينار من األصول، وتسمى ابإلمجالية ألهنا 
 تتحقق قبل عمليات اإلهتالك والعمليات املالية.
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 األصول اإلقتصادية = التثبيتات الصافية + إحتياجات رأس املال العامل.
وهي مقياس لقدرة املؤسسة  ،تسمى أيضا بعائد أو مردودية األموال اخلاصة* املردودية املالية: 

على حتقيق أرابح صافية كافية مقارنة ابألموال اخلاصة لضمان إستمراريتها، هتتم هذه النسبة 
 وحتسب كالتايل: إبمجايل أنشطة املؤسسة،

 ورة/ األموال اخلاصةمعدل املردودية املالية = النتيجة الصافية للد
تبني هذه النسبة مقدار الربح الصايف الذي يعود على املستثمرين عن كل دينار مستثمر يف رأس 

 مال املؤسسة.
 تنتج املردودية املالية من ثالث سياسات أساسية للمؤسسة:

 (1تتمثل يف النسبة نتيجة الدورة /رقم األعمال الصايف  ) السياسة التجارية-
 (2تتمثل يف النسبة رقم األعمال الصايف/ جمموع األصول )نتاج سياسة اإل -
 (3تتمثل يف النسبة جمموع األصول /األموال اخلاصة )سياسة التمويل  -

 وعليه تصبح املردودية املالية كالتايل:
 (3)×(2)×(1املردودية املالية= )

 املردودية املالية والرفع املايل: -ج
عبارة عن درجة أو نسبة إستخدام التمويل ابلقروض لتمويل جزء من األصول،  الرفع املايل

 ويرتتب على هذا النوع من التمويل أعباء مالية البد من أدائها عند أجل إستحقاقها.
إذن ميكن أن نقول أن إسرتجاع حجم مردودية األموال اخلاصة أي املردودية املالية اليت تعود إىل 

ة، بفضل متويل األصول الثابتة اليت تنتج هي األخرى مردودية النشاط الذي املسامهني يف املؤسس
 أجنز بفضلها واليت تدعى ابملردودية اإلقتصادية، بقروض يدعى ابلرفع املايل أو ابلرافعة املالية.

 .الرفع املايل هو العالقة بني املردودية املالية واملردودية اإلقتصادية عند مستوى إستدانة معني
 إستدانة معدومة              املردودية املالية =املردودية اإلقتصادية

 إستدانة غري معدومة         املردودية املالية =املردودية اإلقتصادية+ أثر الرفع املايل
 يقاس أثر الرفع املايل ابلعالقة التالية:
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𝐷

CP
(Re − i) 

 = املردودية اإلقتصاديةeR حيث:
cpاألموال اخلاصة = 
D =اإلستدانة الصافية 

i)معدل الفائدة على القروض ) تكلفة اإلستدانة = 
الفرق بني املردودية املالية واملردودية اإلقتصادية ينتج عنه أثر الرافعة املالية ، وعليه ميكن  -

 إستخالص احلاالت التالية ألثر الرافعة املالية:
املردودية اإلقتصادية معادلة معدل وذلك عندما تكون رافعة مالية معدومة )أثر حيادي(:  -أ

الفائدة )إنعدام الديون( ويف هذه احلالة ال يوجد فرق بني املردودية اإلقتصادية واملردودية املالية 
 فهما متساويتان.

 معدلعندما تكون املردودية اإلقتصادية أكرب من رافعة مالية موجبة )أثر إجيايب(:  -ب
 زادت الديون كلما أدى ذلك إىل إرتفاع املردودية املالية.، ويف هذه احلالة كلما الفائدة

 معدلوذلك عندما تكون املردودية اإلقتصادية أقل من رافعة مالية سالبة )أثر سليب(:  -ج
 .، ويف هذه احلالة كلما زاد حجم الديون كلما تناقصت املردوديةالفائدة

  التمويل الذايت: -3
يعترب من بني أهم املوارد الدائمة اليت تعتمد عليها املؤسسة يف متويل إحتياجاهتا املالية، وتعرف 
أبهنا الطاقة التمويلية الذاتية، فهي عبارة عن مورد داخلي انتج عن العمليات املسجلة من 

ثمارات مداخيل مالية ونواتج خالل دورة معينة ، كما تعرف ابهنا قدرة املؤسسة على متويل إست
جديدة إعتمادا على مواردها املالية الذاتية ولقياس التمويل الذايت يستخدم املختصون يف 

والذي ميكن حسابه ابإلعتماد على جدول  CAFالتحليل املايل مؤشر قدرة التمويل الذايت 
 حساب النتائج من خالل العالقة التالية:
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ت اإلهتالكات+ خمصصات قدرة التمويل الذايت =نتيجة الدورة الصافية+ خمصصا
 –فائض أو نقص قيمة التنازل عن اإلستثمارات  –إسرتجاع املؤوانت+ أو  -املؤوانت

 القسط احملول من إعاانت اإلستثمار لنتيجة الدورة.
 األرابح املوزعة.–التمويل الذايت =قدرة التمويل الذايت      حبيث:
ساابت التالية يف من حساب النتائج ملؤسسة "األمل" اإلنتاجية حتصلنا على احل :تطبيقي مثال

31/12/2017 :  

 7200000املبيعات واملنتوجات امللحقة=  -
 دج
دج 960000اإلنتاج املثبت=  -  
دج 1440000إعاانت اإلستغالل=  -  
دج 264000املنتوجات املالية=  -  
= تاإلسرتجاعات عن خسائرالقيمة واملؤوان -

دج192000  
دج 1800000النتيجة العملياتية= -  
دج 1417500صايف نتيجة السنة املالية=  -  
عناصر غري عادية) منتوجات أو أعباء ( -

 معدومة 

دج 5400000املشرتايت املستهلكة= -  
دج 1220000أعباء املستخدمني=  -  
ائر املخصصات لإلهتالكات واملؤوانت وخس -

دج 1200000القيمة=  
دج 336000األعباء العملياتية األخرى=  -  
ة= الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهب -

دج120000  
دج 12480000إنتاج السنة املالية=  -  
دج 3840000القيمة املضافة لإلستغالل=  -  
٪19معدل الضرائب على األرابح=  -  

 املطلوب:
اخلدمات اخلارجية  –إستهالك السنة املالية –أحسب مايلي: اإلنتاج املخزن  -1

النتيجة  –رى املنتوجات العملياتية األخ –إمجايل فائض اإلستغالل  -واإلستهالكات األخرى
النتيجة  -دفعها الضرائب الواجب –النتيجة العادية قبل الضرائب  -الصافية لألنشطة العادية

األعباء املالية. –املالية   



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-82- 
 

 أجنز حساب النتائج حسب الطبيعة. -2
 :التطبيقياملثال  حل

 *إنتاج السنة املالية= رقم األعمال + اإلنتاج املخزن+ اإلنتاج املثبت+ إعاانت اإلستغالل 
 دج 2880000اإلنتاج املخزن= 

 إستهالك السنة املالية–* القيمة املضافة لإلستغالل= إنتاج السنة املالية 
 دج 8640000إستهالك السنة املالية =  

 املشرتايت املستهلكة +خدمات خارجية وإستهالكات أخرى* إستهالك السنة املالية= 
 دج 3240000خدمات خارجية وإستهالكات أخرى= 

 دج2500000* الفائض اإلمجايل لإلستغالل= 
خمصصات -األعباء العملياتية األخرى -*النتيجة العملياتية= املنتوجات العملياتية األخرى

 اإلهتالكات+ اإلسرتجاعات عن خسائر القيمة
 دج3316800املنتوجات العملياتية األخرى= 

 *النتيجة الصافية للسنة املالية= النتيجة الصافية لألنشطة العادية+ النتيجة غري العادية
 دج 1417500النتيجة الصافية لألنشطة العادية= 

 الضرائب الواجب دفعها -* النتيجة الصافية لألنشطة العادية= النتيجة العادية قبل الضريبة
 دج1750000تيجة العادية قبل الضريبة= الن

 دج332500الضرائب الواجب دفعها= 
 *النتيجة العادية قبل الضريبة= النتيجة العملياتية+النتيجة املالية

 (50000النتيجة املالية = )
 األعباء املالية–* النتيجة املالية= املنتوجات املالية 

 دج314000األعباء املالية= 
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 ور السابع:سئلة ومتارين احملأ

 مالفرق بني جدول حساب النتائج حسب الطبيعة وجدول حساب النتائج حسب الوظيفة؟.1

 ماهلدف من حتليل النتيجة ودراسة جدول حساابت النتائج؟ .3

 ماعالقة املردودية املالية ابملردودية اإلقتصادية؟. 2

 :01 مترين
 :2018سنة  إليك العمليات اليت قامت هبا مؤسسة " السالم" خالل - 

 المبالغ العمليات

 94000 إنتاج مباع

 14900 إنتاج مخزن

 6500 إنتاج ثابت

 87000 مواد ولوازم مستهلكة

 14000 مصاريف الصيانة

 15000 إعانات اإلستغالل

 13000 أقساط اإلهتالكاتوالمؤونات وخسائر القيمة

 1000 مؤونات مسترجعة

 19000 أعباء المستخدمين

 8000 ورسومضرائب 

 12000 أعباء إستغاللية أخرى

 21000 نواتج إستغاللية أخرى

 8000 فوائد مدفوعة

 13500 فوائد األسهم والسندات

 6000 خسائر الصرف

 6500 أعباء إستثنائية

 5760 نواتج إستثنائية

 500 الضرائب على النتيجة

 املطلوب:
 ؛الطبيعةإعداد جدول حساابت النتائج حسب  -  1      
 ؛حساب معدل القيمة املضافة -2      
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ابإلعتماد على جدول األرصدة الوسيطية للتسيري ملؤسسة )السالم( خالل  :02مترين  
، يطلب منك تشخيص نشاط اإلستغالل 2018إىل غاية 2016السنوات الثالثة املمتدة من 

اإلستغالل من خالل موضحا اخلطوط العريضة لنمو نشاط املؤسسة، وأثر ذلك على نتيجة 
 -املشرتايت إىل رقم األعمال -القيمة املضافة -حساب معدل منو العناصر التالية: رقم األعمال

الفائض  -مصاريف خارجية إىل رقم األعمال -مصاريف املستخدمني إىل القيمة املضافة
 اإلمجايل لإلستغالل إىل رقم األعمال.

 2018 2017 2016 البيان/السنوات
 700950 547760 467300 مالرقم األع

 278000 224000 186000 املشرتايت
 4620- 304 920 تغري املخزون

 60749 56076 46730 مشرتايت أخرى ومصاريف خارجية
 366821 267380 233650 القيمة املضافة
 23365 18692 9346 ضرائب ورسوم

 224304 210285 163555 مصاريف املستخدمني
 119152 38403 60749 لإلستغاللالفائض اإلمجايل 

 14019 9346 9346 إيرادات أخرى
 9346 9346 4673 مصاريف أخرى

 84768 51403 46730 خمصصات اإلهتالك
 39057 13000- 18692 نتيجة اإلستغالل
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  تعريف جدول التمويل

  إعداد وتكوين جدول التمويل

 : ثامناحملور ال
الديناميكي )جدول  التحليل املايل

 التمويل(
 

 اإلنتقادات املوجهة جلدول التمويل
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 : ثامناحملور ال
 التحليل املايل الديناميكي )جدول التمويل(

التحليل املايل الشائع اإلستعمال لتحليل السياسة املالية  يعترب التحليل الديناميكي من أساليب
فهو يظهر خمتلف احلركات املالية أو اليت إتبعتها املؤسسة خالل فرتة معينة تتجاوز السنة، 

 التدفقات النقدية خالل الدورات املالية.
 أوال: تعريف جدول التمويل

الل فرتة زمنية معينة،فهو جدول للمؤسسة وإستخداماهتا خ هو جدول يتضمن املوارد املالية
يسعى إىل حتديد التدفقات النقدية للموارد واإلستخدامات يف املدى الطويل والقصري وذلك 
ابإلعتماد على ميزانيتني وظيفيتني لسنتني متتاليتني واليت ينتج عنهما تغري يف املعادلة األساسية 

 للخزينة كما يلي:
Δ FRng = Δ BFR+ Δ TN 

 التمويل جدول وتكوين إعداد :اثنيا
 حساابت جدول إىل ابإلضافة متتاليتني ميزانيتني توفر جيب التمويل جدول إعداد أجل من

 وجدول االهتالكات كجدول املالحق ضمن نشرها يتم يتال اجلداول وبعض النتائج
 ابلنقصان، أو ابلزايدة سواء وذلك البنود كل يف التغريات حساب يتم حيث االستثمارات،

 .واستخدامات موارد إىل التغريات هذه تصنيف يتم حبيث
 أجل من وذلك واملوارد االستخدامات يف احلاصلة التغريات إبظهار جدول التمويل يسمح
 .التغري هذا استعمال وطريقة الصايف العامل املال رأس تكوين كيفية تفسري

 :ومها جزأين أساسيني من يتكون التمويل فجدول
 (FRNG اإلمجايل الصايف العامل املال رأس يف التغري اجلدول هذا يوضح :األولل اجلدو  1-

 من ويتكون امليزانية من العلوي ابجلزء يرتبط حبيث التغري، هذا يف سببا كانت يتال والعناصر (
 ملوارد خمصص اجلدول هذا أن نالحظ وعليهاملوارد الدائمة واإلستخدامات الثابتة  :ومها جزئني
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 االعتماد يتم واالستخدامات املوارد قائمة إعداد أجل ومن األجل، الطويلة الدورة واستخدامات
 :التالية املراحل على

 معينة زمنية فرتة خالل حدثت اليت امليزانية بنود يف التغريات رصد :األوىل املرحلة-أ
 للقاعدة استنادا واستخدامات موارد إىل حدثت اليت التغريات تصنيف :الثانية املرحلة-ب

 :التالية
 وكل استخدام، تعترب الدائمة املوارد يف نقصان أو املستقرة االستخدامات عناصر يف زايدة كل

 إظهار جيب كما مورد، تعترب الثابتة األصول عناصر يف نقصان كل و الدائمة األموال يف زايدة
 اجلدول يظهره ما حسب املؤسسة، متويل يف أساسي كعنصر الفرتة تلك خالل الذايت التمويل

 :املوايل
 املوارد اإلستخدامات

 زايدة يف األصول
 نقص يف اخلصوم

 زايدة يف اخلصوم
 نقص يف األصول

 :التمويل جدول من األول اجلزء لنا بنيي املوايل واجلدول
 "األجل وطويل متوسط التمويل" التمويل جدول من األول اجلزء

 

 املوارد الدائمة اإلستخدامات الثابتة
 .جديدة تثبيتات حيازة

 .املالية قروضال تسديد
 .املال رأس ختفيض يف

 .املوزعة( األرابحسديد مكافأة رأس املال)ت

  CAF الذايت التمويل على القدرة

 .التثبيتات عناصر يف اإلخنفاض أو التنازل
 .املسامهات أو املال رأس رفع

 .مالية قروض على احلصول
مصاريف موزعة على عدة سنوات) تتعلق  

 ببعض عناصر اخلصوم(
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 + دائمةال املوارد يف التغيري  -الثابتة االستخدامات يف التغيري

-  Δ FRng 
 

 
 فهو وابلتايل الوظيفي العامل املال رأس يف التغري تقييم إىل التمويل جدول من يهدف هذا اجلزء

 .املؤسسة طرف من املنتهجة االستثمار وسياسة التمويل سياسة عن يعرب
 :التمويل جدول من األول اجلزء حمتوى حتليل -2
 :التالية العناصر من الدائمة املوارد تتكون :الدائمة املوارد 

عترب من بني أهم املوارد الدائمة اليت تعتمد عليها املؤسسة يف ت :الذايت التمويل على القدرة-
 انتج داخلي مورد عن عبارة فهي الذاتية، التمويلية الطاقة أبهنا عرفمتويل إحتياجاهتا املالية، وت

 قدرةكما تعرف أبهنا  معينة، دورة خالل ونواتج مالية مداخيل من املسجلة العمليات عن
 من CAF وحتسب الذاتية املالية مواردها على اعتمادا جديدة استثمارات متويل على املؤسسة

 :التالية العالقة خالل
 وخسائر املؤوانت + اإلهتالك خمصصات + الصافية النتيجة = الذايت التمويل على القدرة
 سعر – عنها املتنازل للتثبيتات ص م ق + واملؤوانت القيمة خسائر يف اإلسرتجاع– القيمة
 الدورة لنتيجة اإلستثمار إعاانت من احملول القسط – عنها املتنازل للتثبيتات التنازل

 أو حتسب كما يلي:
 خمصصات +االهتالكات خمصصات+ الصافية الدورة نتيجة =الذايت التمويل على القدرة

 .االستثمارات عن التنازل قيمة نقص أو فائض - أو +املؤوانت اسرتجاع– ؤوانتامل
 امللموسة وغري امللموسة التثبيتات عن التنازل إن :التثبيتات عناصر يف اإلخنفاض أو التنازل

 يتم ذلك إىل إضافة التمويل، جدول يف التنازل بسعر احتساهبا ويتم دائمة موارد تعترب واملالية
 ابملسامهات املتعلقة احلقوق عن احملصل ابالسرتجاع واخلاصة املالية التثبيتات اعتبار اخنفاض

 .دائم كمورد والكفاالت واإلقراض والودائع

+ 
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 ويكون جديدة أموال من جلب  املؤسسة متكن يتال الوسيلة هي  :اخلاصة األموال رفع 
 فهذه املايل، السوق يف اجلمهور قبل من لالكتتاب أسهم بطرح املؤسسة قيام بواسطة ذلك
 ، كما تتضمن معتربة أرابح حتقق كانت إذا خصوصا ماهلا رأس رفع من املؤسسة متكن اآللية

 هذه تسجيل يتم حبيث املالية الدورة خالل املؤسسة تتلقاها وايل االستثمارات إعاانت
 .اإلمجالية بقيمتها وذلك كمورد اإلعاانت

 على توزيعها يتم يتال املصاريف عن عبارة وهي :سنوات عدة على املوزعة املصاريف 
 احلالية املصاريف ختفيض يف االهتالكات دور تؤدي فهي القادمة اخلمس السنوات

 . النتيجة وزايدة
 خالل املؤسسة عليها تتحصل يتال اجلديدة الديون يف وتتمثل :املالية الديون يف الزايدة 

 املالية الدورة
 .اجلارية البنكية االعتمادات استثناء ويتم

 :التالية العناصر من وتتكون :الثابتة االستخدامات 
 أو ملموسة غري أو امللموسة التثبيتات حيازة العملية تشمل قد :جديدة تثبيتات حيازة 

 على اعتمادا حساهبا ويتم الدورة خالل اإلمجالية ابلقيم حيث تسجل املالية التثبيتات
 :التالية ابلعالقة أو االستثمارات حركة معطيات
 التنازل –دورة السابقة+احليازة ال استثمارات الدورة احلالية= استثمارات

 أو من خالل العالقة التالية:
احلالية  لدورةا اهتالكات –احليازة  + دورة السابقةال استثمارات الدورة احلالية= ستثماراتا

 ها.عن زلحملاسبية الصافية لإلستثمارات املتناا القيمة -
 خالل من ذلك يكون وقد الشركة مال أسر  يف التخفيض أي :اخلاصة األموال ختفيض

 خصوصا يف حالة حتقيق اخلسائر أو إعادة اهليكلة. املؤسسة أسهم عن املساهم ختلي
 واملسددة خالل الدورة احلاليةوتتمثل يف األقساط السنوية للقروض املالية:  قروضال تسديد 

 :التالية العالقة خالل من حساهبا وميكن
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ات تسديد – صول على قروضاحل+ السابقة الدورة قروض = احلالية الدورة قروض
 القروض

تتمثل يف أرابح األسهم ) نتيجة الدورة : املوزعة( األرابحسديد مكافأة رأس املال)ت 
املالية اجلارية ، وميكن حساب هذه التوزيعات إعتمادا على السابقة( املوزعة خالل الدورة 

 معطيات جدول توزيع النتيجة، كما ميكن إستخدام العالقة التالية:
 اإلرتفاع يف اإلحتياطات -األرابح املوزعة= نتيجة الدورة السابقة

 املال رأس يف  االحتياج يف التغريات التمويل جدول من الثاين القسم يبني :الثاين اجلدول -3 
 االستغالل وخارج االستغالل دورة موارد لنا يبني فهو اإلمجالية، الصافية واخلزينة اإلمجايل العامل

  :املوايل اجلدول خالل من ذلك توضيح وميكن واستخداماهتا،
 التمويل جدول من الثاين اجلزء

 ΔFRng اإلمجايل الصايف العامل املال رأس يف التغيريات
 :االستغالل عناصر يف التغري

 االستغالل إستخدامات يف التغري-
 االستغالل موارد يف التغري-

 الرصيد 2املوارد  1اإلحتياجات
3=2-1 

   
A Δ BFRex    

 االستغالل خارج العناصر يف التغري
 اآلخرين املدينني يف التغري
 اآلخرين الدائنني يف التغري

   

B Δ BFRhex    
(A + B =C) Δ BFRG    

 .اخلزينة تغيريات
 اإلستخدامات يف التغري
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 املوارد يف التغري
D TN    

C+D = Δ FRng    
 حتليل حمتوى اجلزء الثاين من اجلدول: -4

الصافية  اخلزينة على التغري هذا وأتثري اإلمجايل العامل املال رأس يف االحتياج يف يتضمن التغريات
 النقاط التالية:اإلمجالية ونلخص هذه العناصر يف 

 العامل املال لرأس االحتياج يف التغري التغريات هذه عن ينتج :االستغالل عناصر يف التغري-
 لنا تعين االستغالل عناصر يف والتغري ، Δ BFRex ب عنه نعرب والذي لالستغالل

 آجال بني الزمين التباعد عن الناجتة اجلارية الدورة يف االستغالل لدورة املالية االحتياجات
 :التالية العالقة وفق واملوارد االستخدامات بني لفرقاب ليت حتسبوا الدفع وآجال التسديد

Δ BFRex = Δ Eex -Δ Rex 
 خارج العامل املال لرأس االحتياج يف التغري عن ينتج :االستغالل خارج العناصر يف التغري-

 تتمثل االستغالل خارج العناصر يف فالتغري ، Δ BFRhex ب عنه يعرب والذي االستغالل
 طابعال وتلك ذات واألنشطة األساسية غري األنشطة عن الناجتة  املالية االحتياجات يف
 :التالية العالقة خالل من التغري هذا حساب ويتم ستثنائي،اإل

Δ BFRhex = Δ Ehex -Δ Rhex 
 اخلزينة موارد يف التغري بني الفرق خالل من التغري هذا حيسب :اخلزينة عناصر يف التغري-

 :التالية ابلعالقة وحيسب اخلزينة استخدامات يف والتغري
  Δ TN= Δ Et- Δ Rt 

 وفقا امليزانية أسفل من العامل املال رأس يف التغري حساب يتم السابقة األرصدة قيمة خالل ومن
 :التالية للعالقة

Δ FRng = Δ BFRex + Δ BFRhex + Δ TN 
 جلدول التمويلاثلثا: اإلنتقادات املوجهة 
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رغم اإلضافات اليت قدمها جدول التمويل للتحليل املايل وذلك بتجاوزه للتحليل الساكن، 
وإعتماده يف حتليله للوضعية املالية على تفسري التغريات يف رأس املال العامل الصايف اإلمجايل، إال 

 أمهها:أن هذا اجلدول أاثر الكثري من التحفظات 
إعتماده يف حتليل التغري يف رأس املال العامل على مفهوم القدرة على التمويل الذايت والذي ال  -

 مييز عند حسابه بني عناصر اإلستغالل والعناصر خارج اإلستغالل.
يعترب القدرة على التمويل الذايت موردا مستقرا إال أنه عند احلساب يتم إدماج مؤوانت تدين  -

 حلقوق وهي عناصر قصرية األجل.املخزون وا
التغري يف اخلزينة اليعطي صورة واضحة حول الدورة املسؤولة عن الفائض أو العجز حيث  -

 اخلزينة الصافية اإلمجالية دون التمييز بني دورة اإلستغالل والتمويل واإلستثمار.يعطي اجلدول 
 :مثال تطبيقي

- I كاآليت:  2020و  2019فرتتني ليكن لدينا املعطيات احملاسبية ملؤسسة يف 

 2020 2019 اخلصوم 2020 2019 األصول

 التثبيتات
 خمزوانت

 حقوق اإلستغالل
 حقوق أخرى

 قيم جاهزة

2700 
800 
900 
500 

30 

3460 
980 

1320 
390 

10 

 رأس املال
 إحتياطات

 نتيجة السنة
 إهتالكات ومؤوانت

 1ديون مالية طويلة  
 ديون اإلستغالل

 ديون أخرى

1000 
400 
150 

1210 
1200 

500 
470 

1700 
500 
180 

1300 
1500 

650 
330 

 6160 4930 اجملموع 6160 4930 اجملموع

   100   200  تتضمن إعتمادات بنكية جارية  1                                             
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 وابإلعتماد على املعلومات اإلضافية التالية واخلاصة ابملؤسسة ذاهتا:
 وحدة نقدية     1120إقتناء تثبيتات )معدات مكتب( القيمة اإلمجالية  -1
 وحدة نقدية  350تنازل عن تثبيتات ) معدات لإلعالم اآليل( بسعر  -2
 و.ن  360القيمة اإلمجالية للتثبيتات املتنازل عنها   
 وحدة نقدية 200تسديد الديون املالية بـ -3
 قامت املؤسسة بتوزيع األرابح   -4
 جدول اإلهتالكات -5

إهتالكات يف بداية 
 السنة

خمصصات إهتالكات 
 السنة

إهتالكات يف هناية  إخنفاض اإلهتالكات
 السنة

1020 250 130 1140 
 جدول املؤوانت -6

مؤوانت يف بداية 
 السنة

املؤوانت يف هناية  إسرتجاع املؤوانت خمصصات املؤوانت
 السنة

190 20 50 160 
 املطلوب:

 .2020حساب القدرة على التمويل الذايت للسنة   -1 
 .2020إعداد جدول التمويل للسنة  -  2
 حل املثال التطبيقي: -
 جدول التغريات: -1

 التغري 2020 2019 اخلصوم التغري 2020 2019 األصول

 التثبيتات
 خمزوانت

2700 
800 

3460 
980 

760 
180 

 رأس املال
 إحتياطات

1000 
400 

1700 
500 

700 
100 
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حقوق 
 اإلستغالل

 حقوق أخرى
 قيم جاهزة

900 
500 

30 

1320 
390 

10 

420 
(110) 
(20) 

 
 

 نتيجة السنة
إهتالكات 

 ومؤوانت
 ديون مالية طويلة  

 ديون اإلستغالل
 ديون أخرى

 إعتمادات بنكية

150 
1210 
1000 

500 
470 
200 

180 
1300 
1400 

650 
330 
100 

30 
90 

400 
150 

(140) 
(100) 

 1230 6160 4930 اجملموع 1230 6160 4930 اجملموع

 جدول املوارد واإلستخدامات: -2

 املبالغ املوارد املبالغ اإلستخدامات

 تثبيتات
 خمزوانت

 حقوق اإلستغالل
 ديون أخرى

 إعتمادات بنكية

760 
180 
420 
140 
100 

 رأس املال
 إحتياطات

 نتيجة الدورة
 إهتالكات ومؤوانت
 قروض وديون مالية

 ديون اإلستغالل
 حقوق أخرى

 قيم جاهزة

700 
100 

30 
90 

400 
150 
110 

20 
 1600 اجملموع 1600 اجملموع

 املبالغ البيان
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 قدرة التمويل الذايت:  -
)اجلزء جدول التمويل -

 العلوي(:

 املبالغ املوارد الثابتة املبالغ اإلستخدامات الثابتة
 األرابح املوزعة خالل الدورة

 تثبيتات
 تسديد الديون املالية

50 
1120 

200 

 قدرة التمويل الذايت
 التنازل على التثبيتات

 األموال اخلاصة
 الديون املالية

280 
350 
700 
600 

 1930 اجملموع 1370 اجملموع

ngΔFR اإلستخدامات الثابتة–= املوارد الثابتة 
 دج 560=1930-1370=          

 جدول التمويل )اجلزء السفلي(:-
 املبالغ موارد اإلستغالل املبالغ إستخدامات اإلستغالل

 خمزوانت
 حقوق اإلستغالل

180 
420 

 150 ديون اإلستغالل

 150 اجملموع 600 اجملموع
EXΔBFR = موارد اإلستغالل-اإلستغاللإستخدامات 

 دج 450=600-150=             
 املبالغ موارد خارج اإلستغالل املبالغإستخدامات خارج 

 نتيجة السنة
 خمصصات إهتالكات

 مؤوانت
 إسرتجاع املؤونة

 فائض

180 
250 

20 
(50) 
(120) 

 280 اجملموع
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 اإلستغالل
 110 حقوق أخرى 140 ديون أخرى

 110 اجملموع 140 اجملموع
hex ΔBFR = موارد خارج اإلستغالل-اإلستغاللخارج إستخدامات 

 دج 30=140-110=               
ΔBFR =30+450=480 دج 

 املبالغ موارد اخلزينة املبالغ إستخدامات اخلزينة
 20 قيم جاهزة 100 إعتمادات بنكية جارية

 20 اجملموع 100 اجملموع
ΔTN موارد اخلزينة-= إستخدامات اخلزينة 
 دج 80= 100-20=        

ngΔFR=  ΔBFR +ΔTN 
 .دج560=80+ 480=            

 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة ومتارين احملور الثامن: 

 ماملقصود ابملفاهيم التالية:. 1



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-97- 
 

 التغري يف رأس املال العامل؛ -

 التغري يف اإلحتياج يف رأس املال العامل لإلستغالل؛ -

 التغري يف اخلزينة الصافية. -

 جدول التمويل؟. عرف القدرة على التمويل الذايت اليت بين عليها 2

 لديك امليزانية التالية) ابالالف الدينارات(:  مترين:

 2019 2018 اخلصوم 2019 2018 األصول

 )ق إ( التثبيتات
 إهتالكات

 تثبيتات )ق ص(
 خمزوانت

 حساابت الغري
 احلساابت املالية

1000 
(500) 

500 
400 
200 
500 

1800 
(700) 

1100 
300 
100 
500 

 رأس املال
 إحتياطات

 دورةنتيجة ال
 ديون مالية طويلة  

 موردون
 تسبيقات بنكية

800 
200 
200 
250 
100 

50 

1200 
250 

(50) 
250 
300 
100 

 2050 1600 اجملموع 2050 1600 اجملموع

 
 املعلومات اإلضافية:

 2019              2018توزيع النتيجة:          -1
 150000              إحتياطات                  ـــــــــــــــ     

 50000توزيع األرابح              ـــــــــــــــ                     
 :2019سياسة التنازل عن التثبيتات يف  -2

 دج300000القيمة اإلمجالية للتثبيت املتنازل عنه  -
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 دج150000اإلهتالكات املرتاكمة إىل اتريخ التنازل  -
 دج(50000عنه )خسارة القيمة للتثبيت املتنازل  -

 سياسة التسديد: -3
 .2019دج من القروض يف 80000قامت املؤسسة بتسديد ماقيمته 

 املطلوب : إعداد جدول التمويل
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 احملور التاسع:

اخلزينة( تدفقات أو سيولةالتدفقات النقدية )جدول  قائمةدراسة   

  تعريف جدول تدفقات اخلزينة

  أهداف جدول تدفقات اخلزينة

 

 IAS7نطاق املعيار احملاسيب 

  جدول تدفقات اخلزينة طرق عرض

 

 حتليل جدول تدفقات اخلزينة
 بواسطة النسب املالية

 

 احملور التاسع:
التدفقات النقدية  قائمةدراسة 
نة(اخلزي تدفقات أو سيولة)جدول   
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يعترب جدول تدفقات اخلزينة لوحة قيادة أمام قمة اإلدارة املالية، حبيث تتخذ على ضوئها 
لنشاط أو توسيعه أو اإلنسحاب منه أو النمو أو غريها،  االقرارات اهلامة واإلسرتاتيجية كتغيري 

تقييم  إعطاء جلأ من املايل املالية اليت تعطي صورة واضحة للمسري القوائمكما يعترب قائمة من 
 استخدامها. وكيفية األموال توليد على املؤسسة قدرة ملدى

 أوال: تعريف جدول تدفقات اخلزينة
 تقييم من املؤسسة متكني اجل من عرضه يتم الذي اجلدول ذلك هو اخلزينة تدفقات جدول -

 احملاسبية. الدورة أثناء يعادهلا وما اخلزينة تسيري يف على التحكم قدرهتا
 يسمح إذ السيولة وإخراج إدخال تبني اليت احلركة يربز الذي اجلدول أبنه أيضا ويعرف -

 .مفصل أبسلوب التغري هذا ومكوانت تغيري اخلزينة أسباب إبظهار
 اخلزينة تدفقات جدول أهداف :اثنيا

 :التالية النقاط خالل من األهداف هذه أهم إبراز ميكن
 ؛معينة دورة خالل املؤسسة عليها حتصلت اليت الداخلة النقدية التدفقات مصدر إبراز -
 ؛اخلارجة النقدية التدفقات استخدام كيفية إظهار -
 ؛حماسبية دورة خالل اخلزينة يف حصل الذي التغري إظهار -
 ؛اخلزينة تغيري يف وظيفة كل مسامهة مدى إظهار -
 معنوية أو مادية كانت سواء االستثمارات جملموع االستغالل خزينة متويل طريقة توضيح -

 ؛مالية أو
 طريق عن استثماراهتا متويل على املؤسسة قدرة مدى وأيضا اخلارجي التمويل تطور إبراز -

 .اخلزينة لالستغالل تدفق
 

 IAS7  احملاسيب املعيار نطاق اثلثا:
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 فقط هختصيص مت حيث اخلزينة، تدفقات جدولIAS 7 السابع الدويل احملاسيب املعيار يتناول
 خزينة واىل من واخلارجة ةلالداخ النقدية التدفقات عن وماتلمع يعرض والذي لقائمة، ذههل

 .سنة تكون ما عادة حمددة حماسبية دورة خالل اهب قةلاملتع لألنشطة تبعا املؤسسة
 املالية قوائملل مكمل كجزء اخلزينة تدفقات جدول وعرض إبعداد املؤسسات مجيع تزملت 

 : يف املعيار اهأورد اليت حاتلاملصط مهأ وتتمثل املالية، القوائم اهعن تقدم فرتة ألي األخرى
 .اجلارية والودائع ابلبنوك والنقدية ابخلزينة النقدية تتضمن  :النقدية -
 إىل الهحتوي لهيس واليت السيولة، عالية األجل قصريةرات االستثما هي :ايعادهل وما النقدية -

 .اهقيمت يفات ابلتغري  يتعمق فيما املخاطر من خالية تكون وتكاد نقدية
 .ايعادهلاوم النقدية من واخلارجة ةلالداخ التدفقات يف وتتمثل  :النقدية التدفقات -
 .املؤسسة داتيراإل املولدة الرئيسية األنشطة هيو   :ةليالتشغي األنشطة -
 أو األجل ةلطوي أصول ىلع ابحلصول قةلاملتع األنشطة يف وتتمثل  :االستثمارية األنشطة -
 .اهبيع
 اخلاصة األموال وعناصر حجم يف تغري اهعن ينتج اليت األنشطة يهو  ة:يلالتموي األنشطة -

 .ابملؤسسة اخلاصة والقروض
 اخلزينة تدفقات جدول عرض طرق رابعا:

 إن جدول التدفقات النقدية ميكن أن يتم إعداده من ثالثة مصادر هي: 
 واملوارد األصول التغريات يف مقدار حتديد أجل من متتاليتني لسنتني مقارنة ميزانية -

 .وآخرها مدة امللكية ألول وحقوق
 النقدية وزايدة الربح صايف مقدار حتديد أجل من اجلارية للسنة النتائج حساابت جدول -

 .التشغيلية عن األنشطة الناجتة
 .ةالفرت  خالل النقدية استخدام كيفية حتديد أجل من أخرى إضافية تفصيلية معلومات -

 :من املصادر السابقة وفقا لثالث خطوات متتالية هي اخلزينة تدفقات جدول إعداد يتم 
 .وآخرها فرتة ألول النقدية رصيد بني الفرق إجياد طريق عن النقدية يف التغري حتديد -



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-102- 
 

 النتائج حساابت حتليل بواسطة التشغيلية األنشطة من الصايف النقدي التدفق حتديد -
 .النقدي األساس إىل االستحقاق أساس من الدخلوحتويل  احلالية

 . والتمويلية االستثمارية األنشطة من الصايف النقدي التدفق حتديد -
حدد املعيار احملاسيب السابع والنظام احملاسيب املايل طريقتني لعرض جدول تدفقات اخلزينة  

 ومها :
 (3 رقم حقلامل حسب اجلزائري املشرع هبا أوصى اليت هي : )املباشرة الطريقة -1
 معرفة خالل من مباشرة بطريقة يةلالفع واملدفوعات املقبوضات حساب ىلع تقوم الطريقة ذهه
 :يلي الثالث وذلك كمادورات ال عناصر من عنصر لكل وذلك فعال، دفع وكم فعال قبض ام

 جدول سيولة اخلزينة )الطريقة املباشرة(
 الفرتة من ..........إىل.............

-Nالسنة املالية   Nالسنة املالية مالحظة تدفقات اخلزينة
1 

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية:
 التحصيالت املقبوضة من عند الزابئن 
 املبالغ املدفوعة للموردين واملستخدمني

 الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة
 الضرائب عن النتائج املدفوعة

   

    تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية
تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة ابلعناصر غري العادية) جيب 

 توضيحها(
   

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة 
 العملياتية)أ(

   

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة اإلستثمارية
 قيم اثبتة عينية أو معنويةاملسحوابت عن إقتناء 

التحصيالت عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة العينية أو 
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 املعنوية
 املسحوابت عن إقتناء قيم اثبتة مالية 

 التحصيالت عن عمليات التنازل عن القيم الثابتة املالية 
 الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية

 نتائج املستلمة احلصص واألقساط املقبوضة من ال
صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة 

 اإلستثمارية)ب(
 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل

 التحصيالت يف أعقاب إصدار األسهم
 احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيام هبا

 التحصيالت املتأتية من القروض
 تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة 

صايف تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل 
 )ج(

   

أتثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه 
 السيوالت

   

    تغري أموال اخلزينة يف الفرتة )أ+ب+ج(
    أموال اخلزينة ومعادالهتا عند إفتتاح السنة املالية
    أموال اخلزينة ومعادالهتا عند إقفال السنة املالية

    تغري أموال اخلزينة خالل الفرتة
    املقاربة مع النتيجة احملاسبية

 :التدفقات من رئيسية أجزاء ثالث ىلع اجلدول حيتوي
 :يلي كما حتدد: ) التشغيل (االستغالل أنشطة من املتأتية اخلزينة تدفقات -أ

 الفوائد -واملستخدمني موردينلل املدفوعة املبالغ -الزابئن من املقبوضة التحصيالت
 تدفقات - / + العادية النتائج ىلع ئبراالض - املدفوعة األخرى املالية واملصاريف

 العادية غري ابلعناصر املرتبطة اخلزينة
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 :يلي كما حتسب حبيث
تخفيضات ال 709 /ح املبيعات ماعدا 70 /ح = الزابئن من املقبوضة التحصيالت *

TVA + حقةلامل واحلساابت الزابئن ( 41 / ح يف التغري – املبيعات ىلع .) 
 757  /ح + االستغالل إعاانت 74ح/ هي:و  العنصر ذاهب مرتبطة أخرى حتصيالت اكهن

 التغري +اجلاري سيريللت اخرى منتوجات 758/ ح + التسيري ياتلعم عن استثنائية منتوجات
 .فالس مقيدة داتار يا478 /ح يف
 609 /ح ماعدا املشرتايت املستهلكة 60/ ح = واملستخدمني موردينلل املدفوعة املبالغ *

 خارجية خدمات 62/ح + خارجية خدمات 61/ح +املشرتايتعلى   + TVAختفيضات
 مصاريف 63 / ح + املورد 401  /ح يفالتغري  –ت اخلدما ىلع + TVA أخرى

 43 /ح يف التغري – حقةلامل واحلساابت املستخدمون 42 / ح يف التغري – املستخدمني
 .حقةلامل واحلساابت االجتماعية يئاتاهل
 أعباء 65 /ح + والرسوم الضرائب 64 /ح = العنصر ذاهب مرتبطة أخرى مدفوعات ناكه

 /ح يف التغري – األعمال رقم ىلع والضرائب الدولة 445  /ح يف التغري - أخرى ياتيةلعم
 .فالس مقيدة صاريفم486

 .مالية أعباء /66  ح يف تتمثل =املدفوعة األخرى املالية واملصاريف الفوائد *
 . العادية األنشطة أرابح ىلع ضرائب 695  /ح = العادية النتائج ىلع ئبالضرا *
 – العادية غري العناصر منتجات 77  ح= العادية غري ابلعناصر املرتبطة اخلزينة تدفقات *
 العادية غري العناصر أعباء 67ح
 :يلي كما وحتدد :االستثمار أنشطة من املتأتية اخلزينة تدفقات -ب

 الثابتة قيملل التنازل ياتلعم عن حتصيالت +ومعنوية مادية اثبتة قيم حليازة تسديدات
 عن التنازل ياتلعم عن حتصيالت + مالية اثبتة قيم حليازة تسديدات -واملعنوية املادية
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 من املقبوضة واألقساط احلصص + األموال توظيف من ةلاحملص الفوائد +مالية اثبتة قيم
 .مةلاملست النتائج

 :يلي كما عنصر كل حساب ويتم
 سنةلل املعنوية أو املادية الثابتة القيم يف التغري =ومعنوية مادية اثبتة قيم حليازة تسديدات *

 . معنوية أو مادية اثبتة قيم عن تنازللل الصافية احملاسبية القيمة+املالية
 .املعنوية أو املادية الثابتة القيم عن التنازل سعر = التنازل ياتلعم عن التحصيالت *
 احملاسبية القيمة + املالية سنةلل املالية الثابتة القيم يف التغري = مالية أصول حليازة تسديدات *

 .مالية اثبتة قيم عن تنازللل الصافية
 .املايل األصل عن التنازل سعر =مالية أصول عن التنازل ياتلعم عن حتصيالت *
 .مالية منتوجات 76 /ح = االموال توظيف من ةلاحملص الفوائد *
 حجم يف التغري عن انمجة تكون أنشطة : )التمويل أنشطة من املتأتية اخلزينة تدفقات - ج

 :يلي كما وحتدد ) والقروض اخلاصة األموال وبنية
 +هبا القيام مت اليت التوزيعات من وغريها احلصص -األسهم إصدار أعقاب يف التحصيالت
 ةلاملماث األخرى والديون القروض تسديدات – القروض من املتأتية التحصيالت

 :يلي كما عنصر كل حساب ويتم
 ح/ يف التغري رأس املال + 10ح/ يف التغري = األسهم إصدار أعقاب يف التحصيالت *

 .الشركة مال سأبر  مرتبطة عالوات 103
 – السابقة املالية السنة نتيجة 12/ ح =هبا القيام مت اليت التوزيعات من وغريها احلصص *

 .احتياطيات 106/  ح يف التغري
 + ةلاملماث والديوناإلقرتاضات  16/ح يف التغري = القروض من املتأتية التحصيالت *

 .املالية السنة يف القروض تسديدات
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 عليها املتحصل اجلديدة الديون يف تتمثل = املماثلة خرىاأل والديون القروض تسديدات *
 .اإلقرتاضات والديون املماثلة 16/ ح يف التغري – املالية السنة  خالل

 يتم حساب التغري يف اخلزينة كما يلي:
)العملياتية(+ تغري اخلزينة يف الفرتة = صايف تدفقات اخلزينة املتأتية من األنشطة اإلستغاللية 

صايف تدفقات اخلزينة املتأتية من أنشطة اإلستثمار+ صايف تدفقات اخلزينة املتأتية من 
 أتثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت. -أنشطة التمويل+/ 

 كما ميكن حساهبا كما يلي:
 ة عند إفتتاح السنة املالية.اخلزين -تغري اخلزينة يف الفرتة = اخلزينة عند إقفال السنة املالية 

 التشغيلية األنشطة من الصايف النقدي التدفق حتديد فيها يتم املباشرة: غري الطريقة  -2
 أساس على معد ألنه النتائج حساابت من املستخرج الربح صايف تعديالت على إجراء بواسطة

 املباشرة غري ابلطريقة اخلزينة تدفقات جدول النقدي، ويكون األساس على وليس االستحقاق
 يلي: كما

 جدول سيولة اخلزينة )الطريقة  غري املباشرة( 
 الفرتة من ..........إىل.............

السنة  مالحظة تدفقات اخلزينة
  Nاملالية

-N السنة املالية
1 

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية:
 صايف نتيجة السنة املالية

 من أجل:تصحيحات 
 اإلهتالكات واألرصدة
 تغري الضرائب املؤجلة

 تغري املخزوانت
 تغري الزابئن واحلساابت الدائنة األخرى

 تغري املوردين والديون األخرى

   



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-107- 
 

 نقص أو زايدة قيمة التنازل الصافية من الضرائب
 تدفقات اخلزينة النامجة من النشاط )أ(

 ة اإلستثماريةتدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشط
 مسحوابت عن إقتناء القيم الثابتة 
 حتصيالت التنازل عن القيم الثابتة 

 أتثري تغريات حميط اإلدماج )أ(

   

    تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بعمليات اإلستثمار)ب(
 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل

 احلصص املدفوعة للمسامهني
 املال النقديزايدة رأس 

 إصدار قروض
 تسديد قروض

   

    تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بعمليات التمويل )ب(
    تغري أموال اخلزينة يف الفرتة ) أ+ب+ج( 

 أموال اخلزينة عند اإلفتتاح
 أموال اخلزينة عند اإلقفال

 (1أتثري تغريات سعر العمالت األجنبية )

   

    تغري أموال اخلزينة
 

 أنشطة من املتأتية اخلزينة تدفقات حساب كيفية يف وه الطريقتني بني املوجود االختالف إن
 :يلي كما يةلالتشغي األنشطة من املتأتية اخلزينة تدفقات حتدد الطريقة ذهه ووفق االستغالل،

 دورةلل الصافية النتيجة                                         
                                                                                         )+(                                                                                                                            اهإلي يضاف                                                           (-)اهمن يطرح

 اإلهتالكات واملؤوانت                                               -
          ةلاملؤج الضرائب يف الزايدة -                              ةلاملؤج الضرائب يف النقص -
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   .املخزون يف النقص -                                       املخزون يف الزايدة -
                                                                                 الزابئن يف النقص -                                         الزابئن يف الزايدة -
 .املوردين يف الزايدة -                                       املوردين يف النقص  -
 الصافية التنازل قيمة يف نقص  -                            الصافية التنازل قيمة يف فائض-

، املباشرة الطريقة يف يه كما والتمويل االستثمار بدورة املرتبطة األخرى التدفقات ابقي وتبقى
 :أن حبيث

 ./68  ح يه واملؤوانت تالكاتهاال *
الضرائب والرسوم القابلة للتحصيل من أطراف  –الدولة  442/ح يه ةلاملؤج ئبالضرا تغري *

 أخرى.
 39 /ح يف التغري – التنفيذ قيد واملنتوجات املخزوانت حساب تغري = املخزوانت تغري *

 .التنفيذ قيد واملنتوجات املخزوانت عن القيمة خسائر
  - 43وحساابت 42 /ح و 41 /ح يف يتمثل :األخرى الدائنة واحلساابت الزابئن تغري *

 .الغري حساابت عن القيمة خسائر 49 /ح يف التغري
 .حقةلامل واحلساابت املورد 40 /ح يف تتمثل :االخرى والديون املوردين تغري *
  املتبقية القيمة – التنازل سعر يف وتتمثل :ئبالضرا من الصافية التنازل قيمة زايدة أو نقص *

 .هعن املتنازل لالستثمار
 واسطة النسب املاليةاخلزينة بتدفقات  حتليل جدولخامسا: 

 املؤشرات مهأ وتتمثل القرارات ملتخذي يمةق وماتلمع النقدية تدفقاتلل املايل يللالتح يوفر
 : يلي فيما
 توليد ىلع املؤسسة قدرة املؤشر ذاه يوضح:  يةلالتشغي النقدية التدفقات كفاية مؤشر *

 حبيث: زاماهتاالت لتغطية الالزمة النقدية التدفقات
 /يةلالتشغي االنشطة من الصايف النقدي التدفق=  يةلالتشغي النقدية التدفقات كفاية مؤشر 

  املتداولة اخلصوم
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 نقدي تدفق توليد ىلع املؤسسة أرابح قدرة املؤشر ذاه يقيس : يةلالتشغي النقدية مؤشر *
 .صايف يلتشغي

 .الصافية النتيجة /يةلالتشغي األنشطة من الصايف النقدي التدفق = يةلالتشغي النقدية مؤشر
 من النقدية حتصيل يف املؤسسة كفاءة املؤشر ذاه يبني: يلالتشغي النقدي التدفق مؤشر *

 الزابئن
 األعمال رقم /يةلالتشغي األنشطة من الصايف النقدي التدفق = يلالتشغي النقدي التدفق مؤشر

تزاماهتا ال ةهمواج ىلع املؤسسة قدرة مدى املؤشر ذاه يوضح : النقدية التغطية مؤشر *
 أو كيةلامل بواسطة أواض االقرت  طريق عن التمويل إىل احلاجة مدى وما ية،لوالتموي االستثمارية

 .امهكال
 النقدية التدفقات إمجايل /يةلالتشغي األنشطة من الصايف النقدي التدفق =النقدية التغطية مؤشر

  .يةلوالتموي االستثمارية لألنشطة اخلارجة
 السيولة يف ملشاكل املؤسسة تعرض احتمال املؤشر ذاه يبني : املدفوعة الفوائد مؤشر *
 األنشطة من الصايف النقدي التدفق / املدفوعة الديون فوائد=  املدفوعة الفوائد مؤشر 

  يةلالتشغي
 مثال تطبيقي:

تدفقات اخلزينة وفقا للطريقة املباشرة والطريقة غري إليك املعلومات التالية واملطلوب إعداد جدول 
 املباشرة

 :2018امليزانية اخلتامية لسنة 
 اخلصوم األصول

 املبالغ البيان صافية ق إ/م ق إمجالية البيان

 تثبيتات مادية
 تثبيتات مالية

126000 
10500 

 رأس املال 94000 32000
 إحتياطات

71400 
7200 
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 خمزوانت
 زابئن

احلساابت املدينة 
 األخرى
 اخلزينة

650 
12000 

 
600 

 
6600 

10500 
650 

12000 
600 

6600 

 نتيجة صافية
 مؤوانت اخلسائر
 الضرائب املؤجلة

 القروض
املوردون واحلساابت 

 الدائنة

10200 
3300 
1500 

28200 
2550 

 124350 اجملموع 124350 32000 156350 اجملموع
 :2017امليزانية اخلتامية لسنة 

 اخلصوم األصول
 املبالغ البيان صافية ق إ/م ق إمجالية البيان

 تثبيتات مادية
 تثبيتات مالية

 خمزوانت
 زابئن

احلساابت املدينة 
 األخرى
 اخلزينة

100000 
12000 

1100 
12200 

700 
 
(2100) 

23000 77000 
12000 

1100 
12200 

700 

(2100) 

 رأس املال
 إحتياطات

 نتيجة صافية
 مؤوانت اخلسائر

 املؤجلة الضرائب
 القروض

املوردون واحلساابت 
 الدائنة

50000 
7200 

14500 
2300 

200 
23500 

3200 

 100900 اجملموع 100900 23000 123900 اجملموع
 املعلومات اإلضافية األخرى:

 157600 حتصيالت نقدية من العمالء واحلساابت املدينة األخرى
 -132310 تسديدات للموردين واحلساابت الدائنة األخرى
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 -7000 تسديدات فوائد مصرفية
 4500 حتصيل فوائد بنكية

 460 حتصيل أرابح وحصص عن املسامهات املالية
 -26000 إقتناء تثبيتات مادية

 850 دج 650دج،انقص قيمة1500التنازل عن تثبيتات مالية )القيمة األصلية
 12000 الرفع من رأس املال عن طريق حصص نقدية

 -5100 وحصص على املسامهني توزيع أرابح
 -1000 تسديد الضرائب على األرابح

 6000 حتصيل جزء من القروض املمنوحة
 -1300 تسديد جزء من القروض املكتسبة

 حل املثال التطبيقي:
 جدول التدفقات النقدية ابلطريقة املباشرة:
 17290 -أ–تدفقات اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية 

 من الزابئن واحلساابت املدينة األخرى حتصيالت
 التسديدات للموردين اآلخرين

 تسديد ضرائب على النتائج
 تسديد فوائد مصرفية

157600 
(132310) 
(1000) 
(7000) 

 (20190) -ب–تدفقات اخلزينة املتأتية من األنشطة اإلستثمارية 
 إقتناء تثبيتات مادية

 حتصيالت التنازل عن تثبيتات مالية
 حتصيالت متعلقة أبرابح وحصص املسامهات

 حتصيالت الفوائد البنكية

(26000) 
850 
460 

4500 
 11600 -ج–تدفقات اخلزينة املتأتية من األنشطة التمويلية 

 -حصص نقدية–الرفع من رأس املال 
 حتصيالت عن القروض املمنوحة

12000 
6000 
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 تسديدات عن القروض املكتسبة
 توزيع األرابح على املسامهني

(1300) 
(5100) 

 8700 خالل الفرتات )أ،ب،ج(تغريات اخلزينة 
 (2100) اخلزينة عند إفتتاح السنة
 6600 اخلزينة عند إقفال السنة
 الطريقة غري املباشرة:

 17290 -أ–تدفقات اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية 
 النتيجة الصافية قبل الضريبة

 ((23000)-32000-)تغري اإلهتالكات 
 (2300-3300)تغري املؤوانت واخلسائر

 حتصيالت الفوائد البنكية 
 حتصيل أرابح عن األسهم
 تغريات الضرائب املؤجلة

 (200-تغريات العمالء )
 100-تغريات احلساابت املدينة األخرى 

 450-تغريات املخزوانت 
 تغريات املوردين

 نواقص القيمة

10200 
9000 
1000 

-4500 
-460 

1300 
200 
100 
450 

-650 
650 

 
 

 التاسع:أسئلة ومتارين احملور 
؟يهء إلما هي األسباب اليت أدت إىل اللجو و أذكر اهلدف من جدول التدفقات النقدية؟  .1  

 حدد الدورات األساسية للنشاط تبعا ملنظور التدفقات؟ وماهي أمهية هذا التقسيم؟.2
 مترين:



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-113- 
 

واملعلومات  2020و 2019ملؤسسة "الورود" للسنتني  إنطالقا من ميزانية وجدول النتائج
اإلضافية املدرجة يف األسفل يطلب منكم إعداد جدول تدفقات اخلزينة ابلطريقتني املباشرة وغري 

 املباشرة
 )املبالغ مبليون(                           :31/12/2020امليزانية املالية يف  -1

 2019 2020 اخلصوم  2019 2020صايف إ/خ اإلمجايل األصول
 األصول غ اجلارية:

 معنويةتثبيتات 
 ماديةتثبيتات 

 تثبيتات مالية

 
0 

300 
0 

 
0 

80 
0 

 
0 

220 
0 

 
0 

212 
0 

 :األموال اخلاصة
 رأس املال

 مرحل من جديد
 نتيجة الدورة

 
58 

182 
36 

 
52 

176 
28 

 256 276 األموال اخلاصةمج  212 220 80 300 مج األصول غ اجلارية
 األصول اجلارية:

 خزوانتامل
 زابئنال

 األصول خزينة
 

 
48 

178 
5 

 
0 
0 
0 

 
48 

178 
5 

 
42 

154 
4 

 خصوم غ جارية:
 قروض طويلة األجل

قروض متوسطة 
 األجل

 
72 
18 

 
94 
18 

صوم غ مج اخل 206 225 0 225 مج األصول اجلارية
 جارية

90 112 

 موردون     
 ضرائب مؤجلة

55 
24 

38 
12 

 50 79 جارية مج خصوم     
 412 451 اجملموع 412 451 80 525 اجملموع

 :31/12/2020حساب النتائج  -2
 املبالغ البيان

 380 املبيعات واملنتوجات احملققة
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 380 . إنتاج السنة املالية1
 املشرتايت املستهلكة

 اخلدمات اخلارجية واإلستهالكات األخرى
222 

14 
 (236) .إستهالك السنة املالية2
 144 .القيمة املضافة لإلستغالل3

 أعباء املستخدمني
 الضرائب والرسوم واملدفوعات املماثلة

66 
0 

 78 .إمجايل فائض اإلستغالل4
 املنتوجات العملياتية األخرى

 األعباء العملياتية األخرى
 املخصصات لإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيمة

 إسرتجاع على خسائر القيمة

6 
0 

18 
0 

 66 .النتيجة العملياتية5
 املنتوجات املالية
 األعباء املالية*

0 
12 

 (12) .النتيجة املالية6
 64 . النتيجة العادية قبل الضرائب7

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

18 
0 

 36 .النتيجة الصافية لألنشطة العادية8
 مستحقة مل تدفع بعد *
 :2020املعلومات اإلضافية لسنة  -3
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 (6)فائض القيمة للتنازل  16قيمتها احملاسبية  22تنازلت عن تثبيتات مادية بـ  -
 42شراء جتهيزات تكلفة شرائها تقدر بـ  -
 8واحلصول على قرض جديد قيمته 18تسديد قرض قيمته  -
 .6رفع نقدي لرأس املال بـ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 مفهوم جدول تغريات األموال  

  اخلاصة
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 احملور العاشر:
 األموال اخلاصة اتتغري  حتليل جدول

تعترب قائمة تغريات األموال اخلاصة من بني القوائم اليت نص عليها النظام احملاسيب املايل وهي 
 جدول حتليلي حلركات رؤوس األموال اخلاصة خالل السنة.
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  أوال: مفهوم جدول تغريات األموال اخلاصة
مست حساابت رؤوس األموال اخلاصة حتليال للتغريات اليت األموال اخلاصة  تغرييقدم جدول 

 :للمؤسسة خالل السنة املالية، حيث يبني اجلدول كحد أدىن التغريات اليت مست
 النتيجة الصافية للسنة املالية -
تغريات الطرق احملاسبية وتصحيحات األخطاء اليت تسجل أتثرياهتا مباشرة ضمن رؤوس  -

 املوال اخلاصة
مباشرة يف األموال اخلاصة يف إطار تصحيح األخطاء  األخرى املسجلةاألعباء املنتوجات و  -

 اهلامة
 عمليات الرمسلة )رفع أو خفض أو تسديد رأمسال املؤسسة( -
 توزيعات النتيجة والتخصيصات املقررة خالل السنة املالية. -

 تغريات األموال اخلاصة اثنيا: شكل جدول
يفه مع خصائص كل مؤسسة قدم النظام احملاسيب املايل منوذجا قاعداي للجدول ميكن تكي
 إقتصادية بغية توفري معلومات مالية تستجيب ملقتضيات التنظيم.

 جدول تغري األموال اخلاصة

مالحظ تغريات األموال اخلاصة
 ة

رأس 101ح/
املال 

 اإلجتماعي

 ةعالو  102ح/
 اإلصدار

ر اف104ح/
 ق التقييم

فر 105ح/
ق إعادة 

 التقييم

، 106ح/
 12ح/
 حتياطاتاإل

السنة  ونتيجة
 املالية

 /31/12يف رصيد ال
N-2 

      

     ××  احملاسبية  يقة الطر ريتغي
     ××  اهلامة تصحيح األخطاء
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 حتليل جدول تغريات األموال اخلاصة بواسطة النسب املاليةاثلثا: 
 وحتسب كما يلي : :نسبة النتيجة الصافية -

 /  رأس املال النتيجة الصافية
 : وحتسب كما يلي: نسبة التوزيعات والتغريات يف حقوق املسامهني -

 التوزيعات والتغريات يف حقوق املسامهني / األموال اخلاصة
 :وحتسب من خاللنسب األسهم، توزيع األرابح وقياس القيم السوقية:  -

 األرابح املوزعة/ قيمة السهم السوقية أو األرابح املوزعة / عدد األسهم
 :: وحتسب من خاللنسبة توزيع األرابح -

  ××     إعادة تقييم القيم الثابتة
مدرجة خسائر غري أرابح و 

 تيجةحساب النجدول يف 
   ××   

 ××      ةاملدفوعصص احل
     ××  رأس املال أو ختفيض زايدة
 ××      السنة املاليةنتيجة  صايف

 /31/12يف رصيد ال
N-1 

      

     ××  احملاسبية يقة الطر ريتغي
     ××  اهلامة تصحيح األخطاء

  ××     إعادة تقييم القيم الثابتة
مدرجة خسائر غري أرابح و 

 تيجةحساب النجدول يف 
   ××   

 ××      ةاملدفوعصص احل
     ××  رأس املال أو ختفيض زايدة
 ××      السنة املاليةنتيجة  صايف

       N/31/12يف رصيد ال
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 املوزعة/األرابح الصافيةاألرابح 
 :وحيسب كما يلي معامل سعر السهم إىل عائده: -

 متوسط قيمة السهم/ربح السهم
 قيمة السهم السوقية/القيمة الدفرتية للسهمنسبة سعر السوق مقارنة ابلقيمة احملاسبية:  -
: وحتسب من خالل عدد األسهم اليت مت تداوهلا خالل الدورة معدل دوران األسهم -

 / عدد األسهم املكتتب هبا يف هناية الدورة احملاسبية. احملاسبية
والسنة N ليك املعلومات احملاسبية التالية اخلاصة مبؤسسة السالم يف السنة إ: مثال تطبيقي

N-1 
 N N-1 السنة

 تغيري الطريقة احملاسبية -
 تصحيح أخطاء هامة -
 إعادة تقييم التثبيتات -
جدول أرابح وخسائر غري حمسوبة ضمن  -

 حساابت النتائج
 حصص مدفوعة -
 زايدة رأس املال -
 ختفيض رأس املال -
 النتيجة الصافية للسنة املالية -

 دج 1500-
 دج 1300
 دج 7550

 دج  900-
 دج 800

- 
 دج 25000

 دج 3500

 دج 500
 دج 600-

 دج 8500
 دج 250

 دج 1200
 دج 60000

- 
 دج 2300

التالية عن رصيد حساابت رؤوس األموال اخلاصة يف فة إىل ذلك لديك املعلومات ابإلضا
31/12/N-2: 

 املبلغ احلساب
 دج 250000 رأمسال املؤسسة 101ح/
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 دج 1300 عالوة اإلصدار 102ح/
 دج 850 فارق التقييم 104ح/
 دج 9000 فرق إعادة التقييم 105ح/
 دج 3000 اإلحتياطات 106ح/

 دج 2500 النتيجة الصافية للسنة املالية  12ح/ 
 املطلوب: 

 ، مع التعليق عليه N،N-1إعداد جدول تغريات األموال اخلاصة لسنيت  -

 حل املثال التطبيقي:
 إعداد جدول تغري األموال اخلاصة: -1

 جدول تغري األموال اخلاصة
رأس 101ح/ تغريات األموال اخلاصة

املال 
 اإلجتماعي

 ةعالو  102ح/
 اإلصدار

ر اف104ح/
 ق التقييم

فر 105ح/
إعادة ق 
 التقييم

، 106ح/
 12ح/
 حتياطاتاإل

السنة  ونتيجة
 املالية

-N /31/12يف رصيد ال
2 

250000 1300 850 9000 5500 

     500 احملاسبية  يقة الطر ريتغي
     600- اهلامة تصحيح األخطاء

  8500    إعادة تقييم القيم الثابتة
مدرجة خسائر غري أرابح و 

 تيجةحساب النجدول يف 
  250   

 1200-     ةاملدفوعصص احل
     60000 رأس املال أو ختفيض زايدة
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 2300     السنة املاليةنتيجة  صايف
-N /31/12يف رصيد ال
1 

309900 1300 1100 17500 6600 

     1500- احملاسبية يقة الطر ريتغي
     130 اهلامة تصحيح األخطاء

  7550    إعادة تقييم القيم الثابتة
مدرجة خسائر غري أرابح و 

 تيجةحساب النجدول يف 
  -900   

 800-     ةاملدفوعصص احل
     25000- رأس املال أو ختفيض زايدة
 3500     السنة املاليةنتيجة  صايف

 N 284700 1300 200 25050 9300/31/12يف رصيد ال
و   N-1وNوذلك عن طريق مقارنة بني أرصدة رؤوس األموال اخلاصة للسنوات التحليل: 

N-2   مع حتديد أسباب التغريات اليت شهدهتا األرصدة ، وعليه ميكن تسجيل املالحظات
 التالية جلدول تغري األموال اخلاصة ملؤسسة السالم: 

سابقة ويرجع ذلك إىل مقارنة ابلسنة ال Nسجل رصيد رأمسال املؤسسة إخنفاضا يف السنة  -
دج وبسبب األثر السليب لتغيري الطريقة احملاسبية 25000قيام املؤسسة بتخفيض رأمساهلا مببلغ 

-N إرتفاعا ملحوظا ابملقارنة مع السنة   N-1دج ، كما سجل رصيد السنة  1500مببلغ 
 دج.60000وهذا بسبب رفع املؤسسة لرأمساهلا مبقدار  2
 حساب عالوة اإلصدار مما يدل على عدم وجود حركات أثرت عليه.هناك ثبات يف رصيد  -
دج وهذا راجع 1100ليصل إىل   N-1حساب فارق التقييم سجل إرتفاعا خالل السنة  -

إىل تسجيل أرابح غري مدرجة يف حساب النتيجة انجتة عن تقييم بعض عناصر امليزانية ابلقيمة 
دج ويرجع  200حيث قدر بـ   Nاحلقيقية، كما إخنفض رصيد هذا احلساب خالل السنة 

 دج. 900ذلك إىل اخلسارة الغري مدرجة يف حساب النتيجة املقدرة بـ 
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دج بسبب  17500ليصل إىل  N-1فرق إعادة التقييم سجل إرتفاعا يف السنة حساب  -
دج، ويف السنة املوالية  8500عملية إعادة تقييم األصول الثابتة واليت أسفرت عن قيمة زائدة بـ 

دج انجتة عن فائض قيمة إعادة تقييم األصول الثابتة خالل 7550سجل احلساب زايدة بقيمة 
 .Nالسنة 

 N-1حتياطات والنتيجة الصافية للسنة املالية سجل حتسنا ملحوظا يف السنةحساب اإل -
دج بسبب النتيجة الصافية احملققة يف نفس السنة ابلرغم من قيام املؤسسة بتوزيع  1100مبقدار 

، إال ان ذلك مل يؤثر كثري على رصيد احلسابني  املسجل يف  N-2حصص من نتيجة السنة 
دج بسبب النتيجة  9300حيث قدر بـ   Nإرتفاعه يف السنة هناية السنة والذي واصل 

 دج" واليت مت إضافتها لرصيد احلسابني.  3500الصافية احملققة خالل نفس السنة "
 

 

 

 

 

 أسئلة ومتارين احملور العاشر:
 ما أمهية قائمة تغريات األموال اخلاصة؟.1

 N-1والسنة N يف السنة  "سليمان"ليك املعلومات احملاسبية التالية اخلاصة مبؤسسة إ: مترين
 N N-1 السنة

 تغيري الطريقة احملاسبية -
 تصحيح أخطاء هامة -
 إعادة تقييم التثبيتات -

 دج 1200-
 دج 1000
 دج 6850

 دج 600
 دج 400-

 دج 7500
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أرابح وخسائر غري حمسوبة ضمن جدول  -
 حساابت النتائج

 حصص مدفوعة -
 زايدة رأس املال -
 ختفيض رأس املال -
 النتيجة الصافية للسنة املالية -

 دج  800-
 دج 500

- 
 دج 20000

 دج 3000

 دج 250
 دج 900

 دج 40000
- 

 دج 2000

فة إىل ذلك لديك املعلومات التالية عن رصيد حساابت رؤوس األموال اخلاصة يف ابإلضا
31/12/N-2: 

 املبلغ احلساب
 دج 230000 رأمسال املؤسسة 101ح/
 دج 1000 اإلصدارعالوة  102ح/
 دج 500 فارق التقييم 104ح/
 دج 6000 فرق إعادة التقييم 105ح/
 دج 2000 اإلحتياطات 106ح/

 دج 2000 النتيجة الصافية للسنة املالية  12ح/ 
 .، مع التعليق عليه N،N-1املطلوب: إعداد جدول تغريات األموال اخلاصة لسنيت 

 

 

 

 
  مفهوم املشروع اإلستثماري 

 تصنيف املشاريع اإلستثمارية
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 احملور احلادي عشر:
 معايري تقييم املشاريع اإلستثمارية

تقييم املشاريع إهتماما كبريا يف خمتلف دول العامل، ابعتبارها تشكل مدخال لقد انلت مسألة 
أساسيا يف صناعة القرارات اإلستثمارية والتمويلية ، وهلا أثر هام يف عملية التنمية اإلقتصادية 
وذلك من خالل دراسة هذه القرارات وحتليلها وتقدير نتائجها وآاثرها املختلفة والعمل على 
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ذ أن إقامة املشروعات اإلستثمارية أمر ال تتوقف آاثره على املستثمر فقط بل تتعداه ترشيدها. إ
 لتشمل أجزاء اإلقتصاد الوطين ككل.

 :مفهوم املشروع اإلستثماري -أوال
اإلستثمار هو عملية توظيف رأس مال من خالل حيازة تثبيتات عينية أو معنوية )آالت،  -

وهذا بغرض زايدة ثروة املؤسسة من خالل حتقيق تدفقات معدات نقل، براءات إخرتاع...(، 
 نقدية خالل العمر اإلنتاجي هلذه التثبيتات تكون أكرب من رأس املال املوظف.

اإلستثمار هو التضحية مبنفعة حالية ميكن حتقيقها من إشباع إستهالكي حايل من أجل -
 ستقبلي أفضل.احلصول على منفعة مستقبلية ميكن احلصول عليها من إستهالك م

اإلستثمار هو التخلي عن إستخدامات أموال حالية ولفرتة زمنية معينة، من أجل احلصول  -
تكون مبثابة تعويض عن القيمة احلالية لألموال على مزيد من التدفقات النقدية يف املستقبل، 

رة بسبب عامل املستثمرة، وكذلك تعويض عن اإلخنفاض املتوقع يف القوة الشرائية لألموال املستثم
 القيمة الزمنية للنقود، مع إمكانية احلصول على عائد معقول مقابل حتمل عنصر املخاطرة.

املشروع افستثماري هو إنفاق حايل ينتظر منه عوائد أكرب يف املستقبل، ويعترب كإنفاق رأمسايل -
 مبا أن الفاصل الزمين بني العائد واإلنفاق ميتد ألكثر من سنة.

 املشاريع اإلستثمارية: تصنيف -اثنيا
 تصنف حسب إعتبارات ومعايري عديدة من أمهها:

 حسب هذا املعيار تصنف إىل: تصنيف املشاريع اإلستثمارية حسب معيار اهلدف: -1
مبوجبها يتم إقتناء إستثمارات إضافية من أجل ترفيع الطاقة اإلنتاجية  مشاريع التوسع: -

 جديد.للمنتجات احلالية، أو إنتاج منتج 
وتتمثل يف شراء أصول حتل حمل أصول أخرى إهتلكت أو تقادمت وذلك  مشاريع اإلحالل:-

 هبدف احملافظة على الطاقة اإلنتاجية احلالية أو ختفيض تكاليف اإلنتاج.
تتمثل يف اإلنفاق اإلستثماري املرتبط إبنتاج منتج جديد، أو حتسني مشاريع التطوير:  -

 وحتديث املنتجات القدمية.
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 حسب هذا املعيار تصنف املشاريع إىل: تصنيف املشاريع اإلستثمارية حسب عالقتها: -2
تلك املقرتحات اليت حييل تنفيذ أحدها إمكانية تنفيذ مقرتح  املشاريع اإلستثمارية املتعارضة: -

وإختاذ آخر غريه، لذا على اإلدارة املالية للمؤسسة أخذ تلك املشاريع يف ميزان املقارنة بينها 
 القرار املناسب.

تلك املشاريع اليت يؤثر تنفيذ أوهلا على ابقيها أتثريا إجيابيا، أين املشاريع اإلستثمارية املكملة: -
 يضع املشروع اإلستثماري املقرر تنفيذه مشروعا آخر كفرصة إستثمار ساحنة.

بينها من حيث خمطط تلك املشاريع اليت تتأثر سلبيا فيما املشاريع اإلستثمارية البديلة:  -
التنفيذ، حيث إذا إستقر القرار على مشروع منها إستبعد بشكل كبري تنفيذ ابقي املشاريع 

 اإلستثمارية البديلة له.
 : عناصر  املشروع اإلستثماري -اثلثا

 يتميز أي مشروع إستثماري ابلعناصر التالية:
إلقامة وجتسيد املشروع كي  الالزمةوتشمل إمجايل النفقات :  0Iتكلفة اإلقتناء )احليازة(  -1

 يصبح جاهزا للتشغيل واإلنتاج وتتضمن هذه النفقات مايلي:
 مصاريف التأسيس -
 تكاليف إقتناء األصول الثابتة أو إجنازها -
 اإلحتياجات من رأس املال العامل -

 وحتسب كما يلي: 
 تكلفة اإلقتناء )احليازة(= مثن احليازة + املصاريف الضرورية وغري املسرتجعة 

 ميثل مدة املنفعة واستعمال التثبيت ) مدة اإلهتالك احملاسيب(:  n العمر اإلنتاجي -2
 (:CAFالتدفقات الصافية السنوية ) قدرة التمويل الذايت  -3

 اإلنتاجي والناجتة عن املشروع اإلستثماري.هي املداخيل الصافية احملققة خالل سنوات العمر 
 : VRالقيمة املتبقية للمشروع اإلستثماري  -4
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هي املبلغ الصايف الذي ميكن احلصول عليه بعد التنازل عن التثبيت يف هناية العمر اإلنتاجي أي 
 مثن البيع الصايف.

 :( CAFقدرة التمويل الذايت للمشروع اإلستثماري ) -رابعا
النقدي احملقق من خالل املشروع اإلستثماري وميثل الفرق بني املنتوجات املقبوضة هو الفائض 

)احملصلة( واألعباء املدفوعة )املسددة(، وهو يبني قدرة املؤسسة على متويل إستثماراهتا داخليا 
 ابإلعتماد على إمكانياهتا الذاتية وحيسب كما يلي:

ة لإلستثمار + املخصصات لإلهتالكات (= النتيجة الصافي CAFقدرة التمويل الذايت )
 لإلستثمار

 أو ميكن حساهبا كما يلي:
)األعباء املدفوعة + الضرائب على –(= اإليرادات احملصلة  CAFقدرة التمويل الذايت )

 األرابح(
 وحتسب ابإلعتماد على اجلدول التايل:

 ( CAFقدرة التمويل الذايت )
 اجملموع السنوات البيان الرقم

1 2 3 ... N 
       رقم األعمال أو النواتج احملصلة 1
       األعباء املدفوعة )املسددة( 2
       املخصصات لإلهتالكات 3
       جمموع األعباء 4
       النتيجة قبل الضرائب 5
       الضريبة على األرابح 6
       النتيجة الصافية للمشروع 7
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       CAFأو Tالتدفقات الصافية للخزينة  8
 وحتسب عمليات اجلدول كما يلي:

 (3(+ املخصصات لإلهتالكات)2(= األعباء املدفوعة )4جمموع األعباء ) 
 (4جمموع األعباء) -(1(= رقم األعمال أو النواتج احملصلة)5النتيجة قبل الضرائب ) 
 نسبة الضريبة على األرابح ×(5( = النتيجة قبل الضرائب )6الضريبة على األرابح ) 
 (6الضريبة على األرابح ) -(5( = النتيجة قبل الضرائب )7النتيجة الصافية للمشروع) 
 CAF (8:)أو Tالتدفقات الصافية للخزينة  

املخصصات CAF (8 =)أو Tالتدفقات الصافية للخزينة الطريقة األوىل:   
 (7(+ النتيجة الصافية للمشروع)3لإلهتالكات)

رقم األعمال أو CAF (8 =)أو Tالتدفقات الصافية للخزينة  الثانية :الطريقة  
 ((6(+ الضريبة على األرابح )2) األعباء املدفوعة )-(1النواتج احملصلة)

 مثال تطبيقي:
تريد مؤسسة األمان اخلاصة بنقل املسافرين فتح خط جديد، وهلذا الغرض تريد شراء حافلة 

، هتتلك هذه ٪17غري قابلة لإلسرتجاع= TVA( ، HTدج ) 10000000جديدة مببلغ 
 سنوات 5احلافلة بطريقة اإلهتالك اخلطي الثابت ملدة 

 يتطلب إستعمال احلافلة حتمل أعباء إضافية وحتقيق منتوجات موضحة يف اجلدول التايل:
 اجملموع 5 4 3 2 1 السنوات

 25000000 4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 املنتوجات املقبوضة
 9000000 2400000 2100000 1800000 1500000 1200000 األعباء املدفوعة

 املطلوب:
 حساب تكلفة حيازة احلافلة -1
 ٪25إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية للخزينة ، علما أن الضريبة على األرابح  -2
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 بطريقتني. CAFحساب قدرة التمويل الذايت -3
 حل املثال التطبيقي:

+ TVA+ =10000000 (HTتكلفة حيازة اآللة = مثن الشراء ) -1
10000000×17٪ 

 دج 11700000=                        
 إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية للخزينة: -2

 اجملموع السنوات البيان الرقم
1 2 3 4 5 

 25000000 4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 رقم األعمال أو النواتج احملصلة 1

 9000000 2400000 2100000 1800000 1500000 1200000 األعباء املدفوعة )املسددة( 2

 11700000 2340000 2340000 2340000 2340000 2340000 املخصصات لإلهتالكات 3

 20700000 4740000 4440000 4140000 3840000 3540000 جمموع األعباء 4

 4300000 740000- 60000 860000 1660000 2460000 الضرائبالنتيجة قبل  5

 1260000 - 15000 215000 415000 615000 ٪25الضريبة على األرابح  6

 3040000 740000- 45000 645000 1245000 1845000 النتيجة الصافية للمشروع 7

 دج2340000سنوات=  11700000/5(= 3قسط اإلهتالك السنوي للحافلة )
 بطريقتني: CAFحساب قدرة التمويل الذايت  -3

 CAFقدرة التمويل الذايت  السنوات
 CAF ( =1)-(2+6)الطريقة الثانية:  CAF ( =3(+)7)الطريقة األوىل: 

1 2340000+1845000=4185000 6000000-
(1200000+615000=)4185000 

2 2340000+1245000=3585000 5500000-
(1500000+415000=)3585000 

3 2340000+645000=2985000 5000000-
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(1800000+215000=)2985000 
4 2340000+45000=2385000 4500000-

(2100000+15000=)2385000 
5 2340000-740000=1600000 4000000-2400000=1600000 

-25000000 14740000=3040000+11700000 اجملموع
(9000000+1260000=)14740000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسئلة ومتارين احملور احلادي عشر:

 . عرف املشروع اإلستثماري موضحا أمهيته؟1

 . مااملقصود بتقييم املشاريع اإلستثمارية؟2

 .ماهي املكوانت األساسية لعملية تقييم املشروع اإلستثماري؟3
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 :  01مترين
( وذلك يف ظل املعطيات التالية: Aاآللة )مؤسسة تريد تنفيذ مشروع إستثماري يتطلب شراء 

كما ويتوقع أنه نتيجة ،  15000و.ن ، مصاريف النقل والرتكيب  50000مثن شراء اآللة 
و.ن يقابلها  10000تنفيذ هذا اإلستثمار سوف يؤدي إىل زايدة يف حجم األصول اجلارية بـ 

 4000زايدة تلقائية يف حجم اخلصوم اجلارية يقدر بـ 
 املطلوب:

 (؟0Iحساب قيمة اإلستثمار املبدئي ) -
 :02مترين 

 20000لغرض رفع الطاقة اإلنتاجية ختطط مؤسسة الفالح لشراء جتهيزات جديدة مببلغ 
(HT هتتلك خطيا ملدة ،)سنوات. 5 

 قدر رقم األعمال السنوي وتكاليف اإلستغالل )عدا أقساط اإلهتالك( بـ:
 5 4 3 2 1 السنوات

 6000 6000 6000 6000 6000 رقم األعمال
 1800 1800 1800 1800 18000 تكاليف اإلستغالل

 املطلوب:
 ٪19إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية ، علما أن الضريبة على األرابح   -

 
 
 
 
 
 
 

 (VANالقيمة احلالية )معيار صايف 
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 احملور الثاين عشر:
 التقييم من خالل التحيني املايل

املشاريع،  اختيارمن أهم اخلطوات يف  االستثماريةيعترب إختيار طريقة التقييم املايل للمقرتحات 
وهو مايتطلب إتسامها جبملة من اخلصائص والشروط حىت تؤدي الغرض املرجو منها، وتتلخص 

 هذه الشروط فيما يلي:
 أن يكون املعيار منسجما مع هدف املؤسسة ويساعد على حتقيقه. -
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 أن يتسم ابملوضوعية والعملية يف مجيع حاالت املفاضلة بني املقرتحات. -
 مع مبدأ القيمة املضافة. أن يكون متناسقا -
 أن يكون قادرا على التمييز بني املشاريع املقبولة واملرفوضة. -
 أن يكون قادرا على ترتيب املشاريع املقرتحة حسب أفضليتها. -
 بني املشاريع املستقلة واملتعارضة والبديلة. االختيارأن يكون قادرا على حل مشكلة  -

يقصد به تلك املعايري اليت أتخذ بعني اإلعتبار عنصر الزمن يف التقييم من خالل التحيني املايل 
 التقيييم، أو تلك املعايري املعدلة ابلوقت.

 (:VANالقيمة احلالية )معيار صايف  -أوال
الناجتة عن  Tهي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية الصافية للخزينة مفهومه:  -1

،  0Iإستغالل املشروع اإلستثماري، وبني تكلفة اإلقتناء للمشروع أي القيمة األصلية له 
 ويتم حساب القيمة احلالية الصافية من خالل العالقة التالية:

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑇𝑝(1 + 𝑖)−𝑝 +

𝑝=𝑛

𝑝=1

𝑉𝑅 (1 + 𝑖)−𝑛 −  𝐼0 

 
ميثل معدل اخلصم ، حيث يستعمل لتحيني مبالغ املنتوجات واألعباء املستقبلية   iاملعدل  -  

 )اتريخ بداية املشروع اإلستثماري( 0إلجياد قيمتها احلالية عند النقطة 
- P إىل ...  1: متثل رتبة السنة وتكون منn 
- nمدة املشروع: 
-  pT   =pCAF 
 العالقة كما يلي: تصبحVR=0يف حالة القيمة املتبقية معدومة أي -

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑇𝑝(1 + 𝑖)−𝑝

𝑝=𝑛

𝑝=1

− 𝐼0 
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بتطبيق  VANمتساوية يف كل سنوات العمر اإلنتاجي ميكن حساب  CAFيف حالة  -
 قانون القيمة احلالية للدفعات كما يلي:

𝑉𝐴𝑁 = 𝐶𝐴𝐹
1−(1+𝑖)−𝑛

𝑖
− 𝐼0   

 : توجد ثالثة إحتماالت هي:VANتفسري القيمة احلالية الصافية  -2

 <VAN0 أي صايف قيمة حالية موجبة، مما يعين أن القيمة احلالية للتدفقات :
النقدية الداخلة أكرب من القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة، ويف هذه احلالة يكون 

 املشروع حيقق العائد املطلوب )معدل اخلصم( وزايدة.
 VAN=0اخلة تساوي القيمة احلالية : مما يعين أن القيمة احلالية للتدفقات النقدية الد

للتدفقات النقدية اخلارجة، ويف هذه احلالة يكون املشروع حيقق العائد املطلوب )معدل 
 اخلصم( فقط.

 >VAN0 أي صايف قيمة حالية سالبة، مما يعين أن القيمة احلالية للتدفقات النقدية :
هذه احلالة يكون املشروع الداخلة أصغر من القيمة احلالية للتدفقات النقدية اخلارجة، ويف 

 حيقق أقل من العائد املطلوب )معدل اخلصم(.

 ويف ضوء هذه النتائج ميكن تقييم املشروعات كمايلي:

أكرب من أو تساوي الصفر ، وترفض املشروعات اليت  VANتقبل املشروعات اليت حتقق 
 أصغر من صفر وذلك عند معدل التحيني احملدد. VANحتقق 

 عيار صايف القيمة احلالية:م مزااي وعيوب -3
 يتمتع معيار صايف القيمة احلالية ابملزااي التالية: املزااي:-
 اإلعرتاف ابلقيمة الزمنية للنقود -
 األخذ يف احلسبان كل التدفقات النقدية املتوقعة من املشروع. -
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 إستخدام معدل العائد املطلوب يف حساب صايف القيمة احلالية  -
 مالئمة هلدف تعظيم ثروة املسامهني.تعترب أكثر  -
 العيوب:  -
أو من  (𝐼0يصعب تفسريها يف حالة وجود مشاريع إستثمارية ختتلف من حيث احلجم ) -

 حيث عمر املشروع.
 ال أتخذ بعني اإلعتبار عنصر املخاطرة وعدم التأكد. -
العمر اإلفرتاضي تفرتض صايف القيمة احلالية ثبات تكلفة األموال )معدل اخلصم( طوال  -

 للمشروع اإلستثماري ، وذلك ال يتفق والواقع امللموس والتضخم احملسوس.
  :IRمعيار دليل )مؤشر( الرحبية  -اثنيا
هو مؤشر يقيس نسبة جمموع التدفقات النقدية املتولدة عن اإلستثمار إىل تكلفة مفهومه:  -1

 اإلستثمار، وحيسب إعتمادا على العالقة التالية:
+10VAN/IIP=   

 الداللة املالية ملؤشر الرحبية: القرار اإلستثماري: -2
< IP إستثمار مقبول1أو يساوي : 
>IP1إستثمار مرفوض : 

 مزااي وعيوب مؤشر الرحبية: -3
 نلخصها فيما يلي:املزااي:  -
يقيس العائد الصايف للوحدة النقدية الواحدة من رأس املال وابلتايل فهو يعكس فعالية  -

 ومردودية اإلستثمار.
يستخدم كمعيار مرجح ملعيار القيمة احلالية الصافية لغرض ترتيب املشاريع اإلستثمارية اليت  -

حتقق معا قيمة حالية موجبة ، حيث يتم إختيار املشروع صاحب أعلى دليل رحبية وخاصة يف 
 املشروع. تثمارية من حيث حجم اإلستثمار املبدئي وعمرحالة إختالف املشروعات اإلس
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يساعد يف ترتيب البدائل اإلستثمارية ذات الرحبية واليت هلا جدوى إقتصادية، مبعىن أن البديل  -
 الذي يكون دليل رحبيته أكرب من بقية البدائل األخرى يكون هو األفضل.

 نلخصها فيما يلي:العيوب:  -
 الداخلة واخلارجة.ال يعاجل مشكلة اخلطر وعدم التأكد اليت تصاحب التدفقات النقدية  -
 يتجاهل منط ووقت التدفق النقدي عند ترتيب املشاريع اإلستثمارية. -
يعتمد تطبيقه على حتديد معامل أو سعر اخلصم املناسب وهذا مايعين أن اخلطأ يف حتديد  -

 هذا املعامل سيكون له أثر على إختاذ القرار اإلستثماري الرشيد.
 :TRI معدل العائد الداخلي  -اثلثا
يعرب معدل العائد الداخلي للمشروع عن الكفاية احلدية لإلستثمار، ويعرف أبنه مفهومه:  -1

سعر اخلصم الذي تتساوى عنده قيمة اإلستثمار املبدئي مع القيمة احلالية للتدفقات النقدية 
السنوية طوال فرتة حياة املشروع، أي هو معدل اخلصم الذي يعطي للمشروع قيمة حالية 

 النقدي تساوي صفرا، وميكن حسابه إبستخدام إحدى الطريقتني:للتدفق 
حيث يتم إختيار معدل خصم معني ومن مث حساب صايف القيمة طريقة التجربة واخلطأ: -

احلالية للمشروع عند ذلك املعدل، فإذا كانت النتيجة معدومة فإن معدل اخلصم املستخدم هو 
ة موجبة فإن معدل العائد الداخلي يكون أعلى من معدل العائد الداخلي، أما إذا كانت النتيج

عند VANمعدل اخلصم املستخدم لذا جيب إختيار معدل خصم أعلى من السابق وحساب 
سالبة فإن ذلك يعين أن معدل العائد الداخلي VANذلك املعدل ، أما إذا كانت النتيجة 

السابق وحساب  أصغر من معدل اخلصم املستخدم ، لذا جيب إختيار معدل خصم اقل من
VAN عند ذلك املعدل، وهكذا يتم تكرار ذلك وحصر القيمة تدرجييا ، حىت الوصول إىل

يساوي صفر ويكون معدل اخلصم املستخدم عندئذ هو  VAN معدل اخلصم الذي عنده 
 معدل العائد الداخلي الذي حيققه املشروع.

نظرا لصعوبة تطبيق الطريقة السابقة فإنه ميكن اإلعتماد على الطريقة  الطريقة الرايضية : -
للمشروع عند معديل خصم خمتلفني ويفضل أن تكون  VANالرايضية اليت تتطلب حساب 
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VAN  عند معدل اخلصم األصغر موجبة وعند املعدل األكرب سالبة، وكلما كانت القيمة
ر دقة وميكن إستنتاج معدل العائد الداخلى رايضيا قريبة من الصفر أكثر كلما كانت النتائج أكث

 من خالل العالقة التالية:

𝑇𝑅𝐼 = 𝑖1+ 

(𝑖2 − 𝑖1) × 𝑉𝐴𝑁(1)

𝑉𝐴𝑁(1)– 𝑉𝐴𝑁 (2)
 

مع األخذ بعني اإلعتبار أن معدل العائد الداخلي احملسوب ابستخدام هذه العالقة هو تقرييب 
سالبة والقيم قريبة من الصفر.  2VANموجبة  1VANوتزداد دقته إذا مت مراعاة أن تكون 

علما أبنه ميكن إبستخدام برامج احلاسوب مثل )اكسل( حساب مجيع املؤشرات السابقة 
بسهولة ودقة متناهية ولكن البد من الوقوف على مفاهيم تلك املؤشرات ودالالهتا وقراءة ماهبا 

 من نتائج.

عائد داخلي أكرب من أو يساوي تقبل املشروعات اليت حتقق معدل القرار اإلستثماري:  -2
معدل العائد املطلوب، وترفض املشروعات اليت حتقق معدل عائد داخلي أصغر من معدل العائد 

 املطلوب.
 املشروع االفضل الذي حيقق معدا عائد داخلي أعلى.

 مزااي وعيوب معدل العائد الداخلي للمردودية:-3
 نلخصها فيما يلي:املزااي:  -
 اإلعتبار القيمة الزمنية للنقود.ايخذ بعني -
يتميز هذا املعيار ابملوضوعية حبيث أنه يوضح املعدل كل املعلومات املتعلقة ابإلقرتاح  -

 اإلستثماري.
 يشري إىل رحبية اإلقرتاح وقوته اإلرادية بطريقة واضحة. -
 يتيح إمكانية املتابعة ومقارنة التنفيذ الفعلي. -
 نلخصها فيما يلي:العيوب: -
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 من الصعب اإلعتماد على األسلوب يف حاالت إستثمارات التجديد. -
 صعوبة هذا املعيار عند املقارنة بني مشروعني أو أكثر. -

 (:10قم )مثال تطبيقي ر 
تريد مؤسسة الربكة إنشاء خط إنتاجي جديد وهلذا الغرض تريد شراء معدات إنتاج مببلغ 

 املضافة قابل لإلسرتجاع.( علما أن الرسم على القيمة HTدج )8000000
 سنوات 5هتتلك هذه املعدات بطريقة اإلهتالك اخلطي الثابت ملدة 

 القيمة املتبقية للمعدات معدومة يف هناية السنة اخلامسة
 ٪19الضريبة على األرابح 

 يتوقع من خالل إستخدام هذه املعدات تسديد أعباء وحتقيق منتوجات يوضحها اجلدول التايل:
 اجملموع 5 4 3 2 1 السنوات

 17500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 املنتوجات املقبوضة
 3750000 750000 750000 750000 750000 750000 األعباء املدفوعة

 املطلوب:
 (VANحدد مردودية املعدات بتطبيق طريقة القيمة احلالية ) ٪8مبعدل اخلصم 

 (:02مثال تطبيقي رقم )
 املشروعني التالني:لدينا 

دج وحيقق صايف القيمة احلالية موجبة 4000000له تكلفة مبدئية قدرها املشروع األول:  -
 دج.3100000قدرها 

دج وحيقق صايف القيمة احلالية موجبة 1060000له تكلفة مبدئية قدرها : ثايناملشروع ال -
 دج.1100000قدرها 

 مؤشر الرحبية؟ املفاضلة بني املشروعني إبستخداماملطلوب: 
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دج 100000تريد مؤسسة الرايض شراء مشروع إستثماري بقيمة  (:03مثال تطبيقي رقم )
حبيث صايف التدفقات النقدية اليت يتوقع أن حيققها هذا املشروع اإلستثماري )دج( تتمثل فيما 

 يلي:
 4 3 2 1 السنوات

 11100 23300 47700 41000 التدفقات الصافية
 املطلوب:

املشروعات إبستخدام مؤشر معدل العائد الداخلي، علما أبن معدل العائد املطلوب تقييم 
 .٪12و  ٪10، اسرتشد مبعديل خصم 12٪
 (:10رقم ) املثال التطبيقيحل 

 إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية للخزينة: -1
 اجملموع السنوات البيان الرقم

1 2 3 4 5 
 17500000 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000 احملصلةرقم األعمال أو النواتج  1

 3750000 750000 750000 750000 750000 750000 األعباء املدفوعة )املسددة( 2

 8000000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 املخصصات لإلهتالكات 3

 11750000 2350000 2350000 2350000 2350000 2350000 جمموع األعباء 4

 5750000 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000 النتيجة قبل الضرائب 5

 1092500 218500 218500 218500 218500 218500 ٪25الضريبة على األرابح  6

 4657500 931500 931500 931500 931500 931500 النتيجة الصافية للمشروع 7

التدفقات الصافية  8
 T(CAF)للخزينة

2531500 2531500 2531500 2531500 2531500 12657500 

 دج1600000سنوات= 5٪8000000(= 3قسط اإلهتالك السنوي ملعدات اإلنتاج )-
 :VANحتديد مردودية املعدات بتطبيق طريقة القيمة احلالية الصافية  -2

 ومنه: VR=0لدينا 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝑇𝑝(1 + 𝑖)−𝑝

𝑝=𝑛

𝑝=1

− 𝐼0 

VAN= CAF1(1+i)-1 + CAF2(1+i)-2 + CAF3(1+i)-3 + CAF4(1+i)-4 + 
CAF5(1+i)-5 − 𝐼0 
VAN= 2531500 (1.08)-1+ 2531500 (1.08)-2+ 2531500 (1.08)-3+25315000(1.08)-

4+ 2531500 (1.08)-5- 8000000=2107268 
VAN =2107268  )8املعدات هلا مردودية مبعدل خصم  )موجبة٪ 

 املشروع مقبول                                       
 (:20رقم )ثال التطبيقي حل امل

1IP =4000000/3100000+1=77, 1 
2IP  =1100000/1060000 +1=,032 

ابملقارنة بني مؤشر الرحبية للمشروعني خنتار املشروع الثاين ألنه يتمتع مبؤشر رحبية أكرب من 
 .ومن املشروع األول1

 (:03املثال التطبيقي رقم )حل 
فإذا كانت النتيجة تساوي  ٪12، ٪10للمشروع عند معديل خصم  VANيتم حساب  

الصفر عند أي من املعدلني فيكون هو معدل العائد الداخلي ، وإذا مل يعط أي منها 
VAN=0 نطبق العالقة الرايضية 

VAN1= CAF1(1+i)-1 + CAF2(1+i)-2 + CAF3(1+i)-3 + CAF4(1+i)-4  − 𝐼0 
VAN1= 41000(1.1)-1+ 47700(1.1)-2 +23300(1.1)-3 +11100(1.1)-4 -100000 
         = 1778 
 VAN2= CAF1(1+i)-1 + CAF2(1+i)-2 + CAF3(1+i)-3 + CAF4(1+i)-4  − 𝐼0 
VAN2= 41000(1.12)-1+ 47700(1.12)-2 +23300(1.12)-3 +11100(1.12)-4 -
100000 
VAN2   = 1726 

 تطبيق العالقة الرايضية كما يلي:ميكن 
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𝑇𝑅𝐼 = 𝑖1+ 
(𝑖2 − 𝑖1) × 𝑉𝐴𝑁(1)

𝑉𝐴𝑁(1)– 𝑉𝐴𝑁 (2)
 

 
TRI= 10٪ +(12−10)×1778

1778−(−1726)
 = 11 ٪ 

) أقل من املطلوب(  ٪11واملشروع حيقق معدل عائد داخلي  ٪12إن معدل العائد املطلوب 
 .لذا يرفض املشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاين عشر:ارين احملور مت

 (: 01مترين رقم )
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دج 130000دج، 100000لدين بديلني إستثماريني أ وب، قدرت تكلفتهما اإلستثمارية بـ 
 على التوايل، وكانت التدفقات النقدية على النحو التايل:

 5 4 3 2 1 السنوات
 70000 40000 30000 10000 25000 املشروع أ

 80000 60000 40000 50000 10000 املشروع ب
 ، فماهو البديل األفضل إبستخدام صايف القيمة احلالية؟ ٪14إذا كان معامل اخلصم هو 

 (:02مترين رقم )

معدل تكلفة األموال دج وكان 100000لدينا مشروع إستثماري قدرت تكاليفه املبدئية بـ 
 وكانت التدفقات النقدية مبينة يف اجلدول التايل: ٪14يقدر بـ 

 5 4 3 2 1 السنة
التدفقات 

 النقدية
20000 40000 30000 40000 20000 

 ماهو معدل العائد الداخلي؟ -

 

 

 

 

                     



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-143- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :الثالث عشراحملور 
 دراسة حاالت عملية

     شاملة       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور الثالث عشر:
 دراسة حاالت تطبيقية شاملة

01دراسة الحالة   

02دراسة الحالة   

 

03دراسة الحالة   

 

04دراسة الحالة   

 

05دراسة الحالة   

 

06دراسة الحالة   

 

07دراسة الحالة   
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 (:01دراسة احلالة )
 التالية: 2020لتكن لديك امليزانية املالية إلحدى املؤسسات اإلقتصادية لسنة 

 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول
 أصول اثبتة:

 قيم معنوية 
 قيم مادية
 قيم مالية

 أصول جارية:
 خمزوانت

 قيم حمققة
 قيم جاهزة

350000 
50000 

200000 
100000 
250000 
100000 

90000 
60000 

 أموال خاصة
 ديون طويلة األجل

 ديون قصرية األجل:
 ديون املوردون

 مسامهات بنكية جارية

200000 
180000 
220000 
200000 

20000 

 600000 جمموع اخلصوم 600000 جمموع األصول
 عن طريق: 2020سنة حتليل الوضعية املالية للمؤسسة خالل املطلوب: 

 حساب مؤشرات التوازن املايل -
 حساب خمتلف رؤوس األموال العاملة -
 التعليق على النتائج املتوصل إليها -

 (:01حل دراسة احلالة )
 العاملة:حساب مؤشرات التوازن املايل وخمتلف رؤوس األموال -

 التطبيق العالقة البيان
 30000=350000-380000 أصول اثبتة–أموال دائمة    رأس املال العامل
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-)دق أ–خمزوانت +قيم حمققة  إحتياجات رأس املال العامل
 مسامهات بنكية(

100000+90000-(220000-
20000(=)10000) 

 مسامهات بنكية -ق ج اخلزينة
BFR-FR 

60000- 20000=40000 
30000-(10000=)40000 

 (150000=)350000-200000 أصول اثبتة-أموال خاصة   اخلاص رأس املال العامل

 400000=220000+180000 مج الديون= دط م أ+د ق أ  األجنيب  رأس املال العامل

 250000 مج األصول املتداولة   اإلمجايل رأس املال العامل

 إليها:التعليق على النتائج املتوصل  -
وهي أحسن وضعية إبعتبار أن األموال الدائمة متول االصول الثابتة : 0<رأس املال العامل-

 املايل للمؤسسة يف وضعية توازن مايل دائم(.ابإلضافة إىل جزء من األصول املتداولة ) اهليكل 
مما يعين أن األموال اخلاصة متول جزء من األصول الثابتة، : 0>رأس املال العامل اخلاص-

يعين أن املؤسسة تعتمد يف متويل أصوهلا الثابتة واملتداولة على األموال اخلاصة ابإلضافة إىل د ط 
م أ، وهو حل مقبول مادام أن هناك جتانس وتوافق بني آجال إستحقاق هذه الديون والعائد 

بار أن اإلعتماد املتوقع نتيجة إستخدامها يف متويل األصول الثابتة ، إال أنه ليس احلل األمثل إبعت
اليت تتحملها األجل يؤدي إىل زايدة األعباء والتكاليف على الديون حىت ولو كانت طويلة 

 املؤسسة نتيجة إستخدامها للديون.
يعين هناك فائض يف السيولة النقدية، وهي وضعية حسنة إال أهنا ليست الوضعية : 0<اخلزينة-

إستغالهلا لتعظيم مداخيل املؤسسة وللوصول إىل  املثلى ألهنا تدل على وجود أموال معطلة ميكن
دج عن 40000الوضعية املثلى ميكن للمؤسسة إما ختفيض حجم رأس املال العامل مبقدار 

طريق ختفيض حجم األموال الدائمة )أموال خاصة أو د ط م أ عن طريق التسديد املسبق هلا( ، 
تات جديدة خاصة تثبيتات مادية ومعنوية أو الزايدة يف حجم األصول الثابتة عن طريق شراء تثبي
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دج إما بزايدة حجم املخزوانت أو 40000، أو رفع حجم إحتياجات رأس املال العامل مبقدار 
 احلقوق أو ختفيض حجم الديون ق أ.

ميكن القول أن الوضعية املالية للمؤسسة حسنة إال أنه يتعني عليها التقليل من إعتمادها على  -
 متويل أصوهلا الثابتة واملتداولة ، كما يتوجب على املؤسسة إستغالل وتوظيف الديون بنوعيها يف

عن طريق تنفيذ احللول السابقة الذكر من أجل تعظيم عوائدها الفائض احملقق يف السيولة النقدية 
  ويف نفس الوقت تقليل التكاليف.

 :02دراسة احلالة 

 :31/12/2014القطاع بتاريخ من نفس  2وص 1اجلدول ادانه ميثل ميزانيت املؤسست

 اخلصوم األصول
 املبالغ البيان املبالغ البيان

  2السنة 1السنة  2السنة  1السنة 
 أصول اثبتة

 قيم استغالل                                      
 قيم حمققة
 قيم جاهزة

3800000 
2200000 
1400000 

60000080 

4200000 
3000000 
2000000 
1800000 

 أموال خاصة
 د.ط.م.آ

 د.ق.آ

4000000 
1800000 
2200000 

5000000 
4100000 
1900000 

 11000000 8000000 اجملموع 11000000 8000000 اجملموع

 املطلوب:
 ابستخدام: 2،ص1يت املؤسستني صقارن بني ميزاني

نسبة االستقاللية النسب املالية الرئيسية التالية ) نسبة التمويل الذايت، نسبة التمويل الدائم،  -1
 املالية،  نسبة السيولة احلالية(؛

 رؤوس األموال العاملة. -
 ما هي السنة اليت توجد فيها املؤسسة يف أحسن وضعية مالية؟ -2

 ني:املقارنة بني امليزانيت - :02دراسة احلالة حل 
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 إستخدام أهم النسب: -

 املقارنة إبستخدام رؤوس األموال العاملة: -
 املؤسسات                  

 رؤوس األموال العاملة
 2املؤسسة ص 1املؤسسة ص

 ر م ع دائم
 ر م ع خاص
 ر م ع إمجايل
 ر م ع أجنيب

2000000 
200000 

4200000 
4000000 

4900000 
800000 

6800000 
6000000 

 التعليق على النتائج: -
حيث  ،كال املؤسستني يف  دائم موجب هذه النسبة تدل على أن هناك رأس مال عامل : 1ن 

مما يدل على أن األموال  2يف املؤسسة ص 2وجتاوزت  1جتاوزت الواحد يف املؤسسة ص
 .الدائمة تغطي األصول الثابتة ويبقى فائض كهامش أمان

كل األموال الثابتة ويبقى فائض تغطي   اصةأي أن األموال اخل املؤسستنيموجبة يف : 2ن 
 يستخدم يف تغطية األصول املتداولة مما يدل على وجود رأس مال عامل خاص موجب .

 السنوات           
 النسب

 2السنة  1السنة 

 دائمن التمويل ال -
 
 اصتمويل اخلن ال -
 ن اإلستقاللية املالية -
 
 
 ن اخلزينة احلالية -
 

5800000     =1.53 
3800000 
4000000  =1.05 
3800000 
4000000    =1 
4000000 

   
600000    =0.27 

2200000 

9100000     =2.16 
4200000 
5000000    =1.19 
4200000 
5000000    =0.69 
6000000 

 
1800000   =0.94 
1900000 
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 .2أحسن من املؤسسة ص 1للمؤسسة صهذه النسبة تدل على أن اإلستقاللية املالية : 3ن 
أحسن من املؤسسة  1املؤسسة صموال اجلاهزة يف هذه النسبة تدل على أن إستغالل األ: 4ن 
 .2ص

 .أحسن حتكم يف التسيري 1أن املؤسسة صعلى ضوء هذا التحليل اخلالصة: 
 :03 دراسة احلالة

 :31/12/2019إليك امليزانية ملؤسسة "األمل" يف 

ــــول ق  اخلصوم م.صق  إ/م م.إق  األصـ
 م.ص

 تثبيتات معنوية
 تثبيتات مادية

 ماليةتثبيتات 
 خمزوانت

 العمالء واحلساابت امللحقة
 (1)مدينون اخرون

 الصندوقالبنك و 

80 
1000 

400 
320 
331 

27 
2 

60 
300 

50 
20 
30 

- 
- 

20 
700 
350 
300 
301 

27 
02 

 

 ال املرأس 
 حتياطاتاإل

 دورةنتيجة ال
 مؤوانت األخطار والتكاليف

 (2)الديون البنكية

 ن واحلساابت امللحقةوردو امل
 آخروندائنون 

 إعتمادات بنكية جارية

500 
100 

60 
32 

820 
170 

12 
6 

 1700 جمموع اخلصوم 1700 460 2160 جمموع األصول
 مدينون آخرون تتمثل يف التسبيقات على األرابح واألعباء املقيدة سلفا (1)
 ( متضمنة إعتمادات بنكية جارية2)
 املعاينة مسبقا( دائنون آخرون متثل الضرائب على األرابح والنواتج 3)

 املطلوب:
 إعداد امليزانية الوظيفية علما أن نتيجة الدورة احملققة ختصص كليا كإحتياطات -1
 حساب راس املال العامل الوظيفي -2
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فكك اإلحتياجات يف رأس املال العامل إىل جزء متعلق ابإلستغالل وجزء متعلق خبارج  -3
 اإلستغالل

 عامل اإلمجايل واخلزينةحساب اإلحتياج يف رأس املال ال -4
علق عن وضعية املؤسسة مع إقرتاح جمموعة من احللول لتجاوز العسر املايل الذي تعاين  -5

 منه.
 :03حل دراسة احلالة 

 امليزانية الوظيفية: - 

 املبالغ املوارد املبالغ اإلستخدامات
 :ثابتةاإلستخدامات ال

 تثبيتات معنوية
 تثبيتات مادية
 تثبيتات مالية

 إستخدامات اإلستغالل:
 خمزوانت

 العمالء واحلساابت امللحقة
 إستخدامات خارج اإلستغالل:

 نمدينون اخرو 
 إستخدامات اخلزينة:

 الصندوقالبنك و 

1480 
80 

1000 
400 
651 
320 
331 

27 
27 

2 
2 

 املوارد الدائمة:
 ال املرأس 

 حتياطاتاإل
 مؤوانت األخطار والتكاليف

 إهتالكات ومؤوانت
 البنكيةالديون 

 موارد اإلستغالل:

 ن واحلساابت امللحقةوردو امل
 موارد خارج اإلستغالل:

 دائنون آخرون
 موارد اخلزينة:

 إعتمادات بنكية جارية

1952 
500 
160 

32 
460 
800 
170 
170 

12 
12 
26 
26 

 2160 اجملموع 2160 اجملموع
 حساب رأس املال العامل الوظيفي:  -

ngFR 472=1480-1952إستخدامات اثبتة= –= موارد دائمة 
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 اإلحتياج يف رأس املال العامل: -3
 موارد اإلستغالل -إستخدامات اإلستغاللاإلحتياج يف رأس املال العامل لإلستغالل= -

                            =651-170=481 
 

موارد  -اإلستغاللخارج إلستغالل=إستخدامات خارج ااإلحتياج يف رأس املال العامل  -
 15=12-27= اإلستغاللخارج 

 :TNو  gBFRحساب  -
gBFR  =eBFR +heBFR =481+15=496 

TN موارد اخلزينة–= إستخدامات اخلزينة 
       =2-26=-24 

 التعليق على وضعية املؤسسة: -
نالحظ أن اخلزينة سالبة واملؤسسة غري متوازنة ماليا فهي تواجه خماطر العسر املايل ، وميكن 

 حتسني مستوى اخلزينة الصافية إبتباع اإلجراءات التالية: 
 الرفع من مستوى رأس املال العامل الصايف اإلمجايل : وذلك بـ: -1

احلصول على قروض طويلة ومتوسطة الرفع يف مستوى املوارد الدائمة: برفع رأس املال و/أو  -
 األجل.

التخفيض من مستوى اإلستخدامات الثابتة: ابلتنازل عن بعض التثبيتات خصوصا تلك اليت  -
 ليس هلا إرتباط مباشر ابلنشاط األساسي للمؤسسة.

 التخفيض من مستوى اإلحتياج يف رأس املال العامل اإلمجايل: وذلك بـ: -2
إلستغالل عرب تسريع معدل دوران املخزون وتقليص آجال الرفع من مستوى إستخدامات ا -

 دفع العمالء أو الدفع نقدا.
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التعامل مع املوردين الذين مينحون آجال دفع أطول التخفيض من مستوى موارد اإلستغالل: -
 للمؤسسة.
 :04دراسة احلالة 

I- 2018إليك العمليات اليت قامت هبا مؤسسة " السالم" خالل سنة: 
 مباليني الديناراتاملبالغ 

 املبالغ العمليات
 وحدة 2000 إنتاج السنة

 دج 160 كلفة املواد األولية للوحدة املنتجة
 دج 30 مصاريف املستخدمني لوظيفة اإلنتاج للوحدة املنتجة 
 دج 30 خمصصات اإلهتالكات لوظيفة اإلنتاج للوحدة املنتجة

 0 املخزون األويل من املنتجات التامة
 وحدة 1800 السنة مبيعات

 400 سعر البيع الوحدوي
 دج 30000 مصاريف املستخدمني لوظيفة اإلدارة

 دج15000 مصاريف املستخدمني للوظيفة التجارية
 دج98000 اخلدمات اخلارجية للوظيفة اإلدارية
 دج 12000 الضرائب والرسوم للوظيفة اإلدارية

 دج110000 مصاريف عملياتية أخرى
 دج11500 اإلهتالكات للوظيفة اإلداريةخمصصات 

 دج25000 املصاريف املالية
 ٪25 الضريبة على أرابح الشركات

 املطلوب:      
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 ؛إعداد جدول حساابت النتائج حسب الطبيعة -  1      
 ؛حساب معدل القيمة املضافة -2      
األصول ¾ متثل  دج وألموال اخلاصة1000000إذا علمت أن األصول اإلقتصادية= -3     

 اإلقتصادية، أحسب نسب املردودية.
- II 2018إليك العمليات اليت قامت هبا مؤسسة " السالم" خالل سنة: 

 املبالغ العمليات
 101500 إنتاج مباع
 17500 إنتاج خمزن
 7500 إنتاج اثبت

 80000 مواد ولوازم مستهلكة
 11500 مصاريف الصيانة

 20000 إعاانت اإلستغالل
 17500 أقساط اإلهتالكاتواملؤوانت وخسائر القيمة

 6500 مؤوانت مسرتجعة
 23000 أعباء املستخدمني

 13500 ضرائب ورسوم
 24500 أعباء إستغاللية أخرى
 23000 نواتج إستغاللية أخرى

 10000 فوائد مدفوعة
 17000 فوائد األسهم والسندات

 7500 خسائر الصرف
 6200 أعباء إستثنائية
 5950 نواتج إستثنائية

 600 الضرائب على النتيجة
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إعداد جدول حساابت النتائج حسب الوظيفة للمؤسسة مع العلم أن جدول التوزيع الوظيفي  -املطلوب:
 ألعباء اإلستغالل كان على النحو التايل:

الوظيفة  وظيفة اإلنتاج وظيفة الشراء أعباء اإلستغالل
 التجارية

 الوظيفة اإلدارية

خدمات خارجية 62-61ح/
 وإستهالكات أخرى

 100٪   

 ٪30 ٪10 ٪40 ٪20 مصاريف املستخدمني 63ح/
 ٪20 ٪40 ٪30 ٪10 ضرائب ورسوم 64ح/
خمصصات  68ح/

اإلهتالكاتواملؤوانت وخسائر 
 القيمة

5٪ 60٪ 20٪ 15٪ 

 
 :04دراسة احلالة حل 

 وحدة 2000إنتاج السنة =
 وحدة 200= 1800-2000= خمزنإنتاج 

 دج 44000= 220 ×200=            
 دج720000=400×1800رقم األعمال= 

 دج320000= 160×2000مشرتايت مستهلكة= 
 مصاريف املستخدمني هي أجور إنتاج+ أجور إدارية وجتارية

 دج105000=30000+15000+(30×2000= )        
+ (30×2000)خمصصات اإلهتالكات هي: إهتالكات إنتاج+ إهتالكات خارج إنتاج=

 دج71500=11500
 دج.5625=0.25×22500ضرائب على األرابح=

 

 املبالغ البيان
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                    16875                                     
    0.023=                            املردودية التجارية=     

        720000                         
         16875      

 0.0225 =                             املردودية املالية=  
 750000 

 

 رقم األعمال 70
 إنتاج خمزن 72

720000 
44000 

 764000 إنتاج السنة املالية
 مشرتايت مستهلكة 60
 خدمات خارجية 62

320000 
98000 

 418000 إستهالك السنة املالية
 346000 القيمة املضافة لإلستغالل

 أعباء املستخدمني 63
 ضرائب ورسوم 64

105000 
12000 

 229000 الفائض اإلمجايل لإلستغالل
 منتوجات عملياتية أخرى 75
 أعباء عملياتية 65
 خمصصات اإلهتالكاتواملؤوانت 68

/ 
110000 

71500 
 47500 النتيجة العملياتية

 منتوجات مالية 76
 أعباء مالية 67

/ 
25000 

 (25000) ماليةنتيجة 
 22500 نتيجة عادية قبل الضرائب

 5625 ضرائب على النتائج 69
 16875 ن الصافية لألنشطة العادية

 16875 صايف نتيجة السنة املالية
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      229000                                  
 0.0229 =                               املردودية اإلقتصادية=

 1000000 
 

   346000  
     0.45 =                         معدل القيمة املضافة=  

                               764000              
II- :إكمال جدول التوزيع الوظيفي ألعباء اإلستغالل 

الوظيفة  اإلنتاجوظيفة  وظيفة الشراء أعباء اإلستغالل
 التجارية

 الوظيفة اإلدارية

خدمات خارجية 62-61ح/
 وإستهالكات أخرى

- 11500 - - 

مصاريف  63ح/
 املستخدمني

4600 9200 2300 6900 

 2700 5400 4050 1350 ضرائب ورسوم 64ح/
خمصصات  68ح/

اإلهتالكات واملؤوانت 
 وخسائر القيمة

875 1050 3500 2625 

 12225 11200 35250 6825 اجملموع
 -تكلفة املبيعات= مواد أولية مستهلكة + جمموع أعباء وظيفة الشراء+ جمموع أعباء وظيفة اإلنتاج

 74ح/– 73ح/– 72ح/
 77075= 20000-7500-17500-35250+6825+80000ت املبيعات= 

 املبالغ البيان
 رقم األعمال 70

 تكلفة املبيعات
101500 

77075 
 24425 اهلامش اإلمجايل
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 :05دراسة احلالة - 

 من خالل املعلومات املستخرجة من امليزانيتني ملؤسسة األمل وبعض املعلومات اإلضافية :
 قدم جدول التمويل -
 أحسب التغري يف رأس املال العامل الصايف اإلمجايل؟ -

 :2014-12-31 امليزانية بتاريخ
ــــول  م.صق  اخلصوم م.صق  إ/م م.إق  األصـ

 نواتج إستغاللية أخرى
 تكاليف جتارية

 أعباء إدارية
 أعباء إستغاللية أخرى

ة إسرتجاعات عن خسائر القيم
 واملؤوانت

23000 
11200 
12225 
24500 

6500 

 6000 النتيجة العملياتية
 منتوجات مالية 76
 أعباء مالية 67

17000 
17500 

 5500 نتيجة عادية قبل الضرائب
 600 ضرائب على النتائج 69

 4900 ن الصافية لألنشطة العادية
 منتوجات غري عادية 77
 أعباء غري عادية 67

5950 
6200 

 4650 صايف نتيجة السنة املالية
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 أصول غري جارية
 أراضي
 مباين

 جتهيزات تقنية     
 سندات املسامهة
 أصول جارية

 خمزوانت
 مدينوا اإلستغالل
 مدينون اخرون

 الصندوق

993125 
111000 
600000 

40125 
242000 
904900 
545000 
241000 

21000 
97900 

 
- 

450000 
17596 
65133 

 
16350 
4230 
1980 

- 
 

460396 
111000 
150000 
22529 

176867 
882340 
528650 
236770 
19020 
97900 

 

 أموال خاصة
 رأس مال الشركة

 إحتياطات
 النتيجة الصافية
 قروض بنكية

 
 خصوم جارية

 املخزون موردو
 ةسلفات مصرفي

1076136 
700000 
150000 
126136 
100000 

 
266600 
224600 

42000 
 

 1342736 جمموع اخلصوم 1342736 555289 1898025 جمموع األصول
 :2015-12-31 امليزانية بتاريخ

ــــول  م.صق  اخلصوم م.صق  إ/م م.إق  األصـ
 أصول غري جارية

 أراضي
 مباين

 جتهيزات تقنية     
 سندات املسامهة
 أصول جارية

 خمزوانت
 مدينوا اإلستغالل
 مدينون اخرون

 الصندوق

1188900 
287000 
600000 

59900 
242000 
791440 
510000 
197000 

15800 
68640 

 
- 

474000 
17588.20 

135879.66 
 

16700 
3090 
2500 

- 
 

561432.14 
287000 
126000 

42311.80 
106120.34 

769150 
493300 
193910 
13300 
68640 

 

 أموال خاصة
 رأس مال الشركة

 إحتياطات
 النتيجة الصافية
 قروض بنكية

 
 خصوم جارية
 موردو املخزون
 ةسلفات مصرفي

1161087.14 
700000 
250000 

131087.14 
80000 

 
169495 
147995 

21500 
 

 1330582.14 جمموع اخلصوم 1330582.14 649757.86 1898025 جمموع األصول
 اإلضافية:املعلومات 

 هي كالتايل: 2014ختصيص نتيجة سنة  -1
 دج100000اإلحتياطات  -
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 توزيع الرصيد -
 دج96738.86:  31/12/2015خمصصات اإلهتالكات يف  -2
 دج1954: 31/12/2015خمصصات املؤوانت يف  -  
 دج2224: 31/12/2015اإلسرتجاعات على املؤوانت يف  - 

دج، مت شراؤها بـ  5700جتهيزات تقنية بسعر على  2015تنازلت املؤسسة خالل السنة -3
 دج.2000دج ، اإلهتالك املطبق قدر بـ 9050

 . 2014دج مت حتريره خالل السنة 17000قرض جديد مببلغ -4
 :05حل دراسة احلالة 

 جدول التغريات: -1

 التغري 2015 2014 اخلصوم التغري 2015 2014 األصول

 أصول غري جارية
 أراضي
 مباين

 تقنية جتهيزات 
 سندات املسامهة
 أصول جارية

 خمزوانت
مدينوا 

 اإلستغالل
 مدينون اخرون

 الصندوق    

 
111000 
600000 

40125 
242000 

 
545000 
241000 

21000 
97900 

 
287000 
600000 

59900 
242000 

 
510000 
197000 

15800 
68640 

 
176000 

- 
19775 

- 
 
(35000) 
(44000) 
(5200) 
(29260) 

 أموال خاصة
 رأس مال الشركة

 إحتياطات
 النتيجة الصافية

 و مإهتالكات 
 قروض بنكية
 خصوم جارية
 موردو املخزون

 ةمصرفي سلفات

 
700000 
150000 
126136 
555289 
100000 

 
224600 

42000 
 

 
700000 
250000 

131087.14
649757.86 

 
800000 

 
147995 

21500 

 
- 

10000 
4951.14 
94468.86 

 
(20000) 
 
(76605) 
(20500) 

 82315 1980340 1898025 اجملموع 82315 1890340 1898025 اجملموع
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 جدول املوارد واإلستخدامات: -2

 املبالغ املوارد املبالغ اإلستخدامات

 أراضي
 مباين

 جتهيزات تقنية
 قروض بنكية

 موردو املخزون
 سلفات مصرفية

176000 
- 

19775 
20000 
76605 
20500 

 إحتياطات
 نتيجة الدورة

 إهتالكات ومؤوانت
 خمزوانت

 مدينو اإلستغالل
 مدينون آخرون

 الصندوق

100000 
4951.14 

94468.86 
35000 
44000 

5200 
29260 

 312880 اجملموع 312880 اجملموع

 قدرة التمويل الذايت:  -
 7050=2000-9050ق م ص=

-5700النقص يف القيمة=
7050(=1350) 

 
 
 
 جدول التمويل )اجلزء العلوي(:-

 املبالغ املوارد الثابتة املبالغ اإلستخدامات الثابتة
 األرابح املوزعة خالل الدورة

 تثبيتاتإرتفاع ال
 تسديد الديون املالية

26136 
204825 

37000 

 قدرة التمويل الذايت
 التنازل على التثبيتات

 الديون املالية

228906 
5700 

17000 

 املبالغ البيان
 نتيجة السنة

 خمصصات إهتالكات
 مؤوانت

 إسرتجاع املؤونة
 النقص يف القيمة

131087.14 
96738.86 

1954 
(2224) 

1350 
 228906 اجملموع
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 251606 اجملموع 267961 اجملموع

ngΔFR اإلستخدامات الثابتة–= املوارد الثابتة 
 دج (16355)=251606-267961=          

 26136=100000-126136التغري يف اإلحتياطات= –األرابح املوزعة= النتيجة 
اإلرتفاع يف التثبيتات=التغري يف األراضي+ التغري يف ت تقنية= 

176000+19775+9050=204825 
 تسديد القروض-+الزايدة يف القروض2014=قروض بنكية 2015قروض بنكية 

 37000=80000-17000+100000التسديد=
 جدول التمويل )اجلزء السفلي(:-

 املبالغ موارد اإلستغالل املبالغ إستخدامات اإلستغالل
 خزوانتوردو املم

 
 خمزوانت 76605

 اإلستغالل مدينو
35000 
44000 

 79000 اجملموع 76605 اجملموع
EXΔBFR =موارد اإلستغالل-إستخدامات اإلستغالل 

 دج (2395)=76605-79000=             
إستخدامات خارج 

 اإلستغالل
 املبالغ موارد خارج اإلستغالل املبالغ

 5200 مدينون آخرون - -
 5200 اجملموع 0 اجملموع

hex ΔBFR = موارد خارج اإلستغالل-اإلستغاللخارج إستخدامات 
 دج (5200)=0-5200=               

ΔBFR =(2395)+(5200)=(7595) دج 
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 املبالغ موارد اخلزينة املبالغ إستخدامات اخلزينة
 29260 الصندوق 20500 سلفات مصرفية

 29260 اجملموع 20500 اجملموع
ΔTN موارد اخلزينة-= إستخدامات اخلزينة 
 دج (8760)= 20500-29260=        

ngΔFR=  ΔBFR +ΔTN 
 .دج(16355)=(8760)+ (7595)=            

 :06دراسة احلالة 
مث أتكــد مــن  جــدول تــدفقات اخلزينــة ابلطريقــة املباشــرةابالعتمــاد علــى املعطيــات التاليــة، قــدم 

 .أنشطة االستغالل ابستعمال الطريقة الغري مباشرةصحة مبلغ اخلزينة املتأتية من 
 (2016أوال : امليزانية اخلتامية للسنة )
 اخلصوم األصول

االهتالكات و  القيمة االمجالية البيان
 م

القيمة 
 الصافية

 املبالغ البيان

 776 راس املال 800 200 1000 تثبيتات مادية
 64 احتياطات 100  100 تثبيتات مالية

 400 نتيجة صافية 50  50 خمزوانت
 700 ديون مالية طويلة االجل 180  180 زابئن

 100 موردين 1000  1000 خزينة االصول
 90 املستخدمون، أجور مستحقة    

 2130 جمموع اخلصوم 2.130 200 2.330 جمموع االصول

 (2017للسنة )اثنيا : امليزانية اخلتامية 
 

 اخلصوم األصول
 املبالغ البيانالقيمة  االهتالكات و م القيمة االمجالية البيان



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-162- 
 

 الصافية
 776 راس املال 2300 700 3000 تثبيتات مادية
تثبيتات مالية 

 )اقراض(
 164 احتياطات 20  20

 500 نتيجة صافية 60 40 100 خمزوانت
 900 االجلديون مالية طويلة  70 10 80 زابئن

 170 موردين 110  110 خزينة االصول
 50 املستخدمون، أجور مستحقة    

 2.560 جمموع اخلصوم 2.560 750 3310 جمموع االصول

 :  2017اثلثا : جدول حساابت النتائج للسنة 
 املبالغ البيان

 1500 املبيعات السنوية
 500 إعاانت االستغالل 
 200 مشرتايت املستهلكة

 100 خدمات خارجية
 300 مصاريف املستخدمني

 40 ضرائب و رسوم
 1360 = اهلامش االمجايل لالستغالل

 600 ( و.ن خاصة ابصول الستغالل 50منها خمصصات االهتالكات و املؤوانت و خسائر القيمة )
 20 فوائض القيمة على التنازل على التثبيتات املادية

 780 = النتيجة العملياتية
 100 مصاريف مالية

 680 = النتيجة العادية قبل الضريبة
 136 الضريبة على االرابح

 544 = النتيجة العادية بعد الضريبة
 44 مصاريف استثنائية 

 500 = النتيجة الصافية 
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 رابعا : معطيات أخرى 
و.ن، جمموع االهتالكات اخلاصة  500مت التنازل على تثبيت مادي وحيد قيمة شرائه  

 و.ن. 470و.ن، أما سعر بيعه فكان  50ابألصل 
 2017و.ن يف السنة  100مت تسديد ديون مالية طويلة االجل مستحقة بقيمة  
 2017مل يتم رفع التثبيتات املالية يف السنة   
 .2017إعاانت االستغالل كلها متعلقة ابلسنة  

 :  06ل دراسة احلالةح

 طريقة احلساب املبلغ البيان
 اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية: تدفقات أموال

 التحصيالت املقبوضة من الزابئن:
 املبيعات

 التغري يف حساب الزابئن -
 +إعاانت اإلستغالل

 
2100 
1500 

-100 
500 

 
 

1500 
(80-180) 
+500 

 املبالغ املدفوعة للموردين:
 املشرتايت السنوية

 التغري يف حساب املوردين-
 +خدمات خارجية

280 
250 

70 
100 

 +إستهالك 2+مدخالت=مخ1مخ

 200+100+مشرتايت=50
(170-100) 

100 
 املبالغ املدفوعة للمستخدمني:

 مصاريف املستخدمني
 التغري يف حساب العمال -

 +ضرائب ورسوم

380 
300 

-40 
40 

 
300 

(50-90) 
40 
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 الفوائد واملصاريف املالية األخرى-
 الضرائب على النتائج املدفوعة -

 اخلزينة املتأتية من األنشطة غري العادية: تدفقات
 مصاريف إستثنائية -

100 
136 

 
44 

 مباشرة من جدول حساابت النتائج

 1160=44-136-100-380-280-2100= تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة اإلستغالل
 حتصيالت عن عمليات التنازل عن القيم املادية الثابتة

 اثبتة ماديةتسديدات حليازة قيم  -
 اإلرتفاع يف التثبيتات املالية-

 +اإلخنفاض يف التثبيتات املالية

470 
2500 

00 
80 

 أنخذ سعر البيع
(3000-1000+)500 
 
(100-20+)0 

 1950-=80+2500-470اخلزينة املتأتية من دورة اإلستثمار= 
 توزيع األرابح -

 + اإلقرتاضات
 تسديد الديون -

300 
300 
100 

 التغري يف اإلحتياطات – 12ح/
400-(164-64) 

(900-700+)100 

 100-=100-300+300-اخلزينة املتأتية من دورة التمويل= 

 100-1950-1160 890- التغري يف اخلزينة

 خزينة اخلصوم -خزينة األصول 1000 اخلزينة الصافية عند إفتتاح الدورة

  110 اخلزينة الصافية عند إختتام الدورة
  890- يف اخلزينةالتغري 

 الطريقة غري املباشرة: -

   تدفقات اخلزينة املتأتية من اإلستغالل:
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 النتيجة الصافية
 + اإلهتالكات وخسائر القيمة

 تغري املخزوانت -
 + تغري الزابئن

 تغري  املوردين والديون األخرى
 تغري املستخدمون

 فائض قيمة التنازل عن التثبيتات املادية

500 
550 

-10 
+110 
+70 
-40 
-20 

 
600-50 

(100-50)-40 
(80-180)-10 
(170-100) 
(50-90) 

470-(500-50) 

 1160=20-40-70+110+10-550+500التدفقات املتأتية من اإلستغالل=

 :07دراسة احلالة 
I- تريد مؤسسة األمان اخلاصة بنقل املسافرين فتح خط جديد، وهلذا الغرض تريد شراء حافلة

، هتتلك هذه ٪17غري قابلة لإلسرتجاع= TVA( ، HTدج ) 10000000جديدة مببلغ 
 سنوات 5احلافلة بطريقة اإلهتالك اخلطي الثابت ملدة 

 يتطلب إستعمال احلافلة حتمل أعباء إضافية وحتقيق منتوجات موضحة يف اجلدول التايل:
 اجملموع 5 4 3 2 1 السنوات

 25000000 4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 املنتوجات املقبوضة
 9000000 2400000 2100000 1800000 1500000 1200000 األعباء املدفوعة

 املطلوب:
 حساب تكلفة حيازة احلافلة -1
 ٪25إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية للخزينة ، علما أن الضريبة على األرابح  -2
 بطريقتني. CAFحساب قدرة التمويل الذايت -3
II-      مشروعA  سنوات. 4، ومدة حياته 800تكلفته االستثمارية 
 .A، استنتج القيمة احلالية الصافية للمشروع 1,18علما أن مؤشر الرحبية للمشروع  -1
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، استنتج معدل اخلصم 297,80علما أن التدفقات النقدية السنوية اثبتة وتساوي  -2
 لصافية.)تكلفة رأس املال( املستخدم يف حساب القيمة احلالية ا

 مربح؟ A، هل يبقى املشروع %20إذا ارتفعت تكلفة رأس املال إىل  -3
سنوات،  4، مدة احلياة 1000له اخلصائص التالية: رأمسال املستثمر  Bمشروع آخر  -4

، والقيمة املتبقية يف هناية حياة املشروع 70، 300، 400، 600التدفقات النقدية الصافية: 
 معدومة. أي املشروعني أفضل.

، أحسب هذا املعدل 1ا ميثل معدل اخلصم الذي يساوي عنده مؤشر الرحبية ماذ -5
 .Bو   Aللمشروعني

، أحسب %12املؤسسة ترغب يف استثمار التدفقات النقدية للمشروعني مبعدل فائدة  -6
القيمة احلالية الصافية اإلمجالية ودليل الرحبية اإلمجايل ومعدل العائد الداخلي اإلمجايل. أي 

 .Bأم   Aأفضل عندئذاملشروعني 
 :07حل دراسة احلالة 

 I-1 .( تكلفة حيازة اآللة = مثن الشراءHT) TVA+ =10000000 +10000000×17٪ 
 دج 11700000=                        

 إعداد جدول التدفقات النقدية الصافية للخزينة: -2
 اجملموع السنوات البيان الرقم

1 2 3 4 5 
 25000000 4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 النواتج احملصلةرقم األعمال أو  1

 9000000 2400000 2100000 1800000 1500000 1200000 األعباء املدفوعة )املسددة( 2

 11700000 2340000 2340000 2340000 2340000 2340000 املخصصات لإلهتالكات 3

 20700000 4740000 4440000 4140000 3840000 3540000 جمموع األعباء 4

 4300000 740000- 60000 860000 1660000 2460000 النتيجة قبل الضرائب 5

 1260000 - 15000 215000 415000 615000 ٪25الضريبة على األرابح  6

 3040000 740000- 45000 645000 1245000 1845000 النتيجة الصافية للمشروع 7
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 دج2340000سنوات=  5٪11700000(= 3للحافلة )قسط اإلهتالك السنوي 
 بطريقتني: CAFحساب قدرة التمويل الذايت  -3

 CAFقدرة التمويل الذايت  السنوات
 CAF ( =1)-(2+6)الطريقة الثانية:  CAF ( =3(+)7)الطريقة األوىل: 

1 2340000+1845000=4185000 6000000-
(1200000+615000=)4185000 

2 2340000+1245000=3585000 5500000-
(1500000+415000=)3585000 

3 2340000+645000=2985000 5000000-
(1800000+215000=)2985000 

4 2340000+45000=2385000 4500000-
(2100000+15000=)2385000 

5 2340000-740000=1600000 4000000-2400000=1600000 
-25000000 14740000=3040000+11700000 اجملموع

(9000000+1260000=)14740000 
II- حساب القيمة احلالية الصافية للمشروعA 

A : I0= 800 ; n= 4 ; IPA= 1.18 
  

تدفق نقدي اثبت على مدى   CF = 297.80(         ( حساب معدل اخلصم )معدل التحيني2
 ) األربع سنوات( Aعمر املشروع 

 

 

 

 % i= 10: جند 04من اجلدول املايل رقم 

IPA= 
VANA 

I0 
+1 IPA – 1= 

VANA 

I0 
VANA = (IPA-1). I0 = ( 1.18 – 1).800 = 144. 

= = 

i 

نتظمةلدينا يف حالة التدفقات النقددية امل  VANA  = CF 
1 – (1+i)-n 

i 
- I0 

1 – (1+i)-n VANA + I0 

CF 

144 + 800 

297.80 
= 3.1699 = 3.17 

 n= 4لدينا 
1 – (1+i)- 4  

i 
= 3.17 
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 مقبول؟  A: هل يبقى املشروع %20إىل  %10( ارتفاع معدل اخلصم )التحيني ( من 3
 ، علما أن التدفقات النقدية منتظمةi= 20%اجلديدة مبعدل اخلصم  VANحساب 

 

تغطية تكبفة رأس املال  ، فاملشروع مرفوض، ألنه مل يعد يستطيعi= 20%عند  0AVAN>مبا أن 
 . %20اجلديدة 

   Bو A( املقارنة بني املشروعني 4
B : I0= 1000 ; n= 4 ; CFt= 600 ; 400 ; 300 et 70. i= 10 % 

ر مؤشر الرحبية مبا أن املشروعان هلما تكلفة استثمارية خمتلفة وعمر اقتصادي متماثل، لذا نستعمل معيا
 للمقارنة بينهما: 

   B، إذن حنسب مؤشر الرحبية للمشروع Aمؤشر الرحبية للمشروع  مبا أننا نعرف
 
VANB= ∑CFt(+i)-t – I0 = 600(1.10)-1 + 400(1.10)-2 +300(1.10)-3 

+70(1.10)-4 -1000= 149.23 > 0 
 
 

 .A، إذن املشروع األفضل هو B> IP AIP، ومبا أن AIP 1.18 =ولدينا: 

 i  
i n 0%  1%  2%   3% ………………. 10% 11%  12% …….. 

1   2   3   4   5
   6   7 

…
.. 

n=4 3.17 

1 – (1+i)-n 

i 

و  i[ من أجل i n-(1+i)-1/[، يعطي 4اجلدول املايل رقم 
n  معلومتان، وبـما أننا نعلم قيمة]/i n-(1+i)-1 واليت ]

، .i= 10%، فيمكننا أن جند n= 4و  3.17تساوي 
 3.17، حىت نصل للقيمة n= 4وذلك أبن ندخل أفقيا من 

على   iداخل اجلدول، مث نصعد عموداي حىت حندد قيمة 
 %10السطر العلوي يف اجلدول و هي 

= CF. AVAN 
1 – (1+i)-n 

i 
- I0 = 297.80 

1 – (1.20)-4 

0.20 
- 800 = - 29.07 < 0 

IPB =  BVAN 
I0B 

+ 1 =  
149.23 
1000 

+ 1 = 1.14923 = 1.15 > 1 
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، وهذا ألن الزايدة يف B، فإن املستثمر يفضل املشروع A> VANB VAN : رغم أن مالحظة هامة
(، يف حني أن الزايدة يف التكلفة 5.23: زايدة فقط 144مقارنة بـ  149.23قليلة ) Bالقيمة احلالية لـ 

، 800، بتكلفة استثمارية A(، فاملستثمر يفضل القيام ابملشروع 800مقارنة بـ  1000االستثمارية) 
) B، ميكنه استثماره يف مشروع آخر صغري، سيحقق له ربح أكرب من الربح الزائد يف 200ويبقى له مبلغ 

5.23.) 
 IP = 1( أ. معدل اخلصم الذي حيقق: 5
 

إذن معدل اخلصم الذي حيقق  هو معدل العائد الدخلي، وهو معدل اخلصم الذي تتساوي عند جمموع 
 ومنه القيمة احلالية الصافية معدومة. ،النقدية اخلارجةالتدفقات النقدية الداخلة والتدفقات 

 : Aب( حساب معدل العائد الداخلي للمشروع 
i1= 10%    VAN1= 144 > 0 
i2= 20%    VAN2= - 29.07 < 0  

 
 

 : Bج. حساب معدل العائد الداخلي للمشروع 
i= 10%        VAN= 149.23 >0 
i1 = 20%      VAN1= = 600(1.20)-1 + 400(1.20)-2 +300(1.20)-3 

+70(1.20)-4 -1000= 14.85 > 0 
i2 = 25%      VAN2= = 600(1.25)-1 + 400(1.25)-2 +300(1.20)-3 

+70(1.20)-4 -1000= - 81.72 < 0 
 

 

 

TIRA = i1 + 
(i2 – i1) VAN1 

VAN1 - VAN2 

= 10 + 
(20 – 10) 144 

144 + 29.07 
=18.32% 

TIRB = i1 + 
(i2 – i1) VAN1 

VAN1 - VAN2 
= 10 + 

(25 – 20) 14.85 

14.85 – 81.72 

=20.76% 
                    %20يقع بني  BTIRإذن 

               موجب  1VAN، ألن  %25و
 سالب 2VANو 

IP= 1  
VAN  

I0 

+1 = 1 
VAN  

I0 

=  0 VAN = 0 i = TIR 
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  B، إذن املشروع األفضل حسب معيار معدل العائد الداخلي هو A> TIRB TIRمبا أن 

 مالحظة:
يعطيان نفس االختيار، وهو املشروع  نالحظ أن املعياران: القيمة احلالية الصفية ومعدل العائد الداخلي     

B والسبب أن املشروع ،B  :قارنة ، م400؛ 600يتميز بتدفقات النقدية كبرية يف السنوات األوىل والثانية
أكرب( وأقل خماطرة)  VANأكثر رحبية ) B، وهو جيعل املشروع Aللمشروع  297.80؛ 297.80بـ 

TIR .)أكرب 

  i = 10% r = 12% ;:       % 12( إعادة استثمار التدفقات النقدية بـ 6
السنوية، ذلك ألن يرتكز املفهوم اجلديد للقيمة احلالية الصافية على إعادة استثمار التدفقات النقدية     

املفهوم السابق يفرتض عدم توضيف هذه التدفقات، رغم أهنا تبقى يف خزينة املؤسسة طيلة حياة املشروع، 
وهو مايتناىف مع التسيري املايل احلديث، الذي يرتكز على توظيف الفوائض املالية مقابل عوائد مالية مع 

 .حتمل خماطر االستثمار

 صافية اإلمجاليةأ( حساب القيمة احلالية ال

 t-nCF(1+r)∑= aVالقيمة املكتسبة من إعادة استثمار التدفقات النقدية:  

 القيمة احلالية الصافية اإلمجالية:  

 :Aاملشروع 
Va = 297.80(1.12)3 + 297.80(1.12)2 + 297.80(1.12)1 + 297.80(1.12)0 = 
1423.28 

 بطريقة أخرى: aVمالحظة: ميكن حساب القيمة املكتسبة 
 استثمار تدفقات منتظمة:   القيمة املكتسبة من إعادة

 

 ومنه القيمة احلالية الصافية اإلمجالية:
 

VANG = 
Va 

(1+i)n 
- I0 VANG = 

∑CF(1+r)n-t 

(1+i)n 

 

- I0 

Va = CF (1+r)n - 1 
r 

Va = 297.80 
(1.12)4 - 1 

0.12 
= 1423.28 

VANGA =  
 1.104 

1 [ 297.80(1.12)3 + 297.80(1.12)2 + 297.80(1.12)1 + 297.80(1.12)0 ] - 800= 172.12 
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 :Bاملشروع 
 

 

 

 

 

 : %12القيمة املكتسبة من إعادة استثمار التدفقات مبعدل 
= 1750.71 3 + 70(1.12)3 300(1.12)+ 3 + 400(1.12)3 = 600(1.12)aV 

  
 

 VANGحسب معيار  ، إذن املشروع األفضلA> VAN BVANاملفاضلة بني املشروعني: مبا أن 
 Bهو 

                                                              IPGب( مؤشر الرحبية اإلمجايل 
 

 Aهو  IPGحسب معيار  ، إذن املشروع األفضلB> IPG AIPGاملفاضلة بني املشروعني: مبا أن 

 TIRGج( معدل العائد الداخلي اإلمجايل 
 

  

  

0 1 2 3 4 

600 400 300 70 -1000 
600(1.12)4-1 = 842.95 
400(1.12)4-2 = 501.76 
300(1.12)4-3 = 336 
70(1.12)4-4 = 70 

Va = 1750.71 
1750.71 
1.104 -1000 

VANGB= 195.76 

%10خصم ) تحيين ( بمعدل   

%10بمعدل  إعادة استثمار  

VANGB =  
 

1750.71 

1.104 
-1000= 195.76 

IPG =  
 

VANG  
 I0  

 

+ 1 
 

IPGA = 172.12 
800 

+1 = 1.21 IPGB = 
195.76 
1000 

+1 = 1.19 

- 1 TIRG= 
= 

Va 
I0 

n 

TIRGA=
A 

1423.28 

800 

4 
- 1 = 15.49% TIRGB=

A 

1750.71 

1000 
- 1=  15.02 % 

4 



 
م ليلى     التحليل املايل وتقييم املشاريع                                                             د.عبدالرحي

                           

-172- 
 

حسب معيار  ، إذن املشروع األفضلB> TIRG ATIRGاملفاضلة بني املشروعني: مبا أن 
TIRG  هوA 

 قائمة املراجع:

 .2011دار وائل، عمان، التسيري املايل )اإلدارة املالية(، إلياس بن ساسي ويوسف قريشي،  -
 .2004ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التسيري املايل، مبارك لسلوس،  -
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