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 :مقدمة
كعلـو  التجارية العلـو لطلبة بالنسبة ادلهمة ادلقاييس أبرز من ادلارل التسيَت مقياس يعترب

 األدكات من يعد إذ زبرجو، بعد للطالب العملية احلياة يف بالغة أعلية من لو دلا التسيَت
 ادليزانية ربليل من انطالقا ، للمؤسسة ادلالية الوضعية تشخيص يف ادلستخدمة األساسية

إعداد جدكؿ تغَتات اخلزينة   ، التمويل جدكؿ إعداد ، للمؤسسة كالوظيفية ، ادلالية
 كادلاضي احلاضر حقيقة لتوضيح يهدؼ كما،  ادلارل للمؤسسة  اذليكل كدراسة  تركيبة

 .ذلا ادلختلفة ادلالية السياسات يف كالضعف القوة نواحي عن كالكشف للمؤسسة ادلارل
 

 مبسط بشكل ادلارل للتسيَت الرئيسية اجلوانب إبراز سنحاكؿ ادلطبوعة ىذه خالؿ كمن
 التقنيات سلتلف خالذلا من نبُت زلاكر، عدة إذل العمل ىذا تقسيم من خالؿ
 تسيَت أحسن ضماف أجل من ادلارل التسيَت علم يوظفها اليت كاألدكات كاألساليب
 ادلالية. توازناهتا سالمة على كاحلفاظ بادلؤسسة ادلالية للوظيفة
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 مدخل للتسيير الماليلمحور األوؿ :ا
يعترب التسيَت ادلارل من أىم فركع التسيَت ، خصوصا مع تزايد تعقد البيئة ادلالية للمؤسسة 
حجما كسرعة، كدلواجهة ذلك كاف لزاما على ادلؤسسة إنشاء نظاـ فرعي مارل ضمن 
ىيكلها التنظيمي، يتوذل رلموعة من ادلهاـ تضمن التفاعل اإلغلايب مع عناصر احمليط 

 تعظيم قيمة ادلؤسسة، احملافظة على األداء ادلارل كربقي  التوازف ادلارل تتمثل أعلها يف
 ادلارل.
 المالية لوظيفةأوال: ا
لقياـ كإستمرار النشاط اإلقتصادم يف أم  الوظائف أىم منكاحدة  ادلالية الوظيفة تعترب

 كحبث كتوزيع كتسوي  إنتاج من ادلختلفة بأنشطتها تقـو أف ؤسسةللم ؽلكن فال مؤسسة،
 طبيعةبُت ي ما كىو النشاطات، ىذه لتمويل الالزمة األمواؿ توفر أف دكف اخل...كتطوير

 .األخرل الوظائف دبختلف ادلالية الوظيفة يربط الذم كالتداخل ادلتشابكة العالقات
 الضركرية األمواؿ بتجميع هتتم يتال الوظيفة بأهنا تعرؼ :المالية الوظيفة تعريف 1-
 الوظائف مع بالتنسي  كىذا ادلسطرة األىداؼ ربقي  هبدؼ ؤسسةادل احتياجات لتغطية
 .األخرل
 كاألقساـ ادلصاحل من عدد هبا تقـو يتال كاألنشطة ادلهاـ من رلموعة بأهنا تعرؼكما 
 األمثل كاالستخداـ الضركرية ادلالية ادلوارد عن كالبحث ادلالية التدفقات إدارة إذل هتدؼ

 .ذلا
 التمويل ططخ كضع من ادلاليوف ادلسَتكف هبا يقـو يتال ادلهاـ يف تتجلى ادلالية فالوظيفة 

 ربقي  إذل تؤدم بطريقة ادلوارد ىذه استخداـ شبة كمن ادلالية ادلوارد على للحصوؿ
طبي  قواعد التحليل ادلارل الذم يعترب قاعدة إلزباذ القرارات بت ادلؤسسة أىداؼ

دلراقبة كل العمليات ادلالية كتوجيهها ضلو ادلسار كاإلجراءات من طرؼ ادلسَتين، كقاعدة 
 ادلخطط لو.
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رلموعة من الوظائف ادلالية  الوظيفة تتضمن  :المؤسسة في المالية الوظيفة أهمية 2-
، قرارات اإلستثمار،  ادلرتبطة بكل من التمويل كمتابعة احملاسبة بأنواعها العامة كالتحليلية

كتسيَت ادلخاطر ادلالية كتسيَت السيولة اإلحصاءات كادلؤشرات ادلالية كادلراقبة الداخلية 
 اخلارجية كالداخلية...إخل.

كتوزيع ادلوارد كما تقـو بالتسيَت ادلارل حيث تستخدـ التخطيط كالتوجيو كادلراقبة 
األدكات كتقنيات التسيَت بداية من  ادلالية...اخل، كتستخدـ يف ذلك منظومة متكاملة من
 التحليل ادلارل ، طرؽ كتقنيات إختيار اإلستثمارات.

 كؽلكن إبراز أعلية الوظيفة ادلالية كالتارل:

 دلختلف نشاطات ادلؤسسةضماف التمويل  -
 كضع أسس التخطيط ادلارل كادلوازنات التقديرية -
 د التوازف ادلارلدبا يتواف  مع قواعمراقبة التدفقات النقدية كتسيَتىا  -
 دفع النفقات كادلصاريف كتلقي ادلستحقات كاحلقوؽ عن صبيع األنشطة -
على كضع اخلطط طويلة األجل كبناء سياسة مساعدة ادلسَتين يف اإلدارة العليا  -

 مالية سبكن من تنفيذ ىذه اخلطط .

 ثانيا : التسيير المالي
 التسيَت علـو من اجملاؿ ذلك أنو على ادلارل التسيَت يعرؼ :المالي التسيير تعريف -1

 من العديد ذلك ربقي  يف كيستعمل ادلؤسسة داخل ادلالية باجلوانب كيهتم يركز الذم
 على التنظيمات كسلتلف ادلؤسسة تساعد ارل كالتقنيات كاألساليب كالطرؽ األدكات
 .ادلارل احمليط مكونات مع االندماج

 ادلهاـ اليت يتوالىا التسيَت ادلارل:أىم المهاـ األساسية للتسيير المالي:  -2
  .تعظيم قيمة ادلؤسسة بتعظيم قيم أسهمها يف السوؽ 
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 احملافظة على األداء ادلارل بالرفع يف النتائج ك ربسُت ادلردكدية 
  مواجهة ادلخاطر ادلالية: سلاطر االستغالؿ، سلاطر االفالس، سلاطر ارتفاع

 الصرؼ....التكاليف، سلاطر سعر الفائدة ك سعر 
  ربقي  التوازف ادلارل: بتحقي  فائض يف اخلزينة باعتبارىا ادلؤشر على قدرة

 سبويل احتياجات ادلؤسسة.
 ادلسَت يقـو أىدافو ادلارل التسيَت ػلق  لكي :المالي للتسيير العملية خطواتال -3

  :التالية اخلطوات بانتهاج ادلارل
 للمؤسسة ادلالية وضعيةال بتحليل ادلرحلة ىذه يف ادلارل ادلسَت يقـو :المالي التشخيص-

 كالضعف القوة نقاط ربديد أجل من كذلك ادلارل التحليل أدكات إستخداـب كذلك
 نقاط على كاحملافظة الضعف نقاط يف الوقوع لتفادم ادلناسبة احللوؿ كإغلاد ادلالية للحالة
 . القوة

تأيت مرحلة إزباذ  للمؤسسة ادلالية لوضعيةا بعد معاينة :المالية القرارات اتخاذ -
 تلك أك التمويلي اجلانب أك االستثمارم باجلانب متعلقةسواءا كانت   ،القرارات ادلالية

 ادلخاطر بتسيَت متعلقة مالية قرارات أك للمؤسسة االستغالرل باجلانب ادلتعلقة القرارات
 .ادلالية

 للمؤسسة ادلارل األداء على الوقوؼ يتم ادلالية الرقابة خالؿ من :المالية الرقابة -
 كف  ادلسطرة األىداؼ مع فعلية نتائج من إليو التوصل مت ما مقارنة طري  عن كذلك
ضلرافات يف التطبي  ككضع اإلجراءات اإل ربديد أجل من كذلك ادلارل، التخطيط عملية

 .جديدة مالية قرارات بواسطة التصحيحية 
 التحليل المالي ثالثا:

التحليل ادلارل عبارة عن رلموعة من الطرؽ كاألساليب الفنية اليت يستخدمها احمللل 
البيانات كادلعلومات ادلرتبطة دبوضوع التحليل إذل مؤشرات مالية ذات دالالت لتحويل 

 هتدؼ إذل توضيح ادلاضي  كإصلازاتو لرسم سياسات ادلستقبل.
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العلمية اليت يستند عليها احمللل ادلارل يف  كتعترب الطرؽ كاألساليب الفنية دبثابة الوسائل
صياغة ادلعلومة ادلالية، كيتوقف ذلك على مهارة كخربة احمللل ادلارل يف حسن إستخداـ 

 ىذه األساليب منفردة أك رلتمعة حسب الضركريات اليت تتطلبها عملية التحليل.
 مفهـو التحليل المالي: -1

 ادلارل ىي:ىناؾ عدد من ادلفاىيم ترتبط بالتحليل 
يعرؼ التحليل ادلارل بأنو مدخل أك نظاـ لتشغيل البيانات الستخالص معلومات تساعد 

 متخذم القرارات يف التعرؼ على:
األداء ادلاضي للمؤسسة كحقيقة الوضع ادلارل كاالقتصادم للمؤسسة يف الوقت  -

 احلارل.
 التنبؤ باألداء ادلارل للمؤسسة يف ادلستقبل. -
 اإلدارة.تقييم أداء  -

كؽلكننا تعريف التحليل ادلارل بأنو دراسة القوائم ادلالية بعد تبويبها كباستخداـ األساليب 
الكمية كذلك هبدؼ إظهار االرتباطات بُت عناصرىا كالتغَتات الطارئة على ىذه 
العناصر كحجم كأثر ىذه التغَتات كاشتقاؽ رلموعة من ادلؤشرات اليت تساعد على 

سة من الناحية التشغيلية كالتمويلية كتقييم أداء ادلؤسسات ككذلك دراسة كضع ادلؤس
 تقدًن ادلعلومات الالزمة لألطراؼ ادلستفيدة من أجل ازباذ القرارات اإلدارية السليمة.

كما يعرؼ التحليل ادلارل بأنو عبارة عن عملية معاجلة منظمة للبيانات ادلالية ادلتاحة      
ومات تستعمل يف عملية ازباذ القرارات كتقييم أداء عن مؤسسة ما للحصوؿ على معل

ادلؤسسات التجارية كالصناعية يف ادلاضي كاحلاضر، ككذالك يف تشخيص أية مشكلة 
موجودة )مالية أك تشغيلية( كتوقع ما سيكوف عليو الوضع يف ادلستقبل كيتطلب تقدؽلها 

 .بشكل سلتصر كدبا يتناسب كعملية ازباذ القرار
 تتمثل أعلية التحليل ادلارل يف النقاط التالية: تحليل المالي:أهمية ال - 2

 ربديد مدل كفاءة اإلدارة يف صبع األمواؿ من ناحية، كتشغيلها من ناحية أخرل. -
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 احلصوؿ على مؤشرات تبُت فعالية سياسة ادلؤسسة كقدرهتا على النمو. -
 التحق  من مدل كفاءة النشاط اليت تقـو بو ادلؤسسة . -
 ادلساعدة يف عملية التخطيط ادلارل للمؤسسة. -
 مؤشر على مدل صلاح أك فشل إدارة ادلؤسسة يف ربقي  األىداؼ ادلرجوة. -
 مؤشر للمركز ادلارل احلقيقي للمؤسسة.  -
 إعداد أرضية مناسبة الزباذ القرارات ادلناسبة. -
ادلستفيدة من ؽلكن استعراض اجلهات  األطراؼ المستفيدة من التحليل المالي: -3

 التحليل ادلارل دبا يلي:

يهتم ادلستثمركف بالدرجة األكذل بسالمة استثماراهتم لذا يقوموف بعملية  المستثمروف: -
 التحليل قبل ازباذ قراراهتم االستثمارية للتوصل إذل معلومات عما يلي:

 قي  أداء ادلؤسسة على ادلدل القصَت كالطويل ككذلك قدرهتا على االستثمار يف رب
 العوائد ادلناسبة على االستثمارات.

 .االذباه الذم ازبذتو رحبية ادلؤسسة على مدل فًتة معقولة من الزمن 
 .سياسة توزيع األرباح ادلتبعة كمدل ثباهتا 
 .اذليكل ادلارل للمؤسسة كنقاط الضعف كالقوة للًتكيبة اليت ازبذىا ىذا اذليكل 
  على األرباح كالقيمة السوقية ألسهمها.إمكانية تطور ادلؤسسة كظلوىا كتأثَت ذلك 
ستعمل التحليل من قبل سلتلف ادلستويات اإلدارية يف ادلؤسسة ي إدارة المؤسسة:  -

 لتحقي  الغايات التالية:
 .تقييم رحبية ادلؤسسة كالعوائد احملققة على االستثمار 
 .تقييم فعالية الرقابة 
  االستخداـ ادلختلفة.كيفية توزيع ادلوارد ادلتاحة على أكجو 
 .تشخيص ادلشكالت احلالية 
 .التخطيط للمستقبل 
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 كيهدفوف إذل التعرؼ على ما يلي: سماسرة األوراؽ المالية:  -
  التغَتات اليت ؽلكن أف تطرأ على أسعار األسهم نتيجة لتطورات ادلالية يف ادلؤسسة أك

ذ قرارات التسعَت نتيجة للظركؼ االقتصادية العامة األمر الذم يساعد على ازبا
 ادلناسبة ذلذه األسهم.

  أسهم الشركات اليت ؽلكن أف تشكل فرص استثمار جيدة ؽلكن استغالذلا أك تقدًن
 النصح بشأهنا للعمالء.

يقـو الدائنوف بالتحليل ألجل تقييم ادلخاطر ادلتوقع أف تؤثر يف قدرة  الدائنوف: -
ه االلتزامات، كيتم ذلك من خالؿ ادلؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا عندما تستح  ىذ

 العناصر التالية:
 .سيولة ادلؤسسة باعتبارىا من أفضل مؤشرات القدرة على الوفاء على ادلدل القصَت 
  تعرؼ قدرة ادلؤسسة على ربقي  األرباح باعتبارىا أحد ادلوارد الرئيسية للوفاء بالديوف

 القصَتة األجل كالطويلة األجل معا.
 عتها ادلؤسسة يف ادلاضي دلواجهة احتياجاهتا ادلالية.السياسات اليت اتب 
 .مدل سالمة ادلركز ادلارل للمؤسسة 
 .التدفقات النقدية كمدل انتظامها ككفايتها لتلبية احتياجات ادلؤسسة 
يهتم العاملوف يف ادلؤسسة بنتائجها على ضلو رئيسي كذلك  العاملوف في المؤسسة:  -

 لسببُت أساسيُت علا:
 االنتماء كالشعور باإلصلاز يف حالة النجاح األمر الذم يؤثر يف مستول  تعزيز شعور

 اإلنتاجية.
  معرفتهم للنتائج الفعلية سبكنهم من تعرؼ احلد ادلعقوؿ دلطالبهم لتبقى ضمن الظركؼ

 االقتصادية ادلالئمة للمؤسسة.
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يعود اىتماـ اجلهات احلكومية بتحليل أداء ادلؤسسات  المصالح الحكومية: -
ألسباب رقابية بالدرجة األكذل كألسباب ضريبية بالدرجة الثانية باإلضافة إذل األىداؼ 

 التالية:
 .التأكد من التقيد باألنظمة كالقوانُت ادلعموؿ هبا 
 .تقييم األداء كرقابة البنك ادلركزم للبنوؾ التجارية 
 .مراقب األسعار 
 ايات إحصائية.غ 
كتقـو ىذه ادلؤسسات بعملية التحليل ادلارل إما  المؤسسات المتخصصة بالتحليل:  -

دببادرة منها أك بناء على تكليف من إحدل ادلؤسسات ادلهتمة بأمر ادلؤسسة كتقدـ 
 خدماهتا يف مثل ىذه احلاالت مقابل أجور معينة. 

 :استعماالت التحليل المالي -4
يهدؼ إذل التعرؼ على األخطار ادلتوقع أف يواجهها ادلقرض يف   االئتماني:التحليل 

عالقتو مع ادلقًتض كتقييمها كبناء قراره خبصوص ىذه العالقات استنادا إذل نتيجة ىذا 
 التقييم.

االندماج كالشراء عبارة عن تكوين كحدة اقتصادية نتيجة  تحليل االندماج والشراء: 
تُت أك أكثر كزكاؿ الشخصية القانونية ادلنفصلة لكل منها، كىنا انضماـ كحدتُت اقتصادي

تتوذل اإلدارة ادلالية للشركة ادلشًتكة عملية التقييم لتقدير القيمة احلالية للشركة ادلنوم 
 شرائها كاألداء ادلستقبلي ذلا.

أصبح من الضركرم لكل شركة أف تقـو بعملية زبطيط   التحليل من أجل التخطيط: 
 مواجهة ادلستقبل ككضع تصور لألداء استنادا على األداء الذم كاف سائدا يف منظم يف

الساب ، كيعترب التخطيط ضركريا يف مواجهة التقلبات ادلستمرة اليت تتعرض ذلا أسواؽ 
 ادلنتجات ادلختلفة من سلع كخدمات. 
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يقـو هبذا التحليل ادلستثمركف من أفراد كشركات، حيث  التحليل االستشاري:  
يستخدـ يف تقييم كفاءة اإلدارة يف استثماراهتم كمقدار العوائد عليها، باإلضافة إذل 

 قياس رحبية كسيولة ادلؤسسة.
بأهنا تقييم كمراجعة لألعماؿ للتأكد من الرقابة ادلالية تعرؼ   التحليل من أجل الرقابة:

أف تنفيذىا يسَت كفقا للمعايَت كاألسس ادلوضوعة كذلك الكتشاؼ األخطاء كاالضلرافات 
 كنقاط الضعف كمعاجلتها يف الوقت ادلناسب. 

يعترب التحليل ادلارل أداة مثالية لتحقي  ىذه الغاية دلا لو من  تحليل تقييم األداء:   
ادلالءة ادلالية كالرحبية ككفاءة اإلدارة، كاذباىات النمو يف مؤسسة  قدرة على تقييم

األعماؿ إضافة إذل ربديد قيمتها السوقية كقيمة أسهمها يف سوؽ األكراؽ ادلالية، 
 كإمكانية التنبؤ دبستقبل ادلؤسسة. 

  :أساسيتُت كظيفتُت ادلارل احمللل يتبع :المالي المحلل وظائف -5
 كمعايَت، كأسس قواعد لو علم ىو ادلارل التحليل أف الحظنا سب  شلا : الفنية الوظيفة
 ىذه كتطبي  إستخداـ يف التعامل كيفية يف فنيان  تتجلى ادلارل احمللل كظيفة أف حيث
 : األيت النحو على كالقواعد ادلعايَت

 · رياضيا؛ ادلالية النسب إحتساب -
 · الدراسة ألغراض بينها بالربط يسمح بشكل كادلعلومات البيانات كتبويب تصنيف -

 كادلقارنة؛
 · متوقع؛ ىو دبا ادلستخرجة ادلعلومات مقارنة -

 بشكل إليها الوصوؿ مت اليت النتائج تفسَت يف الوظيفة ىذه كتتمثل : التفسيرية الوظيفة
 عند ادلارل احمللل فعلى النتائج، ذلذه كالتوصيات احللوؿ ككضع للتأكيل قابل غَت دقي 
 : التالية النقاط مراعاة كالتفسَتية الفنية لوظيفتو مزاكلتو

 · للشركة؛ القانوين الشكل -
 · تزاكلو؛ الذم النشاط طبيعة -
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 · الشركة؛ إدارة نوعية -
 · لو؛ تنتمي الذم القطاع أك الصناعة يف الشركة مركز -
 .الشركة ذلا تنتمي اليت الصناعة خصائص -

 يرابعا: أدوات التحليل المال
تعرؼ أدكات التحليل ادلارل بأهنا رلموعة الوسائل كالطرؽ الفنية كاألساليب ادلختلفة اليت 
يستخدمها احمللل ادلارل للوصوؿ إذل تقييم اجلوانب ادلختلفة لنشاط ادلؤسسة كنقاط 
الضعف كالقوة يف عملياهتا ادلالية كالتشغيلية، كاليت سبكنو من إجراء ادلقارنات 

احملللوف كاحدة أك أكثر من أدكات التحليل رية للتقييم، كيستخدـ كاإلستنتاجات الضرك 
 ادلتاحة كدبا يتف  مع طبيعة التحليل الذم يقوموف بو، كمن أىم ىذه األدكات: 

كيسمى بالتحليل العمودم، كيطل  عليو صفة التحليل الساكن  التحليل الرأسي: -1
خ معُت كيهدؼ بشكل أساسي إذل أك الثابت، كينصب على القوائم ادلالية ادلعدة بتاري

إظهار األعلية النسبية ألحد العناصر أك لكل من العناصر اليت تشكل رلموعة معينة يف 
 القائمة. القائمة أك إلظهار األعلية النسبية للمجموعات الفرعية اليت تتكوف منها

ركز ادلارل، كؽلكن تطبي  أسلوب التحليل الرأسي على القوائم ادلالية الرئيسية: قائمة ادل
 قائمة الدخل كقائمة التدفقات النقدية.

يطب  التحليل الرأسي لقائمة ادلركز ادلارل من الناحية العملية بأشكاؿ كمستويات * 
متعددة تتواف  مع تقدير احمللل لدرجة التفصيل ادلرغوبة، كؽلكن أف يأخذ أحد أك كل 

 األشكاؿ التالية:
 اجملموعة اليت ينتمي إليها.إظهار أعلية كل عنصر بالنسبة إذل  -
 إظهار أعلية كل عنصر بالنسبة إذل رلموع القائمة. -
 إظهار أعلية كل رلموعة إذل رلموع القائمة. -

لقائمة الدخل حبساب نسبة بنود قائمة الدخل كلها إذل البند * يتم التحليل الرأسي 
 التارل: األساس يف ىذه القائمة الذم ىو صايف ادلبيعات ، كذلك على النحو
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 نسبة كل عنصر من عناصر التكاليف كاإليرادات إذل رقم ادلبيعات الصافية. -
نسبة كل مرحلة من مراحل قائمة الدخل ) تكلفة ادلبيعات، رلمل الربح، صايف  -

 الربح...( إذل رقم ادلبيعات الصافية .
 نسبة إصبارل كل رلموعة من رلموعات التكاليف إذل رقم ادلبيعات الصافية.-

التدفقات النقدية بالعمل أكال على فصل التدفقات النقدية *يتم التحليل الرأسي لقائمة 
الداخلة من جهة عن التدفقات النقدية اخلارجة من جهة أخرل، كمن مث يتم حساب 
الوزف النسيب للتدفقات النقدية الداخلة من كل نوع من أنواع النشاط إذل رلموع 

لوزف النسيب للتدفقات النقدية اخلارجة من كل نوع من التدفقات النقدية الداخلة، كا
أنواع النشاط إذل رلموع التدفقات النقدية اخلارجة، كما ؽلكن دلزيد من التفصيل حساب 

 الوزف النسيب للعناصر التفصيلية ادلكونة للتدفقات النقدية الداخلة كاخلارجة.
 التحليل األفقي: -2

 ارإظه كيهدؼ إذل ديناميكي بأنو ربليل حركييوصف ىذا النوع من التحليل ادلارل 
التغَتات اليت تطرأ على عناصر القوائم ادلالية لعدد من الفًتات الزمنية ادلتتالية، شلا يساعد 

كالتنبؤ من جهة،  يف ربليل أسباهبا كدراسة إنعكاساهتا على اذليكل ادلارل للمؤسسة
يساعد يف إعداد ادلوازنات التخطيطية  باإلذباىات ادلستقبلية ادلتوقعة ذلذه العناصر بشكل

 من جهة أخرل.
كيتم التحليل األفقي للقوائم ادلالية عن طري  دراسة اإلذباه، كحساب األرقاـ القياسية 
لعدد من الفًتات الزمنية بعد أخذ أرقاـ العناصر لفًتة معينة على أهنا رقم فًتة األساس 

 ات ادلقارنة كما يليكأك سنة األساس، كربسب األرقاـ القياسية لسنو 
 100×قيمة العنصر يف سنة ادلقارنة/قيمة العنصر يف سنة األساس

كلكي تكوف األرقاـ القياسية احملسوبة هبذا الشكل مفيدة البد من إختيار سنة األساس 
بشكل سليم ، حبيث تكوف ىذه السنة صاحلة ألف تكوف أساسا للمقارنة. فعلى مدل 
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تتوقف صحة النتائج اليت ضلصل عليها من حساب األرقاـ صحة إختيار سنة األساس 
 القياسية كالقدرة على اإلستفادة من ىذه النتائج.

 غلب عند إختيار سنة األساس مراعاة األمور التالية:
 اإلبتعاد عن األمور الشخصية -
 أف تتصف سنة األساس بكوهنا سنة عادية كطبيعية -
 أف ال تكوف سنة األساس متقادمة أك بعيدة. -
أف ال تكوف ادلؤسسة قد قامت بعد ىذه السنة بتغيَت سياساهتا احملاسبية اليت كانت -

 تتبعها. 
 تحليل النسب المالية: -3

النسب ادلالية ىي أداة شائعة اإلستخداـ يف رلاؿ ربليل القوائم ادلالية، حيث تدرس 
  إرتباط باألىداؼ اليت تسعى إدارة ادلؤسسة لتحقيقهاعالقات كتقدـ معلومات ذات 

كالعمل على ربقي  أعلى عائد على ادلواؿ ادلستثمرة كضماف سيولة ادلؤسسة كسداد 
اإللتزامات يف تواريخ إستحقاقها...اخل، كتتجلى أعلية النسب يف أهنا أكثر قدرة على 

 التعبَت من األرقاـ ادلطلقة الواردة يف القوائم ادلالية.
إف أساس إختيار النسب ادلالية يتوقف بشكل رئيسي على اذلدؼ من التحليل كالغاية 
ادلعرفية ادلرجو الوصوؿ إليها كمع ذلك البد من مراعاة بعض القواعد ادلهمة عند إختيار 

 النسب منها:
 أف تكوف النسبة ذات داللة كاضحة )سهلة التفسَت( -
 انية ربط ىذا التغَت بادلؤثرات ادلسببة لو.تفسَت التغَت فيها سهال مع إمكأف يكوف -
 أف يستفاد منها يف إزباذ القرارات أك تعديلها. -
 أف تكوف سهلة اإلستخراج. -
 أف سبكن من اإلستفادة منها بأسرع ما ؽلكن. -
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إف القدرة على افستفادة من النسب ادلالية لتقوًن أداء ادلؤسسة ككفاءة إدارهتا يتوقف 
 على:
 .لل كخربتومهارة احمل -
ستخراج إلكجود الكفاءات احملاسبية ادلؤىلة يف ادلؤسسة اليت تؤمن البيانات الضركرية  -

 النسب ادلطلوبة كبدقة.
 ادلهارة يف إعداد النسب كادلؤشرات القياسية الفعلية كادلعيارية من أجل ادلقارنة.  -
 تحليل نقطة التعادؿ: -4

كبالتارل ال تتحمل ، لتغطية صبيع التكاليفنقطة التعادؿ تبحث يف كم البيع الالـز 
ادلؤسسة أية خسائر، أم ربديد الكمية األقل من ادلبيعات الالزمة لتاليف اخلسارة يف أية 

ككذلك بضاعة منتجة، كيستخدـ مفهـو ربليل نقطة التعادؿ من قبل مدراء اإلنتاج 
ُت تكاليف متغَتة ) عناصر احملاسبة اإلدارية من خالؿ تقسيم تكاليف اإلنتاج إذل قسم

تلك التكاليف اليت تتغَت كفقا لتغَت القيم ادلنتجة(، كالقسم الثاين ىي التكاليف الثابتة 
 )التكاليف اليت ليس ذلا عالقة مباشرة بالقيم ادلنتجة(. 

 يستخدـ ربليل نقطة التعادؿ يف اإلجابة كتفسَت الكثَت من األسئلة منها:
 التكلفة كحجم اإلنتاج كبالتارل قيمة الدخل ادلتوقع.تفسر كتشرح العالقة بُت  -
 بياف تأثَت التكاليف الثابتة كادلتغَتة ككذلك األسعار على مستويات الربح. -
 تستخدـ يف كضع ادليزانيات التقديرية . -
 إزباذ القرارات فيما ؼلص عمليات البيع كالشراء. -
 شاريع القائمة.إزباذ القرارات فيما ؼلص عمليات التوسع يف ادل -
 إزباذ القرارات فيما ؼلص كقف بعض خطوط اإلنتاج اليت تدر رحبا قليال.-
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 المحور الثاني: القوائم المالية وعناصرها الرئيسية
تعترب القوائم ادلالية ادلادة األساسية للتحليل ادلارل، كتشكل يف رلملها سلرجات النظاـ 
احملاسيب كىي تلخص صبيع العمليات ادلالية اليت سبت يف ادلؤسسة حىت تاريخ إعداد ىذه 
القوائم كتعطي دلستخدمي ىذه القوائم صورة عن ادلركز ادلارل للمؤسسة كنتيجة أعماذلا 

خالؿ الفًتة السابقة بشكل ؽلكن األطراؼ ادلختلفة ربقي  تدفقات نقدية كقدرهتا على 
من إزباذ القرارات ادلناسبة لألغراض اليت هتم كل طرؼ من من داخل أك خارج ادلؤسسة 

 ىذه األطراؼ.
يعتمد إعداد القوائم ادلالية على مدخالت النظاـ احملاسيب ادلتمثلة يف البيانات احملاسبية 

، كمن أجل إستخداـ القوائم احملاسبية كالتقارير األخرل ادللحقة هباادلدكنة يف الدفاتر 
ألغراض التحليل ادلارل البد من أف تكوف قد أعدت بشكل يتماشى مع ادلبادئ ادلالية 

احملاسبية ادلتعارؼ عليها من جهة، كأف يعاد ترتيبها كتصنيفها بشكل مالئم كادلعايَت 
 ألساليب كأغراض ىذا التحليل من جهة أخرل.

إف العملية احملاسبية أك نظاـ التقرير )اإلعالـ ادلارل( الذم يزكد ادلعلومات ادلالية لألطراؼ 
 خارج ادلؤسسة يتكوف من أربع قوائم مالية رئيسية ىي:

 ادليزانية أك قائمة ادلركز ادلارل -
 قائمة الدخل -
 قائمة التدفقات النقدية -
 قائمة التغَتات يف حقوؽ ادللكية -

ىذه القوائم كمجموعة تعطي معلومات مفيدة كضركرية تتصف بأهنا ذات عالقة 
كموثوؽ هبا كيف الوقت ادلناسب، فهي ضركرية يف إزباذ قرارات اإلستثمار كاإلئتماف كما 

 اهبها من القرارات كبذلك زبدـ كتليب أىداؼ التقرير.يش
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 أوال: الميزانية أو قائمة المركز المالي
ىي عبارة عن صورة للمركز ادلارل للمؤسسة من خالؿ بياف ما ذلا من شلتلكات )األصوؿ 
( يف تاريخ معُت  أك ادلوجودات( كحقوؽ ادللكية كما عليها من إلتزامات مالية )اخلصـو

 ادليزانية. ىو تاريخ
إحدل الركائز ادلهمة يف بياف صورة ادلؤسسة لألطراؼ سبثل قائمة ادلركز ادلارل )ادليزانية( 

ادلتعاملة معها كىي بذلك تًتجم باألرقاـ ما سبلكو ادلؤسسة من أصوؿ )موجودات( لديها 
كىذه ادللكية تعرب يف القياس احملاسيب ىل أف كضع ادلؤسسة ادلارل جيد دبقارنتو 

( حيث تشكل ادلطلوبات ما يًتتب على ادلؤسسة من حقوؽ للغَت.بادل  طلوبات) اخلصـو
 قائمة الدخل أو جدوؿ حسابات النتائجثانيا: 

تطلبت معايَت احملاسبة الدكلية عند عرض بنود قائمة الدخل أف يتضمن صايف أرباح أك 
 خسائر الفًتة ادلفردات التالية اليت غلب اإلفصاح عن كل منها:

 األرباح أك اخلسائر الناذبة عن األنشطة العادية -
 البنود غَت العادية -

جدكؿ حسابات النتائج ىو جدكؿ بياين ملخص لألعباء كاإليرادات ادلنجزة من 
خالؿ السنة ادلالية كال يأخذ يف احلساب تاريخ التحصيل أك تاريخ السحب ادلؤسسة 

 لربح أك اخلسارة(.كيربز بالتمييز النتيجة الصافية للسنة ادلالية )ا
كيعطي جدكؿ حسابات النتائج صورة أكثر حيوية عن ادلؤسسة حيث تقيس أدائها 

نتيجة ىذا األداء رحبا أك خسارة، كذلك خالؿ الفًتة ادلالية ادلنتهية كتبُت ما إذا كانت 
 عن طري  مقارنة اإليرادات بالتكاليف.

   ثالثا: قائمة التغيرات في حقوؽ الملكية
يظهر من خالؿ قائمة التغَتات يف حقوؽ ادللكية أم أحداث قد تطرأ على بنود رأس 

أثناء السنة على ادلاؿ كحقوؽ ادلساعلُت، كاليت تعطي معلومات عن التغَتات اليت ربدث 
 رأس ادلاؿ كاألرباح احملتجزة كالتوزيعات كاإلحتياطات.
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ككيف كانت الزيادة؟ ىل  كىي توضح أيضا ىل أجرت ادلؤسسة زيادة على رأس ادلاؿ؟
أصدرت ادلؤسسة أسهما جديدة؟ ىل قامت ادلؤسسة بتوزيع أسهم رلانية؟ كىل األرباح 

 ككذلك األمر بالنسبة لإلحتياطات.احملتجزة ارتفعت أـ اطلفضت كبأم مقدار؟ 
 رابعا: قائمة التدفقات النقدية

تعرض ىذه القائمة بياف التدفقات النقدية الداخلة للمؤسسة كالتدفقات النقدية اخلارجة 
ادلرتبطة باألنشطة من ادلؤسسة خالؿ الدكرة احملاسبية مع التفرقة بُت التدفقات النقدية 

 النتشغيلية كاإلستثمارية كالتمويلية للمؤسسة.
الية الالـز ربليلها للتعرؼ على ادلوقف كتعترب قائمة التدفقات النقدية من أىم القوائم ادل

 تلك القائمة ادلتحصالت كادلدفوعات النقدية للمؤسسة ادلارل للمؤسسة حيث تظهر
كصايف التغَت يف أرصدهتا النقدية مع بياف مصادر كأكجو تلك ادلتحصالت كادلدفوعات 

 ًتة.مقسمة تبعا ألنشطة ادلؤسسة التشغيلية كاإلستثمارية كالتمويلية خالؿ الف
كيهتم ادلستثمركف بقائمة التدفقات النقدية ألهنا تعرض أىم التغَتات يف أىم األصوؿ 

 السائلة لدل ادلؤسسة كىو النقدية، كما أهنا ذبيب عن األسئلة اذلامة التالية:
 ما ىي مصادر تولد النقدية خالؿ الفًتة؟ -
 ما ىي أكجو إستخداـ النقدية خالؿ الفًتة؟ -
 حدث على رصيد النقدية خالؿ الفًتة؟ما ىو التغَت الذم  -

 لذا فإف قائمة التدفقات النقدية تساعد ادلستثمرين كالدائنُت كغَتىم على:
 تقييم قدرة ادلؤسسة على توليد صايف تدفقات نقدية إغلابية يف ادلستقبل -
تقييم مقدرة ادلؤسسة على الوفاء بإلتزاماهتا كسداد توزيعات األرباح كمدل  -

 ارجي.حاجتها لتمويل خ
أسباب اإلختالؼ بُت صايف األرباح كصايف التغَت يف األرصدة التعرؼ على  -

 النقدية.
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اخلاص بتدفقات اخلزينة ادلؤسسات بتقدًن معلومات عن  07كيلـز ادلعيار احملاسيب رقم 
التغَتات الفعلية يف النقدية كما يعادذلا، كذلك بإعداد قائمة التدفقات النقدية مع تقسيم 

لنقدية خالؿ الفًتة إذل تدفقات من النشاطات التشغيلية كاإلستثمارية التدفقات ا
 كالتمويلية.
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ن: التحليل المالي الساكلثالمحور الثا  

إستحقاؽ كىو طريقة للتحليل التقليدم، كيعتمد على  يدعى كذلك بتحليل سيولة/
ادلنظور كحدة قانونية إقتصادية مفهـو الذمة ادلالية للمؤسسة، حيث تعترب حسب ىذا 

ذات ذمة مالية )إلتزامات كشلتلكات مالية(، كيتم ربديد ىذه الذمة من خالؿ جرد 
.  عناصر األصوؿ كاخلصـو

 كيركز ىذا التحليل على سلطر العسر ادلارل كسلطر اإلفالس.
 تكوف فيها الديوف ادلستحقة آنيا أكرب من قيمةكىو احلالة اليت العسر المالي:  -

األصوؿ حاؿ ربوذلا إذل سيولة، كلتقدير درجة العسر ادلارل نقـو بعملية تقييم لكل من 
 عناصر األصوؿ السائلة كاخلصـو ادلستحقة لتحديد قيمة الفرؽ بينهما.

كيعرؼ حبالة التوقف عن الدفع كىو الوضع الذم ال تستطيع عنده اإلفالس المالي: -
كلتحديد درجة اإلفالس ؽلكن مقارنة آجاؿ ،  األصوؿ ادلتاحة مواجهة ادلستحقات

  التسديد مع درجة السيولة. 
 الميزانية المالية: -1

، كما تعرب عن اآلجاؿ اليت ترتب حسبها تعرب عن عملية جرد لعناصر األصوؿ كاخلصـو 
إستحقاؽ، كيتم ىذا الًتتيب حسب ادلبادئ –ىذه العناصر أم حسب مبدأ السيولة 

 التالية:
 األصوؿ حسب درجة السيولة ادلتزايدة من األعلى إذل األسفل ؛ترتيب  -
 ترتب اخلصـو حسب درجة إستحقاقها ادلتزايدة من األعلى إذل األسفل؛ -
 كما يعتمد أيضا يف الًتتيب معيار السنة الواحدة.  -
 ؽلكن إعداد ادليزانية بتقسيمها إذل أربع رلموعات رئيسية:بناء الميزانية المالية:  -2
 تنقسم إذل رلموعتُت :أصوؿ ثابتة كأصوؿ متداكلةرتيب األصوؿ: ت-أ
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تضم كل اإلستعماالت اليت تزيد درجة سيولتها عن سنة، كتظهر بقيمة أصوؿ ثابتة: -
صافية من اإلىتالكات كتضم: التثبيتات ادلادية، ادلعنوية كادلالية، سلزكف العمل )األماف(، 

البنوؾ دلدة نفوؽ السنة، الزبائن ادلعسركف الذين ادلبالغ احملجوزة لدل سندات التوظيف، 
 ال يدفعوف ما عليهم يف األجل القريب......اخل

كتنقسم تضم صبيع عناصر األصوؿ اليت تقل درجة سيولتها عن سنة أصوؿ متداولة:  -
 إذل ثالث كتل:

تضم كل أنواع ادلخزكنات اليت تتعامل هبا ادلؤسسة يف مدة أقل من قيم اإلستغالؿ:  
 سنة.

تضم رلموعة احلقوؽ لدل الغَت دبا فيها سندات قيم قابلة للتحقيق )قيم غير جاهزة(: 
 ادلساعلة كالتوظيف إذا أثبتت أهنا ترجع يف مدة اقل من سنة.

ىي عبارة عن حساب البنك كالصندكؽ ككل قيم محققة ) قيم جاهزة، متاحات(: 
 احلسابات اجلارية .

:  -ب  إذل رلموعتُت: أمواؿ دائمة كديوف قصَتة األجل. تنقسم بدكرىاترتيب الخصـو
كثر من سنة تضم كل األمواؿ اليت تبقى ربت تصرؼ ادلؤسسة ألأمواؿ دائمة: -

 كتنقسم إذل:
 تشمل األمواؿ اجلماعية )أك الشخصية(، اإلحتياطات : األمواؿ الخاصة

كالعناصر األخرل اليت تضم إذل اإلحتياطات مثل النتيجة غَت ادلوزعة، باإلضافة 
إذل فرؽ إعادة التقدير جلانب األصوؿ الذم يؤثر على األمواؿ اخلاصة بالزيادة إذا  

 كاف موجبا كبالنقص إذا كاف سالبا. 
 - :ادلوارد ادلالية األجنبية اليت يفوؽ تاريخ إستحقاقها ىي الديوف طويلة األجل

السنة كمن بُت ىذه الديوف صلد القركض، ديوف مالية، مؤكنات األعباء، كفاالت 
 مقبوضة.
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تضم كل الديوف اليت تتحق  يف مدة أقل من سنة  كتضم الديوف قصيرة األجل:  -
إذل اإلعتمادات البنكية ديوف ادلوردين، ضريبة على األرباح ، ديوف الشركاء إضافة 

 اجلارية.
 ؽلكن إظهار ادليزانية ادلالية كما يلي:

 الخصـو األصوؿ
 األصوؿ الثابتة:

 التثبيتات ادلعنوية ، ادلادية كادلالية
 عناصر األصوؿ الثابتة ألكثر من سنة

 األصوؿ المتداولة:
 ادلخزكنات

 قوؽ ادلؤسسة لدل الغَتح
 اخلزينة...(ادلتاحات )البنك، الصندكؽ، 

 األمواؿ الدائمة:
 األمواؿ اخلاصة

 الديوف ادلتوسطة كالطويلة األجل 
 الديوف قصيرة األجل:

 ادلورد كملحقاتو
 اإلعتمادات البنكية اجلارية

ربسب صبيع العناصر بقيم صافية، كبقيمتها السوقية ال بقيمتها التارؼلية مع تقدير فرؽ 
 اصة.إعادة التقييم على مستول األمواؿ اخل
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التحليل عن طريق التوازنات المالية :رابعالمحور ال  
)دراسة مؤشرات التوازف المالي(   

كذلك عن هتدؼ اإلدارة ادلالية يف أم مؤسسة إذل ربقي  التوازف ادلارل بصفة مستمرة 
طري  ادلوازنة بُت مواردىا من جهة كإستخداماهتا من جهة أخرل كىذا دبقابلة سيولة 

.األصوؿ   مع إستحقاقية اخلصـو

سبوؿ األصوؿ الثابتة عن طري  األمواؿ يتحق  ىذا التوازف عندما التوازف المالي األدنى: 
  الدائمة كسبوؿ األصوؿ ادلتداكلة بواسطة الديوف قصَتة األجل.

 

 

 

 (1األمواؿ الدائمة = األصوؿ الثابتة.................)
 (2األصوؿ المتداولة = الديوف ؽ أ.................)

( كاضحة كؽلكن ربقيقها، حبيث األصوؿ الثابتة عن طري  اإلىتالؾ ؽلكن أف 1العالقة )
كاليت توضح أف األصوؿ ( 2زبل  موارد مالية تقابل األمواؿ الدائمة، أما العالقة )

ادلتداكلة اليت تتجدد دكريا سبوؿ بواسطة الديوف ؽ أ ) تاريخ إستحقاقها أقل من سنة(، 
تبقى صعبة التحقي  نتيجة التذبذبات الواقعة يف دكرة اإلستغالؿ، فهناؾ تفاكت يف 
بة التحوؿ إذل السيولة بالنسبة إذل األصوؿ ادلتداكلة كيف تاريخ إستحقاؽ الديوف بالنس

اليت أصبحت  بعض اإلضطرابات يف تسديد الديوفللديوف ؽ أ، األمر الذم ػلدث 
مطلوبة ، كحىت ؽلكن للمؤسسة إجتياز ىذه الصعوبات تقـو بتخصيص جزء من األمواؿ 

 الدائمة لتموؿ بو األصوؿ ادلتداكلة كهامش آماف يعرؼ برأس ادلاؿ العامل.

 الثابتةصوؿ األ

 

 ادلتداكلةاألصوؿ 

 األمواؿ الدائمة

 
الديوف قصَتة 

 األجل

 األدنىالتوازف المالي 
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ضبط التوازف ادلارل من أجل الوصوؿ إذل تسعى ادلؤسسة إذل  مؤشرات التوازف المالي:
ػلق  ذلا الرحبية يف األجل القصَت كاحلفاظ على السمعة اإلئتمانية من جهة أداء مارل 

 مؤشرات أساسية للمؤسسة ىي: 3أخرل، كلذلك يستعُت ادلسَت ادلارل  بدراسة 
 : FRرأس الماؿ العامل -1

األصوؿ ادلتداكلة أم ىو فائض لتمويل قسم من  سلصص ىو جزء من األمواؿ الدائمة
األمواؿ الدائمة على األصوؿ الثابتة كادلوجهة لتمويل جزء من األصوؿ ادلتداكلة حىت 

  تتغلب عن التذبذبات احلاصلة.
 أنواع: 4ؽلكن تقسيم رأس ادلاؿ العامل إذل أصناؼ رأس الماؿ العامل: -أ
   :ىو الفائض من األمواؿ الدائمة بالنسبة رأس الماؿ العامل الدائم أو الصافي

 أصوؿ ثابتة –صايف= أمواؿ دائمة FRلألصوؿ الثابتة كػلسب كما يلي:  
كيعرؼ على أنو ذلك الفائض من األصوؿ ادلتداكلة بالنسبة للديوف ؽ أ كػلسب كما 

 يلي:
FR   د ؽ أ  –صايف= أصوؿ متداكلة. 
 :ادلقدار اإلضايف من األمواؿ اخلاصة عن سبويل  ىو رأس الماؿ العامل الخاص

 كػلسب بالعالقة التالية:األصوؿ الثابتة 
FR ثابتة ؿأصو  -خاص= أمواؿ خاصة 

 مج الديوف -= مج األصوؿ المتداولة             
 د ط ـ أ -= رأس الماؿ العامل الدائم            

خاص ىو البحث عن إستقاللية ادلؤسسة إذباه الغَت،  FRاذلدؼ من دراسة 
 كمدل سبكنها من سبويل إستثماراهتا بأمواذلا اخلاصة.

  ىو رلموع عناصر األصوؿ اليت يتكلف هبا نشاط الماؿ العامل اإلجمالي: راس
كىي رلموع األصوؿ اليت تدكر يف مدة سنة أك أقل، كتشمل إستغالؿ ادلؤسسة 

 كػلسب بالعالقة التالية:  رلموع األصوؿ ادلتداكلة 
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FR إجمالي )خاـ، إقتصادي(= مج األصوؿ المتداولة 
= قيم اإلستغالؿ+ قيم قابلة للتحقيق+ قيم                                   

 جاهزة
البحث عن قيمة ادلبالغ اليت مولت هبا ادلؤسسة ىو  إصبارل FRاذلدؼ من دراسة 

أصوذلا ادلتداكلة، كىذا يعٍت أننا نقـو بتحديد األمواؿ اليت ؽلكن إسًتجاعها يف فًتة 
 قصَتة، كربديد مسار ادلؤسسة أم يف طري  النمو أك التدىور.

  :ىو األمواؿ اليت ربصلت عليها ادلؤسسة من الغَت رأس الماؿ العامل الخارجي
 يل أصوذلا ، كػلسب بالعالقة التالية:لتمو 

FRخارجي )أجنبي(= مج الديوف 
 = د ط ـ أ + د ؽ أ                       
 األمواؿ الخاصة –= مج الخصـو                       

ىو ربديد مدل إلتزاـ ادلؤسسة بوعودىا إذباه الغَت ، خارجي  FRاذلدؼ من دراسة 
اخلارجية اليت مولت أصوذلا، ىذا بدكره ػلدد لنا مدل إرتباط كإظهار نسبة ادلبالغ 

 ادلؤسسة بالغَت.
يكوف من أعلى FRصحيح أف فهم التفسير المالي لرأس الماؿ العامل: -ب 

ادليزانية حيث يعطينا صورة عن التغَتات اليت ؽلكن أف تلح  بو، إال أف التفسَت ادلارل 
 فرضيات: 3ؽلكن احلصوؿ على ؽلكن فهمو من أسفل ادليزانية، كىنا 

         األصوؿ المتداولة= د ؽ أFR=0: 
ينتظر من ىذه الوضعية تأمُت قدرة ادلؤسسة على الوفاء بديوهنا يف ميعاد إستحقاقها، 
لكن ىذا قد ؼلل  بعض الصعوبات للمؤسسة نتيجة التذبذبات يف دكرة اإلستغالؿ 

 من جهة كاإللتزامات من جهة أخرل.ينجم عنها عدـ ادلطابقة اجليدة بُت السيولة 
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  :FR>0د ؽ أ           <األصوؿ المتداولة
تتحق  ىذه الفرضية عندما يكوف فائض يف السيولة يف ادلدل القصَت، كتدؿ على 
كجود ىامش آماف لدل ادلؤسسة، كتعرب عن ضماف لقدرة ادلؤسسة على الوفاء 

 بديوهنا عند تاريخ إستحقاقها.
إغلايب يدؿ على قدرة ادلؤسسة على تسديد ديوهنا، كما يدؿ على أف يعترب مؤشر 

 ادلؤسسة سبوؿ إستثماراهتا باألمواؿ الدائمة.
  د ؽ أ          >األصوؿ المتداولةFR<0: 

يف ىذه احلالة السيولة ال تغطي بصفة إصبالية ادلستحقات، كىنا سوؼ تواجو 
بالنسبة للقدرة على الدفع ادلؤسسة مشاكل من جانب التوازف ادلارل كخاصة 

 كاإلستدانة.
 يف ىذه احلالة نقًتح رلموعة من احللوؿ:

 زيادة رأس ادلاؿ )جلب مساعلُت جدد ( -
 جلب د ط ـ أ )إرتفاع القركض طويلة األجل( -
 التنازؿ عن التثبيتات. -

  :BFRإحتياجات رأس الماؿ العامل  -2
دكرة اإلستغالؿ، كىي عبارة عن الفرؽ سبثل إصبارل األمواؿ اليت ربتاجها ادلؤسسة خالؿ 

إللتزامات قصَتة ادلدل بعد بُت إصبارل ادلخزكنات كالقيم القابلة للتحقي  من جهة كا
 إستثناء السلفات ادلصرفية من جهة أخرل.

تعرب إحتياجات رأس ادلاؿ العامل يف تاريخ معُت عن رأس ادلاؿ العامل الذم ربتاجو 
يف ىذا التاريخ، كما يعرؼ بأنو جزء من اإلحتياجات تحقة ادلسادلؤسسة دلواجهة ديوهنا 

 الضركرية ادلرتبطة مباشرة بدكرة  
 كػلسب بالعالقة التالية:الدكرية، دل تغطى من طرؼ ادلوارد اليت اإلستغالؿ 

BFR موارد الدورة-= إحتياجات الدورة 
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 المصرفية(السلفات –) د ؽ أ  –قيم جاهزة(  –= ) أصوؿ متداولة         
 د ؽ أ  –= ) قيم اإلستغالؿ + قيم قابلة للتحقيق(        

إستبعدت القيم اجلاىزة من إحتياجات الدكرة لسرعة التصرؼ فيها كما إستبعدت 
 السلفات ادلصرفية من موارد الدكرة لسرعة إستحقاقيتها.

BFR=0         يتحق  عندما تكوف موارد الدكرة تغطي إحتياجات الدكرة ، ىنا
 توازف ادلؤسسة مع اإلستغالؿ األمثل للموارد.

< BFR0           يدؿ على أف ادلؤسسة حباجة إذل مصادر أخرل تزيد مدهتا ىذا
عن السنة كذلك لتغطية إحتياجات الدكرة، كتقدر قيمة تلك ادلصادر بقيمة إحتياجات 

 طية العجز.رأس ادلاؿ العامل، شلا يستوجب كجود رأس ادلاؿ العامل موجب لتغ
>BFR0           يعٍت أف ادلؤسسة قد غطت إحتياجات دكرهتا ، كال ربتاج إذل

 ة ادلالية للمؤسسة جيدة.موارد أخرل كنقوؿ أف احلال
 :TRالخزينة  -3

كظيفة مالية تقـو هبا ادلؤسسة ىي تسيَت خزينتها دبعٌت ضماف قدرة الوفاء إف أىم 
 كإدارية كبَتة.كتسديد إلتزاماهتا دكف أعباء مالية 

اخلزينة ىي عبارة عن رلموع األمواؿ اليت حبوزة ادلؤسسة دلدة دكرة اإلستغالؿ، كؽلكن 
 كربسب كما يلي:BFR ك FRإستخراج قيمة اخلزينة بُت ادلؤشرين

TR = BFR -FR 
 سلفات مصرفية –= ؽ ج       

  BFR كFRترتبط بالتغَتات اليت تطرأ على دراسة تغيرات الخزينة: -
 BFR= FR         خزينة صفرية، تعمل ادلؤسسة على مطابقة السيولة ادلتوفرة

 بإستحقاؽ الديوف.
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 BFR< FR        أم أف ادلؤسسة زبصص رؤكس أمواؿ دائمة خزينة موجبة ،
كال غلب ذبميد أمواؿ كبَتة ألف ىناؾ فرص ضائعة يف إستثمارىا  BFRلتغطي

 كاليت تعود بفوائد كبَتة على ادلؤسسة.
  BFR> FR          عن توفَت السيولة مقارنة خزينة سالبة، ادلؤسسة يف عجز

 بالديوف ادلستحقة، أم أف ادلؤسسة تواجو مشاكل يف تغطية دكرة اإلستغالؿ.
 
      

 
 

 

 

 

صلد فيها إفراط أك تبذير يف  فالوضعية ادلثالية ىي كجود خزينة قريبة من الصفر حيث ال
 األمواؿ مع عدـ كجود إحتياجات.

 حالة فائض يف السيولة ؽلكن التأثَت التارل:يف 
 كذلك بػ:: FRالتأثير على 

 زبفيض ادلوارد الدائمة عن طري  تسديد بعض القركض الطويلة كادلتوسطة. -
أصوؿ ثابتة العمل على رفع قيمة اإلستعماالت الثابتة فتقـو ادلؤسسة بشراء  -

 صافية.
 

 كذلك بػ :: BFRالتأثير على 

FR 

BFR 

TR>0 

FR 

 الزمن

TR<0 

TR=0 
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رفع قيمة ادلخزكنات بإغتناـ فرصة الزيادة من اإلستعماالت الدكرية عن طري   -
 إطلفاض األسعار أك عن طري  التساىل مع الزبائن.

 زبفيض موارد الدكرة بتسديد ما ىو مطلوب من ادلوردين. -
فإف FR < BFRأما إذا كانت ادلؤسسة تعاين من نقص يف السيولة كىي حالة  

 ادلؤسسة تلجأ إذل إجراءات معاكسة لإلجراءات األكذل.
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 .المالية النسب بواسطة التحليل: خامسالمحور ال
 كذلك كتعترب من أقدـ كسائل التحليل ادلؤسسة طرؼ من ادلتخذة ادلالية النسب تعترب
 .النتائج على كاحلكم ادلارل ادلركز دراسة يف للتحليل كسيلة أىم

للنسب ادلالية أعلية خاصة عند ادلهتمُت بادلؤسسة كالبنوؾ كادلقرضُت، فالبنك قبل أف 
يقبل منح قرض للمؤسسة يدرس قدرهتا على الوفاء، الدائن يف األجل القصَت يدرس 

 ادلردكدية.السيولة، أما ادلستثمر احلارل فيدرس 
 المالية النسب تعريفأوال: 
  :منها نذكر كاليت ادلالية للنسب تعريفات عدة توجد

 من القيم ىذه كتأخذ االستغالؿ، أك اذليكل على معٌت ذات قيمتُت بُت عالقة ىي -1
 . معا اممنه أك ادليزانية من أك  االستغالؿ ربليل جدكؿ

 كسر أك مئوية نسبة شكل يف عنها التعبَت ؽلكن مقدارين بُت العالقة ىي النسبة  -2
 . معامل شكل على أك

  النسب أهمثانيا:
بالرغم من تنوع كتعدد مداخل التحليل ادلارل إال أنو من ادلمكن تصنيف النسب ادلالية 

 يلي: ماإذل 
ىي نسب تصف حالة ادلؤسسة يف فًتة زمنية معينة، كتعرب نسب الهيكلة )البنية(:  -1

، كما تسمح لنا ىذه الدراسة  عن العالقات ادلوجودة بُت عناصر األصوؿ كاخلصـو
ادلؤسسة باألمواؿ األجنبية أك الديوف، أم مدل إرتباط دبقارنة أمواؿ ادلؤسسة اخلاصة 

 بالغَت من ناحية التدين، كحسب ادليزانية ؽلكن أف صلد:
يتها بطبيعة نشاط ادلؤسسة كبالقطاع اإلقتصادم الذم ترتبط بننسب هيكلة األصوؿ: 

عن الوضعية ادلثلى إلستعماؿ األمواؿ ، اذلدؼ من حساهبا ىو البحث  ليوتنتمي إ
ادلستثمرة كالوصوؿ حسب طبيعة نشاط ادلؤسسة إذل توزيع أمثل لعناصر األصوؿ على 

 سلتلف ادلراكز.
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 =A٪     ٪ 100A+B  تة= إصبارل األصوؿ الثابتة/ مج األصوؿ .نسبة األصوؿ الثاب

 ٪B األصوؿ ادلتداكلة/ مج األصوؿ.  بة األصوؿ ادلتداكلة = إصبارلنس
 C  ٪   ٪C+D=100A      نسبة قيم اإلستغالؿ= ؽ اإلستغالؿ/ مج احلقوؽ .

  ٪D /مج األصوؿ .(قيم قابلة للتحقي  + قيم جاىزة )نسبة احلقوؽ=
كما سبنح ىذه النسب بقياس درجة السيولة اليت تتمتع هبا موجودات ادلؤسسة   لناتسمح 

 لنا صورة عن إمكانية ادلؤسسة لتغيَت ىيكلتها حىت تصبح تتماشى كاذليكلة ادلثلى.
-  : إف نسب اخلصـو األكثر إستعماال  تقيس حصص األمواؿ نسب هيكلة الخصـو

اخلاصة يف ادلؤسسة كحصص الديوف اخلارجية، كسبكننا من إستنتاج خطر دائنوا ادلؤسسة 
دلؤسسة ذات الديوف الكثَتة تواجو صعوبات يف احلصوؿ على قركض ابصفة عامة، 

ىذه النسب  كخاصة إذا دل تسدد ما عليها يف آجاؿ اإلستحقاؽ، كؽلكن إستخراج 
 كالتارل:

 ٪Aنسبة األمواؿ اخلاصة= األمواؿ اخلاصة/ مج اخلصـو .
 B٪                   ٪  A+B+C=100ط ـ أ = د ط ـ أ/ مج اخلصـو . نسبة د

.  ٪C            نسبة د ؽ أ = د ؽ أ/مج اخلصـو
للمؤسسة ، يف حالة كوهنا ربت ذلك البد  ٪25( البد أف تتجاكز ٪Aالنسبة األكذل ) 

 أف ترفع من رأمساذلا قبل التفكَت يف اإلستثمار.
 ثانيا : نسب التمويل

تعرب ىذه اجملموعة من النسب على عن اذليكل التمويلي للمؤسسة كمكوناتو كمدل 
إعتمادىا عن ادلصادر ادلختلفة للتمويل سواء الداخلية أك اخلارجية ، كمن أىم ىذه 

  النسب صلد:
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مستول تغطية األصوؿ الثابتة باألمواؿ تشَت ىذه النسب إذل نسبة التمويل الدائم: -1
 Xنسبة التمويل الدائم=األمواؿ الدائمة/األصوؿ الثابتةالدائمة كربسب كما يلي: 

100٪ 
، 1تتجاكز حىت تكوف ىذه النسبة كمؤشر إغلايب للمؤسسة فإنو غلب أف تكوف قيمتها 

 تغطي أصوذلا الثابتة بأمواذلا الدائمة كيبقى فائض.شلا يعٍت أف ادلؤسسة 
توضح ىذه النسبة مدل إعتماد ادلؤسسة ك : )الذاتي( نسبة التمويل الخاص -2

 :بالعالقة التاليةاخلاصة ، كربسب  يف سبويل إستثماراهتا بإمكانياهتاادلؤسسة 
 ٪100 ×نسبة التمويل الخاص= األمواؿ الخاصة/األصوؿ الثابتة 

كاف ذلك مؤشرا على اإلستقاللية ادلالية للمؤسسة   1كانت ىذه النسبة أكرب من كلما  
 يف سبويل إستثماراهتا.

داخل اذليكل ادلارل تشَت ىذه النسبة إذل كزف الديوف نسبة اإلستقاللية المالية:  -3
للمؤسسة كبالتارل درجة إستقالليتها، إذ أف احلجم الكبَت للديوف غلعل ادلؤسسة غَت 

 :كربسب كما يلية يف إزباذ قراراهتا ادلالية، مستقل
 ٪100 ×نسبة اإلستقاللية المالية= األمواؿ الخاصة/ مج الديوف 
كإذا كانت كذلك فإف  2ك1عادة ما يفضل ادلاليوف أف تكوف ىذه النسبة زلصورة بُت 

 البنوؾ تواف  على إقراض ادلؤسسة.
مواؿ على األادلؤسسة  مدل إعتمادعن ىذه النسبة  تعربنسبة التمويل الخارجي:  -4
 كربسب كما يلي:يف عملية التمويل ، ارجيةاخل

 ٪100 ×نسبة التمويل الخارجي= مج الديوف/ مج األصوؿ 
٪ زادت من ثقة ادلمولُت يف قدرة ادلؤسسة بالوفاء 75كلما قلت ىذه النسبة على 

 بديوهنا.
قدرة ادلؤسسة على سداد تقيس ىذه النسبة بالديوف: نسبة القدرة على الوفاء  -5

 ديوهنا، كربسب بالعالقة التالية:
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 100×نسبة القدرة على الوفاء بالديوف= مج األصوؿ/مج الديوف 
 شلا يؤكد ضماف ديوف الغَت. 2يستحسن أف تكوف قريبة من 

 السيولة نسبثالثا: 
 النسب ىذه تقف حيث للمؤسسة، االئتماين ادلركز لتقييم كأداة السيولة نسب تستخدـ

 القصَتة الديوف استحقاقية مسايرة على ادلتداكلة ادلؤسسة أصوؿ مقدرة مدل على
 أصوؿ كمن سائل، نقد من لديها مهما مؤشرا ادلؤسسة سيولة ربليل ؽلثل حيث .األجل
 شرائها، بتكلفة قياسا شلكنة خسارة كبأقل قصَتة زمنية مدة يف نقد إذل للتحويل قابلة
 ادلارل احمللل يقـو ذالك كلقياس مالية، سياسة كل يف األساسي احملور السيولة كتعترب

 :كىي النسب من صبلة حبساب
 ربويلها ادلتوقع ادلتداكلة األصوؿ كفاية مدل النسبة ىذه تقيس العامة السيولة نسبة1-
 حساب كيتم األجل، القصَتة الدائنُت مطالبات لتغطية قصَتة زمنية فًتة يف نقدية إذل
 :التالية العالقة كف  النسبة ىذه

  ٪100 ×د ؽ أ /المتداولة األصوؿ نسبة السيولة العامة= 
فادلؤسسة يف كضعية مالية سيئة أك خطَتة كعليها أف تراجع ىيكلها  1إذا كانت أقل من 

 ادلارل بزيادة ديوهنا طويلة األجل أك رأمساذلا اخلاص، أك بتخفيض ديوهنا قصَتة األجل.
تبُت ىذه النسبة مدل تغطية كل من : )الخاصة( مختصرةال السيولة نسبة  -2

، الديوف قصَتة األجل بواسطة احلقوؽ خاصة يف ادلؤسسات ذات ادلخزكف بطيء الدكراف
 :التالية العالقة كف  كربسب 

 ×مختصرة= ) القيم القابلة للتحقيق+القيم الجاهزة(/ د ؽ أ ال السيولة نسبة
100٪ 

 .1كأقل من  0.75بُت  حدكد ىذه النسبة تكوف زلصورة
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 )الحالية(: الجاهزة السيولة نسبة  -3
 السيولة، ناحية من ادلؤسسات أداء لتقييم صرامة النسب أكثر اجلاىزة السيولة نسبة تعترب
 كل إذل اللجوء دكف فقط، تصرفها ربت حاليا ادلوجودة السيولة النسبة ىذه تبُت حيث
 إذل ادلخزكف لتحوؿ معينة مدة تتوقع أف ادلؤسسة على الصعب من ألنو جاىزة، غَت قيمة
 تفقد أف دكف سيولة إذل اجلاىزة غَت القيم ربويل عليها يصعب كما جاىزة، سيولة

 .السوؽ يف كمسعتها مكانتها
 :التالية العالقة كف  النسبة ىذه حساب يتم

 ٪100× األجل القصيرة الديوف/ الجاهزة القيم =الجاهزة السيولة نسبة
 0.33ك 0.25ىذه النسبة يف احلاالت العادية تكوف زلصورة بُت حدكد 
 النشاط نسبرابعا : 

تأيت ىذه النسب لتكملة نسب التمويل كالسيولة مع األخذ بعُت اإلعتبار حجم نشاط 
، تعترب معدالت الدكراف من ادلؤشرات ادلهمة ادلؤسسة لتسريع دكراف باقي أصوذلا ادلتداكلة

رفة كفاءة إستخداـ أصوؿ ادلشركع يف توليد إيرادات التشغيل، اليت يتم عن طريقها مع
حيث أننا نستطيع احلكم على إدارة مشركع معُت من حيث مدل كفاءة تلك اإلدارة 
يف تشغيل األمواؿ يف األنشطة ادلختلفة أك معرفة مدل كفاءة اإلدارة يف ربويل عناصر 

 ادلوجودات إذل مبيعات كمن مث إذل سيولة.
 نسب دوراف المخزونات:  -1

سبثل سرعة دكراف ادلخزكف لدل ادلؤسسة ، كىي تعرب عن عدد ادلرات اليت يدكر فيها 
 ادلخزكف خالؿ دكرة اإلستغالؿ كربسب كما يلي:

 معدؿ دوراف البضاعة= تكلفة شراء البضائع/متوسط المخزوف 
 2حيث: متوسط المخزوف= )مخزوف أوؿ المدة+ مخزوف آخر المدة(/

 عدؿ دوراف المواد األولية= تكلفة شراء المواد األولية/ متوسط المخزوفم
 360×/ معدؿ الدوراف1مدة دوراف المخزوف= 
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تدؿ مدة الدكراف على عدد األياـ اليت تفصل مابُت طلبيتُت متتابعتُت ، حيث إطلفاض 
ة  معدؿ دكراف ادلخزكف سوؼ يؤثر سلبا على سيولة ادلشركع، ككلما كانت ىذه النسب

 كبَتة كاف ذلك دليال على سهولة إنسياب سلزكف ادلؤسسة.
 نسب دوراف الحقوؽ: -2

من خالؿ ىذه النسب طلتار حساب الزبائن فهو يعرب عن ادلبيعات ) رقم األعماؿ( اليت 
قامت هبا ادلؤسسة على احلساب، لذلك نقـو بدراسة التحصيالت من الزبائن من خالؿ 

 ادلعدؿ كادلدة ادلتوسطة.
 دوراف الزبائن= المبيعات السنوية/)الزبائن + أوراؽ القبض( معدؿ

 كؽلثل العدد ادلتوسط لتحصيالت قيم ادلبيعات
 360×/ معدؿ الدوراف 1مدة دوراف الزبائن= 

ىي ادلدة الزمنية اليت سبنحها ادلؤسسة للزبوف لكي يسدد ما عليو ) عدد األياـ اليت تفصل 
 بُت البيع اآلجل كالتحصيل(

 دوراف الديوف قصيرة األجل:نسب  -3
ألنو يعترب قرض بدكف فوائد كلذلك يظهر حساب ادلورد كأىم حساب من الناحية ادلالية 

يستفاد منو لبياف مدل كفاءة تسعى ادلؤسسة دبقارنة نسبتو بنسب الزبائن، كىذا ادلؤشر 
ء ادلؤسسة ادلؤسسة يف تسديد إلتزاماهتا، حيث كلما كاف ىذا ادلعدؿ مرتفعا كلما كاف أدا

 إللتزاماهتا أفضل.
 المشتريات السنوية/)موردوف + أوراؽ الدفع(معدؿ دوراف الموردين= 

 كؽلثل العدد ادلتوسط لعمليات الشراء اآلجلة اليت تقـو هبا ادلؤسسة.
 .360×/ معدؿ الدوراف1مدة دوراف الموردين= 

سبكنها ادلؤسسة الوفاء كسبثل ادلدة ادلتوسطة للشراء اآلجل، أك ادلدة ادلتوسطة اليت 
 بإلتزاماهتا إذباه ادلوردين.
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 خامسا: نسب الربحية
سبثل ادلردكدية ادلتأتية من إستخداـ عنصر من العناصر احملركة للنشاط يف ادلؤسسة، كىي 

 مقارنة النتيجة دبا إستخدـ لتحقيقها.
تبُت ىذه النسبة ما إستخدـ من أصوؿ للحصوؿ على نسبة ربحية األصوؿ:  -1
كاألصوؿ لنتيجة، كبالوحدات سبثل ما تعطيو الوحدة النقدية الواحدة من األصوؿ الثابتة ا

 ادلتداكلة من نتيجة إصبالية، كربسب كما يلي:
 ٪100 ×نسبة ربحية األصوؿ= النتيجة اإلجمالية/ مج األصوؿ 

سبثل مردكدية األمواؿ اخلاصة، أك ىي النتيجة األمواؿ الخاصة: نسبة ربحية  -2
أمواؿ ادلساعلُت، أم سبثل ما تقدمو الوحدة الواحدة ادلتحصل عليها من إستخداـ 

 ادلستثمرة من أمواؿ ادلساعلُت من نتيجة صافية، كربسب كما يلي:
 ٪100 ×نسبة ربحية األمواؿ الخاصة= النتيجة الصافية/األمواؿ الخاصة 

سبثل مردكدية رقم األعماؿ أك ما تقدمو الوحدة النقدية ربح، نسبة ربحية النشاط:  -3
كتبُت ىذه النسبة كفاءة ادلسَتين يف إدارة كل من رقم األعماؿ كاألعباء الكلية كربسب  

 كما يلي:
 ٪100 ×نسبة ربحية النشاط= النتيجة اإلجمالية/رقم األعماؿ السنوي 

 
 المالية النسب إستخداـ حدودسادسا: 

تتسم النسب ادلالية بالفعالية يف ربليل ادلركز ادلارل للمؤسسة، لكن ىناؾ من يبالغ يف 
 دقتها ككماذلا، كمن الضركرم أف نبُت بعض العوامل اليت ربد من أعليتها:

 
ترتكز الكثَت من األرقاـ ادلستخدمة يف التحليل ادلارل إذل حد كبَت على  -

 .لُت ادلاليُت، شلا غلعلها ال سبثل الوضعية سبثيال حقيقياالتقديرات الشخصية للمحل
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أخرل كمن قطاع إذل آخر، ؼلتلف ىيكل ادليزانية كمكوناهتا من مؤسسة إذل  -
 كبالتارل يصبح من اخلطأ تعميم نسبة معينة على كافة ادلؤسسات.

انية ادليزانية تعكس كضعية ادلؤسسة يف حلظة معينة من الفًتة الزمنية ادلدركسة )ميز  -
 ختامية مثال( فال تظهر التغَتات اليت طرأت تلك الفًتة.
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 التحليل المالي الوظيفيس: سادالمحور ال

إستحقاؽ كذلك بتقدًن -ػلاكؿ ىذا التحليل ذباكز القصور الذم ظهر يف ربليل سيولة
للمؤسسة معيار آخر لًتتيب عناصر ادلوارد كاإلستخدامات ، يتناسب مع ادلفهـو اجلديد 

، لذلك عرؼ ىذا التحليل بالتحليل ادلارل الوظيفي الذم يسعى لتحقي  اذلدؼ العاـ 
للمؤسسة ، كذلك بالًتكيز على دراسة نشاط ادلؤسسة من خالؿ ادلوارد ادلالية )دكرة 
 التمويل( ككيفية إستعماذلا لتمويل اإلستخدامات )دكرة اإلستثمار كدكرة اإلستغالؿ(  .

 للمؤسسة الوظيفي المفهـو :أوال
 أساسية كظائف ثالث تتضمن اقتصادية كحدة أهنا على للمؤسسة ادلفهـو ىذا ينظر
 كظيفة يف تتمثل

 لذلك للمؤسسة، الرئيسي اذلدؼ ربقي  الرئيسية مهمتها كالتمويل كاالستثمار االستغالؿ
 الوظائف ىذه إذل نتطرؽ يلي كفيما للمؤسسة، ادلالية الذمة فكرة ادلفهـو ىذا ذباكز

 :باختصار الرئيسية
 ربليل يف كبَتة أعلية كربتل تعترب ركيزة أساسية يف ىذا التحليل :االستغالؿ وظيفة 1-

 إف ادلؤسسة، طبيعة كربدد الرئيسي النشاط عن تعرب فهي للمؤسسة، ادلالية الوضعية
 :التالية ادلراحل إذل الوظيفة ىذه كتتجزأ سلتلطة أك خدمية أـ ذبارية أـ صناعية كانت

 ( النشاط كمستلزمات األكلية بادلواد التمويناإلمداد ) مرحلة -
 .األكرل التخزين مرحلة -
 .التصنيع أك اإلنتاج مرحلة -
 .كغَتعلا مصنعة كالنصف التامة ادلنتجات زبزين مرحلة -
 .كالتوزيع البيع مرحلة -
 بيعاتمرحلة ربصيل ادل -
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 أنواع بكل ادلؤسسة تزكيد يف االستثمار كظيفةيتمثل دكر  :االستثمار وظيفة 2-
 كيكوف االستثمارية، األنشطة أنواع كل دلمارسة ضركريةال كاالستثمارات اإلنتاج زاتذبهي
 من رلموعة بُت ادلفاضلة ذلك بعد مث استثمار لكل اجلدكل بدراسات القياـ بعد ذلك

 القصول، االقتصادية كالفعالية ادلردكدية ػلق  الذم األمثل البديل كاختيار البدائل
 :كعلا رئيسيتُت عمليتُت من االستثمار كظيفة عمليات كتتكوف
 كارل كادلعدات التجهيزات من ادلؤسسة احتياجات اقتناء أم :االستثمار حيازة 

 كسلتلف االقتناء تكلفة( االستثمارية بالنفقات تسمى نفقاتعنها  ينتج
 .)ادللحقة ادلصاريف

 لعدة كذلك االستثمار عن التنازؿعملية ب ادلؤسسة تقـو :االستثمار عن التنازؿ 
 االىتالؾ مدة يف يتمثل كالذم لالستثمار االفًتاضي العمر هناية منها أسباب
 لكي استثماراهتا من جزء عن التنازؿ إذل األحياف بعض يف ادلؤسسة كتلجأ احملاسيب،
 كذلك بغية  سيئة مالية ظركؼ بسبب ذلك يكوف كقد ادلالية احتياجاهتا تقلص
 العسرادلارل حالة من اخلركج أجل من ادلتاحة الداخلية احللوؿ ضمن اخلزينة إنعاش

 .)اخلزينة يف العجز(
 ترتكز فهي ادلؤسسة يف كاألساسية الرئيسية الوظائف أىم من تعترب :التمويل وظيفة 3-
 أك باالستثمار األمر تعل  سواء للنشاط ادلالية االحتياجات تغطية على أساسا

 كأما  للمؤسسة اإلصبالية باخلزينة أك نفسها ادلالية بالوظيفة األمر تعل  أك االستغالؿ
 :ىي للتمويل األساسية ادلصادر

 األرباح من ادلتشكل الذايت التمويل يف العناصر ىذه تتمثل :الداخلية المصادر -أ
 غَت مسجلة مصاريف تعترب كارل كادلؤكنات كاالىتالكات السابقة الدكرات يف احملققة

 .األصوؿ عناصر يف كادلعنوم ادلادم التآكل تعويض الرئيسي دكرىا مستحقة
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 كل تغطي كال كافية غَت الداخلية ادلصادر تكوف عندما :الخارجية المصادر -ب
 ادلالية احتياجاهتا كل تلبية أجل من اخلارجية التمويل دلصادر ادلؤسسة تلجأ االحتياجات

 :يلي ما ادلصادر ىذه كأىم
 حيث ربصل ادلؤسسة على قركض  ادلالية ادلؤسسات كسلتلف لبنوؾاإلقًتاض من اا

 .طويلة كمتوسطة كقصَتة األجل
 أسهم إصدار( للشراكة ادلؤسسة ماؿ رأس فتح ذلك كيعٍت :ادلاؿ رأس برفع القياـ 

 .)اخلسائر أك األرباح كتقاسم لالكتتاب،
 ثانيا: الميزانية الوظيفية

 مفهـو الميزانية الوظيفية :  -1
 للمؤسسة ادلالية الوضعية توضح بطريقة احملاسبية ادليزانية لعناصر ترتيب أهنا على تعرؼ

 كبالتحديد
  )كسبويل استثمار، استغالؿ،( الدكرات سلتلف حسب كذلك ادلارل اختالذلا أك توازهنا

 .ادلؤسسة حياة سبيز يتال
 ادلارل التحليل تطبيقات كلكن قانونية، بنصوص زلدد غَت الوظيفية ادليزانية ىيكل إف

 .الوظيفية ادليزانية كشكل عم  ربدد يتال ىي ادلالية كالنظريات
هتدؼ إذل ربليل نشاط ادلؤسسة كفقا دلختلف مراحل  أهداؼ الميزانية الوظيفية: -2

كأطوار العمليات فيها ، أم تقسيم عناصر ادليزانية إذل إستعماالت كموارد حسب 
 مصدرىا، كىنا هتتم دبصدر األمواؿ كبوجهتها.

كما هتدؼ إذل تسهيل فهم عملية تسيَت ادلؤسسة شلا يساعد على تتبع السياسة ادلالية 
 ادلنتهجة.

  ئص الميزانية الوظيفية:خصا -3
سباما القيمة السوقية ، كال تأخذ إال بقيمة احلصوؿ على  ادليزانية الوظيفية تستبعد -

 األصل سواءا كانت تثبيتات أك أصوؿ إستغالؿ.
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، معتمدة يف تصنيف تستبعد كذلك التصنيف حسب معيار السيولة كاإلستحقاؽ  -
عينة إستثمار، إستغالؿ أك سبويل، أم على عناصر ادليزانية على مدل إرتباطها بدكرة م

 . أساس تصنيف إقتصادم
 :مستويات أربع إذل الوظيفية ادليزانية تتجزأ : الوظيفية الميزانية بناء  -4
 كاالستخدامات الدائمة ادلوارد يف يتمثالف :الطويل باألجل مرتبطة منها إثنتاف -أ

 .ادلستقرة
 األجل يف ادلؤسسة طرؼ من ادلتخذة التمويل قرارات عن ناذبة :الدائمة ادلوارد 

 :كتتضمن سنة من ألكثر الطويل
 .اخل...كادلؤكنات االىتالكات االحتياطات، خاص، ادلاؿ رأس :اخلاصة األمواؿ 

 .األجل كمتوسطة طويلة ادلالية الديوف
 .الوظيفية ادليزانية خلصـو العلوم اجلانب يف الدائمة ادلوارد تظهر حبيث
 مرتبطة كىي األجل طويل االستثمار قرارات عن ناذبة :ادلستقرة االستخدامات 

 .الوظيفية ادليزانية ألصوؿ العلوم اجلانب يف كتظهر اإلصبالية الثابتة بادلوجودات
 كاخلصـو اجلارية األصوؿ يف كيتمثالف :القصَت باألجل مرتبطاف ادلتبقياف القسماف -ب

 :حبيث االستغالؿ دكرة عن الناذبُت اجلارية
 ادلدينة الغَت حسابات للمخزكنات اإلصبالية القيمة تتضمن :اجلارية األصوؿ 

 .كالنقديات
 كاحلسابات ادلوردين كديوف مالية غَت ديوف معظمها يف كىي :اجلارية اخلصـو 

 ديوف ادللحقة،
 .اخل...االستغالؿ
 :الوظيفية ادليزانية لبناء ظلوذج يبُت ادلوارل كالشكل
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  الوظيفيةتمثيل الميزانية 
المبالغ  اإلستخدامات

 اإلجمالية
المبالغ  الموارد

 اإلجمالية
 Es المستقرة  االستخدامات

 ادلعنوية الثابتة القيم. 
 ادلادية الثابتة القيم. 
 شكل يف الثابتة القيم 

 .امتياز
 اجلارم الثابتة القيم 

 .اصلازىا
 ادلالية الثابتة القيم. 
 األصوؿ مؤجلة ضرائب 

 Rd الدائمة  الموارد 
 األمواؿ رؤكس 

 .اخلاصة
 متداكلة غَت اخلصـو. 
 اإلىتالؾ سلصصات 

 .كادلؤكنات
 ادلتوسطة الديوف 

 كالطويلة

 

 االستغالؿ استخدامات
Eex   
 كادلنتوجات ادلخزكنات 

 .التنفيذ قيد
 ادلدينة الغَت حسابات 

 Rex االستغالؿ موارد 
 ادلتداكلة اخلصـو. 

 مستحقات ادلورد
 .كملحقاتو

 

 االستغالؿ خارج استخدامات
Ehex 
 ادلرتبطة غَت العناصر 

 بدكرة االستغالؿ مباشرة

 خارج موارد 
 Rhexاالستغالؿ

 ادلرتبطة غَت العناصر 
 بدكرة مباشرة

 .االستغالؿ
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 Et الخزينة  استخدامات
 ادلتداكلة ادلالية األصوؿ 

 ادلنقولة القيم باستثناء
 .للتوظيف

 Rt الخزينة  موارد 
 البنكية ادلساعلات 

 .اجلارية
 اخلزينة قركض 

 

 بالقيمة االستخدامات رلموع
 االصبالية

  االصبالية بالقيمة ادلوارد رلموع 

 :كىي مستويات أربعة إذل الوظيفية ادليزانية تنقسم :الوظيفية الميزانية محتوى -5 
 مصادر من ادلوارد شكلتت :المستقرة واالستخدامات الدائمة الموارد مستوى -

 األجل كطويلة متوسطة كالديوف اخلاصة األمواؿ( األجل كطويلة ادلتوسطة التمويل
 ادلستقرة االستخدامات أما ،)كاالحتياطات ادلًتاكمة كالنتائج كادلؤكنات كاالىتالكات

 .ادلستقرة الطبيعة ذات العناصر ككل أنواعها دبختلف االستثمارات من شكلفتت
 دكرة احتياجات تتمثل يف: االستغالؿ وموارد االستغالؿ استخدامات مستوى -ب

 خدمي، ذبارم، صناعي،( ادلؤسسة تزاكلو الذم الرئيسي بالنشاط ادلتعلقة االستغالؿ
 .اإلحتياجات ىذه سبويل كموارد  )إخل...

 ادللحقة، كاحلسابات الزبائن ادلخزكنات، من االستغالؿ استخدامات كوفتت حيث
 TVA ادلقدمة، كالتسبيقات األغلفة كضمانات ادلدينوف ادلوردكف حساب
 ادللحقة، كاحلسابات ردين ادلو ديوف من كوففتت اإلستغالؿ موارد أما إخل،...للتحصيل
 TVA العمالء، من احملصلة كالتسبيقات األغلفة، كضمانات الدائنوف الزبائن
 .إخل...للدفع

ىي كل :االستغالؿ خارج والموارد االستغالؿ خارج االستخدامات مستوى -ج
 تلك أم للمؤسسة كالرئيسي األساسي بالنشاط مباشرة ترتبط ال ارل كادلوارد االحتياجات
 .االستثنائية الطبيعة ذاتادلالية   التدفقات
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 احلقوؽ ك التثبيتات عن التنازؿ حقوؽ صلد اإلستغالؿ خارج لإلستخدامات فبالنسبة
 موردك فتضم االستغالؿ خارج ادلوارد أما ،)ادلدفوع غَت ادلكتتب ادلاؿ رأس( الشركاء ذباه
 االجتماعية االشًتاكات ك النتائج على الضرائب الشركاء، ديوف الثابتة، القيم

 إخل...للعماؿ
 ادلتاحات ادلتمثلة يف اخلزينة استخدامات من ادلستول ىذا يتكوف :الخزينة مستوى-د

 يف النقدية
 .ةارياجل البنكية االعتمادات يف ادلتمثلة اخلزينة مواردك  اجلارية، كحساباهتا ادلؤسسة خزائن

 ثا: أدوات التحليل الوظيفيثال
إف اذلدؼ من إعداد ادليزانية الوظيفية ىو إستخراج ادلؤشرات ادلالية اليت تقيس درجة 

 ربقي  التوازف ادلارل.
  :FRngرأس الماؿ العامل الصافي اإلجمالي  -1

  ادلتداكلة اإلستخدامات لتمويل ادلخصص الدائمة ادلالية ادلوارد من اجلزء ذلك كؽلثل
كيعرؼ على أنو ذلك الفائض ادلارل الناتج عن سبويل  ،)االستغالؿ استخدامات(

 تستعملو أماف ىامش ؽلثل حيث ،اإلستخدامات الثابتة بإستخداـ ادلوارد الدائمة
 .ادلخزكنات كخاصة اجلارية اإلستخدامات عناصر دكراف بطئ حاالت لتجاكز ادلؤسسة

 :كعلا طريقتُت كف  اإلصبارل الصايف العامل ادلاؿ رأس حساب كيتم
 الميزانية أعلى من: 

  FRng=Rd-Es 

 ادلستقرة االستخدامات Es ك الدائمة، ادلوارد Rd سبثل حيث
 :   الميزانية أسفل من-

    FRng = (Eex+Ehex+Et) - (Rex+Rhex+Rt) 
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 خارج استخدامات+االستغالؿ استخدامات) = اإلصبارل الصايف العامل ادلاؿ رأس
 موارد+االستغالؿ خارج موارد+االستغالؿ موارد - ( (اخلزينة استخدامات+االستغالؿ

 )اخلزينة
 صبيع تغطية على ادلؤسسة قدرة مدل عن ادليزانية أسفل من العامل ادلاؿ رأس يعرب

 عن األجل قصَتة التزاماهتا
 ،)ادلتداكلة األصوؿ باستعماؿ األجل قصَتة القركض تسديد( ادلتداكلة أصوذلا طري 
 ىامش ؽلثل مارل فائض كيبقى
 .العامل ادلاؿ رأس كىو أماف

 

طويل ادلدل كذلك حسب يعترب رأس ادلاؿ العامل الوظيفي مؤشرا ىاما للتوازف ادلارل 
 حاالتو التالية:

 FRng>0 :.ادلؤسسة متوازنة ماليا على ادلدل الطويل 
 FRng=0 حالة التوازف األمثل على ادلدل الطويل، لكن دكف : ادلؤسسة يف

 ربقي  فائض.
 FRng<0 عجزت ادلؤسسة عن سبويل إستثماراهتا كباقي اإلحتياجات ادلالية :

الثابتة بإستخداـ مواردىا ادلالية الدائمة، كبالتارل فهي حباجة إذل مصادر سبويل 
لذم يتواف  مع إضافية أك حباجة إذل تقليص مستول إستثماراهتا إذل احلد ا

 مواردىا ادلالية الدائمة.
 :BFRاإلحتياج في رأس الماؿ العامل  -2

إف كجود فوارؽ زمنية بُت مراحل دكرة اإلستغالؿ ذبعل ادلؤسسة حباجة للحصوؿ على 
 أمواؿ لتغطية متطاباهتا كاليت يعرب عنها باإلحتياجات من رأس ادلاؿ العامل.

BFR ادلوارد ادلتداكلة خارج اخلزينة -اخلزينة= اإلستخدامات ادلتداكلة خارج 
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BFRموارد اإلستغالؿ كخارج  -=إستخدامات اإلستغالؿ كخارج اإلستغالؿ
 اإلستغالؿ

العجز يف سبويل اإلستخدامات ادلتداكلة خارج اخلزينة بواسطة ادلوارد  BFRؽلثل 
ادلتداكلة خارج اخلزينة، كيف كثَت من األحياف تكوف اإلحتياجات إذل التمويل تفوؽ موارد 

 احلالة العجز يتم سبويلو عن طري  رأس ادلاؿ العامل الصايف اإلصبارل.التمويل، يف ىذه 
 العامل إذل:تنقسم إحتياجات رأس ادلاؿ 

متعلقة دبستول يعربعن إحتياجات زلددة إحتياجات رأس الماؿ العامل لإلستغالؿ: -
 نشاط ادلؤسسة، حيث يعتمد يف حسابو على عناصر اإلستغالؿ

BFRexموارد اإلستغالؿ -= إستخدامات اإلستغالؿ 
BFRex=Eex-Rex 

 إحتياجات رأس الماؿ العامل خارج اإلستغالؿ:-
 االحتياجات عن يعربعن عناصر خارجة عن إستغالؿ ادلؤسسة، ك مد يف حسابو يعت

 كػلسب االستثنائي، بالطابع تتميز كتلك اليت الرئيسية غَتنشطة األ عن الناذبة ادلالية
 كما يلي:

= BFRhex موارد خارج اإلستغالؿ -إستخدامات خارج اإلستغالؿ 
BFRhex =Ehex- Rhex 

 السابقتُت ادلعادلتُت من : BFRg اإلجمالي العامل الماؿ رأس في االحتياج-
 اإلستغالؿ إحتياجات رلموع يساكم اإلصبارل العامل ادلاؿ يف رأس  االحتياج يكوف

 .اإلستغالؿ جر خا كإحتياجات
BFRg = BFRex + BFRhex 

     :TN  الصافية الخزينة  -3
 سبويل يف اإلصبارل الصايف العامل ادلاؿ رأس يستخدـ عندما الصافية اخلزينةتتشكل 
 تكوف االحتياج ىذا تغطية من ادلؤسسة سبكنت إذا، كعليو االستغالؿ دكرة احتياجات
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 سالبة اخلزينة تكوف عاكسةادل احلالة كيف التمويل، يف الفائض حالة كىي موجبة اخلزينة
 .التمويل يف عجزال حالة كىي
 ادلصرفية، السلفات باستثناء ادلوجودة النقديات إصبارل عن عبارة ىياخلزينة الصافية  

كربسب إلنطالقا من ادليزانية الوظيفية بإجراء الفرؽ بُت إستخدامات اخلزينة كموارد 
 اخلزينة كما يلي:

TN = Et – Rt 
TN = FRng - BFRng 

 

 رابعا: التوازف المالي
 :المالي التوازف تعريف -1
 الديوف كافة سداد بعد موجبا حلظة كل يف النقدية رصيد معها اليت يبقى احلالة ىو

 للمؤسسة كالسيولة ادلارل اليسر ربقي  مع األجل، قصَتة
 :المالي التوازف شروط -2
 الشركط تتحق  أف البد الوظيفي التشخيص حسب ادلارل التوازف يتحق  أف أجل من

 :التالية الثالث
 FRng>0  أم موجب اإلصبارل الصايف العامل ادلاؿ رأس :األوؿ الشرط -

 على اعتمادا ادلستقرة االستخدامات ويلسب من ادلؤسسة سبكنت إذا الشرط ىذا يتحق 
 .الدائمة ادلوارد

 حركة التمويل                                  
 
  
 
 

 اإلستخدامات المستقرة
    ES    

FRng 

 الموارد الدائمة

RD 
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 ادلاؿ رأس يف االحتياج اإلصبارل الصايف العامل ادلاؿ رأس يغطي أف :الثاني الشرط-
 BFRg <FRng أم العامل

 اذلامش ىذا يغطي أف غلب بل موجب عامل ماؿ رأس ربق  أف للمؤسسة يكفي ال
 دكرة احتياجات
 .االستغالؿ

 
 حركة التمويل                                  

 
  
 

 الشرطُت بتحق  الشرط ىذا يتحق  : TN>0 موجبة خزينة :الثالث الشرط -
 اإلعتمادات يف كادلتمثلة اخلزينة موارد تغطية منكعندىا تتمكن ادلؤسسة  لثاين،كا  األكؿ
 .ادلتاحات يف كادلتمثلة اخلزينة استخدامات بواسطة اجلارية البنكية

 
 

 حركة التمويل
 
 
 
 :المالي التوازف في االختالؿ عالج كيفية -3

 كافيا يعد دل الوظيفي العامل ادلاؿ رأس أف يبُت فهذا سالبة اخلزينةإذا كانت كضعية 
 :ادلؤسسة على كيستوجب يستلـز ما كىو العامل، ادلاؿ رأس يف االحتياج لتغطية

BFR 

 

TN 

 

FRng 

 موارد الخزينة
   Rt 

TN 

 إستخدامات الخزينة

Et 
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 من أكالرفع األجل طويلة قركض على احلصوؿ طري  عن الوظيفي العامل ادلاؿ رأس رفع .
 االستثمارات عن التنازؿ أك ادلاؿ رأس
 أجل من ادلوردين مع التفاكض خالؿ من العامل ادلاؿ رأس من االحتياج خفض .

 مهلة على احلصوؿ
 من التخفيض أك للتحصيل، أقصر مدة دلنح العمالء مع التفاكض أك للتسديد أطوؿ

 .ادلخزكنات
 ادلاؿ رأس أف على يدؿ فهذا كمستمر دائم بشكل موجبة ادلؤسسة خزينة كانت إذا ماأ

 البد لذلك الرحبية مشكلة يطرح ما كىو ، BFRg ب مقارنة مهمة قيمة لو الوظيفي
 :التالية باإلجراءات يقـو أف ادلارل ادلسَت على
 توزيع أك األجل طويلة للقركض ادلسب  التسديد بواسطة العامل ادلاؿ رأس زبفيض .

 .األرباح
 كىو كقت أسرع يف للموردين التسديد بواسطة العامل ادلاؿ لرأس االحتياج يف الزيادة .

 التحصيل مهلة يف الزيادة أك الدفع تعجيل خصم على احلصوؿ من ؽلكن الذم األمر
 .للزبائن ادلمنوحة
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 المحور السابع: تحليل حسابات النتائج
 أوال: تعريف جدوؿ حساب النتائج

 ادلؤسسة حققتها يتال كاإليراداتحساب النتائج ىو قائمة مالية تبُت ملخص لألعباء 
 الدكرة خالؿ
 بينهما كالفارؽ كاإليرادات التكاليف عناصر سلتلف غلمع جدكؿ عن عبارة فهو ادلالية،
 . الوسيطة األرصدة بتحديد لنا يسمح كىو الدكرة، نتيجة يعطينا
 ربليال النتائج حساب جدكؿ لنا يقدـ :الطبيعة حسب النتائج حسابات جدوؿ شكل
 يضم حيث الرئيسية، التسيَت رلاميع بتحديد يسمح فهو الطبيعة حسب لألعباء

 كيبُت طبيعتها، حسب كعرضها تصنيفها يتم ارل كاألعباء باإليرادات اخلاصة احلسابات
  :الطبيعة حسب النتائج حساب ظلوذج ادلوارل الشكل لنا

 )الطبيعة حسب( النتائج حساب جدوؿ
رقم 

 الحساب
المبلغ  البياف

 المدين
أرصدة الدورة  مالحظة المبلغ الدائن

 N-1السابقة 
70 
72 
73 
74 

 رقم األعماؿ
 التغَت يف ادلخزكف
 اإلنتاج ادلثبت

 إعانات  اإلستغالؿ

 X 
X 
X 
X 

  

   XX  1إنتاج السنة المالية   
60 

 62و 61
 ادلشًتيات ادلستهلكة

 اخلارجية كاإلستهالكات األخرل اخلدمات
X 
X 

   

    XX 2إستهالؾ السنة المالية  
   XX  (2-1=3القيمة المضافة لإلستغالؿ ) 
63 
64 

 أعباء ادلستخدمُت
 الضرائب كالرسـو كادلدفوعات ادلشاهبة

X 
X 
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   XX  4الفائض اإلجمالي لإلستغالؿ   
75 
65 
68 
78 

 اإليرادات العملياتية األخرل
 األعباء العملياتية األخرل

 ادلخصصات لإلىتالكات كادلؤكنات
اإلسًتجاعات عن خسائر القيمة 

 كادلؤكنات

 
X 
X 

X 
 
 
X 

  

   XX  5النتيجة العملياتية   
76 
66 

 اإليرادات ادلالية
 األعباء ادلالية

 
X 

X   

   XX  6النتيجة المالية  
   XX  (6+5=7النتيجة العادية قبل الضريبة ) 

695-698 
692-693 

 الضرائب ادلستحقة على النتيجة العادية
 الضرائب ادلؤجلة على النتيجة العادية

X 
X 

   

   X  رلموع إيرادات األنشطة العادية 
    X رلموع أعباء األنشطة العادية 
   XX  8النتيجة الصافية لألنشطة العادية  
77 
67 

 -اإليرادات–العناصر غَت العادية 
 -األعباء–العناصر غَت العادية 

 
X 

X   

   XX  9النتيجة غير العادية  
   XX  10النتيجة الصافية للسنة المالية  

 :الطبيعة حسب النتائج باحس عناصر : تحليلثانيا
 :اإليرادات -أ

 يتشكل ك للمؤسسة، األساسية األنشطة من ادلتأيت اإليراد عن عبارة :األعماؿ رقم -
 فهو لإليرادات األساسية ادلصادر من كىو السوؽ يف العمالء مع التبادلية للعالقة نتيجة
 األعماؿ رقم مكونات كزبتلف السوؽ، يف ككزهنا الدكرة يف النشاط حجم يقيس
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 كرقم اإلنتاجي األعماؿ كرقم التجارم األعماؿ رقم :إذل يتفرع لذلك النشاط باختالؼ
 .اخلدمي األعماؿ

 ادلخزكف اإلنتاج يف التغَتات كل احلساب ىذا يف يسجل :المخزوف في التغير -
 يكوف أف كؽلكن اإلصبارل ادلخزكف إنتاج فرؽ ؽلثل حبيث السلع سلزكف يف كالتغَتات
 .اإلنتاج من ادلخزكف حركة حسب كذلك دائنا أك مدينا الرصيد

 يتم حبيث الثابتة، بالقيم ادلتعلقة اإلنتاج تكاليف قيمة عن يعرب :المثبت اإلنتاج -
 ادلعنوية أك ادلادية الثابتة بالقيم اخلاصة اإلنتاج تكاليف بقيمة دائنا احلساب ىذا جعل
 ىذا جعل كؽلكن ادلتداكلة، غَت األصوؿ ضمن تسجيلها كيتم ادلؤسسة قبل من ادلنتجة

 .اخل...كالًتكيب كالنقل ادللحقة ادلصاريف بقيمة دائنا احلساب
 كغلعل الغَت، طرؼ من احملصلة االستغالؿ إعانات مبلغ لنا يبُت :االستغالؿ إعانات -
 اخلزينة حساب أك الغَت حساب جعل مقابل احملصلة اإلعانات بقيمة دائنا احلساب ىذا
 .مدينا
 عن كالناصبة الناذبة اإليرادات سلتلف يف تتمثل :األخرى العملياتية اإليرادات -

 :التالية احلسابات من كل احلساب ىذا كيضم ، للمؤسسة العادية األنشطة
 728 ح ، 727 ح ، 722 ح ، 726 ح ، 721 ح ، 722 ح ، 721 ح
 استعادة من ادلتأتية اإليرادات كىي :والمؤونات القيمة خسائر من االسترجاعات -

 .مسبقا ادلثبتة كادلؤكنات القيمة خسائر
 نشاطات نتيجة عنها ادلتحصل اإليرادات كىي :اإليرادات-العادية غير العناصر -
 .للمؤسسة الرئيسي  بالنشاط مرتبطة غَت
 قركض أك حقوؽ نتيجة احملصلة الفوائد من ادلتأتية اإليرادات كىي :المالية اإليرادات -

 ح ، 766 ح ، 767 ح ، 762 ح ، 761 ح:التالية احلسابات كيضم شلنوحة
 768 ح ، 762
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 األعباء حسابات أرصدة كتكوف طبيعتها حسب األعباء تصنيف يتم :األعباء -ب
 .للخصـو ظهور أك األصوؿ اطلفاض لنا تعكس ألهنا مدينة عادة

 األكلية كادلواد ادلباعة البضائع مشًتيات يف كتتمثل :المستهلكة المشتريات -
  .ادلستهلكة األخرل كالتموينات ادلستهلكة

 مصاريف احلساب ىذا يف يسجل :األخرى واالستهالكات الخارجية الخدمات -
 كلها تعترب حبيث كالدراسات كاألحباث التأمُت كمصاريف كاإلصالحات االغلار

 حساب ضمن فتضم األخرل االستهالكات أما،  اخلارجية باخلدمات متعلقة مصاريف
 اإلشهار كمصاريف كسيطة كمصاريف ادلؤسسة خارج بادلستخدمُت اخلاصة ادلصاريف
 .كالربيد بنوؾال خدمات كمصاريف كاالستقباؿ التنقالت كمصاريف

 كتضم باألجور ادلتعلقة ادلصاريف احلساب ىذا ضمنيت :المستخدمين أعباء -
 احلساب يف تسجل طبيعتها حسب كادلكافآت باألجور ادلرتبطة االجتماعية االشًتاكات

 .مدينا كغلعل "للمستخدمُت أخرل أعباء" 628
 الضرائب من احلساب ىذا يتكوف :المماثلة والمدفوعات والرسـو الضرائب -

 طبيعة ذلا يتال ادلدفوعات إذل إضافة احمللية اجلماعات أك للدكلة ادلدفوعة ادلماثلة كالرسـو
  .كاجتماعية اقتصادية

 اخلاصة باألنظمة اخلاصة ادلصاريف احلساب ىذا يضم :األخرى العملياتية األعباء -
 اإلعالـ بربامج
 ح ، 621 ح ، 622 ح ، 621 ح :التالية احلسابات كيضم التجارية كادلاركات اآلرل

 .622 ح ، 626
 جعل مقابل مدينا احلساب ىذا جعل يتم :والمؤونات لالهتالكات المخصصات -

 .دائنا ادلعنية القيمة تدين أك ادلؤكنات أك االىتالؾ حسابات
 حبقوؽ ادلتعل  القيمة كنقص الفوائد أعباء يف احلساب ىذا يتمثل :المالية األعباء -

 668 ح ، 662 ح ، 666 ح ، 667 ح :التالية كاحلسابات ادلساعلة سندات
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 األرباح على الضرائب احلساب ىذا يف يسجل :يماثلها وما النتائج على الضرائب -
 .ذلا مدينا احلساب ىذا كغلعل ادلؤسسة عات  على ادلستحقة

 أم العادية غَت باألنشطة اخلاصة ادلصاريف كىي :األعباء-العادية غير العناصر -
 .ادللكية نزع حاالت أك الطبيعية كالكوارث االستثنائية األعباء

 ثالثا: األرصدة الوسيطة للتسيير
 : لالستغالؿ المضافة القيمة -1

 كتعرؼ األساسي، نشاطها خالؿ من ادلؤسسة قدمتها يتال اإلضافية القيمة عن تعرب
 بُت بالفرؽ أيضا

 السنة استهالؾ( ادلباشرة ادلالية كادلخرجات )ادلالية السنة إنتاج( ادلباشرة ادلالية ادلدخالت
 )ادلالية

 :التالية بالعالقة كربسب
+ 61+ ح60)ح –( 74+ح73+ ح72+ح70القيمة ادلضافة لإلستغالؿ= ) ح 

 (62ح
  :لالستغالؿ اإلجمالي الفائض  -2

 :التالية بالعالقة كػلسب للمؤسسة األساسي النشاط طري  عن احملققة ادلالية الثركة ؽلثل
 64 حساب -63 حساب – لالستغالؿ ادلضافة القيمة = اإلصبارل االستغالؿ فائض
 كالرسـو كالضرائب ادلستخدمُت أعباء منها مطركحا لالستغالؿ ادلضافة القيمة عن كيعرب

 .ادلماثلة كادلدفوعات
 
 
 :العملياتية النتيجة  -3
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 للمؤسسة، اإلصبالية الثركة كتكوين الفوائض توليد على ادلؤسسة نشاط قدرة عن تعرب
 االستغالؿ كمصاريف االستغالؿ إيرادات بُت الفرؽ ىي أم االستغالؿ دكرة رصيد كىي

 :التالية العالقة كف  كربسب
  68ح  -65 ح- 75احلساب + لإلستغالؿ اإلصبارل الفائضالنتيجة العملياتية =

 78 احلساب+
 :المالية النتيجة -4

 بُت الفرؽ سبثل فهي هبا القياـ مت يتال ادلالية العمليات خالؿ من احملققة النتيجة كىي
 ادلالية اإليرادات
 :كربسب كف  العالقة التالية ادلالية كاألعباء
 .66ح – 76 ح = ادلالية النتيجة

 :الضريبة قبل العادية النتيجة -5
 ادلالية كالنتيجة العملياتية النتيجة من كل رلموع عن عبارة كىي

 ادلالية النتيجة + العملياتية النتيجة = الضريبة قبل العادية النتيجة
 :العادية لألنشطة الصافية النتيجة -6

 كالضرائب العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب طرح بعد العادية النتيجة كسبثل
 العادية النتائج حب  ادلؤجلة
 حساب – الضريبة قبل العادية النتيجة = العادية لألنشطة الصافية النتيجة

 )  693أك (692 حساب– (698أك695)
 :العادية غير النتيجة -7

 العادية غَت كاألعباء العادية غَت اإليرادات بُت الفرؽ عن عبارة كىي
 67 حساب  77– حساب = العادية غَت النتيجة

 
  :الصافية المالية السنة نتيجة -8
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 العادية غَت كالنتيجة العادية لألنشطة الصافية النتيجة إصبارل عن عبارة كىي
 العادية غَت النتيجة + -العادية لألنشطة الصافية النتيجة = الصافية ادلالية السنة نتيجة

 
 رابعا: دراسة وتحليل المردودية

تعرؼ بأهنا قدرة ادلؤسسة على ربقي  األرباح بصفة دائمة يف تعريف المردودية:  -1
 بالوسائل ادلتاحة أك ادلستعملة.إطار نشاطها مقارنة 

 تنقسم إذل ثالثة أنواع رئيسية ىي:  أنواع المردودية: -2
ىي ادلردكدية اليت ربققها ادلؤسسة من خالؿ رلموع مبيعاهتا المردودية التجارية: -

 كربسب كما يلي:
 معدؿ المردودية التجارية = نتيجة الدورة الصافية/ رقم األعماؿ خارج الرسم

النسبة الربح احملق  عن كل دينار من ادلبيعات الصافية، كىي تساعد إدارة  تبُت ىذه
 ادلؤسسة على ربديد سعر البيع الواجب للوحدة.

تقيس الفعالية يف إستخداـ األصوؿ ادلوضوعة ربت تصرؼ المردودية اإلقتصادية: -
 ادلؤسسة كتقاس من خالؿ الفائض اإلصبارل لإلستغالؿ، كربسب كالتارل:

المردودية اإلقتصادية )اإلجمالية( = إجمالي فائض اإلستغالؿ/ األصوؿ معدؿ 
 اإلقتصادية

كتبُت ىذه النسبة العائد من كراء إستخداـ كل دينار من األصوؿ، كتسمى باإلصبالية 
 ألهنا تتحق  قبل عمليات اإلىتالؾ كالعمليات ادلالية.

 الماؿ العامل. األصوؿ اإلقتصادية = التثبيتات الصافية + إحتياجات رأس
يف إطار إقتصاد السوؽ، على ادلؤسسة ربقي  مردكدية مرتفعة المردودية المالية:  -

حىت تستطيع أف سبنح للمساعلُت أرباحا كافية سبكنهم من تعويض ادلخاطر احملتملة اليت 
 ؽلكن أف يتعرضوا ذلا نتيجة مساعلاهتم يف رأس ماؿ ادلؤسسة ، كربسب كالتارل:

 ة المالية = النتيجة الصافية للدورة/ األمواؿ الخاصةمعدؿ المردودي
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تبُت ىذه النسبة مقدار الربح الصايف الذم يعود على ادلستثمرين عن كل دينار مستثمر 
 يف رأس ماؿ ادلؤسسة.

 

 المحور الثامن: تحليل جدوؿ تغيرات األمواؿ الخاصة
 

 يف جدكؿ مستقل تغَتات األمواؿ اخلاصة يظهر ما يلي: على ادلؤسسة أف تعرض
 األرباح كاخلسائر ادلًتاكمة؛صايف ربح أك خسارة الفًتة، أرصدة  -
 ادلعامالت الرأمسالية مع ادلساعلُت، كالتوزيعات كالتغَتات يف حقوؽ ادلساعلُت؛ -
 كل عنصر من عناصر اإليرادات أك األعباء اليت ذلا عالقة حبقوؽ ادلساعلُت؛ -
 ركة األسهم كاإلحتياطي.ح -
السياسات احملاسبية: من خالؿ ذلك غلب توضيح مدل اإلمتثاؿ للمعايَت  -

 احملاسبية الدكلية.
  كغَت ادلوجودة يف القوائم ادلالية سابقة الذكر؛ تقدًن ادلعلومات ادلالية الضركرية -
 السياسات كالطرائ  احملاسبية ادلعتمدة. -

 جلدكؿ تغَتات األمواؿ اخلاصةكيبُت لنا الشكل ادلوارل ظلوذج 
 جدوؿ تغيرات األمواؿ الخاصة

إحاال تغيرات األمواؿ الخاصة
 ت

رأس الماؿ 
 اإلجتماعي

عالوات 
 اإلصدار

فرؽ 
 التقييم

فرؽ إعادة 
 التقييم

 إحتياطات
 ونتيجة

       N-2رصيد نهاية السنة 
تغير الطرائق المحاسبية 

 وتصحيح األخطاء
      

       الثابتة إعادة تقييم القيم
الربح/خسائر غير 

مسجلة في حسابات 
 النتائج

      



58 

 

       حصص موزعة
       زيادة رأس الماؿ

       نتيجة صافية للنشاط
       N-1رصيد نهاية السنة 

تغير الطرائق المحاسبية 
 وتصحيح األخطاء

      

       إعادة تقييم القيم الثابتة
الربح/خسائر غير 

في حسابات  مسجلة
 النتائج

      

       حصص موزعة
       زيادة رأس الماؿ

       نتيجة صافية للنشاط
       Nرصيد نهاية السنة

 تحليل جدوؿ تغيرات األمواؿ الخاصة بواسطة النسب المالية: -
 نسبة النتيجة الصافية/  رأس ادلاؿ -
 اخلاصة نسبة التوزيعات كالتغَتات يف حقوؽ ادلساعلُت/ األمواؿ -
 نسب األسهم، توزيع األرباح كقياس القيم السوقية: كربسب من خالؿ -

 األرباح ادلوزعة/ قيمة السهم السوقية أك األرباح ادلوزعة / عدد األسهم
 نسبة توزيع األرباح: كربسب من خالؿ -

 األرباح ادلوزعة/األرباح الصافية
 كػلسب كما يليمعامل سعر السهم إذل عائده أك مضاعف السعر للعائد:  -

 متوسط قيمة السهم/ربح السهم
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نسبة سعر السوؽ مقارنة بالقيمة احملاسبية: قيمة السهم السوقية/القيمة الدفًتية  -
 للسهم

األسهم اليت مت تداكذلا خالؿ عدد  معدؿ دكراف األسهم: كربسب من خالؿ -
 الدكرة احملاسبية / عدد األسهم ادلكتتب هبا يف هناية الدكرة احملاسبية.

 التحليل المالي الديناميكي )جدوؿ التمويل(: تاسعلمحور الا
لتحليل السياسة اإلستعماؿ التحليل ادلارل الشائع  يعترب التحليل الديناميكي من أساليب

يعٍت مقارنة ادلالية اليت إتبعتها ادلؤسسة خالؿ فًتة معينة تتجاكز السنة، فالتحليل األفقي 
األرقاـ كالبيانات الواردة يف ادليزانيات دلؤسسة ما مع بعضها كلعدد من الفًتات ادلالية 

حلصر كربديد الفركؽ كالتغَتات اليت تطرأ على تلك األرقاـ كالبيانات من فًتة ادلتتالية، 
ة مالية ألخرل لإلستفادة من تلك ادلؤشرات يف عملية إزباذ القرار، ىذا كتعتمد الفًت 

ادلالية األكذل كسنة أساس كربسب نسب التغَت ألم فقرة من الفقرات ادلالية الواردة يف 
احمللل ادلارل بإعطاء التفسَت الواقعي للتغَتات اليت تطرأ سواء ادليزانيات، كمن مث يقـو 

باإلغلاب أك السلب مع توضيح ادلربرات لذلك كيرفع التوصيات ادلناسبة اليت تساعد يف 
 اذ القرار.عملية إزب

 أوال: تعريف جدوؿ التمويل
يظهر اآلثار ادلًتتبة عن قياـ ادلؤسسة بنشاطاهتا كعملياهتا يف ميزانياهتا عن طري  الزيادة 
أك النقصاف يف العناصر ادلختلفة للميزانية دبا فيها األمواؿ اخلاصة، كؽلكن مالحظة ىذه 

سنوات يف شكل جداكؿ موارد التغَتات بواسطة مقارنة ادليزانيات مع بعضها لعدة 
 .كإستخدامات

يشرح جدكؿ ادلوارد كاإلستخدامات مصدر األمواؿ كإستعماالهتا، أم أنو يسمح دبعرفة 
الطريقة اليت كاجهت هبا ادلؤسسة إحتياجاهتا للتمويل خالؿ فًتة معينة تقدر عادة بسنة،  

تبعتها ادلؤسسة يف كما يسمح ىذا اجلدكؿ بإعالـ ادلساعلُت بالسياسة ادلالية اليت إ
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الدكرات السابقة كتأثَتاهتا على التوازف ادلارل، كما يستعمل أيضا للتقديرات حبيث يسمح 
 بقياس أثر إستثمار معُت على التوازف ادلارل للمؤسسة.

 
 
 

 التمويل جدوؿ وتكوين إعداد :ثانيا
 جدكؿ إذل باإلضافة متتاليتُت ميزانيتُت توفر غلب التمويل جدكؿ إعداد أجل من

 االىتالكات كجدكؿ ادلالح  ضمن نشرىا يتم يتال اجلداكؿ كبعض النتائج حسابات
 أك بالزيادة سواء كذلك البنود كل يف التغَتات حساب يتم حيث االستثمارات، كجدكؿ

 .كاستخدامات موارد إذل التغَتات ىذه تصنيف يتم حبيث بالنقصاف،
 من كذلك كادلوارد االستخدامات يف احلاصلة التغَتات بإظهار جدكؿ التمويل يسمح
 .التغَت ىذا استعماؿ كطريقة الصايف العامل ادلاؿ رأس تكوين كيفية تفسَت أجل

 :كعلا جزأين أساسيُت من يتكوف التمويل فجدكؿ
 اإلصبارل الصايف العامل ادلاؿ رأس يف التغَت اجلدكؿ ىذا يوضح :األول الجدول 1-

FRNG) ) من العلوم باجلزء يرتبط حبيث التغَت، ىذا يف سببا كانت يتال كالعناصر 
 أف نالحظ كعليوادلوارد الدائمة كاإلستخدامات الثابتة  :كعلا جزئُت من كيتكوف ادليزانية
 قائمة إعداد أجل كمن األجل، الطويلة الدكرة كاستخدامات دلوارد سلصص اجلدكؿ ىذا
 :التالية ادلراحل على االعتماد يتم كاالستخدامات ادلوارد

 معينة زمنية فًتة خالؿ حدثت يتال ادليزانية بنود يف التغَتات رصد :األولى المرحلة-أ
 استنادا كاستخدامات موارد إذل حدثت يتال التغَتات تصنيف :الثانية المرحلة-ب

 :التالية للقاعدة
 استخداـ، تعترب الدائمة ادلوارد يف نقصاف أك ادلستقرة االستخدامات عناصر يف زيادة كل
 كما مورد، تعترب الثابتة األصوؿ عناصر يف نقصاف كل ك الدائمة األمواؿ يف زيادة ككل
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 حسب ادلؤسسة، سبويل يف أساسي كعنصر الفًتة تلك خالؿ الذايت التمويل إظهار غلب
 :ادلوارل اجلدكؿ يظهره ما
 
 
 

 الموارد اإلستخدامات
 زيادة يف األصوؿ
 نقص يف اخلصـو

 زيادة يف اخلصـو
 األصوؿ نقص يف

 :التمويل جدكؿ من األكؿ اجلزء لنا بُتي ادلوارل كاجلدكؿ
 "األجل وطويل متوسط التمويل" التمويل جدوؿ من األوؿ جزءال

 

 الموارد الدائمة اإلستخدامات الثابتة
 .جديدة تثبيتات حيازة

 .سنوات عدة على موزعة مصاريف
 .ادلالية الديوف تسديد
 .ادلاؿ رأس اطلفاض
 .األرباح توزيع

  CAF الذايت التمويل على القدرة

 .التثبيتات عناصر يف اإلطلفاض أك التنازؿ
 .ادلساعلات أك ادلاؿ رأس رفع

 .مالية ديوف على احلصوؿ
 

 + دائمةال ادلوارد يف التغيَت  -الثابتة االستخدامات يف التغيَت

-  Δ FRng 

 

 

 الوظيفي العامل ادلاؿ رأس يف التغَت تقييم إذل التمويل جدكؿ من يهدؼ ىذا اجلزء
 .ادلؤسسة طرؼ من ادلنتهجة االستثمار كسياسة التمويل سياسة عن يعرب فهو كبالتارل

 :التمويل جدوؿ من األوؿ جزءال محتوى تحليل -2
 :التالية العناصر من الدائمة ادلوارد تتكوف :الدائمة الموارد 

+ 
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أىم ادلوارد الدائمة اليت تعتمد عليها  عترب من بُتت :الذاتي التمويل على القدرة
 عن عبارة فهي الذاتية، التمويلية الطاقة بأهنا عرؼادلؤسسة يف سبويل إحتياجاهتا ادلالية، كت

 معينة، دكرة خالؿ كنواتج مالية مداخيل من ادلسجلة العمليات عن ناتج داخلي مورد
 ادلالية مواردىا على اعتمادا جديدة استثمارات سبويل على ادلؤسسة قدرةكما تعرؼ بأهنا 

 :التالية العالقة خالؿ من CAF كربسب الذاتية
 + اإلهتالؾ مخصصات + الصافية النتيجة = الذاتي التمويل على القدرة

 ص ـ ؽ + والمؤونات القيمة خسائر في اإلسترجاع– القيمة وخسائر المؤونات
 المحوؿ القسط – عنها المتنازؿ للتثبيتات التنازؿ سعر – عنها المتنازؿ للتثبيتات

 الدورة لنتيجة اإلستثمار إعانات من
 أك ربسب كما يلي:

 +االهتالكات مخصصات+ الصافية الدورة نتيجة =الذاتي التمويل على القدرة
 التنازؿ قيمة نقص أو فائض - أو +المؤونات استرجاع– ؤوناتمال مخصصات

 .االستثمارات عن
كغَت ادللموسة التثبيتات عن التنازؿ إف :التثبيتات عناصر في اإلنخفاض أو التنازؿ 

 إضافة ،التمويل جدكؿ يف التنازؿ بسعر احتساهبا كيتم دائمة موارد تعترب كادلالية ادللموسة
 احلقوؽ عن احملصل باالسًتجاع كاخلاصة ادلالية تثبيتاتال اطلفاض اعتبار يتم ذلك إذل

 .دائم كمورد كالكفاالت كالودائع كاإلقراض اتعلبادلسا ادلتعلقة
 جديدة أمواؿ من جلب  ادلؤسسة سبكن يتال الوسيلة ىي  :الخاصة األمواؿ رفع 

 السوؽ يف اجلمهور قبل من لالكتتاب أسهم بطرح ادلؤسسة قياـ بواسطة ذلك كيكوف
 أرباح ربق  كانت إذا خصوصا ماذلا رأس رفع من ادلؤسسة سبكن اآللية فهذه ادلارل،
 ادلالية الدكرة خالؿ ادلؤسسة تتلقاىا كارل االستثمارات إعانات ، كما تتضمن معتربة
 .اإلصبالية بقيمتها كذلك كمورد اإلعانات ىذه تسجيل يتم حبيث
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ادلؤسسة عليها تتحصل يتال اجلديدة الديوف يف كتتمثل :المالية الديوف في الزيادة 
 ادلالية الدكرة خالؿ
 .اجلارية البنكية االعتمادات استثناء كيتم

 :التالية العناصر من كتتكوف :ةثابتال االستخدامات 
 ملموسة غَت أك ادللموسة التثبيتات حيازة العملية تشمل قد :جديدة تثبيتات حيازة 

 ادلالية التثبيتات أك
 حركة معطيات على اعتمادا حساهبا كيتم الدكرة خالؿ اإلصبالية بالقيم حيث تسجل
 :التالية بالعالقة أك االستثمارات
 القيمة +للدكرة االىتالكات حصص+ الصافية االستثمارات = االستثمارات مشًتيات
 االستثمارات عن للتنازؿ الباقية
توزيعها يتم ارل ادلصاريف عن عبارة كىي :سنوات عدة على الموزعة المصاريف 
 احلالية ادلصاريف زبفيض يف االىتالكات دكر تؤدم فهي القادمة اخلمس السنوات على
 حساهبا كيتم النتيجة كزيادة
 .لو ادلتمة احملاسبية كادلعلومات ادليزانية خالؿ من
من ذلك يكوف كقد الشركة ماؿ أسر  يف التخفيض أم :الخاصة األمواؿ تخفيض 

خصوصا يف حالة ربقي  اخلسائر أك إعادة  ادلؤسسة أسهم عن ادلساىم زبلي خالؿ
 اذليكلة.

 عدا ما القركض سلتلف بتسديد خاصة العملية كىذه: المالية الديوف تسديد 
 :التالية العالقة خالؿ من حساهبا كؽلكن اجلارية البنكية االعتمادات

 التسديد – الديوف في االرتفاع+ السابقة الدورة ديوف = الحالية الدورة ديوف
 ادلوزعة خالؿ الدكرة تتمثل يف أرباح األسهم ) نتيجة الدكرة السابقة(  :األرباح توزيع

ادلالية اجلارية ، كؽلكن حساب ىذه التوزيعات إعتمادا على معطيات جدكؿ توزيع 
 النتيجة، كما ؽلكن إستخداـ العالقة التالية:
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 اإلرتفاع في اإلحتياطات -األرباح الموزعة= نتيجة الدورة السابقة
 يف  االحتياج يف اتالتغَت  التمويل جدكؿ من الثاين القسم يبُت :الثاني الجدوؿ -3 

 ادلاؿ رأس
 كخارج االستغالؿ دكرة موارد لنا يبُت فهو اإلصبالية، الصافية كاخلزينة اإلصبارل العامل

  :ادلوارل اجلدكؿ خالؿ من ذلك توضيح كؽلكن كاستخداماهتا، االستغالؿ
 

 التمويل جدوؿ من الثاني الجزء
 ΔFRng اإلجمالي الصافي العامل الماؿ رأس في التغييرات

 :االستغالؿ عناصر يف التغَت
 االستغالؿ إستخدامات يف التغَت-
 االستغالؿ موارد يف التغَت-

 الرصيد 2الموارد  1اإلحتياجات
3=2-1 

   
A Δ BFRex    

 االستغالؿ خارج العناصر يف التغَت
اآلخرين ادلدينُت يف التغَت 
اآلخرين الدائنُت يف التغَت 

   

B Δ BFRhex    
(A + B =C) Δ BFRG    

 .اخلزينة تغيَتات
اإلستخدامات يف التغَت 
ادلوارد يف التغَت 

   

D TN    
C+D = Δ FRng    

 تحليل محتوى الجزء الثاني من الجدوؿ: -4
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 اخلزينة على التغَت ىذا كتأثَت اإلصبارل العامل ادلاؿ رأس يف االحتياج يف التغَتاتيتضمن 
 كنلخص ىذه العناصر يف النقاط التالية: اإلصبالية الصافية

 ادلاؿ لرأس االحتياج يف التغَت التغَتات ىذه عن ينتج :االستغالؿ عناصر في التغير-
 االستغالؿ عناصر يف كالتغَت ، Δ BFRex ب عنو نعرب كالذم لالستغالؿ العامل
 الزمٍت التباعد عن الناذبة اجلارية الدكرة يف االستغالؿ لدكرة ادلالية االحتياجات لنا تعٍت
 كف  كادلوارد االستخدامات بُت الفرؽب ليت ربسبكا الدفع كآجاؿ التسديد آجاؿ بُت

 :التالية العالقة
Δ BFRex = Δ Eex -Δ Rex 

 العامل ادلاؿ لرأس االحتياج يف التغَت عن ينتج :االستغالؿ خارج العناصر في التغير-
 خارج العناصر يف فالتغَت ، Δ BFRhex ب عنو يعرب كالذم االستغالؿ خارج

 كاألنشطة األساسية غَت األنشطة عن الناذبة  ادلالية االحتياجات يف تتمثل االستغالؿ
 :التالية العالقة خالؿ من التغَت ىذا حساب كيتم ستثنائي،اإل طابعال كتلك ذات

Δ BFRhex = Δ Ehex -Δ Rhex 
 موارد يف التغَت بُت الفرؽ خالؿ من التغَت ىذا ػلسب :الخزينة عناصر في التغير-

 :التالية بالعالقة كػلسب اخلزينة استخدامات يف كالتغَت اخلزينة
  Δ TN= Δ Et- Δ Rt 

 أسفل من العامل ادلاؿ رأس يف التغَت حساب يتم السابقة األرصدة قيمة خالؿ كمن
 :التالية للعالقة كفقا ادليزانية

Δ FRng = Δ BFRex + Δ BFRhex + Δ TN 
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 : دراسة وتحليل جدوؿ تدفقات الخزينةعاشرالمحور ال
يعترب جدكؿ تدفقات اخلزينة لوحة قيادة أماـ قمة اإلدارة ادلالية، حبيث تتخذ على ضوئها 
القرارات اذلامة كاإلسًتاتيجية كتغيَت النشاط أك توسيعو أك اإلنسحاب منو أك النمو أك 

 اجل من ادلارل للمسَت كاضحة صورة تعطي اليت ادلالية القوائمغَتىا، كما يعترب قائمة من 
 .استخدامها ككيفية األمواؿ توليد على ادلؤسسة قدرة دلدل تقييم إعطاء

 أوال: تعريف جدوؿ تدفقات الخزينة
 سبكُت اجل من عرضو يتم الذم اجلدكؿ ذلك ىو اخلزينة تدفقات جدكؿ -

 الدكرة أثناء يعادذلا كما اخلزينة تسيَت يف التحكم على قدرهتا تقييم من ادلؤسسة
 .احملاسبية

 إذ السيولة كإخراج إدخاؿ تبُت يتال احلركة يربز الذم اجلدكؿ بأنو أيضا كيعرؼ -
 .مفصل بأسلوب التغَت ىذا كمكونات اخلزينة تغيَت أسباب بإظهار يسمح

 الخزينة تدفقات جدوؿ أهداؼ :ثانيا
 :التالية النقاط خالؿ من األىداؼ ىذه أىم إبراز ؽلكن
 دكرة خالؿ ادلؤسسة عليها ربصلت الىت الداخلة النقدية التدفقات مصدر إبراز -

 معينة
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 اخلارجة النقدية التدفقات استخداـ كيفية إظهار -
 زلاسبية دكرة خالؿ اخلزينة يف حصل الذم التغَت إظهار -
 اخلزينة تغيَت يف كظيفة كل مساعلة مدل إظهار -
 أك مادية كانت سواء االستثمارات جملموع االستغالؿ خزينة سبويل طريقة توضيح -

 مالية أك معنوية
 عن استثماراهتا سبويل على ادلؤسسة قدرة مدل كأيضا اخلارجي التمويل تطور إبراز -

 .لالستغالؿ اخلزينة تدف  طري 
 

 ثالثا: أسس بناء جدوؿ تدفقات الخزينة
 حبيث بادلؤسسة اخلاصة األنشطة طبيعة حسب كذلك اخلزينة تدفقات جدكؿ بناء يتم

 :كىي التدفقات من رئيسة أقساـ ثالثة ىناؾ توجد
 نشاط عن العمليات ىده تنتج :التشغيلية األنشطة خالؿ من االستغالؿ وظيفة  -1

 حوؿ ىامة إشارة بالنشاط ادلرتبط اخلزينة تدف  يوفر حبيث االستغالؿ كخارج االستغالؿ
 ادلباشرة كأيضا للمساعلُت األرباح أقساط كدفع ديوهنا تسديدات دلواجهة ادلؤسسة طاقة
 كظيفة كتضم اخلارجي التمويل على االعتماد بدكف كذلك جديدة استثمارات يف

 :التالية العناصر التشغيلية األنشطة خالؿ من االستغالؿ
 .الزبائن من ادلقبوض التحصيل -
 71 حساب تضم كالىت األخرل التحصيالت  -
 .كادلستخدمُت للموردين ادلدفوعة ادلبالغ -
 .آخرين دلتعاملُت ادلدفوعة ادلبالغ -
 .أخرل مالية كمصاريف فوائد -
 للمؤسسة العادم النشاط زبص ال الىت العمليات فهي االستغالؿ خارج تدفقات أما

 .اخل... احملصلة ادلالية كالنواتج االستثنائية كالتكاليف كالنواتج
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 األنشطة عن عبارة كىي :االستثمارية العمليات خالؿ من االستثمار وظيفة -2
 االستثمارات إذل إضافة األجل طويلة ادلوجودات من التخلص أك باحلصوؿ ادلتعلقة

 عن لألمواؿ كربصيل استثمار اقتناء اجل من أمواؿ تسديد عمليات كتشمل األخرل،
 كادلدفوعات ادلقبوضات التدفقات ىذه كتتضمن األجل طويل أصل عن التنازؿ طري 
 :عن الناذبة

 .ادلالية الثابتة القيم عن التنازؿ عمليات من الناتج التحصيل ((+
 .كادلعنوية ادلادية الثابتة القيم عن التنازؿ عمليات من الناتج التحصيل ((+
 .األمواؿ توظيفات من احملصلة الفوائد ((+
 .ادلستلمة النتائج من ادلقبوضة كاالقساط احلصص ((+
 ادلادية الثابتة القيم يف التغَت كسبثل كادلعنوية ادلادية الثابتة للقيم احليازة تسديدات ((_

 ادلادية الثابتة القيم عن للتنازؿ الصافية احملاسبية للقيمة إضافة ادلالية للسنة كادلعنوية
 .كادلعنوية

 اذل باإلضافة ادلالية الثابتة القيم يف التغَت كسبثل مالية ثابتة قيم حليازة تسديدات ((_
 .كادلعنوية ادلادية الثابتة القيم عن للتنازؿ الصافية احملاسبية القيمة

 حبركة عالقة ذلا يتال األنشطة كتشمل :التمويل بعمليات المرتبطة التمويل وظيفة -3
 كحركة ادلدفوعة ادلاؿ رأس تآكمكاف بالزيادة أك بالنقصاف سواء ادلاؿ رأس ك القركض

 .ادلالية الطبيعة ذات التسبيقات
 أك الداخلية سواء التمويل مصادر سلتلف تسطَت على التدفقات ىذه تعمل حبيث

 اخل،...القركض كتسديد األرباح كتوزيع بذلك ادلتعلقة  ادلدفوعات كسلتلف اخلارجية
 :من التمويل عمليات كتتكوف
 .األسهم إصدار من الناتج التحصيل يعكس كىو ادلاؿ لرأس الصافية ادلقبوضات -
 كالديوف القركض 16 حساب يف التغَت يف كتتمثل للقركض الصافية ادلدفوعات -

 .ادلماثلة
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 يف كتتمثل هبا القياـ يتم يتال كالتوزيعات احلصص يف كتتمثل ادلوزعة األرباح -
 .االحتياطات يف ادلسجلة غَت "ادلالية السنة نتيجة" 12 احلساب

 الخزينة تدفقات جدوؿ عرض طرؽ رابعا: 
 النقدية ؽلكن  أف يتم إعداده من ثالثة مصادر ىي:إف جدكؿ التدفقات 

 كادلوارد صوؿاأل يفات التغَت  مقدار ربديد أجل من متتاليتُت لسنتُت مقارنة ميزانية -
 .كآخرىا مدة ألكؿ ادللكية كحقوؽ

 كزيادة الربح صايف دارمق ربديد أجل من اجلارية للسنة النتائج حسابات جدكؿ -
 .التشغيلية األنشطة عن الناذبة النقدية

 خالؿ النقدية استخداـ كيفية ربديد أجل من أخرل إضافية تفصيلية معلومات -
 .الفًتة

 :من ادلصادر السابقة كفقا لثالث خطوات متتالية ىي اخلزينة تدفقات جدكؿ اعداد يتم
 فًتة ألكؿ النقدية رصيد بُت الفرؽ إغلاد طري  عن النقدية يف التغَت ربديد -

 .كآخرىا
 حسابات ربليل بواسطة التشغيلية األنشطة من الصايف النقدم التدف  ربديد -

 .النقدم األساس إذل االستحقاؽ أساس من الدخل كربويل احلالية النتائج
 . كالتمويلية االستثمارية األنشطة من الصايف النقدم التدف  ربديد -
  الخزينة تدفقات جدوؿ اعداد طرؽ 

 ربديد كيتم الربح صايف ذباىل يتم الطريقة ىذه يف :المباشرة الطريقة  -1
 النقدية ادلبالغ تنزيل عن طري  التشغيليةاألنشطة  من النقدم التدف  صايف

 احملصلة النقدية ادلقبوضات من التشغيلية النقدية كادلصاريف للموردين ادلدفوعة
 كالفوائد االستثمار عوائدمثل  متكررة غَت أخرل تشغيلية أنشطة كمن العمالء من

 :يلي كماكذلك   الدائنة
 جدوؿ سيولة الخزينة )الطريقة المباشرة(
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 الفترة من ..........إلى.............
-Nالسنة المالية   Nالسنة المالية مالحظة 

1 
 تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية:

 التحصيالت ادلقبوضة من عند الزبائن 
 كادلستخدمُتادلبالغ ادلدفوعة للموردين 

 الفوائد كادلصاريف ادلالية األخرل ادلدفوعة
 الضرائب عن النتائج ادلدفوعة

   

    تدفقات أمواؿ الخزينة قبل العناصر غير العادية
تدفقات أمواؿ اخلزينة ادلرتبطة بالعناصر غَت العادية) غلب 

 توضيحها(
   

صافي تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من األنشطة 
 العملياتية)أ(

   

 تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من األنشطة اإلستثمارية
 ادلسحوبات عن إقتناء قيم ثابتة عينية أك معنوية

التحصيالت عن عمليات التنازؿ عن القيم الثابتة العينية أك 
 ادلعنوية

 ادلسحوبات عن إقتناء قيم ثابتة مالية 
 التحصيالت عن عمليات التنازؿ عن القيم الثابتة ادلالية 

 الفوائد اليت مت ربصيلها عن التوظيفات ادلالية
 احلصص كاألقساط ادلقبوضة من النتائج ادلستلمة 

صافي تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من األنشطة 
 اإلستثمارية)ب(

   

 تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل
 التحصيالت يف أعقاب إصدار األسهم

 احلصص كغَتىا من التوزيعات اليت مت القياـ هبا
 التحصيالت ادلتأتية من القركض

 تسديدات القركض أك الديوف األخرل ادلماثلة 
صافي تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل 

 )ج(

   

    السيوالتسعر الصرؼ على السيوالت كشبو تأثَتات تغَتات 
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    تغير أمواؿ الخزينة في الفترة )أ+ب+ج(
    أمواؿ اخلزينة كمعادالهتا عند إفتتاح السنة ادلالية
    أمواؿ اخلزينة كمعادالهتا عند إقفاؿ السنة ادلالية

    تغير أمواؿ الخزينة خالؿ الفترة
    المقاربة مع النتيجة المحاسبية

 
 األنشطة من الصايف النقدم التدف  ربديد فيها يتم ة:المباشر  غير الطريقة  -2

 ألنو النتائج حسابات من ادلستخرج الربح صايف على تعديالت إجراء بواسطة التشغيلية
 تدفقات جدكؿ كيكوف، النقدم األساس على كليس االستحقاؽ أساس على معد

 :يلي كما ةادلباشر  غَت بالطريقة اخلزينة
 )الطريقة  غير المباشرة(جدوؿ سيولة الخزينة  

 الفترة من ..........إلى.............
-Nالسنة المالية   Nالسنة المالية مالحظة 

1 
 تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية:

 صايف نتيجة السنة ادلالية
 تصحيحات من أجل:
 اإلىتالكات كاألرصدة
 تغَت الضرائب ادلؤجلة

 تغَت ادلخزكنات
 تغَت الزبائن كاحلسابات الدائنة األخرل

 تغَت ادلوردين كالديوف األخرل
 نقص أك زيادة قيمة التنازؿ الصافية من الضرائب

 تدفقات الخزينة الناجمة من النشاط )أ(

   

 تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من األنشطة اإلستثمارية
 مسحوبات عن إقتناء القيم الثابتة 
 ربصيالت التنازؿ عن القيم الثابتة 

 تأثَت تغَتات زليط اإلدماج )أ(
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    تدفقات أمواؿ الخزينة المرتبطة بعمليات اإلستثمار)ب(
 تدفقات أمواؿ الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

 احلصص ادلدفوعة للمساعلُت
 زيادة رأس ادلاؿ النقدم

 إصدار قركض
 تسديد قركض

   

    الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل )ب( تدفقات أمواؿ
    تغير أمواؿ الخزينة في الفترة ) أ+ب+ج( 

 أمواؿ اخلزينة عند اإلفتتاح
 أمواؿ اخلزينة عند اإلقفاؿ

 (1تأثَت تغَتات سعر العمالت األجنبية )

   

    تغير أمواؿ الخزينة
 الماليةخامسا: تحليل جدوؿ التدفقات النقدية بواسطة النسب 

ؽلكن توزيع كتصنيف النسب كادلؤشرات ادلالية اليت ؽلكن إستنتاجها من جدكؿ 
التدفقات النقدية إذل كتل متجانسة كذلك لقياس جودة األرباح، قياس 

 السيولة،كقياس مؤشر تقييم سياسات التمويل كما يلي: 
 مؤشرات تقييم جودة األرباح: -1

 كمن أىم ىذه النسب ما يلي:
كفاية التدف  النقدم التشغيلي= التدفقات النقدية الداخلة من النشاط نسبة   -

 التشغيلي/ اإلحتياجات النقدية األساسية
اإلحتياجات النقدية األساسية ادلصاريف التشغيلية النقدية، فوائد مدينة، تشمل 

مصاريف رأمسالية للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية، نصيب السنة ادلدفوع من 
 طويلة األجل، النقص يف الدائنُت، إطفاء السندات. اإللتزامات

النقدية من النشاط التشغيلي= صايف التدف  النقدم التشغيلي/ صايف الربح نسبة  -
 بعد الفوائد كالضرائب
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نسبة العائد على األصوؿ من التدف  النقدم التشغيلي= صايف التدف  النقدم  -
 التشغيلي/ رلموع األصوؿ

التشغيلي إذل ادلبيعات= إصبارل التدفقات النقدية الداخلة يف نسبة التدف  النقدم  -
 النشاط التشغيلي / صايف ادلبيعات

 من أعلها ما يلي:مؤشرات تقييم السيولة:  -2
صايف التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي/ إصبارل  نسبة تغطية النقدية: -

  التدفقات النقدية اخلارجة لألنشطة اإلستثمارية كالتمويلية
صايف التدف  النقدم من  المدفوعات الالزمة لتسديد فوائد الديوف: نسبة -

 النشاط التشغيلي /فوائد الديوف
صايف التدف  النقدم من النشاط  نسبة التدفق النقدي من النشاط التشغيلي: -

 التشغيلي/ اإللتزامات ادلتداكلة
 من أىم ىذه النسب ما يلي: مؤشرات تقييم سياسات التمويل:  -3
التوزيعات النقدية للمساعلُت/صايف التدفقات النقدية  نسبة التوزيعات النقدية : -

 من األنشطة التشغيلية
صايف نسبة التوزيعات النقدية إلى صافي التدفقات النقدية التشغيلية:  -

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية/التوزيعات النقدية للمساعلُت
ادلقبوضات النقدية من الفوائد الدائنة المقبوضة: نسبة التوزيعات والفوائد  -

 الداخلة كالتوزيعات النقدية على األسهم/التدفقات النقدية التشغيلية
اإلنفاؽ الرأمسارل احلقيقي) الزيادة يف األصوؿ الثابتة(/ نسبة اإلنفاؽ الرأسمالي:  -

 التدفقات النقدية الداخلة من القركض طويلة األجل كإصدارات األسهم.
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 المحور الحادي عشر: الرافعة التشغيلية
يعترب ربليل فاعلية العمل كربديد درجة الرافعة أحد اإلستخدامات ادلهمة 

 الربح.-احلجم -لتحليالت العالقة بُت التكلفة
تشَت الرافعة إذل احلالة ادلفضلة للمشركع يف الوصوؿ إذل أكرب قدر شلكن من 

التكلفة الذم يساعد يف دعم مستويات سلتلفة من الثبات كاإلستقرار يف عنصر 
النشاط ، كتقيس الرافعة سلوؾ ادلتغَتات ادلًتابطة فيما بينها أم أهنا تقيس العالقة 

 بُت متغَتين.
 تحليل أثر الرافعة التشغيلية:

تقيس الرافعة التشغيلية العالقة بُت ادلخرجات كاألرباح قبل الفوائد كالضرائب ، 
ا تقيس ادلستويات ادلتغَتة من ادلخرجات على األرباح قبل كبشكل زلدد فإهن
 الفوائد كالضرائب.

تضخيم األرباح عن طري  زيادة اإلعتماد على كتعرؼ الرافعة التشغيلية بأهنا 
ربليل التكاليف الثابتة على حساب التكاليف ادلتغَتة، لذلك فهي تعتمد على 

التكاليف الثابتة كالتكاليف ادلتغَتة  عتبة ادلردكدية اليت توضح العالقة بُت مستول
كلذلك فإف درجة الرافعة التشغيلية ؽلكن أف تقاس من خالؿ مع حجم ادلبيعات، 

 ادلقارنة بُت عائد ادلساعلة احلدية كصايف الربح قبل الفوائد كالضريبة، أم:
 عائد  المساهمة الحدية                                  
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 =درجة الرافعة التشغيلية 
 صافي الربح قبل الفوائد والضرائب                               

بالتخطيط إف فهم ىذا ادلبدأ يوضح كيفية إرتباط اجملاالت التشغيلية للنشاط 
للرافعة التشغيلية الذم قد ادلارل، كما يسمح يف ذات الوقت بتقييم األثر السليب 

 نات التحليل ادلارل.يؤثر على مؤشرات كمقار 
إف كجود التكاليف الثابتة يؤدم إذل تعظيم األرباح عند ادلستويات العالية من 
النشاط بعد تغطية التكاليف ادلتغَتة ، كإعتمادا على نسبة التكاليف الثابتة 
كادلتغَتة يف ىيكل تكلفة ادلؤسسة، فإف ادلساعلة اإلضافية الكلية ادلتحصلة من 

دة كبَتة يف األرباح. كحادلا تتم تغطية  الوحدات اإلضافية ؽلكن أف تؤدم إذل زيا
من خالؿ ادلساعلة من أقل عدد شلكن من الوحدات كاؼ كافة التكاليف الثابتة 

لذلك فإف األرباح تبدأ يف النمو بصورة متسارعة بنسبة أكرب من النمو يف احلجم 
 ، كالعكس من ذلك ؽلكن أف ػلدث لألحجاـ ادلنخفضة من النشاط.

 دالت األساسية لتحليل الرافعة كالتارل:كؽلكن توضيح ادلعا
 التكلفة الكلية –الربح= العوائد الكلية 

 السعر×العوائد الكلية= احلجم )الكمية(
 التكلفة الكلية= التكاليف الثابتة + التكاليف ادلتغَتة

كلتوضيح حاالت الرافعة، فإنو ؽلكن بياف األثر على الربح )ر( نتيجة لتغَت احلجم 
 عادلة التالية:)ؾ( دبوجب ادل

 ( ث+ تغ ) ؾ ت–ر= ؾ س 
 ثت-( غت –ر= ؾ ) س 

 حيث: ر= الربح
 ؾ= احلجم
 س= السعر
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 = التكلفة ادلتغَتة للوحدة من ادلنتجغت
 =التكاليف الثابتة.ثت

أم أف الربح يعتمد على عدد الوحدات ادلباعة مضركبا يف الفرؽ بُت سعر 
ادلساعلة اليت تستخدـ لتغطية عنصر كالذم ؽلثل الوحدة كالتكاليف ادلتغَتة ذلا، 

-التكاليف الثابتة، ككلما تغَت عدد الوحدات ادلباعة فإف مساعلة الوحدة )س
 ( مضركبا يف التغَت يف احلجم سيساكم التغَت الكلي يف الربح.غت

كىناؾ طريقة أخرل إلحتساب عالقات الرافعة باستخداـ الربح كنسبة من 
 التالية:ادلبيعات حيث تستخدـ ادلعادلة 

 الربح                                         
 هامش الربح إلى المبيعات= 

 السعر ×ؾ                                      
 

     ثت-( غت –ؾ ) س                                   
 هامش الربح إلى المبيعات= 

 السعر×ؾ                                   
توضح ادلعادلة أف نسبة الربح إذل ادلبيعات تعتمد على مساعلة الوحدة الواحدة 
من ادلبيعات مطركحا منها التكاليف الثابتة كنسبة من عائد ادلبيعات، كالتكاليف 

، ككلما كانت ىذه التكاليف أكرب كلما أدت ة بالثابتة تسبب إطلفاض ىذه النس
أخرل، فإف أم تغَت يف كمية ادلبيعات أك إذل زبفيض ىذه النسبة ، كمن ناحية 

السعر أك كلفة الوحدة الواحدة سيكوف لو تأثَت غَت متجانس على ادلبيعات ألف 
 التكاليف الثابتة لن تتغَت.
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 تحليل أثر الرافعة المالية: ني عشرالمحور الثا

إزداد إعتمادىا على إف ربليل أثر الرافعة ادلالية يرتبط هبيكل سبويل ادلؤسسة حيث كلما 
كيصبح الرفع ادلارل فعاال إذا ، ادلصادر اخلارجية للتمويل كلما إزدادت درجة الرفع ادلارل

إستطاعت ادلؤسسة إستثمار األمواؿ ادلقًتضة دبعدؿ عائد يزيد عن تكلفتها )معدؿ 
 فإهنا ستتعرض دلخاطرة أكرب كربق  خسارة كبَتة فيماالفائدة(، كإذا دل تنجح يف ذلك 

كبشكل عاـ صلد أف أهنا دل تستخدـ الرفع ادلارل ) معدؿ العائد أقل من معدؿ الفائدة(، 
ادلؤسسة تبحث دائما على اإلستقاللية ادلالية عن طري  التقليص من اإلقًتاض كيف نفس 
الوقت تعمل على اإلستفادة من األمواؿ ادلقًتضة لرفع ادلردكدية اإلقتصادية، ذلذا 

 اإلستقاللية ادلالية كادلردكدية غلب معرفة األثر الذم تلحقو األمواؿ بُتفلتحقي  التوازف 
 ادلقًتضة دبردكدية ادلؤسسة كىذا ما يعرؼ بأثر الرافعة ادلالية.

 مفهـو الرفع المالي:  -1
ىو عبارة عن درجة أك نسبة إستخداـ التمويل بالقركض لتمويل جزء من األصوؿ، 

 أعباء مالية البد من أدائها عند أجل إستحقاقها.كيًتتب على ىذا النوع من التمويل 
حجم مردكدية األمواؿ اخلاصة أم ادلردكدية ادلالية اليت إذف ؽلكن أف نقوؿ أف إسًتجاع 

األصوؿ الثابتة اليت تنتج ىي األخرل ادلساعلُت يف ادلؤسسة، بفضل سبويل تعود إذل 
كاليت تدعى بادلردكدية اإلقتصادية، بقركض يدعى  مردكدية النشاط الذم أصلز بفضلها

 بالرفع ادلارل أك بالرافعة ادلالية.
 مبدأ أثر الرافعة المالية: -2
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ذلا، إف اإلقتصادية  اليت تكوف رلموع األصوؿعلى ادلؤسسة أف سبوؿ إستخداماهتا الثابتة 
أك النتيجة نتيجة اإلستغالؿ إصبالية تدعى نتيجة ىذه اإلستخدامات تسمح بتوليد 
إف ىذه النتيجة ربسب قبل ادلصاريف ادلالية كالضريبة اإلقتصادية كما يسميها البعض.

أف توزع على ادلقرضُت، الضرائب كادلساعلُت الذين قد كظفوا على األرباح كمن ادلفركض 
الذم ؽلكن أف ػلدث، ككذلك بغرض رفع أمواذلم بادلؤسسة متحملُت بذلك اخلطر 

إذف إف مفهـو الرفع ادلارل مرتبط دبفهـو ادلردكدية كاذلدؼ ىو ود عليهم، ادلردكدية اليت تع
  ادلردكدية اإلقتصادية بتكلفة األمواؿ ادلقًتضة.مقارنة 

 فدراسة أثر الرافعة ادلالية يقيس لنا األثر ادلوجب أك السالب لإلستدانة على ادلردكدية.
 الصياغة الرياضية ألثر الرافعة المالية: -3

 ربديد عالقة أثر الرافعة ادلالية إنطالقا من ادلعطيات التالية:ؽلكن 
Rexp)نتيجة اإلستغالؿ )النتيجة العملياتية = 
Rnet النتيجة الصافية = 

Reادلردكدية اإلقتصادية = 
Rcpمردكدية األمواؿ اخلاصة = 
cpاألمواؿ اخلاصة = 
Dاإلستدانة الصافية = 

i اإلستدانة(= ادلصاريف ادلالية ) تكلفة 
 علما أف ادلردكدية ادلالية = ف صافية/ األمواؿ اخلاصة

 ادلردكدية اإلقتصادية= إصبارل الفائض لإلستغالؿ/األصوؿ اإلقتصادية
 BFRاألصوؿ اإلقتصادية= اإلستثمارات الصافية + 

 = األمواؿ اخلاصة + اإلستدانة الصافية                   
ؽ  -التوظيفات ادلالية –د ؽ أ+ السلفات ادلصرفية اإلستدانة الصافية= د ط ـ أ+ 

 جاىزة
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 لدينا مايلي:
Rnet =Rexp-i.D……………..(1) 

 صلد: cp( على األمواؿ اخلاصة 1بقسمة طريف ادلعادلة )
Rnet    =       Rexp      -      iD 
cp           cp          cp   

    صلد:   cp +Dيف بضرب مقاـ كبسط الطرؼ األكؿ 

            
 

  
  

  

  
 

                      

      
    

     
 

    

  
 

  

  
 

         
    

  
 

  

  
 

            
 

  
  

  

  
 

             
 

  
  

  

  
 

 بإخراج 

 عامل مشًتؾ صلد:   

                
 

  
 

 
 أك بعبارة أخرل:

تكلفة  -مردكدية األمواؿ اخلاصة= ادلردكدية اإلقتصادية +) ادلردكدية اإلقتصادية 

 (اإلستدانة
اإلستدانةالصافية
اصواخل األمواؿ   

x 
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 بُت ادلردكدية اإلقتصادية كتكلفة اإلستدانة( ىو اذلامش Re- iحيث: )
    

  
 ىو الرافعة ادلالية أك ذراع الرافعة

 الرافعة ادلالية.ىو أثر              
 كعليو فإف:

 مردكدية األمواؿ اخلاصة= ادلردكدية اإلقتصادية+ أثر الرافعة ادلالية
أم أف الفرؽ بُت ادلردكدية ادلالية كادلردكدية اإلقتصادية ينتج عنو أثر الرافعة ادلالية ، كعليو 

 ؽلكن إستخالص احلاالت التالية ألثر الرافعة ادلالية:
كذلك عندما تكوف ادلردكدية اإلقتصادية معادلة ومة )أثر حيادي(: رافعة مالية معد -أ

لتكلفة اإلستدانة )إنعداـ الديوف( كيف ىذه احلالة ال يوجد فرؽ بُت ادلردكدية اإلقتصادية 
 كادلردكدية ادلالية فهما متساكيتاف.

عندما تكوف ادلردكدية اإلقتصادية أكرب من رافعة مالية موجبة )أثر إيجابي(:  -ب
تكلفة اإلستدانة، كيف ىذه احلالة كلما زادت الديوف كلما أدل ذلك إذل إرتفاع ادلردكدية 

 ادلالية.
كذلك عندما تكوف ادلردكدية اإلقتصادية أقل من رافعة مالية سالبة )أثر سلبي(:  -ج

 تكلفة اإلستدانة، كيف ىذه احلالة كلما زاد حجم الديوف كلما تناقصت ادلردكدية.
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 شر: معايير تقييم وإختيار اإلستثماراتلثالث عالمحور ا
يعترب قرار اإلستثمار إحدل القرارات ادلالية اذلامة بالنسبة للمسَت ادلارل، كىو القرار الذم 

كىذا ما يتم من خاللو تقييم اإلستثمار كإختياره من بُت رلموعة من البدائل ادلتاحة، 
الفشل فكل إستثمار لو ىدؼ معُت كخطورة ػلمل متخذ القرار مسؤكلية النجاح أك 

ستثمارم إلزلتملة، لذلك غلب على متخذ القرار أف يقـو بدراسة معمقة للمشركع ا
 كزلاكلة تقييمو قبل إصلازه.
 أوال: تعريف اإلستثمار

ىو رلموعة من األصوؿ الثابتة ) مادية كمعنوية( تقتنيها التعريف المحاسبي:  -1
بوسائلها اخلاصة، كذلك بإستعماذلا بصورة دائمة كليس لغرض ادلؤسسة أك تنشئها  

 بيعها.
ىو إستخداـ رأس ادلاؿ يف سبويل نشاط معُت قصد ربقي  ربح التعريف المالي:  -2

مستقبلي، حبيث يكوف اإلستثمار مقبوال إذا تطاب  مع ادلعايَت ادلعموؿ هبا أك حق  
 األرباح ادلنتظرة .

 اإلستثماريثانيا: خصائص المشروع 
 ىناؾ رلموعة من اخلصائص يتميز هبا أم مشركع إستثمارم ، ؽلكن حصرىا فيما يلي:

ىو النفقة ادلستعملة يف إصلاز ادلشركع اإلستثمارم كتتضمن رأس الماؿ المستثمر:  -1
 اآليت:
 سعر الشراء خارج الرسم. -
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 مصاريف الشراء. -
 الرسم على القيمة ادلضافة غَت ادلسًتجعة. -
يؤدم عادة إذل اإلرتفاع يف فأم إستثمار جديد :  BFRexاإلرتفاع يف  -

 ادلخزكنات، حقوؽ العمالء، ديوف ادلوردين.
تتمثل يف مدة حياة ىذا ادلشركع كاليت تقدر عادة دبدة مدة المشروع اإلستثماري:  -2

 اإلىتالؾ.
تتمثل يف العوائد النقدية الناذبة عن تدفقات الخزينة المتولدة عن المشروع:  -3

، حيث يعرؼ التدف  النقدم على الفرؽ بُت التحصيالت ادلستلمة كالنفقات ادلسددة 
 أنو ادلدخالت النقدية السائلة للمشركع كالذم ػلسب من خالؿ العالقة التالية:

 النفقات النقدية–التدفق النقدي = التحصيالت النقدية 
 

 اإلستثماريثالثا: خصائص القرار 
 يتميز القرار اإلستثمارم دبجموعة من اخلصائص نوجزىا فيما يلي:

ألنو قرار ػلدد مستقبل ادلؤسسة كبالتارل يدخل ضمن قرار إستراتيجي:  -1
 إسًتاتيجيتها.

يف حالة يعترب خطَت ألنو قد يؤدم بادلؤسسة إذل اإلفالس  قرار خطير لكنه حتمي: -2
 مواجهة ادلنافسةتعرض اإلستثمار إذل الفشل ، كما يعترب حتميا ألف ادلؤسسة رلربة على 

 كالتغَتات اليت تطرأ على بيئتها اخلارجية كىذا ما يستدعي اللجوء إذل اإلستثمارات.
إف اإلستثمار يتطلب موارد قصد سبويلو، كتكوف ىذه ادلوارد من قرار بقيود مالية:  -3

لدائمة للمؤسسة كاليت تتكوف من األمواؿ اخلاصة كالديوف طويلة األجل، كىذا األمواؿ ا
للمؤسسة، كما سبويل اإلستثمار قد يؤثر سلبا على الوضعية ادلالية يعٍت أف سوء تقدير 

كذلك بتأثَته على رأس ادلاؿ العامل أف قرار اإلستثمار يغَت التوازف ادلارل للمؤسسة 
 العامل كبالتارل على خزينة ادلؤسسة.كإحتياجات رأس ادلاؿ 
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إف اإلستثمار لو أثر مباشر على كل  قرار يؤثر على كل مصالح المؤسسة:  -4
 ادلصاحل الوظيفية يف ادلؤسسة، كالوظيفة التموينية، ادلالية، التسويقية....اخل.

 معايير تقييم وإختيار اإلستثماراترابعا: 
اإلستثمارية على مقارنة رأس ادلاؿ ادلستثمر يف ادلشركع ترتكز عملية تقييم ادلشاريع 

دبجموع التدفقات النقدية احملققة خالؿ مدة ادلشركع، حيث ىناؾ عدة معايَت للتقييم 
 ؽلكننا إغلاز أعلها فيما يلي:

ىو ادلدة الضركرية إلسًتجاع رأس ادلاؿ ادلستثمر يف ادلشركع من مدة اإلسترجاع:  -1
 كربسب بالعالقة التابية:، منوخالؿ ذبميع العوائد 

 يـو  X360) تكلفة اإلستثمار/ التدفق النقدي السنوي( = Drمدة اإلسترجاع 
اإلستثمارم بُت رلموعة من البدائل اإلستثمارية ، كالبديل فاضلة يستخدـ ىذا ادلعيار لل

 ادلناسب حسبها ىو ذلك الذم يسًتجع رأمسالو يف أقصر مدة زمنية شلكنة.
لفرؽ بُت القيمة احلالية كتكلفة ىي ا (:VANالقيمة الصافية الحالية ) -2

أم الفرؽ بُت التكلفة األصلية لإلستثمار كالقيمة احلالية للتدفقات النقدية اإلستثمار، 
 حيث:الداخلة كادلتوقعة مستقبال 

VAN= (Vi (1+t)-i +………+Vi (1+t)-n)-I 
i :السنة 

n :مدة حياة اإلستثمار 
Vi:  التدف  النقدم للسنةi 

(1+t)-i :معامل الفائدة 
t :معدؿ الفائدة أك اخلصم 
I :رأس ادلاؿ ادلستثمر 

 الداللة ادلالية للقيمة احلالية الصافية:
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- <VAN0 : يعٍت أف رلموع التدفقات السنوية احملينة سيغطي نفقات اإلستثمار
، إذا كنا  VANفائضا ماليا يتمثل يف ربح أك فائض خزينة قدره كسينتج عن ذلك 

بصدد ادلفاضلة بُت رلموعة من البدائل اإلستثمارية فاإلستثمار ادلقبوؿ ىو اإلستثمار ذك 
 القيمة احلالية الصافية ادلوجبة األكرب.

-VAN=0  يعٍت  أف اإلستثمار لن ػلق  أم جدكل إقتصادية، حبيث لن يتحق:
 الربح كال اخلسارة، كمن مث فاالستثمار غَت مقبوؿ.

- >VAN0ا ، كبالتارل : تكلفة اإلستثمار أكرب من اإليرادات اليت ؽلكن أف ػلققه
 غَت مقبولة.فالبدائل اإلستثمارية ذات القيمة احلالية الصافية السالبة ىي إستثمارات 

ىو مؤشر يقيس نسبة رلموع التدفقات النقدية ادلتولدة عن  :IRمؤشر الربحية  -3
 اإلستثمار إذل تكلفة اإلستثمار، كػلسب إعتمادا على العالقة التالية:

IP= (VAN/I)+1 
 الداللة ادلالية دلؤشر الرحبية:

1< IPإستثمار مقبوؿ : 
≥IP1إستثمار مرفوض : 

ىو معدؿ الفائدة الذم ػلق  التعادؿ بُت (: TIRالداخلي )معدؿ المردودية  -4
تكلفة اإلستثمار كرلموع التدفقات النقدية ادلتولدة عن اإلستثمار أم ىو معدؿ 

 ادلردكدية عند مستول قيمة حالية صافية معدكمة، كػلسب من خالؿ العالقة التالية:
Cرأس ادلاؿ ادلستثمر/ التدف  النقدم السنوم = 

 TIR=tكيكوف  Cالذم يناسب القيمة   tمث نبحث يف اجلداكؿ ادلالية عن ادلعدؿ 
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 ظلاذج التنبؤ بالفشل ادلارل عشر: رابعحور المال
، كذلك للتوصل  إزداد اإلىتماـ بتطوير ظلاذج رياضية قادرة على التنبؤ بفشل ادلؤسسات

التنبؤ بادلؤسسات اليت ؽلكن أف إذل رلموعة النسب ادلالية األكثر قدرة ككفاءة على 
أجريت العديد  ، كقدة اذليكلةتكوف يف خطر الفشل ادلارل أك يف أشد احلاجة إذل إلعاد

من الدراسات كالبحوث إلكتشاؼ ما إذا كاف ؽلكن إستخداـ التحليل ادلارل النسيب 
 كربليل اإلذباىات للتنبؤ بالفشل ادلارل.

 :Zeta-Scoreنموذج ومدخل  -1
متعدد حيث كاف أكؿ من إستخدـ التحليل   Altmanمن طرؼ جرت ىذه الدراسة 

للتنبؤ دبشكالت اإلخفاؽ ادلارل، حيث قاـ جبمع أكثر من متغَت لتحقي  ىذا  ادلتغَتات
اذلدؼ ، كبالدراسة ادلقارنة بُت رلموعة من ادلؤسسات اليت تعاين من اإلخفاؽ ادلارل، 
كرلموعة من الشركات الناجحة ماليا، كىذه الشركات متجانسة من حيث النشاط، 

 كيظهر النموذج حسب الصيغة التالية:
Z= 1.2X1 +1.4 X2 +3.3 X3 +0.6 X4 +0.999X5 

 حيث أف:
X1رأس ادلاؿ العامل/رلموع األصوؿ ادلادية؛ : 
X2األرباح احملتجزة/رلموع األصوؿ ادلادية؛: 
X3األرباح قبل الفوائد كالضرائب/رلموع األصوؿ ادلادية؛: 
X4: /؛القيمة السوقية حلقوؽ ادلساعلُت  رلموع اخلصـو



86 

 

X5:  رلموع األصوؿ ادلادية.صايف ادلبيعات/ 
كادلؤسسات ادلتوقع أف يواجهها اإلخفاؽ، كضع كللتمييز بُت ادلؤسسات الناجحة 

Altman  :ادلعايَت التالية 
 أك أكرب فهي مؤسسات قادرة على اإلستمرار؛ 2.99تساكم  Zقيمة  إذا كانت -
ل أك أقل فهي مؤسسات مهددة خبطر الفش 1.81تساكم  Zأما إذا كانت قيمة  -

 ادلارل، كاليت ػلتمل إفالسها؛
أما ادلؤسسات اليت يصعب قرار حاسم بشأهنا كاليت ربتاج إذل دراسة تفصيلية، عندما  -

 .2.99كأقل من  1.81أكرب من  Zتكوف قيمة 
كمن بُت أىم الصعوبات اليت كاجهت احملللُت ادلاليُت ىي عدـ إمكانية تطبي  النموذج 

 غَت ادلسعرة يف السوؽ ادلارل.بصيغتو األصلية على ادلؤسسات 
 :Altmanنموذج  -2

كىو ما يعرؼ باجليل الثاين للشركات يف  Zetaبتطوير ظلوذج  1977قاـ يف سنة 
القطاع اخلاص، حيث قاـ بإستخداـ طريقتُت علا طريقة التحليل التمييزم اخلطي كطريقة 

نسبة مالية، ككانت النتيجة إستبداؿ  28التحليل التمييزم الًتبيعي، حيث مشل التحليل 
دراسة إذل تعديل معامالت السوقية حلقوؽ ادلساعلُت بالقيمة الدفًتية، كما أدت الالقيمة 

 التمييز حسب الصيغة التالية:
   

Z= 0.717X1 +0.847 X2 +3.107 X3 +0.420 X4 +0.998X5 

 حيث أف:
X1رأس ادلاؿ العامل/رلموع األصوؿ ادلادية؛ : 
X2األرباح احملتجزة/رلموع األصوؿ ادلادية؛: 
X3األرباح قبل الفوائد كالضرائب/رلموع األصوؿ ادلادية؛: 
X4: ؛  القيمة الدفًتية حلقوؽ ادلساعلُت/رلموع اخلصـو
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X5: .صايف ادلبيعات /رلموع األصوؿ ادلادية 
كغَت  أك أكرب فهي مؤسسات قادرة على اإلستمرار 2.9تساكم  Zقيمة  إذا كانت -

 ؛معرضة دلخاطر اإلفالس
فهي مؤسسات مهددة خبطر الفشل ادلارل، كاليت  1.23 أقل Zأما إذا كانت قيمة  -
 تمل إفالسها؛ػل

 Zإعتمدت الصيغ السابقة على عينة من ادلؤسسات الصناعية حيث سجل ظلوذج لقد 
أرصدة سلتلفة لبعض ادلؤسسات اخلاصة كادلؤسسات غَت الصناعية، من خالؿ تصميم 

بعد حذؼ معدؿ دكراف األصوؿ حسب الصيغة  1995ظلوذج جديد كذلك سنة 
 التالية: 

Z= 6.56X1 +3.26 X2 +6.72 X3 +1.05 X4  

 حيث أف:
X1رأس ادلاؿ العامل/رلموع األصوؿ ادللموسة؛ : 
X2األرباح احملتجزة/رلموع األصوؿ ادللموسة؛: 
X3األرباح قبل الفوائد كالضرائب/رلموع األصوؿ ادللموسة؛: 
X4: ؛  القيمة الدفًتية حلقوؽ ادلساعلُت/رلموع اخلصـو
أك أكرب فهي مؤسسات قادرة على اإلستمرار كغَت  2.6تساكم  Zقيمة  إذا كانت -

 معرضة دلخاطر اإلفالس؛
أك أقل فهي مؤسسات مهددة خبطر الفشل  1.1تساكم  Zأما إذا كانت قيمة  -

 ادلارل، كاليت ػلتمل إفالسها؛
 :Taffler’s Z- Scoreنموذج  -3

رياضي قادر على حيث ىدفت إذل تطوير ظلوذج  1977أجريت ىذه الدراسة سنة 
التنبؤ بفشل ادلؤسسات الربيطانية، كقد إعتمدت على أسلوب التحليل التمييزم اخلطي 
متعدد ادلتغَتات للتفري  بُت العديد من ادلؤسسات الصناعية مستمرة يف عملها كأخرل 
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أعلنت إفالسها مت تصفيتها كاجملموعتُت متشاهبتُت من حيث احلجم كالصناعة، كذلك 
 التارل: كف  النموذج

 
Z= 0.53X1 +0.13 X2 +0.18 X3 +0.16 X4  

 حيث أف:
X1 :اخلصـو ادلتداكلة ؛األرباح قبل الضرائب/ 
X2؛  :األصوؿ ادلتداكلة/رلموع اخلصـو
X3اخلصـو ادلتداكلة/رلموع األصوؿ ؛: 
X4:اخلصـو ادلتداكلة(/ ادلصاريف التشغيلية  -: فًتة التمويل الذايت=) األصوؿ السائلة

 ادلتوقعة.اليومية 
 كقد جرل تصنيف ادلؤسسات إذل فئتُت كفقا لقدرهتا على اإلستمرار، كىي:

أك  0.3تساكم  Zفئة ادلؤسسات الناجحة أك القادرة على اإلستمرار، إذا كانت قيمة-
 أكرب.

 أك أقل. 0.2تساكم  Zات ادلهددة خبطر اإلفالس، إذا كانت قيمة فئة ادلؤسس -
 : Gordan Springateنموذج  -4

إستخدـ الباحث أسلوب التحليل التمييزم ادلتعدد إلختيار أفضل  1978خالؿ سنة 
لقدرهتا على التمييز بُت رلموعة من  ٪92.5، حصلت على نسبة أربع نسب مالية 

ادلؤسسات الناجحة ماليا، كرلموعة أخرل من ادلؤسسات أعلنت إفالسها أك مت 
 تصفيتها.كذلك حسب الصيغة التالية:

Z= 1.03X1 +3.07 X2 +0.66 X3 +0.4 X4  

 حيث أف:
X1رأس ادلاؿ العامل/رلموع األصوؿ ادلادية؛ : 
X2 كالضرائب/رلموع األصوؿ ادلادية؛:األرباح قبل الفوائد 
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X3األرباح قبل الضرائب/ اخلصـو ادلتداكلة؛: 
X4: .صايف ادلبيعات /رلموع األصوؿ ادلادية 
فإهنا تشَت إذل سالمة ادلركز ادلارل للمؤسسة، أما إذا   Zك كلما إرتفعت قيمة ادلؤشر  -

 فإف ادلؤسسة تصنف على أهنا مهددة خبطر اإلفالس. 0.862أقل من   Zكانت قيمة 
 :Zmi jewskiنموذج  -5

، حيث إستخدـ النموذج ربليل بركبيت لتحديد قيمة 1984أجريت ىذه الدراسة سنة 
معامالت التمييز كإغلاد العالقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة كادلتغَتات التابعة، حسب الصيغة 

 التالية:
Z= -4.803-3.599X1 +5.406 X2 -0.1 X3  

 Altmanإف تطبي  النموذج ػلتاج إذل خطوة إضافية عن تلك ادلستخدمة يف ظلوذج 
، لتصبح الصيغة ادلعدلة كما 1.8138كذلك بضرب ادلتغَتات الثابتة كادلستقلة بالعدد

 يلي: 
Z= -8.7117-6.5279X1 +9.8054 X2 -0.1814X3  

 حيث أف:
X1 : رلموع األصوؿ ؛معدؿ العائد على 
X2:؛نسبة ادلديونية 
X3:.نسبة التداكؿ 

 :Zavgrenنموذج  -6
يعترب أحد أىم النماذج احلديثة يف التنبؤ بالفشل ادلارل، حيث ؽلتلك قدرة عالية على 

، كيقـو النموذج 1985التنبؤ بالفشل ادلارل خلمس سنوات قادمة ككاف ىذا خالؿ سنة 
 ل اللوغاريتمي، كإستخداـ النسب ادلالية التالية:على أساس التحلي

 متوسط ادلخزكف السلعي/ صايف ادلبيعات؛
 متوسط الذمم ادلدينة/ متوسط ادلخزكف السلعي؛
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 النقد كما يعادؿ النقد/رلموع األصوؿ؛
 األصوؿ السائلة/اخلصـو ادلتداكلة؛

 صايف الربح/)الديوف طويلة األجل + رلموع حقوؽ ادلساعلُت(؛
 الديوف طويلة األجل /)الديوف طويلة األجل + رلموع حقوؽ ادلساعلُت(؛

 صايف ادلبيعات / ) األصوؿ الثابتة ادلادية+ رأس ادلاؿ العامل(.
 : Kidaنموذج  -7
يعترب من النماذج احلديثة يف التنبؤ بالفشل ادلارل، كىو مبٍت على مخس متغَتات مستقلة  

من خالؿ  Zدلعادلة اإلرتباط لتحديد ادلتغَت التابع  من النسب كادلؤشرات ادلالية كفقا
 ادلعادلة التالية:

Z= 1.042X1 +0.42 X2 +0.461 X3 +0.463 X4 +0.271X5 

 حيث أف:
X1 :رلموع األصوؿ ؛الربح الصايف/ 
X2؛  :األمواؿ اخلاصة/رلموع اخلصـو
X3النقديات/اخلصـو ادلتداكلة؛: 
X4: ؛ادلبيعات/ إصبارل األصوؿ 
X5: .النقديات /رلموع األصوؿ 
، كإذا كانت سلبية النتائج إغلابية فإف ادلؤسسة يف مأمن من الفشل ادلارل إذا كانت -

 فادلؤسسة تواجو خطر الفشل ادلارل كمنو اإلفالس.
 :Altman and mc coughنموذج   -8

يعتمد ىذا النموذج على مخس متغَتات مستقلة من النسب كادلؤشرات ادلالية للتنبؤ 
لتحديد القيم الفاصلة للفشل ادلارل  Zبالفشل ادلارل كف  معادلة اإلرتباط كادلتغَت التابع 

 من خالؿ معادلة اإلرتباط التالية:
Z= 0.012X1 +0.014 X2 +0.033X3 +0.006 X4 +0.010X5 
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 حيث أف:
X1 :رأس ادلاؿ العامل/رلموع األصوؿ ؛ 
X2األرباح احملتجزة/رلموع األصوؿ ؛: 
X3األرباح قبل الفوائد كالضرائب/رلموع األصوؿ ؛: 
X4: القيمة السوقية حلقوؽ ادللكية/القيمة الدفًتية للديوف؛ 
X5: .ادلبيعات /رلموع األصوؿ 

األبعاد ادلالية اليت غلب نالحظ أف النسب اليت إعتمدىا ىذا النموذج تتناكؿ أىم 
كىي السيولة، الرحبية، الرفع ادلارل كالنشاط. كدبوجب ىذا النموذج  ةادلؤسس دراستها يف

 تصنف ادلؤسسات إذل ثالث فئات ىي:
 .2.675القيمة الفاصلة ذلذا النموذج ىي  -
 تعترب مؤسسات فاشلة كاليت ػلتمل إفالسها. 1.81إذا كانت القيمة أقل من  -
 فإف ادلؤسسة ناجحة. 2.99كانت القيمة أكرب من إذا   -
 فإنو يصعب التنبؤ بوضع ادلؤسسة. 2.99ك  1.81إذا كانت القيمة بُت -
 :Sherrodنموذج  -9

دلعرفة سلاطر اإلئتماف يف البنوؾ عند منح القركض للمؤسسات يستخدـ ىذا النموذج 
لية مستقلة، باإلضافة إذل كالتنبؤ بالفشل ادلارل، كيعتمد النموذج على ستة مؤشرات ما

 األكزاف النسبية دلعامالت دالة التمييز اليت أعطيت ذلذه ادلتغَتات، حسب الصيغة التالية:
Z= 17X1 +9 X2 +3.5X3 +20 X4 +1.2X5+0.10 X6 

 حيث أف:
X1رأس ادلاؿ العامل/رلموع األصوؿ ؛ : 
X2النقديات/رلموع األصوؿ ؛ : 
X3 /رلموع األصوؿ؛: إصبارل حقوؽ ادلساعلُت 
X4: ؛ األرباح قبل الضرائب/رلموع األصوؿ 
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X5: رلموع األصوؿ /رلموع اإللتزامات؛ 
X6 :.إصبارل حقوؽ ادلساعلُت/القيم الثابتة ادلادية 
فإف القركض شلتازة كال  25أكرب أك تساكم  Zالقيمة الفاصلة للمؤشر إذا كانت  -

 توجد سلاطر.
 فإف القركض قليلة ادلخاطر. 25ك 20إذا كانت القيمة الفاصلة بُت  -
 فإف القركض متوسطة ادلخاطر. 20ك 5إذا كانت القيمة الفاصلة بُت  -
 فإف القركض عالية ادلخاطر. 5إذا كانت القيمة الفاصلة أقل من  -

 :Argenti-Scoreنموذج  -10
يعتمد ىذا النموذج على طرؽ بديلة للتنبؤ بالفشل ادلارل للمؤسسات، من خالؿ نظاـ 
تسجيل للمتغَتات النوعية كالكمية، على أساس احلكم ادلوضوعي يف ربديد النقاط، 
دكف اللجوء إذل التحليل اإلحصائي لألكزاف، كيعتقد أف عدـ كفاءة اإلدارة أك عدـ توافر 

يف صور افية للفشل ادلارل، كقد تتجلى تلك العيوب اإلدارية اخلربات اإلدارية أسباب ك
متعددة مثل اجلمع بُت كظيفة ادلدير العاـ كرئيس رللس اإلدارة، أك عدـ كفاءة النظاـ 
ادلارل، أك عدـ اإلستجابة للتغَتات كإدراؾ العوامل احمليطة ، كقد إعتمد النموذج على 

كأف سبر بأربعة مراحل: العيوب، األخطاء، فرضية أف ادلؤسسات ادلتوقع فشلها البد 
 األعراض مث الفشل.

 
 
 
 
 
 
 



93 

 

 
 

 
 حاالت عملية شاملة على التحليل ادلارل المحور الخامس عشر:

 :)01 (دراسة حالة رقم
 التمػػػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األوؿ :                                                                    

-12-31" بتػػػػاريػػػػػخ األمل"مؤسسةإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ادليزانيػػػػػػػػػػػػػػة احملػػػػػػػػػػػػاسبية التػػػػػػػػػػػالية لػػػػػػػػػ  
2014: 

 ـ.ص اخلصـو ـ.ص ـ/إ ـ.إ األصػػػػػوؿ
 أصوؿ غير جارية
 معدات ك أدكات
 معدات نقل

 تماعيةـ كت إج     
 سندات ادلساعلة
 كفاالت مدفوعة
 أصوؿ جارية
 بضاعة

 مواد ك لواـز
 عمالء

 أكراؽ القبض
 البنك

 الصندكؽ

000.310 
136000 
72000 
32000 
48000 
22000 

700.114 
20000 
44000 
7700 

23000 
10000 
10000 

 
16000 
4000 
- 
- 
- 

 
- 

4000 
700 
- 
- 
- 
 

000.290 
120000 
68000 
32000 
48000 
22000 

110.000 
20000 
40000 
7000 
23000 
10000 
10000 

 

 أمواؿ خاصة
 رأس ماؿ الشركة
 إحتياطات

 الصافيةنتيجة ال
 
 

 خصـو غير جارية
مؤكنات اخلسائر ك 

 التكاليف
 دائنو التثبيتات
 خصـو جارية
 موردك ادلخزكف
 أكراؽ الدفع
 ادلستخدموف

240.000 
150000 
60000 
30000 

 
 

90.000 
40000 
50000 

70.000 
40000 
20000 
10000 

 400.000 مجموع الخصـو 400.000 24700 424.700 مجموع األصوؿ
 المعلومات اإلضافية:

 دج؛5000مت إنشاء شهرة احملل فقدرت بػػػػػ  -1
 دج؛70000احلقيقية دلعدات النقل القيمة  -2
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دج، أما بالنسبة للمواد ك اللواـز فبلغ سلزكف العمل 4000قّدر ادلخزكف األدىن  للبضاعة بػػػػػػ-3
 % من القيمة احملاسبية الصافية لإلصبارل؛30
% من القيمة احملاسبية الصافية ، سوؼ ال يدفع إال 15اتضح أف ىناؾ زبوف يقدر دينو بػػػػػػػ-4
 شهرا ؛ 14 بعد
 قررت ادلؤسسة تسديد  -5

 
 من ديوف  التثبيتات بعد شهر ك نصف؛  

سهم خالؿ 1000دج للسهم الواحد ،يسًتجع منها  16سندات ادلساعلة قيمتها اإلمسية -6
 شهرين ،كما أف أكراؽ القبض سهلة البيع؛

 أشهر؛5مؤكنات اخلسائر ك التكاليف مربرة تدفع بعد -7
 ( أشهر ك الباقي يضم إذل اإلحتياطات.4% بعد أربعة)40يوزع منها النتيجة الصافية -8

 المطلوب: 
 إصلاز  ادليزانية ادلالية بعد إجراء التعديالت .-1

 الحل: 
 5000=+ ؽ            0شهرة احملل: ؽ ـ ص=  -

 5000ؽ ح=                 
 2000= + ؽ     68000ؽ ـ ص= معدات النقل:  -

 70000ؽ ح=                    
 ؽ ث أ )أ ثابتة( 4000         20000 البضاعة = -

 ؽ إ )أ متداكلة( 16000                                  
-   =  )ؽ ث أ( X (60000 =)18000 0.3      40000مواد كلواـز

 ؽ إ )أ متداكلة( 22000                                   
 ) ؽ ث أ( X (7000 ) =1050 0.15      7000 الزبائن= -

 )أ متداكلة( 5950                            
 )د ؽ أ( 12500      50000 دائنو التثبيتات = -

 ) دط ـ أ( 37500                                      
 )ؽ قت(دج 16000= سهم 1000   سهم  3000= 48000/16 سندات ادلساعلة =-
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 دج )أ ثا(32000سهم= 2000                                                             
 )د ؽ أ( 40000مؤكنات اخلسائر كالتكاليف=  -
 أرباح موزعة )د ؽ أ( 12000=  ٪40        30000النتيجة الصافية=  -

 إحتياطات )أ خا( 18000                                       
 105ح / فرؽ إعادة التقدير:  -

 ر ح البياف ؽ ـ ص ؽ ح إعادة التقدير 
-ؽ ؽ+  

 20 شهرة احملل 0 5000 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 5000
 218 معدات نقل 68000 70000 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 2000

7000= 105ح/   
 31/12/2014الميزانية المالية بتاريخ     الميزانية المالية بعد التعديل:

 المبالغ الخصـو المبالغ األصوؿ
 األصوؿ الثابتة:

 التثبيتات
 شهرة احملل

 معدات كأدكات
 معدات النقل

 ذبهيزات إجتماعية
 قيم ثابتة أخرى:
 سندات مساعلة
 سلزكف العمل

 سنة <زبائن 
 كفاالت مدفوعة

 المتداولةاألصوؿ 
 قيم اإلستغالؿ

 البضاعة
 مواد كلواـز
 ؽ ؽ ت:

 عمالء

304050 
227000 

5000 
120000 
70000 
32000 
77050 
32000 
22000 
1050 

22000 
102950 

38000 
16000 
22000 
21950 
5950 

 األمواؿ الدائمة:
 األمواؿ الخاصة:
 رأس ماؿ الشركة

 اإلحتياطات
 فرؽ إعادة التقدير

 د ط ـ أ:
 د التثبيتات

 د ؽ أ:
 مؤكنات اخلسائر كالتكاليف

 د التثبيتات
 موردك ادلخزكف
 أكراؽ الدفع

 ضريبة على األرباح
 أرباح موزعة

272500 
235000 
150000 
78000 
7000 

37500 
37500 

134500 
40000 
12500 
40000 
20000 
10000 
12000 
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 سندات مساعلة
 قيم جاهزة:
 أكراؽ القبض

 البنك
 الصندكؽ

16000 
43000 
23000 
10000 
10000 

 407000 مج الخصـو 407000 مج األصوؿ
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 (:02دراسة حالة رقم)
 إليك ادليزانيات ادلالية لثالث سنوات متتالية للشركة "ص":

 الخصـو األصوؿ
 المبالغ البياف المبالغ البياف

 3السنة   2السنة 1السنة  3السنة  2السنة  1السنة 
 أصوؿ ثابتة

 قيم استغالؿ                                      
 قيم زلققة
 قيم جاىزة

 

1000000 
800000 
500000 
200000 

1000000 
700000 
600000 
150000 

1200000 
800000 
550000 
200000 

 أمواؿ خاصة
 د.ط.ـ.آ
 د.ؽ.آ

900000 
850000 
750000 

1000000 
650000 
800000 

1100000 
1200000 
450000 

 2750000 2450000 2500000 اجملموع 2750000 2450000 2500000 اجملموع

 المطلوب:
 باستخداـ: ات ادلالية الثالثةيزانيادلقارف بُت 

االستقاللية  سبةتمويل الدائم، نال سبةن النسب ادلالية الرئيسية التالية ) نسبة التمويل الذايت، -أ
 السيولة احلالية(؛ سبةلسداد، ناقابلة  سبةن ادلالية،
 رؤكس األمواؿ العاملة؛ -ب
 ؟ما ىي السنة اليت توجد فيها ادلؤسسة يف أحسن كضعية مالية -ج

 الحل:
 المقارنة بين الميزانيات الثالثة: -
 إستخداـ أهم النسب: -

 السنوات           
 النسب

 3السنة 2السنة  1السنة 
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 بإستخداـ رؤوس األمواؿ العاملة: -2
 السنوات              

 رؤكس األمواؿ العاملة
 3السنة 2السنة 1السنة 

 ر ـ ع الدائم -
 ر ـ ع الخاص -
 
 اإلجمالي ر ـ ع -
 ر ـ ع األجنبي -

1750000- 1000000 =
750000 
900000-1000000= 

-100000 
 

1500000 
 

1600000 

1650000- 1000000= 
650000  

1000000-1000000= 
0 
 

1450000 
 

1450000 

2300000-1200000= 
1100000 
1100000-1200000= 

-100000 
 

1550000 
 

1650000 

 
 التعليق على نتائج الجدولين: -
ىذه النسبة تدؿ على أف ىناؾ رأس ماؿ عامل خاص سالب يف السنتُت األكذل : 1ف 

كالثالثة ) كما يظهر ذلك يف جدكؿ رؤكس األمواؿ العاملة(، بينما يف السنة الثانية رأس 
 ىذا يدؿ على أف السنة الثانية أحسن كضعية.ادلاؿ العامل اخلاص معدكما، 

موجبة يف السنوات الثالثة أم أف األمواؿ الدائمة تغطي نسبة معينة من : 2ف 
 ادلخزكنات يف السنتُت األكذل كالثانية بينما تغطي صبيع ادلخزكنات يف السنة الثالثة.

 ف التمويل الذاتي -
 
 تمويل الدائمف ال -
 ف اإلستقاللية المالية -
 
 ف قابلية السداد  -
 
 ف الخزينة الحالية -
 

900000     =0.9 
1000000 
1750000  =1.75 
1000000 
900000     =0.56 

1600000 
2500000   = 1.55 
1600000   

200000    =0.27 
750000 

1000000  =1 
1000000 
1650000  =1.65 
1000000 
1000000   =0.69 
1450000 
2450000   =1.69 
1450000 
150000  =0.18 
800000 

1100000  =0.92 
1200000 
2300000   =1.92 
1200000 
1100000  =0.66 
1650000 
2750000   =1.6 
1650000 

 200000  =0.44 
450000 
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الثالثة، إال أف ىذه النسبة تدؿ على أف اإلستقاللية ادلالية سيئة يف السنوات : 3ف 
السنة الثانية أحسن كضعية، ألف نسبة ضماف ديوف الغَت أكرب بادلقارنة مع السنتُت 

 األكذل كالثالثة.
ىذه النسبة تدؿ على أف ادلؤسسة ؽلكنها أف ربصل على القركض يف السنوات : 4ف 

 الثالثة إال أف السنة الثانية ىي أحسن ضمانا لديوف الغَت.
ؿ على أف إستغالؿ األمواؿ اجلاىزة يف السنة الثالثة أسوء بينما يف ىذه النسبة تد: 5ف 

 السنتُت األكذل كالثانية أحسن.
 الخالصة: 

على ضوء ىذا التحليل يبدك لنا أف السنة الثانية ىي اليت توجد فيها ادلؤسسة يف أحسن 
 كضعية مالية مقارنة بالسنتُت األكذل كالثالثة.
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 :(03رقم )دراسة حالة 
 31/12/2014إليك ادليزانية الوظيفية دلؤسسة "األمل" يف 

 ٪ المبالغ الموارد ٪ المبالغ اإلستخدامات
 اإلستخدامات الثابتة

 اإلستخدامات المتداولة
 لإلستغالؿ

 خارج اإلستغالؿ
 خزينة األصوؿ

 ػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

80000 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

35000 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػ
15 
 ػػػػػػػػػػػػػػ

 الموارد الثابتة
 ادلوارد اخلاصة
 الديوف ادلالية

 الموارد الميداولة
 لإلستغالؿ

 خارج اإلستغالؿ
 خزينة اخلصـو

 ػػػػػػػػػػػػ
160000 

 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 100 ػػػػػػػػػػػػػػػػ المجموع 100 ػػػػػػػػػػػػ المجموع
 المعلومات اإلضافية:

 0.4375نسبة اإلستدانة المالية  ،1.5نسبة تمويل اإلستخدامات الثابتة  -
 .BFRE =35000، 15000ىي  TNاخلزينة الصافية  -

 المطلوب:
 إتماـ الميزانية الوظيفية. -1
 حلل الميزانية الوظيفية بإستخداـ مؤشرات التوازف المالي. -2
 

 الحل:
 إتماـ الميزانية الوظيفية: -1
- :  حساب خزينة اخلصـو

= خزينة األصوؿ   اخلزينة الصافية–خزينة اخلصـو
               =35000-15000=20000 
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 حساب ادلوارد الثابتة: -

 الديوف ادلالية + خزينة اخلصـو                           
 0.4375نسبة اإلستقاللية ادلالية=                                    = 

 التمويل اخلاص                                  
 50000=20000/ 160000× 0.4375يوف ادلالية= الد

 ادلوارد الثابتة= التمويل اخلاص + الديوف ادلالية
             =160000+50000=210000 

 خدامات الثابتة:حساب اإلست -
 ادلوارد اخلاصة                                         

 1.5=             نسبة سبويل اإلستخدامات الثابتة=                 
 اإلستخدامات الثابتة                                      
 1.5اإلستخدامات الثابتة= ادلوارد الثابتة/

                      =210000/1.5 =140000 
 خصـو متداكلة لإلستغالؿ -إحتياجات رأس ادلاؿ العامل لإلستغالؿ= أصوؿ متداكلة لإلستغالؿ

 إحتياجات رأس ادلاؿ العامل لإلستغالؿ -لإلستغالؿ= أصوؿ متداكلة لإلستغالؿخصـو متداكلة 
                            =80000-35000=45000 

نسبة -100رلموع نسب اإلستخدامات الثابتة كاألصوؿ ادلتداكلة لإلستغالؿ كخزينة األصوؿ=
 15-100األصوؿ ادلتداكلة خارج اإلستغالؿ= 

 ٪ 85أم  85=                                    
كىي سبثل  255000اإلستخدامات الثابتة+ األصوؿ ادلتداكلة لإلستغالؿ+ خزينة األصوؿ= 

 من رلموع األصوؿ 85٪
 300000= 85(/255000 ×100رلموع األصوؿ=) 
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 45000= ٪15×األصوؿ ادلتداكلة خارج اإلستغالؿ= رلموع األصوؿ 
( تداكلة خارج اإلستاخلصـو ادل - ) موارد ثابتة+ خصـو –غالؿ= رلموع األصوؿ)أك اخلصـو

)  متداكلة لإلستغالؿ+ خزينة اخلصـو
                                    =300000- 

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

 ٪ المبالغ الموارد ٪ المبالغ اإلستخدامات
 اإلستخدامات الثابتة

 اإلستخدامات المتداولة
 لإلستغالؿ

 خارج اإلستغالؿ
 خزينة األصوؿ

140000 
160000 
80000 
45000 
35000 

46.66 
53.34 
26.66 

15 
11.67 

 الموارد الثابتة
 ادلوارد اخلاصة
 الديوف ادلالية

 الموارد الميداولة
 لإلستغالؿ

 خارج اإلستغالؿ
 خزينة اخلصـو

210000 
160000 
50000 
90000 
45000 
25000 
20000 

70  
53  
17  
30  
15  

8.33  
6.67 

 100 300000 المجموع 100 300000 المجموع

 تحليل الميزانية الوظيفية: -2
FRNG =210000-140000=70000 

BFR( =80000+45000)- (45000+25000=)55000 
 TN  =15000لدينا 

        >FRNG  BFRموجب كأف  ( FRNGنالحظ أف راس ادلاؿ العامل الصايف اإلصبارل )
 كىذا يدؿ على التوازف ادلارل اجليد. TN >0ك 
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 (:04دراسة حالة رقم )
- I كاآليت:  2015ك  2014ليكن لدينا ادلعطيات احملاسبية دلؤسسة يف فًتتُت 

 2015 2014 الخصـو 2015 2014 األصوؿ

 التثبيتات
 سلزكنات

 حقوؽ اإلستغالؿ
 حقوؽ أخرل
 قيم جاىزة

2700 
800 
900 
500 
30 

3460 
980 

1320 
390 
10 

 رأس ادلاؿ
 إحتياطات
 نتيجة السنة

 إىتالكات كمؤكنات
 1ديوف مالية طويلة  

 ديوف اإلستغالؿ
 ديوف أخرل

1000 
400 
150 

1210 
1200 
500 
470 

1700 
500 
180 

1300 
1500 
650 
330 

 6160 4930 المجموع 6160 4930 المجموع

 100   200تتضمن إعتمادات بنكية جارية   1                                                
 كباإلعتماد على ادلعلومات اإلضافية التالية كاخلاصة بادلؤسسة ذاهتا:

 كحدة نقدية     1120إقتناء تثبيتات )معدات مكتب( القيمة اإلصبالية  -1
 كحدة نقدية  350ـ اآلرل( بسعر تنازؿ عن تثبيتات ) معدات لإلعال -2
 ك.ف  360القيمة اإلصبالية للتثبيتات ادلتنازؿ عنها   
 كحدة نقدية 200تسديد الديوف ادلالية بػ -3
 قامت ادلؤسسة بتوزيع األرباح   -4
 جدوؿ اإلهتالكات -5

 السنة إىتالكات يف هناية إطلفاض اإلىتالكات سلصصات إىتالكات السنة إىتالكات يف بداية السنة
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1020 250 130 1140 
 
 
 
 جدوؿ المؤونات -6

مؤكنات يف بداية 
 السنة

ادلؤكنات يف هناية  إسًتجاع ادلؤكنات سلصصات ادلؤكنات
 السنة

190 20 50 160 
 المطلوب:

 .2015حساب القدرة على التمويل الذاتي للسنة   -1 
 .2015إعداد جدوؿ التمويل للسنة  -  2

 الحل:

 التغيرات:جدوؿ  -1

 التغير 2015 2014 الخصـو التغير 2015 2014 األصوؿ

 التثبيتات
 سلزكنات
حقوؽ 

 اإلستغالؿ
 حقوؽ أخرل
 قيم جاىزة

2700 
800 
900 
500 
30 

3460 
980 

1320 
390 
10 

760 
180 
420 

(110) 
(20) 

 
 

 رأس ادلاؿ
 إحتياطات
 نتيجة السنة

 إىتالكات كمؤكنات
 ديوف مالية طويلة  

 اإلستغالؿديوف 
 ديوف أخرل

 إعتمادات بنكية

1000 
400 
150 

1210 
1000 
500 
470 
200 

1700 
500 
180 

1300 
1400 
650 
330 
100 

700 
100 

30 
90 

400 
150 

(140) 
(100) 

 1230 6160 4930 المجموع 1230 6160 4930 المجموع
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 جدوؿ الموارد واإلستخدامات: -2

 المبالغ ادلوارد المبالغ اإلستخدامات

 تثبيتات
 سلزكنات

 حقوؽ اإلستغالؿ
 ديوف أخرل

 إعتمادات بنكية

760 
180 
420 
140 
100 

 رأس ادلاؿ
 إحتياطات

 نتيجة الدكرة
 إىتالكات كمؤكنات
 قركض كديوف مالية
 ديوف اإلستغالؿ
 حقوؽ أخرل
 قيم جاىزة

700 
100 
30 
90 

400 
150 
110 
20 

 1600 المجموع 1600 المجموع

 
 قدرة التمويل الذاتي: -
 

 المبالغ البياف
 نتيجة السنة

 مخصصات إهتالكات
 مؤونات

 إسترجاع المؤونة

180 
250 
20 
(50) 
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 (120) فائض
 280 المجموع

 
 
 
 
 
 جدوؿ التمويل )الجزء العلوي(:-

 المبالغ الموارد الثابتة المبالغ اإلستخدامات الثابتة
 األرباح ادلوزعة خالؿ الدكرة

 تثبيتات
 تسديد الديوف ادلالية

50 
1120 
200 

 قدرة التمويل الذايت
 التنازؿ على التثبيتات

 األمواؿ اخلاصة
 الديوف ادلالية

280 
350 
700 
600 

 1930 المجموع 1370 المجموع

ΔFRng اإلستخدامات الثابتة–= ادلوارد الثابتة 
 دج 061=931 -391 =          

 جدوؿ التمويل )الجزء السفلي(:-
 المبالغ موارد اإلستغالؿ المبالغ إستخدامات اإلستغالؿ

 سلزكنات
 حقوؽ اإلستغالؿ

180 
420 

 150 ديوف اإلستغالؿ

 150 المجموع 600 المجموع
ΔBFREX =موارد اإلستغالؿ-ستغالؿإلإستخدامات ا 
 دج 001=01 -611=             

 المبالغ موارد خارج اإلستغالؿ المبالغ إستخدامات خارج اإلستغالؿ



107 

 

 110 حقوؽ أخرل 140 ديوف أخرل
 110 المجموع 140 المجموع

ΔBF  hex = اإلستغالؿخارج  موارد-ستغالؿإلاخارج إستخدامات 
 دج 91=1  -01 =               

ΔBF  =91+001=081 دج 
 المبالغ موارد الخزينة المبالغ إستخدامات الخزينة
 20 قيم جاىزة 100 إعتمادات بنكية جارية

 20 المجموع 100 المجموع
ΔTN موارد اخلزينة-= إستخدامات اخلزينة 
 دج 81= 11-01 =        

ΔFRng=  ΔBF  +ΔTN 
 دج.061=81+ 081=            
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 (: 05دراسة حالة رقم )
من ادلعطيات التالية، قم بإعداد حساب النتائج حسب الطبيعة مع حساب األرصدة  إنطالقا
 :الوسيطية
دج تنقسم إذل:  200كحدة ، تكلفة إنتاج الوحدة )ك(  2000السنة ادلالية يقدر بػ  إنتاج 
دج، 500دج أجور إنتاج، سعر البيع 20دج إىتالكات ك 30دج مواد أكلية مستهلكة 150

كحدة، أجور ادلستخدمُت إدارية كذبارية  400كحدة، سلزكف آخر مدة= 200سلزكف أكؿ مدة = 
دج كالباقي 35000كتب مراقبة التسيَت فإهنا تنقسم إذل إدارية دج) كحسب م 54000تقدر بػ 

دج، مصاريف 2500دج ، منتجات مالية 90000خدمات خارجية تقدر بػ  أجور إدارية(،
أعباء  دج،12000دج ، سلصصات مؤكنات كإىتالكات خارج اإلنتاج تقدر بػ 10000مالية 

دج، مصاريف إستثنائية )أعباء 60000دج، منتجات عملياتية أخرل120000عملياتية أخرل 
 ٪.25دج، ضريبة على أرباح الشركات 12000دج، ضرائب كرسـو  5000غَت عادية(

األصوؿ اإلقتصادية، ¾ دج ك أخا سبثل 1000000إذا علمت أف األصوؿ اإلقتصادية=  -
 أحسب ادلردكدية التجارية، اإلقتصادية كادلالية.

 الحل:
 1مخ – 2لدينا: إنتاج سلزف= مخ

 كحدة. 200= 400-200=                      
 كحدة 2000إنتاج السنة =
 كحدة 1800= 200-2000إنتاج مباع= 
 دج 900000=500× 1800كمنو: ر ع = 
 دج40000= 200×200إنتاج سلزف= 

 دج300000= 150×2000مشًتيات مستهلكة= 
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 مصاريف ادلستخدمُت ىي أجور إنتاج+ أجور إدارية كذبارية
 دج40000= 20×2000ج= أجور إنتا 

 دج94000=54000+40000كمنو مصاريف ادلستخدمُت=
 سلصصات اإلىتالكات ىي: إىتالكات إنتاج+ إىتالكات خارج إنتاج

 دج60000= 30×2000إىتالكات إنتاج= 
 دج72000=12000+ 60000مج= 

 دج.76125=0.25×304500ضرائب على األرباح=
 المبالغ البياف

 رقم األعماؿ 70
 إنتاج سلزف 72

900000 
40000 

 940000 إنتاج السنة المالية
 مشًتيات مستهلكة 60
 خدمات خارجية 62

300000 
90000 

 390000 إستهالؾ السنة المالية
 550000 القيمة المضافة لإلستغالؿ

 أعباء ادلستخدمُت 63
 ضرائب كرسـو 64

94000 
12000 

 444000 الفائض اإلجمالي لإلستغالؿ
 منتوجات عملياتية أخرل 75
 أعباء عملياتية 65
 سلصصات اإلىتالكات كادلؤكنات 68

60000 
120000 
72000 

 312000 النتيجة العملياتية
 منتوجات مالية 76
 أعباء مالية 67

2500 
10000 

 (7500) نتيجة مالية
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 304500 نتيجة عادية قبل الضرائب
 76125 ضرائب على النتائج 69

 228375 لألنشطة العاديةف الصافية 
 منتوجات غَت عادية 77
 أعباء غَت عادية 67

 ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػ
5000 

 (5000) نتيجة غير عادية
 223375 صافي نتيجة السنة المالية

          223375النتيجة الصافية                                              
 0.25=                         =                  المردودية التجارية=           

    900000ر ع خارج الرسم                                          
 

      444000الفائض اإلجمالي لإلستغالؿ                                   
 0.44=              المردودية اإلقتصادية=                                    =       

 1000000مج األصوؿ اإلقتصادية                                        
      

 223375النتيجة الصافية                                    
 0.30المردودية المالية=                          =                  = 

    750000ة             أمواؿ خاص                       
 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 (:06دراسة حالة رقم )
كحدة نقدية، كيف مرحلة البحث عن مصادر  5000ػلتاج نشاط إنتاجي إذل رأس ماؿ قدره 

 لتمويل اإلحتياجات ادلالية كضعت أماـ متخذ القرار البدائل التمويلية التالية:
 4إختيار 3إختيار 2إختيار  1إختيار  البياف
 1250 3000 4000 5000 أ خا

 3750 2000 1000 0 اإلستدانة
، أما معدؿ  ٪50، كما أف معدؿ الضريبة على األرباح  ٪12نفًتض أف معدؿ الفائدة يقدر بػ 

(، أما ٪11، ٪12، ٪15ادلردكدية اإلقتصادية ) معدؿ العائد( فيختلف حسب اإلختيارات ) 
 النتيجة اإلصبالية فهي كالتارل:

 ٪11 ٪12 ٪15 معدؿ العائد
 500 600 800 نتيجة إجمالية

 المطلوب:
إعتمادا على معدالت العائد أعاله مىت يكوف اللجوء إذل اإلقًتاض أفضل بالنسبة للمؤسسة كمىت 

 يكوف من غَت ادلفيد اإلعتماد على ذلك؟.
 الحل:

 ٪ 12٪<15معدؿ الفائدة:   <اإلختيار األوؿ: معدؿ المردودية -1
 4إختيار 3إختيار 2إختيار 1إختيار البياف

 1250 3000 4000 5000  مواؿ خاصةأ
 3750 2000 1000 0 اإلستدانة
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اإلستدانةمعدؿ التمويل اخلارجي=
 3 3/2 4/1 / أخا

 800 800 800 800 النتيجة اإلصبالية
 450 240 120 - الفائدة

 350 560 680 800 ف بعد الفائدة
 175 280 340 400 ضريبة على األرباح

 175 280 340 400 الصافية النتيجة

ف صافيةادلردكدية ادلالية=
 ٪14 ٪9.33 ٪8.5 ٪8 أخاصة

 ٪9 ٪2 ٪0.75 -- أثر الرافعة
 معدؿ الفائدة( -= معدؿ التمويل اخلارجي )معدؿ العائدأثر الرافعة

  ٪0.75( = 0.12-0.15) 4/1( = 2أثر الرافعة )إختيار
 ٪2 ( =0.12-0.15) 3/2(= 3أثر الرافعة ) إختيار
 ٪9(= 4أثر الرافعة )إختيار 

من خالؿ اجلدكؿ نالحظ أنو عندما يكوف معدؿ ادلردكدية اإلقتصادية )معدؿ العائد( أكرب من 
معدؿ الفائدة يكوف أثر الرافعة موجب، كىذا يدؿ على أف زيادة اللجوء إذل اإلقًتاض يؤدم إذل 

 زيادة مردكدية األمواؿ اخلاصة.
 ٪12المردودية= معدؿ الفائدة=  اإلختيار الثاني: معدؿ -2

 4إختيار 3إختيار 2إختيار 1إختيار البياف
 1250 3000 4000 5000  مواؿ خاصةأ

 3750 2000 1000 0 اإلستدانة

اإلستدانةمعدؿ التمويل اخلارجي=
 3 3/2 4/1 / أخا

 600 600 600 600 النتيجة اإلصبالية
 450 240 120 - الفائدة

 150 360 480 600 ف بعد الفائدة
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 75 180 240 300 ضريبة على األرباح
 75 180 240 300 النتيجة الصافية

ف صافيةادلردكدية ادلالية=
 ٪6 ٪6 ٪6 ٪6 أخاصة

 -- -- -- -- أثر الرافعة
ال كجود ألثر الرافعة ألف معدؿ ادلردكدية = معدؿ الفائدة أم أف ادلؤسسة عدؽلة اإلستدانة ألف 

 تكوف مساكية للمردكدية اإلقتصادية.ادلردكدية ادلالية 
 ٪  12٪>11معدؿ الفائدة :  >اإلختيار الثالث: معدؿ المردودية  -3

 4إختيار 3إختيار 2إختيار 1إختيار البياف
 1250 3000 4000 5000  مواؿ خاصةأ

 3750 2000 1000 0 اإلستدانة

إلستدانةمعدؿ التمويل اخلارجي=
 3 3/2 4/1 / أخا 

 500 500 500 500 اإلصباليةالنتيجة 
 450 240 120 - الفائدة

 50 260 380 500 ف بعد الفائدة
 25 130 190 250 ضريبة على األرباح

 25 130 190 250 النتيجة الصافية

ادلردكدية ادلالية=
ف صافية
 ٪2 ٪4.33 ٪4.75 ٪5 أخاصة

 ٪3- ٪0.66- ٪0.25- -- أثر الرافعة
إذل أف زيادة اللجوء إذل اإلقًتاض يؤدم إذل إطلفاض مردكدية األمواؿ أثر الرافعة سالب كىذا يدؿ 

 اخلاصة كاإلقًتاض ليس يف صاحل ادلؤسسة.
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 (:07دراسة الحالة رقم ) 

بصفتك مسَت مارل يف مؤسسة تقـو بإنتاج كتوزيع مادة اجلنب، كقصد توسيع نشاط ادلؤسسة تقرر 
 )إستثمار(، كلديك اخليارين التاليُت: شراء شاحنة توزيع

سنوات، تعود  5دج كمدة حياهتا 670.000 سعرىا  (harbin)  شاحنة من النوع -
 دج سنويا200000على ادلؤسسة بقيمة مضافة ) تدف  نقدم( قدرىا 

سنوات، تعود على  5دج كمدة حياهتا1450000( سعرىا kiaشاحنة من نوع ) -
 دج سنويا. 362500نقدم( قدرىا ادلؤسسة بقيمة مضافة )تدف  

 المطلوب:
 إتخد قرار اإلستثمار بإستخداـ مدة اإلسترجاع -1
إتخد قرار اإلستثمار بإستخداـ القيمة   t=10%إدا كاف معدؿ الفائدة  -2

 الحالية الصافية
 الحل:

 نقـو حبساب مدة اإلسًتجاع يف احلالتُت كنأخذ اإلستثمار األقل من حيث ادلدة -1
 )ثالث سنوات كأربعة أشهر( DR =670000/200000=3.35(: 01احلالة )
 )أربع سنوات( DR=1450000/362500=4 (:02احلالة )

طلتار اإلستثمار األكؿ كىو الذم نسًتجع فيو رأس ادلاؿ ادلستثمر يف مدة ثالث سنوات 
 كأربعة أشهر.

نقـو حبساب القيمة احلالية الصافية لكال احلالتُت مث نأخذ اإلستثمار الذم قيمتو  -2
 . احلالية الصافية أكرب
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VAN (01 =)[200000(1.1)-1+200000(1.1)-2+200000(1.1)-
3+200000(1.1)-4+200000(1.1)-5]-670000 

       =200000 (0.909+0.826+0.751+0.683+0.62)-670000 
       =757800-670000 =87800 

 
VAN (02 =)362500(3.789)-1450000 

                =1373512.5-1450000 =-76487.5 
طلتار اإلستثمار األكؿ ) قيمة حالية صافية موجبة(، اإلستثمار الثاين مرفوض ألف قيمتو 

 احلالية الصافية سالبة.
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