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  :داف الميزانية المالية تعريف و أه. 1
  

  : تعريف الميزانية المالية . 1.1
هي ميزانية مستمدة من الميزانية المحاسبية للمؤسسة، ترتب فيها عناصر أصول وخصوم المؤسسة 
وفقا لمبدأ السيولة واالستحقاق في المدى القصير، وتقّوم هذه العناصر بالقيمة الصافية و بالقيمة الحقيقية لها 

 .قيمة التاريخية كما هو الحال في الميزانية المحاسبية وليس بال

   :أهداف الميزانية المالية . 2.1
استخدم التحليل المالي للميزانية أول األمر من طرف البنوك من أجل تحليل الوضعية المالية 

 المقّدم له للمؤسسات التي تطلب قروضا من هذه البنوك وعلى أساس هذا التحليل يتم قبول البنك لطلب القرض
ثم تطور التحليل المالي للميزانية ليصبح مستخدما من قبل المؤسسات حيث يتم إعداد . من المؤسسة أو رفضه

الميزانية المالية بغرض تحليل قدرة الوفاء ودرجة سيولة عناصر أصول المؤسسة، ويقصد بالقدرة على الوفاء 
عليها، أّما سيولة عنصر من عناصر األصول فيقصد بها قدرة المؤسسة على تسديد ديونها في اآلجال المتعاقد 
فالميزانية المالية إذن تسمح بتقييم الذمة المالية للمؤسسة . إمكانية تحويل هذا العنصر إلى نقود بشكل سريع

  .والتأكد من عدم مواجهتها لخطر اإلفالس بالتصفية في المدى القصير 
  
  

  :إعداد الميزانية المالية . 2
  

 : تل الكبرى للميزانية الماليةالك. 1.2
  .مستجيبة ألهداف التحليل  المالي ناصر الميزانية المحاسبية لتصبح يتم إعادة ترتيب ع

  : مبدأ إعادة الترتيب . أ
  .  ترتيب عناصر األصول على حسب سيولتها المتزايدة -
  .  ترتيب عناصر الخصوم على أساس درجة استحقاقها المتزايدة -
في تحديد كتل الميزانية المالية  بحيث  تصنف عناصر األصول إلى عناصر ) سنة واحدة(أ السنوية  اعتماد مبد-

  .سيولتها فوق السنة أي طويلة المدى،  وأخرى سيولتها قصيرة المدى أي سنة أو أقل 
 وتصنف عناصر الخصوم حسب درجة االستحقاق إلى عناصر درجة استحقاقها فوق السنة أي طويلة المدى 

  . خرى درجة استحقاقها قصيرة المدى أي سنة أو أقل وأ
  ) .القيم اإلجمالية (   يتم تقييم كل العناصر بالقيم الصافية الحقيقية لها وليس بالقيم التاريخية -
  



 
  : الكتل الكبرى للميزانية المالية . ب

حصل على  كتل الميزانية المالية  بعد إعادة ترتيب عناصر الميزانية المحاسبية وفقا لمبدأ السيولة واالستحقاق، ن
  :كما يوضحها الشكل التالي

  :جانب األصول . 1.ب
 جانب األصول

  : األصول الصافية الثابتة لمدة تفوق  السنة 
   االستثمارات -
  عناصر المخزونات والمدينون الثابتة ألكثر من سنة -

  : األصول الصافية المتداولة لسنة أو أقل من سنة 
  لمخزونات المتداولة   ا-     
  )  األقل من سنة (   المدينون -     
  النقديات-     

  
  :جانب الخصوم . 2.ب

 جانب الخصوم

  :األموال الدائمة ألكثر من سنة 
   األموال الخاصة-    
  الديون طويلة ومتوسطة األجل-    

  :الديون قصيرة األجل 
   ديون المخزونات كالموردين-    
 ديون واالستحقاقات التي مدتها أقل من سنة  باقي ال-   

  
  :معالجة حسابات األصول . 2.2

  :تقسم األصول إلى كتلتين كبيرتين هما 
  :أ ـ األصول الثابتة 

 وهي األصول التي درجة سيولتها تفوق السنة، أي ال يمكن أن تحّول حسب وضعية المؤسسة  إلى نقـديات إالّ                    
  :وتشمل كل مّما يلي . بعد سنة

التي لها قيمة حقيقية في السوق، أّما االستثمارات التي ليس لها عادة قيمة سوقية                : استثمارات المؤسسة .  1.أ
مثل المصاريف اإلعدادية، فال تؤخذ بعين االعتبار ضمن عناصر الميزانية المالية و تعتبـر قيمتهـا الحقيقيـة                  

  .   معدومة 
  



 
مخزونات التي تتجاوز مدتها الـسنة أي المخـزون األدنـى أو            وهي عناصر ال  : األصول الثابتة األخرى    . 2.أ

الثابت، سندات المساهمة، الكفاالت المدفوعة، المبالغ المحجوزة لدى البنوك لمدة تفوق السنة، الزبائن المعسرون              
  .الخ ...الذين ال يدفعون ما عليهم في األجل القريب 

  :ث مجموعات هي وتنقسم هذه الكتلة إلى ثال:  األصول المتداولة . ب
   :قيم االستغالل . 1.ب

  .المخزونات منقوصا منها المخزونات الثابتة ) 3(وهي المخزونات الدائرة أو العاملة وتشمل عناصر الصنف 
   :قيم قابلة للتحقيق . 2.ب

ألجل المدينون التي يمكن تحقيقها في األجل القصير، أي تحويلها إلى نقدية في ا) 4(و تتمثل في عناصر الصنف 
  .القصير، وعناصر هذه المجموعة  ال يمكن تحويلها إلى نقدية فورا 

   :قيم جاهزة . 3.ب
/ حـ( المدينون التي يمكن تحويلها إلى نقدية فورا مثل األموال رهن اإلشارة            ) 4(و تتمثل في عناصر الصنف      

  .الخ....وأوراق القبض القابلة للخصم فورا  ) 48
  :مالحظات حول كيفية ترتيب عناصر األصول والجدول التالي يلخص أهم ال
ناصر أصول الميزانية 

 المحاسبية
  التعديالت الخاصة
 بالميزانية المالية

هي من األصول الوهمية التي ليس لها  قيمة حقيقية وبالتالي تعتبر قيمتها في             )  20/حـ(مصاريف إعدادية 
من األموال الخاصة   وبالتالي تنقص من األصول و    , الميزانية المالية معدومة    

 . 
  المخزونات 

  ) 3الصنف ( 
  : تقسم المخزونات إلى قسمين 

  .وهو جزء من األصول الثابتة): Stock outil)(الثابت(ـ المخزون األدنى 
ويـشمل بـاقي   ) : Stock flottant)(المخزون العامل(ـ المخزون الدائر

 .المخزونات التي تمثل قيم االستغالل 
  سندات المساهمة 

 )421/حـ( 
وهي سندات تشتريها المؤسسة، وتحتفظ بها من أجل التأثير علـى قـرارات    
المؤسسة المصدرة لها وبالتالي ال يتم تداولها في األجل القريب فهـي مـن              

 األصول الثابتة بصفة عامة
  الزبائن 

  )470/ حـ( 
  :ينقسم الزبائن إلى قسمين 

سنة وهؤالء جزء من األصـول      ـ الزبائن الذين ال يحّصل مبلغهم  إالّ بعد          
  الثابتة

ـ الزبائن الذين يدفعون ما عليهم في األجل القريب وهؤالء يعتبرون جـزء             
  .من القيم القابلة للتحقيق 

ـ بالنسبة للقيمة الحقيقية للزبائن فيجب إنقاص المبالغ التي يحتمل عدم دفعها            
 .من طرف الزبائن المشكوك فيهم فهي تمثل ناقص قيمة

  
 



 
  ق القبض أورا

 )479/ حـ( 

  :تصنف أوراق القبض إلى 
ـ أوراق قبض غير قابلة للخصم فورا ويتم تصنيفها ضـمن القـيم قابلـة               

  .للتحقيق 
 .ـ أوراق قبض قابلة للخصم فورا وتصنف ضمن القيم الجاهزة 

أوراق القبض المخـصومة و     
ــستحقة   ــر الم ــارج (غي خ

 )الميزانية

يحن تاريخ استحقاقها ، تضم إلى القيم       ـ أوراق القبض المخصومة والتي لم       
القابلة للتحقيق في جانب األصول ، مع إضافة مبلغها إلى الـديون قـصيرة              

 .المدى في جانب الخصوم 
 

  : تقسم الخصوم إلى كتلتين كبيرتين : معالجة حسابات الخصوم . 3.2
  ) : األموال الدائمة ( الخصوم طويلة المدى . أ

  :ا تفوق السنة ، وتنقسم هذه الكتلة إلى مجموعتين هي وهي التي درجة استحقاقه
  :األموال الخاصة . 1. أ

، االحتياطات والعناصر األخرى التي تضم إلى االحتياطات )أو الشخصية(وتشمل األموال الجماعية 
عادة غير المبررة بعد الضريبة، باإلضافة إلى فرق إ مثل النتيجة غير الموزعة، و مؤونة الخسائر والتكاليف

  .التقدير لجانب األصول الذي يؤثر على األموال الخاصة بالزيادة إذا كان موجبا وبالنقص إذا كان سالبا 
  : الديون طويلة األجل . 2.أ

وتشمل ديون االستثمار، و مؤونة التكاليف التي كون تاريخ استحقاقها يفوق السنة وهي الديون التي ي
  . تكون محققة بعد مدة تفوق السنة

  : الديون قصيرة األجل . 3.أ
وهي الديون التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من سنة أي في األجل القصير وتشمل ديون المخزونات 

  .الخ....وديون االستغالل، والنتيجة المعدة للتوزيع ، وأوراق الدفع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  .والجدول التالي يلخص أهم المالحظات حول كيفية ترتيب عناصر الخصوم 

   خصومعناصر
 الميزانية المحاسبية

  التعديالت الخاصة
 بالميزانية المالية

  مؤونة الخسائر والتكاليف 
  )19/حـ( 

  : تنقسم إلى قسمين من حيث االستحقاق 
وهي عادة تضم إلى الـديون      ) 190/حـ( ـ مؤونة الخسائر المحتملة     

  القصيرة المدى 
ـ  (ـ مؤونة التكاليف الواجب توزيعها على عدة سـنوات           ) 195/ حـ

  .وهي عادة تضم إلى الديون طويلة األجل 
  : و تنقسم إلى قسمين من حيث  مبرر وجودها 

  تصنف كما ذكرنا سابقا حسب أجل استحقاقها : ـ مؤونة مبررة 
ال تعتبر مـن الـديون ولكـن تـضم إلـى            : ـ مؤونة غير مبررة     

من االحتياطات بعد أن تنقص منها الضرائب على األرباح التي تعتبر           
 الديون قصيرة األجل  

  النتيجة الصافية
  ) 88/حـ( 

جزء يضم إلى االحتياطات ويعتبر من األمـوال        : ـ في حالة  الربح      
الخاصة وجزء يوّزع على أصحاب المؤسسة ويعتبـر مـن الـديون            

  .القصيرة المدى 
تنقص من األموال الخاصة، حيث تظهـر فـي       : ـ في حالة الخسارة     

 .قيقية معدومة جانب األصول بقيمة ح
  

  :تقديم الميزانية المالية . 4.2
  :  شكل الميزانية المالية . أ

 مجموعات في   3 مجموعات في جانب األصول و     5تظهر عناصر  الميزانية المالية بالقيمة الحقيقية، مقسمة على          
  :جانب الخصوم كما يلي

  N/ 31/12الميزانية بتاريخ 
 ة الحقيقيةالقيم الخصوم القيمة الحقيقية األصول

 ×××××× أموال خاصة ×××××× أصول ثابتة

 ×××××× قيم االستغالل

 ×××××× قيم قابلة للتحقيق

 ×××××× ديون طويلة األجل

 ×××××× ديون قصيرة األجل ×××××× قيم جاهزة

 ×××××××× مجموع الخصوم ×××××××× مجموع األصول

 
  



 
من أجل التحول من الميزانية المحاسبية إلـى الميزانيـة           :ة  جدول إعادة ترتيب عناصر الميزانية المحاسبي     . ب

 : المالية وذلك بإجراء التحويالت الضرورية على عناصر الميزانية المحاسبية يستعمل الجدول المساعد التالي 

  :بالنسبة لجانب األصول 
 فرق إعادة التقدير

 األصول
القيمة 

المحاسبية 
 اإلجمالية

  ق- ق+  القيمة الحقيقية

  :األصول الثابتة
.  .  .  .  
. 

    

 ..... ..... ..... ..... مجموع األصول الثابتة
  :قيم االستغالل

.  .  .  

. 

    

 ..... ..... ..... ..... مجموع قيم االستغالل
  : القيم القابلة للتحقيق 

.  .  .  . 

    

 ..... ..... ..... ..... مجموع القيم القابلة للتحقيق
  :زة القيم الجاه

.  .  

.  . 

    

 ..... ..... ..... ..... مجموع  القيم الجاهزة
 ......... ......... مجموع األصول ..... .....

  الفرق النهائي-+/



 
  :بالنسبة لجانب  الخصوم 

 القيمة الحقيقية الخصوم

  :األموال الخاصة
  
  

  فرق إعادة تقييم عناصر األصول-+/

 

 .................. مجموع األموال الخاصة

  :الديون طويلة األجل 
  
 

 

 .................. مجموع الديون طويلة األجل

  :الديون قصيرة األجل 
  
  
 

 

 .................. مجموع الديون قصيرة األجل

 .................. مجموع الخصوم

  
 المقدم، كأن ُيجعل جانب األصول ملصقا        يمكن أن يكون شكل الجدول  المساعد  مختلفا عن الجدول            :مالحظة  

  .و بالنسبة لدروسنا  فإن صغر الصفحات ال يسمح لنا بتقديم الشكل المتوأم . مع جانب الخصوم 
  : مثال  توضيحي حول إعداد الميزانية المالية . جـ

  : كما يلي X كانت الميزانية المحاسبية للمؤسسة 31/12/2006بتاريخ 

رح الخصوم المبلغ لغ المب
 الصافي

االهتالكات
 و 

 المؤونات

المبلغ 
رح األصول اإلجمالي

  االستثمارات     األموال الخاصة 
3628000 20 مصاريف إعدادية 120000 40000 80000 10 أموال جماعية
22 أراضي 1200000 ـ 1200000 13 احتياطات 140000

420000 
مؤونات الخـسائر و

240 انيمب 1200000 300000 900000 19 ت

4188000 243 معدات وأدوات 1300000 200000 1100000  1المجموع
244 معدات النقل 1180000 380000 800000  الديون 



 
1520000   2المجموع 5000000 920000 4080000 521 قروض بنكية

54000 
ــادات إعتمـــــ

  المخزونات    522 االستثمارات

114000 
ــى ــوم م علـ رسـ

30 البضائع 800000 90000 710000 547 المبيعات

31 المواد و اللوازم 90000 ـ 90000 562 ديون الخدمات 100000

  3المجموع 890000 90000 800000 583 أوراق الدفع 60000

  الحقوق    588 سلفات بنكية 32000
1880000 421 سندات المساهمة 400000 ـ 400000  5المجموع

423 لتوظيفسندات ا 180000 20000 160000   

470 الزبائن 340000 40000 300000 88 نتيجة السنة المالية 372000
479 أوراق القبض 120000 ـ 120000   
485 البنك 320000  320000   

   80000  80000 
الحـــساب الجـــاري

486 البريدي

487 الصندوق 180000  180000   
  4المجموع 1620000 60000 1560000   

6440000 1070000 6440000  المجموع الكلي   المجموع الكلي 7510000
   :Xالمعلومات اإلضافية عن الوضعية المالية للمؤسسة 

  .من المبلغ اإلجمالي للمخزونات % 40يمثل ) األدنى( المخزون الثابت  
دات النقـل   ، ولمع DA 1210000، وللمعدات واألدوات    DA 1440000القيمة الحقيقية للمباني    : االستثمارات   

DA 762500 أّما باقي االستثمارات فقيمتها الحقيقية هي نفسها القيمة المحاسبية الصافية . 

   .DA 184000قيمتها الحقيقية : سندات التوظيف  
 تبـين أنـه     DA 40000 ، شكلت لهم مؤونة تبلـغ        DA 80000قيمتهم اإلجمالية   : الزبائن المشكوك فيهم     

   .2008 خالل سنة DA68000بإمكانهم  أن يدفعوا مبلغ 
  .منها قابلة للخصم فورا % 50: أوراق القبض  
 محجوز في الحساب الجاري البريدي لمدة تفوق السنة ، أّما بالنسبة للبنك      DA 30000هناك مبلغ   : النقديات   

  . أشهر 4 محجوز لمدة DA 40000فهناك مبلغ 
ائر المحتملة والباقي يخّص مؤونة التكاليف من مبلغها يخّص مؤونة الخس% 40: مؤونة الخسائر والتكاليف  

غير مبررة والباقي يعتبر  % 20من بين مؤونة الخسائر المحتملة . الواجب توزيعها على عدة سنوات 
  .أما مؤونة التكاليف فكلها مبررة . ديونا قصيرة المدى



 
  .كلها طويلة المدى ) 52/حـ(ديون االستثمار  
   .2007 لالحتياطات، والباقي يوّزع على الشركاء خالل سنة DA 72000خصص مبلغ :النتيجة الصافية 
   % .25نسبة الضرائب على األرباح  

  :العمل المطلوب 
  .إجراء التعديالت الالزمة على الميزانية المحاسبية باستعمال الجدول المساعد  .1
      .31/12/2006إعداد الميزانية المالية بتاريخ  .2

  :دول المساعد لجانب األصولالجدول المساعد  ـ الج. 1 :الحل 
 ق ح ق م ص األصول فرق إعادة التقدير

  ق- ق+ 
 80000  0 80000 مصاريف إعدادية

   1200000 1200000 أراضي
  54000 1440000 900000 مباني 

  11000 1210000 1100000 معدات وأدوات
 37500  762500 800000 معدات النقل 

   320000 320000 المخزون األدنى للبضائع
   36000 36000 المخزون األدنى للمواد 

   400000 400000 سندات المساهمة
  28000 68000 40000 زبائن مشكوك فيهم

   30000 30000 )ج ب.ح(نقديات محجوزة 
 117500 678000 5466500 4906000 مجموع األصول الثابتة

   390000 390000 البضائع
   54000 54000 المواد واللوازم

 0 0 444000 444000 مجموع قيم االستغالل
  24000 184000 160000 سندات التوظيف
   260000 260000 زبائن عاديون
   60000 60000 أوراق القبض

   40000 40000 مبلغ محجوز في البنك
 0 24000 544000 520000 مجموع القيم ق للتحقيق

   60000 60000 أوراق القبض القابلة للخصم
   280000 280000 البنك

   50000 50000 ح ج ب
   180000 180000 الصندوق

 0 0 570000 570000 مجموع القيم الجاهزة
702000 117500 

  584500( + ) 7024500 6440000 مجموع األصول

  
  



 
  :ـ الجدول المساعد لجانب الخصوم 

 ق ح الخصوم

 3628000 أموال جماعية

 140000 احتياطات

 25200 مؤونة الخسائر غير المبررة تضم لالحتياطات

 72000 النتيجة الموجهة لالحتياطات

 584500 )موجب ( فرق إعادة التقدير 

 4449700 مجموع األموال الخاصة
 1520000 قروض بنكية

 54000 إعتمادات االستثمارات
 252000 ع سنوات/ مؤونة التكاليف م 

 1826000 األجلمجموع الديون طويلة 

 114000 رسوم على المبيعات

 100000 ديون الخدمات

 60000 أوراق الدفع

 32000 سلفات بنكية

 134400 مؤونة الخسائر المبررة

 8400 الضرائب على مؤونة الخسائر غير المبررة

 300000 النتيجة المخصصة للتوزيع

 748500 مجموع الديون قصيرة المدى

 7024500 مجموع الخصوم

  
  :مالحظات على الحل 

   القيمة الحقيقية للمصاريف اإلعدادية معدومة ألن المعطيات لم تذكر عنها  أي شيء -
  . سندات المساهمة تعتبر من األصول الثابتة ألن المعطيات لم تذكر عنها أي شيء -
القيمة الحقيقية لهم   ، و40000) = المؤونة  (40000 – 80000:  ق م ص للزبائن المشكوك فيهم  لهم هي -

   .68000هي 
    ق م ص للزبائن المشكوك فيهم–ق م ص للزبائن :  زبائن عاديون -

   260000 = 40000 – 300000=    الزبائن العاديون 



 
يضم النصف إلى القيم القابلة للتحقيق، والنصف إلى القيم %)  50(  تقسم أوراق القبض إلى قسمين متساويين -

  .الجاهزة 
  :مؤونة الخسائر والتكاليف كما يلي ـ تقسم 

 168000 %   40 × 420000مؤونة الخسائر 

 252000 ) ديون طويلة المدى% ( 60 ×420000مؤونة التكاليف 

 134400 )ديون قصيرة  المدى  % ( 80 × 168000مؤونة الخسائر المبررة 

 33600 %20 × 168000مؤونة الخسائر غير المبررة 

 25200 )يضم لالحتياطات  % ( 75 × 33600لالحتياطات المبلغ الذي يضم 

 8400 )يضم للديون قصيرة المدى%  (25 × 33600الضرائب على المؤونة غير المبررة 

  
  :الميزانية المالية . 2
  

تظهير الميزانية المالية المختصرة يكون بأخذ المجاميع المحصل عليها في الجداول المساعدة، ويمكن أن نعد 
 وذلك بحساب نسبة كل كتلة من كتل األصول إلى مجموع األصول، وكل كتلة من 100زانية منسوبة إلى المي

  :وتكون الميزانية المالية كما يلي. كتل الخصوم منسوبة إلى مجموع الخصوم
 المبالغ الخصوم المبالغ األصول 

 4449700 األموال الخاصة 5466500 األصول الثابتة

 1862000 ديون طويلة المدى 444000 قيم االستغالل

 544000 قيم قابلة للتحقيق

 570000 قيم جاهزة
 ديون قصيرة المدى

748800 

 7024500 مجموع الخصوم 7024500 مجموع األصول

  : فتكون كما يلي 100أما الميزانية المالية  المنسوبة إلى 
 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 63.3 4449700 األموال الخاصة 77.9 5466500 األصول الثابتة

 26 1862000 ديون طويلة المدى 6.3 444000 قيم االستغالل

 7.7 544000 قيم قابلة للتحقيق

 10.7 748800 ديون قصيرة المدى 8.1 570000 قيم جاهزة

  مجموع األصول
 

 100 7024500 مجموع الخصوم 100 7024500

  



 

  
  :رأس المال العامل . 1.3

    :  تعريف–أ 
يمكن تعريف رأس المال العامل بالمعنى الواسع بأنه مجموع األموال المستخدمة في عمليات 

  .االستغالل أي الجزء غير الثابت من األصول أو بعبارة أخرى هو مجموع األصول المتداولة 
ألجل التي يجب أن تدفع في أقل من سنة مّما يجعل غير أن هذا التعريف ال يأخذ بعين االعتبار الديون قصيرة ا

جزء من األصول المتداولة يخصص لتسديد هذه الديون قصيرة األجل و هذا الذي يؤدي إلى مفهوم رأس المال 
  :الذي يمكن تعريفة كما يلي ) الصافي(العامل الدائم 

و يالحظ ) الديون طويلة المدى+ لخاصة األموال ا( دائمة ) موارد( هو األصول المتداولة التي تُمولها مصادر 
  .أن رأس المال العامل يستخرج من الميزانية المالية و ليس من الميزانية المحاسبية 

  : تشكيل رأس المال العامل الدائم -هـ
  : رأس المال العامل الدائم الموجب -1.هـ

الديون (  و أموال الغير في هذه الحالة يكون رأس المال العامل الدائم مشكال من األموال الخاصة
و بعبارة أخرى يكون رأس المال العامل الدائم موجبا إذا جزء من األصول المتداولة باألموال ) طويلة المدى

  .الدائمة 
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

 :تحليل الميزانية المالية .3

 أ ثا 

 

أموال 
 خاصة 

د ق 
 األجل 

 أ ثا 

 
أصول 
   متداولة

 د ق م 

أموال 
 خاصة 

د طويلة 
 المدى 

 رأس المال العامل الدائم

عدم وجود ديون طويلة  : الحالة األولى
 المدى

وجود ديون : الحالة الثانية 
 طويلة المدى



 
  ) :مساويا للصفر(  ـ رأس المال العامل الدائم معدوم 2.هـ

 حيث تتساوى في هذه الحالة األموال الدائمة مع يتشكل رأس المال العامل الدائم من أموال الغير قصيرة األجل
  األصول الثابتة و كذلك األمر بالنسبة لألصول المتداولة فهي تتساوى مع الديون قصيرة األجل 

  
  
  
  
  
  

  : رأس المال العامل الدائم السالب -هـ
ون قصيرة المدى و هذا     يكون رأس المال العامل الدائم سالبا عندما يتم تمويل جزء من األصول الثابتة بدي

يعني أن المؤسسة يجب عليها أن تبيع جزء من األصول الثابتة لمواجهة الديون القصيرة المدى مما يدخلها في 
  .حالة الخطر 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 أ ثا 

  أصول متداولة 

 أموال دائمة 

 د ق المدى 

 
  أصول ثابتة

 أصول متداولة

 أموال دائمة

 
  د قصيرة لمدى 



 
  :كما يلي " س "  كانت الميزانية المالية لمؤسسة 31/13/06بتاريخ   :مثال توضيحي 

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

  ثا.أ 
  إ. ق
  ت. ق. ق

 ج .ق 

12000000  
4000000  
3000000  
1000000 

  أموال خاصة
  المدى . ط. د
 المدى. ق. د

13000000  
5000000  
2000000 

20000000مجموع الخصوم 20000000مجموع األصول 

  
  .استخرج رأس المال العامل الدائم حسابياً و مثله بواسطة المستطيالت : العمل المطلوب 

  :الحل 
  ثابتة .  أ–األموال الدائمة =  رأس المال العامل الدائم 

  ثابتة .  أ-)المدى.ط . د+ األموال الخاصة (                  = 
(13.000.000 5.000.000) 12.000.000

18.000.000 12.000.000 6.000.000DA  
                     

  المدى . ق. د – أو األصول المتداولة 
(4.000.000 3.000.000 1.000.000) 2.000.000

8.000.000 2.000.000 6.000.000DA  
   :التمثيل بواسطة المستطيالت

  
  
  
  

                                              

 ثا .أ 

 أصول متداولة 

 أموال خاصة 

 المدى .ط .د 

 المدى . ق.د 

 رأس المال العامل الدائم



 
  : النسب المالية – 3.2

هي حاصل قسمة قياسين و يمكن التعبير عنها كنسبة مئوية أو كمعامل و النسب  :أـ مفهوم النسب المالية 
مقارنة داخل و تسمح النسب المالية بإجراء . المالية هي دراسة العالقة بين مختلف كتل الميزانية المالية 

  .ذلك بمقارنة النسب المالية الخاصة بالسنوات السابقة مع السنة الحالية المؤسسة عبر الزمن و
كما تسمح بمقارنة عبر القطاع الواحد و ذلك بمقارنة  النسب النموذجية للقطاع إذا كانت متوفرة مع نسب 

  .المؤسسة المحّصل عليها 
  : ب ـ  تحديد النسب المالية 

  : ب التوازن الهيكلي  نس– 1.ب
  :  نسبة التمويل الدائم 

  :انطالقا من أهمية تمويل األصول الثابتة بالموارد الثابتة يمكن حساب هذه النسبة كما يلي 

  
  

  "    1"و من األفضل أن تكون أكبر أو تساوي 
  ) :الذاتي(  نسبة التمويل الخاص 

  و تحسب عن طريق العالقة 

  
  

  . فمعنى ذلك أن الديون الطويلة المدى مستعملة لتمويل األصول المتداولة 1 =إذا كانت هذه النسبة
  :من الميزانية المالية المختصرة التالية  :مثال توضيحي 

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

 77.640 أموال  دائمة 96.680 ثابتة. أ

 36.680 ديون طويلة المدى 33.260 قيم االستغالل

 95.620 ديون قصيرة المدى 60.000 قيم متداولة

   20.000 قيم جاهزة

 209.940 مجموع الخصوم 209.940 مجموع األصول

نســبة التمويــل الخــاص= األموال الخاصة 
ــة ــول الثابت    األص

ــدائم =  األمــوال الدائمــة  ــل ال ــبة التموي نس
ــة     ــول الثابت    األص



 
  .تحديد النسب التوازن الهيكلي  :العمل المطلوب 

  : الحل
  المدى  .ط.د+ أموال خاصة = األموال الدائمة  

 =                77.640 + 36.680 = 114.320   
  
  
  

   نسبة جيدة فهي1و هي أكبر من 
  

77.6400,8= نســبة التمويــل الخــاص=
96.680 

 

  .من األصول الثابتة تُمول عن طريق األموال الخاصة  % 80حيث , و هي قريبة من الواحد 
  :  نسب المديونية -2.ب

  : نسبة االستقاللية المالية 
  :إن االستقاللية المالية للمؤسسة مرتبطة أساسا بديونها فهذه النسبة تعطى كما يلي 

  
  
  
 ، ويجب أن تكون األموال الخاصة على األقل مساوية 2 و 1سبة االستقاللية المالية تكون محصورة بين ن

كما . لألموال األجنبية فالمؤسسة التي تمول نفسها فقط من الديون ال تستطيع الحصول على المزيد من القروض 
لهذا يجب أن ال تتجاوز هذه ل متوفرة وصة تفقد إمكانيات تمويأن المؤسسة التي تعتمد فقط على أموالها الخا

  ).مجموع الديون( أي أن ال تكون األموال الخاصة أكثر من ضعف األموال األجنبية 2النسبة 

  من المثال السابق حّدد نسبة االستقاللية المالية  :مثال توضيحي 
   

77.640 0,59= =
(36.680+95.620) 

 نســبة االســتقاللية الماليــة  
  

  

 األموال الخاصة 
ــة  ــتقاللية المالي ــبة االس نس

ــة  األموال األجنبي

114.3201,18= ــدائم= ــل ال ــبة التموي نس
    96.680  



 
   :)الوفاء( ـ  نسبة قابلية التسديد3.ب

  :تقيس هذه النسبة مدى قدرة المؤسسة على تسديد ديونها و تُحسب كما يلي : نسبة المالءة  العامة 

  
  

  
  1 و0,5تكون هذه النسبة محصورة بين 

  :مثال توضيحي 
  من المثال السابق حّدد نسبة االستقاللية المالية 

  
209.940 1,58= ــة= ــالءة العام ــبة الم  نس
132.300

 

  : ـ  نسب السيولة 4.ب
  : نسبة سيولة األصول 

  
  

  

  ) :السيولة المختصرة( نسبة الخزينة العامة 
  
  
  
  

  ) :الحالية( نسبة الخزينة الفورية 
  
  
  
  

ــول  مجموع األص
ــة ــالءة العام ــبة الم  نس

ــة  ــوال األجنبي   األم

ة  ول المتداول = األص ول   يولة األص بة س نس
ول  وع األص   مجم

ــق+ القيم الجاهزة   ــة للتحقي القيم القابل  
 نسبة الخزينة العامة    = 

  الديون القصيرة المدى  

 القيم الجاهزة 
ــة  =  ــة الفوري   نسبة الخزين

  الديون القصيرة المــدى



 
  :ثال توضيحي م

  
33.260+60.000+20.000

0,54=   نســبة ســيولة األصــول  = 
209.940

 

60.000 + 20.000 
0,84 نسبة الخزينة العامة    = 

95.620
  

20.000
0,21= نســبة الخزينــة الفوريــة  =   

95.620
  

  :ـ ـ جدول ملخص للنسب المالية مع تفسيرها ج
 مالحظات القانون اسم النسبة نوعها

نسبة التمويـل   
 الخاص

    األموال الخاصة   
  األصول الثابتة 

 

تمثل مدى تغطية المؤسـسة ألصـولها       
ــة باســتخدام المــوارد الخاصــة  الثابت

 1> ن    1 >ويستحسن أن تكون هذه النسبة 

ــوازن  الت
 الهيكلي

نسبة التمويـل   
 دائم ال

 
   األموال الدائمة
  األصول الثابتة 

تُمثل مدى تغطية المؤسـسة ألصـولها       
باستخدام الموارد الدائمة و هذه النـسبة       

  1يجب أن تكون أكبر من 

 1> ن 
 وجوبا

القابليــة 
 للتسديد 

نسبة المـالءة   
  ) الوفاء(العامة 

 
 

    مجموع األصول
  مجموع الديون

و تمثل هذه النسبة الضمانات الخاصـة       
د المؤسسة لديونها و يجب أن تكون       بتسدي

 و في حالة كونها  أصغر من        1أكبر من   
 فإن ذلك يعني أن الديون أكبـر مـن          1

األصول الممتلكة أي أن المؤسـسة فـي      
 .  حالة عجز عن التسديد

 1> ن 
 وجوبا



 
ــسبة  نـ
المديونية 

ــسبة  نـــ
االســـتقالل 

 المالي

  
  األموال الخاصة

     األموال األجدنبية    
 

ال يجب أن تزيد الديون على األموال       
الخاصة بمقدار كبير إذا كانت النسبة      

 فمعنى ذلك أن األمـوال      2أكبر من   
الخاصة ضعف الديون على األقل و      
المؤسسة لها قدرة على التـسديد أو       

 1االقتراض و إذا كانت أصغر مـن        
المؤسسة مشبعة بالديون و ال تستطيع      
الحصول على قروض إضـافية إال      

 .اناتبضم

  األحسن
  2 ن

وجوباً 
أن 

تكون 
أكبر 

 1من 

  
ــسب  نـ

 السيولة 

نسبة سـيولة   
 األصول

  
 األصول المتداولة
    مجموع األصول

 

 0.5كلما كانت هذه النسبة أكبر مـن        
فهذا معناه أن األصول المتداولة أكبر      
من األصول الثابتة و هذه الحالة جيدة   

اولـة تحقـق    إذا كانت األصول المتد   
و يمكن اإلشارة إلى أنها     . ربحا كافياً 

 .تختلف من قطاع إلى آخر

ن 
<0.5 

ــسب  نـ
 السيولة

الخزينــــة 
% العامة أو   

الــــسيولة 
 المختصرة 

  
ج.ق+ ت .ق.ق  
المدى     .ق.د   

يجب أن تكون كبيرة و حدد لها الحد        
 و  0.5 و الحد األقـصى      0.3األدنى  

هي تمثل تغطية الـديون القـصيرة       
األموال المتداولة من غيـر     بواسطة  

 .المخزونات

0.3 
>ن<

0.5 

ــسب  نـ
 السيولة 

نسبة الخزينة  
ــة أو  اآلنيـ
الــــسيولة 

 الحالية 

  
 القيم الجاهزة 

المدى.ق.د    
 

إن هذه النسبة ال تمثل أهمية كبيـرة        
ألن هناك ارتباط ضعيف بين القـيم       
الجاهزة و د ق  م إذا كانـت هنـاك         

إذا و   , 1>ديون قصيرة لعدة أيام ن      
كانت هناك ديون لمـدة تزيـد عـن         
أسبوع أو شهر ن أصغر أو يـساوي        

 .و هي مثل سابقتها 1

ن<0.3
<0.5 

  : مالحظة 
أما ما قدمناه من حدود لهذه . يتم الرجوع إلى النسب الزمنية أو القطاعية من أجل تفسير دقيق للنسب المالية 

  .ل الماليالنسب فهو يعتمد على تحليل عام يتماشى مع مبادئ التحلي

  
  



 

    : وحلولهاأنشطة اإلعالم اآللي. 4
  

  ) : 1(الوثيقة 
  :تظهر كما يلي N/12/ بتاريخ 31"  إلكترونيكس " الميزانية الختامية لمؤسسة 

  



 
  معلومات إضافية) : 2(الوثيقة 

  :عملية إعادة تقييم االستثمارات  أعطت النتائج التالية . 1
  

  DA 180.000: األراضي قيمتها 
 DA 450.000: اني قيمتهاالمب 

 DA 50.000: المعدات و األدوات قيمتها 

 DA 40.000: معدات النقل قيمتها 
 
 :عملية إعادة تقييم المخزونات أعطت ما يلي. 2

  .  من القيمة المحاسبية الصافية لكل نوع من المخزونات%15المخزون األدنى  
 ).ةتلغى هذه المؤون(مؤونات تدني المخزونات أصبحت بال هدف  

 
 :عملية إعادة تقييم الحقوق أعطت النتائج التالية  .1

 و الباقي تحتفظ DA 150.000 بقيمة )N+1(نصف سندات المساهمة سيتم التنازل عنها خالل الدورة  
  .DA 80.000به المؤسسة و قيمته بلغت 

 .الكفاالت المدفوعة عبارة عن ضمان مدفوع ألكثر من سنة 

 من القيمة اإلجمالية للزبائن اتضح أن ديونهم صعبة التحصيل %50الزبائن المشكوك فيهم يمثلون  
 .في المدى القصير

 .نصف أوراق القبض ستخصم خالل الثالثي األول من السنة القادمة و الباقي يستحق بعد سنة 

  
  :مراجعة الخصوم أعطت النتائج التالية . 5
 

ـ           التكاليف تنقسم إلى مؤونات األعباء ال      مؤونات الخسائر و               واجـب توزيعهـا علـى عـدة سـنوات بـ
DA 135.000     مخصصة لمواجهة أشغال ستنطلق بعد سنتين و الباقي عبارة عن مؤونة مخصصة لمواجهة 

  .نزاع قضائي مع أحد الموردين يحتمل أن تخسره المؤسسة وتدفع خالل األشهر القادمة التعويض
 . من القروض البنكية تستحق في أقل من سنة20% 

  من أوراق الدفع تستحق بعد سنة70% 

 ).N+1(نتيجة الدورة يخصص لالحتياطيات و الباقي تقرر توزيعه خالل الدورة القادمة  من 10% 
 

  
   :العمل المطلوب 



 
  : الحسابية و المنطقية يطلب Excelباستخدام صيغ المجدول 

  .إعداد الميزانية المالية .1
  .إعداد الميزانية المالية المختصرة .2
 .لميزانية المالية بواسطة النسبتحليل ا .3

  
  
  
  
  



 
 

 الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي
  
  :إعداد الميزانية المالية . 1

في الخلية المعنية باستقبال الفرق ثم تنسخ على ) SI(عند حساب فرق إعادة التقدير نستخدم الصيغة المنطقية 
  :بقية الخاليا كما هو مبين في الشكل التالي

  
تيب و تقييم عناصر األصول و إعادة ترتيب عناصر الخصوم نحصل على الميزانية المالية التالية                بعد إعادة تر  

  :باستخدام المجدول 



 

  



 
  ):بالمبالغ و النسب(إعداد الميزانية المالية المختصرة . 2
  

 



 
  :تحليل الميزانية المالية بواسطة النسب . 3



 
  

  :أسئلة التقويم الذاتي . 5
  

  ) :1(التمرين
  : أعطيت لك الميزانية المحاسبية التالية الخاصة بإحدى المؤسسات N/31/12تاريخ ب
  

 المبالغ الخصوم )ص.م.ق(المبالغ  األصول

 1.606.800 أموال جماعية 25.000 مصاريف إعدادية

 25.000 احتياطات 800.000 معدات و أدوات

مؤونات الخسائر  552.800 معدات النقل
 والتكاليف

36.000 

 56.000 قروض بنكية 160.000 يزات المكتبتجه

 15.000 الموردون 90.000 تجهيزات اجتماعية

 25.000 أوراق الدفع 10.000 بضائع

   50.000 مواد و لوازم

   12.000 سندات المساهمة

   6.000 سندات التجهيز

   8.000 سندات التوظيف

 30.000 النتيجة الصافية 15.000 الزبائن

   45.000 البنك

   20.000 الصندوق

 1.793.800 المجموع 1.793.800 المجموع

  
  :باإلضافة للميزانية أعطيت لك المعلومات التالية

  . من المخزون يعتبر كمخزون أدنى30% 
 . و الباقي يعتبر احتياطات%60توزع النتيجة على الشركاء بنسبة  

 من المبلغ الكلي و هي لمواجهة خسائر %25ة تنقسم مؤونة الخسائر و التكاليف إلى مؤونة الخسائر بنسب 
 . مبررة للقيام بإصالحات بعد سنتينDA 20.000خالل شهرين و الباقي مؤونة التكاليف منها 

 .نصف القروض البنكية تدفع في األجل القصير 

 . سنوات و لباقي قابل للتداول في األجل القصير5 قابلة لالسترداد بعد %50سندات التجهيز منها  



 
 .DA 110 سهم، القيمة الحقيقية للسهم 100دات التوظيف تمثل سن 

 ، DA 5.000 من مبلغ الزبون الذي يمثل دينه %25الزبائن منهم زبون كونت له مؤونة غير كافية تمثل  
 . من الدين علماً أنه سيسّدد بعد سنة%60يجب رفع المؤونة لتصبح تمثل 

 .%20قيمة الحقيقية لمعدات               و أدوات زائد  و ال%10القيمة الحقيقية لمعدات النقل ناقص  
 

 .%25معدل الضريبة على األرباح : مالحظة 

  :العمل المطلوب 
  .إعداد الميزانية المالية المفصلة .1
  .100إعداد الميزانية المالية المختصرة المنسوبة إلى . 2
  .تحديد مختلف النسب المالية. 3
  .لدائمتحديد رأس المال العامل ا. 4



 
  ) :2(التمرين

بتـاريخ  "  فرحـات   " الوثيقة التالية تمثل الميزانيـة المحاسـبية لمؤسـسة          
31/12/N كما يلي :  

  



 
  : معلومات إضافية 

  

 ، DA 60.000 ،DA 25.000القيمة الحقيقة لكل من المحل التجاري و تجهيزات المكتب و معدات النقل هي  .1
DA 35.000المحل التجاري لم تكن له قيمة محاسبية صافيةمع العلم أّن .  على التوالي.  

 .الكفاالت المدفوعة تفوق مدتها السنة .2
 منه و الدين %60 علماً أن المؤونة الواجبة هي DA 18.800من بين ديون الزبائن دين مشكوك فيه بقيمة  .3

  .الباقي يعتبر ديناً عادياً

4. )3
  .اًمن أوراق القبض قابلة للخصم فور) 2

    DA 52.000المخزون األدنى يقدر بـ  .5
 :مؤونات األعباء و الخسائر تتكون من .6

 علماً أن الحكم القضائي صدر في غير صالح المؤسسة و أنها ستدفع مبلغ DA 5.000 مؤونة لألخطار بقيمة -
  . يوما60ًالتعويض خالل 

  .أن األشغال ال يمكن أن تبدأ قبل سنة الرصيد الباقي يمثل مؤونة األعباء الموزعة على عدة دورات علماً -
 شهر، 12 يوماً في حين القروض المصرفية فهي لمدة تزيد عن 30القروض األخرى سوف تسدد خالل  .7

  . أشهر3األمانات تحت التسديد هي لمدة 
 . النتيجة الصافية تدرج ضمن االحتياطات .8

 :العمل المطلوب 

  ة إعداد الميزانية المالية المفصلة و المختصر. 1
  حساب رأس المال العامل الدائم. 2
  .تحديد النسب المالية مع التعليق عليها. 3



 
  ) :3(التمرين

  

  : كما يليN/31/12بتاريخ " السالم " تظهر ميزانية مؤسسة 
 المبالغ الخصوم )ص.م.ق(المبالغ  األصول

 1.814.000 أموال جماعية 80.000 مصاريف إعدادية

 70.000 احتياطات 750.000 االستثمارات األخرى

 210.000 مؤونات الخسائر والتكاليف 650.000 مخزونات

 760.000 ديون االستثمارات 900.000 مدينون مختلفون

 180.000 ديون أخرى مختلفة 260.000 زبائن

 186.000 النتيجة الصافية 120.000 أوراق القبض

   460.000 البنك و الصندوق

 3.220.000 المجموع 3.220.000 المجموع

  
  :معلومات إضافية 

1 من %40المخزون األدنى يحسب على أساس  
  . المخزون النهائي2

من القيمة المحاسبية الصافية و     ) %20(+معدات النقل   : االستثمارات األخرى عرفت التغيرات التالية     
 DA و هـي      لمعـدات المكتـب    من القيمة المحاسبية الصافية     ) %10 -( و   DA240.000لها و هي    
140.000. 

 . من القيمة المحاسبية الصافية لها%10المصاريف اإلعدادية لها قيمة حقيقية بـ  

 . أشهر4 محجوزة لمدة %10و النقديات منها  %30أوراق القبض قابلة للخصم فوراً بـ  

لمؤونة الطويلـة    غير مبررة، أما ا    %20 منها   %40مؤونة الخسائر و التكاليف قصيرة األجل بنسبة         
 . غير مبررةDA 26.000األجل فمنها 

 . تخصص لالحتياطات و الباقي توزع على الشركاءDA 86.000النتيجة  

 %25معدل الضريبة على األرباح  
 

  :العمل المطلوب 
  شكل الميزانية المالية المختصرة . 1
  .تحديد النسب المالية مع التعليق عليها. 2
  الدائمحساب رأس المال العامل . 3

  



 

  :أجوبة التقويم الذاتي 
  

  ) :1(حل التمرين
  :إعداد الميزانية المالية . 1

  :أ ـ الجدول المساعد لجانب األصول 

 الفروق

 +ق -ق
القيمة الحقيقية  األصول الصافيةالقيمة المحاسبية 

 األصول الثابتة        
 االستثمارات        

 يةالمصاريف اإلعداد 25.000 0 - 25000
- 160.000  المعدات و األدوات 800.000 960.000

 معدات النقل 552.800 497.520 - 55280
 تجهيزات المكتب 160.000 160.000 - -
 تجهيزات اجتماعية 90.000 90.000    
 األصول الثابتة األخرى        
 المخزون األدنى للبضائع 3.000 3.000 - -
 ألدنى للمواد و للوازمالمخزون ا 15.000 15.000 - -
 سندات المساهمة 12.000 12.000 - -
 سندات التجهيز 3.000 3.000 - -

 زبائن مشكوك فيهم 3.750 2.000 - 1750
 ثا.مج أ 1.664.550 1.742.520 160.000 82.030

 قيم االستغالل       
 البضائع 7000 7.000 - -
 المواد و اللوازم 35.000 35000 - -
 إ.مج ق 42.000 42.000 - - 



 
 

 الفروق
 +ق -ق

القيمة المحاسبية  الفروق
 األصول الصافية

 القيم القابلة للتحقيق        
 سندات التجهيز 3.000 3000 - -
 سندات التوظيف 8.000 11000 3.000 -
 الزبائن 11.250 11.250 - -

 ت.ق.مج ق 22.250 25.250 3.000 
 القيم الجاهزة    
 البنك 45.000 45.000 - -
 الصندوق 20.000 20.000 - -

 ج.مج ق 65.000 65.000  
      

82.030 163.000 1.874.770  مجموع األصول 1.793.800

الفرق النهائي +80.970
 :ـ مالحظات حول إعادة ترتيب األصول 

  ) :أصول ثابتة(ـ المخزون األدنى 
10.000: للبضائع   30% 3.000× =  
50.000: للمواد و اللوازم   30% 15.000× =  

  :أصول ثابتة : ـ سندات المساهمة
  :ـ سندات التجهيز

   3.000%)= 50(أصول ثابتة  
   3.000)=المتبقية% 50(قيم قابلة للتحقيق  

  ) :قيم قابلة للتحقيق(ـ سندات التوظيف 
  8.000= ص .م.ق 
 11.000 =110×100= قيمة حقيقية 

 3.000+= ق 

 ) :أصول ثابتة(ـ الزبائن المشكوك فيهم 
  1.250% = 25×5.000= المؤونة المكونة للزبون المشكوك فيه  
   3.750 = 1.250 – 5.000= ص .م.ق 



 
  )3.000%= 60×5.000(من الدين أي تصبح تساوي % 60المؤونة يجب أّن ترفع إلى  

   2.000 = 3.000 – 5.000=  الحقيقية القيمة 
  1.250 = 2.000 – 3.750 =-ق 
  11.250 = 3.750 – 15.000) = قيم قابلة للتحقيق( العاديون الزبائن 

 :ب ـ الجدول المساعد لجانب الخصوم 

 الخصوم ق ح

 األموال الخاصة 

 األموال جماعية 1.606.800
 االحتياطات 42.250
 فرق إعادة التقدير 80.970

 خ.مج أ 1.730.020
 يلة المدىالديون الطو 

 القروض البنكية 28.000
 ع س/مؤونات التكاليف الواجب توزيعها 20.000
 م.ط.مج د 48.000



 
 

 الخصوم ق ح
 الديون القصيرة المدى 

 القروض البنكية 28.000
 الموردون 15.000
 ضرائب االستغالل المستحقة 1.750

 أوراق الدفع 25.000
 النتيجة الموزعة 18.000
 نة الخسائرمؤو 9.000

 م.ق.مج د 96.750
 مجموع الخصوم 1.874.770

 
  :ـ مالحظات حول إعادة ترتيب الخصوم 

  42.250%)=25×7.000%)+(40×30.000 + (25.000: ـ االحتياطات
  :ـ تقسم مؤونة الخسائر والتكاليف كما يلي 

 9.000 %   25 × 36.000مؤونة الخسائر 

 27.000 % 75 ×36.000مؤونة التكاليف 

 20.000 )ديون طويلة المدى( مؤونة التكاليف المبررة 

 7.000 )20.000-27.000(مؤونة التكاليف غير المبررة 

 5.250 )يضم لالحتياطات  % ( 75 × 7.000المبلغ الذي يضم لالحتياطات 

 1.750 )يضم للديون قصيرة المدى%  (25 × 7.000الضرائب على المؤونة غير المبررة 

  



 
  :انية المالية جـ الميز

  

القيمة الحقيقية الخصوم المبلغ  األصول

 األصول الثابتة   األموال الخاصة  
1.606.800  المعدات و األدوات 960.000 األموال جماعية

 معدات النقل 497.520 االحتياطات 42.250
 تجهيزات المكتب 160.000 فرق إعادة التقدير 80.970

1.730.020  تجهيزات اجتماعية 90.000 خ.مجموع أ
 المخزون األدنى للبضائع 3.000 الديون الطويلة المدى 
 المخزون األدنى للمواد  15.000 القروض البنكية 28.000
 سندات المساهمة 12.000 مؤونة التكاليف 20.000
 سندات التجهيز 3.000 م.ط.مجموع د 48.000

 مزبائن مشكوك فيه 2.000 الديون القصيرة المدى 
 ثا.مجموع أ 1.742.520 القروض البنكية 28.000
 لقيم االستغال  الموردون 15.000
 البضائع 7.000 ضرائب االستغالل المستحقة 1.750

 المواد و اللوازم 35000 أوراق الدفع 25.000
 إ.مجموع ق 42.000 نتيجة موزعة 18.000
 القيم القابلة للتحقيق  مؤونة خسائر 9.000

م.ق.موع دمج 96.750  سندات التجهيز 3000 
 سندات التوظيف 11000  

 الزبائن 11.250    
 ت.ق.مجموع ق 25.250    
 القيم الجاهزة      
 البنك 45.000    
 الصندوق 20.000    
 ج.مجموع ق 65.000    
 المجموع الكلي 1.874.770 المجموع الكلي 1.874.770



 
   :100ة المنسوبة إلى الميزانية المالية المختصر. 2
  

القيمة الحقيقية % الخصوم المبلغ %  األصول

 األصول الثابتة 1.742.520 92,95 األموال الخاصة 1.730.020 92,28
 قيم االستغالل 42.000 2,24 ديون طويلة المدى 48.000 2,56
 قيم قابلة للتحقيق 25.250 1,35 ديون قصيرة المدى 96.750 5,16

 القيم الجاهزة 65.000 3,47     

 المجموع  1.874.770 100 المجموع  1.874.770 100

  
  :تحديد النسب المالية و رأس المال العامل الدائم . 3
  

 النسب العالقة النسبة التعليق
 التمويل الدائم األصول الثابتة/األموال الدائمة 1,02 جيدة
 مويل الخاصالت األصول الثابتة/األموال الخاصة 0,99 جيدة
 االستقاللية المالية األموال األجنبية/األموال الخاصة 11,95 جيدة

 سيولة األصول األصول/األصول المتداولة 0,07 غير جيدة
 الخزينة العامة د ق أ/قيم ج+قيم ق ت 0,93 جيدة
 الخزينة الفورية الديون القصيرة المدى/القيم الجاهزة 0,67 جيدة
 القدرة على الوفاء موال األجنبيةاأل/األصول 12,95 جيدة

 د.ع.م.ر  األصول الثابتة–األموال الدائمة  35.500
  

  
  
  
  
  
  



 
  :إعداد الميزانية المالية المفصلة . 1): 2(حل التمرين

  :أ ـ جدول مساعد لترتيب عناصر األصول 
    

 الفروق
 األصول

القيمة 
المحاسبية 
 الصافية

القيمة الحقيقية
 -ق +ق

         ثابتةاألصول ال
 24500 - 0 24.500 مصاريف إعدادية

 - 60.000 60.000 0 محل تجاري
 - 6.200 35.000 28.800 معدات نقل

 - 7.200 25.000 17.800 تجهيزات المكتب
 - - 15.200 15.200 مواد تعبئة متداولة

 - - 42.800 42.800 تهيئات و تركيبات  
 - - 52.000 52.000 المخزون األدنى
 - - 15.600 15.600 كفاالت مدفوعة

 24.500 73.400 245.600 196.700 ثا.مج أ  
       قيم االستغالل

 - - 23.300 23.300 بضائع

 - - 23.300 23.300 إ.مج ق  
       القيم القابلة للتحقيق
 - - 5.350 5.350 تخفيضات ستكتسب
 - - 12.650 12.650 مصاريف مقيدة سلفاً

 3760 - 42.220 45.980 زبائن
 - - 4.840 4.840 أوراق القبض

 3.760 - 65.060 68.820 ت.ق.مج ق  

  
  

  
  



 
       القيم الجاهزة

 - - 9.680 9.680 أوراق القبض مخصومة
 - - 26.800 26.800 البنك

 - - 11.500 11.500 الصندوق

 - - 47.980 47.980 ج.ق.مج   
 28.260 73.400 381.940 336.800 مجموع األصول

 45.140 الفرق النهائي
 

  :ـ مالحظات حول ترتيب األصول 
  
  .القيمة المحاسبية الصافية للمحل التجاري معدومة ألنه لم يكن موجوداً من قبل في الميزانية المحاسبية. 1
  :الزبائن. 2
  : المؤونة الواجبة للزبائن المشكوك فيهم هي-

18.800×0,6 = 11.280  
  3.760 =7.520 – 11280: لمؤونة بمقدارإذن يجب زيادة ا

  : القيمة الحقيقية للزبائن هي-
45.980 – 3.760 = 42.220  

  :أوراق القبض.3
2: قيم جاهزة

9.680 14.520
3

  

4.840 = 9.680 – 14.520: قيم قابلة للتحقيق



 
  :ب ـ جدول مساعد لترتيب عناصر الخصوم 

  

 ق ح الخصوم

   األموال الخاصة

 143.600 أموال االستغالل
 7.900 ) النتيجة(االحتياطات 

 45.140 فرق إعادة التقدير

 196.640 خ.مج أ  
   الديون الطويلة المدى

 40.000 قروض مصرفية
 4.400مؤونة التكاليف الموزعة على عدة سنوات

 44.400 م.ط.مج د  
   الديون القصيرة المدى

 11.600 قروض أخرى
 14.300 ت التسديدأمانات تح

 12.800 دائنو الخدمات

 19.000 ضرائب االستغالل المستحقة
 61.200 موردون

 5.000 مؤونة الخسائر
 17.000 أوراق الدفع

 140.900 م. ق.مج د  

 381.940 مجموع الخصوم



 
  :جـ ـ الميزانية المالية المفصلة 

  

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

   األموال الخاصة   ةاألصول الثابت
 143.600 أموال االستغالل 0 مصاريف إعدادية

 7.900 االحتياطات 60.000 محل تجاري
 45.140 فرق إعادة التقدير 35.000 معدات نقل

196.640 خ.مج أ   25.000 تجهيزات المكتب
   الديون الطويلة المدى 15.200 مواد تعبئة متداولة
 40.000 وض مصرفيةقر 52.000 المخزون األدنى

مؤونة التكاليف الواجب توزيعها 42.800 تهيئات و تركيبات  
 على عدة سنوات

4.400 

 44.400 م.ط.مج د   15.600   كفاالت مدفوعة
   الديون القصيرة المدى245.600 ثا.مج أ  

 11.600 قروض أخرى   قيم االستغالل
 23.300 بضائع 14.300 أمانات تحت التسديد

 12.800 دائنو الخدمات
 19.000 ضرائب االستغالل المستحقة23.300إ.مج ق  

 61.200 موردون   القيم القابلة للتحقيق
 5.000 مؤونة الخسائر 5.350 تخفيضات ستكتسب
 17.000 أوراق الدفع 12.650 مصاريف مقيدة سلفاً

140.900 م. ق.مج د   42.220 زبائن
     4.840 أوراق القبض

     65.060 ت.ق.مج ق  
       القيم الجاهزة

       9.680 أوراق القبض مخصومة
      26.800 البنك

   11.500 الصندوق

  47.980 ج.مج ق  

      

 381.940 مجموع الخصوم381.940 مجموع األصول



 
  :د ـ الميزانية المالية المختصرة 

  

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

 196.640 األموال الخاصة 245.600 األصول الثابتة

 44.400 الديون الطويلة المدى 23.300 قيم االستغالل

 140.900 الديون القصيرة المدى 65.060 القيم القابلة للتحقيق

 47.980 القيم الجاهزة
  

  

 381.940 مجموع الخصوم 381.940 مجموع األصول

  
  :رأس المال العامل الدائم . 2
  
   األصول الثابتة–األموال الدائمة = د .ع.م.ر
   األصول الثابتة-)الديون الطويلة المدى+األموال الخاصة =(د.ع.م.ر
  245.600-)44.400+196.640=(د.ع.م.ر
  245.600-241040=د.ع.م.ر
  )سالب (4.560 -= د.ع.م.ر



 
  :النسب المالية . 3
  

 التعليق حسابها القانون اسم النسبة نوعها

نسبة التمويل الخاص
    األموال الخاصة     
 غير جيدة 0,80  األصول الثابتة 

ن التواز
 الهيكلي

   األموال الدائمة      نسبة التمويل الدائم
 األصول الثابتــة

 غير جيدة 0,98 

القابلية للتسديد
نسبة المالءة العامة 

 )الوفاء(

    مجموع األصول      
 مجموع الديون 

  

 

 جيدة 2,06

نسبة االستقالل المالينسبة المديونية
  

  األموال الخاصة
      األموال األجدنبية     

 جيدة 1,06

 نسبة سيولة األصول
ــة     ــول المتداول  ا ألص

ــول   مجموع األص
 غير جيدة 0,36 

 نسبة الخزينة العامة

  
ج.ق+ ت .ق.ق  

 م.ق.د
نسب السيولة غير جيدة 0,80

 نسبة الخزينة اآلنية
 القيم الجاهزة 

  م.ق.د

 

 غير جيدة 0,34

  



 
  :تشكيل الميزانية المالية المختصرة . 1) : 3(حل التمرين

  :أ ـ الجدول المساعد لجانب األصول 

 الفروق
 األصول

  المبالغ 
 )ص.م.ق(

  القيمة 
 -ق +ق الحقيقية

         األصول الثابتة
 72.000 - 8.000 80.000 مصاريف إعدادية

 - 34.000 784.000 750.000 األخرىاالستثمارات 
 - - 130.000 130.000 المخزون األدنى

 72.000 34.000 922.000 960.000 ثا.مج أ
         قيم الستغالل
 - - 520.000 520.000 مخزونات

 - - 520.000 520.000 إ.مج ق

         قيم قابلة للتحقيق
 - - 900.000 900.000 مدينون مختلفون

 - - 260.000 260.000 زبائن
 - - 84.000 84.000 ضأوراق القب
 - - 46.000 46.000 النقديات

 - - 1.290.000 1.290.000 ت.ق.مج ق

         القيم الجاهزة
 - - 36.000 36.000 أوراق القبض المخصومة

 - - 414.000 414.000 البنك و الصندوق

 - - 450.000 450.000 ج.مج ق

34.00072.000 3.182.000 3.220.000 المجموع
 )38.000 -( فرق النهائيال



 
  :ب ـ الجدول المساعدة لجانب الخصوم 

  

 ق ح الخصوم
   األموال الخاصة
 1.814.000 أموال جماعية

 188.100 احتياطات
 )38.000 -( فرق إعادة التقدير

 1.964.100 خ.مج أ
   الديون الطويلة المدى

 760.000 ديون االستثمارات
 100.000 مؤونة طويلة األجل

 860.000 م.ط.مج د
 67.200 مؤونة قصيرة األجل
 180.000 ديون أخرى مختلفة

 100.000 نتيجة موزعة على الشركاء
 10.700 ضريبة على المؤونة غير المبررة

 357.900 م.ق.مج د
    

 3.182.000 المجموع
 

  :ـ مالحظات حول ترتيب األصول 
8.000: المصاريف اإلعدادية   10% 80.000  
 :االستثمارات األخرى  

784.000 (%10 140.000) (%20 240.000) 750.000 

130.000:المخزون األدنى  %40 (%50 650.000)  
  :ـ مالحظات حول إعادة ترتيب الخصوم 

  86.000%+75 ×26.000%)+75×%20×%40×210.000 + (70.000 =ـ االحتياطات
   188.100=86.000 +19.500+12.600+70.000 =االحتياطات 

  
  
  
  



 
  :تقسم مؤونة الخسائر والتكاليف كما يلي ـ 

 84.000 %  40×210.000مؤونة الخسائر

 16.800 %20×84.000مؤونة الخسائر غير المبررة 

 4.200 )أ.ق.د%(25×16.800الضريبة على المؤونة غير المبررة 

 12.600 4.200-16.800المبلغ الذي يضم إلى االحتياطات 

 126.000  84.000- 210.000مؤونة التكاليف 

 100.000 26.000-126.000)ديون طويلة المدى( مؤونة التكاليف المبررة 

 26.000 مؤونة التكاليف غير المبررة 

 6.500 )يضم للديون قصيرة المدى%  (25×26.000الضرائب على المؤونة غير المبررة 

 19.500 6.500-26.000المبلغ الذي يضم لالحتياطات 

 10.700 6.500+4.200: ديون قصيرة األجل ( المؤونات غير المبررة مجموع الضريبة على

  
 :جـ ـ الميزانية المالية المختصرة 

  

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

 61,73 1.964.100 األموال الخاصة28,98 922.000 األصول الثابتة

 27,03 860.000 الديون الطويلة المدى16,34 520.000 قيم االستغالل

 11,25 357.900 الديون القصيرة المدى40,54 1.290.000 قيم قابلة للتحقيق

     14,14 450.000 القيم الجاهزة

 3.182.000100 مجموع الخصوم 3.182.000100 المجموع

  :حساب رأس المال العامل الدائم . 2
  :رأس المال العامل الدائم . 2
  ثابتة األصول ال–األموال الدائمة = د .ع.م.ر
   األصول الثابتة-)الديون الطويلة المدى+األموال الخاصة =(د.ع.م.ر
  245.600-) 860.000+1.964.100=(د.ع.م.ر
   1.902.100= د .ع.م.ر
 



 
  :النسب المالية. 3
  

 التعليق حسابها القانون اسم النسبة نوعها

نسبة التمويل الخاص
    األموال الخاصــة     

ــة  ــول الثابت   األص
 جيدة 2,13

التوازن 
 الهيكلي

ــة  نسبة التمويل الدائم ــوال الدائم    األم
 األصـــول الثابتـــة 

 

 جيدة 3,06

القابلية 
 للتسديد

نسبة المالءة العامة 
 )الوفاء(

    مجموع األصول     
 مجموع الديون

  

 

2,61  
 جيدة 

نسبة 
 المديونية

نسبة االستقالل المالي
  

  األموال الخاصة 
      األمــوال األجدنبيــة    

 جيدة 1,61

 نسبة سيولة األصول
ــة     األصول المتداول
  مجموع األصول

 جيدة 0,71 

 نسبة الخزينة العامة
ج.ق+ ت .ق.ق  

م.ق.د نسب السيولة غير جيدة 4,86  

 نسبة الخزينة اآلنية
 القيم الجاهزة 

م.ق.د    

 

 غير جيدة 1,26

  
 


