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  ) :FRNG( التحليل بواسطة رأس المال العامل الصافي اإلجمالي.1
  

  : تعريف رأس المال العامل الصافي اإلجمالي . 1.1
الذي يتم تمويله عن طريق الموارد المستقرة ) استخدامات االستغالل(هو ذلك الجزء من األصول المتداولة 

  .أو هو هامش تمويل االستخدامات الثابتة  عن طريق الموارد الثابتة ). بتةالثا(
  : داللته . 2.1

  .هو مؤشر على االستقرار المالي للمؤسسة، ويندرج ضمن التحليل الهيكلي أي التحليل طويل ومتوسط المدى 
   : حسابه -أ

         
  

  :  أي
  )المستقرة( الثابتة االستخدامات-) المستقرة(ثابتةالموارد ال=  المال  العامل الصافي اإلجمالي رأس 

  :مثال توضيحي 
  : التالية الوظيفيةالميزانية " الرجاء " قدمت لك مؤسسة 

  المبالغ  الخصوم  المبالغ  األصول
  260.000  )المستقرة (الثابتة الخصوم  200.000   الثابتة األصول
 لالستغالل المتداولة األصول
الديون المتداولة لالستغالل وخارج   160.000  االستغالل وخارج

  120.000  االستغالل
  20.000  خزينة الخصوم  40.000  خزينة األصول 

  400.000  المجموع  400.000  المجموع
   .FRNG حّدد :العمل المطلوب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

FRNG = R.S - E.S 

 
االستخدامات 

  الثابتة
200000 

  
  الموارد الثابتة

  
260000 

رأس المال العامل
  الصافي اإلجمالي

 ) FRNG (  
60000



 

 

260.000 200.000

60.000DA

FRNG RS ES
FRNG

FRNG

= −

= −

=

  

  : تفسيره -ب
  .ل و المتوسط المدىمؤشرا هاما عن التوازن المالي الطوي)  ( FRNG يعتبر 
  : موجب FRNG)  1.   ب

ذلك أنها مّولت كل استخداماتها  الثابتة باستعمال , يشير هذا إلى أن المؤسسة متوازنة ماليا على المدى الطويل
  .و حققت فائضا ماليا يمكن استخدامه لتمويل االحتياجات األخرى , مواردها الدائمة

  :  من الميزانية الوظيفية :مثال  
  
  
  
  
  
  
  

  :نحسب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي  
  
  
  : معدوم FRNG) 2.ب
إال , دما يكون رأس المال العامل الصافي اإلجمالي معدوما فإن هذا يعني أن  المؤسسة  في حالة تـوازن                     عن

  .أنها لم  تحقق ال فائضا و عجزا 
  : من الميزانية الوظيفية التالية :   مثال 

  
  
  
  

  :مال العامل الصافي اإلجمالي  نحسب رأس ال
                0 = 300000-  300000 = FRNG 

  

300000  
  ابتةالخصوم الث

  )ةالموارد المستقر(

22000 
األصول الثابتة 

 )االستخدامات المستقرة(

 
FRNG  

األصول 
الثابتة 

300000 

الخصوم 
الثابتة 

300000  

80000 =  + 22000 - 300000 FRNG =    



 

 

  :  سالب FRNG) 3.ب

Calculatrice.lnk االستخدامات المستقرة(يشير هذا إلى أن المؤسسة عجزت عن تمويل االستخدامات الثابتة (
هذه الحالة بحاجة إلى البحث عن و تكون بذلك قد حققت عجزا و المؤسسة في , عن طريق مواردها الدائمة

مصادر تمويل مستقرة لتمويل استخداماتها المستقرة أو تخفيض استثماراتها إلى الحد الذي يتوافق مع مواردها 
  .  معدوما على األقلFRNGالمستقرة أو بعبارة أخرى أن يصبح 

 :من الميزانية الوظيفية التالية : مثال    

               
  
  
  
  
  
  
  

  :أس المال العامل الصافي اإلجمالي  نحسب ر
        30000 -  =  260000  - 230000 = FRNG  

  :هيكلة رأس المال العامل الصافي اإلجمالي . 3.1
 ) :(BFRاحتياجات رأس المال العامل   . أ

   : تعريفه . 1.أ
  . يمثل األصول المتداولة التي ال تستطيع المؤسسة تمويلها بموارد مالية قصيرة المدى 

  :داللته . 2.أ
 تنشأ عندما ال تستطيع المؤسسة مواجهة ديونها الناشئة عن النشاط )(BFRاحتياجات رأس المال العامل 

و عليه يجب على المؤسسة في هذه الحالة البحث عن مصادر تمويل , بواسطة حقوقها لدى الزبائن ومخزوناتها
  :و هذا ما يبينه الشكل التالي .أخرى لتسديد هذا العجز 

  
  
  
  
  

  األصول
  الثابتة 

260000 

الخصوم الثابتة 
230000 

FRNG 
30000- 

  األصول المتداولة 
  لالستغالل 

   األصول المتداولة و
 خارج االستغالل 

الخصوم المتداولة لالستغالل و 
الخصوم المتداولة خارج 

 االستغالل 

       



 

 

  
  :حسابه  . 3.أ

  : يمكن تحديده حسابيا كما يلي 
   
  
  
  

 الخـصوم المتداولـة     -األصول المتداولة لالستغالل و خارج االستغالل       =  احتياجات رأس المال العامل      : أي  
  .لالستغالل وخارج االستغالل 

  
  .و تمثل الخصوم المتداولة الديون

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : من الشكل السابق لدينا 
BFR = 160000 – 120000 = 40000                       

  
   ) : T.N( الخزينة الصافية . ب
  : تعريفها   . 1.ب

الخزينة الصافية هي ذلك الجزء من رأس المال العامل الصافي اإلجمالي التي يستخدم في تمويل العجز في 
  :ليكما هو موضح في الشكل التا ) BFR(احتياجات رأس المال العامل اإلجمالي 

   
  
  
  

BFR  =  EMPLOIS D’EXPLOITATION (EX) ET                                  
H.EX)-  DETTES d’EX ET ( H.EX)       

BFR  
     40000  

FRNG 
  
  60000     
 
   الخزينة  

 
 

  األصول المتداولة 
  لالستغالل 

   األصول المتداولة و
  خارج االستغالل 

160.000 

  الديون
120.000  

     BFR   
40.000 



 

 

  
  
  : داللتها . 2.ب

  :   و ذلك وفقا لما يمثله الجدول التالي FRG و FRNGيمكن معرفة ذلك بمقارنة 
  : الحالة األولى 

        BFR > FRNG  
  الخزينة موجبة 

  هناك فائض للموارد بالنسبة لالحتياجات 

  : الحالة الثانية 
          BFR  < FRNG  

  الخزينة سالبة 

,  التي لم تستطع موارد المؤسسة تمويلها        االحتياجات
  .يتم تمويلها عن طريق االعتمادات البنكية 

و من  , عندما تكون الخزينة سالبة فهذا مؤشر على أن المؤسسة تعاني من صعوبات في تمويل دورة استغاللها                
ونهم أو أن تنقص     أجل الخروج من هذه الصعوبات يمكن للمؤسسة أن تطلب من مورديها إطالة مدة استحقاق دي              

 .من مدة استحقاق ديونها اتجاه زبائنها 

و إذا  ) النقـديات   ( عندما تكون الخزينة موجبة فإنها تمثل في هذه الحالة األموال التي توجد لدى المؤسـسة                 
 .و بالتالي يجب توظيفها في األجل القصير , فإنها تكون قليلة المردودية, كانت هذه األموال معتبرة

  :بها حسا ) 3.ب
  :من التعريف يمكن حسابها كما يلي 

     
      
   هي الخزينةT: حيث
    الخصوم خزينة – األصول خزينة = الصافية الخزينة  :       أي 

  
  :من المثال السابق 

            DA 20000 =  20000  - 40000 =      T.N  
  :كما يمكن حسابها أيضا بالعالقة 

    
  

  : أي 
  . احتياجات رأس المال العامل –رأس المال الصافي  = الخزينة الصافية

  :من المثال السابق 
             DA 20000 = 40000- 60000 = T.N   

   T.N =T. ACTIF- T. PASSIF   

BFR  -FRNG   =   T.N 



 

 

  
  :قة األخيرة نستنتج ما يلي من العال

    
  

  .الخزينة الصافية + احتياجات رأس المال العامل = أي رأس المال العامل الصافي اإلجمالي 
  :السابق تتحقق المساواة بالتعويض في الشكل 

  
          

  
  

  :  مكونات احتياجات رأس المال العامل . 4.1
إلى مكونين هما احتياجـات رأس المـال العامـل لالسـتغالل            ) BFR(من أجل تحليل أكثر دقة يمكن تحليل        

)BFREx( , و احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل)BFR.H.Ex.. (  
   ) :BFREx(ل العامل لالستغالل أ ـ احتياجات رأس الما

  :  تعريفه . 1.أ
  .االستغالل المالية قصيرة المدى  يمثل األصول المتداولة لالستغالل التي ال تستطيع المؤسسة تمويلها بموارد 

  :داللته . 2.أ
غالل و     يتميز بكون جميع عناصره سواء كانت من األصول المتداولة أو الخصوم المتداولة تنتمي لدورة االست              

  .هذه العناصر هي المخزونات و الحقوق التي تخص االستغالل و كذلك ديون االستغالل 
  : يمكن حسابه كما يلي : حسابه . 3.أ
  
  
  

  : أي 

T.N +  BFR   =FRNG 

BFRE  =  EMPLOIS  EX- DETTES d’EX    

60.000 20.000= 

FRNG   BFR        T.N 

    40.000+ 

احتياجات رأس المال
 العامل لالستغالل

األصول المتداولة
 لالستغالل

الخصوم المتداولة 
 لالستغالل



 

 

  :إذا أخذنا المثال التالي لدينا المعطيات كما يلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  كما يلي BFREنحسب 
BFRE = 120000- 110000= 10000 DA  

 ) :BFR .H.E (ت رأس المال العامل خارج االستغاللب ـ احتياجا

  :تعريفه . 1.ب
يمثل األصول المتداولة خارج االستغالل التي ال تستطيع المؤسسة تمويلها بالموارد المالية خارج االستغالل في               

  .المدى القصير 
  : داللته . 2.ب

  . الرئيسي للمؤسسة يتميز بكون جميع عناصره خارج االستغالل أي الناتجة عن النشاط غير
  :يمكن حسابه كما يلي :  حسابه . 3.ب
  : أي  
  

 الخصوم المتداولة خارج –األصول المتداولة خارج االستغالل = احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل 
  االستغالل 

  :من المثال السابق 
BFR   H E   =  40000 – 10000 = 30000  

  مما سبق نستنتج أن 
BFR = BFRE + BFRHE 

  BFR =  10000 +    30000 = 40000 : من المثال 
  ).3.1(  و هو نفس المبلغ الذي وجدناه في الفقرة السابقة 

  األصول         األصول  
  المتداولة         المتداولة  

                 
  لالستغالل 

                   
120.000  
160000  

                 األصول 
  م 

                    خارج 

  الخصوم          الخصوم 
  المتداولة          المتداولة 

120000        
  لالستغالل 

                  
110000  

  

  
BFRE      

 
  

BFR   H E. =  EMPLOIS  HEX- DETTES HEX    



 

 

  :التوازن المالي للمؤسسة . 5.1
  BFRلكي يتحقق التوازن المالي حسب منظور التحليل الوظيقي يجب أن تتوفر ثالثـة شـروط تتعلـق بــ                      

   .T.N  و FRNGو
  : األول أ ـ الشرط 

 و يتحقق ذلـك إذا اسـتطاعت المؤسـسة           FRNG < 0أي أن   ,  رأس المال العامل الصافي اإلجمالي موجب       
أي تمويل استثمارات المؤسـسة اعتمـادا علـى         , تمويل االستخدامات المستقرة اعتمادا على الموارد المستقرة        

  .ية و الديون المتوسطة و الطويلة األجل الموارد الطويلة و المتوسطة األجل و المتمثلة في األموال الجماع
   
  
  
  
  
  

                                            
  

  :ب ـ الشرط الثاني 
إذ   ,  FRNG<BFR أي أن , أن يغطي رأس المال العامل الصافي اإلجمالي اإلحتياج في رأس المال العامـل 

وجب بل يجب أن يكفـي هـذا الهـامش لتغطيـة            ال يكفي أن تحقق المؤسسة رأس مال عامل صافي إجمالي م          
  .احتياجات دورة االستغالل 

  
 
  
  
  
  

  :جـ ـ الشرط الثالث 
و عندما تتمكن المؤسسة من تغطية , و يتحقق ذلك بتحقق الشرطين السابقين ,  T.N   < 0خزينة موجبة أي أن

  . الخزينة و المتمثلة في النقديات موارد الخزينة المتمثلة في االعتمادات البنكية الجارية بواسطة استخدامات
  
  
  

        RD > E S  > ===0>FRNG  

  االستخدامات المستقرة 
E S             

 
 

FRNG          

  الموارد الدائمة 
  

RS           

االحتياج في رأس المال 
  العامل اإلجمالي 

 
BFR      
T.N      

رأس المال العامل 
  الصافي اإلجمالي 

FRNG       

Rt>Et >  ===T.N>0  



 

 

  :و الشكل التالي  يمثل حالة توازن مالي من المنظور الوظيفي للخزينة 
  
  
  
  
  
  
  

  :التحليل بواسطة النسب . 2
  

هناك عدة نسب يمكن حسابها و لكن كل مؤسسة يمكنها استعمال مؤشرات التحليل التي تكون بحاجة إليها حسب                  
  :طبيعة نشاطها نستطيع أن نميز النسب التالية 

  .نسب الهيكلة المالية  -
 .نسب الدوران  -

 
  :نسب الهيكلة المالية . 1.2

  :هيكلة المالية و هياالستقالل المالي يمكن التأكد منه عن طريق حساب نسب ال
نسبة ( نسبة تمويل االستخدامات الثابتة   النسبة 

  ) التمويل
  ) التحرر المالي( نسبة االستقاللية المالية 

ــة   الصيغة ــوارد الثابت  الم
   االســـتخدامات الثابتـــة

خزينة الخصوم +الديون المالية     
 الموارد الخاصة

  

    1 <يجب أن تكون    1 >يجب أن تكون   التفسير 
  

  . مجموع األموال الخاصة و االهتالكات و المؤونات الموارد الخاصة هي: مالحظة 
في حالة عدم تحقق الشروط السابقة، على المؤسسة غتباع سياسة مالية لتعديل الخلل سواء عن طريق زيادة 

FRNG أو االنقاص من BFR .و يمكن تلخيص أهم اإلجراءات التي تساهم في التعديل في الجدول التالي :  
  
  
  
  

  استخدامات الخزينة 
Et             

  موارد الخزينة 
Rt          

  
    T.N          

        



 

 

  BFRتخفيض   FRNGزيادة 
زيادة الموارد المستقرة عن طريق الرفع من        

 .رأس المال

التنازل عن  (تخفيض االستخدامات المستقرة     
الـسهم  <<االستثمارات و الحقوق الماليـة      

  ).و كل عنصر ال يؤثر في اإلنتاج>> الثابتة

 .التخفيض من حجم المخزونات و المدينون 

 .الرفع من الديون بدون التأثير على النشاط 

 :ير على مدد تالدورانالتأث 

  .ـ زيادة دوراون المخزونات
ـ زيادة دوران الزبائن أي تخفـيض مـدة         

  .دوران الزبائن
ـ تخفيض دوران الموردين أي زيادة مـدة        

  .دوران الموردين
  

  :نسب الدوران ) 2.2
  :يمكن حساب النسب التالية 

  التفسير   الصيغة  النسب 
و     BFREالعالقة بين 
CA         

  

CA
BFRE  

تكون هذه النسبة مستقرة إذا كانت      
  مستقرة  أي إذا      BFREمكونات  

كانت نـسبة الـدوران األخـرى       
  .مستقرة 

تكلفة ( ÷ ) المخزون المتوسط  [ (   مدة دوران المخزون 
أو تكلفة , شراء البضائع المباعة 

شراء المواد األولية المستهلكة أو 
× )  ] لمباعة تكلفة إنتاج المنتجات ا

360      

  

حقوق الزبائن و الحسابات الملحقة     [(   مدة دوران الزبائن 
األوراق المخصومة غير المستحقة    + 

  T.T.C [  ×360رقم األعمال ) / ( 

  

مـــدة دوران ديـــون 
  الموردين 

حقوق الموردين و الحسابات [( 
 + T.T.Cالمشتريات (÷ ) الملحقة 

×  ) ] T.T.Cالخدمات الخارجية 
360   

  

  
  .يجب أن نميز بين دوران العنصر و مدة دوران نفس العنصر :مالحظة 

 =فدوران البضائع 
ــة  ــائع المباع ــراء البض ــة ش  تكلف

ــط    المخزون المتوس



 

 

و هو يمثل عدد المرات التي ُيجّدد فيها المخزون خالل الدورة و مدة كل دورة للمخزون أي المدة التي ينتهـي                      
  .ون قبل تحديده تحديدها بمدة دوران المخزونفيها كل المخز

  ).الزبائن والموردين(و نفس المالحظة يمكن أن نذكرها بالنسبة لباقي العناصر 
  
  

  : وحلولها أنشطة اإلعالم اآللي. 3
  

  انطالقاً من الميزانية الوظيفية التالية  

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

626250 وارد الثابتةالم629250 االستخدامات الثابتة 

100740ديون االستغالل المتداولة77400 األصول المتداولة لالستغالل

17760 ديون خارج االستغالل  3300األصول المتداولة خارج االستغالل

60000 خزينة الخصوم 94800 خزينة األصول 

804750 مجموع الخصوم 804750 مجموع األصول
  

  ستخدام المجدول تحديد با:العمل المطلوب 
1. FRNG ،  
2. BFR  
3.  TN. 

  
  
  
  
  



 

 

  الحلول المقترحة ألنشطة اإلعالم اآللي
  :باستخدام صيغ المجدول يظهر الحل على الشكل التالي 

  



 

 

  

  :أسئلة التقويم الذاتي . 4
  

  ) :1(التمرين
  : الميزانية الوظيفية التالية 31/12/2006بتاريخ " الّسالم " قدمت لك مؤسسة 
  المبالغ  الخصوم  لمبالغا  األصول

  517020  الموارد المستقرة  304500  االستخدامات المستقرة
     المتداولة الخصوم     المتداولة األصول

  517.000  ديون االستغالل  716.100  متداولة لالستغالل. أ 
  20.800  ديون خارج االستغالل  6.500  خارج االستغالل. م.أ 

  -  خزينة الخصوم  27.720  خزينة األصول
  1054820  مجموع الخصوم  1054820  مجموع األصول

  
  :العمل المطلوب 

  . FRNGحساب .1
     .  و تحليله إلى مكونيه لالستغالل و خارج االستغالل.BFRحساب .2
  . بطريقتين مختلفتين TNحساب . 3
  
  ) :2(التمرين

  قدمت لك المعلومات التالية الخاصة بإحدى المؤسسات التجارية 
  .DA 94275 المدة من البضائع  مخزون آخر-
  .DA87600 مخزون أول لمدة من البضائع -
  .DA192000) أوراق القبض( حسابات الزبائن و ما يتعلق بها -
   DA  675000) أوراق الدفع( حسابات الموردون وما يتعلق بها -
  DA 4887000 رقم األعمال خارج الرسم -
  DA 3487500 المشتريات خارج الرسم -

  : لمطلوب العمل ا
  :كال مما يلي%17علما أن الرسم ق م , أحسب باستعمال المعطيات السابقة فقط

  .مدة دوران المخزون. 1
 .مدة دوران الزبائن. 2

 .مدة دوران الموردين. 3



 

 

  :أجوبة التقويم الذاتي . 5
  

  
  ) :1(حل التمرين

   :FRNGحساب   .1
FRNG = R.S-E.S 
FRNG = 517020 – 304500 = 212520 

                        : FRNG أو 
   الخصوم المتداولة –األصول المتداولة = رأس المال العامل الصافي اإلجمالي 

                         FRNG= A.CIC –P.CIC                       FRNG =(750320)-
(537800)=212520  

  
  :حساب احتياجات رأس المال العامل .* 2

BFR = (Em.E et Em . HEX) – (R.EX et R.HEX) 
BFR=722600 – 537800 = 184800 

 :BFR تحليل 
   BFR . Ex = E.Ex –R.Ex 

BFR . Ex = 716100 – 517000 = +199100 
BFR HEx = E.H.Ex –R .H.Ex 

BFR HEx = 6500 – 20800 = - 14300 
 BFR = BFREx + BFRHEx: نالحظ أن

BFR = 199100 -14300 = 184800  
 

  :ريقتين بطT.Nحساب  .2
 T N = FRNG – BFR :                الطريقة األولى

T N = 212520 – 184800 = 27720 
                    T N = T . AC – T .Pass                      :الطريقة الثانية 

T N = 27720 – 0 =27720 



 

 

  ) :2(حل التمرين
  ) :البضائع(حساب مدة دوران المخزونات  .1

  : متوسط المخزون ال 
                                                                        

=90937.50DA

2
9427587600

 =   
2

.. FSIS
  S.M = 

  : دوران البضائع  
ة    اعة المباع راء البض ة ش تكلف

ط  زون المتوس  المخ
  

م  + مخزون أول المدة  ارج الرس تريات خ المش  مخزون آخر المدة - 
ط زون المتوس    المخ

   ) :HT(تكلفة شراء البضائع المباعة

87.600 3.487.500-94.275 3.480.825  DA  

3.480.825: دوران المخزون 38, 27
90.937,5

   

 :مدة دوران البضائع  

ط 360 زون المتوس  المخ
ة اعة المباع راء البض ة ش  تكلف

  

90937.50360
3480825

 = 
3480825

32737500 = 9  

   أيام9مدة دوران البضائع 



 

 

  : مدة دوران الزبائن . 2

ائن  360 ابات الزب ض+ حس أوراق القب  
م  د الرس ال بع م األعم رق

  

19.200 19.200360 360 12,09
4.887.000 1,17 5.717.790

  

  . يوما12ًمدة دوران الزبائن هي 

  :مدة دوران الموردين . 3

وردين 360 ابات الم دفع+حس أوراق ال  
(TTC) م د الرس تريات بع   المش

  

675.000 675.000360 360 59,55
3.487.500 1,17 4.080.375

  

   يوما60ًأي بالتقريب 

  :نالحظ أن المؤسسة لديها هامش أمان كبير يتمثل في الفرق

  60-12 = 48يوما 
  .حتى تسّدد ما عليها,  بعد تسديد الزبائن لما عليهم يوما48أي لدى المؤسسة مهلة  

  

 


