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 تعريف النتائج الوسيطية 
 

 و رأينا كيف أن جدول حسابات النتائج يجمع كل ةالوثائق الختامي) 4(ا في الوحدة درسن

فهو يبين نشاط المؤسسة خالل فترة معينة و التي . الحسابات التي تزيد من النتيجة و التي تنقص منها

لتدرج    و النتيجة في جدول حسابات النتائج يتم الحصول عليها كما رأينا با. تنتهي إما بربح أو خسارة

  :و بعد تحديد عدة نتائج وسيطية كما يلي 

  : الهامش اإلجمالي . 1.1

و الهامش ). المستهلكة(بيعات البضائع و تكلفة شراء البضاعة المباعة مفرق بين مبلغ ال هو  

  ).تجارية و صناعية(اإلجمالي نجده في المؤسسات التجارية وفي المؤسسات المختلطة 
 

  ) :1(النتيجة الوسيطية  مبيعات البضائع

  البضائع المستهلكة) -(  الهامش اإلجمالي
  60/حـ - 70/حـ = 80/حـ

  :أ ـ تقييم المبيعات 

 يحسب (chiffre d'affaire)مبيعات البضائع وهو ما نطلق عليه اسم رقم األعمال   

لممنوحة بالنسبة للمؤسسات التجارية على أساس سعر بيع البضاعة خارج الرسم بعد طرح التخفيضات ا

  .للزبائن

  ) :المستهلكة(ب ـ تقييم البضاعة المباعة 

تحسب تكلفة البضاعة بمجموع ثمن شراء البضاعة مضافاً إليها مختلف المصاريف الملحقة   

و يمكن استخراج تكلفة البضاعة المباعة من المحاسبة العامة مباشرة إذا كانت ) الخ...نقل، تأمين، (

، أما إذا كانت )60( الدائم لمخزوناتها و يتمثل في هذه الحالة في حساب المؤسسة تستعمل أسلوب الجرد

تستعمل أسلوب الجرد النهائي أي من فترة إلى أخرى تقوم المؤسسة بجرد مخزون البضائع فإننا 

  :نستخرجها بالعالقة التالية 

  

ريات الفترة من مشت+ مخزون أول الفترة من البضائع ) = المستهلكة(تكلفة شراء البضاعة المباعة 

  . مخزون آخر الفترة من البضائع-البضائع 
  

  

  
 
 
 
  

  

  

  



 

 

  :القيمة المضافة . 2.1
  

القيمة المضافة تعني الثروة اإلضافية المحققة من طرف المؤسسة باستعمال خدمات و موارد   

 غيرها فلكي تقوم أية مؤسسة باإلنتاج يجب أن تستهلك ما أنتجه. الغير باإلضافة إلى وسائلها الخاصة

  .من المؤسسات

و هي الفرق بين ). يع ب←حويل  ت←راء ش(اعي للمؤسسة صنقيمة المضافة تظهر نتيجة النشاط الالف

  :و يتم تحديد اإلنتاج بالعالقة التالية. قيمة اإلنتاج واالستهالكات الوسيطية

  

  .إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة+  المخزون جاإلنتا+ اإلنتاج المباع = اإلنتاج 
  إنتاج مباع
  إنتاج مخزون

  إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة
  أداءات مقدمة

  تحويل تكاليف اإلنتاج
)-(  

  المواد و اللوازم المستهلكة
  تخدما

النتيجة 
  ):2(الوسيطية

  القيمة المضافة

  الهامش اإلجمالي) ±(

+ 72/حـ+ 71/حـ=( 81/حـ

ـ ) 75/ حـ+ 74/حـ+73/حـ
  80/ حـ± ) 62/حـ + 61/حـ(

 

 الهامش اإلجمالي 80ا كانت المؤسسة تجارية و صناعية في نفس الوقت فإن حساب إذ •

 الهامش 80/يضاف أو يطرح إلى حساب القيمة المضافة و هذا حسب طبيعة رصيد حـ

  :  اإلجمالي

  ـ رصيد دائن يضاف 

  . ـ رصيد مدين يطرح

  .  يكون معدوما80ً/فإن حــ أّما إذا لم يكن لها نشاط تجاري 

 .بالنسبة للمؤسسة الصناعية هو اإلنتاج المباع : رقم األعمال  •

  :نتيجة االستغالل . 3.1

كمؤشر على ) االستغالل العادي(تُحدد نتيجة النشاط التجاري و الصناعي العادي للمؤسسة    

   ألنها) نتيجة الدورة(افية و تعتبر نتيجة االستغالل أحسن من النتيجة الص. وضعية استغالل المؤسسة

  .ال تتأثر بالنواتج و األعباء االستثنائية

  

  



 

 

  نواتج المختلفة

  تحويل تكاليف االستغالل

)-(  

  مصاريف المستخدمين

  الضرائب و الرسوم

  المصاريف المالية

  )المتنوعة(المصاريف المختلفة 

  مخصصات االهتالكات و المؤونات

النتيجة 

):3(الوسيطية  

 نتيجة االستغالل

  القيمة المضافة) (

ـ ) 78/حـ+ 77/حـ = (83/حـ  

 + 65/ حـ + 64/حـ + 63/حـ ( 

68/ حـ +  66/حـ 81/حـ±  )  

 القيمة المضافة يضاف أو يطرح إذا كان دائناً أو مديناً على التوالي من نتيجة 81رصيد حساب ـ 

  .لاالستغال

  :االستغالل ج نتيجة خار. 4.1

و هي تبين نتيجة النشاط غير ) 83،81،80( بصفة مستقلة عن الحسابات األخرى ددتح  

، و من الضروري حسابها كما يفعل المخطط المحاسبي الوطني حتّى ندرك تأثيرها )االستثنائي(العادي 

  .على النتيجة الصافية

  ):4(النتيجة الوسيطية  النواتج خارج االستغالل

التكاليف خارج االستغالل) -(  غاللنتيجة خارج االست  
  69/  حـ- 79/حـ = 84/حـ

 
 

  :النتيجة اإلجمالية للدورة . 5.1

   . المتعلقة بمجمل نشاط المؤسسة العادي و االستثنائية النتيجة الكليهي
  .نتيجة االستغالل و نتيجة خارج االستغالل: و هي عبارة عن مجموع النتيجتين

 

  ) :5(النتيجة الوسيطية  نتيجة االستغالل) ±(

نتيجة خارج االستغالل) ±(  :النتيجة اإلجمالية للدورة   
 84/حـ ± 83/حـ±  =880/حـ

 

  :حظة مال

  :تيجتين و تكون ربحاً  دائنين فإن النتيجة اإلجمالية هي مجموع الن84 و 83إذا كان رصيد حسابي  -

  . مدينين فإن النتيجة اإلجمالية تكون خسارة84ً و83 ي كان رصيد حسابذاإ -

 مديناً أو العكس فإن النتيجة اإلجمالية تكون 84 دائناً ورصيد حساب 83إذا كان رصيد حساب  -

  . خسارًةيناً فهذا يعنيفإذا كان الفرق المتحصل عليه دائناً فهذا يعني ربحاً و إذا كان مد. الفرق بينهما

  
  

 



 

 

  ) :النتيجة الصافية(نتيجة السنة المالية . 6.1

بين النتيجة اإلجمالية و الضرائب على  ورة و تحسب بالفرقلدهي النتيجة الصافية لو   

  .األرباح، و هي تبين لنا المردودية المالية النهائية للمؤسسة بعد عمليات االستغالل العادية و االستثنائية
 

  ):6(يجة الوسيطيةالنت  النتيجة اإلجمالية

  الضرائب على األرباح) -(  النتيجة الصافية
  889/حـ - 880/حـ =88/حـ

 

  :مثال توضيحي 

   :(N)التجارية والصناعية في نهاية الدورة " الوفاء " الحسابات التالية مستخرجة من دفاتر مؤسسة 
  المبالغ  تجالنوا  المبالغ  األعباء
  1.000.000  مبيعات البضائع  600.000  البضاعة المستهلكة

  2.000.000  اإلنتاج المباع  1.500.000  المواد و اللوازم المستهلكة
  300.000  اإلنتاج المخزون  200.000  خدمات

  25.000  إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة  800.000  مصاريف المستخدمين

  30.000  ءات متممةأدا  70.000  الضرائب و الرسوم
  60.000  تحويل تكاليف اإلنتاج  20.000  المصاريف المالية

  18.000   المختلفةجالنوات  15.000  المصاريف المتنوعة
  5.000  تحويل تكاليف االستغالل  33.000  مخصصات االهتالكات و المؤونات

  12.000  نواتج خارج االستغالل  15.000  تكاليف خارج االستغالل
 

  . %25إعداد جدول حسابات النتائج علماً أن معدل الضريبة على األرباح هو : لوب العمل المط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  :الحل 

 دائن مدين اسم الحسابرح
1.000.000   مبيعات البضائع 70
 600.000 بضائع مستهلكة 60
 400.000  الهامش اإلجمالي 80
 400.000  الهامش اإلجمالي 80
2.000.000  اإلنتاج المباع 71
 300.000  إنتاج مخزون 72
 25.000  إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة 73
 30.000  أداءات متممة 74
 60.000  تحويل تكاليف اإلنتاج 75
 1.500.000 المواد و اللوازم المستهلكة 61
 200.000 خدمات 62
1.115.000  القيمة المضافة 81
1.115.000  القيمة المضافة 81
 18.000  النواتج المختلفة 77
 5.000  تحويل تكاليف االستغالل 78
 800.000 مصاريف المستخدمين 63
  70.000 الضرائب و الرسوم 64
  20.000 المصاريف المالية 65
  15.000 مصاريف المتنوعة 66
  33.000مخصصات االهتالكات و المؤونات 68
 200.000  نتيجة االستغالل 83

 12.000  تج خارج االستغاللنوا 79
  15.000 تكاليف خارج االستغالل 69
  3.000 نتيجة خارج االستغالل 84
 200.000  نتيجة االستغالل 83
  3.000 نتيجة خارج االستغالل 84

 197.000  النتيجة اإلجمالية للدورة880
  49.250 ضرائب على األرباح889
 147.750  )نتيجة الدورة(النتيجة الصافية  88

  
 



 

 

  دراسة نسب االستغالل 
. يسمح جدول حسابات النتائج كما رأينا بمعاينة سيرورة تكوين النتيجة خالل فترة معينة  

غير أنه من األهمية بمكان القيام تقييم نشاط المؤسسة عبر تحليل نقارن من خالله تطور هذا النشاط 

  ) :القطاع(

  . بالنسبة لنتائج السنوات السابقة-

  . بالنسبة لنتائج مؤسسات أخرى تنتمي إلى نفس النشاط -

ومن أجل القيام بهذا التحليل نستخدم مؤشرات و نسب عديدة تبين كفاءة  ومردودية المؤسسة وفعالية 

  .التسيير فيها

  : بالنسبة لرقم األعمال 1.2

  :م هذه النسب هيو أه. تقيس هذه النسب مردودية و فعالية المؤسسة و قدرتها على تحقيق األرباح

  :أ ـ معدل الهامش اإلجمالي 

للهامش اإلجمالي فائدة كبيرة ألنه يعتبر المصدر الحقيقي ألرباح المؤسسة التجارية و هو مؤشر هام في 

  :مراقبة مردودية المؤسسة و يحسب بالعالقة التالية

  

  

  .  كلما ارتفع هذا المعدل دل ذلك على تحسن مردودية المؤسسة-

  : جدول حسابات النتائج السابق نحسب  من:مثال 

4=إ .هـ.م 0 0 . 0 0 00 , 4
1 . 0 0 0 . 0 0 0

  . من رقم األعمال%40 أي أن الهامش اإلجمالي يمثل =

  :ب ـ معدل القيمة المضافة 

. يترجم هذا المعدل بنية اإلنتاج في المؤسسة الصناعية و الذي يؤثر على احتياجات التمويل  

  . في القطاع الصناعي%30 في القطاع التجاري و أكثر من %20 و%12وعموماً يقع هذا المعدل بين 

  :يمكن حساب هذا المعدل بالعالقة التالية 

  

  

  . اإلنتاج المباع في حالة المؤسسة الصناعية ومبيعات البضائع في حالة المؤسسة التجارية=رقم األعمال

  ).المؤسسة التجارية و الصناعيةفي حالة (اإلنتاج المباع +  مبيعات البضائع =رقم األعمال أو 

  

  

  

                        الهامش اإلجمالي
  ـــــــــــ= معدل الهامش اإلجمالي 

                        رقم األعمال

  القيمة المضافة                        
  ــــــــ= معدل القيمة المضافة 

 رقم األعمال                        



 

 

  : من جدول حسابات النتائج السابق نحسب: مثال

1م.ق.م .1 1 5 .0 0 00 , 3 7
1 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0

= =
+

 من مجموع %37أي أن القيمة المضافة تمثل 

  .رقم األعمال المحقق

  :جـ ـ معدل النتيجة الصافية 

لمتعلقة باالستغالل العادي و غير يعد هذا المعدل مؤشراً إلجمالي نشاط المؤسسة بعد كل العمليات ا

  :العادي و يسمى أيضاً بمعدل الهامش الصافي  و يحسب بالعالقة التالية 

  

  

  

  : من جدول حسابات النتائج السابق نحسب :مثال 

1ص .ن.م 4 7 .7 5 00 ,0 4 9 2 5
1 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0

= =
+

   % 4,925 أي أن النتيجة الصافية تمثل 

  .من مجموع رقم األعمال المحقق

  :لقيمة المضافة بالنسبة ل 

تستعمل القيمة المضافة في المؤسسة لعدة أهداف تحليلية تساعد المسير في مراقبة تطور   

  :نشاط المؤسسة و منها 

  . قياس حجم المؤسسةأ ـ

  : قياس درجة التكامل االقتصادي للمؤسسة، و هذا باستعمال النسبة ب ـ

  

  

  

  نتاج المؤسسة لحاجتهاإ+ اإلنتاج المخزون + اإلنتاج المباع = اإلنتاج 

  )في حالة المؤسسة الصناعية.( الخاصة          

  مبيعات البضائع في حالة المؤسسة التجارية= اإلنتاج 

  )في حالة المؤسسة التجارية و الصناعية(اإلنتاج + مبيعات البضائع = اإلنتاج 

 قوياً بمعنى أن كلما اقتربت هذه النسبة من الواحد فهذا يعني أن المؤسسة تحقق تكامالً  

المؤسسة تستغني عن المواد والخدمات المقدمة من الغير أي أن المؤسسة تنتج بنفسها المواد التي 

  .تستهلكها داخلياً فتحقق بذلك تكامالً اقتصادياً داخلياً

  

         القيمة المضافة
  ــــــــــ= إ.ت.د

       اإلنتاج

     النتيجة الصافية      
  ـــــــــــ= معدل النتيجة الصافية 

   رقم األعمال    



 

 

 وهي تحليل مكونات القيمة المضافة بواسطة النسب باستخدام : جـ ـ البنية الداخلية للمؤسسة 

  :لتي تتوزع عليها و هي أساساً مصاريف المستخدمين و االهتالكات، وأهم هذه النسب هيالعناصر ا

  

  

  

فكلما ارتفعت نسبة مصاريف المستخدمين عن نسبة االهتالكات فهذا يدل على استعمال أكثر   

  .لليد العاملة في اإلنتاج و العكس

  : من جدول حسابات النتائج السابق نحسب:مثال 

  :االقتصادي للمؤسسة ـ درجة التكامل 

   25.000 +300.000 + 2.000.000+1.000.000= اإلنتاج 

 =         3.325.000.   

إ .ت.د
1.115.0000,33
3.250.000

=   . من مجموع اإلنتاج%33 أي أن القيمة المضافة تمثل =

  :ـ معدل مصاريف المستخدمين 

8م.م.م 0 0 .0 0 00 ,7 1 =
1 .1 1 5 .0 0 0

 من مجموع القيمة %71ن تمثل  أي أن مصاريف المستخدمي=

  .المضافة

  :ـ معدل االهتالكات 

=33.0000,029إ.م
1.115.000

  . من مجموع القيمة المضافة%2,9 أي أن االهتالكات تمثل =

  .نالحظ أن مؤسسة الوفاء تعتمد على اليد العاملة بشكل كبير جداً

  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مصاريف المستخدمين
  ــــــــــــــ

  القيمة المضافة
  

  االهتالكات
  ـــــــــــ  
  القيمة المضافة      

  



 

 

  قدرة التمويل الذاتي

  
 

   :(la capacité d'autofinancement)ل الذاتي قدرة التموي. 3

  :تعريفه . 1.3

متبقي في ) Cash-flow(قدرة التمويل الذاتي تعبر نظرياً عن فائض نقدي أو تدفق نقدي   

الذي أفرزته ) Dépenses(والنفقات ) Recettes(الخزينة فعلي أو محتمل، يمثل الفرق بين اإليرادات 

  .ؤسسةمجمل عمليات االستغالل في الم

  . و بصفة عامة هو الفرق بين النواتج المقبوضة من جهة و األعباء المدفوعة من جهة أخرى

فقدرة التمويل الذاتي تبين مدى قدرة المؤسسة على تكوين مصادر تمويل داخلية تمكنها من تمويل 

  .تجديد استثماراتها
  :حسابه . 2.3

 من خالل المخطط التالي الذي )C.A.F(ييمكن إظهار كيفية حساب قدرة التمويل الذات

  :يظهر األعباء من جهة و النواتج من جهة أخري 

  النواتج    األعباء

          
 

 

  األعباء المدفوعة

  ـ أعباء االستغالل

  ـ أعباء خارج االستغالل

  النواتج المقبوضة 

  ـ نواتج االستغالل

  ـ نواتج خارج االستغالل

 

  األعباء المحسوبة

  الستغاللـ أعباء ا

   ـ أعباء خارج االستغالل

  

  النتيجة الصافية

    

  النواتج المحسوبة

  ـ نواتج االستغالل

  ـ نواتج خارج االستغالل
 

  :يمكن حساب قدرة التمويل الذاتي بطريقتين انطالقا من جدول حسابات النتائج كما يلي 

  

  

  

  

 
C.A.F



 

 

  ) :طريقة الطرح(أ ـ انطالقاً من القيمة المضافة 

  رقم الحساب    عناصرال

  81  القيمة المضافة

  77  نواتج مختلفة+ 

  78  تحويل تكاليف االستغالل+ 

  79  )1(نواتج خارج االستغالل+

  63   مصاريف المستخدمين-

  64   الضرائب و الرسوم-

  65   المصاريف المالية-

  66   المصاريف المتنوعة-

  69  )2( تكاليف خارج االستغالل-

  889  رباح الضريبة على األ-

  .796 و 793 و 792 و 790: ماعدا الحسابات ) : 1(

  .699 و 693 و 692: ماعدا الحسابات ): 2(

  :مالحظة 

أما . لقد تم استثناء هذه الحسابات ألنها تعتبر نواتج محسوبة و أعباء محسوبة ليس لها أثر على الخزينة

ه يمثل نواتج خارج االستغالل العادي  إعانات مستلمة فقد تم استبعاده ألن790فيما يتعلق بحساب 

  .للمؤسسة
  ) :طريقة الجمع(ب ـ انطالقاً من النتيجة الصافية  
  

  العناصر
رقم 
  الحساب

  88  النتيجة الصافية
  68  مخصصات االهتالكات و المؤونات+ 
  69  )1(تكاليف خارج االستغالل + 
  79  )2( نواتج خارج االستغالل -

    قدرة التمويل الذاتي= 

  .699 و 693 و 692: فقط الحسابات ): 1(

  .796 و 793 و 792 و 790: فقط الحسابات ): 2(
 
 
 
 
 
 



 

 

  :مثال توضيحي 

   : التاليةتاستخرجنا الحسابا" الهقار"   من ميزان المراجعة بعد الجرد لمؤسسة 
  األرصدة

  اسم الحساب  رح
  دائن  مدين

    30.000 البضائع المستهلكة  60
    20.000 وازم المستهلكةالمواد و الل  61
    10.000 خدمات  62
    50.000 مصاريف المستخدمين  63
    15.500 الضرائب و الرسوم  64
    6.000 المصاريف المالية  65
    3.000 المصاريف المتنوعة  66
    25.000 مخصصات االهتالكات و المؤونات  68

    8.000 إعانات ممنوحة  690
    2.000 المتنازل عنها أو المخربةالقيمة الباقية لالستثمارات   692
    1.000  لألصول المتنازل عنهاىقيمة العناصر األخر  693
    500 ديون معدومة  694
    1.500 تكاليف السنوات المالية السابقة  696
    300 استرجاع نواتج السنوات المالية السابقة  697
    200 تكاليف استثنائية  698
    1.200 مخصصات استثنائية  699

  80.000   مبيعات البضائع  70

  90.000    إنتاج مباع  71

  14.000    إنتاج مخزون  72

  5.000    إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة  73

  3.000   أداءات متممة  74

  1.000    تحويل تكاليف اإلنتاج  75

  2.000   النواتج المختلفة  77

  500   تحويل تكاليف االستغالل  78

  
  
 



 

 

  1.800   إعانات مستلمة  790

  2.500   نواتج االستثمارات المتنازل عنها  792

  800    نواتج العناصر األخرى لألصول المتنازل عنها  793

  600    مدخوالت الديون الملغاة  794

  400   استرجاع تكاليف السنوات السابقة  796

  200    نواتج السنوات المالية السابقة  797

  100    نواتج استثنائية  798

  :العمل المطلوب 

  ).%25معدل الضريبة على األرباح ( إعداد جدول حسابات النتائج .1

  :حساب قدرة التمويل الذاتي . 2

  .أ ـ انطالقاً من القيمة المضافة

  .ب ـ انطالقاً من النتيجة الصافية

  : الحل
  :جدول حسابات النتائج . 1

 دائن مدين اسم الحساب رح
 80.000   مبيعات البضائع 70
  30.000 بضائع مستهلكة 60
 50.000  الهامش اإلجمالي 80
 50.000  الهامش اإلجمالي 80
 90.000  إنتاج مباع 71
 14.000  إنتاج مخزون 72
 5.000 إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة 73
 3.000  أداءات متممة 74
 1.000  تحويل تكاليف اإلنتاج 75
   20.000 المواد و اللوازم المستهلكة 61
   10.000 خدمات 62
 133.000   القيمة المضافة 81
 133.000   القيمة المضافة 81
 2.000   نواتج مختلفة 77

  
  
  
 



 

 

 500   تحويل تكاليف االستغالل 78
  50.000 مصاريف المستخدمين 63
  15.500 ضرائب و رسوم 64
  6.000 مصاريف مالية 65
  3.000 مصاريف متنوعة 66
  25.000و المؤوناتمخصصات االهتالكات  68
 36.000  نتيجة االستغالل 83
 6.400  نواتج خارج االستغالل 79
  14.700 تكاليف خارج االستغالل 69
  8.300 نتيجة خارج االستغالل 84
 36.000  نتيجة االستغالل 83
  8.300 نتيجة خارج االستغالل 84

 27.700  النتيجة اإلجمالية للدورة 880
  6.925 ى األرباحضرائب عل 889
 20.775   )نتيجة الدورة(النتيجة الصافية  88

 

  :حساب قدرة التمويل الذاتي . 2 

  :أ ـ انطالقاً من القيمة المضافة 
 

  المبالغ  العناصر  رح

  133.000  القيمة المضافة  81

  2.000  النواتج المختلفة+   77

  500  تحويل تكاليف االستغالل+   78

  600  ن الملغاةمدخوالت الديو+   794

  200  نواتج السنوات المالية السابقة+   797

  100  نواتج استثنائية+   798

 )50.000(   مصاريف المستخدمين-  63

 )15.500(   الضرائب و الرسوم-  64

 )6.000(   المصاريف المالية-  65

 )3.000(   المصاريف المتنوعة-  66
  
  
 



 

 

  )8.000(  إعانات ممنوحة-  690

  )500( دومة ديون مع-  694

  )1.500(  تكاليف السنوات المالية السابقة-  696

  )300(  استرجاع نواتج السنوات المالية السابقة-  697

  )200(  تكاليف استثنائية-  698

  )6.925(   الضريبة على األرباح-  889

 44.475  قدرة التمويل الذاتي=   

  ):نتيجة الدورة(ب ـ انطالقاً من النتيجة الصافية 
 

 المبالغ العناصر رح

   20.775 النتيجة الصافية 88

   25.000 مخصصات االهتالكات و المؤونات+  68

    2.000 القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها أو المخربة+  692

    1.000 قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها+  693

    1.200 مخصصات استثنائية+  699

    1.800 عانات مستلمة  إ- 790

 )2.500(  نواتج االستثمارات المتنازل عنها- 792

 )   800(  نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها- 793

 )   400(  استرجاع تكاليف السنوات المالية السابقة- 796

   44.475  قدرة التمويل الذاتي=   

  

  (l'autofinancement)  التمويل الذاتي
  

هو قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها أي تمويلها الداخلي من أجل تجديد  :تعريفه . 1.4

  .االستثمارات استثماراتها أو تسديد قروضها التي مولت بواسطتها حيازة

بعد طرح األرباح الموزعة ) الفائض النقدي(التمويل الذاتي هو قدرة التمويل الذاتي  :حسابه . 2.4

  . المسحوبة من طرف صاحب المؤسسةعلى الشركاء أو

   :أي 

   األرباح الموزعة-قدرة التمويل الذاتي = التمويل الذاتي 

  



 

 

  : من النتيجة الصافية DA25.000سيسحب مبلغ " الهقار "  إذا فرضنا أن صاحب مؤسسة :مثال

  المبالغ  البيان

  44.475  قدرة التمويل الذاتي

  )25.000(  األرباح الموزعة

  19.475  اتيالتمويل الذ
  

  

  أنشطة اإلعالم اآللي و حلولها

و سـنة   ) 2005(التجارية في نهاية سـنة      " الساحل  " المعلومات التالية مستخرجة من دفاتر مؤسسات       

  :  كما يلي (2006)
  )2006(سنة   )2005(سنة   العناصر

  1.500.000  1.250.000  مبيعات البضائع
  550.000  500.000  الهامش اإلجمالي

  270.000  253.000   المضافةالقيمة
  125.000  80.000  مصاريف المستخدمين

  112.000  185.000  االهتالكات
  8.000  6.000  المؤونات

  55.000  40.000  النتيجة الصافية
  25.000  15.000  األرباح الموزعة

  :العمل المطلوب 

  :  و صيغه Excelباستخدام المجدول 

  .أعد رسم الجدول السابق. 1

ختلف نسب االستغالل و قدرة التمويل الذاتي و التمويل الذاتي باالعتماد على عناوين خاليا            أحسب م . 2

باستعمال الدالة الـشرطية  " ارتفاع أو انخفاض " البيانات السابقة مع المقارنة بين نتائج الدورتين بكلمة    

)SI ( كما هو مبين في الجدول أدناه:  

   السنتينالمقارنة بين  2006سنة   2005سنة   النسبة

        معدل الهامش اإلجمالي

....................        

....................     

  

  

  



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي
  

 
  )D12(صيغة الدالة الشرطية التي تكتب في الخلية 

  :هي ) D18 إلى D13(و تنسخ على بقية الخاليا من 

  
  

  

  



 

 

  أسئلة التقويم الذاتي 
  

    ) :1(ينالتمر

   :(N)التجارية و المتعلقة بالدورة " النور " المعلومات التالية مستخرجة من دفاتر مؤسسة 

  المبالغ  النواتج  المبالغ  األعباء

  1.500.000  مبيعات البضائع  800.000  البضاعة المستهلكة
  45.000  أداءات متممة  300.000  المواد و اللوازم المستهلكة

  80.000   المختلفةجالنوات  200.000  خدمات

      100.000  مصاريف المستخدمين

      50.000  الضرائب و الرسوم
      15.000  المصاريف المالية

      10.000  المصاريف المتنوعة
االهتالكات (مخصصات االهتالكات و المؤونات 

  )%80تمثل 
80.000      

عبارة عن مخصصات (تكاليف خارج االستغالل 
  )استثنائية

15.000      

  

  : المطلوب العمل

  ).%25معدل الضريبة على األرباح (إعداد جدول حسابات النتائج . 1

  .حساب مختلف نسب االستغالل. 2

  .تحديد قدرة التمويل الذاتي. 3

  . من األرباح%70تحديد التمويل الذاتي إذا كانت المؤسسة ال توزع إال . 4



 

 

  ) :2(التمرين

  :صناعية كما يلييظهر جدول حسابات النتائج إلحدى المؤسسات ال

 دائن مدين اسم الحساب رح
 5.000.000   إنتاج مباع 71
 1.400.000   إنتاج مخزون 72
  2.500.000 المواد و اللوازم المستهلكة 61
  800.000 خدمات 62
 3.100.000  القيمة المضافة 81
 3.100.000  القيمة المضافة 81
 250.000  نواتج مختلفة 77
  870.000 ستخدمينمصاريف الم 63
  125.000 ضرائب و رسوم 64
  66.000 مصاريف مالية 65
  55.000 مصاريف متنوعة 66
  1.100.000مخصصات االهتالكات و المؤونات 68
 1.134.000  نتيجة االستغالل 83
 -  نواتج خارج االستغالل 79
  134.000 تكاليف خارج االستغالل 69
  134.000 نتيجة خارج االستغالل 84
 1.134.000  نتيجة االستغالل 83
  134.000 نتيجة خارج االستغالل 84

 1.000.000  النتيجة اإلجمالية للدورة880
  250.000 ضرائب على األرباح889
 750.000   )نتيجة الدورة(النتيجة الصافية  88

  DA 800.000 االهتالكات بلغت -

  .خصصات استثنائية أعباء خارج االستغالل عبارة عن م-

  DA 1.300.000 األرباح الموزعة بلغت -

  

  :العمل المطلوب 

  .حساب مختلف نسب االستغالل بالنسبة لرقم األعمال و للقيمة المضافة .1

 ).انطالقا من القيمة المضافة و من النتيجة الصافية(حساب قدرة التمويل الذاتي  .2

 .حساب التمويل الذاتي .3

  
 



 

 

  ) :3(التمرين

  .DA 320.000 (N)لسنة " الصحاري " لتمويل الذاتي لمؤسسة بلغت قدرة ا

   :(N)المعلومات التالية متعلقة بحسابات النتائج لنفس المؤسسة لسنة 

 80.000 ......................... مخصصات االهتالكات و المؤونات  ـ68

 20.000 ......... القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها أو المخربة  ـ692

 50.000 ................ قيمة عناصر األصول األخرى المتنازل عنها  ـ693

150.000 ........................................ مخصصات استثنائية  ـ699

120.000 ........................... نواتج االستثمارات المتنازل عنها  ـ792

 45.000 ..............ى المتنازل عنها نواتج عناصر األصول األخر  ـ793

  

  :العمل المطلوب 

   .(N)لسنة " الصحاري " حدد النتيجة الصافية لمؤسسة . 1

  .في مجال التسيير" قدرة التمويل الذاتي " ما هي أهمية مؤشر .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  أجوبة التقويم الذاتي 
 

  ) :1(حل التمرين

  :جدول حسابات النتائج . 1

 دائن مدين  الحساباسم رح
 1.500.000   مبيعات البضائع 70
  800.000 بضائع مستهلكة 60

 700.000  الهامش اإلجمالي 80
 700.000  الهامش اإلجمالي 80
 45.000  أداءات متممة 74
  300.000 مواد و لوازم مستهلكة 61
  200.000 خدمات 62

 245.000  القيمة المضافة 81
 245.000  فةالقيمة المضا 81
 80.000  نواتج مختلفة 77
  100.000 مصاريف المستخدمين 63
  50.000 ضرائب و رسوم 64
  15.000 مصاريف مالية 65
  10.000 مصاريف متنوعة 66
  80.000 مخصصات االهتالكات و المؤونات 68
 70.000  نتيجة االستغالل 83
 ـ  نواتج خارج االستغالل 79
  15.000  االستغاللتكاليف خارج 69

  15.000 نتيجة خارج االستغالل 84
 70.000  نتيجة االستغالل 83
  15.000 نتيجة خارج االستغالل 84

 55.000  النتيجة اإلجمالية للدورة 880
  13.750 ضرائب على األرباح 889

 41.250  نتيجة السنة المالية 88



 

 

  :حساب مختلف نسب االستغالل . 2
 % القةالع النسبة

 46,66 رقم األعمال/ الهامش اإلجمالي  معدل الهامش اإلجمالي
 16,33 رقم األعمال / المضافةالقيمة  معدل القيمة المضافة
 2,75 رقم األعمال/ النتيجة الصافية  معدل النتيجة الصافية

 40,82 القيمة المضافة/مصاريف المستخدمين معدل مصاريف المستخدمين
 26,12 القيمة المضافة/االهتالكات  تمعدل االهتالكا

  

  :تحديد قدرة التمويل الذاتي .3

  :أ ـ انطالقاً من النتيجة الصافية 

CAF =  بما فيها المخصصات االستثنائية(مخصصات االهتالكات و المؤونات + النتيجة الصافية(  

41.250 (80.000 15.000) DA136.250CAF = + + =  
 

  :ب ـ انطالقاً من القيمة المضافة 
  المبالغ  صرالعنا  رح
  245.000  القيمة المضافة  81
  80.000  نواتج مختلفة+   77
 100.000   مصاريف المستخدمين-  63
 )50.000(   الضرائب و الرسوم-  64
 )15.000(   المصاريف المالية-  65
 )10.000(   المصاريف المتنوعة-  66

  )13.750(   الضريبة على األرباح-  889
 136.250  قدرة التمويل الذاتي=   

  

  :التمويل الذاتي .4

AF = CAF –األرباح الموزعة   
136 .250 (41 .250 0, 70)
136 .250 28 .875 107 .375 D A

A F
A F

= − ×

= − =
  

  

  

  

  

  



 

 

  ) :2(حل التمرين 

  :نسب االستغالل . 1
  

 % العالقة بالنسبة لرقم األعمال

 62 اإلنتاج المباع/ القيمة المضافة  معدل القيمة المضافة
 15,00 لمباعاإلنتاج ا/ النتيجة الصافية  معدل النتيجة الصافية

     

 % العالقة بالنسبة للقيمة المضافة

 28,06 القيمة المضافة/مصاريف المستخدمين معدل مصاريف المستخدمين
 25,81 القيمة المضافة/االهتالكات  معدل االهتالكات

 48,44)اإلنتاج المخزون+اإلنتاج المباع/(القيمة المضافة معدل درجة التكامل االقتصادي

  
  :درة التمويل الذاتي حساب ق.2

  :أ ـ انطالقاً من النتيجة الصافية 
  

CAF =  بما فيها المخصصات االستثنائية(مخصصات االهتالكات و المؤونات + النتيجة الصافية(  

750.000 (1.100.000 134.000) DA1.984.000CAF = + + =  
  :ب ـ انطالقاً من القيمة المضافة 

  المبالغ  العناصر  رح
  3.100.000  القيمة المضافة  81
  250.000  نواتج مختلفة+   77
 870.000   مصاريف المستخدمين-  63
 125.000   الضرائب و الرسوم-  64
 66.000   المصاريف المالية-  65
 55.000   المصاريف المتنوعة-  66

  250.000   الضريبة على األرباح-  889
 1.984.000  قدرة التمويل الذاتي=   

  :التمويل الذاتي . 3

AF = CAF –موزعة األرباح ال  
1.984.000 1.300.000
684.000DA

A F
A F

= −

=
  

  

  



 

 

  ) :3(حل التمرين

  :حساب النتيجة الصافية . 1
 المبالغ العناصر رح

 320.000 قدرة التمويل الذاتي 

 80000  مخصصات االهتالكات و المؤونات- 68

 20000  القيمة الباقية لالستثمارات المتنازل عنها أو المخربة- 692

 50000 ل األخرى المتنازل عنها قيمة عناصر األصو- 693

 150000  مخصصات استثنائية- 699

 120000 نواتج االستثمارات المتنازل عنها+  792

 45000 نواتج عناصر األصول األخرى المتنازل عنها+  793
 185.000 =النتيجة الصافية 88

  

  :في مجال التسيير " قدرة التمويل الذاتي " أهمية مؤشر . 2

يحدد بالفرق بين اإليرادات ) Cash-flow(ويل الذاتي هي تدفق نقدي قدرة التم  

)Recettes ( والنفقات)Dépenses (فهي تبين . الذي أفرزته مجمل عمليات االستغالل في المؤسسة

  .ما مدى قدرة المؤسسة على تكوين مصادر تمويل داخلية تمكّنها من تمويل عملية تجديد استثماراتها

التمويل الذاتي عالية سمح ذلك للمؤسسة باالعتماد على مواردها الداخلية والحكم على  فكلما كانت قدرة 

  .فعالية تسييرها

 
 
 
 
 
 
 
 


