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 مـــــلدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الضألالُت،  مىض أن باقغث الجؼاتغ إلانالخاث التي مؿذ الىٓام املداؾبي خؿب املٗاًحر املداؾبُت

٤ َظٍ املٗاًحر الضألالُت، ألاألا٤ٞ  بضأث املئؾؿاث جباقغ في اٖاصة بغمجت ٧ل هٓامها املداؾبي ألااملالي ألٞا

ُٟت املالُت في  طل٪ ٢امذ الجؼاتغ بوي٘ أؾـ ألااضخت الؾخسضام ال٣واتم املالُت بما ًخوا٤ٞ م٘ الْو

ُٟت املالُت ألااملداؾبُت، ألاازغ طل٪ جؼاًضث أَمُت الخدلُل  املئؾؿت ألاأنبذ َىا٥ اهضماج بحن الْو

ت في املؿخ٣بل  .٦م٣ُاؽ لىجاح املئؾؿت في الخايغ ألاالاؾخمغاٍع

ت مً الوؾاتل ألا صألااث ألاالخ٣ىُاث  ًمىذ الخدلُل املالي للمئؾؿت ألااملخٗاملحن مٗها مجمٖو

٘ ت الويُٗت املالُت زال٫ ٞترة ػمىُت ألايمً مدُِ مالي ألاا٢خهاصي ؾَغ  املالتمت التي حؿمذ بمٗٞغ

 الخٛحر  ألاابغاػ ه٣اٍ ال٣وة ألاال٠ًٗ، ألاطل٪ ببخضار قغألاٍ الخيؿ٤ُ بحن الخواػهاث املالُت ألاالى٣ضًت

 ألاالخٟاّ ٖلى مغصألاصًت جدضر ٞغ١ في همو  ألاجُوع املئؾؿت، باإلياٞت الى أن الخدلُل املالي ٌؿاَم في

 خل املكا٧ل املالُت التي جهاخب الازخُاعاث ملسخل٠ ٩َُلها بهضٝ بىاء جغ٦ُبت مالُت نلبت ألامالتمت

٘ حوصة ألا٦ٟاءة حؿُحر وكاَها   ، م٘ الخيبؤ باملساَغ  املالُت ألاالا٢خهاصًت ألا٢ضعة ٖلى(صألاعة الاؾخٛال٫)لٞغ

ٗالت لُت قاملت ألٞا  .مواحهتها أألا الخ٣لُل مً جؤزحراتها ٖلى اليكاٍ مً زال٫ بىاء مسُُاث جمٍو

ت حٗخبر زمغة ججغبت ؾىواث ٖضًضة في جضَعـ َظا امل٣ُاؽ ب٩لُت الٗلوم الا٢خهاصًت  َظٍ املُبٖو

 بو ب٨غ بل٣اًض بخلمؿان، ألال٣ض خاألالىا أن وؿخُٟض مً َظٍ الخجغبت لهُاٚت مدخوى امل٣ُاؽألجامٗت  

بُٗت الخسهو، لخد٤ُ٣ َظا الٛغى خغنىا ٖلى عبِ ٣ت جالءم مؿخوى َلبت َظٍ ال٩لُت ألَا  بٍُغ

ت بالخُوعاث الخُب٣ُُت الجضًضة املغجبُت بالىٓام املداؾبي الجضًض ألا٧ل  املٟاَُم ألاال٣واٖض الىٍٓغ

. الخٛحراث املوا٦بت له، ٞٗملىا ٖلى اُٖاء أمثلت ًٖ ٧ل مٟهوم حضًض

ت لثماهُت مداألاع   :مً زال٫ َظٍ املٗاًىت ألاموا٦بت م٘ البرهامج امل٣ترح جم ج٣ؿُم َظٍ املُبٖو

ُٟت يمً اله٩ُل ُٟت املالُت في املئؾؿت بببغاػ أَمُت َظٍ الْو  املدوع  ألا٫ ًخم ُٞه ٖغى مضزل للْو

ُٟت املالُت ا، باإلياٞت لألَضاٝ املغحوة مً الْو ات٠ ألاأصألااَع ُٟي للمئؾؿت ألاأَم ألْا  .الْو

ت للخدلُل املالي في املئؾؿت، مً زال٫ ابغاػ أَمُخه ألاأَم   املدوع الثاوي جُغ١ الى املٟاَُم الىٍٓغ

 املباصة ألام٣وماث هجاح املدلل املالي في ازغاج ه٣اٍ ال٣وة ألاال٠ًٗ في املئؾؿت مً الىاخُت املالُت

 التي جم٨نها مً الاهضماج في مدُُها املالي 
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٤ ا ألٞا  ألازهو املدوع الثالث  ملٗالجت الٗملُاث ألازُواث حٗضًل املحزاهُت مً زال٫ ٖغى ٖىانَغ

  ٣٦اٖضة أؾاؾُت لٟهم امل٣ُاؽ ٣ٞض جم التر٦حز ٖلى ابغاػ ٧ل ال٣واٖض املدوع ٌٗخبراملٗاًحر الضألالُت، ألا

ؼ طل٪ بؤمثلت جُب٣ُُت ل٩ل خالت،ألا٢واهحن ت ألاالخُب٣ُُت لكغح ٦ُُٟت الخدلُل ألاحٍٗؼ   ألااملٟاَُم الىٍٓغ

 . املالُت أألا اليؿب املالُت الخواػهاثالويُٗت املالُت ملئؾؿت ؾواء بواؾُت املئقغاث

 أما املدوع الغاب٘ ٞخم الخُغ١ مً زالله الى الخٗٝغ الى ألاحه  زغ مً ال٣واتم املالُت املخمثل في حضألا٫ 

٣ا ُٟت، بٌٗ ٖغى ٖىانغ الجضألا٫ ألٞا ُه ؾواء خؿب الُبُٗت أألا خؿب الْو  خؿاباث الىخاتج  بىٖو

٣ا بؤمثلت جُب٣ُُت، لُخم بٗض طل٪ جدلُله  لل٣واٖض املىهوم ٖليها في مٗاًحر املداؾبت الضألالُت مٞغ

 بواؾُت  عنضة الوؾُُُت لدؿُحر ألااملئقغاث املالُت املمثلت في وؿب الغبدُت، وؿب املهاٍع٠

باء، وؿب حٛحر في اليكاٍ  .ألاٖ 

لُت للمئؾؿت مً زال٫ يبِ املٟاَُم املغجبُت  املدوع الخامـ جم جسهُهه لكغح الُا٢ت الخمٍو

لُت  بىاء ٖلى حضألا٫  ل الظاحي، زم ٖغى َغ١ ٢ُاؽ َظٍ الُا٢ت الخمٍو ل الظاحي ألا٢ضعة الخمٍو  بالخمٍو

 .خؿاباث الىخاتج

يها الا٢خهاصًت ألااملالُت ألاأَم اؾخسضاماتها   أما.املدوع الؿاصؽ جىاألالىا مً زالله جدلُل املغصألاصًت بىٖو

 املدوع الؿاب٘ ٞخم الخُغ١ ُٞه لخدلُل الغاٞٗت املالُت، مٟهومها، ٦ُُٟت ٢ُاؾها، ؾلو٦ها ألاآلازاع املترجبت

٘ املالي بؤمثلت جُب٣ُُت  .لها، لُخم الاهخ٣ا٫ لخدلُل ألاقغح مٟهوم املساَغ املالُت املهاخبت للٞغ

ل ألا٦ُُٟت اٖضاصٍ، باإلياٞت م٩وهاجه ألاأَم ت باملدوع الثامً الظي جىاألا٫ مسُِ الخمٍو  لىىه املُبٖو

ً جُب٣ُُت  .   اؾخسضاماجه ألاجم جضُٖم طل٪ بؿلؿلت جماٍع

ؼ ت حؿاَم في حٍٗؼ ت بؿلؿلت أٖما٫ جُب٣ُُت زانت ب٩ل مدوع ألاا٢تراح أؾئلت هٍٓغ  جم جضُٖم املُبٖو

ت،  بهضٝ ج٣ُُم الُالب  ٞهم الُالب، ألافي النهاًت ٢مىا بوي٘ خالت ٖملُت قاملت ملا ج٣ضم في املُبٖو

 .    خو٫ املٗاٝع امل٨دؿبت للم٣ُاؽ

٣ىا في ج٣ضًم لُلبدىا ألاػمالتىا َظا الٗمل املخواي٘، بهضٝ  ألافي  زحر هغحو مً هللا أن ه٩ون ٢ض ألٞا

هم الخدلُل املالي لجمُ٘ الُلبت ألااملهخمحن بهظا الخسهو  .حؿهُل صعاؾت ألٞا
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 مدخل للىظيفة اإلاالية في اإلاإطظة: اإلاحىز ألاوو 

  :أهمية الىظيفة اإلاالية في اإلاإطظة -1

ُٟت املالُت بؤجها مجمٕو املهام ألا وكُت التي ج٣وم بها ٖضص مً املهالر ألا ٢ؿام  حٗٝغ الْو

ت ألاالاؾخسضام  مثل لها ٦ما . 1تهضٝ الى اصاعة الخض٣ٞاث املالُت ألاالبدث ًٖ املواعص املالُت الًغألاٍع

ت مً أألاحه اليكاٍ الا٢خهاصي الخام بالخهو٫ ٖلى  موا٫ ألااصاعتها ت مخىٖو  . 2حٗٝغ بؤجها مجمٖو

اتٟه بضألان  ات٠ املئؾؿت، خُث ال ٌؿخُُ٘ مكغألإ ال٣ُام بْو ُٟت املالُت مً أَم ألْا  حٗخبر الْو

ُٟت املالُت ٦ما أن أي ٢غاع في املئؾؿت َو في أخض حواهبه ٢غاع مالي لظل٪ ٌؿخدُل الىٓغ  الخاحت للْو

خباع  ٖلى  َضاٝ ألاالؿُاؾاث ألاال٣غاعاث ألاالٗملُاث املخٗل٣ت باإلهخاج ألاالخوػَ٘ صألان  زظ بٗحن الٖا

ُٟت املالُت جمثل. 3الجاهب املالي ٞيها، خُث ان  موع املالُت مً ازخهام إلاصاعة املالُت  مما ؾب٤ الْو

ت مً ال٣غاعاث مً قؤجها أن جد٤٣ ظا باجساط مجمٖو  أَضاٝ اصاعة املئؾؿت ٩٦ل مً الىاخُت املالُت، ألَا

 املئؾؿت ألاججٗل مؿخوى املواعص مخوا٣ٞا م٘ اخخُاحاتها، ألامغا٢بت جىُٟظ جل٪ ال٣غاعاث ألاطل٪ لخدضًض

. الاهدغاٞاث بض٢ت، ألاالو٢ٝو ٖىض إلاحغاءاث الخصخُدُت في الو٢ذ املىاؾب

وظائف وأدواز الىظيفة اإلاالية   -2

ل، املداؾبت، ٢غاعاث ات٠ املغجبُت ب٩ل مً الخمٍو ت مً الْو ُٟت املالُت مجمٖو  جخًمً الْو

 ٦ما حؿخسضم الخسُُِ ألاالخوحُه... الاؾدثماع، املغا٢بت الضازلُت ألاحؿُحر الؿُولت ألااملساَغ املالُت

 ألااملغا٢بت ألاجوػَ٘ املواعص املالُت، مؿخُٗىت في طل٪ بمىٓومت مً أصألااث ألاج٣ىُاث الدؿُحر املالي بضاًت مً

ل  ألامً أَم  صألااع. الخدلُل املالي الى جُب٤ُ َغ١ ألاج٣ىُاث ازخُاع الاؾدثماعاث ألاجدضًض مهاصع الخمٍو

ُٟت املالُت ما ًلي : 4الْو

                                                           
 

ش ي، الدؿُحر املالي   1  25، ٖمان الاعصن، م2011صعألاؽ ألاجُب٣ُاث، صاع ألااتل لليكغ، الُبٗت الثاهُت  (الاصاعة املالُت ) الُاؽ بً ؾاس ي، ًوؾ٠ ٢َغ
 9 م ، 2014مدمض الٟاجذ مدموص بكحر املٛغبي،  الاصاعة املالُت ، صاع اليكغ للجامٗاث مهغ   2
3
 9 نفس المرجع السابق، ص  

4
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ل املىاؾب ملسخل٠ وكاَاث املئؾؿت -  .يمان الخمٍو

ت -  .الخسُُِ املالي ألاألاي٘ املواػهاث الخ٣ضًٍغ

ا بما ًخوا٤ٞ م٘ الخواػن املالي -  .مغا٢بت الخض٣ٞاث الى٣ضًت ألاحؿُحَر

٠ بما ٞيها مً املؿخد٣اث ألاالخ٣و١ ًٖ حمُ٘  وكُت -  .حُُٛت الى٣ٟاث ألااملهاٍع

 :أهداف الىظيفة اإلاالية -3

 حٗمل إلاصاعة املالُت في اَاع الٗام للمئؾؿت ألااملخمثل في حُٗٓم ٢ُمت الؿو٢ُت للمئؾؿت الى

: جد٤ُ٣ حملت مً  َضاٝ املالُت جىضعج ٧لها جدذ َضٞحن عتِؿُحن َما

 (جد٤ُ٣ ؾُولت مالتمت )الخواػن املالي  -

 (جد٤ُ٣ ا٦بر عبذ مم٨ً )املغصألاصًت  -

 مً الىاخُت الٗملُت ٌٗخبر َظان الهضٞان مخٗا٦ؿان، خُث أن مالتمت املئؾؿت ٖامت ألاصعحت

ىتها، اال أن َظا الؿلو٥ ٌٗخبر ججمُضا لألموا٫  ؾُولتها زانت جؼصاص ٧لما اخخٟٓذ بمبالٜ مالُت في زٍؼ

ئزغ ؾلبا ٖلى املغصألاصًت املالُت للمئؾؿت، مما ٌؿخضعي مً إلاصاعة املالُت اهتهاج الؿبل ألاالؿُاؾاث  ألٍا

 املالُت ال٨ُٟلت بخس٠ُٟ خضة َظا الخٗاعى ألايمان هٕو مً الخوا٤ٞ  مثل بحن الهضٞحن يمً

ل ألاجوػَ٘  عباح . 1ال٣غاعاث الاؾدثماع ألاالخمٍو

جضع إلاقاعة الى أن الخٗاعى بحن َضفي الغبدُت ألاالؿُولت لِـ أمغا خخمُا في ٧ل  خوا٫،بل  ألٍا

 ٢ض ًدضر أن ًخد٤٣ الهضٞحن مٗا ٞخ٩ون الغبدُت مغجٟٗت ألاالؿُولت مغجٟٗت، أألا ًخد٤٣ اخض الهضٞحن

. 2ٞخ٩ون عبدُت املئؾؿت مغجٟٗت ل٨نها حٗاوي مً أػمت ؾُولت ألاال٨ٗـ صخُذ

ُٟت املالُت حٗخمض ٖلى زالزت مخٛحراث أاهُال٢ا مما ؾب٤ هجض  : 3ن الْو

                                                           
1
 21،ص 2007 أيمن الشنطي، عامر شقر، مقدمة في اإلدارة والتحليل المالي، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان األردن،  

 12مدمض الٟاجذ مدموص بكحر املٛغبي، مغح٘ ؾاب٤، م   2
. 49، م 2010ة، صاع َومت للُباٖت ألااليكغ ألاالخوػَ٘، الجؼاتغ لو٫ الدؿُحر املالي للمئؾؿت صعألاؽ ألامؿاتل مذ:  زمِـ قُدت 3
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ت جدذ: املغصألاصًت -  حٗٝغ ببم٩اهُت املئؾؿت ٖلى الخٟاّ ألاػٍاصة  موا٫ الخانت املويٖو

خد٤٣ طل٪ اطا ٠ُ الوؾاتل املخاخت، ألٍا ها بهٟت صاتمت، ألاتهضٝ الى جولُض هخاتج مً جْو  جهٞغ

 ٧اهذ الىخاتج املد٣٣ت جٟو١ الوؾاتل  

ش التزاماتها: املالتمت -  مثل حؿضًض  حوع، حؿضًض )ألاهي ٢ضعة املئؾؿت ٖلى مواحهت جواٍع

 (...الضًون 

 .ًم٨ً عبِ املساَغة بٗبئ مؿخ٣بلي مدخمل الو٢ٕو  ًئزغ ٖلى مؿاع الىخاتج في املئؾؿت:الخُغ -
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 مدخل للححليل اإلاالي في اإلاإطظة:  اإلاحىز الثاوي

 :مفهىم الححليل اإلاالي  -1

بها بٗض املالُت ال٣واتم صعاؾت  » اهه ٖلى املالي الخدلُل ٌٗٝغ  ، ال٨مُت  ؾالُب باؾخسضام جبٍو

ا بحن ألاالٗال٢اث اْهاع الاعجباَاث بهضٝ ألاطل٪  َظٍ ألاازغ الٗىانغ َظٍ ٖلى ججغي  التي الخٛحراث ألا ٖىانَغ

ت مً ألااقخ٣ا١ الخٛحراث  الاتخماهُت الىاخُت مً امليكؤة ألاي٘ صعاؾت ٖلى حؿاٖض التي املئقغاث مجمٖو

لُت ألا ألاالدكُٛلُت غاٝ ل٩اٞت املٗلوماث ألاج٣ضًم َظٍ املئؾؿت أصاء ألاج٣ُُم الخمٍو  احل مً املؿخُٟضة َ 

 .1الؿلُمت ال٣غاعاث اجساط

ٗٝغ  مٗلوماث ٖلى منها الخهو٫  ألحل ما املئؾؿت ًٖ املخاخت املالُت للبُاهاث مٗالجت ٖملُت » بؤهه ألَا

ت املئؾؿاث أصاء ج٣ُُم ألافي ال٣غاعاث اجساط في ٖملُت حؿخٗمل  الخايغ ألا املاض ي في الهىاُٖت ألا الخجاٍع

 .2املؿخ٣بل  في الوي٘ ٖلُه ؾ٩ُون  ما ألاجو٢٘ )حكُٛلُت أألا مالُت( موحوصة حصخُو أًت مك٩لت في ألا٦ظل٪

ٗٝغ  املئؾؿت، وكاٍ مً مُٗىت مايُت ػمىُت لٟترة املالُت للخالت ألاج٣ُُما قامال حصخُها بؤهه أًًا ألَا

 م٘ جدىاؾب ألاألاؾاتل أصألااث باؾخٗما٫ املخبٗت، الؿُاؾت مً ألاالؿلبُت الاًجابُت الجواهب ألاالو٢ٝو ٖلى

   3.املغاص جد٣ُ٣ها  َضاٝ َبُٗت

٠، هجض أن الخدلُل املالي بمضلوله الخ٣ُ٣ي ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى مجغص ٢غاءة  اهُال٢ا مً َظٍ الخٗاٍع

 البُاهاث املالُت امليكوعة ألااهما ًخٗضى طل٪ الى البدث ًٖ صالالث َظٍ البُاهاث حؿاٖض في الخيبئ

 باججاَاتها املؿخ٣بلُت، ألابظل٪ ٣ًوم املدلل املالي بخ٣ُُم  صاء املالي الخالي للمئؾؿت ألااؾخ٣غاء

ملُت اجساط ال٣غاع   .الاججاَاث التي ؾدك٩لها أوكُتها املؿخ٣بلُت بما ًدىاؾب ألٖا

 .أهمية الححليل اإلاالي -2

                                                           
1
 12، م2005، ٖمان 2،الُبٗت لليكغ ألااتل صاع ، ال٣غاعاث نىاٖت مضزل املالي الخدلُل  زغألان، ألا ، مدمض قا٦غ مىحر  

  .141، م2000،ٖمان  ألاالخوػَ٘ لليكغ نٟاء صاع ، جُب٣ُاث– مٟاَُم -أؾـ املالي ألاالخدلُل ،إلاصاعة  زغألان ألا ، ٦غاحت الخ٨ُم ٖبض 2
اث صًوان ، املالي الدؿُحر ، لؿلوؽ مباع٥  3  15، م2012، الجؼاتغ 2 الُبٗت ، الجامُٗت املُبٖو
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ٗخبر  ألاي٘ في املالي املؿحر ٖليها ٌؿدىض التي الغ٦حزة ٌٗخبر ألا املالي الدؿُحر مهام مً مهمت املالي الخدلُل ألَا

 1 :الخالُت الى٣اٍ في املالي الخدلُل أَمُت املؿخ٣بلُت، ألاجبرػ املالُت ألاالخُِ البرامج

ت الخُِ اٖضاص بالخالي ألا أَضاٞها عؾم في املئؾؿت اصاعة ٌؿاٖض -  اليكاٍ ملؼاألالت الالػمت الؿىٍو

  .الا٢خهاصي

 الالػمت الخصخُدُت إلاحغاءاث باجساط طل٪ ألا خضألاثها خا٫ الاهدغاٞاث جصخُذ مً إلاصاعة جم٨حن -

ت الٟغم ا٦دكاٝ -   .الجضًضة الاؾدثماٍع

اصة ٞٗالت أصاة ٌٗخبر -   . الخض٤ُ٢ ٖملُت ٞٗالُت لٍؼ

  .املئؾؿت اصاعة مضى ٖلى الخ٨مألا .للمئؾؿت املالُت الخالت حصخُو -

اء ألا الا٢تراى ٖلى املئؾؿت ٢ضعة جدضًض -  صًوجهاب الٞو

٘ مً خُث - الغبدُت، املغ٦ؼ املالي ألا الاتخماوي، املغ٦ؼ الخىاٞس ي، ألا٢ضعة املكغألإ ٖلى : ج٣ُُم املكاَع

ت   (الٟكل املالي )الاؾخمغاٍع

ملىمات ومبادئ الححليل اإلاالي  -3

ت الى حؿدىض ٖلمُت، مىهجُت املالي الخدلُل ًخُلب  ٖليها ٌٗخمض التي ألااملباصة امل٣وماث مً مجمٖو

 2: الخالي الىدو ٖلى أَضاٞه لخد٤ُ٣

 ًم٨ً ٖامت ألابهٟت أزغي  الى ٞئت مً  َضاٝ ألاجخٟاألاث : املالي الخدلُل ألَضاٝ الواضر الخدضًض/ 1

  . امليكؤة لضي املوحوصة املك٩لت أألا املويٕو يوء ٖلي الهضٝ جدضًض

حر : املالي الخدلُل ٌكملها التي املالُت الٟترة جدضًض /2 خماص ًم٨ً مالُت بُاهاث ألاجٞو  لؿىواث ٖليها الٖا

 ٌؿخُُ٘ التي املٗلوماث ٖلي منها للخهو٫  ٧اُٞت ج٩ون  ال ٢ض ألااخضة لؿىت املالُت ال٣واتم ان خُث مخخالُت،

 ٫الٗمي ألاام٩اهُاث ٢ضعاتها ٖلي الخ٨م زاللها مً املدلل

                                                           
اث الجامُٗت، الجؼاتغ، (صعألاؽ ألا جُب٣ُاث)ٖبض الخُٟٔ  ع٢م، الخدلُل املالي،   1  . 32 م1999، صًوان املُبٖو
2
ضع الواخض، مغا٢بت الدؿُحر ألا صاء املئؾؿت الا٢خهاصًت، صاع املدمضًت الٗامت ،الجؼاتغ،   . 135 ،م 1999هانغ صاصي ٖضألان، ٖبض اهللا ٢ٍو
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م٨ً : أَضاٞه الى للونو٫  املدلل اليها ًدخاج التي املٗلوماث جدضًض/ 3   مً ٖليها الخهو٫  للمدلل ألٍا

حر امليكوعة للكغ٦ت املالُت ال٣واتم غ امليكوعة، ألٚا غ الخؿاباث مغا٢ب ألاج٣ٍغ  إلاصاعة، مجلـ ألاج٣اٍع

ت ب ال٣واتم املالُت بما ًدىاؾبالى ٦ما ًدخاج املدلل املالي . ألااملٗلوماث أألا امل٩اجب الاؾدكاٍع  اٖاصة جبٍو

 . م٘ زُت الخدلُل املؿتهضٞت

 بدُث ًبضأ املدلل املالي ٞوعا بٗض: ازخُاع أؾلوب ألاأصاة الخدلُل املىاؾبت للمك٩لت مويٕو الضعاؾت/ 4

 خهوله ٖلي املٗلوماث املىاؾبت ألاال٩اُٞت لٗملُت الخدلُل في جدضًض أصاة الخدلُــل املـالي الؾخسغاج

 .......املٗلوماث، ؾواء ٧اهذ جدلُل مئقغاث أألا جدلُل باؾخسضام اليؿب أألا جدلُل م٣اعن 

غ الظي ٌٗض مً ٢بل املدلل في جهاًت ٖملُت الخدلُــل املـالي/ 5  ألاهي: ألاي٘ الخونُاث الالػمت في الخ٣ٍغ

غ بخدلُل الىخاتج ألاألاي٘ الخونُاث  املغخلت الخخامُت امل٨ملت للخدلُل املالي مً زال٫ نُاٚت ج٣ٍغ

 .اؾدىاصا الى زبرة املدلل املالي في ٢ُإ وكاٍ املئؾؿت

 1:ألال٩ي ًد٤٣ املدلل املالي املخُلباث ألاالكغألاٍ ٖلُه مغاٖاة ما ًلي

غ لضًت زلُٟت ٖامت ًٖ املئؾؿت ألاوكاَها ألاالبِئت املدُُت بها الا٢خهاصًت -  أن جخٞو

 ...ألاالاحخماُٖت

ُت التي  - أن ًبرػ الٟغألاى التي بُني ٖليها ٖملُت الخدلُل باإلياٞت ٚلى املخٛحراث ال٨مُت ألاالىٖو

 .جغجبِ بدل املك٩لت مدل الضعاؾت ألاالتي جدىاؾب م٘ أَضاٝ ٖملُت الخدلُل

 أن ال ًخو٠٢ ٖمل املدلل في ابغاػ ٖوامل ال٣وة ألاال٠ًٗ بل البض مً حصخُو أؾبابها -

 ألااؾخ٣غاء اججاَاتها املؿخ٣بلُت

ُت في ٞهم ألاجٟؿحر الخ٣ات٤ بهوعة مجغصة بُٗضة ًٖ الخدحز -  أن ًدؿم املدلل باملويٖو

الصخص ي، ٦ما البض مً الاؾخٗاهت مهاصع جخمخ٘ باملهضا٢ُت، بدُث جدؿم املٗلوماث 

ُت ألااملالتمت  .املؿخسضمت ب٣ضع مخواػن مً املويٖو
                                                           

 5،م2000 املالي ألاالاتخماوي  ؾالُب ألا صألااث ألاالاؾخسضاماث الٗملُت، صاع ألااتل لليكغ، ٖمان مدمض مُغ ، الخدلُل 1
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 :الجهات اإلاظحفيدة مً الححليل اإلاالي -4

غاٝ جخٗضص  اؾخسضاماتهم لخل٪ املٗلوماث ألاطل٪ أٚغاى جدىٕو ٦ما الخدلُل، مً املؿخُٟضة َ 

٣ا لخىٕو ٖال٢تهم باملئؾؿت مً حهت ألالخىٕو ٢غاعاتهم املبيُت  .أزغى  حهت مً املٗلوماث َظٍ ٖلى ألٞا

غاٝ ألاجى٣ؿم  :1املالي خؿب هٕو الخدلُل املالي ٦ما ًلي الخدلُل مً ألااملؿخُٟضة املؿخٗملت َ 

 :الححليل الداخلي- 4-1

٣ًهض به الخدلُل املالي الظي ًخم بواؾُت ٢ؿم أألا ألاخضة ج٣٘ يمً اله٩ُل الخىُٓمي للمئؾؿت 

ا، ألاج٩ون في َظٍ الخالت املئؾؿت هٟؿها املؿخُٟضة مً .... مثل إلاصاعة املالُت، ٢ؿم املداؾبت حَر ألٚا

خه الخامت بؿُاؾاث املئؾؿت  الخدلُل املالي، ألاالظي ًخمحز ببم٩اهُاث أ٦ثر مً ٚحٍر مً أهوإ  زغى ملٗٞغ

 .ألام٣ضعجه ٖلى الخهو٫ ٖلى البُاهاث الالػمت بك٩ل ص٤ُ٢ ألامٟهل

 : الححليل الخازجي- 4-2

حهضٝ َظا الخدلُل لخضمت الجهاث الخاعحُت التي حؿعى لخدلُل  ألايُٗت ٖال٢تها م٘ املئؾؿت، 

باليؿبت للمٗلوماث املؿخسضمت ٚالبا ما حٗضَا املئؾؿت، مما ًجٗل َظا الخدلُل ًدٓى بهٗوبت 

الخهو٫ ٖلى بُاهاث ص٣ُ٢ت ألاقاملت، ألامً أَم الجهاث املؿخسضمت لهظا الىٕو مً الخدلُل املالي ما 

 : 2ًلي

 املؿدثمغألان الخالُون ألااملدخملون  -

 امل٣غيون ٧البىو٥ -

 الٗمالء ألااملوعصألان  -

 الجهاث ألااملئؾؿاث الخ٩ومُت  -

 :اطحعماالت الححليل اإلاالي -5

 3:ج٨مً اؾخٗماالث الخدلُل املالي في

                                                           
1
 31، ص 2007 وليد الحيالي ، التحليل المالي، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،  

2
 7،م 2000 املالي ألاالاتخماوي  ؾالُب ألا صألااث ألاالاؾخسضاماث الٗملُت، صاع ألااتل لليكغ، ٖمانالخدلُل  محمد مطر،  

3
 127، عمان األردن، ص2007 أيمن الشتطي، عامر شقر، مقدمة في االدارة والتحليل المالي، دار البداية للنشر والتوزيع الطبعة األولى 
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حهضٝ لضعاؾت الٗال٢ت بحن امل٣غى م٘ امل٣ترى لخ٣ُُم  زُاع املخو٢٘ : الخدلُل الاتخماوي- 5-1

٤ َظٍ الٗال٢ت  مواحهتها ألٞا

ٌٗض مً أَم الخُب٣ُاث الٗملُت للخدلُل املالي، خُث حهضٝ لخ٣ُُم ؾالمت :  الخدلُل الاؾدثماعي - 5-2

اؾدثماعاث  ٞغاص ألااملئؾؿاث املؿدثمغة ألا٦ٟاًت ٖواتضَا، ٦ما جمخض لدكمل ج٣ُُم املئؾؿت هٟؿها 

ت لالؾدثماعاث في مسخل٠ املجاالث  .ألاال٨ٟاءة إلاصاٍع

ً ألاخضة ا٢خهاصًت ألااخضة هدُجت الهضماج :  جدلُل الاهضماج ألاالكغاء- 5-3 حهضٝ لخ٣ُُم هخاتج ج٩ٍو

 .ألااهًمام ألاخضجحن أألا أ٦ثر مٗا

غاٝ التي لها ٖال٢ت باملئؾؿت مثل امل٣غيحن مً زال٫ :  جدلُل ج٣ُُم  صاء- 5-4 ٌؿخٗمل مً َ 

 .ج٣ُُم عبدُت املئؾؿت

ٗت :  الخسُُِ- 5-5 ا ملؿخ٣بل ٧ل مئؾؿت ألاطل٪ بؿبب الخٛحراث الؿَغ حٗخبر َظٍ الٗملُت أمغا يغألاٍع

ملُت الخسُُِ هي ٖباعة ًٖ ألاي٘ جهوع لألصاء املخو٢٘ للمئؾؿت باالؾترقاص باألصاء  لألؾوا١، ألٖا

 .الؿاب٤ لها

 :البعد الصمني للححليل اإلاالي -6

 :الخدلُل املالي ٢هحر  حل- 5-1

 ًم٨ً أن ٩ًون الخدلُل عاؾُا أألا أ٣ُٞا لخدلُل ال٣واتم املالُت في املضى ال٣هحر، الهضٝ مىه

 ٢ُاؽ ٢ضعاث املئؾؿت ألااهجاػاتها في املضى ال٣هحر ، ٦ما ًغ٦ؼ ٖلى الؿُولت ألاالخض٣ٞاث الى٣ضًت

 .ألاعأؾما٫ الٗامل ألام٩وهاجه ألاالغبدُت في  حل ال٣هحر

ل  حل- 5-2  :الخدلُل املالي ٍَو
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غ٦ؼ ل  حل، ألٍا  ٌؿخسضم أًًا الخدلُل املالي عأؾُا أألا أ٣ُٞا لخدلُل ال٣واتم املالُت في املضى ٍَو

 َظا الخدلُل ٖلى جدلُل ٩َُل املالي ألاجدلُل  نو٫ الثابخت ألامضى اهخٓامها في جوػَ٘ أعباخها ألاجؤزحر طل٪

ل  حل  .ٖلى  ؾهم في الؿو١ املالي باإلياٞت للخسُُِ املالي ٍَو

ت  ت )ؾلؿلت  ؾئلت الىٍٓغ  (جثبُذ املٟاَُم الىٍٓغ

: الؿئا٫  ألا٫ 

ا؟ ةًخُلب الخدلُل املالي مىهجُت ٖلمُت حؿدىض الى مجمٕو  مً امل٣وماث أط٦َغ

 : الؿئا٫ الثاوي

 ٞؿغ حٗاعى جد٤ُ٣ أَضاٝ الؿُولت م٘ جد٤ُ٣ أَضاٝ الغبدُت؟

 :الؿئا٫ الثالث

 ما هي الجهاث التي ًم٨ً أن حؿخُٟض مً الخدلُل املالي؟

 :الؿئا٫ الغاب٘

 ما َو الٟغ١ بحن الخدلُل املالي  ٣ٞي ألاالخدلُل املالي عأس ي؟

الؿئا٫ الخامـ

 ٣ًا٫ بؤن الخدلُل املالي بٗضا ػمىُا ًمثل الخايغ ألااملاض ي، ٞما َو امل٣هوص بهظٍ الٗباعة؟

 :الؿئا٫ الؿاصؽ

؟  لُد٤٣ الخدلُل املالي أَضاٞه البض للمؿحر املالي مغاٖاة ألاجواٞغ قغألاٍ مُٗىت أط٦ٍغ

 :الؿئا٫ الؿاب٘

ُٟت املالُت؟ ات٠  ؾاؾُت للمئؾؿت ابغػ طل٪ مً زال٫ أصألااع الْو  حٗخبر إلاصاعة املالُت مً الْو

 الؿئا٫ الثامً 

 ُٞما جخمثل الازخالٞاث في البٗض الؼمني للخدلُل املالي؟

 :الؿئا٫ الخاؾ٘

 الخُغ  - الٗاتض،  - املغصألاصًت،  - الؿُولت، -  صاء،   - الغبدُت،  :  - ما امل٣هوص باملهُلخاث الخالُت
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 ثحليل اإلايزاهية اإلاالية:  اإلاحىز الثالث 

 

شيل ومىىهات اإلايزاهية اإلاالية اإلاحاطبية   -1

 في جهاًت ج٩ون  ٣ٞض اؾخٛال٫ ًمثل جهاًت صألاعة مٗحن ألا٢ذ في به ج٣وم ٖلى أجها ٦ك٠ املحزاهُت حٗٝغ

 ما ألال٩ل أنو٫  ق٩ل في أموا٫ مً جمل٨ه ما مٕولمج ؾىت، ٧ل قهغ األا في جهاًت ٧ل ٞهل أألا في جهاًت ٧ل

 أألا عبذ ٧اهذ ان ؾواء للضألاعة الهاُٞت الىدُجت ًمثل بُنهما الٟغ١  ألا ق٩ل زهوم في أموا٫ مً ٖليها

  .1، ألاهي ح٨ٗـ املغ٦ؼ املالي للمئؾؿت زال٫ الؿىت املالُتزؿاعة

ٟها أًًا ًم٨ً ألا ه ما زال٫ مً مُٗىت لخٓت في للمئؾؿت املالي الوي٘ ح٨ٗـ مغ ة ٖلى أجها حٍٗغ  مً جدٍو

غاُٞت نوعة اال هي ما الٗامت املحزاهُت ٞان  زغ ألازهوم، ألابخٗبحر أنو٫   لخٓت في املالُت لألألايإ ٞوجٚو

لت ألا٢هحرة .مُٗىت   ألاجدخوي املحزاهُت ٖلى حاهب  نو٫ موحوصاث املئؾؿت التي جترحم اؾدثماعاتها ٍَو

ل ؾواء باملضًوهُت أألا خ٣و١ املل٨ُت، ٦ما ًلي  : حل ألاحاهب الخهوم الظي ٨ٌٗـ ٢غاعاث الخمٍو

: جاهن ألاألاىو  -1-1

ت، ٚحر أنوال صاتمت بهوعة املئؾؿت وكاٍ لخضمت املوحهت  نو٫  ٖىانغ ألاحك٩ل  أما حاٍع

ت أنوال حك٩ل ألاحهتها ٞبجها بؿبب َظٍ الهٟت لها لِؿذ التي  نو٫  ، خُث جم ج٣ؿُمها ٖلى حاٍع

ت ألاالؿُولت، ٞاألنو٫ التي حؿخٛغ١ جدولها الى ؾُولت أ٦ثر مً ؾىت حٗخبر جثبُخاث  أؾاؽ مبضأ الؿىٍو

ت  ألاا٢ل مً ؾىت حٗخبر أنو٫ حاٍع

  : 2الجازية غير ألاألاىو  -1-1-1

ت، الخثبُخاث مثل ال٨ُان، وكاَاث لخاحاث مؿخمغة بهوعة لالؾخٗما٫ مسههت  الُٗيُت ألااملٗىٍو

٠ُ خُاػتها لٛاًاث جخم أألا ا ال٨ُان ًىوي  ال التي أألا البُٗض املضى ٖلى الخْو  إلازني  قهغ ًٚون  في اهجاَػ

ش جلي التي ٖكغ  : ًلي ُٞما  نو٫  َظٍ أَم ألاجخم ، املالُت ؾيخه ٢ٟل جاٍع

                                                           
 24، م2008 ٖضهان جاًه الىُٗمي، اعقض ٞئاص الخمُمي، الخدلُل ألاالخسُُِ املالي اججاَاث مٗانغة، صاع الُاػألاعي الٗلمُت لليكغ ألاالخوػَ٘ ٖمان 1
ضة 2 ت، للجمهوعٍت الغؾمُت الجٍغ  81 م املالي، املداؾبي الىٓام املخًمً ألا 2009 ماعؽ 25 في  الهاصع07/10/ ع٢م ال٣اهون  الجؼاتٍغ
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 و : اإلاادًة غير الحثبيحات حر ه٣ضي ٚحر للخدضًض ٢ابل أنل ألَا  مً ألامؿخٗمل مغا٢ب ماصي، ألٚا

٣هض . الٗاصًت أوكُتها اَاع في املئؾؿت َٝغ ت الخثبُخاث جل٪ به ألٍا  امللموؾت،التي ٚحر املٗىٍو

ت املدالث اؾخٗما٫، احاػاث جغازُو أألا الٗموم ٖلى جدخوى  ت، الٗالماث ، امل٨دؿبت الخجاٍع  الخجاٍع

غ مهاٍع٠ الخؤل٠ُ الازترإ، خ٣و١  بغاءاث املٗلوماجُت، البرامج  الثابخت، بال٣ُم الخانت الخٍُو

 .الخ.… الا٢خىاء ٞاع١ 

 و :اإلاادًة الحثبيحات  ألاإلاًجاع الخضماث، ج٣ضًم ، إلاهخاج احل مً املئؾؿت جدوػٍ ُٖني أنل ألَا

غاى ألاالاؾخٗما٫ ت، ألاالظي أٚل  . املالُت الؿىت مضة بٗض ما الى اؾخٗماله مضة حؿخٛغ١  أن ًٟترى اصاٍع

 ال٣ُم الثابخت الى باإلياٞت الهىاُٖت  صألااث ألا املٗضاث الخ٣ىُت التر٦ُباث  عاض ي، : مً ٧ل ألاحكمل

 .  زغى  املاصًت

 ت املاصًت ٚحر أألا املاصي الخثبُخاث ٧ل ألاهي : امحياش شيل في الحثبيحات  مً الامخُاػ موي٘ املويٖو

 . له املمىوح الامخُاػ ناخب َٝغ مً أألا ماهذ الامخُاػ ٢بل

 في بٗض ج٨خمل لم ػالذ ال التي املاصًت ٚحر أألا املاصًت الخثبُخاث هي : اهجاشها الجازي  الحثبيحات 

ا   . اهجاَػ

 ٣هض أؾاؾا : اإلاالية الحثبيحات لت أنو٫  ًٖ ٖباعة املثبخت، ٞهي الؿىضاث جل٪ ألٍا   حل ٍَو

 1قهغا ٖكغ الزني للمئؾؿت املالُت املدٟٓت صازل ب٣ائها مضة جخٗضى

  :الجازية ألاألاىو  -1-1-2

 أألا جخم الٗاصي لالؾخٛال٫ صاتغة اَاع في اؾتهال٦ه أألا بُٗه أألا اهجاٍػ ام٩اهُت ال٨ُان ًغج٣ب أنو٫  هي

ا ال٨ُان ًغج٣ب ٢هحرة ملضة أألا املٗامالث احغاء لٛاًاث أؾاؾا خُاػتها  ٖكغ الازني  قهغ ًٚون  في اهجاَػ

                                                           
غ  1  40 م ، الؿاب٤ املغح٘ ، ؾامي مدمض لٖؼ
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ش جلي التي ىت أموا٫ جمثل أألا املالُت، ؾيخه ا٢ٟا٫ جاٍع  َظٍ أَم جخمثل .لل٣ُوص اؾخٗمالها ًسً٘ ال التي الخٍؼ

 : ًلى ُٞما  نو٫ 

 َظا ملثل إلاهخاج ٢ُض هي التي أألا ،لليكاٍ الٗاصي الؿٗغ بدؿب لبُٗها  نو٫ املداػة : املسؼألاهاث -

 . الخضماث ج٣ضًم أألا إلاهخاج مؿاع يمً اؾتهال٦ها امل٣غع  مً لواػم أألا أألالُت مواص ق٩ل في البُ٘،

 ألاالتي جًمً ٖاصة خؿاباث الؼباتً ألاالخؿاباث امللخ٣ت له  :خ٣و١ الاؾخٛال٫ ٢هحرة  حل- 

ألاهي جمثل  موا٫ املخاخت جدذ جهٝغ املئؾؿت مثل الهىضألا١ ألاالبى٪ : الى٣ضًت-

ٓهغ ق٩ل املحزاهُت املالُت املداؾبُت  2009حاهب  نو٫ خؿب الىٓام املداؾبي الجضًض لؿىت  ألٍا

: ٧الخالي

الصافي   N-1 الصافي N  اهحالن N ئجمالي  N ألاألال 

 جازية غير أألاىو 

 الؿلبي أألا الاًجابي املىخوج– الا٢خىاء بحن ٞاع١ 

 ماصًت ٚحر جثبُخاث

 ُٖيُت جثبُخاث

 أعاض ي

 مباوي

 أزغى  ُٖيُت جثبُخاث

ا ممىوح جثبُخاث  امخُاَػ

ا ًجغي  جثبُخاث  اهجاَػ

 مالُت جثبُخاث

ت ؾىضاث  مٗاصلت موي٘ مويٖو

 ملخ٣ت صاتىت ألاخؿاباث أزغى  مؿاَماث

 مثبخت أزغى  ؾىضاث

ت ٚحر أزغى  مالُت ألاأنو٫  ٢غألاى  حاٍع

  نل ًٖ مئحلت يغاتب

    

    مجمىع ألاألاىو غير الجازية 

 جازية أألاىو 

 الخىُٟظ ٢ُض ألامىخجاث مسؼألاهاث

    



1ثطبيلات في الححليل اإلاالي : مطبىعة جامعية بىشيدي طعاد.د   

 

 
18 

 ممازلت ألااؾخسضاماث صاتىت خؿاباث

 الؼباتً

 قابهها ألاما الًغاتب آلازغألان املضًىون 

 ممازلت ألااؾخسضاماث أزغى  صاتىت خؿاباث

 قابهها ألاما املوحوصاث

ٟت  موا٫ ت املالُت ألا نو٫  املْو   زغى  الجاٍع

ىت  الخٍؼ

    مجمىع ألاألاىو الجازية 

    مجمىع  العام لألألاىو 

ضة الغؾمُت، الٗضص: املهضع  2 8م 2009 ماعؽ 25 ب الهاصع املالي املداؾبي الىٓام املخًم7/11ً، ال٣اهون 19الجٍغ

 :جاهن الخصىم -1-2

 اه٣ًائها ٖلى ًترجب ان ًجب ألا ؾاب٣ا ألا٢ٗذ اخضار ٖلى املترجب لل٨ُان الغاًَ الالتزام جمثل الخهوم

 : 1الى ألاجى٣ؿم،  ا٢خهاصًت مىاٞ٘ جمثل مواعص زغألاج لل٨ُان باليؿبت

  : الخاألاة ألامىاو زؤوض -1-2-1

و  زهومها ًٖ املئؾؿت أنو٫  ٞاتٌ جمثل ٞهي زهومها، ٧ل َغح بٗض املئؾؿت أنو٫  مً جب٣ى ما ألَا

ت حر الجاٍع  ٞاع١  ،مالخ٣يي ٞاع١  ألاالاخخُاَاث، الٗالألااث ، الهاصع املا٫ ؽأع مً ٧ل جًم ألا ة،الجاعي  ألٚا

  . املالُت الؿىت هدُجت ألا حضًض مً الترخُل املٗاصلت، ٞاع١  الخ٣ُُم، اٖاصة

   : الجازية غير الخصىم -1-2-2

 زال٫ حؿخد٤ ال التي أألا للمئؾؿت، الدكُٛلُت الٗاصًت الضألاعة زال٫ حؿضًضَا ًخم ال التي الالتزاماث ألاهي

 ٖكغ ازني مً أل٦ثر ؾضاصَا بخؤحُل مكغألاٍ ٚحر خ٤ للمئؾؿت ٩ًون  ٢ض التي جل٪ أألا قهغا، ٖكغ ازني

له اٖاصة ؾِخم أن ًخو٢٘ الظي الالتزام ألا٦ظل٪ قهغا،  اؾخد٤ لو ختى خالُت ٢غألاى حؿهُالث بموحب جمٍو

 .قهغا ٖكغ زنيإلا زال٫

 

                                                           
ضة 1 ت، للجمهوعٍت الغؾمُت الجٍغ  88 م املالي، املداؾبي الىٓام املخًمً ألا 2009 ماعؽ 25 في  الهاصع07/10 /ع٢م ال٣اهون  الجؼاتٍغ
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 : الخصىم الجازية -1-2-3

تها ًخم أن ًخو٢٘ التي الالتزاماث هي ش املوالُت قهغا ٖكغ الازني زال٫ أألا الاؾخٛال٫ صألاعة زال٫ حؿٍو  لخاٍع

٣ا للىٓام املداؾبي لؿىت . إلا٢ٟا٫ ٓهغ ق٩ل املحزاهُت حاهب الخهوم ألٞا  : ٦ما ًلي2009ألٍا

 N N-1مالحظة الخصىم 

 الخانت  موا٫ عإألاؽ

 انضاٍع جم ما٫ عأؽ

 به مؿخٗان ٚحر ما٫ عأؽ

 1 )مضمجت اخخُاَاث – اخخُاَاث ألا ٖالألااث

 الخ٣ُُم اٖاصة ٞواع١ 

 1 ) املٗاصلت ٞاع١  )

 م٘لمجا خهت ناُٞت هدُجت)/ناُٞت هدُجت)

 حضًض مً جغخُل / أزغى  زانت أموا٫ عإألاؽ

 1 ) اإلادمجة الشسهة حصة )

 1 ) ألاكلية ذو حصة )

 1 ) اإلاجمىع )

 الجازية غير خصىم

 مالُت ألاصًون  ٢غألاى

 ( لها ألامغنوص مئحلت)يغاتب

ت ٚحر أزغى  صًون   حاٍع

 مؿب٣ا زابخت ألامىخجاث مئألاهاث

 2 ) الجازية غير الخصىم مجمىع )

 الجازية الخصىم

 ملخ٣ت خؿاباث موعصألان 

 يغاتب

 أزغى  صًون 

ىت  ؾلبُت زٍؼ

 3 ) الجازية الخصىم مجمىع )

 للخصىم عام مجمىع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ضة الغؾمُت، الٗضص: املهضع  29م 2009 ماعؽ 25 ب الهاصع املالي املداؾبي الىٓام املخًم7/11ً، ال٣اهون 19الجٍغ
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 خطىات جعدًل اإلايزاهية  اإلاالية اإلاحاطبية حظن محطلبات الححليل اإلاالي -2

ً ان ت ًوضر ) الاؾخد٣ا٢ُت الؿُولت  محزاهُت أألا (  املٗضلت املالُت املحزاهُت ج٩ٍو  ٧املت مٗٞغ

ت َظٍ لضًىا ج٩ون  ألاال التزاماتها، ل٪٦ظو املئؾؿت أموا٫ الؾخٗماالث  مً ؾلؿلت احغاء بٗض اال املٗٞغ

م اؽ زحرة َظٍ مً ٖليها املدهل ٞالىخاتج املداؾبُت، املحزاهُت ًٖ الخٗضًالث  أَضاٝ الى تهاباجج ٚع

لها ًخم أن بض ال لظل٪ الخ٣ُُم، ٖملُت في اؾخٗمالها مً الاؾخٟاصة ًهٗب اال أههمالُت،  ق٩ل الى جدٍو

 ٖباعة اال هي ما املالُت املحزاهُت الن الخدلُل، مخُلباث م٘ م٨ُٟت جهبذ ختى املالُت الكغألاٍ ُٞه جخد٤٣

ل الخوػَ٘ ألااٖاصة الخجمُ٘ خُث مً ٩َُلها في مٗضلت مداؾبُت محزاهُت ًٖ ٣ا، ألاجخم ٖملُت الخدٍو  ألٞا

 :الخالُت للٗملُاث

 . لألموا٫ الخ٣ُ٣ُت ال٣ُمت جدضًض : الخ٣ُُم اٖاصة ٖملُت -

 . الخهوم اؾخد٣ا٢ُت ألا   نو٫ ؾُولت صعحت : املبضأًً خؿب الترجِب اٖاصة ٖملُاث -

 املسخهغة املالُت املحزاهُت ٖلى الخهو٫  : الخجمُ٘ اٖاصة ٖملُاث -

:  حٗضًل ٖىانغ  نو٫ / 1

مبضأ :  ببجبإ مبضأًً َما جغجِبا ص٣ُ٢ا م٣اعهت م٘ جغجِب املحزاهُت املداؾبُتجغجب ٖىانغ  نو٫ 

ت ٦م٣ُاؾحن أؾاؾحن لخدضًض الٗىانغ التي جب٣ى باملئؾؿت أ٦ثر مً ؾىت ُٞب٣ى . الؿُولت ألامبضأ الؿىٍو

 نو٫ الى  جى٣ؿممٗٓم خؿاباث املحزاهُت املالُت املداؾبُت مداٞٓت ٖلى جغجُبها ٣ِٞ، ألابظل٪ 

: ٢ؿمحن

ت ألااملاصًت ألااملالُت باإلياٞت ٖلى ٢ُم زابخت حضًضة أَمها  -  ال٣ُم الثابخت ألاجًم الخثبُخاث املٗىٍو

 مسؼألان  مان ألاالؼباتً املك٩و٥ ٞيهم، 

 .ألا٢ؿم  ال٣ُم املخضاألالت ألاالتي جًم ٧ل مً ٢ُم الاؾخٛال٫، ٢ُم الخضاألا٫ ألاال٣ُم الجاَؼة -

مـ الخٗضًل الخؿاباث الغتِؿُت الخالُت  :ألٍا
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ت   الى ٢ؿمحن :  مٗالجت املسؼألاهاث/  1  :ج٣ؿم   خؿب مبضأ الؿُولت ألاالؿىٍو

 َو مسؼألان  صوى الظي ًًمً للمئؾؿت الاؾخمغاع في وكاَها بك٩ل (الضاتم)مسؼألان  مان  -

و اخخُاٍ لخؤزغ ٖاصي صألان   الخو٠٢ خُث أن مضة ب٣اته جدذ خُاػة املئؾؿت جٟو١ الؿىت، ألَا

ً باملسؼألاهاث بؿبب الٓغألاٝ الخاعحُت دضص الخمٍو  لهظا ًغبِ مسؼألان  مان بال٣ُم الثابخت، ألٍا

ً املسؼألان  ٣ا لخاالث ٖمل جمٍو ً )املؿحر املالي ٢ُمخه ألٞا ُٟت الخمٍو  (بمؿاٖضة ألْا

و املؿخٗمل  (باقي املسؼألان )املسؼألان املخضاألا٫ أألا املخظبظب  - ٣ا خالت املئؾؿت ألَا ألاالظي ًخٛحر ألٞا

 .في الضألاعة الٗاصًت لهظا ًغبِ بال٣ُم املخضاألالت يمً ٢ُم الاؾخٛال٫

 :مثاو ثطبيلي

ت مً الٗىانغ Xجخ٩ون املسؼألاهاث في املئؾؿت   ألاامل٣ُضة في املحزاهُت املالُت املداؾبُت في  نو٫ الجاٍع

 :الخالُت

 مً مواص  ألالُت ، ٢م بمٗالجت %20 ٖلما أهه خضصث وؿبت مسؼألان  مان في املئؾؿت ب  -

 خؿاباث املسؼألان

 املسؼألاهاث

 املواص  ألالُت

 املىخجاث الخامت

 

65.000 

82.000 

 :الحل

 :معالجة اإلاخصوهات

   ٌسجل يمً ال٣ُم الثابخت الجضًضة13.000(  =  65.000 ) %20= مسؼألان  مان 

 (ٌسجل يمً ٢ُم الاؾخٛال٫ ): املسؼألان املخضاألا٫ مخ٩ون مً

 52.000 =  13.000 – 65.000=   مسؼألان  مان –٢ُمت املسؼألان =  مواص أألالُت 

 82.000= مىخجاث جامت 

٣ا ملخُلباث اٖاصة حٗضًل املحزاهُت املالُت ٞبهه ؾِخم:  مٗالجت خؿاباث الؼباتً/ 2  :ألٞا



1ثطبيلات في الححليل اإلاالي : مطبىعة جامعية بىشيدي طعاد.د   

 

 
22 

 عبِ الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم  بال٣ُم الثابخت الجضًضة  -

 (٢ُض الخد٤ُ٣ )عبِ باقي خؿاباث الؼباتً ألاالخؿاباث امللخ٣ت له ب٣ُم الخضاألا٫  -

 :مثاو ثطبيلي

ت  ًٓهغ خؿاباث الؼباتً ألاالخؿاباث امللخ٣ت له في املحزاهُت إلخضى املئؾؿاث في ٢ؿم  نو٫ الجاٍع

 :ٖلى الك٩ل الخالي

 240.000 الؼباتً ألاالخؿاباث امللخ٣ت له

  ألان ٢60.000م بمٗالجت الؼباتً ٖلما أن الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم ًمثل  -

 : الحل

 :معالجة الصبائً

خم حسجُلها يمً ال٣ُم الثابخت الجضًضة60.000= الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم  -   ألٍا

  جب٣ى يمً ال٣ُم املخضاألالت في ٢ؿم ٢ُم ٢ُض 180.000 =  60.000 – 240.000= باقي الؼباتً  -

 الخد٤ُ٣

 : حٗضًل ٖىانغ الخهوم/ 2

خحن،  ألالى جمثل ت ألاهمحز بحن مجمٖو  جغجب ٖىانغ الخهوم ٖلى أؾاؽ مبضأ الاؾخد٣ا٢ُت ألامبضأ الؿىٍو

لت  حل موا٫ الضاتمت   ألاالثاهُت الضًون ٢هحرة  حل ألااملخ٩وهت مً أموا٫ الخانت ألاالضًون ٍَو

مـ الخٗضًل الٗىانغ  ٣ا لظل٪ مٗٓم ٖىانغ الخهوم ٖلى جغجُبها املوحوص في املحزاهُت، ألٍا جدخٟٔ ألٞا

 :الخالُت

ت لدؿضًض : ال٣غألاى البى٨ُت ألااملالُت/ 1 لت  حل جضٞ٘ املئؾؿت أ٢ؿاَا ؾىٍو حٗخبر َظٍ الضًون ٍَو

َظٍ الضًون لهظا ًخم حسجُل جل٪  ٢ؿاٍ في ٞؿم الضًون ٢هحرة  حل ألاباقي الضًون جب٣ى يمً 

لت  حل  .٢ؿم الضًون ٍَو

٣ا لخاالث الخؿاتغ  ألاممثلت في زالزت خاالث/ 2 باء حٗالج ألٞا  :مئألاهت ٖ 
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ألاهي جل٪ املئألاهت التي سجلذ لخُُٛت خضر ماض ي ألاخاالث مئ٦ضة : مئألاهت مبرعة ٢هحرة  حل -

 الخضألار في املضى ال٣هحر

لت  حل - ل: مئألاهت مبرعة ٍَو  ألاهي جل٪ املئألاهت التي سجلذ لخُُٛت خضر في املضى الٍُو

غ لهظٍ املئألاهت ٞبهه ؾ٣ُوم بًم َظٍ :  مئألاهت ٚحر مبرع - اطا جؤ٦ض للمدلل املالي ٖضم ألاحوص جبًر

بت ٖلى املئألاهت ٚحر املبرعة  ا عبذ احمالي )املئألاهت الى الاخخُاَاث بٗض صٞ٘ الًٍغ  (باٖخباَع

٣ا ل٣غاع جوػَ٘ :  هدُجت الؿىت املالُت/ 3 الى الٗما٫ أألا الكغ٧اء،  (٢غاع اصاعي  )حٗالج الىدُجت الهاُٞت ألٞا

 الى هخاتج ٢ُض الخوػَ٘ (في خالت ٖضم ألاحوص ال٣غاع )أألا جغخل مً حضًض 

 :مثا٫ جُب٣ُي

 في مضة %40املُُٗاث الخانت بىدُجت الؿىت املالُت الهاُٞت، جٓهغ أن املئؾؿت ؾخ٣وم بخوػَ٘ وؿبت 

  أقهغ ٖلى الكغ٧اء، ألاالباقي ًغخل مً حضًض3أ٢هاَا 

 70.000 هدُجت الؿىت املالُت الهاُٞت

 :الخل

 مٗالجت الىدُجت الهاُٞت -

  28.000(  = 70.000 ) 0.4=  الكغ٧اء 

 ؾِخم حسجُل الكغ٧اء يمً الضًون ٢هحرة  حل باٖخباٍع ٌؿضص في ا٢ل مً ؾىت

   حسجل يمً  موا٫ الخانت42.000  =  28.000 – 70.000=             هخاتج ٢ُض الخوػَ٘ 

٤ الكغألاٍ املالُت ختى جهبذ م٨ُٟتبٗض مٗالجت  ألاحٗضًل ٖىانغ املحزاهُت، ل املحزاهُت ألٞا م٘   ؾِخم جدٍو

 ، ألن املحزاهُت املالُت ما هي اال ٖباعة ًٖ محزاهُت مداؾبُت مٗضلت في ٩َُلها، مً املاليمخُلباث الخدلُل

بحن الك٩ل الخالي ٖىانغ املحزاهُت املالُت الجضًضة  : (املٗضلت )خُث الخجمُ٘ ألااٖاصة الخوػَ٘، ألٍا

 الخصىم ألاألاىو 

: الثابحة (الليم )ألاألاىو 

ت  الخثبُخاث املٗىٍو

  املاصًت الخثبُخاث

: ألامىاو الدائمة

 موا٫ الخانت 

لت  الضًون املخوؾُت ألا ٍَو
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 املالُت الخثبُخاث

 ٖىانغ زابخت حضًضة

 :اإلاحداولة (الليم )ألاألاىو 

٢ُم الاؾخٛال٫  

 (ٚحر حاَؼة )٢ُم الخضاألا٫ 

 (الى٣ضًت )٢ُم حاَؼة 

  حل

 

 الدًىن كصيرة ألاجل

 طلظلة ألاعماو الحطبيلية

ً  ألا٫   :الخمٍغ

 مسخهت في نىاٖت الهٟاتذ املٗضهُت، سجلذ بُاهاتها املداؾبُت الخؿاباث الخالُت لؿىت Xالكغ٦ت 

: ، ٧الخالي2017

ت 285.200= الخثبُخاث املاصًت   55.000=  ، الخثبُخاث املالُت 17.500= ، الخثبُخاث املٗىٍو

 65.000=  ، البى٪ 30.000=   ، أألاعا١ ال٣بٌ 76.000= ، الؼباتً 98.500= املسؼألاهاث

  80.200=  ، هدُجت الؿىت املالُت الهاُٞت 345.200=  موا٫ الخانت 

ت  ت 102.000= الخهوم ٚحر الجاٍع   99.800=  ، الخهوم الجاٍع

٤ املٗلوماث إلاياُٞت الخالُت:  ؾئلت : اٖضاص املحزاهُت املالُت م٘ اْهاع الخٗضًالث الالػمت لظل٪، ألٞا

مً احمالي املسؼألاهاث % 20املسؼألان الضاتم جمثل / 1

ً جمثل َظٍ الؿىضاث / 2 مً % ٢25غعث املئؾؿت اؾترحإ زمـ ؾىضاث املؿاَمت زال٫ قهٍغ

 قهغا 19صج ال ًخم جدهُلها اال بٗض ٢15.300ُمخه  مالُت، أما الؼباتً ُٞوحض ما.ث

ٖلى الكغ٧اء  في مضة زالزت أقهغ ، ألاالباقي ًًم  % 30: هدُجت الضألاعة جوػٕ ٖلى الك٩ل الخالي/ 3

 .لالخخُاَاث

ً  ألا٫   :خل الخمٍغ

  13/12/2017بىاء املحزاهُت املالُت املداؾبُت في 
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١ املداؾبُت الهاُٞت الخهوم  ١ املداؾبُت الهاُٞت  نو٫ 

ت   نو٫ ٚحر الجاٍع

ت .ث مٗىٍو

ماصًت  .ث

مالُت  . ث

ت   نو٫ الجاٍع

املسؼألاهاث  

الؼباتً  

أألاعا١ ال٣بٌ 

البى٪ 

 

17.500 

285.200 

55.000 

 

98.500 

76.000 

30.000 

65.000 

 موا٫ الخانت  

هدُجت الؿىت املالُت 

الهاُٞت 

ت  الخهوم ٚحر الجاٍع

ت  الخهوم الجاٍع

 

 

345.200 

80.200 

 

102.000 

99.800 

 

 627.200املجمٕو  627.200املجمٕو 

 مٗالجت املٗلوماث: 

  ٌسجل يمً ال٣ُم الثابخت19.700( =  98.500 *)0.2=مسؼألان  مان / 1

  78.800 = 19.700 – 98.500 = (ٌسجل يمً ٢ؿم الاؾخٛال٫ )املسؼألان املخضاألا٫ 

 13.750( = 55.000 ) %25= ؾىضاث املؿاَمت /  2

    ج٣ُض في ٢ؿم ٢ُم الخضاألا٫ 2750( = 13.750* )5/1=  ؾىضاث املؿاَمت املؿترحٗت 

 (مالُت. ث )  جب٣ى في أنلها 11.000 = 2750 – 13.750=  باقي الؿىضاث املؿاَمت 

   حسجل في ال٣ُم الثابخت15.300=  الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم /  3

  جب٣ى يمً ٢ُم الخضاألا٫ 60.700 =  15.300 – 76.000=  باقي الؼباتً 

 :  جوػٕ ٧الخالي80.200=  هدُجت الضألاعة الهاُٞت / 4

   ج٣ُض في ٢ؿم الضًون ٢هحرة  حل24.060(  = 80.200 *)0.3= الكغ٧اء 

    جًم الى   موا٫ الخانت56.140 = 24.060 – 80.200= الاخخُاَاث 

  2017اٖضاص املحزاهُت املالُت الجضًضة املٗضلت لؿىت 

 املبالٜ الخهوم املبالٜ  نو٫ 

 ال٣ُم الثابخت

ت. ث  املٗىٍو

389.950 

17.500 

  موا٫ الضاتمت

  موا٫ الخانت 

503.340 

401.340 
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 املاصًت. ث

 املالُت . ث

 ٢ُم زابخت حضًضة

 ال٣ُم املخضاألالت

 ٢ُم الاؾخٛال٫

 ٢ُم الخضاألا٫ 

 ال٣ُم الجاَؼة

285.200 

52.250 

35.000 

237.250 

78.800 

93.450 

65.000 

لت  حل  الضًون ٍَو

 

 الضًون ٢هحرة  حل

102.000 

 

123.860 

 627.200 املجمٕو 627.200 املجمٕو

: الحمسيً الثاوي

٣ت 31/12/2018املحزاهُت املداؾبُت في ٢ضمذ ل٪ بُاهاث   ملئؾؿت مسخهت في ٢ُإ الُٛاع  ألااملٞغ

 :بمٗلوماث اياُٞت ٧الخالي

١ املداؾبُت  نو٫ 

إلاحمالُت 

١ املداؾبُت الاَخال٧اث 

الهاُٞت 

املداؾبُت  ١الخهوم  

الهُٟت  

ت    نو٫ ٚحر الجاٍع

أعاض ي 

البىاءاث 

مٗضاث ألاأصألااث 

مٗضاث الى٣ل  

الم آلالي  مٗضاث إلٖا

ت    نو٫ الجاٍع

مواص ألالواػم 

ىاث أزغى  جمٍو

املىخج الخام 

الؼباتً 

أألاعا١ ال٣بٌ 

البى٪ 

الهىضألا١ 

 

1.850.500 

1.620.000 

1.000.000 

480.500 

600.400 

 

900.000 

350.000 

820.800 

600.000 

350.000 

400.000 

650.000 

 

450.500 

620.000 

150.000 

120.500 

100.400 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

4.110.000 

1.400.000 

1.000.000 

850.000 

360.000 

500.000 

4.070.800 

900.000 

350.000 

820.800 

600.000 

350.000 

400.000 

650.000 

 موا٫ الخانت  

الخانت  عإألاؽ  موا٫

الاخخُاَاث 

باء   مئألاهت ٖ 

 إلاحمالُتالىدُجت 

ت   الخهوم ٚحر الجاٍع

الضًون املالُت 

موعصألا الخثبُخاث 

ت  الخهوم الجاٍع

موعصألا املسؼألاهاث 

أألاعا١ الضٞ٘ 

  الًغاتب ٖلى  عباح

5.196.300 

3.200.000 

730.300 

650.000 

616.000 

1.240.000 

860.000 

380.000 

1.744.500 

980.500 

500.000 

264.000 

 8.180.800املجمٕو  8.180.800 1.441.400                      9 . 622. 200 املجمٕو 
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٢امذ املئؾؿت ببٖاصة ج٣ُُم بٌٗ الخثبُخاث ٞوحضث أن البىاءاث أنبدذ ٢ُمتها الخ٣ُ٣ُت /1

ًٖ ٢ُمتها املداؾبُت الهاُٞت، أما % 15 ، ٦ما اعجٟٗذ مٗضاث الى٣ل بيؿبت 1.240.000حؿاألاي 

الم آلالي ٣ٞض اهسًٟذ ب٣ُمت   120.000مٗضاث إلٖا

ت اليكاٍ بـــــ /  2 مً % 5مً املواص ألالواػم ألا% 20جم ج٣ضًغ املسؼألان  صوى الظي ًًمً اؾخمغاٍع

ىاث أزغى  . جمٍو

 12/03/2018 الى ٚاًت  180.200جم اٖالم املئؾؿت مً أخض الؼباتً في جمضًض صًىه الظي ٌؿاألاي    / 3

باء ٢ؿمذ الى / 4  قهغا ، أما 16 مئألاهت مبرعة  حُٛي أٖما٫ جغمُمُت جضٞ٘ زال٫ 410.500: مئألاهت ٖ 

غ  الباقي ٞهو بضألان جبًر

بت  )ٖلى الكغ٧اء، ألاالباقي الى هخاتج ٢ُض الخوػَ٘  % 35:  جوػٕ الىدُجت الهاُٞت الى / 5 %(. 30الًٍغ

 طئلةألا

٣ا للمٗلوماث الواعصةاحغاء الخٗضًالث الالػمت  -1  لٗىانغ املحزاهُت ألٞا

  2016لؿىت  الجضًضة املٗضلت اٖضاص املحزاهُت املالُت  -2

ً الثاوي  :خل الخمٍغ

 :مٗالجت املٗلوماث -1

  1.000.000= ١ م م : البىاءاث :    ج٣ُُم الخثبُخاث/ 1

  240.000+ =                          1.240.000١=                                                            ١ ح 

  360.000= ١ م م :  مٗضاث الى٣ل 

 =  54.000 + 360.000= ١ ح    54.000( = 360.000 * ) 0.15+ =                            ١

414.000  

الم آلالي    500.000=١ م م :  مٗضاث الٖا

  380.000 =  120.000 – 500.000=                       ١ ح 120.000- =                                   ١

  197.500 = 17.500 +180.000( = 350.000 * ) 0.05( + 900.000* )0.2= مسؼألان  مان / 2

  (٢ُم الاؾخٛال٫): مسؼألان املخضاألا٫ 
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 720.000 = 180.000 – 900.000= مواص أألالُت 

ىاث أزغى    332.500 =  17.500 – 350.000= جمٍو

  820.800=  مىخوج الخام 

   حسجل يمً ٢ُم الثابخت الجضًضة180.200= ػباتً مك٩و٥ ٞيهم / 3

   جب٣ى في ٢ُم الخضاألا٫ 419.800  =  180.200 – 600.000= الؼباتً 

باء /  4   650.000= مئألاهاث ٖ 

لت  حل  لت  حل )  410.500= مئألاهت مبرعة ٍَو  (حسجل في ٢ؿم الضًون ٍَو

  239.500 = 410.500 – 650.000= مئألاهت ٚحر مبرعة 

بت ٖلى املئألاهت ٚحر مبرعة     حسجل في الضًون ١ أ71.850( =  239.500 * ) 0.3= الًٍغ

  167.650 = 71.850 – 239.500= املئألاهت املوحهت لالخخُاَاث 

  616.000= الىدُجت الهاُٞت / 5

   حسجل يمً الضًون ٢هحرة  حل215.600(  =  616.000* ) 0.35= الكغ٧اء 

  400.400 =  215.600 – 616.000= هخاتج ٢ُض الخوػَ٘ 

  174.000 ( =120.000 ) – ( 54.000 + 240.000)- = مجمٕو ١+ - مجمٕو ١= ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ / 6

 :2016اٖضاص املحزاهُت املالُت الجضًضة لؿىت  -2

 املبالٜ الخهوم املبالٜ  نو٫ 

 ال٣ُم الثابخت

أعاض ي 

البىاءاث 

مٗضاث ألاأصألااث 

مٗضاث الى٣ل  

الم آلالي  مٗضاث إلٖا

 مسؼألان  مان

 الؼباتً مك٩و٥ ٞيهم

4.661.700 

1.400.000 

1.240.000 

850.000 

414.000 

380.000  

197.500  

180.200 

  موا٫ الضاتمت

 موا٫ الخانت  

الخانت  عإألاؽ  موا٫

الاخخُاَاث 

 هخاتج ٢ُض الخوػَ٘

 ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ

لت  حل  الضًون ٍَو

الضًون املالُت 

6.322.850 

4.672.350 

3.200.000 

897.950 

400.400 

174.000 

1.650.500 

860.000 
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 ل٣ُم املخضاألالتا

 ٢ُم الاؾخٛال٫

مواص ألالواػم 

ىاث أزغى  جمٍو

املىخج الخام 

 ٢ُم  ٢ُض الخضاألا٫ 

الؼباتً 

أألاعا١ ال٣بٌ 

 ال٣ُم الجاَؼة

البى٪ 

 الهىضألا١ 

3.693.100 

1.873.300 

720.000 

332.500 

820.800  

769.800 

419.800 

350.000 

1.050.000 

400.000 

650.000 

 مئألاهت مبرعة ٍ أ

موعصألا الخثبُخاث 

ت  الخهوم الجاٍع

موعصألا املسؼألاهاث 

أألاعا١ الضٞ٘ 

 الكغ٧اء

 الًغاتب ٖلى  عباح

 الًغاتب ٖلى املئألاهت ٙ م

410.500 

380.000 

2.031.950 

980.500 

500.000 

215.600 

264.000 

71.850 

 8.354.800 املجمٕو 8.354.800 املجمٕو
 

 :الحمسيً الثالث

ش  اء بخاٍع ٤ باملٗلوماث 31/12/2013الجضألا٫ أصهاٍ ًبحن املحزاهُت املداؾبُت لكغ٦ت الٞو ، ألا املٞغ

: إلاياُٞت الخالي

صج، مٗضاث 40.000صج، مٗضاث ألاأصألااث 60.000بغماحُاث املٗلوماجُت : ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت ل٩ل مً-1

صج 17.000صج ألاججهحزاث امل٨خب 66.000الى٣ل 

صج مً املواص ألااللواػم 50.000خضص مسؼألان  مان ب .2

صج ال جدهل اال بٗض ؾىت ألاهه٠ 9800مً بحن الؼباتً مبلٜ .3

% 8جم زهم هه٠ أألاعا١ ال٣بٌ بمٗض٫ ٞاتضة .4

باء.5 : ُٞما ًسو مئألاهاث ٖ 

 صج ؾٝو جضٞ٘ زال٫ قهٍغ6.200ًمئألاهت مبرعة ب٣ُمت  -

 قهغ 14صج ؾٝو جضٞ٘ زال٫ 3.500مئألاهت مبرعة ب٣ُمت  -

 أقهغ ال٣اصمت 4صج الى موعصألا الخثبُخاث زال٫ ٢12.000غعث املئؾؿت صٞ٘ مبلٜ .6
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ً الخسهُو 9مً الىدُجت الهاُٞت ًوػٕ ٖلى الٗما٫ زال٫ % 40. 7 مٗض٫  ) أقهغ ال٣اصمت ألاالباقي َع

بت  %(. 30= الًٍغ

املبالٜ الخهوم املبالٜ  نو٫ 

ألاألاىو غير الجازية 

ت . ث مٗىٍو

بغمجُاث املٗلوماجُت ألاقابهها 

ت أزغى  املدل )ث مٗىٍو

 (الخجاعي 

 (الُٗيُت ) املاصًت. ث

مٗضاث ألاأصألااث 

مٗضاث الى٣ل 

ججهحزاث م٨خب 

املالُت . ث

 ٠ُ ؾىضاث الخْو

ألاألاىو الجازية 

بًاث٘ 

مواص ألالواػم 

الؼباتً 

الؿىضاث الواحب جدهُلها 

البى٪ 

الهىضألا١ 

 

 

56.000 

6.400 

 

36.000 

60.000 

17.600 

 

17.000 

 

51.200 

60.000 

24.800 

6.400 

14.400 

7.200 

ألامىاو الخاألاة 

عأؽ املا٫ الخام 

اخخُاَاث 

مئألاهت الخ٩ال٠ُ 

الىدُجت الهاُٞت 

الخصىم غير الجازية 

موعصألا الخثبُخاث 

لت  حل  صًون أزغى ٍَو

الخصىم الجازية 

موعصألا املسؼألاهاث ألا الخضماث 

صًون أزغى ٢هحرة  حل 

الؿىضاث الواحب صٞٗها 

مهاٍع٠ مالُت 

 

 

 

160.000 

24.000 

19.200 

16.000 

 

42.000 

24.400 

 

8.480 

34.200 

14.020 

15.300 

 

 357.600املجمٕو  357.600املجمٕو 

: الحل

: معالجة اإلاعىمات.1

 4000= م .م.١– ح .١ = + ١⇐ 60.000= ح . ، 56.000١= م .م.١: بغمجُاث املٗلوماجُت- 

 4000 = + ١⇐ 40.000= ح .، 36.000١= م .م.١: مٗضاث ألاأصألااث- 

 6000 = + ١⇐ 66.000= ح .، 60.000١= م .م.١: مٗضاث الى٣ل- 

 600 = + ١⇐ 17.000= ح .، 17.600١= م .م.١: ججهحزاث امل٨خب- 
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 (ال٣ُم الثابخت ) ًضمج يمً  الخثبُخاث املاصًت ⇐ 50.000= مسؼألان  مان - 

  51.200= بًاٖت : (ٌسجل في ٢ُم الاؾخٛال٫  )املسؼألان املخضاألا٫ 

 10.000 = 50.000 – 60.000= مسؼألان  مان – ال٣ُمت ال٩لُت = مواص ألالواػم 

  (حسجل يمً الخثبُخاث املالُت  ) 9.800= الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم - 

 (٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣ ) ًب٣ى في أنله 15.000 = 9800 – 24800= الباقي 

 256= 3200 * 0.08 = -م ، ١.م. 3200١( = 6400 ) 0.5= أألاعا١ ال٣بٌ املسهومت - 

 (حسجل في ال٣ُم الجاَؼة) 2944= 256 – 3200 = -١– م .م.١= ح ألألاعا١ ال٣بٌ املسهومت. ١⇐

 (حسجل يمً ٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣  ) 3200 = 3200 – 6400= الباقي 

باء-    الضًون ٢هحرة  حل ⇐ 6200= أ .مئألاهت مبرعة ١ : مئألاهاث ٖ 

لت  حل ⇐ 3500= أ . مئألاهت مبرعة ٍ-   الضًون ٍَو

بُت ٖلى ⇐ 9500( = 3500 + 6200 – )19200= مئألاهت ٚحر مبرعة -                                          الًٍغ

 6650=2850-9500=  ، مئألاهت موحهت لالخخُاٍ 2850  = 9500* 03= املئألاهتٙ م 

 (حسجل في الضًون ٢هحرة  حل ) 12.000= أ .موعصألا الخثبُخاث ١- 

لت  حل )  30.000 = 12.000 – 42.000= الباقي   (جب٣ى يمً الضًون ٍَو

 (حسجل في الضًون ٢هحرة  حل ) 6400 = 16.000 * 0.4= الٗما٫ - 

ً الخسهُو   (حسجل في  موا٫ الخانت ) 9600 = 6400 – 16000= هدُجت َع

حسجل  ) 13144( =256 + 600( – ) 6000 + 4000+ 4000= )-  ١∑ - + ١ ∑= ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ - 

 (يمً  موا٫ الخانت

 :31/12/2013اٖضاص املحزاهُت املالُت في -2
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املبالٜ  الخهوم املبالٜ   نو٫ 

: الليم الثابحة

بغمجُاث املٗلوماجُت 

ت أزغى . ث مٗىٍو

مٗضاث ألاأصألااث 

مٗضاث الى٣ل 

ججهحزاث م٨خب 

مسؼألان  مان 

 ٠ُ ؾىضاث الخْو

الؼباتً املك٨ؼ٥ ٞيهم 

الليم اإلاحداولة 

٢ُم الاؾخٛال٫ 

بًاث٘ 

مواص ألالواػم 

٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣ 

الؼباتً 

أألاعا١ ال٣بٌ 

ال٣ُم الجاَؼة 

أألاعا١ ال٣بٌ املسهومت 

البى٪  

الهىضألا١ 

266.800 

60.000 

6400 

40.000 

66.000 

17.000 

50.000 

17.600 

9.800 

103.944 

61.200 

51.200 

10.000 

18.200 

15.000 

3.200 

24.544 

2.944 

14.400 

7.200 

ألامىاو الدائمة 

:  موا٫ الخانت

عأؽ املا٫ الخام 

اخخُاَاث 

مئألاهت موحهت لالخخُاٍ 

ً الخسهبو  هدُجت َع

ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ 

لت  حل  الضًون ٍَو

أ . موعصألا الخثبُخاث ٍ 

أ . مئألاهت مبرعة ٍ 

أ . صًون أزغى ٍ 

الدًىن كصيرة ألاجل 

أ . موعصألا الخثبُخاث ١ 

موعصألا املسؼألاهاث ألاالخضماث 

ا . مئألاهت مبرعة ١ 

صًون أزغى ٢هحرة احل 

أألاعا١ الضٞ٘ 

الٗما٫ 

بت ٖلى املئألاهت ٚحر  الًٍغ

املبرعة 

مهاٍع٠ مالُت 

271.294 

213.394 

160.000 

24.000 

6.650 

9.600 

13.144 

57.900 

30.000 

3.500 

24.400 

99.450 

12.000 

8.480 

6.200 

34.200 

14.020 

6.400 

2.850 

15.300 

 370.744املجمٕو  370.744املجمٕو 
 

 مإشسات الحىاشن اإلااليثحليل  اإلايزاهية اإلاالية بىاططة  -3

لخخم٨ً املئؾؿت مً مماعؾت وكاَها بهوعة حُضة، ًجب أن جخمل٪ ٖلى بٌٗ  نو٫ التي 

٤ مواعص بدوػة  ل َظٍ  نو٫ ٩ًون ًٖ ٍَغ لت ألا التي جضعى بال٣ُم الثابخت جمٍو حؿخسضمها لٟترة ٍَو

لت ألا هي  موا٫ الضاتمت، مً َظا املىُل٤ ْهغث ٨ٞغة املئقغ املالي  بٗض أن ٣ًوم .املئؾؿت لٟترة ٍَو

املدلل املالي بهُاٚت املحزاهُت، ألاطل٪ ببحغاء حٗضًالث ٖلى مسخل٠ ٖىانغ  نو٫ ألا الخهوم، خُث 

خماص ٖلى مئقغاث حٗٝغ بمئقغاث الخواػن  ًبضأ بالضعاؾت ألاجدلُل الويُٗت املالُت للمئؾؿت، بااٖل

 : املالي ألااملخمثلت في
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  : عأؽ املا٫ الٗامل الهافي أألا الضاتغ -3-1

ؿمى ٦ظل٪  ٌٗخبر مً بحن املئقغاث  ؾاؾُت التي حؿخٗحن بها املئؾؿت في ابغاػ جواػجها املالي ألَا

َامل أمً املئؾؿت، ًٓهغ عأؽ املا٫ م٣ضاع ما جدخاٍ به املئؾؿت للٓغألاٝ الُاعتت التي ٢ض جواحهها 

املخضاألالت ٦خو٠٢ خغ٦ت بٌٗ  ( نو٫  )ألااملمثلت في حموص بٌٗ الٗىانغ ًٖ الخغ٦ت مً ال٣ُم 

املسؼألاهاث أألا حٗؿغ جدهُل بٌٗ الخ٣و١ ٞخخدو٫ الى ٢ُم زابخت ألا بظل٪ ج٩ون املئؾؿت ٢ض َُؤث 

 . لظل٪ أموالا صاتمت لخُُٛتها ٦ما أجهها جداٞٔ ٖلى مالتمت بحن ؾُولت  نو٫ ألااؾخد٣ا٢ُت الخهوم

ٟه ٖلى أهه  ٍغ لها " ًم٨ً حٍٗغ مُٗاع ٣ًِـ صعحت ز٣ت املئؾؿت أزىاء حٗاملها م٘ املدُِ الخاعجي ملا ًٞو

مً َامل أمان لضاتنها في  حل ال٣هحر صألان اللجوء للمواعص املالُت، ألا َو ًمثل ٞاتٌ  موا٫ الضاتمت 

ل  موا٫ املخضاألالت   . 1"ٖلى  نو٫ الثابخت بمٗنى  زغ َو حؼء مً  موا٫ الضاتمت املوحهت لخمٍو

: ًدؿب عأؽ املا٫ الٗامل  بُغ٢خحن

 الليم الثابحة– ألامىاو الدائمة : مً أٖلى املحزاهُت

الدًىن كصيرة ألاجل – الليم اإلاحداولة  : مً أؾٟل املحزاهُت

 

 V Fالليم الثابحة 

 

 C Pألامىاو الدائمة 

Fr Fr 

 DCTالضًون ٢هحرة  حل  VCالليم اإلاحداولة 

ال ًسلو مً ج٩لٟت، ٞاألموا٫ الضاتمت مغجٟٗت  (Fr)ان اخخُاٍ املئؾؿت بغأؽ املا٫ الٗامل الهافي 

خمثل في الغبذ،  ٠ُ أموالهم ألٍا الخ٩لٟت، ٞبطا ٧اهذ أموا٫ زانت  ٞبن أصخابها ًيخٓغألان م٣ابال ًٖ جْو

ألااطا ٧اهذ ٢غألايا َولُت  حل ًيخٓغألان م٣ابل طل٪ ٞاتضة، لظل٪ لجوء املئؾؿت الى  موا٫ الضاتمت 

                                                           
 . 312-310 ، م 1991مىحر ابغاَُم َىضي، الاصاعة املالُت، مضزل جدلُلي مٗانغ،امل٨خب الٗغبي الخضًث،مهغ،   1
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٩ًون مً أحل ا٢خىاء اؾدثماعاث مىخجت ألا لِـ مل٣ابلت أنو٫ حامضة ألا ٖلُه ًجب ٖلى املئؾؿت 

امل الخُغ (Fr)الاخخٟاّ بؤصوى عأؽ املا٫ الٗامل . 1ًٟو١ ٖامل الخ٩لٟت ألٖا

: الخاالث املم٨ىت لغأؽ املا٫ الٗامل جخمثل في

ل،  <0FR مىجنعأؽ املا٫ الٗامل الهافي / أ  ٌكحر َظا الى أن املئؾؿت مخواػهت مالُا ٖلى املضى الٍُو

لت املضى باؾخسضام مواعصَا  ل اخخُاحاتها الٍُو ألاخؿب َظا املئقغ ٞان املئؾؿت جم٨ىذ مً جمٍو

ظا ما  ل الاخخُاحاث املالُت املخب٣ُت ، ألَا لت املضى، ألاخ٣٣ذ ٞاتٌ مالي ًم٨ً اؾخسضامه في جمٍو الٍُو

 .ٌكحر الى جواػن في اله٩ُل املالي للمئؾؿت

في َظٍ الخالت حُٛي  موا٫ الضاتمت  نو٫ الثابخت ٣ِٞ  FR =0 معدومعأؽ املا٫ الٗامل الهافي / ب 

٤ ال٣غألاى ال٣هحرة  حل، ٞهظٍ الويُٗت ال جدُذ أي يمان  ، أما  نو٫ املخضاألالت ٞخُٛى ًٖ ٍَغ

لي في املؿخ٣بل بمٗنى الخواػن املالي  صوى، ألاجترحم َظٍ  . الخالت الويُٗت الهٗبت للمئؾؿت جمٍو

ل FR<0طالنعأؽ املا٫ الٗامل الهافي / حـ  في َظٍ الخالت ٌٗنى أن املئؾؿت عجؼث ًٖ جمٍو

اؾدثماعاتها ألاباقي الاخخُاحاث املالُت باؾخسضام مواعصَا املالُت الضاتمت، ألا بالخالي ٞهي بداحت الى ج٣لُو 

مؿخوى اؾدثماعاتها الى الخض الظي ًخوا٤ٞ م٘ مواعصَا املالُت الضاتمت 

 : Frمٟاَُم أزغى لغأؽ املا٫ الٗامل  -3-1-1

 ألا َو ٖباعة ًٖ مجمٕو خؿاباث ال٣ُم املخضاألالت ًمثل ال٨خلت املالُت : عأؽ املا٫ الٗامل إلاحمالي

 (٢ُم الاؾخٛال٫، ٢ُم الخضاألا٫، ألاال٣ُم الجاَؼة )صاتمت الخغ٦ت ألا التي جًم زالزت ٖىانغ 

 ال٣ُم الثابخت–  موا٫ الخانت :  عأؽ املا٫ الٗامل الخام 

 ألا َو طل٪ الجؼء مً عأؽ املا٫ الٗامل املمو٫ بواؾُت  موا٫ : عأؽ املا٫ الٗامل  حىبي

 عأؽ املا٫ الٗامل الخام– مجمٕو الضًون أألا عأؽ املا٫ الٗامل إلاحمالي : الخاعحُت،  ٌؿاألاي 

 (الضاتغ )حٛحراث عأؽ املا٫ الٗامل  -3-1-2
                                                           

1
 (بتصرف ) 32، ص 2004  مبارك لسلوس، التسيير المالي، ديوان المطبوعات الجامعية  
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ان الخٛحراث الضازلُت لغأؽ املا٫ الٗامل جغح٘ أؾاؾا الى ؾُاؾت املئؾؿت في جوػَ٘  عباح 

٘ مً عأؽ املا٫ الٗامل  ٩ٞلما ٧اهذ خهو املئألاهاث ألاالاخخُاَاث مهمت ٧لما ؾاٖض املئؾؿت ٖلى ٞع

: ٦ما ًجب ٖلى املئؾؿت أن جغا٢ب الخٛحراث ال٩اتىت في املسؼألاهاث ألاالى٣ضًت مً بحن َظٍ الٗوامل

ض مبُٗاتها في اله٠ُ : الٗوامل الٟهلُت/ 1 ٧ل مئؾؿت ٞهلُت زانت بها ٞبٌٗ املئؾؿاث جٍؼ

خه صألاعاهه لضى ًجب ٖلى  ض مً ؾٖغ ض مً عأؽ املا٫ الضاتغ ألاجٍؼ اصة جٍؼ ٨ظا، َظٍ الٍؼ ألاأزغى في الغبُ٘ ألَا

. املئؾؿت صعاؾت َظٍ الٗوامل للخٟاّ ٖلى عأؽ ما٫ ٖامل موحب

، الخوؾ٘ أي : الخٛحراث في مؿخوى وكاٍ املئؾؿت/ 2 الٗوامل املئزغة في املسؼألاهاث َا٢ت إلاهخاج، الخىٕو

الاؾدثماع بهٟت ٖامت، ٦ظل٪ جخؤزغ بى٣ضًت املئؾؿت ٞبطا ٧اهذ حٗخمض ٖلى ؾُاؾت الدؿهُل ٞان طل٪ 

ًئزغ ؾلبا ٖلى وكاٍ املئؾؿت 

جخٛحر َظٍ  زحرة باليؿبت للٓغألاٝ الضألاعٍت الخاعحُت ألاالضازلُت : الخٛحراث في أؾٗاع املواص  ألالُت/ 3

٦ما جخؤزغ أؾٗاع الؿل٘ املسخلٟت بالُلب، الؿل٘ املىاٞؿت، الؿل٘ الخباصلُت، .... ٦مك٩ل الخلُب ألاال٣مذ

... الؿل٘ امل٨ملت

ًئصي الى جمضًض أألا ج٣هحر مضة جهٍغ٠ املسؼألاهاث، الخىُٓم إلاصاعي : الخٛحراث في جىُٓم املئؾؿت/ 4

لى ًئزغ ؾلبا  مهم حضا زانت في جؤزحٍر ٖلى عأؽ ما٫ الٗامل مثال بُئ ال٣غاعاث للونو٫ الى ال٣ؿم ٖ 

. ٖلى وكاٍ املئؾؿت

             الاهُال١        ػمت       : جمغ الضألاعة الا٢خهاصًت بمغاخل هي: الخٛحراث في الٓغألاٝ الضألاعٍت/ 5

ت ٦ُجز )الاهخٗاف     الو٢ٝو الا٢خهاصي         (٧ل اؾدثماع حضًض ٖاتضٍ الا٢خهاصي ٌؿاألاي الهٟغ هٍٓغ

. جئزغ الٓغألاٝ الضألاعٍت جؤزحرا مباقغا ٖلى عأؽ ما٫ الٗامل في املئؾؿت. الهبٍو الا٢خهاصي
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ت صألاعان املسؼألان  باإلياٞت الى َظٍ الٗوامل ًخؤزغ عأؽ ما٫ الٗامل بهوعة أؾاؾُت بما ٌؿمى ؾٖغ

ٟه  ترة جهٍغ ت الضألاعان ٦بحرة ٧لما جدهلىا (التي ؾىُغ١ لها بالخٟهُل ُٞما بٗض)ألٞا ، ٩ٞلما ٧اهذ ؾٖغ

ت في املبُٗاث في املئؾؿت ٗت ألا٧لما أُٖخىا ؾٖغ  .ٖلى َا٢ت اهخاحُت في املئؾؿت ؾَغ

   (:BFR)اححياجات زأض اإلااو العامل الصافي -3-2

هم الض٤ُ٢ لضألاعة  لٟهم ٦ُُٟت جدضًض الاخخُاحاث املالُت في املئؾؿت البض مً جدضًض ألٞا

َظٍ  زحرة حٗخبر ع٦حزة أؾاؾُت في َظا الخدلُل، ججم٘ الٗملُاث املغجبُت باألوكُت . الاؾخٛال٫

ً ألا بُ٘)الضألاعٍت للمئؾؿت أي الٗملُاث املغجبُت بضألاعة الاؾخٛال٫  ألاهي جمثل  (قغاء، اهخاج، جسٍؼ

: الضألاعة ال٣هحرة، ًم٨ً حٍٗغ٠ صألاعة الاؾخٛال٫ مً هاخُخحن

حٗٝغ ٖلى أجها قب٨ت الخض٣ٞاث املالُت التي جئمً ؾحرألاعة جباصالث املئؾؿت : مً الىاخُت املالُت -

ل املئؾؿت الى٣وص الى ؾل٘  وان الا٢خهاصًت أي ٧ل الٗملُاث التي جضزل مً ٞترة جدٍو م٘ ٖ 

 .ألازضماث الى ٚاًت اؾترحإ الى٣وص

ت الٗملُاث التي ج٣وم بها املئؾؿت مً أحل بلٙو َضٞها : مً الىاخُت الا٢خهاصًت - هي مجمٖو

 .املمثل في اهخاج الؿل٘ ألاالخضماث مً أحل الخباص٫

: جسخل٠ ٞترة صألاعة الاؾخٛال٫ مً مئؾؿت الى أزغى خؿب

 الخانت باملواص  ألالُت أألا املىخوج النهاثي: مضة الخسٍؼً -

 مضة ؾحرألاعة إلاهخاج -

ت ٨ٖـ : مضة ال٣غألاى املمىوخت للؼباتً - ألاالظي ٩ًون قبه مٗضألام في املئؾؿاث الخجاٍع

املئؾؿاث إلاهخاحُت 

اث                                       املبُٗاث                           املكتًر

 

                       الدؿضًض                                         الخدهُل 

 المخزونات

 حقوق الزبائن
 ديون الموردين

 النقديات
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جمثل طل٪ الجؼء مً  نو٫ الظي ًًمً صألاعة اهُال٢ا مً الك٩ل اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل 

الاؾخٛال٫ في املئؾؿت ألاالتي جخدو٫ في ٧ل صألاعة حضًضة مً الك٩ل املاصي الى الخض٣ٞاث الخ٣ُ٣ُت 

َظٍ  زحرة جخدو٫ الى جض٣ٞاث ماصًت أألا خ٣ُ٣ت في بضاًت  (...بًاٖت، مواص أألالُت، مىخجاث جامت الهى٘)

َو الظي ًسل٤ ما  (املاصًت ألاالى٣ضًت )صألاعة حضًضة، ٞٗضم التزامً بحن َاطًً الهىٟحن مً الخض٣ٞاث 

 .ٌؿمى باالخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل

في اخخُاحاث الضألاعة اؾخثىِىا ال٣ُم الجاَؼة ألجها لم جهبذ في خاحت الى ؾُولت، ألافي مواعص 

خماصاث البى٨ُت ألا٧ل الضًون ٢هحرة  حل التي لم ًب٤ لها مضة ػمىُت مً احل  الضألاعة اؾخثىِىا الٖا

في الخدلُل املالي ٖىضما ج٩ون ٢ُمت اخخُاحاث . الدؿضًض ألابالخالي لم جهبذ موعصا مالُا ٢ابال لالؾخسضام

ً أن َىا٥ مواعص مالُت مخاخت ٞاتًت لم حؿخسضم في صألاعة  عأؽ املا٫ الٗامل ؾالبت ٌٗاب ٖلى املؿحًر

٠ُ اياُٞت جضع أموالا ٖلى املئؾؿت مثال، أألا ػباتً  الاؾخٛال٫ لخوؾُ٘ وكاٍ املئؾؿت، ٦ؿىضاث جْو

اصة ٦ؿب ز٣ت الؼباتً  ُٞٗاب ٖلى  ألااطا ٧اهذ ٢ُمت اخخُاحاث عأؽ املا٫ موحبت . 1الخ.....اياُٞحن لٍؼ

ً، اجهم لم ًبدثوا ٖلى مواعص مالُت ماصام موحوصا ألا املخمثل في ٦بر بٌٗ  يمان الدؿضًض املؿحًر

املسؼألاهاث أألا بٌٗ الخ٣و١، زانت ألاان بٌٗ املواعص املالُت مىسًٟت أألا ختى مىٗضمت الخ٩لٟت 

ت وكاٍ صألاعة الاؾخٛال٫ اصة خغ٦ُت ألاؾٖغ ؿاَم بك٩ل باعػ في ٍػ ألابالخالي ٧لما ٧اهذ اخخُاحاث عأؽ . ألَا

٤ الٗال٢ت  ،2املا٫ الٗامل ج٣ترب مً الهٝغ صلذ ٖلى خؿً حُُٛت الاخخُاحاث باملواعص ألاجدؿب ألٞا

: الخالُت

 (خصىم الخصيىة– الدًىن كصيرة ألاجل  )- (الليم الجاهصة – ألاألاىو اإلاحداولة )

 

 

 

                                                           
1
 34 مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص  

اث الجامُٗت، الجؼاتغ،   2 ُب مل٨ُت، بوقى٣حر مُلوص، الدؿُحر املالي خؿب البرهامج الغؾمي الجضًض، صًوان املُبٖو  52 ،م 2010ٚػ
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:  (Tr)الخصيىة -3-3

ها زال٫ صألاعة  ىت املئؾؿت ٖلى أجها مجمٕو  موا٫ التي ج٩ون جدذ جهٞغ ًم٨ً حٍٗغ٠ زٍؼ

الاؾخٛال٫، ألاحكمل نافي ال٣ُم الجاَؼة أي ما حؿخُُ٘ الخهٝغ ُٞه ٞٗال مً مبالٜ ؾاتلت أن 

ىت أ٦ثر مً الالػم ًجٗل الؿُولت حامضة ٚحر مؿخسضمت في صألاعة الاؾخٛال٫، ألاأن  اخخٟاّ املئؾؿت بسٍؼ

اء ًدغم املئؾؿت مً محزة ٦ؿب مضًىيها، الن املئؾؿاث في الؿو١  الاخخٟاّ بالؿُولت لٛغى الٞو

ض مً الٗمالء بواؾُت حؿهُالث البُ٘ بِىما ه٣و ىت مٗىاٍ أن  جدىاٞـ مً احل ٦ؿب املٍؼ ٢ُمت الخٍؼ

اصة الغبدُت ل٨نها  ٠ُ الؿُولت في صألاعة الاؾخٛال٫ بض٫ اب٣ائها حامضة ألابالخالي ٍػ املئؾؿت ًٞلذ جْو

ىت  اء بالضًون املؿخد٣ت ألا٢ض ًيخج ًٖ َظا جبُٗاث ؾلبُت، ٩ٞلما ٧اهذ الخٍؼ ضخذ باالخخٟاّ بالٞو

٤ بحن  ج٣ترب مً الهٟغ ب٣ُمت موحهت، ألاا٦خٟذ املئؾؿت بالؿُولت الالػمت ٣ِٞ ٧ان حُضا خُث جٞو

ىت ببخضى   الؿُولت الجاَؼة في صألاعة الاؾخٛال٫ ألاحؿضًض املؿخد٣اث التي اه٣ط ى احلها جدؿب الخٍؼ

  : الٗال٢خحن الخالُخحن

 . اححياجات زأض اإلااو العامل– زأض اإلااو العامل = الخصيىة

 (خصىم الخصيىة)الاعحمادات البىىية  –الليم الجاهصة = أو الخصيىة 

: الححليل حاالت الحىاشن وال ثىاشن  -3-4

 ًم٨ً جٟؿحر َظٍ الخالت بؤن عأؽ املا٫ الٗامل ال ًمو٫ الى حؼء مً Tr<0 ألا  BFR>FR: ➀الخالت 

٤  موا٫ الخاعحُت زانت ال٣غألاى البى٨ُت ٢هحرة  اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل ألاالٟغ١ ًمو٫ ًٖ ٍَغ

ىت .  حل، جمثل َظٍ الخالت ٖضم الخواػن املالي ج٨مً في عجؼ في الخٍؼ

ىت ال ًئزغ Tr=0 ألا FR = BFR: ②الخالت   جض٫ ٖلى ألاحوص جواػن مالي أصوى قٍغ الخؤ٦ض أن ُٚاب الخٍؼ

. ٖلى نٗوبت الدؿضًض اججاٍ الٛحر
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ل الاخخُاحاث بغأؽ املا٫ الٗامل <BFR 0 ألا >FR 0:③الخالت   في َظٍ الخالت ال حؿخُُ٘ املئؾؿت جمٍو

. لضى جًُغ الى اللجوء الى ال٣غألاى البى٨ُت ٢هحرة  حل، ما ٌٗغيها الى زُغ اعجٟإ َظٍ الضًون 

 جض٫ الخالت ٖلى ألاحوص جواػن مالي حُض في املضى ال٣هحر خُث حؿخُُ٘ TR>0 ألا  FR > BFR:④الخالت 

املئؾؿت حُُٛت اخخُاحاث صألاعة الاؾخٛال٫ بغأؽ املا٫ الٗامل 

   في َظٍ الخالت ج٩ون مواعص صألاعة الاؾخٛال٫ ممثلت في املوعصًً ٧اُٞت BFR<0 ألا FR>0: ⑤الخالت 

في املئؾؿت، ٦ما أن املواعص املخاخت ًٖ  (عأؽ املا٫ الٗامل )لخُُٛت اخخُاحاتها م٘ ألاحوص َامل أمان 

. صألاعة الاؾخٛال٫ ؾٝو جًاٝ الى ؾُولت املئؾؿت ما ٌٗغيها الى زُغ ؾوء اؾخٛال٫ الؿُولت

 طلظلة ألاعماو الحطبيلية

 : ؾئلت

 ؟FRما هي الٗوامل املئزغة في حجم عأؽ املا٫ الٗامل  -1

  ؟FRُٞما جخمثل أَمُت عأؽ املا٫ الٗامل  -2

 متى ج٩ون املئؾؿت في خاالث ٖضم الخواػن املالي؟ -3

ل؟  -4 ىت ألا٠ُ٦ ًم٨ً مٗالجت العجؼ في املضى ال٣هحر ألافي املضى الٍُو ما هي خاالث عجؼ الخٍؼ

ل العجؼ في صألاعة الاؾخٛال٫ ألاج٣لُل اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل -5   ؟٠ُ٦BFR ًم٨ً جمٍو

ً  ألا٫   :الخمٍغ

ما٫ الخُب٣ُُت الؿاب٣ت، ؾِخم جدلُل املحزاهُت املالُت  ً  ألا٫ لؿلؿل ٖ  بىاءا ٖلى مُُٗاث الخمٍغ

 .الجضًضة املٗضلت بواؾُت مئقغاث الخواػن املالي، م٘ جٟؿحر الىخاتج

ً  ألا٫   :خل الخمٍغ

 خؿاب مئقغاث الخواػن املالي  -

 الٗال٢ت املئقغ
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  113.390 = 389.950 – 503.340=  ال٣ُم الثابخت – موا٫ الضاتمت  FRعأؾما٫ الٗامل الهافي 

  ص١ أ – (٢ُم الخضاألا٫ + ٢ُم الاؾخٛال٫ ) BFRاخخُاحاث عأؾما٫ الٗامل

( =78.800 + 93.450 ) – 123.860  = 48.390 

ىت   (BFR) اخخُاحاث عأؾما٫ الٗامل– (FR)عأؾما٫ الٗامل  Trالخٍؼ

113.390 -48.390  = 65.000 

 جٟؿحر الىخاتج

FR موحب  ًض٫ ٖلى م٣ضعة املئؾؿت ٖلى جولُض ٞواتٌ مالُت خُث اؾخُاٖذ حُُٛت ٧ل اؾدثماعاتها 

ب٣ى  ل الاخخُاحاث املالُت 113.390الهاُٞت بمواعصَا الضاتمت ألٍا  ًمثل َامل أمان املئؾؿت لخمٍو

 (اخخُاحاث صألاعة الاؾخٛال٫)

BFR أ٦بر مً الهٟغ صلُل ٖلى ألاحوص عجؼ في صألاعة الاؾخٛال٫، خُث َىا٥ ٞاع١ بحن الخض٣ٞاث 

  ما ألالض اخخُاج مالي في املئؾؿت48.390الخ٣ُ٣ُت ألااملالُت بم٣ضاع 

ىت موحبت، وؿخيخج أن املئؾؿت لضحها BFR موحب ألاا٦بر مً FRبما أن : قٍغ الخواػن املالي  ألاالخٍؼ

 .جواػن مالي في املضى ال٣هحر

ً الثاوي  :الخمٍغ

 : ٧الخالي مخخالُخحن ؾيخحن ٖلى أٖضث x نىاُٖت ملئؾؿت املسخهغة املالُخحن املحزاهِخحن الُ٪

الخهوم  نو٫ 

 2018 2017الخؿاباث  2018 2017الخؿاباث 

ال٣ُم الثابخت 

ال٣ُم املخضاألالت 

٢ُم الاؾخٛال٫ 

 جضاألا٫ ٢ُم ٢ُض ا٫

ال٣ُم الجاَؼة 

585.200 

270.500 

122.000 

90.200 

58.300 

628.800 

344.000 

150.000 

129.000 

65.000 

 موا٫ الضاتمت 

 موا٫ الخانت  

الضًون ٍ أ 

الضًون ٢هحرة 

 حل 

671.700 

495.600 

176.100 

184.000 

783.800 

585.300 

198.500 

189.000 

 

 972.800 855.700املجمٕو  972.800 855.700املجمٕو 

 : ؾئلت



1ثطبيلات في الححليل اإلاالي : مطبىعة جامعية بىشيدي طعاد.د   

 

 
41 

 املا٫ عأؽ اخخُاحاث الهافي، الٗامل املا٫ عأؽ) 2018 ألا 2017 لؿىتي املالي الخواػن  مئقغاث أخؿب/ 1

ىت الٗامل، ل٤ الؿيخحن هخاتج بحن ٢اعن  ،)الخٍؼ ٖليهما  ألٖا

 .2018للمئؾؿت في  املالُت الخالت أِٖ حصخُها مالي لخُوع / 2

ً الثاوي  :خل الخمٍغ

 :2018 ألا2017خؿاب مئقغاث الخواػن املالي لؿىتي / 1

 2018ؾىت  2017ؾىت  املئقغ

  FR 671.700 – 585.200عأؾما٫ الٗامل 

  =86.500  

783.800 – 628.800  

 =155.000 

 –BFR (122.000 + 90.200 )اخخُاحاث عأؾما٫ الٗامل

184.000 = 28.200 

(150.000 + 129.000 )– 

189.000 = 90.000 

ىت    Tr 86.500  - 28.200الخٍؼ

 =58.300 

155.000  - 90.000  

 =65.000 

 :جٟؿحر الىخاتج

  باليؿبت لغأؽ املا٫ الٗاملFR : هجض أن املئؾؿت خ٣٣ذFR موحب في ٦ال الؿيخحن ما حٗلها 

ل ٧ل اؾدثماعاتها  جد٤٣ ٞواتٌ مالُت ٦هامل أمان للمئؾؿت مً حهت، ألااؾخُاٖذ جمٍو

 بمواعصَا الضاتمت مً حهت أزغى 

 باليؿب الخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل BFR  : خ٣٣ذ املئؾؿت اخخُاج مالي في ٦ال الؿيخحن

 الىاحم ًٖ عجؼ صألاعة الاؾخٛال٫، ٦ما 2018 في ؾىت 90.000، ألا2017 في ؾىت 28.200البالٜ 

اصة في حجم َظا الاخخُاج املالي لؿىت   هٓغا لخوؾ٘ حجم اليكاٍ ألاالظي ألاا٦به 2018هالخٔ ٍػ

اصة في حجم عأؽ املا٫ الٗامل   أًًا ٍػ

 ىت ىت موحبت، ما ٌٗني أن املئؾؿت خ٣٣ذ قٍغ :  Tr باليؿبت للخٍؼ ٦ال الؿيخحن خ٣٣ذ زٍؼ

ُٛي ٧ل الاخخُاحاث املالُت  ا ٖلى عأؾما٫ ٖامل موحب ألَا َغ الخواػن في ٦ال الؿيخحن بخٞو

ىت موحبت، ألابظل٪ املئؾؿت في خالت جواػن مالي في املضى ال٣هحر  ألاالخٍؼ
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 2018الدصخُو املالي لخُوع الخالت املالُت لؿىت / 2

ذ جُوعا مً زال٫ مئقغاث الخواػن املالي خُذ  :اهُال٢ا مً الىخاتج الخالت املالُت للمئؾؿت ٖٞغ

 هٓغ لخوؾ٘ حجم 2017 م٣اعهت بؿىت %79 بيؿبت 2018 جُوع في ؾىت FRٖٝغ عأؽ املا٫ الٗامل 

 .وكاٍ املئؾؿت

ذ اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل في امل٣ابل اعجٟاٖا في ؾىت   م٣اعهت بؿىت %219 بيؿبت ٦2018ما ٖٞغ

  أي ب٠ًٗ، ما ٌٗني أن َىا٥ جوؾ٘ حجم اليكاٍ ألالض اعجٟإ في الاخخُاحاث املالُت باملئؾؿت2017

 : الححليل اإلاالي بىاططة اليظن اإلاالية -4

جعسيف اليظن اإلاالية -  4-1

ألاهي ٖباعة ًٖ أصألااث الخدلُل املالي ألاالتي جٓهغ الٗال٢ت بحن بىوص املحزاهُت، أألا بحن بىوص املحزاهُت 

، إؾؿتألابىوص ٢اتمت الضزل ٦ما حؿاٖض َظٍ اليؿب في صعاؾت املوحوصاث ألا٢ُاؽ صعحت املضًوهُت للم

ألا٦ظل٪ ج٣ضًغ الخواػن بحن صعحت الؿُولت الى٣ضًت ألاالالتزاماث املترجبت ٖليها ، ألاحؿخسضم اليؿب املالُت 

م  حَر ً ألٚا اط ًىهب اَخمام امل٣غيحن ٖلى صعحت ؾُولت .مً ٢بل ٧ل مً إلاصاعة ألاامل٣غيحن ألااملؿدثمٍغ

اء بالتزاماجه ألاحجم الخض٣ٞاث الى٣ضًت ألاصعحت الاؾخ٣غاع ٞيها ، ٖىضما ٩ًون  امليكؤة ألا٢ضعتها ٖلى الٞو

ل آلاحل ألامً َظا املىُل٤ ٞاهه حهخم  ل  ال٣غى ٍَو بخدلُل ألاصعاؾت عأؽ املا٫ ألامهاصع الخمٍو

. 1ألااؾخسضاماث  موا٫ ألاصعحت الغبدُت

ً مً  ت بحن ٖىهٍغ ا ألاهي جمثل ٖال٢ت ٦ؿٍغ ٦ما حٗخبر اليؿب املالُت أ٦ثر أصألااث الخدلُل املالي قُٖو

ٖىانغ املحزاهُت، جٓهغ أَمُت اليؿب في أجها حؿاٖض املدلل املالي في الخهو٫ ٖلى املٗلوماث مهمت ًٖ 

م ه٣اٍ ال٠ًٗ ألا ال٣وة في املئؾؿت مثل جغ٦ُبت  نو٫ ألا الخهوم، صعحت : حؿُحر املئؾؿت ألٖا

ج٣وم اليؿب مً ... مضًوهُت املئؾؿت، ج٣ضًغ الخواػن بحن صعحت الؿُولت ألا الاؾخد٣ا٢ُت، ٢ُاؽ الغبدُت

                                                           
ذ ةلُت، مجلتاملا ال٣واتم في ال٠ًٗ ألا ال٣وة ٖوامل حصخُو في املالي الخدلُل ،صألاع ٖبض ال٣اصع جاهُا 1 ت للٗلوم ج٨ٍغ  حامٗت ، الا٢خهاصًت ألا إلاصاٍع

 65، م2012، 26 الٗضص٦غ٧و٥،
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مخابٗت الخُوع الا٢خهاصي للمئؾؿت، ألالهظا ٣ًوم املدلل املالي ٖىض ا٢ٟا٫ ٧ل وكاٍ ببٖضاص  أحل

ت مً اليؿب ألام٣اعهتها بخل٪ املد٣٣ت في  وكُت الؿاب٣ت . مجمٖو

: ًم٨ً خهغ أَم الخهاتو املمحزة لليؿب املالُت في الى٣اٍ الخالُت: زهاتو اليؿب املالُت -4-2

ت بض٢ت ألاألايوح، ألاج٩ون ٢ابلت للم٣اعهت ُٞما بُنها مً خُث : الحجاوع .1 بمٗنى ج٩ون مٗٞغ

ش ألايٗها  ....مدخواَا ألاجواٍع

 .أن ج٩ون مٗبرة ًٖ الهضٝ أألا  َضاٝ التي ألاي٘ يمنها الخدلُل: الداللة .2

لخ٩ون ٖملُت الخدلُل ٞٗالت ًيبغي ازخُاع اليؿب  خؿً ألا وؿب مً بحن الٗضص : الاهحلاء .3

 .الهاتل منها للخٗبحر ًٖ حاهب أألا ٖضة حواهب للويُٗت املغاص جدلُلها

ًخو٠٢ ازخُاع اليؿب املالُت ٖلى املدلل املالي طاجه، ؾواء ٧اهذ مئؾؿت أألا أخض : الراثية .4

غاٝ املخٗاملحن مٗها، خُث ًم٨ً خؿاب وؿب مسخلٟت لخدلُل هٟـ الٓاَغة  َ .

 أهىاع اليظن اإلاالية -4-3

ًوحض ٖضص ٦بحر مً اليؿب املالُت التي ًم٨ً خؿابها ٞبًٗها ج٣وم بضألاع مؼصألاج ألاأزغى حٗخبر 

غة مً حهت ألا الهضٝ مً الخدلُل  ظا خؿب املُُٗاث املخٞو ج٨غاعا، لضى ًجب ازخُاع ٖضص مدضص منها ألَا

:  ًلي مً حهت أزغى، ألامً أَم اليؿب املالُت ما

ل - 4-3-1   :(اله٩ُل املالي )وؿب الخمٍو

لُت أي ا٦دكاٝ مضى مؿاَمت ٧ل  ت مً صعاؾت ألاجدلُل اليؿب الخمٍو جم٨ىىا َظٍ املجمٖو

لي  نو٫  ل بهٟت .مهضع جمٍو ل صعحت اٖخماص املئؾؿت ٖلى أموا٫ الٛحر في جمٍو ج٣ِـ وؿب الخمٍو

ىدؿب املضى الظي جظَب الُه املئؾؿت في الا٢تراى  ٖامت ألا  نو٫ الثابخت بهٟت زانت أوكُتها ، ألٍا

ل باؾخسضام  أَمُت زانت مً حواهب ٖضًضة أَمها الخؤزحر ٖلى ٧ل مً الٗاتض ألا الخُغ، اط أن الخمٍو
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٤ أموا٫ ل ًٖ ٍَغ اصة عبدُت املئؾؿت م٣اعهت بالخمٍو املل٨ُت، خُث ٌؿمذ  الا٢تراى ٢ض ًئصي الى ٍػ

بت ٖلى الضزل اء الًٍغ . بسهم ٞواتض ال٣غألاى مً ألٖا

ل الضاتم : وؿبت الخمٍو

 

غ املئؾؿت  ٌكتٍر في َظٍ اليؿبت أن ج٩ون ا٦بر مً الواخض، ألا جٟؿغ في خالت جد٤٣ الكٍغ ٖلى جٞو

غ يماهاث لٟغ٢اءَا في حكحر الى مؿخوى حُُٛت الاؾدثماعاث الهاُٞت  ٖلى عأؾما٫ صاتغ موحب ألا جٞو

في خحن اطا لم ًخد٤٣ الكٍغ ٞهظا ٌٗني أن حؼء مً ال٣ُم الثابخت مُٛى بالضًون . باملواعص الضاتمت

. ؾُولت  نو٫ ألاؾخد٣ا٢ُت الان املئؾؿت ٢ض أزلذ بكٍغ املالتمت بحن ا٢هحرة  حل، ألا بظل٪ ٝ

ل الخام : (الظاحي ) وؿبت الخمٍو

حؿاٖض َظٍ اليؿبت ٖلى صعاؾت ٦ٟاءة اؾدثماع  موا٫ الخانت ألا موا٫ املؿدثمغة في املكغألإ ألاجدؿب 

٤ الٗال٢ت الخالُت : ألٞا

 

 :  وؿبت املل٨ُت

 حٗخبر مُٗاعا ل٣ُاؽ امل٣ضعة الظاجُت للمكغألإ لخُُٛت اخخُاحاجه مً الاؾخسضاماث،  ٧لما ٧اهذ اليؿبت

٤ الٗال٢ت الخالُت  :  ٦بحرة صلذ ٖلى ال٣وة الظاجُت املكغألإ ألاج٩ون في نالخه، ألاجدؿب ألٞا

 

 

 :وؿبت  صاء

٤ الٗال٢ت الخالُت ٠ُ عأؽ املا٫ ، ألاجدؿب ألٞا  :حكحر الى الاؾخسضام  مثل لألموا٫ ألا٦ٟاءة في جْو

  

 

 

1 <الثابتة  (القيم )األصول / األموال الدائمة   

 (0.9 و 0.5 )حمصورة بني  (األصول الثابتة/ األموال اخلاصة  )

 

  (جمموع األصول/  حقوق امللكية   )

 

 رأس املال  / (األرباح احملتجزة+ االحتياطات  )
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   :وؿب الؿُولت- 4-3-2

ل أنولها  ت صعحت ؾُولت امليكؤة، أي ٢ضعة امليكاة لخدٍو الى  (املخضاألالت )ج٣ِـ َظٍ املجمٖو

اء بضًوجها أن . ه٣ضًت في أؾٕغ ألا٢ذ مم٨ً ألا بؤ٢ل زؿاعة مم٨ىت خُث ًم٨ً للمئؾؿت ال٣اصعة ٖلى الٞو

ج٣٘ في أػمت الؿُولت لضى ال بض مً جدلُل اؾخد٣ا٢ُت الضًون م٘ ؾُولت  نو٫ ختى ًم٨ىىا صعاؾت 

ت  ل الهو٫ ا٢ل مً ؾٖغ ت جدٍو مالتمت املئؾؿت، زانت أن مك٩ل الؿُولت ًيكـؤ اطا ٧اهذ ؾٖغ

ل الخهوم ألاحؿخسضم املئؾؿت َظٍ الؿُولت ٖاصة في حؿضًض الالتزاماث املترجبت ٖليها في  حل . جدٍو

ت مً اليؿب ج٣ِـ ٢ضعة  ال٣هحر ٦ؤألاعا١ الضٞ٘ ألا ال٣غألاى ٢هحرة  حل، ألالظل٪ ٞان َظٍ املجمٖو

: مً أَم وؿبها. امليكاة ٖلى حؿضًض التزاماتها ٢هحرة  حل

: (الؿُولت الٗامت )وؿبت الخضاألا٫ 

٤ الٗال٢ت الخالُت :  ألاجدؿب ألٞا

حٗض الخدلُل  ألالي لضعحت حُُٛت  نو٫ املخضاألالت للخهوم املخضاألالت ، ألابالخالي ٞبجها حٗمل ٖلى ٢ُاؽ 

الخواػن املالي، أي جد٤ُ٣ الخىاؾ٤ بحن الاؾخسضاماث ٢هحرة  حل ألااملهاصع املالُت ٢هحرة  حل 

٩ٞلما اعجٟٗذ َظٍ اليؿبت اػصاصث ز٣ت  امل٣ضعة املالُت ملواحهت الالتزاماث املالُت ٞوعا م٘  امليكاة،

ت اليكاٍ امل٣غيحن في ٢ضعة املئؾؿت ٖلى الدؿضًض ٧لما ٧اهذ َظٍ اليؿبت مىسًٟت  يمان اؾخمغاٍع

٢ُاؾا بمُٗاع امل٣اعهت الى اخخما٫ مواحهت املئؾؿت لهٗوباث في ؾضاص ما ٖلُه مً صًون ٢هحرة  حل 

ش اؾخد٣ا٢ها، ألافي خحن ٌكحر الاعجٟإ ال٨بحر ٍؼ  ألافي جواٍع في َظٍ اليؿبت ٢ُاؾا بمُٗاع امل٣اعهت ألاعٚم حٍٗؼ

ض ًٖ الخضألاص الا٢خهاصًت . لؿُولت املئؾؿت ، اال اهه ٌكحر الى اخخٟاّ إلاصاعة بؤنو٫ مخضاألالت جٍؼ

 جبرػ َظٍ اليؿبت ٢ضعة املئؾؿت للدؿضًض بهوعة أص١، خُث حٗخمض ٖلى :وؿبت الؿُولت املسخهغة

ٗت الخدو٫ الى ه٣ضًت ل٣ُاؽ صعحت الؿُولت التي جخمخ٘ بها املئؾؿت، ألا ًخم خؿاب َظٍ   نو٫ الؿَغ

٤ الٗال٢ت الخالُت    : اليؿبت ألٞا

 1>    (الديون قصرية األجل/ األصول املتداولة 

 

  (الديون قصرية األجل )/ (املخزون – األصول املتداولة  )
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: وؿبت الؿُولت الجاَؼة

:  جدؿب َظٍ اليؿبت بالٗال٢ت الخالُت

  (0.3 ألا0.2 ) ٌكتٍر في َظٍ اليؿبت أن ج٩ون جتراألاح بحن 

حٗخبر وؿبت الؿُولت الجاَؼة أ٦ثر اليؿب نغامت لخ٣ُُم أصاء املئؾؿاث مً هاخُت الؿُولت، خُث 

خماص ٖلى الؿُولت  جبحن َظٍ اليؿبت مضى ٢ضعة املئؾؿت ٖلى حؿضًض ٧ل صًوجها ال٣هحرة  حل بااٖل

ها ٣ِٞ صألان  . اللجوء الى ٧ل ٢ُمت ٚحر حاَؼة املوحوصة خالُا جدذ جهٞغ

:   وؿب املضًوهُت -4-3-3

ل اؾدثماعاتها ٖلى مواعصَا املالُت  ت مً اليؿب مضى اٖخماص املئؾؿت في جمٍو ج٣ِـ َظٍ املجمٖو

: الظاجُت ألا ٖلى  موا٫  حىبُت، مً أَمها

حكحر َظٍ اليؿبت الى ألاػن الضًون صازل اله٩ُل للمئؾؿت ألابالخالي صعحت : وؿبت الاؾخ٣اللُت املالُت

اؾخ٣اللُتها، اط أن الدجم ال٨بحر للضًون ًجٗل املئؾؿت ٚحر مؿخ٣لت في اجساط ٢غاعاتها املالُت، ٩ٞلما 

٧اهذ َظٍ اليؿبت ٦بحرة اؾخُاٖذ أن جخٗامل املئؾؿت بمغألاهت م٘ الضاتىحن في ق٩ل ا٢تراى ألاحؿضًض 

للضًون ألا بالخالي ٧اهذ مؿخ٣لت أ٦ثر باليؿبت للٛحر، أما اطا ٧اهذ اليؿبت نٛحرة ٞهظا ٌٗني أجها في 

. ألايُٗت مث٣لت بالضًون 

ل الخاعجي ) وؿبت ٢ابلُت الؿضاص جبحن َظٍ اليؿبت مؿخوى حُُٛت موحوصاث املئؾؿت بؤموا٫ : (الخمٍو

 زاعحُت، ألاهي وؿبت مغا٣ٞت بيؿبت الؿاب٣ت، ألاهي م٣اعهت موحوصاث املئؾؿت ألا املخمثلت في  نو٫ 

٧اهذ أموا٫ الضاتىحن مًموهت ألالو حٛحرث ال٣ُمت الؿو٢ُت  بمجمٕو الضًون، ٩ٞلما ٧اهذ نٛحرة

٤ الٗال٢ت الخالُت. بالى٣هان للموحوصاث   ألاجدؿب ألٞا

:  ألا ج٣ِـ َظٍ اليؿبت أؾاؾا

 (الديون القصرية األجل/ القيم اجلاهزة  )

 

جمموع الديون/ األموال اخلاصة   

جمموع األصول/ جمموع الديون   
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لت ألا املخوؾُت املضى زانت -  .الًمان التي جمىده املئؾؿت ألصخاب الضًون الٍُو

-  ٤ َامل الضًً في املئؾؿت، ألاحٗني الٗخبت التي ال ًجب ججاألاػَا في الضًً ألاالظي ًخدضص ألٞا

ٖضة ٖوامل منها الضألاعٍت ٞمثال صًً املئؾؿت في خالت الاهخٗاف الا٢خهاصي ًسخل٠ ًٖ الضًً 

 .في خالت الغ٧وص

اء املئؾؿت بضًوجها ألاحٗلً ًٖ اخخمالُت جهُٟت مؿخ٣بلُت للمئؾؿت -  .حٗبر ٖلى مضى ألٞا

 :٦ما ًم٨ً ججؼتت َظٍ اليؿبت الى

  لت  حل ل بالضًون ٍَو لت  حل =  وؿبت الخمٍو  مجمٕو  نو٫ /  الضًون ٍَو

  ل بالضًون ٢هحرة  حل  مجمٕو  نو٫ / الضًون ٢هحرة  حل =  وؿبت الخمٍو

:  وؿبت الؿُولت آلاحلت  حىبُت

ل الجل ألجها جمثل َامل اؾخضامت  حٗخبر مً أَم اليؿب التي ٌؿخسضمها البى٪ ٖىض مىذ ٢غى ٍَو

املئؾؿت ٞاألموا٫ الخانت جمثل يمان للضاتىحن ٖلى املضى البُٗض، ٟٞي خالت الخهُٟت ٞبن  نو٫ 

ت الضًون آلاحلت، ٧لما ٧اهذ َظٍ اليؿبت مىسًٟت ٧لما ػاصث  الهاُٞت ًجب أن ج٨خٟي لدؿضًض مجمٖو

. خماًت البى٪ مً زُغ ٖضم الدؿضًض

ت مضى ٢ضعة املئؾؿت ٖلى حؿضًض صًوجها املالُت بواؾُت مواعصَا الظاجُت باؾخسضام  ٦ما ًم٨ً مٗٞغ

: اليؿبت الخالُت

:   ال٣ضعة ٖلى الدؿضًض

ل الجل ٞبطا ٧ان مؿخوى  جوضر َظٍ الٗال٢ت املضة التي حؿخٛغ٢ها املئؾؿت في حؿضًض الضًً ٍَو

. اليؿبت أ٢ل مً املضة الخ٣ُ٣ُت للدؿضًض ٞبن املئؾؿت جخمخ٘ ب٣ضعة ٖلى الاؾخضاهت مً حضًض

٠ املالُت ٠ املالُت، ٧لما  : وؿبت حُُٛت املهاٍع ما٫ للمهاٍع جبحن َظٍ اليؿبت صعحت حُُٛت ع٢م ٖ 

 .٧اهذ مىسًٟت ٧لما ٧ان طل٪ في نالر املئؾؿت

 (األموال الدائمة ) / (الديون طويلة األجل )

 

 (رقم األعمال السنوي الصايف ) / (املصاريف املالية )

 

 ن السنة = (قدرة التمويل الذايت ) / (الديون طويلة األجل )
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 :وؿبب الوػن اليؿبي ألاالخىاؾ٤  -4-3-4

لي ، ألاالثاوي مخٗل٤ ألاحؿمى ٦ظل٪ وؿب املغ٦ؼ املالي  جًم حاهبحن،  ألا٫ مخٗل٤ باله٩ُل الخمٍو

 :باله٩ُل الاؾدثماعي ٦م ًلي

  ( نو٫  ) وؿب الخىاؾ٤ في اله٩ُل الاؾدثماعي 

ت لخ٣ُُم اله٩ُل الاؾدثماعي باليؿبت لل٣ُم الثابخت ألاالوػن اليؿبي لل٣ُم املخضاألالت،  تهضٝ َظٍ املجمٖو

٦ما ج٣ِـ م٣ضعة إلاصاعة الخىُٟظًت ٖلى اصاعة  نو٫ ألاج٣ِـ وؿبت الخىاؾ٤ بحن أهوإ  نو٫ خؿب 

 :َبُٗت الٗمل ألاحجم إلاهخاج، أَمها

   : الثابخت ( نو٫ )وؿبت ال٣ُم 

ت َبُٗت ٖمل ألاحجم املئؾؿت باإلياٞت ٖلى هٕو إلاهخاج ٞمثال  لخٟؿحر َظٍ اليؿبت البض مً مٗٞغ

نىاٖاث الخضًض ألاالهلب جدخاج الى أنو٫ زابخت ٦بحرة م٣اعهت الى نىاٖت املواص الٛظاتُت ما ًجٗل 

٤ الٗال٢ت الخالُت  :اليؿبت ج٩ون ا٦بر في املجا٫  ألا٫، جدؿب ألٞا

 

ُت جمثل الوػن اليؿبي لٗىانغ ال٣ُم الثابخت، أَمها ت ٖٞغ  :جخٟٕغ ًٖ َظٍ اليؿبت مجمٖو

ت  - ت =  الوػن اليؿبي للخثبُخاث املٗىٍو  احمالي  نو٫ / الخثبُخاث املٗىٍو

 احمالي  نو٫ / الخثبُخاث املاصًت = الوػن اليؿبي للخثبُخاث املاصًت  -

 احمالي  نو٫ / الخثبُخاث املالُت  = الوػن اليؿبي للخثبُخاث املالُت  -

 : وؿبت ال٣ُم املخضاألالت

ت، ج٩ون َظٍ اليؿبت مغجٟ٘  ج٣ِـ َظٍ اليؿبت ٢ضعة املئؾؿت ٖلى اؾخٛال٫  موا٫ في  وكُت الجاٍع

٘ الهىاُٖت، جدؿب ٧الخالي ت م٣اعهت باملكاَع ٘ الخجاٍع  :في املكاَع

 

ت الوػن اليؿبي لٗىانغ ال٣ُم املخضاألالت، أَمها  :جخٟٕغ مً َظٍ اليؿبت مجمٖو

 (إمجايل األصول ) / (االقيم الثابتة )

 

 (إمجايل األصول  ) / (القيم املتداولة )
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 احمالي  نو٫ / ٢ُم الاؾخٛال٫  = (املسؼألاهاث )الوػن اليؿبي لل٣ُم الاؾخٛال٫  -

 احمالي  نو٫ / ال٣ُم الجاَؼة = الوػن اليؿبي لل٣ُم الجاَؼة  -

 احمالي  نو٫ / خؿاباث الؼباتً =  الوػن اليؿبي لخؿاباث الؼباتً  -

 لي  (الخهوم ): وؿب جىاؾ٤ اله٩ُل الخمٍو

لٖىهغوؿب ٧ل ًىم خُث  ل الى مجمٕو مهاصع الخمٍو  للمئؾؿت، تهضٝ َظٍ  مً مهاصع الخمٍو

لي موحوص باملئؾؿت، ألا ت ل٣ُاؽ أَمُت ٧ل مهضع جمٍو  :أَمها املجمٖو

لي ٫ال٫الوػن اليؿبي  -  مجمٕو الخهوم/ مجمٕو الضًون = جؼاماث في اله٩ُل الخمٍو

الخهوم مجمٕو / عأؽ املا٫ = الوػن اليؿبي لغأؽ املا٫  -

الخهوم  مجمٕو  /خخُاَُاث الا=  خخُاَُاث لالالوػن اليؿبي  -

 الخهوم مجمٕو/ عباح املدخجؼ ة  =  عباح املدخجؼة لألالوػن اليؿبي  -

   الخهوممجمٕو/ حل   ٢هحرة الضًون = حل  ٢هحرة لضًون الوػن اليؿبي  -

لت لضًون الوػن اليؿبي  - لت الضًون = حل   ٍَو   الخهوممجمٕو/ حل اأم ٍَو

  :وؿب اليكاٍ -4-3-5

ت الى مضى ٢ضعة ألا ٦ٟاءة املئؾؿت  في زل٤ املبُٗاث بمسخل٠ أنولها أي  حكحر َظٍ املجمٖو

ج٣ِـ ٦ٟاءتها في اصاعة أنولها، للو٢ٝو ٖلى طل٪ ٞبن  مغ ٣ًط ي احغاء م٣اعن بحن مؿخوى املبُٗاث 

 األعمال، كما تقوم ألاحجم الاؾدثماع في  نو٫ املسخلٟت بمٗنى  زغ اؾخسضام أنولها في جد٤ُ٣ ع٢م

 :ٖلى جدضًض مضى هجاٖت اؾدثماع املئؾؿت في أنولها، مً بحن َظٍ اليؿب هجض

الححليل اليظبة 

: مٗض٫ صألاعان احمالي  نو٫ 

ما٫  )  (احمالي  نو٫ ) / (ع٢م ٖ 

جوضر ٖضص املغاث التي جخدو٫ ٞيها  نو٫ الى ع٢م 

ما٫   ٖ

ٌكحر الى مٗض٫ صألاعان  نو٫ الثابخت ألامضى ٦ٟاءة : مٗض٫ صألاعان  نو٫ الثابخت 
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ما٫ ) ما٫  ( نو٫ الثابخت ) / (ع٢م ٖ  املئؾؿت في اؾخسضام  نو٫ الثابخت لخولُض ع٢م ٖ 

: مٗض٫ صألاعان  نو٫ املخضاألالت

ما٫ )  ( نو٫ املخضاألالت ) / (ع٢م ٖ 

حكحر الى مضى ٦ٟاءة املئؾؿت في اؾخسضام  نو٫ 

ما٫  املخضاألالت في جولُض ع٢م ٖ 

 ت الضألاعان ت الضألاعان ٖضص الضألاعاث :ؾٖغ صص ٞيها  نو٫ جالتي جذ (املغاث ) وٗني به ؾٖغ

ما٫  ألاالخهوم زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت، ٧لما ػاصث َظٍ اليؿبت ٧لما ػاص اليكاٍ ألاػاص ع٢م ٖ 

 :، ألاهي ٧الخالي(املبُٗاث)

 طسعة الدوزان العىاألاس

بظاعة 

مىاد ولىاشم 

مىحجات ثامة 

الصبائً 

 اإلاىزدًً

املسؼألان املخوؾِ للبًاٖت / ج٩لٟت قغاء بًاٖت مباٖت 

املسؼألان املخوؾِ للمواص  ألالُت / ج٩لٟت قغاء مواص أألالُت املؿتهل٨ت 

مسؼألان املىخوج جام الهى٘ / ج٩لٟت املىخوج املبإ 

ما٫   (أألاعا١ ال٣بٌ + الؼباتً  )/ احمالي ع٢م ٖ 

اث   (أألاعا١ الضٞ٘ + املوعص  )/ مكتًر

 اهُال٢ا مً َظٍ اليؿب ًم٨ً جدضًض املضة ٧ل صألاعة ل٩ل ٖىهغ مً ٖىانغ صألاعة الاؾخٛال٫ مً زال٫ 

ًخؿاب ٞترة حؿضًض الؼباتً ألا ٞترة اؾخد٣ا١ املوعص ترة الخسٍؼ  : ٧الخالي ألٞا

ت صألاعان الؼباتً           / 360 = (باألًام )ٞترة الدؿضًض - ؾٖغ

ت صألاعان املوعصألان  / 360= ٞترة الاؾخد٣ا١  -  ؾٖغ

ً املواص  ألالُت  - ت صألاعان املواص  ألالُت  / 360= ٞترة جسٍؼ  ؾٖغ

ً املىخوج الخام  - ت صألاعان املىخوج الخام / 360= ٞترة جسٍؼ  ؾٖغ

: ٦ما ًم٨ً خؿاب مٗض٫ صألاعان عأؽ املا٫ الٗامل مً زال٫ اليؿبت الخالُت

 

 

 متوسط رأس املال العامل/ صايف املبيعات 
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ج٣ِـ َظٍ اليؿبت ٖضص املغاث التي ًضألاع ٞيها عأؽ املا٫ الٗامل زال٫ الؿىت املالُت الواخضة، ٩ٞلما 

٧اهذ ٖضص املغاث مغجٟ٘ ٧اهذ صلُال ٖلى م٣ضعة املكغألإ ٖلى حكُٛل ٧ل عأؽ املا٫ الٗامل في حمُ٘ 

م٨ً خؿابها بالُوم :  املجاالث اليكاٍ ما ًدُذ ام٩اهُت أ٦بر ٖلى جد٤ُ٣  عباح، ألٍا

مٗض٫ صألاعان عأؽ املا٫ الٗامل / 360

 طلظلة ألاعماو الحطبيلية

ً  ألا٫   :الخمٍغ

٤ ًمثل املحزاهُت املداؾبُت إلخضى املئؾؿاث  : ٧الخاليN / 12 /31 في الجضألا٫ املٞغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الجؼء  ألا٫ 

 املبالٜ الخهوم املبالٜ  نو٫ 

ألاألاىو غير جازية 

ت .ث مٗىٍو

ماصًت . ث

مالُت . ث

 

ألاألاىو الجازية 

        مواص ألالواػم 

       مىخجاث جامت 

        الؼباتً 

 الؿىضاث الواحب جد٣ُ٣ها 

       البى٪  

       الهىضألا١ 

292.000 

96.000 

141.000 

55.000 

 

277.000 

54.000 

62.000 

56.500 

50.000 

34.500 

20.000 

: ألامىاو الخاألاة

عأؽ ما٫ الكغ٦ت 

الاخخُاَاث 

باء  مئألاهاث ٖ 

الىدُجت الهاُٞت  

الخصىم غير الجازية 

٢غألاى ألاصًون مالُت 

لت  حل  صًون أزغى ٍَو

الخصىم الجازية 

موعصألا ن  

الخؿاباث الواحب صٞٗها 

صًون الاؾخٛال٫ 

 اٖخماصاث بى٨ُت 

290.600 

168.400 

40.000 

55.200 

27.000 

143.000 

106.000 

37.000 

135.400 

82.200 

14.200 

19.000 

20.000 

 569.000 املجمٕو 569.000 املجمٕو
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ت  ٣ت املُلوب مى٪  اٖضاص املحزاهُت املالُت م٘ اْهاع  املٗالجت الًغألاٍع بىاء ٖلى املٗلوماث إلاياُٞت املٞغ

: لظل٪

ت اهسًٟذ ب٣ُمت % 35قهغة املدل جمثل / 1 صج، باليؿبت للخثبُخاث املاصًت 5600مً الخثبُخاث املٗىٍو

اصة ًٖ ال٣ُمت املداؾبُت الهاُٞت% 20جم ج٣ضًغ ٢ُمتها الؿو٢ُت بــــ  . ٍػ

صج مً 12000مً املواص ألااللواػم ألا% 15خضص املسؼألان الظي ًًمً وكاٍ املئؾؿت بك٩ل ٖاصي بـــ / 2

املىخجاث الخامت 

  قهغا19صج ال ًدهل اال بٗض 10.500مً بحن الؼباتً مبلٜ / 3

% 4جم زهم هه٠ أألاعا١ ال٣بٌ بمٗض٫ زهم / 4

باء جخوػٕ ٧الخالي/ 5 الىه٠  ألا٫ مبرع ًضٞ٘ زال٫ الؿىت، ألاالباقي مبرع ًضٞ٘ زال٫ :  مئألاهاث ٖ 

 قهغا16

 أقهغ  4مً الىدُجت الهاُٞت جوحه الى الاخخُاَاث ألاالباقي ًوػٕ ٖلى الكغ٧اء في مضة ال جخجاألاػ 45%/ 6

: الجؼء الثاوي

خلل الويُٗت املالُت للمئؾؿت بواؾُت مئقغاث الخواػن املالي 

 :الجؼء الثالث

 ٢ضم حصخُها مالُا للويُٗت املالُت للمئؾؿت بواؾُت اليؿب املالُت

 :الحل الحمسيً ألاوو 

 اٖضاص املحزاهُت املالُت : الجؼء  ألا٫ 

 :مٗالجت املٗلوماث -

 33.600( = 96000 )%35= قهغة املدل /  1

  حٗخبر ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت  ١ ح28.000 = 5600 -  33.600=   ، ١ ح 5600 = -الاهسٟاى ١

ت   62.400 = 33.600 – 96.000= باقي الخثبُخاث املٗىٍو
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اصة ١:  الخثبُخاث املاصًت   28.200  = 0.2 * 141.000 =  + الٍؼ

 169.200 = 28.200 + 141.000=   ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت ١ ح 

 ٌسجل يمً ال٣ُم 20.100 =  12.000 + 8.100 =  12.000( + 54.000 ) %15= مسؼألان  مان /  2

 الثابخت

 (٢ُم الاؾخٛال٫ )ٌسجل يمً ٢ُم املخضاألالت :  املسؼألان املخضاألا٫ 

  45.900 = 8.100 – 54.000= مواص أألالُت 

 50.000 =  12.000 – 62.000= مىخجاث جامت 

   ٌسجل يمً ال٣ُم الثابخت10500= الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم /  3

   حسجل يمً ال٣ُم املخضاألالت 46.000 = 10500 – 56.500= باقي الؼباتً 

 25.000( = 50.000 ) 2/1= أألاعا١ ال٣بٌ املسهومت / 4

  1000( =  25.000 )%4 = - ٢ُمت الخهم ١ 

   حسجل يمً ال٣ُم الجاَؼة24.000 = 1000 – 25.000=  ال٣ُمت الخ٣ُ٣ُت لألألاعا١ املسهومت 

   حسجل يمً ٢ُم الخضاألا٫ 25.000 = 25.000 – 50.000= باقي أألاعا١ ال٣بٌ 

باء / 5   ج٣ؿم الى 55.200= مئألاهاث ٖ 

   حسجل يمً الضًون ٢هحرة  حل 27.600 ( = 55.200 )2/1= مئألاهت مبرعة ٢هحرة  حل 

لت  حل  لت  حل27.600= مئألاهت مبرعة ٍَو    حسجل يمً الضًون ٍَو

 :  جوػٕ ٧الخالي27.000= الىدُجت الهاُٞت / 6

  جًم لالخخُاَاث12.150( = 27.000 ) %45= هدُجت موحهت الاخخُاَاث 

   حسجل يمً الضًون ٢هحرة  حل 14.850 =  12.150 – 27.000=  الكغ٧اء 
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 ٌسجل 21.600( = 1000 + 5.600 ( -  ) 28.200  =   )- مجمٕو ١ -  -+ مجمٕو ١= ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ 

 يمً  موا٫ الخانت

 n / 31/12املحزاهُت املالُت في  -

اإلابالغ الخصىم  اإلابالغ ألاألاىو  

الليم الثابحة 

ت  . الخثبُخاث املٗىٍو

املاصًت  . الخثبُخاث

املالُت  . الخثبُخاث

مسؼألان  مان  

الؼباتً مك٩و٥ ٞيهم 

الليم اإلاحداولة  

٢ُم الاؾخٛال٫ 

مواص أألالُت  

مىخجاث جامت  

٢ُم الخضاألا٫ 

الؼباتً  

أألاعا١ ال٣بٌ 

ال٣ُم الجاَؼة 

أألاعا١ ال٣بٌ املسهومت 

البى٪ 

الهىضألا١ 

345.200 

90.400 

169.200 

55.000 

20.100 

10.500 

245.400 

95.900 

45.900 

50.000 

71.000 

46.000 

25.000 

78.500 

24.000 

34.500 

20.000 

ألامىاو الدائمة 

ألامىاو الخاألاة  

عأؾما٫ الكغ٦ت 

الاخخُاَاث 

ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ  

الدًىن طىيلة ألاجل 

٢غألاى ألاصًون مالُت 

لت  حل  مئألاهت مبرعة ٍَو

لت  صًون أزغى ٍَو

 

الدًىن كصيرة ألاجل  

املوعصألان  

أألاعا١ الضٞ٘ 

مئألاهت مبرعة ٢هحرة  حل  

صًون الاؾخٛال٫ 

الكغ٧اء 

اٖخماصاث بى٨ُت 

412.750 

242.150 

168.400 

52.150 

21.600 

170.600 

106.000 

27.600 

37.000 

 

177.850 

82.200 

14.200 

27.600 

19.000 

14.850 

20.000 

 590.600مجمٕو الخهوم  590.600مجمٕو  نو٫ 

 :جدلُل املحزاهُت املالُت بواؾُت مئقغاث الخواػن املالي: الجؼء الثاوي

 ال٣ُم الثابخت -   موا٫ الضاتمت :  عأؽ املا٫ الٗامل/ 1

  =412.750 – 345.200 = 67.550 

ب٣ى  املئؾؿت لضحها ٞواتٌ مالُت خُث اؾخُاٖذ حُُٛت اؾدثماعاتها الهاُٞت بمواعصَا الضاتمت ألٍا

ل الاخخُاحاث املالُت 67.550ٞاتٌ مالي ٣ًضع ب    ًمثل َامل أمان املئؾؿت لخمٍو

 ( اٖخماصاث بى٨ُت–ص١ أ  ) – (٢ُم الخضاألا٫ + ٢ُم الاؾخٛال٫  )= اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل / 2
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(  =                                                       95.900 + 71.000 ( -  ) 177.850 – 20.000 =  )9050 

    هاحم ًٖ عجؼ في صألاعة الاؾخٛال٫ 9050لضى املئؾؿت اخخُاج مالي ٣ًضع ب

ىت  / 3   اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل  –عأؽ املا٫ الٗامل =  الخٍؼ

 =67.550  - 9050 = 85.500 

ىت   اٖخماصاث بى٨ُت- ال٣ُم الجاَؼة  = أألا الخٍؼ

 =78.500 -  20.000 = 58.500 

ىت موحبت ه٣و٫ :  لخدلُلا ُٛي اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل ألاالخٍؼ بما أن عأؽ املا٫ الٗامل موحب ألَا

 أن املئؾؿت خ٣٣ذ قٍغ الخواػن ألالضحها جواػن مالي في املضى ال٣هحر

 جدلُل املحزاهُت املالُت بواؾُت اليؿب املالُت: الجؼء الثالث

ل / 1  :وؿب الخمٍو

ل الضاتمت   ال٣ُم الثابخت/  موا٫ الضاتمت = وؿبت الخمٍو

  =412.750 / 345.200 = 1.19 

اليؿبت أ٦بر مً الواخض جض٫ ٖلى أن املئؾؿت اؾخُاٖذ حُُٛت ٧ل اؾدثماعاتها الهاُٞت : لخدلُل ا

% 19بمواعصَا الضاتمت ٦ما أجها جدوػ ٖلى عأؽ ما٫ ٖامل موحب ٣ًضع ب 

ل الخام   ال٣ُم الثابخت/  موا٫ الخانت  = وؿبت الخمٍو

 =242.150 / 345.200 = 0.70 

 خ٣٣ذ الكٍغ ما ٌٗني املئؾؿت اخترمذ قٍغ املالتمت بحن ؾُولت  نو٫ ألااؾخد٣ا٢ُت :الخدلُل

ل الظاحي جبلٜ    ما ًمىدها هٕو مً الاؾخ٣اللُت املالُت%70الخهوم ٦ما أن وؿبت الخمٍو

 احمالي  نو٫ /  خ٣و١ املل٨ُت =  وؿبت املل٨ُت 

 =242.150 / 590.600  = 0.41  

  :وؿب الؿُولت/ 2

 ص١ أ / ال٣ُم املخضاألالت =  وؿبت الؿُولت الٗامت 
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 =245.400 / 177.850 = 1.38 

 ص١ أ  / (ال٣ُم الجاَؼة + ٢ُم الخضاألا٫  )=  وؿبت الؿُولت املسخهغة 

 ( =71.000+78.500 /  )177.850 =0.84 

 ص١ أ / ال٣ُم الجاَؼة =  وؿبت الؿُولت الجاَؼة 

 =78.500 / 177.850 = 0.44 

 ما ٌٗغيها لؿوء حؿحر %14 ( 0.3 – 0.44 )جدوػ املئؾؿت ٖلى أموا٫ مجمضة ج٣ضع ب : الخدلُل 

 الؿُولت 

 :وؿب املضًوهُت/ 3

 مجمٕو الضًون /  موا٫ الخانت = وؿبت الاؾخ٣اللُت املالُت 

 =242.150 /348.450 = 0.69 

م خوػتها ٖلى أموا٫ زانت مٗخبرة اال أجها ال : الخدلُل اليؿبت أنٛغ مً الواخض ه٣و٫ أن املئؾؿت ٚع

م٨ً ال٣و٫ أن املئؾؿت مكبٗت  جخمخ٘ باؾخ٣اللُت مالُت م٣اعهت بذجم الضًون املوحوصة باملئؾؿت، ألٍا

 بالضًون 

 مجمٕو  نو٫ / مجمٕو الضًون =  وؿبت ٢ابلُت الؿضاص 

 =348.450 / 590.600 = 0.59 

 مً موحوصاث املئؾؿت ما ٌٗني أجها في خالت اقبإ جام للضًون ألاال %59حجم الضًون ًمثل : الخدلُل

م٨ً جٟهُلها أ٦ثر مً زال٫  :ًم٨نها اياٞت صًون حضًضة ألااال ؾِى٨ٗـ ؾلبا ٖلى املئؾؿت، ألٍا

لت  حل  - ل بالضًون ٍَو لت  حل = وؿبت الخمٍو  احمالي  نو٫ / الضًون ٍَو

 =                                                                   170.600 / 590.600 = 0.28 

ل بالضًون ٢هحرة  حل  -  احمالي  نو٫ / الضًون ٢هحرة  حل = وؿبت الخمٍو

  =                                                                    177.850 / 590.600 =  0.31 

لت  حل = وؿبت الؿُولت آلاحلت  حىبُت    موا٫ الضاتمت / الضًون ٍَو
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 =170.600 / 412.750 = 0.41 

 :( نو٫ )وؿب جىاؾ٤ اله٩ُل الاؾدثماعي / 4

 احمالي  نو٫ / ال٣ُم الثابخت =  وؿبت ال٣ُم الثابخت 

   =345.800 / 590.600  = 0.58  

م٨ً جٟهُلها باليؿب الخالُت  :ألٍا

ت  -   0.15 =  590.600 / 90.400= الوػن اليؿبي للخثبُخاث املٗىٍو

  0.28 = 590.600 / 169.200= الوػن اليؿبي للخثبُخاث املاصًت  -

 0.09 = 590.600 / 55.000= الوػن اليؿبي للخثبُخاث املالُت  -

 احمالي  نو٫ / ال٣ُم املخضاألالت = وؿبت ال٣ُم املخضاألالت 

   =245.400 / 590.600  = 0.41  

م٨ً جٟهُل باليؿب الخالُت  :ألٍا

 0.16 = 590.600 /  95.300= الوػن اليؿبي ٢ُم الاؾخٛال٫  -

 0.12 = 590.600/  71.000=  الوػن اليؿبي لخؿاباث الؼباتً  -

 0.13 =  590.600 / 78.500= الوػن اليؿبي لل٣ُم الجاَؼة  -

لي/ 5  :وؿب جىاؾ٤ اله٩ُل الخمٍو

لي  -  0,59 =  596.600 / 348.450= الوػن اليؿبي لاللتزاماث في اله٩ُل الخمٍو

 0,41 = 596.600/ 242.150= الوػن اليؿبي عأؽ املا٫  -

 :الىدُجت

م جمخٗها بخواػن مالي في املضى ال٣هحر اال أجها  مً زال٫ جدلُل املحزاهُت ًم٨ً ال٣و٫ أن املئؾؿت ٚع

جواحه بٌٗ إلازخالالث الىاحمت ًٖ اعجٟإ حجم الضًون في املئؾؿت زانت الضًون ٢هحرة  حل ما 

اصة أي ٢غألاى  حٗلها جدخٟٔ بالؿُولت مً أحل مواحهت َظٍ الالتزاماث، باإلياٞت لٗضم ٢ضعتها  ٍػ

 . حضًضة 
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ً الثاوي  الخمٍغ

غ لضًىا املٗلوماث   :مخٗل٣ت بمحزاهِخحن  مخخالُخحن (ؾاب٣ت الظ٦غ في الؿلؿلت الثاهُت )جخٞو

الخهوم  نو٫ 

 2018 2017الخؿاباث  2018 2017الخؿاباث 

ال٣ُم الثابخت 

ال٣ُم املخضاألالت 

٢ُم الاؾخٛال٫ 

 جضاألا٫ ٢ُم ٢ُض ا٫

ال٣ُم الجاَؼة 

585.200 

270.500 

122.000 

90.200 

58.300 

628.800 

344.000 

150.000 

129.000 

65.000 

 موا٫ الضاتمت 

 موا٫ الخانت  

الضًون ٍ أ 

الضًون ٢هحرة 

 حل 

671.700 

495.600 

176.100 

184.000 

783.800 

585.300 

198.500 

189.000 

 

 972.800 855.700املجمٕو  972.800 855.700املجمٕو 

 : الؿئا٫

  بواؾُت اليؿب املالُت2018 ألا 2017خلل املحزاهِخحن  لؿىتي / 1

 ٢2018ضم جدلُال مالُا للخُوع الويُٗت املالُت للمئؾؿت في ؾىت /2

ً الثاوي  :خل الخمٍغ

 جدلُل املحزاهُت املالُت بواؾُت اليؿب املالُت/ 1

 ل  :وؿب الخمٍو

 الخٟؿحر 2018ؾىت  2017ؾىت  اليؿبت

ل  الخمٍو

 الضاتم

671.700/585.200 

 =1.14 

783.800 / 628.800 

 =1.24 

، جم٨ىذ املئؾؿت مً 1أ٦بر مً 

 جد٤ُ٣ َامل أمان موحب

ل  الخمٍو

 الخام

495.600 /585.200 

 =0.84 

585.300 / 628.800 

 =0.93 

 جواػن في مالتمت  نو٫ :  2017

 أزلذ بكٍغ املالتمت: 2018

 855.700 / 495.600 املل٨ُت

  =0.57 

585.300 / 972.800 

  =0.60 

اعجٟإ في امل٣ضعة الظاجُت 

للمئؾؿت  ألا٦ٟاءة اؾخٛال٫ 

 خ٣و١ املل٨ُت

 وؿب الؿُولت 

 الخٟؿحر  2018 2017 اليؿبت

 184.000/ 270.500 الؿُولت الٗامت

  =1,47 

344.000  / 189.000  

 =1,82 

٣ائها  غ ٖلى يماهاث ٧اُٞت لٞغ جخٞو

امل أمان موحب  ألَا
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الؿُولت 

 املسخهغة

(90.200 +58.300/) 

184.000 = 0,80 

 (129.000 +

65.000 /)

189.000=1,02 

اء بضًوجها ١ م أ  حٗؼػ م٣ضعتها للٞو

 صألان اللجوء للمسؼألاهاث

الؿُولت 

 الجاَؼة

58.300 / 184.000  

 =0,31 

65.000 /189.000  

 =0,34 

غ ٖلى ٞاتٌ في الؿُولت في ٦ال  جخٞو

% 4ألا1الؿيخحن ٣ًضع ب 

 وؿب املضًوهُت: 

 الخٟؿحر 2018 2017 اليؿبت

الاؾخ٣اللُت 

 املالُت

495600/360.100 

 =1,37 

585.300 / 387.500 

=1,51 

 جخمخ٘ املئؾؿت باؾخ٣اللُت مالُت

 855.700/ 360.100 ٢ابلُت الؿضاص

 =0,42 

387.500 / 972.800 

=0,39 

حر يماهاث ٦ما  لضحها ٢ضعة ٖلى جٞو

لها ال٣ضعة ٖلى َلب ٢غألاى 

 حضًضة

ل بض ٍ أ  176.100/855.700 الخمٍو

=0,20 

198.500 / 972.800 

=0,20 

ل بالضًون  َىا٥  زباث في الخمٍو

لت  حل   ٍَو

ل بض ١ أ  855.700/ 184.000 الخمٍو

=0,21 

189.000 / 972.800 

=0,19 

اهسٟاى في وؿبت اٖخماص ٖلى 

 الضًون ٢هحرة  حل

الؿُولت آلاحلت 

  حىبُت

176.000/671.700 

 =0,26 

198.500 / 783.800 

=0,25 

زباث وؿبي في اليؿبت، التي جمىذ 

 يمان للبى٪

 

  وؿب الوػن اليؿبي لألنو٫: 

 2018 2017 اليؿبت

 ال٣ُم الثابخت

 

585.200/855.700  

=0,68 

628.800/972.800  

=0,64 

 ال٣ُم املخضاألالت

 ٢ُم الاؾخٛال٫ -

 الؼباتً. ح -

 ٢ُم الجاَؼة -

270.500 /855.700= 0,32 

122.000 /855.700= 0,15 

90.200 / 855.700=0,10  

58.300 /855.700 = 0.07 

344.000 / 972.800 = 0,36 

150.000 / 972.800 =0,15 

129.000 /972.800=0,14 

65.000/972.800= 0,07 

 :2018الدصخُو املالي لخُوع املئؾؿت في / 2
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اصة  موا٫  مً زال٫ الخدلُل هجض أن املئؾؿت قهضث جُغألاا في الٟواتٌ املالُت الىاحم ًٖ ٍػ

ض مً مجا٫ ٢ضعتها في اياٞت ٢غألاى حضًضة  (0.93)الخانت  ألاحٗلها حٗؼػ اؾخ٣اللُتها املالُت ألاجٍؼ

٘ الٟاتٌ في الؿُولت ملواحهت التزاًض في الاخخُاحاث املالُت. %21بيؿبت   .٦ما ٢امذ بٞغ

ً الثالث : الخمٍغ

 : 2018سجلذ مئؾؿت نىاُٖت املٗلوماث  الخالُت زال٫ الؿضاس ي  ألا٫ لؿىت 

ل ماعؽ ُٟٞغي حاهٟي   حوان ماي  أٍٞغ

 65.000 54.000 36.200 49.400 44.800 58.000مواص أألالُت  

مواص 

مهىٗت 

24.800 28.900 28.000 16.250 26.100 31.700 

 70.000 55.000 65.000 77.000 80.000 85.000املبُٗاث 

ً ، ٖلما ان ج٩لٟت املواص  ألالُت ج٣ضع بـــــ / 1 ترة الخسٍؼ ت صألاعان املسؼألان ألٞا  ، في 318.000أخؿب ؾٖغ

  339.000خحن ج٩لٟت املواص املهىٗت  ٢ضعث بـــــ 

ترة الخدهُل، ٖلما أن الؼباتً ألاالخؿاباث امللخ٣ت له / 2 ت صألاعان الؼباتً ألٞا  94.100= أخؿب ؾٖغ

ً ايافي باملواص  ألالُت مً املوعص، الخٔ َظا  زحر أن ٢ُمت الضًون / 3 َظٍ املئؾؿت َلبذ جمٍو

ال٣هحرة  حل املٗخبرة صازل املئؾؿت، ٞٗمل َظا املوعص ٖلى صعاؾت بٌٗ اليؿب املهمت الهضٝ مً 

ت ألايُٗت املئؾؿت مً خُث الؿُولت ألاالخواػن املالي  مٗٞغ

ترة الدؿضًض ٖلما أن عنُض املوعص ٌؿاألاي  - ت صألاعان املوعص ألٞا   39.800أخؿب ؾٖغ

 َل ؾُوا٤ٞ املوعص ٖلى َلب املئؾؿت ٖلل احابخ٪  -

 : ٧الخالي31/12/2018  املحزاهُت املالُت للمئؾؿت

املبالٜ الخهوم املبالٜ  نو٫ 

ال٣ُم الثابخت 

٢ُم الاؾخٛال٫ 

٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣ 

ال٣ُم الجاَؼة 

200 

230 

100 

170 

أموا٫ زانت  

لت  حل  الضًون ٍَو

الضًون ٢هحرة  حل 

190 

220 

290 

 700املجمٕو  700املجمٕو 
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 ً  :  الثالثخل الخمٍغ

1 / ً ترة الخسٍؼ ت صألاعان املسؼألان ألٞا ؾٖغ

-  ً ترة الخسٍؼ ت صألاعان املواص  ألالُت ألٞا  ؾٖغ

  61.500= 65.000+58.000 = 2/مسؼألان زاوي املضة + مسؼألان أألا٫ املضة = مخوؾِ املسؼألان 

ت صألاعان املواص  ألالُت   مغاث 5 مغاث ،ًخجضص املواص  ألالُت في املسؼألان 5 = 61.500/ 318.000= ؾٖغ

زال٫ الؿضاس ي  

 ً ت الضألاعان   / 180= ٞترة الخسٍؼ  ( أقهغ6 ألهىا في نضص الخدلُل زال٫ الؿضاس ي أي 180 زظها  )ؾٖغ

ً املواص  ألالُت   ًوم  36 ًوم ، ًب٣ى املواص  ألالُت  في املسؼن 36 = 5/ 180= ٞترة الخسٍؼ

ترة الخسٍؼً - ت صألاعان املىخوحاث الخامت ألٞا  ؾٖغ

 28.250 = 31.700+ 24.800=مخوؾِ املسؼألان 

ت صألاعان املىخجاث الخامت   مغة زال٫ 12 مغة ، ًخجضص املىخوج الخام 12 = 339.000/28250= ؾٖغ

الؿضاس ي 

 ً  ًوم   15 ًوم  ، ًب٣ى املىوجج الخام في املسؼألان  15 = 12/ 180= ٞترة الخسٍؼ

ترة الخدهُل  / 2 ت صألاعان الؼباتً ألٞا ؾٖغ

 432.000 = 7.000+5.000+65.000+77.000+80.000+85.000= املبُٗاث 

ت صألاعان الؼباتً   مغاث زال٫ الؿضس ي  4 مغاث ، ًخجضص صًً الؼباتً 4 = 94.100/ 432.000= ؾٖغ

اء ببلتزاماجه هدو املئؾؿت )ٞترة الخدهُل    ًوم    ، 45 = 4 / 180 = (املضة التي ٌؿخٛغ٢ها الؼبون للٞو

 (ًوم٢45بل  ) ًوم 45 زغ ػبون ؾٝو ًٟي بضًوهه في خضألاص 

ترة الدؿضًض  / 3 ت صألاعان املوعص ألٞا ؾٖغ

اث  املواص  ألالُت   307.400=65.000+54.000+36.200+49.400+44.800+58.000= املكتًر
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ت صألاعان املوعص   مغاث زال٫ الؿضاس ي 7 مغاث ، ًخجضص صًً املئؾؿت 7 = 307.400/39.800= ؾٖغ

اء بضًوجها )ٞترة الخدهُل   ًوم  ، املئؾؿت جضٞ٘ 25 = 7/ 180 = (املضة التي حؿخٛغ٢ها املئؾؿت للٞو

 ًوم  25صًوجها في مضة أ٢هاَا 

ت الضألاعان هجض :الخٗل٤ُ ن املئؾؿت جمىذ ألا٢ذ أَو٫ لؼباتنها مً أحل صٞ٘ أ مً زال٫ جدلُل ؾٖغ

مؿخد٣اتهم م٣اعهت باملضة املمىوخت لها لضٞ٘ صًوجها ما ؾُو٢ٗها في أػمت ه٣و الؿُولت   

وؿب الؿُولت ألاالخواػهاث املالُت  /4

 210 = 200( – 220+190)= ال٣ُم الثابخت  –  موا٫ الضاتمت = عأؽ املا٫ الٗامل 

خماصاث البى٨ُت– ص١ أ  )–  (٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣ + ٢ُم الاؾخٛال٫ )= اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل  (الٖا

 (  =                          230 +100 ( – ) 290  =  ) 40 

ىت     170   = 40 – 210= ؽ املا٫ الٗامل  أاخخُاحاث ع– ؽ املا٫ الٗامل أع=  الخٍؼ

ىت  ُٛي ٧ل الاخخُاحاث املالُت ألاالخٍؼ بما أن املئؾؿت جمخل٪ ٞاتٌ مالي ممثل بغأؽ املا٫ الٗامل ألَا

 (بىاء ٖلى َظٍ املئقغاث الثالثت )موحبت ه٣و٫ أن املئؾؿت جخمخ٘ بخواػن مالي حُض في املضى ال٣هحر 

  1.72 = 290( / 170+100+230)= ص١ أ  / ال٣ُم املخضاألالت = الؿُولت الٗامت 

 0.93 = 290( / 170+100)= ص ١ أ / ٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣ + ال٣ُم الجاَؼة =  الؿُولت املسخهغة 

  0.3  أ٦بر مً 0.58 = 170/290= ص ١ أ / ال٣ُم الجاَؼة = الؿُولت الجاَؼة 

 مً زال٫ الخدلُل هجض أن املئؾؿت ٢امذ باالخخُاَاث الالػمت بهضٝ ٖضم الو٢ٕو في أػمت الؿُولت 

الىاججت ًٖ ٞاع١ الالتزاماث ألااملؿخد٣اث   طل٪ باالخخٟاّ بالؿُولت أ٦ثر مً أحل حؿضًض الضًون 

٢هحرة  حل   
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الًماهاث هي  )ة ؾٝو ٣ًوم املوعص ب٣بو٫ الُلب الن املئؾؿت لضحها الًماهاث لدؿضًض صًنها الىدُج

ت (الؿُولت الؼاتضة  الٗال٢ت بحن الؼباتً ) ، ل٨ً في امل٣ابل ٖلى املئؾؿت اٖاصة الىٓغ في ؾُاؾتها الخجاٍع

 (ألااملوعصًً

ً الغاب٘  للخ٣ُُم: الخمٍغ

ش    n / 31/12املحزاهُت املداؾبُت بخاٍع

: املٗلوماث إلاياُٞت

 ، أما املٗضاث 1.787.300ال٣ُمت الخ٣ُ٣ت لألعاض ي ب : ٢امذ املئؾؿت بخ٣ُُم الٗىانغ الخالُت/ 1

.  ًٖ ٢ُمتها املداؾبُت الهاُٞت 6.700ألاأصألااث اهسًٟذ ٢ُمتها ب 

. مً املواص  ألالُت ألااملىخوحاث الخامت % 30املسؼألان الضاتم ٣ًضع ب / 2

 قهغا  18 مً الؼباتً لً ٌؿضصألاا ما ٖليهم اال بٗض 10.000اجطر أن ما ٢ُمخه / 3

باء ألاالخؿاتغ ٧لها مبرعة حُٛي زؿاتغ ألا٢ٗذ ٖلى مؿخوى املُدىت ، ٌؿضص ههٟها / 4 حٗخبر املئألاهت ٖ 

  .زال٫ َظٍ الؿىت ألاالباقي الؿىت ال٣اصمت

بت  )٢غعث املئؾؿت ٖضم جوػَ٘ هدُجت الهاُٞت للؿىت املالُت / 5 %( 30الًٍغ

 ١ م م  الخهوم ١ م م  نو٫ 

ت    نو٫ ٚحر الجاٍع

ت أزغى .ث مٗىٍو

 عاض ي  

مٗضاث ألاأصألااث  

ت    نو٫ الجاٍع

مواص  ألالُت  

مىخوحاث جامت  

الؼباتً 

 البى٪

 

300.000 

1.530.600 

791.000 

 

134.000 

183.500 

105.000 

65.900 

عأؾما٫ الاحخماعي  

الاخخُاَاث 

باء ألاالخؿاتغ  مئألاهت ٖ 

الىدُجت إلاحمالُت للؿىت املالُت 

ت   الخهوم ٚحر الجاٍع

صًون مالُت  

ت   الخهوم الجاٍع

موعصألا املسؼألاهاث ألاالخضماث 

 أألاعا١ الضٞ٘

1.479.000 

252.800 

166.400 

100.000 

 

757.000 

 

265.700 

89.100 

 3.110.000 املجمٕو 3.110.000 املجمٕو
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ت لظل٪؟ nَلب مى٪ اٖضاص املحزاهُت املالُت لؿىت : الجصء ألاوو  ، م٘ ابغاػ الخٗضًالث الًغألاٍع

  املالي خلل املحزاهُت املالُت بواؾُت مئقغاث الخواػن : الجؼء الثاوي

اليؿب املالُت  ٢ضم حصخُو مالي مً زال٫  : الجؼء الثالث
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  ثحليل حظابات الىحائج: اإلاحىز السابع

 1حٍٗغ٠ ألاأَضاٝ خؿاباث الىخاتج/ 1

 بُان ملخو لألٖباء ألااملىخوحاث املىجؼة بأهه 2009 الجسيدة السطمية في  خؿبخؿاب الىخاتجٌٗٝغ 

برػ بالخمُحز  ش السخب، ألٍا ش الخدهُل أألا جاٍع مً ال٨ُان زال٫ الؿىت املالُت، ألاال ًؤزظ في الخؿاب جاٍع

و .الىدُجت الهاُٞت للؿىت املالُت غ  ألَا ت املٗلوماثًٞو   صاء  خو٫ املالُتؾخسضمي ال٣واتم لم الًغألاٍع

حؿاٖضَا ٖلى اجساط ال٣غاعاث ألاالخيبئ بالخض٣ٞاث الى٣ضًت، ألاجٓهغ أَضاٝ حضألا٫ املالي للمئؾؿت التي 

 : خؿاباث الىخاتج في

جؼألاٍض مؿخسضمي ال٣واتم املالُت بمٗلوماث حؿاٖض في ٖملُت الخيبئ ألام٣اعهت ألاج٣ُُم ال٣وة   -

 املالُت للمئؾؿت

ج٣ضًم املٗلوماث للخ٨م ٖلى ٢ضعة إلاصاعة في اؾخٛال٫ مواعص املئؾؿت بك٩ل ٞٗا٫ مً أحل  -

 جد٤ُ٣ أَضاٝ املئؾؿت 

ت باليؿبت للٗملُاث الدكُٛلُت ألا خضار الا٢خهاصًت  - حر املٗلوماث الخ٣ُ٣ُت ألاالخٟؿحًر جٞو

 (مً خُث الاًغاصاث  ) زغى ألاالتي ج٩ون مُٟضة في ٖملُت الخيبئ ألاامل٣اعهت ألاج٣ُُم ال٣وة املالُت 

غ ًٖ أوكُت املئؾؿت التي جئزغ ٖلى املجخم٘ ألاالتي ًم٨ً جدضًضَا ألاألايٗها أألا ٢ُاؾها  -  الخ٣ٍغ

ٖىانغ حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت / 2

ٌٗخبر خؿاب الىخاتج مً ال٨كٝو املالُت التي ج٣وم املئؾؿت ببٖضاصَا في جهاًت الؿىت املالُت اهُال٢ا 

خ٩ون مً  . مً أعنضة خؿاباث الدؿُحر الغتِؿُت ألٍا

ؾىت مالُت في جؼاًض املؼاًا الا٢خهاصًت التي جد٣٣ذ زال٫ الؿىت ا٫جخمثل مىخوحاث : املىخوحاث -

اصة في  نو٫ أألا اهسٟاى في الخهوملما  (25املاصة ) الُت في ق٩ل مضازُل أألا ٍػ

                                                           
ضة الغؾمُت، 1   2009 ماعؽ 25 ب الهاصع املالي املداؾبي الىٓام املخًم7/11ً، ال٣اهون 19 الٗضص الجٍغ
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باء - لُت ملا مالُت في جىا٢و املؼاًا الا٢خهاصًت التي خهلذ زال٫ الؿىت االؿىتجخمثل أٖباء  : ٖ 

باء مسههاث  .في ق٩ل زغألاج أألا اهسٟاى أنو٫ أألا في ق٩ل ْهوع زهوم ألاحكمل ٖ 

 (26املاصة  )               املالُتالاَخال٧اث أألا الاخخُاَاث ألازؿاعة ال٣ُمت املدضصة بموحب ٢غاع 

 حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت   

 Nالؿىت البُان  

املبُٗاث ألا املىخوحاث امللخ٣ت 

إلاهخاج املسؼن أألا إلاهخاج املىخ٣و مً املسؼألان 

إلاهخاج املثبذ 

اٖاهاث إلاؾخٛال٫ 

 70/خـ

 72/خـ

 73/خـ

 74/خـ

 اهخاج الؿىت املالُت -1

اث املؿتهل٨ت  املكتًر

الخضماث الخاعحُت ألا الخضماث الخاعحُت  زغى 

 60/خـ

 62 ألا 61/خـ

 اؾتهال٥ الؿىت املالُت -2

 ( 2-1)ال٣ُمت املًاٞت لإلؾخٛال٫-3

أٖباء املؿخسضمحن 

اث املمازلت  الًغاتب ألا الغؾوم ألا املضٖٞو

 63/خـ

 64/خـ

 احمالي ٞاتٌ إلاؾخٛال٫ -4

املىخوحاث الٗملُاجُت  زغى 

باء الٗملُاجُت  زغى   ٖ

املسههاث لإلَخال٧اث ألا املئألاهاث ألا زؿاتغ ال٣ُمت 

اؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت ألا املئألاهاث 

 75/خـ

 65/خـ

 68/خـ

 78/خـ

 الىدُجت الٗملُاجُت -5

املىخوحاث املالُت  

باء املالُت   ٖ

 76/خـ

 66/خـ

 الىدُجت املالُت -6

 ( 6+5)الىدُجت الٗاصًت ٢بل الًغاتب-7

الًغاتب الواحب صٞٗها ٖلى الىخاتج الٗاصًت 

ًٖ الىخاتج الٗاصًت (حٛحراث)الًغاتب املئحلت

 698 ألا 695/خـ

 693 ألا 692/خـ

 مجمٕو مىخوحاث  وكُت الٗاصًت 

 مجمٕو أٖباء  وكُت الٗاصًت 

74/حـ+73/حـ+72/حـ+70/حـ  

62/حـ+61/حـ+60/حـ  

إستهالك السنة املالية–إنتاج السنة املالية   

64/حـ-63/حـ- القيمة املضافة لالستغالل  

 68/حـ – 65/حـ-  75/حـ+ إمجايل فائض االستغالل 
78/حـ+   

66/حـ- 76/حـ  

الضرائب الواجبة - النتيجة العادية قبل الضرائب
 و الضرائب املؤجلة
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 الىدُجت الهاُٞت لألوكُت الٗاصًت -8

مىخوحاث -ٖىانغ ٚحر ٖاصًت

أٖباء - ٖىانغ ٚحر ٖاصًت

 77/خـ

 67/خـ

 الىدُجت ٚحر الٗاصًت -9

 نافي هدُجت الؿىت املالُت -10

 جدلُل خؿاباث الىخاتج بواؾُت  عنضة الوؾُُُت/ 3

 ال٣ُمت املًاٞت : 

ألاهي حٗٝغ ٖلى أجها الٟغ١ بحن املضزالث املالُت املباقغة ألااملسغحاث املالُت املباقغة، ألامً املىٓوع 

ٌؿاٖض َظا الغنُض ٖلى صعاؾت . الخجاعي حٗبر ًٖ الٟغ١ بحن املبُٗاث ألاالخ٩ال٠ُ املباقغة لكغائها

 1:مسخل٠ الويُٗاث املالُت ألامً بحن اؾخسضاماتها

: ًم٨ً ٢ُاؽ طل٪ مً زال٫ الٗال٢ت الخالُت: ٢ُاؽ همو املئؾؿت-

TEE = VAD/ CSP 

مئقغ الخواػن الا٢خهاصي :  TEE: خُث

       VAD : ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫

       CSP : ج٩لٟت اله٩ُل إلاهخاجي

Vai𝑛 :    ٢ُاؽ الوػن الا٢خهاصي للمئؾؿت-
i=1     PIB= 

 الٟاتٌ إلاحمالي لالؾخٛال٫ : 

 ٤ حٗخبر عنُض الخض٣ٞاث الخ٣ُ٣ُت لضألاعة الاؾخٛال٫، أي ٣ًِـ الثرألاة املالُت املد٣٣ت ًٖ ٍَغ

 :اليكاٍ  ؾاس ي، ٌؿخسضم في جدلُل

مئقغ ال٨ٟاءة الهىاُٖت ألاإلاهخاحُت للمئؾؿت -  

٢ضعة صألاعة الاؾخٛال٫ ٖلى جولُض الٟواتٌ - 

                                                           
ش ي، الدؿُحر املالي  وؾ٠ ٢َغ 193، م 2011، الُبٗت الثاهُت، صعا ألااتل لليكغ ٖمان  عصن (إلاصاعة املالُت ) الُاؽ بً ؾاس ي ألٍا 1 

66/حـ- 77/حـ  

+ النتيجة الصافية لألنشطة العادية 
 النتيجة غري العادية 
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 ٌؿاٖض ٖلى اجساط ال٣غاع في حُٛحر اليكاٍ أألا الاؾخمغاع ُٞه- 

  (الٗملُاجُت )هدُجت الاؾخٛال٫ : 

ٌٗبر ٖنها باملٗنى ألا (الٟغ١ بحن اعاصاث الاؾخٛال٫ ألامهاٍع٠ الاؾخٛال٫ )عنُض صألاعة الاؾخٛال٫ 

ا املئؾؿت زال٫ ٞترة اليكاٍ الٗاصًت ألاجؤزظ ٧ل إلاحغاءاث  ما٫ التي جىجَؼ الخ٣ُ٣ي ملهلخت ٖ 

 .الالػمت لخٟاصي الو٢ٕو في أي اهدغاٝ

 الىدُجت املالُت:  

حؿاٖض ٖلى مغا٢بت أصاء املئؾؿت مً الىاخُت املالُت ألامغا٢بت الخضألاص ال٣هوى لٗملُاث 

لُت ألاجخًمً  :الاؾخضاهت بىاءا ٖلى َظا الغنُض ما ٌؿاَم في اجساط ال٣غاعاث الخمٍو

٠ املالُت ألاالىاججت ًٖ جىا٢و ٢ُم الاؾدثماعاث املالُت- . مسههاث مئألاهاث  زُاع املغجبُت باملهاٍع

 (الا٢خُاٖاث البى٨ُت )الٟواتض ألاالا٢خُاٖاث املمازلت لها -

الٟاع١ الؿلبي لٗملُاث الهٝغ -

٠ املالُت الىاججت ًٖ الخىاػ٫ ًٖ  ألاعا١ املالُت- . املهاٍع

 الىدُجت الاؾخثىاتُت : 

ألاهي الٟغ١ بحن الاًغاصاث ألااملهاٍع٠ الاؾخثىاتُت ألاهي مسخل٠ الٗملُاث التي لم ًخم جهيُٟها 

يمً ٖلمُاث الاؾخٛال٫، املالُت، ٌؿاٖض الغنُض ٖلى ج٣ضًغ َظٍ الٗملُاث ألابالخالي ًم٨ً جوحُه 

. اليكاٍ الى مُاصًً أ٦ثر مغصألاصًت

 :مثا٫ جُب٣ُي

ت   : ٧الخالي31/12/2020 زال٫ وكاَها ججاعي في Xجم اؾخسغاج اعنضة خؿاباث مً مئؾؿت ججاٍع

اث املؿتهل٨ت60/خـ  650.000=  الخضماث الخاعحُت61/خـ- ألان                      1.000.000=  املكتًر

  100.000=  أٖباء املؿخسضمحن63/ خـ                          -200.000=  الخضماث الخاعحُت أزغى 62/ خـ

 460.000=  أٖباء ٖملُاجُت أزغى 65/ خـ                                        -60.000=  الًغاتب ألاالغؾوم 64/ خـ
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باء املالُت 66/ خـ  459.000=  مسههاث الاَخال٧اث 68/خـ                                                 -20.000=  ٖ 

   85.000=  املىخوحاث املالُت 76/ خـ                               -2.500.000=  املبُٗاث البًاث٘ 70/  خـ

   100.000=  اؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت78/خـ                           -544.000=  مىخوحاث الٗملُاجُت 75/ خـ

 :املُلوب

بت  -  %30اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت ٖلما أن مٗض٫ الًٍغ

 :خل املثا٫ الخُب٣ُي

ت ) 2.500.000  = 74/ خـ + 73/ خـ + 72/ خـ+  70/خـ = املالُت الؿىت اهخاج  (مئؾؿت ججاٍع

  62/ خـ + 61/ خـ + 60/خـ = املالُت الؿىت اؾتهال٥  

 =1.000.000 + 650.000 + 200.000 = 1.850.000  

املالُت  الؿىت اؾتهال٥  - املالُت الؿىت اهخاج= لالؾخٛال٫ املًاٞت ال٣ُمت  

 =2.500.000 – 1.850.000  = 650.000 

 64/  خـ– 63/ خـ– لالؾخٛال٫ املًاٞت ال٣ُمت = الاؾخٛال٫ ٞاتٌ احمالي

 =650.000 – 100.000 – 60.000 = 490.000  

  68/  خـ– 65/  خـ– 78/ خـ + 75/ خـ + الاؾخٛال٫ ٞاتٌ احمالي = الٗملُاجُت الىدُجت  

  215.000 = 459.000 – 460.000 – 100.000 + 544.000 + 490.000 =  الٗملُاجُت الىدُجت  

   66/ خـ  - 76/ خـ=   املالُت الىدُجت  

 =85.000 -  20.000  = 65.000 

  املالُت الىدُجت + الٗملُاجُت الىدُجت =  الًغاتب ٢بل الٗاصًت الىدُجت  

 =215.000 + 65.000 =  280.000 

 ٖلى الًغاتب مٗض٫* الًغاتب ٢بل الٗاصًت الىدُجت = الٗاصًت الىخاتج ٖلى صٞٗها الواحب الًغاتب

 84.000  =  0.3 * 280.000 =   عباح
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صٞٗها  الواحب الًغاتب  - الًغاتب ٢بل الٗاصًت الىدُجت = الٗاصًت لألوكُت الهاُٞت الىدُجت  

280.000 – 84.000 = 196.000 

  ،196.000 = الٗاصًت  ٚحر الىدُجت + الٗاصًت لألوكُت الهاُٞت الىدُجت = املالُت للؿىت الهاُٞت الىدُجت

 (0= ة ٖاصي الٛحر الىدُجت)

 املبالٜ البُان الغ٢م

 2.500.000 املبُٗاث البًاث٘ 70

 2.500.000 اهخاج الؿىت املالُت 1

60 

61 

62 

اث املؿتهل٨ت  املكتًر

 الخضماث الخاعحُت

 الخضماث الخاعحُت  زغى 

1.000.000 

650.000 

200.000 

 1.850.000 اؾتهال٥ الؿىت املالُت 2

 650.000 ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫  3

63 

64 

 أٖباء املؿخسضمحن

 الًغاتب ألاالغؾوم 

100.000 

60.000 

 490.000 احمالي الٟاتٌ لالؾخٛال٫ 4

75 

65 

78 

68 

 املىخوحاث الٗملُاجُت  زغى 

باء الٗملُاجُت  زغى   ٖ 

 اؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت

 مسههاث الاَخال٧اث 

544.000 

460.000 

100.000 

459.000 

 215.000 الىدُجت الٗملُاجُت 5

76 

66 

 املىخوحاث املالُت

باء املالُت  ٖ 

85.000 

20.000 

 65.000 الىدُجت املالُت 6

بت 7  280.000 الىدُجت الٗاصًت ٢بل الًٍغ

 84.000 الًغاتب الواحب صٞٗها 69

 196.000 الىدُجت الهاُٞت لألوكُت الٗاصًت 8

 196.000 نافي هدُجت الؿىت املالُت 9
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 1:جدوو حظابات الىحائج حظن الىظيفة/ 4

   ثصييف ألاعباء حظن الىظيفة4-1

ُٟت مُٗىت ألاجماعؽ  ت مً  حؼاء ٧ل حؼء منها ٣ًوم بْو ات٠ املئؾؿت م٣ؿمت الى مجمٖو ألْا

ات٠ أوكُت ٖضًضة حؿاَم في جد٤ُ٣ مهام املئؾؿت، َظٍ اليكاَاث جسخل٠ ًٖ  يمً َظٍ الْو

زانت مً خُث ألا  خؿب زهونُت ٧ل مئؾؿت مً خُث هٕو اليكاٍ ألاالدجم،بًٗها البٌٗ

ات٠ ألاالتي جخمثل في : الخ٩ال٠ُ التي جخدملها املئؾؿت لل٣ُام بهظٍ الْو

ُٟت الكغاء - جمثل مجمل املهام املخٗل٣ت بكغاء البًاث٘ ألااملواص  ألالُت التي جدخاحها لل٣ُام : ألْا

 .بيكاَها الاؾخٛاللي

ُٟت إلاهخاج - مجمل املهام املخٗل٣ت ببهخاج املىخجاث بضاًت مً اؾخٗما٫ املواص  ألالُت ألا اهتهاء : ألْا

 بهى٘ املىخوج النهاثي

ُٟت الخوػَ٘ - ت ) ألْا  املخٗل٣ت ببُ٘ البًاٖت أألا املىخوج الخام: (الخجاٍع

ُٟت إلاصاعة ألااملالُت - ت لدؿُحر وكاٍ املئؾؿت : ألْا ما٫  زغى الًغألاٍع صألاعة  )جخمثل ٧ل ٖ 

 (الاؾخٛال٫

باء خؿب الُبُٗت خؿب الجضألا٫ الخالي ُٟت اهُال٢ا مً ٖ  باء خؿب الْو  :ألاجغجب ٖ 

املجمٕو املهاٍع٠ خؿب الُبُٗت 

املوػٕ 

الخوػَ٘ . ألاإلاهخاج . ألاالكغاء . ألا

ت )  (الخجاٍع

إلاصاعة . ألا

ألااملالُت 

 609 -  602/ خـ

 زضماث الخاعحُت 61

 زضماث زاعحُت أزغى 62

 أٖباء الٗاملحن 63

 يغاتب ألاعؾوم 64

 أٖباء ٖملُاجُت أزغى 65

 ......

 ......

 

 ......

 ......

 .......

 .......

 .......

 

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 

 ........

 ........

 ........

 ........

 ........

 

 .......

 .......

 .......

 ........

 ........

 

 ........

 ........

 ........

                                                           
، مغح٘ ؾاب٤، م 1  (بخهٝغ) 156-154 قُٗب قىٝو
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 أٖباء مالُت 66

 اَخال٧اث ألامسههاث املئألاهاث 68

 .......

 .......

 .......

 .......

 ........

 ........

 .......

 ........

 ........

 ........

.......... ......... ......... ........ ........ املجمٕو 

 :مالخٓاث

ُٟت، 601/  ألا خـ600/باليؿبت للخؿاباث خـ - باء خؿب الْو   ال جضزل يمً حضألا٫ جوػَ٘ ٖ 

 ألجها جضعج لخؿاب ٧لٟت املبُٗاث 

 :خؿاب ٧لٟت املبُٗاث جسخل٠ خؿب هٕو املئؾؿت -

ت -1  : في مئؾؿت ججاٍع

ات٠ في َظٍ املئؾؿت مً زالزت ت، ألا. الكغاء، ألا. ألا: جخ٩ون الْو خم خؿاب ٧لٟت . الخجاٍع إلاصاعة، ألٍا

٤ الٗال٢ت الخالُت  :املبُٗاث ألٞا

  74/  خـ–ألا الكغاء +  البًاٖت املؿتهل٨ت 600/خـ= ٧لٟت املبُٗاث 

اث الٟترة + مش أألا٫ املضة =  البًاٖت املؿتهل٨ت 600/خـ   مش  زغ املضة –مكتًر

 :في مئؾؿت نىاُٖت -2

ُٟت اؾتراجُجُت، ألاجدؿب ٧لٟت  ات٠ الثالر الؿاب٤ هجض في املئؾؿت الهىاُٖت ٧ْو باإلياٞت الى الْو

٤ الٗال٢ت الخالُت  :املبُٗاث ألٞا

 74/ خـ– 73/  خـ– 72/ خـ–إلاهخاج .ألا+ الكغاء .ألا+  املواص  ألالُت املؿتهل٨ت 601/خـ=  ٧لٟت املبُٗاث 

ُٟت- 4-4-2  ٖىانغ ألام٩وهاث حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الْو

ضة الغؾمُت  ٤ الجٍغ ات٠ ألٞا  : ٦ما ًلي2009جخ٩ون ٖىانغ حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الْو

ما٫ الضألاعة ألااملخمثل في مبُٗاتها مً البًاث٘ : هامش السبح ؤلاجمالي - َو الٟغ١ بحن ع٢م ٖ 

ألااملىخجاث املهىٗت ألاالخضماث امل٣ضمت ألااملىخوحاث امللخ٣ت ألاج٩لٟت َظٍ املبُٗاث مً بًاٖت 

 مؿتهل٨ت ألامواص أألالُت ألامسخل٠ الاؾتهال٧اث املخٗل٣ت بهظٍ املبُٗاث 
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ما٫ = َامل الغبذ إلاحمالي    ج٩لٟت املبُٗاث–ع٢م ٖ 

ُُٟت  زغى م٘ َغح : الىخيجة العملياثية - هي َامل الغبذ إلاحمالي مًاٞا الُه املىخجاث الْو

ُُٟت باء  زغى الْو ت ألاٖ  باء إلاصاٍع ت ألاٖ   الخ٩ال٠ُ الخجاٍع

ُُٟت  زغى + َامل الغبذ إلاحمالي = الىدُجت الٗملُاجُت  ت – املىخجاث الْو باء الخجاٍع  ٖ –

ت  باء إلاصاٍع ُُٟت– ٖ    أٖباء أزغى ألْا

٠  : الىخيجة العادًة كبل الظسيبة - جمثل مجمٕو الىدُجت الٗملُاجُت ألااملالُت بٗض َغح مهاٍع

 املؿخسضمحن ألامسههاث الاَخال٧اث

٠ املؿخسضمحن –الىدُجت الٗملُاجُت = الىدُجت الٗاصًت  +  مسههاث الاَخال٧اث – مهاٍع

 أٖباء مالُت-  مىخجاث مالُت 

ألاهي جمثل الىدُجت النهاتُت للمئؾؿت ألاهي مجمٕو الىخاتج : هخيجة الظىة اإلاالية الصافية -

بت ألاالىخاتج ٚحر الٗاصًت  الٗاصًت الهاُٞت بٗض صٞ٘ الًٍغ

 N N-1 مالحظة البيــان

ما٫   ع٢م ٖ 

  ٧لٟت املبُٗاث

 هامش السبح ؤلاجمالي 

  مىخجاث أزغى ٖملُاجُت

ت   الخ٩ال٠ُ الخجاٍع

ت  باء إلاصاٍع  ٖ 

  أٖباء أزغى ٖملُاجُت

  الىخيجة العملياثية

باء خؿب الُبُٗت   ج٣ضًم جٟانُل ٖ 

  (مهاٍع٠ املؿخسضمحن، مسههاث الاَخال٧اث)

  مىخجاث مالُت

باء املالُت  ٖ  

 الىخيجة العادًة كبل الظسيبة 
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  الًغاتب الواحبت ٖلى الىخاتج الٗاصًت

  (الخٛحراث)الًغاتب املئحلت ٖلى الىخاتج الٗاصًت 

  الىخيجة الصافية لألوشطة العادًة

باء ٚحر الٗاصًت  ٖ  

 املىخجاث ٚحر الٗاصًت 

  الىخيجة الصافية للظىة اإلاالية

ت موي٘ املٗاصلت في الىدُجت   (1)الهاُٞت خهت الكغ٧اث املويٖو

  (1)الىخيجة الصافية للمجمىع اإلادمج 

  (1)منها خهت طألاي  ٢لُت 

  (1)خهت الجم٘ 

اث املالُت املضمجت  (1) ال حؿخٗمل اال لخ٣ضًم ال٨كٞو

ضة الغؾمُت، الٗضص: املهضع  31م 2009 ماعؽ 25 ب الهاصع املالي املداؾبي الىٓام املخًم7/11ً، ال٣اهون 19الجٍغ

 :مثا٫ جُب٣ُي

ت   املٗلوماث 31/21/2020  زال٫ الٟترة Xجم اؾخسغاج مً خؿاباث  عنضة ليكاٍ مئؾؿت ججاٍع

ُٟت  .الخالُت، املُلوب مى٪ اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الْو

 20.000=  مىخجاث ٖملُاجُت أزغى 75/ ألان           خـ   400.000=  املبُٗاث 70/ خـ

 5.000=  اؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت 78/                      خـ15.000=      مىخجاث مالُت 76/ خـ

اث الٟترة  =  ألان  ،    مسؼألان  زغ املضة 50.000=  ألان   ،     مسؼألان أألا٫ املضة 310.000= مكتًر

 ألان 60.000

 ألان، 10.000( =61/ح)الخضماث الخاعحُت 

اث املؿتهل٨ت % 10( =  63/ح)أحوع املؿخسضمحن  ( 600/ح)مً املكتًر

  ألان 5.000=  يغاتب ألاعؾوم 64/ خـمٗضألام  ،   (601/ح)مواص أألالُت مؿتهل٨ت 

 10.000=   أٖباء مالُت 66/          خـ15.000=        أٖباء ٖملُاجُت 65/ خـ

 10.000=   مسههاث الاَخال٧اث 68/ خـ
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 ٠ ات٠ ٦ما ًلي (68/ الى ح61/ح )احمالي املهاٍع ٠ الكغاء : جخوػٕ خؿب الْو ألان ،  40.000=  مهاٍع

٠ الخوػَ٘   ؟؟ =    ألان ، مهاٍع٠ إلاصاعة ألااملالُت 25.000=  مهاٍع

ً الخُب٣ُي  : خل الخمٍغ

ُٟت -  اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الْو

اث الٟترة + مش أألا٫ املضة =   البًاٖت املؿتهل٨ت 600/ خـ   مش  زغ املضة–مكتًر

 =50.000 + 310.000 – 60.000  = 300.000  

 30.000  = 300.000 * 0.1=  أٖباء املؿخسضمحن 63/ خـ

 ٠   68/خـ + 66/خـ + 65/خـ + 64/ خـ + 63/ خـ + 61/ خـ= احمالي املهاٍع

 =10.000 + 30.000 + 5.000 + 15.000 + 10.000 + 10.000 = 80.000   

 ٠ ات٠= احمالي املهاٍع  مجمٕو الْو

  15.000 = 25.000 – 40.000 – 80.000=  إلاصاعة ألااملالُت  . ألا

   340.000 = 40.000 + 300.000= الكغاء  . ألا + 600/ خـ=  ٧لٟت املبُٗاث 

 املبالٜ البُان

ما٫  ع٢م ٖ 

  ٧لٟت املبُٗاث

 هامش السبح ؤلاجمالي 

  مىخجاث أزغى ٖملُاجُت

ت   الخ٩ال٠ُ الخجاٍع

ت  باء إلاصاٍع  ٖ 

  أٖباء أزغى ٖملُاجُت

  الىخيجة العملياثية

  مىخجاث مالُت

باء املالُت  ٖ  

 الىخيجة العادًة كبل الظسيبة 

  الًغاتب الواحبت ٖلى الىخاتج الٗاصًت

  (الخٛحراث)الًغاتب املئحلت ٖلى الىخاتج الٗاصًت 

400.000 

340.000 

40.000 

20.000 

25.000 

15.000 

15.000 

5.000  

15.000  

10.000  

10.000  

2.500 
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  الىخيجة الصافية لألوشطة العادًة

باء ٚحر الٗاصًت  ٖ  

املىخجاث ٚحر الٗاصًت  

7.500 

- 

- 
 

 :جدلُل خؿاباث الىخاتج بواؾُت املئقغاث املالُت/ 4-5

ُٟت  ًم٨ً جدلُل خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت أألا خؿب الْو

 1وؿب الغبدُت أألا الىخاتج- 5-1

اجه، مً أَم َظٍ اليؿب  تهضٝ ل٣ُاؽ م٣ضعة املكغألإ ٖلى جد٤ُ٣  عباح في ٧اٞت مؿخٍو

 املبُٗاث / َامل الغبذ إلاحمالي = وؿبت َامل الغبذ إلاحمالي 

 املبُٗاث / ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫ = وؿبت ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫ 

 املبُٗاث/ احمالي ٞاتٌ الاؾخٛال٫ = وؿبت احمالي ٞاتٌ الاؾخٛال٫ 

 املبُٗاث / الىدُجت الٗملُاجُت = وؿبت الىدُجت الٗملُاجُت 

5-2 -٠ باء أألا املهاٍع  :وؿب ٖ 

باء  تهضٝ ل٣ُاؽ ٦ٟاءة املكغألإ ألامضى جد٣ُ٣ه الٟاتٌ الا٢خهاصي مً زال٫ ج٣لُو ٖ 

باء املوحوصة في ٢اتمت الضزل الى احمالي  ت ب٣ُاؽ وؿبت ٧ل هٕو مً ٖ  ٠،ألاج٣وم َظٍ املجمٖو ألااملهاٍع

 :ا2املبُٗاث، مً بُنها

 املبُٗاث/ احمالي املها٠ً =  وؿبت املهاٍع٠ إلاحمالُت 

 ٤ ٠ الدؿٍو ٤ =  وؿبت مهاٍع ٠ الدؿٍو  املبُٗاث/ مهاٍع

 املبُٗاث/  مهاٍع٠ إلاصاعة  =  وؿبت مهاٍع٠ إلاصاعة 

 املبُٗاث / أٖباء املؿخسضمحن = وؿبت أٖباء املؿخسضمحن 

                                                           
غان لليكغ ألاالخوػَ٘، ٖمان   1  158، م2011قُٗب قىوٝ، الخدلُل املالي الخضًث َب٣ا للمٗاًحر الضألالُت لالباٙل املالي، صاع َػ
، مغح٘ ؾاب٤، م 2  159 قُٗب قىٝو
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 املبُٗاث / الًغاتب ألاالغؾوم = وؿبت الًغاتب ألاالغؾوم 

ألال٩ُون الخدلُل ٞٗاال ال بض مً م٣اعهت َظٍ اليؿب بيخاتج الؿىواث الؿاب٣ت، بمٗنى  زغ ٩ًون 

الخدلُل ٞٗاال بخدلُل جُوع َظٍ اليؿب زال٫ ؾىواث مخخالُت، لُخم٨ً املدلل املالي ملً جدب٘ جُوع 

ت مضى جم٨ً املئؾؿت مً الخد٨م في الاهٟا١، ألامً  باء ألااملهاٍع٠ زال٫ الؿىواث املضعألاؾت ملٗٞغ  ٖ

 .جم جدضًض م٣ضاع إلاؾغاٝ ألااحغاء الخصخُداث الالػمت ملٗالجت طل٪

ت أي هٕو ًمثل وؿبت ا٦بر مً  هوإ  ٦ما ًم٨ً اؾخسغاج وؿب جٟهُلُت ل٩ل ج٩لٟت مً الخ٩ال٠ُ ملٗٞغ

 :1 زغى مً الخ٩ال٠ُ، مً زال٫ ما ٌؿمى بالوػن اليؿبي ل٩ل مهغألاٝ، مثل

٠ /  حوع = الوػن اليؿبي لألحوع  باء )احمالي املهاٍع  ٖ) 

٠ / الاًجاعاث = الوػن اليؿبي لالًجاعاث   احمالي املهاٍع

 2:مئقغاث جُوع وكاٍ املئؾؿت- 5-3

جم٨ً َظٍ املئقغاث املئؾؿت مً جدلُل صألاعة الاؾخٛال٫ مً زال٫ م٣اعهت وكاَها ػمىُا ألام٩اهُا، مً 

 :بحن َظٍ اليؿب هجض

ما٫    (n-1)ع ١ م للؿىت  / (n-1) ع ١ م للؿىت – nع ١ م للؿىت =  وؿبت حٛحر ع٢م ٖ 

  (n-1)اهخاج الؿىت  /  (n-1) اهخاج الؿىت  – nاهخاج الؿىت = وؿبت حٛحر الاهخاج 

  (n-1)ال٣ُمت املًاٞت  / (n-1) ال٣ُمت املًاٞت – nال٣ُمت املًاٞت =  وؿبت حٛحر ال٣ُمت املًاٞت 

الىدُجت  / (n-1) الىدُجت الٗاصًت الهاُٞت – nالىدُجت الٗاصًت الهاُٞت = وؿبت حٛحر الىدُجت الهاُٞت 

  (n-1)الٗاصًت الهاُٞت 

 

                                                           
 153 ألالُض الخُالي، مغح٘ ؾاب٤، م  1
ت صعاؾت خالت ُٖىت مً   2 ُت املٗلوماث املداؾبُت في املئؾؿاث الا٢خهاصًت الجؼاتٍغ م قىاي، ازغ جُب٤ُ الىٓام املداؾبي املالي ٖلى هٖو ٖبض ال٨ٍغ

 144، م 2016املئؾؿاث، أَغألاخت ص٦خوعة، حامٗت بؿ٨غة 
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 طلظلة ألاعماو الحطبيلية

 : ؾئلت

ُٟت؟/ 1  ما َو الٟغ١ بحن خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت ألاخؿب الْو

ُٟت؟/  2 باء خؿب الْو  ٠ُ٦ ًخم جهي٠ُ ٖ 

 ما هي أَمُت ابغاػ  عنضة الوؾُُُت في خؿاباث الىخاتج؟/ 3

 :الحمسيً ألاوو 

:  31/12/2017في  " y"ُٞما ًلي املٗلوماث الاؾخٛاللُت ملئؾؿت نىاُٖت 

ما٫ الهافي ح   ألان 140000=  اهخاج مسؼألان 72/ ح       ألان،400000 = 70/ ع٢م ٖ 

اث املؿتهل٨ت في إلاهخاج   .240000DA  =  املكتًر

 ٠  % 7.5،  % 06،  % 45،  % 05: الكغاء ، إلاهخاج ، الخوػَ٘ ، إلاصاعة ألااملالُت إلاحمالُت جمثـــــل: املهاٍع

ما٫ الهافي ٖلى الترجِب   .مً ع٢م ٖ 

 .(75/ح) ٖملُاجُت ألا الباقي هواجج أزغى  (76/ ح)ألان هواجج مالُت  8000 منها  ألان 18000= هواجج مسخلٟت 

:  ؾئلت

ُٟتأهجؼ حضألا٫ / 1    ؟2015 لؿىت خؿاباث الىخاتج خؿب الْو

٠ الكغاء ألا إلاهخاج / 2 باء خؿب َبُٗتها، م٘ الٗلم بؤن مجمٕو املهاٍع أهجؼ حضألا٫ اٖاصة جغجِب ٖ 

 ، %20:  ٦ما ًلي66/، ح65/، ح64/ح ، 63/ ، ح61/ألاالخوػَ٘ ألا إلاصاعة ألااملالُت إلاحمالُت جخوػٕ ٖلى ح

  .ٖلى الترجِب% 20 ألا25%،  % 05 ،30%

  ٢م بخدلُله بواؾُت وؿب الغبدُت ؟خؿب الُبُٗتالىخاتج خؿاباث أهجؼ حضألا٫ / 3

 :الحل الحمسيً ألاوو 

ُٟت/ 1  :اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الْو

  20.000( =  400.000 * )0.05=  الكغاء .ألا
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 180.000( = 400.000 * )0.45= إلاهخاج .ألا

ت .ألا  24.000( = 400.000 * )0.06 = (الخوػَ٘)الخجاٍع

 30.000( = 400.000 * )0.075= ألا إلاصاعة ألااملالُت 

 300000 = 140.000 – 20.000 +180.000 + 240.000=  ٧لٟت املبُٗاث 

 املبالٜ البُان الغ٢م

ما٫   ع٢م ٖ 

  ٧لٟت املبُٗاث

 هامش السبح ؤلاجمالي 

  مىخجاث أزغى ٖملُاجُت

ت   الخ٩ال٠ُ الخجاٍع

ت  باء إلاصاٍع  ٖ 

  أٖباء أزغى ٖملُاجُت

  الىخيجة العملياثية

  مىخجاث مالُت

باء املالُت  ٖ  

 الىخيجة العادًة كبل الظسيبة 

400.000  

300.000 

100.000 

10000 

24.000 

30.000 

- 

56.000 

8.000 

- 

64.000 

باء خؿب الُبُٗت/ 2  جهي٠ُ ٖ 

ات٠  66/خـ 65/خـ 64/خـ 63/خـ 61/ خـ احمالي الْو

254.000 50.800 76.200 12.700 63.500 50.800 

 اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت/ 3

 املبالٜ البُان الغ٢م

  70/ ح  

 72/ ح 

 املبُٗاث

 اهخاج مسؼن 

400.000 

140.000 

 540.000 اهخاج الؿىت املالُت 1

 60/ ح 

  61/ ح

اث املؿتهل٨ت  املكتًر

 الخضماث الخاعحُت

240.000 

50.800 

 290.800 اؾتهال٥ الؿىت املالُت 2

 249.200 ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫ 3

 76.200 اٖباء املؿخسضمحن  63/ ح 
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 12.700 يغاتب ألاعؾوم  64/ ح

 160.300 الٟاتٌ إلاحمالي لالؾخٛال٫ 4

  75/ ح 

 65/ ح 

 مىخوحاث ٖملُاجُت أزغى 

 أٖباء ٖملُاجُت أزغى 

10.000 

63.500 

 106.800 الىدُجت الٗملُاجُت 5

  76/ ح

 66/ ح

 مىخوحاث مالُت

 أٖباء مالُت

8.000 

50.800 

 (42.800) الىدُجت املالُت 6

بت 7  64.000 الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ

 جدلُل خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت بمئقغاث وؿب الغبدُت/ 4

 الخؿاب اليؿبت

 املبُٗاث/ ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫  وؿبت ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫

=249.200 / 400.000  = 0,623 

 املبُٗاث/ احمالي ٞاتٌ الاؾخٛال٫  وؿبت احمالي ٞاتٌ الاؾخٛال٫

 =160.300 / 400000  = 0,4 

 املبُٗاث/ الىدُجت الٗملُاجُت  وؿبت الىدُجت الٗملُاجُت

 =106.800 / 400.000  = 0,267 

بت بت  وؿبت الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ  املبُٗاث/  الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ

 =64.000 / 400.000  = 0,16 
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 كدزة الحمىيل الراجي في اإلاإطظة:  إلاحىز الخامعا

 :طبط اإلافاهيم محعللة بالحمىيل الراجي -1

ل الظاحي  -1-1  :٢ضعة الخمٍو

ل، ألاحٗبر ٦ظل٪ ًٖ ٞاتٌ ًمثل  مجمٕو املهاصع الضازلُت التي ًم٨ً جسهُهها لٗملُت الخمٍو

ه٣ضي أألا جض٤ٞ ه٣ضي خهلذ ٖلُه املئؾؿت أزىاء وكاَها زال٫ الضألاعة، ٞخد٤ُ٣ املئؾؿت ألعباح 

ل الظاحي  .ألاجسهُهها ملئألاهاث ًم٨نها مً ا٦دؿاب ٢ضعة للخمٍو

و  ت للمئؾؿت صألان اللجوء الى مهاصع زاعحُت، ألَا ٦ما ٌٗٝغ أهه  موا٫ املخولضة مً الٗملُاث الجاٍع

ًم٨نها مً حُُٛت الاخخُاحاث املالُت الالػمت لؿضاص الضًون ألاجىُٟظ الاؾدثماعاث ألاػٍاصة عأؽ املا٫ 

ل الظاحي ٦ما ًليخُث ًم٨ً.الٗامل  : خؿاب وؿبت ٢ضعة الخمٍو

ل الظاحي  ما٫ / ال٣ضعة الخمٍو  TTCع٢م ٖ 

لُت املخولضة ًٖ املبُٗاث  حؿمذ َظٍ اليؿبت ب٣ُاؽ الُا٢ت الخمٍو

ل الظاحي -1-2  :الخمٍو

ل الظاحي بٗض جوػَ٘  عباح ٖلى أصخاب  ل الظاحي ٞهو املبلٜ املخب٣ي لضى امليكؤة مً ٢ضعة الخمٍو الخمٍو

  : َظٍ امليكؤة ألا مىه ًم٨ً الخٗبحر ٖىه بالٗال٢ت الخالُت

ل الظاحي  ل الظاحي = الخمٍو   عباح املوػٖت– ٢ضعة الخمٍو

ل الظاحي   .  عباح الهاُٞت ٚحر املوػٖت+ املئألاهاث طاث الُاب٘ الاخخُاَي+الاَخال٧اث = الخمٍو

  :حظاب كدزة الحمىيل الراجي -2

٣خحن  ألا٫ مً أٖلى خؿاباث الىخاتج  ل الظاحي بٍُغ احمالي الٟاتٌ  )ًخم خؿاب ٢ضعة الخمٍو

 :٧الخالي( الىدُجت الهاُٞت) ألاالثاهُت مً أؾٟل الجضألا٫  (لالؾخٛال٫

 (EBE)اهُال٢ا مً احمالي الٟاتٌ لالؾخٛال٫  -2-1
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 املبالٜ احمالي الٟاتٌ لالؾخٛال٫ الخؿاب

 752 ماٖضا ح75ح

 652 ماٖضا ح65ح

 767ألا765 ماٖضا 76ح

 667ألا665 ماٖضا66ح

 69ح 

 املىخوحاث الٗملُاجُت  زغى 

باء الٗملُاجُت  زغى   ٖ 

 املىخواحاث الٗملُاجُت

باء الٗملُاجُت  ٖ 

بت ٖلى  عباح  الًٍغ

+ 

- 

+ 

- 

- 

ل الظاحي    (CAF)٢ضعة الخمٍو
 

 :اهُال٢ا مً الىدُجت الهاُٞت -2-2

 -املبالٜ  +املبالٜ  الخؿاباث

 -زؿاعة  +عبذ  الىدُجت الهاُٞت

     مسههاث الاَخال٧اث68ح 

    الاؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت ألااملئألاهاث78ح 

نواقص القيم عن خروج أصول الثابتة غير المالية  652ح 

ٞواتٌ ال٣ُمت ًٖ مسؼألاهاث  نو٫ الثابخت ٚحر املالُت  752ح

 -هوا٢و ال٣ُمت- ٞاع١ الخ٣ُُم ًٖ  نو٫ املالُت 665 ح

 -ٞواتٌ ال٣ُمت- ٞاع١ الخ٣ُُم ًٖ  نو٫ املالُت 765ح 

الخؿاتغ الهاُٞت ًٖ ٖملُاث بُ٘ انو٫ مالُت  667ح

 عباح الهاُٞت ًٖ ٖملُاث بُ٘ انو٫ مالُت  767ح 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ل الظاحي   (-)املبالٜ   - (+)املبالٜ (CAF)٢ضعة الخمٍو
 

 1:اطحخدامات  الطاكة الحمىيلية في اإلاإطظة -3

ل ل٣ضعة ٩ًون  أن ًم٨ً  مً الخاعحُت املواعص ٨ٖـ مسخلٟت ٖلى اؾخسضاماث أؾاؾُت زالزت الظاحي الخمٍو

ُت ألاال٣غألاى ، املا٫ عأؽ مؿاَماث في)املئؾؿت قغ٧اء اهاث ، املهٞغ  : جخمثل في ( الدكُٛلُت ألاإلٖا

 ؾِخم الظي الجؼء )املئؾؿت ٖليها حٗا٢ضث التي ال٣غألاى ما٫ عأؽ ًخم جسهُهه لؿضاص حؼء -

ت في ؾضاصٍ  ( الؿىت املمثل في  ٢ؿاٍ الؿىٍو
                                                           
1
  G.LANGLOIS et M.MOLLET, analyse comptable et financière, édition Fousher 2000, page 77. 
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ل  حؼء ؾِؿمذ  -   أعباح جوػَٗاث ق٩ل في املؿاَمحن بم٩اٞؤة  زغ مً ٢ضعة الخمٍو

  الباقي ٌك٩ل  -
ًا
  موعصا

ًا
  ناُٞا

ًا
ل أألا الثابخت أنولها لخجضًض املئؾؿت جهٝغ جدذ مخب٣ُا  جمٍو

ا َغ اصة أألا جٍُو . أنولها نافي ٍػ

 طلظلة ألاعماو الحطبيلية

 :الحمسيً ألاوو 

ت  املٗلوماث الخالُت جسو مئؾؿت ش  X ججاٍع  N / 31/12 بخاٍع

 2.775.000= وكُت الٗاصًت  مجمٕو مىخوحاث  -3

 2.407.500= الٗاصًت  مجمٕو أٖباء  وكُت -4

 105.000= َخال٧اث ألااملئألاهاث ألازؿاتغ ال٣ُمت الااملسههاث  -5

 80.000= الاؾترحاٖاث ًٖ زؿاتغ ال٣ُمت ألا املئألاهاث  -6

 0= الىدُجت الٛحر الٗاصًت  -7

 .مً أعباخها ٖلى الكغ٧اء% 40املئؾؿت ألاػٖذ  -8

باء ُت للمىخوحاث ألاٖ   :الخؿاباث الٟٖغ

 76.000= ٞواتٌ ال٣ُمت ًٖ زغألاج  نو٫ املثبخت الٛحر املالُت   752ح 

 60.000=  هوا٢و ال٣ُمت ًٖ زغألاج  نو٫ املثبخت الٛحر املالُت  652ح 

 17.500=  ٞاع١ الخ٣ُُم ًٖ  نو٫ املالُت ـــ ٞواتٌ ال٣ُمت  765ح 

 20.000=  ٞاع١ الخ٣ُُم ًٖ الهو٫ املالُت ـــ هوا٢و ال٣ُمت  665ح 

 59.000 = املالُت  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت    عباح767ح 

 40.000=  الخؿاتغ الهاُٞت ًٖ ٖملُاث الخىاػ٫ ًٖ  نو٫ املالُت  667ح 

:  ؾئلت

 خؿاب الىدُجت الهاُٞت للؿىت املالُت/ 1

ل الظاحي       : - خؿاب ٧ل مً / 2 ل الظاحي- ٢ضعة الخمٍو  الخمٍو

ً  ألا٫   :خل الخمٍغ

 :خؿاب الىدُجت الهاُٞت للؿىت املالُت/ 1

 الىدُجت ٚحر الٗاصًت+ الىدُجت الهاُٞت لألوكُت الٗاصًت = الىدُجت الهاُٞت 
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باء لألوكُت الٗاصًت–مجمٕو مىخوحاث  وكُت الٗاصًت  )                                =   الىدُجت    + ( مجمٕو ٖ 

                                 ٚحر الٗاصًت 

(   =                                 2.775.000 – 2.407.500 + ) 0  = 367.500 

ل الظاحي/ 2 ل الظاحي ألاالخمٍو  خؿاب ٢ضعة الخمٍو

 (-)املبالٜ   (+)املبالٜ  الخؿاب

  367.500 الىدُجت الهاُٞت للؿىت املالُت

     مسههاث الاَخال٧اث68ح 

    الاؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت ألااملئألاهاث78ح 

 ٞواتٌ ال٣ُمت ًٖ زغألاج  نو٫ املثبخت الٛحر املالُت   752ح 

  هوا٢و ال٣ُمت ًٖ زغألاج  نو٫ املثبخت الٛحر املالُت 652ح 

  ٞاع١ الخ٣ُُم ًٖ  نو٫ املالُت ـــ ٞواتٌ ال٣ُمت   765ح 

 ٞاع١ الخ٣ُُم ًٖ الهو٫ املالُت ـــ هوا٢و ال٣ُمت   665ح 

  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت    عباح767ح 

  املالُت

 الخؿاتغ الهاُٞت ًٖ ٖملُاث الخىاػ٫ ًٖ  نو٫  667ح 

املالُت  

105.000 

 

 

60.000  

 

20.000  

 

40.000 

 

80.000 

76.000 

 

17.500 

 

59.000 

ل الظاحي   360.000 (CAF)٢ضعة الخمٍو

لُت ج٣ضع ب :  الخدلُل ل 360.000جمخل٪ املئؾؿت  َا٢ت جمٍو ٘ مً الخمٍو  ألاما ٌؿاٖضَا ٖلى الٞغ

 .الظاحي

ل الظاحي  -9 ل الظاحي =  الخمٍو    عباح املوػٖت–٢ضعة الخمٍو

 147.000(  =  367.500 * )0.40=  عباح املوػٖت  -10

ل الظاحي : مىه   213.000  =  147.000 – 360.000= الخمٍو

 :الحمسيً الثاوي

ش  غث لضًىا مٗلوماث  بخاٍع ت مسخهت في بُ٘ ألاقغاء 2018 / 12 /31جٞو  ألاالخانت بيكاٍ مئؾؿت ججاٍع

 :الضعاحاث ٧الخالي

 1.200.000=  املبُٗاث ألااملىخجاث امللخ٣ت 70/خـ

 325.300=  إلاهخاج املسؼن 72/ خـ

  280.700=  إلاهخاج املثبذ 73/ خـ
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 119.000=  اٖاهاث الاؾخٛال٫ 74/ خـ

اث املؿتهل٨ت 60/ خـ   1.060.500=  املكتًر

  149.000=  الخضماث الخاعحُت 61/ خـ

 85.500=    أٖباء املؿخسضمحن 63/ خـ

 70.000=  يغاتب ألاعؾوم  64/ خـ

 101.000=   زغى  الٗملُاجُت  املىخوحاث75/ خـ

باء65/ خـ   90.000=   زغى  الٗملُاجُت  ٖ 

 275.000=  (ال٣ُمت ألازؿاتغ ألااملئألاهاث الاَخال٧اث  املسههاث68/ خـ

 14.000=  املئألاهاث ألا ال٣ُمت زؿاتغ ًٖ  اامؿترحا78ٕ/ خـ

 99.000=  املالُت  املىخوحاث76/ خـ

باء66ح   89.000=  املالُت  ٖ 

 .مٗضألامت 77 ألا 67 الخؿابحن

  %25=   عباح ٖلى الًغاتب مٗض٫

 اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت  :  الجؼء  ألا٫ 

 :  الجؼء الثاوي

ُت هي ٦ما ًلي/ 1 ل الظاحي بُغ٢خحن ٖلما أن الخؿاباث الٟٖغ  :خؿاب ٢ضعة الخمٍو

ل الظاحي اطا ٖلمذ أن املئؾؿت ٢امذ بخوػَ٘ / 2   مً  عباح ٖلى الكغ٧اء%25خؿاب الخمٍو

 84.000=  املالُت الٛحر املثبخت  نو٫  زغألاج ًٖ ال٣ُمت   ٞوات752ٌ/ خـ

 .60.000= املالُت  الٛحر املثبخت  نو٫  زغألاج ًٖ ال٣ُمت   هوا٢و652/ خـ

 44.000=  ال٣ُمت ٞواتٌ ـــ املالُت  نو٫  ًٖ الخ٣ُُم  ٞاع١ 765/ خـ

 63.000=  ال٣ُمت هوا٢و ـــ املالُت  نو٫  ًٖ الخ٣ُُم  ٞاع١ 665/ خـ

 .22.000=  املالُت  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت    عباح767/ خـ

 15.8000=  املالُت  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت  الخؿاتغ667/ خـ

ً الثاوي  : خل الخمٍغ

 اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت/  1
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 املبالٜ البُان /ع٢م خـ

  70/خـ

  72/ خـ

 73/ خـ

 74/ خـ

1 

 املبُٗاث ألااملىخجاث امللخ٣ت 

 إلاهخاج املسؼن 

 إلاهخاج املثبذ 

 اٖاهاث الاؾخٛال٫ 

 اهخاج الؿىت املالُت 

1.200.000 

325.300 

280.700 

119.000 

1.925.000 

  60/ خـ

 61/ خـ

اث املؿتهل٨ت  املكتًر

 الخضماث الخاعحُت

1060.500  

149.000  

 1.209.500 اؾتهال٥ الؿىت املالُت 2

 715.500 ال٣ُمت املًاٞت لالؾخٛال٫ 3

  63/ خـ

 64/ خـ

 أٖباء املؿخسضمحن

 يغاتب ألاعؾوم 

85.500 

70.000 

 560.000 احمالي الٟاتٌ لالؾخٛال٫  4

 ـ75/خـ

 65/خـ

  68/خـ

 78/ خـ

 املىخوحاث الٗملُاجُت   زغى 

باء الٗملُاجُت  زغى   ٖ 

 مسههاث إلاَخال٧اث

 اؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت ألااملئألاهاث

101.000 

90.000 

275.000 

14.000 

 310.000 الىدُجت الٗملُاجُت  5

  76/ خـ

 66/ خـ

 املىخوحاث مالُت

باء مالُت  ٖ 

99.000 

89.000 

 10.000 الىدُجت املالُت 6

بت 7  320.000 الىدُجت الٗاصًت ٢بل الًٍغ

 الًغاتب ٖلى  عباح 69/ خـ

 مجمٕو املىخوحاث لألوكُت الٗاصًت

باء لألوكُت الٗاصًت  مجمٕو ٖ 

80.000 

 240.000 الىدُجت الهاُٞت لألوكُت الٗاصًت 8

 240.000 نافي هدُجت الؿىت املالُت 9

بت = الًغاتب الواحب صٞٗها  بت* الىدُجت الٗاصًت ٢بل الًٍغ  مٗض٫ الًٍغ

 =320.000 * 0.25 =  80.000    
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 :الجؼء الثاوي

ل الظاحي / 1  : بُغ٢خحن(CAF)خؿاب ٢ضعة الخمٍو

٤ احمالي الٟاتٌ لالؾخٛال٫  -11   (EBE)ًٖ ٍَغ

  17.000 =  84.000 – 101.000 = 752/  املىخوحاث الٗملُاجُت  زغى ماٖضا خـ75/خـ

باء الٗملُاجُت  زغى ماٖضا خـ65/ خـ  ٖ  /652  =  90.000 – 60.000 = 30.000 

 330.000 = 22.000 – 44.000 – 99.000 = 767 ألا765/  املىخوحاث املالُت ماٖضا خـ76/ خـ

باء املالُت ماٖضا خـ66/ خـ  10.000 = 15.800 – 63.200 – 89.000 = 667 ألا 665/  ٖ 

 (-)املبالٜ  (+)املبالٜ  الخؿاب

  560.000 احمالي الٟاتٌ لالؾخٛال٫

 752/  مىخوحاث ٖملُاجُت ماٖضا خـ75/ خـ

باء الٗملُاجُت ماٖضا خـ65/ خـ   652/  الٖا

  767/  ألا خـ765/ مىخوحاث مالُت ماٖضا خـ76/ خـ

 667/  ألا خـ665/  أٖباء مالُت ماٖضا خـ66/ خـ

  الًغاتب الواحب صٞٗها69/ خـ

17.000  

 

33.000 

 

30.000 

 

10.000 

80.000 

ل الظاحي  490.000 ٢ضعة الخمٍو
 

٤ الىدُجت الهاُٞت -12  ًٖ ٍَغ

 (-)املبالٜ  (+)املبالٜ  الخؿاب

  240.000 الىدُجت الهاُٞت للؿىت املالُت

  اؾترحإ ٖلى زؿاتغ ال٣ُمت ألااملئألاهاث78/ خـ

  مسههاث الاَخال٧اث68/خـ

  املالُت ٚحر املثبخت  نو٫  زغألاج ًٖ ال٣ُمت  ٞوات752ٌ/ خـ

 املالُت  ٚحر املثبخت  نو٫  زغألاج ًٖ ال٣ُمت  هوا٢و652/ خـ

   ال٣ُمت ٞواتٌ ـــ املالُت  نو٫  ًٖ الخ٣ُُم  ٞاع١ 765/ خـ

  ال٣ُمت هوا٢و ـــ املالُت  نو٫  ًٖ الخ٣ُُم  ٞاع١ 665/ خـ

  .املالُت  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت    عباح767/ خـ

  املالُت  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت  الخؿاتغ667/ خـ

 

275.000 

 

60.000  

 

63.200 

 

15.800 

14.000 

 

84.000 

 

44.000 

 

22.000 

ل الظاحي  490.000 ٢ضعة الخمٍو
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ل الظاحي  -13  :خؿاب الخمٍو

 60.000 =  0.25 * 240.000=   عباح املوػٖت 

ل الظاحي   430.000 =  60.000 – 490.000= الخمٍو

 

 ثحليل اإلاسدودًة  الاكحصادًة واإلاالية:  اإلاحىز الظادض 

٠  املغصألاصًت -1   :حٍٗغ

املغصألاصًت هي ٢ضعة املئؾؿت ٖلى جد٤ُ٣  عباح بهٟت صاتمت في اَاع وكاَها ألاال٣غاعاث 

 املغصألاصًت ٖلى أجها طل٪ الاعجباٍ بحن الىخاتج ألاالوؾاتل التي ؾاَمذ في حٗٝغألا ،ألاالؿُاؾاث التي هٟظتها

، ألاحٗخبر املغصألاصًت 1جد٣ُ٣ها خُث جدضص مضى مؿاَمت عأؽ املا٫ املؿدثمغ في جد٤ُ٣ الىخاتج املالُت

 .٦2مئقغ ل٣ُاؽ ٞٗالُت املئؾؿت في اَاع وكاَها إلاهخاجي

٦ما ًجب أن هٟغ١ بحن املغصألاصًت ألا الغبدُت ٞاملغصألاصًت هي الٗال٢ت بحن الىخاتج املخدهل ٖليها إلام٩اهُاث 

ت ألامالُت أما الغبدُت ٞلها ٖال٢ت مباقغة بالؿٗغ خُث أجها الٟغ١  املؿخسضمت ؾواء ٧اهذ ماصًت أألا بكٍغ

 .بحن ؾٗغ البُ٘ ألاؾٗغ الخ٩ل٠

 :وظن وأهىاع اإلاسدودًة -2

ت الٗاتض ًٖ ٧ل صًىاع  ً ألااملال٨حن ألا امل٣غيحن أمغ مهم ملٗٞغ خؿاب وؿب املغصألاصًت باليؿبت للمؿحًر

جدؿب َظٍ . الىاخُت املالُت، الا٢خهاصًت، ألااليكاٍ: مؿدثمغ، ألاجالخٔ مً زالر حواهب مسخلٟت

  :لياليؿب ٧الخا

                                                           
1
 281 إلياس بن ساسي و يوسف قريشي، مرجع سابق، ص  

2
 108 خميسي شيحة، مرجع سابق، ص  
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 م٣ُاؽ ل٣ضعة املئؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ أعباح ٧اُٞت لًمان اؾخمغاع وكاَها،  :وؿب املغصألاصًت املالُت

تهخم بضعحت أ٦بر باملؿاَمحن، ٞبطا ٧اهذ اليؿبت مغجٟٗت ألاأ٦بر مً وؿبت الٟاتضة مُب٣ت ٖلى 

٘ مً أموالها الخانت  الؿو١ املا٫ ٞان املئؾؿت حؿخُُ٘ الٞغ

 عإألاؽ  موا٫ الخانت / الهاُٞتالىدُجت  =وؿب املغصألاصًت املالُت 

ت ٢ُمت الٗاتض الظي جخدهل ٖلُه املئؾؿت م٣ابل  الهضٝ مً خؿاب وؿب املغصألاصًت املالُت َو مٗٞغ

ان.  موا٫ املؿدثمغة  : ألاهي هٖو

 موا٫ الخانت / الىدُجت الهاُٞت = وؿبت مغصألاصًت  موا٫ الخانت 

 ٩ٞلما ،ؾدثماع  موا٫ امل٣ضمت مً املؿاَمحناحؿمذ َظٍ اليؿبت ب٣ُاؽ الغبذ املخدهل ٖلُه مً 

٧اهذ اليؿبت مغجٟٗت ٧لما ؾاَم طل٪ في جم٨حن املئؾؿت مً الخهو٫ ٖلى مؿاَماث حضًضة مً 

ل ٖملُت الخوؾ٘ جوضر اليؿبت مضى ٦ٟاءة إلاصاعة في اؾخٛال٫ أموا٫ أصخاب بمٗنى  ،أحل جمٍو

ما٫ ألا نو٫ الا٢خهاصًت في َظٍ . املئؾؿت ألا٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ أعباح مً جل٪  موا٫ ببصزا٫ ع٢م ٖ 

:  الٗال٢ت ٞبهىا هدهل ٖلى

ما٫/الىدُجت الهاُٞت)= املغصألاصًت املالُت  ما٫)*(ع٢م ٖ   نو٫ )*( نو٫ الا٢خهاصًت/ع٢م ٖ 

 ( موا٫ الخانت/الا٢خهاصًت

: مً زال٫ الٗال٢ت هجض أن املغصألاصًت املالُت هاججت ًٖ زالر ؾُاؾاث

ت جمثل الغبدُت إلاحمالُت للمئؾؿت، جٓهغ ٢ضعة املئؾؿت ٖلى جد٤ُ٣ أعباح  - الؿُاؾت الخجاٍع

ما٫  ما٫ ( صاء املالي )م٣اعهت بغ٢م ٖ   .ألاالتي جخمثل في وؿبت الىدُجت الهاُٞت الى ع٢م ٖ 

ما٫ ألامغا٢بت  - الؿُاؾت إلاهخاحُت التي ج٣ِـ مؿاَمت  نو٫ الا٢خهاصًت في جد٤ُ٣ ع٢م ٖ 

ما٫ الهافي الى  الجضألاى الا٢خهاصًت لألموا٫ املؿدثمغة في الضألاعة، جخمثل في وؿبت ع٢م ٖ 

  نو٫ الا٢خهاصًت
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لُت ج٣ِـ التر٦ُبت املالُت للمئؾؿت، جخمثل في وؿبت  نو٫ الا٢خهاصًت الى  - الؿُاؾت الخمٍو

 موا٫ الخانت 

موا٫ الضاتمت  / (ٞواتض ال٣غألاى+ الىدُجت الهاُٞت )= وؿبت مغصألاصًت  موا٫ الضاتمت 

 ٩ٞلما ٧اهذ اليؿبت ،ؾدثماع  موا٫ الضاتمتا حؿمذ َظٍ اليؿبت ب٣ُاؽ الغبذ املخدهل ٖلُه مً 

ل  مغجٟٗت ٧لما ؾاَم طل٪ في جم٨حن املئؾؿت مً الخهو٫ ٖلى مؿاَماث حضًضة مً أحل جمٍو

 .ٖملُت الخوؾ٘ ألا٦ظا حؿضًض ٞواتض ال٣غألاى

 ألاهي املغصألاصًت مً ألاحهت هٓغ الوؾاتل املؿخٗملت مً ٢بل املئؾؿت : وؿب املغصألاصًت الا٢خهاصًت

 ملماعؾت وكاَها، ج٣ِـ الٟٗالُت في اؾخسضام  نو٫ 

  احمالي  نو٫ / احمالي ٞاتٌ الاؾخٛال٫ = وؿبت املغصألاصًت الا٢خهاصًت إلاحمالُت

الهضٝ مً َظٍ اليؿبت َو ٢ُاؽ املغصألاصًت إلاحمالُت للخثبُخاث 

 احمالي  نو٫ / الىدُجت الدكُٛلُت  =وؿبت املغصألاصًت الا٢خهاصًت الهاُٞت

بت ألاالٟاتضة  الىدُجت الدكُٛلُت جمثل الىدُجت ٢بل الًٍغ

ل حضًضة، الاج٣ِـ َظٍ اليؿبت الىدُجت   ٢خهاصًت للمئؾؿت ألامضى ٢ضعتها ٖلى حلب ألاؾاتل جمٍو

ً الىدُجت، بمٗنى  زغ ج٣ِـ  ،ألاجُوعَا أي ٢ُاؽ مؿاَمت ٧ل ألاخضة ه٣ضًت مؿدثمغة ٦ؤنو٫ في ج٩ٍو

  .الٟٗالُت الا٢خهاصًت في اؾخسضام  نو٫ 

 ٍوؿب مغصألاصًت اليكا 

ما٫ مً زال٫لخ٨م ٖلى هخاتج املئؾؿت تهضٝ ٫وؿب مغصألاصًت اليكاٍ   م٣اعهت الىخاتج م٘ ع٢م ٖ 

ة هي التي جد٤٣  عباح، بمٗنى أجها حُٛي ٞئزاعج الغؾم، الظي ٌٗبر ًٖ اليكاٍ، ٞاملئؾؿت ال٪

ج٩الُٟها الثابخت ألااملخٛحرة ألاجد٤٣ عبذ 

ما٫ زاعج الغؾم/ احمالي ٞاتٌ الاؾخٛال٫= وؿبت الهامل إلاحمالي لالؾخٛال٫   ع٢م ٖ 
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ت مضى ٦ٟاءة اؾتراجُجُت املئؾؿت، ُٞما ًسو جهٍغ٠ املسؼألان، ألابالخالي  ٌؿمذ َظا املئقغ بمٗٞغ

ما٫، ألا جد٤ُ٣  عباح   اصة ع٢م ٖ  ٍػ

بت= وؿبت الهامل الهافي ما٫ زاعج الغؾم/الىدُجت الهاُٞت بٗض الًٍغ  ع٢م ٖ 

حٗخبر ٦مئقغ ًٖ ٦ٟاءة املئؾؿت في جد٤ُ٣  عباح ألاالخهضي ملىاٞؿت املئؾؿاث التي حٗمل في هٟـ 

اصة  ؾٗاع، ال بض مً الخ٣لُل مً ٢ُمت َامل  اال٣ُإ، ٖىض عجٟإ الخ٩ال٠ُ ألاال جوحض ام٩اهُت لٍؼ

 . الغبذ

 طلظلة ألاعماو الحطبيلية

ً  ألا٫   :الخمٍغ

صج ألا مً أحل طل٪ 400.000هٟترى أن وكاٍ الا٢خهاصي في اخضى املئؾؿاث ًخُلب عأؽ ما٫ ٢ضٍع 

ل املم٨ىت  :َغخذ أمام املئؾؿت زالر ٞغيُاث للخمٍو

 4 خالت ا٫ 3 خالتا٫ 2 خالتا٫ 1الخالت 

 100.000 240.000 320.000 400.000 موا٫ الخانت 

 300.000 160.000 80.000- الضًون 

 %12= وؿبت مضًوهُت  -

بت  -  %30=  وؿبت يٍغ

-  ٤  %11، %12، % 14:  ٞغيُاث3جخٛحر املغصألاصًت الا٢خهاصًت ألٞا

. أخؿب املغصألاصًت املالُت خؿب ٧ل ٞغيُت: املُلوب

ً  ألا٫   :خل الخمٍغ

  %14= املغصألاصًت الا٢خهاصًت : خؿاب املغصألاصًت املالُت خؿب الٟغيُت  ألالى/ 1

بت =  املغصألاصًت الا٢خهاصًت   احمالي  نو٫ / الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الٟاتضة ألاالًٍغ

بت ألاالٟاتضة   احمالي  نو٫ * املغصألاصًت الا٢خهاصًت = مىه الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ

 =0.14 ( * 400.000 = ) 56.000  



1ثطبيلات في الححليل اإلاالي : مطبىعة جامعية بىشيدي طعاد.د   

 

 
92 

بت  بت ألاالٟاتضة =  الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ ٠ املالُت–الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ   املهاٍع

٠ املالُت   مٗض٫ الٟاتضة* الضًون املالُت = املهاٍع

 4الخالت 3الخالت  2الخالت  1الخالت  

٠ املالُت  املهاٍع

 الىدُجت إلاحمالُت

بت ٖلى  عباح   الًٍغ

 الىدُجت الهاُٞت

 املغصألاصًت املالُت

 0  

56.000 

16.800 

39.200 

9.8 %

9.600 

46.400 

13.920 

32.480  

10.15 %

19.200 

36.800 

11.040 

25.760  

10.73 %

36.000 

20.000 

6.000  

14.000 

14 %

هجض أهه في خالت املغصألاصًت الا٢خهاصًت أ٦بر مً مٗض٫ الٟاتضة ٞبهه ٧لما ػاص حجم الضًون في املئؾؿت 

 .اعجٟٗذ املغصألاصًت املالُت ألابالخالي َىا٥ أزغ اًجابي للمضًوهُت

% 12= املغصألاصًت الا٢خهاصًت: خؿاب املغصألاصًت املالُت خؿب الٟغيُت الثاهُت/ 2

بت ألاالٟاتضة   احمالي  نو٫ * املغصألاصًت الا٢خهاصًت = الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ

 =0.12 ( * 400.000 = ) 48.000  

 4الخالت 3الخالت  2الخالت  1الخالت  

٠ املالُت  املهاٍع

 الىدُجت إلاحمالُت

بت ٖلى  عباح   الًٍغ

 الىدُجت الهاُٞت

 املغصألاصًت املالُت

 0  

48.000 

14.400 

33.600 

8,4 %

9.600 

38.400 

11.520 

26.880  

8,4 %

19.200 

28.800 

8.640 

20.160  

8,4 %

36.000 

12.000 

3.600 

8.400 

8,4 %

ت ملٗض٫ الٟاتضة ٞبن أزغ املضًوهُت ٩ًون خُاصي بمٗنى ال ًئزغ  ٖىضما ج٩ون املغصألاصًت الا٢خهاصًت مؿاألٍا

 . في ٧ل الخاالث ألالهظا اللجوء الى الضًون ٩ًون ازخُاعي %8,4ٖلى املغصألاصًت املالُت التي حؿاألاي 

% 11= املغصألاصًت الا٢خهاصًت : خؿاب املغصألاصًت املالُت خؿب الٟغيُت الثالثت/ 3

بت ألاالٟاتضة   احمالي  نو٫ * املغصألاصًت الا٢خهاصًت = الىدُجت إلاحمالُت ٢بل الًٍغ

 =0.11 ( * 400.000 = ) 44.000  
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 4الخالت 3الخالت  2الخالت  1الخالت  

٠ املالُت  املهاٍع

 الىدُجت إلاحمالُت

بت ٖلى  عباح   الًٍغ

 الىدُجت الهاُٞت

 املغصألاصًت املالُت

 0  

44.000 

13.200 

30.800 

7,7 %

9.600 

34.400 

10.320 

24.080 

7,52 %

19.200 

24.800 

7.440 

17.360  

7,23 %

36.000 

8.000 

2.400 

5.600 

5,6 %

في َظٍ الخالت َىا٥ أزغ ؾلبي للمضًوهُت ٖلى املغصألاصًت املالُت، بمٗنى أهه ٧لما ػاص حجم الضًون في 

ظا ألن املغصألاصًت الا٢خهاصًت أنٛغ مً مٗض٫ الٟاتضة  .املئؾؿت اهسًٟذ املغصألاصًت املالُت ألَا

ً الثاوي  :الخمٍغ

ش ٢ضمذ ل٪    31/12/2020املحزاهُت املداؾبُت بخاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: املٗلوماث إلاياُٞت

 ، أما املٗضاث 1.787.300ال٣ُمت الخ٣ُ٣ت لألعاض ي ب : ٢امذ املئؾؿت بخ٣ُُم الٗىانغ الخالُت/ 1

.  ًٖ ٢ُمتها املداؾبُت الهاُٞت 6.700ألاأصألااث اهسًٟذ ٢ُمتها ب 

. مً املواص  ألالُت ألااملىخوحاث الخامت % 30املسؼألان الضاتم ٣ًضع ب / 2

م م  ١الخهوم  م  م ١ نو٫ 

ت    نو٫ ٚحر الجاٍع

ت أزغى .ث مٗىٍو

 عاض ي  

مٗضاث ألاأصألااث  

ت    نو٫ الجاٍع

مواص  ألالُت  

مىخوحاث جامت  

الؼباتً 

البى٪ 

 

300.000 

1.530.600 

791.000 

 

134.000 

183.500 

105.000 

65.900 

عأؾما٫ الاحخماعي  

الاخخُاَاث 

باء ألاالخؿاتغ  مئألاهت ٖ 

الىدُجت إلاحمالُت للؿىت 

املالُت 

ت   الخهوم ٚحر الجاٍع

صًون مالُت  

ت   الخهوم الجاٍع

موعصألا املسؼألاهاث ألاالخضماث 

أألاعا١ الضٞ٘ 

1.479.000 

252.800 

166.400 

100.000 

 

757.000 

 

265.700 

89.100 

 3.110.000املجمٕو  3.110.000املجمٕو 
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 قهغا  18 مً الؼباتً لً ٌؿضصألاا ما ٖليهم اال بٗض 10.000اجطر أن ما ٢ُمخه / 3

باء ألاالخؿاتغ ٧لها مبرعة حُٛي زؿاتغ ألا٢ٗذ ٖلى مؿخوى املُدىت ، ٌؿضص ههٟها / 4 حٗخبر املئألاهت ٖ 

  .زال٫ َظٍ الؿىت ألاالباقي الؿىت ال٣اصمت

بت  )٢غعث املئؾؿت ٖضم جوػَ٘ هدُجت الهاُٞت للؿىت املالُت / 5 %( 30الًٍغ

ت لظل٪؟ 2015َلب مى٪ اٖضاص املحزاهُت املالُت لؿىت : الجصء ألاوو  ، م٘ ابغاػ الخٗضًالث الًغألاٍع

ل مكغألاٖها  البالٜ  : الجصء الثاوي ً لخمٍو أعاصث املئؾؿت بىاء مُدىت حضًضة ، أمامها زُاٍع

 1.000.000عأؾماله

ل  الخالت الثاهُت الخالت  ألالى ٩َُل الخمٍو

 700.000 500.000 موا٫ الخانت 

 300.000 500.000الضًون 

ل :املُلوب ، ٖلما أن املٗض٫ (مً زال٫ املغصألاصًت الا٢خهاصًت ألااملالُت ) ازخُاع الخالت املىاؾبت للخمٍو

% 9الٟاتضة ٌؿاألاي 

ً الثاوي  : خل الخمٍغ

معالجة اإلاعلىمات وئعداد اإلايزاهية اإلاالية  : الجصء ألاوو 

  256.700 = +ق ، 1.787.300=  ، ١ ح 1.530.600= ١ م م :   عاض ي / 1

 784.300=  ، ١ ح 6700 = -، ق 791.000= ١ م م :   مٗضاث ألاأصألااث

 (حسجل في ال٣ُم الثابخت ) 95.250( = 183.500 + 134.000) 0.3= املسؼألان الضاتم / 2

  95.250 ( – 183.500+134.000)=  املسؼألان املخضاألا٫ 

 (حسجل في ٢ُم الاؾخٛال٫ ) 222.250                    = 

 جخ٩ون مً  105.000= الؼباتً / 3

  (حسجل في ال٣ُم الثابخت ) 10.000= الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم 

 (حسجل يمً ٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣ ) 95.000 = 10.000 – 105.000= الؼباتً الٗاصًحن 
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باء ألاالخؿاتغ / 4  جخ٩ون مً 166.400= مئألاهت ٖ 

 (حسجل في الضًون ٢هحرة أ ) 83.200 = 166.400* 0.5= مئألاهت مبرعة ٢هحرة  حل 

لت  حل  لت أ ) 83.200 = 166.400 *0.5= مئألاهت مبرعة ٍَو  (حسجل في الضًون ٍَو

  100.000= الىدُجت إلاحمالُت / 5

بت ٖلى  عباح    (حسجل في ص ٢هحرة أ ) 30.000 = 100.000 *0.3= الًٍغ

  جوحه الى هخاتج ٢ُض الخوػَ٘ 70.000 = 30.000 – 100.000= الىدُجت الهاُٞت 

 (حسجل في  موا٫ الخانت )   250.000 = 6.700 – 256.700=  ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ / 6

 31/12/2015املحزاهُت املالُت في 

املبالٜ الخهوم  املبالٜ  نو٫  

الليم الثابحة 

ت أزغى .ث مٗىٍو

 عاض ي 

مٗضاث ألاأصألااث  

مسؼألان  مان  

الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم 

الليم اإلاحداولة 

٢ُم الاؾخٛال٫  

مسؼألان املخضاألا٫ 

٢ُم ٢ُض الخد٤ُ٣ 

 الؼباتً 

ال٣ُم الجاَؼة 

البى٪ 

2.976.850 

300.000 

1.787.300 

784.300 

95.250 

10.000 

383.150 

222.250 

222.250 

95.000 

95.000 

65.900 

65.900 

 

ألامىاو الدائمة 

ألامىاو الخاألاة  

عأؾما٫ الاحخماعي 

الاخخُاَاث 

هخاتج ٢ُض الخوػَ٘  

ٞغ١ اٖاصة الخ٣ضًغ  

الدًىن طىيلة ألاجل  

صًون مالُت  

لت أ  مئألاهت مبرعة ٍَو

الدًىن كصيرة ألاجل  

مئألاهت مبرعة ٢هحرة  

موعصألا املسؼألاهاث  

أألاعا١ الضٞ٘  

بت ٖلى  عباح  الًٍغ

2.892.000 

2.051.800 

1.479.000 

252.800 

70.000 

250.000 

840.200 

757.000 

83.200 

468.000 

83.200 

265.700 

89.100 

30.000 

 3.360.000املجمٕو  3.360.000املجمٕو 

حظاب اإلاسدودًة الاكحصادًة واإلاالية  : الجصء الثاوي

٠ املالُت = املغصألاصًت الا٢خهاصًت  / 1 مجمٕو  نو٫  / الىدُجت إلاحمالُت ٢بل املهاٍع
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 موا٫ الخانت  / الىدُجت الهاُٞت =  املغصألاصًت املالُت / 2

٠ املالُت  ٠ املالُت + الىدُجت إلاحمالُت = الىدُجت إلاحمالُت ٢بل املهاٍع املهاٍع

٠ املالُت  وؿبت الٟاتضة  * الضًون = املهاٍع

. (مُُٗاث مً الجؼء  ألا٫  ) 70.000=  ، الىدُجت الهاُٞت 100.000= الىدُجت إلاحمالُت 

 2الخالت  1الخالت  

٠ املالُت    = 0.09* 500.000املهاٍع

45.000 

300.000 * 0.09 = 

27.000 

الىدُجت إلاحمالُت ٢بل 

بت   الًٍغ

100.000+45.000 =

145.000 

100.000+27.000 =

127.000 

=  145.000/1000.000املغصألاصًت الا٢خهاصًت  

0.145 ( 14.5 )%

127.000/1000.000 =

0.127 ( 12.7 )%

=  70.000/500.000املغصألاصًت املالُت 

0.14 ( 14 )%

70.000/700.000  =

0.1 ( 10 )%

لي الظي ًمىدها أ٦بر مغصألاصًت مالُت   ما ٌٗني  اهُال٢ا مً الجضألا٫ ؾٝو جسخاع املئؾؿت اله٩ُل الخمٍو

  اله٩ُل  طىخحاز الحالة ألاولىأن اعجٟإ الضًون في املئؾؿت ؾُئصي الى جىا٢و املغصألاصًت  ألابالخالي 

مً الخالت الثاهُت  % 4التي جمىذ مغصألاصًت أ٦بر ب
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 الغاٞٗت املالُت ألااملساَغ املالُت: املدوع الؿاب٘

٘ ؾواء الدكُٛلي أألا  ٘ الدكُٛلي ًغجبِ بالخ٩ال٠ُ الثابخت جبضأ ٨ٞغة الٞغ املالي بهٟت الثباث ٞالٞغ

٘ املالي ًغجبِ باال٢تراى زابذ ال٩لٟت  في  (الضًون  )التي جمخاػ بهٟت الثباث في ٩َُل الخ٩ال٠ُ، ألاالٞغ

٘ ٌكحر الى اؾخسضام الخ٩الي لظل٪اله٩ُل املالي،  الثابخت ؾواء الدكُٛلُت أألا املالُت في مداألالت ٝٞبن الٞغ

اصة ألاعٞ٘ الغبدُت ٘ في البِئت الا٢خهاصًت ألااملالُت للكغ٧اث. لٍؼ حن مً الٞغ ٘ : ألابك٩ل ٖام، َىا٥ هٖو الٞغ

٘ املالي املغجبِ به٩ُل عأؽ املا٫(ؾِخم الخُغ١ له في ماؾتر )ٝ الدكُٛلي املغجبِ به٩ُل الخ٩الي  . ، ألاالٞغ

٘ املالي -1  :حٍٗغ٠ الٞغ

لُت باملهاصع الخاعحُت   حٗٝغ مٗٓم املئؾؿاث في الو٢ذ الخالي اٖخماص ٦بحر في َُا٧لها الخمٍو

 : م٣اعهت بد٣و١ املل٨ُت جخمثل في

لت  حل -  صًون مالُت ٍَو

 ؾىضاث  -

  ؾهم املمخاػة -

لت  ٘ املالي ٖلى أهه مضى اؾخسضام ال٣غألاى ٍَو حل الى خ٣و١ املل٨ُت في ٩َُل عأؽ  ٌٗٝغ الٞغ

ل في ق٣ه الخٟايلي بحن ال٣غألاى  املا٫ املئؾؿاث، بُٛت إلاؾخٟاصة مً املؼاًا الىاججت ًٖ َظا الخمٍو

٘ املالي مئقغ للض ألا ٌٗخبر  .ةألاخ٣و١ املل٩ي ة ًٖ مضى اؾخسضام أموا٫ الٛحر طاث الخ٩ال٠ُ الثابخت ال٫الٞغ

اصة  ل مً أحل ٍػ ظا بدبني  لُت مغحُٗت  EBIT عباح الدكُٛلُت ٢بل الٟواتض ألاالًغاتباأافي الخمٍو ،ألَا

لي، الظي مً ر اصة اللهمبيُت ٖلى أمثلُه اله٩ُل الخمٍو  حؿعى املئؾؿت الى جد٤ُ٣ ٖاتض ًىجم ٖىه ٍػ

٘ املالي جؤزظ نوعجحن في ق٩ل ٞواتض ، ٖواتض املال٪ ألااملؿاَمحن ألاالخ٩ال٠ُ الىاججت ًٖ اؾخسضام الٞغ

ت هاحمت ًٖ الضًون امل٣تريت مً  ؾهم املمخاػة   أألا املئؾؿاث املالُت، أألا في ق٩ل أعباح البىو٥مضٖٞو

 .٧ون الؿهم املمخاػ ًخمخ٘ بؤعباح مًموهت ألازابخت
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 :عالكة السفع اإلاالي بالهييل اإلاالي واإلاسدودًة -2

٤ الا٢تراى بخ٩لٟت زابخت ألاحكُٛل  موا٫  ٘ املالي ٖلى جدؿحن الغبدُت ًٖ ٍَغ ٌٗخمض الٞغ

ل  امل٣تريت في ٖملُاث املئؾؿت لخد٤ُ٣ ٖاتض، ٩ٞلما ػاص اٖخماص املئؾؿت ٖلى املهاصع الخاعحُت لخمٍو

٘ املالي ألاال٨ٗـ صخُذ ٘ املالي اًجابُا  اطا هجخذ . اؾدثماعاتها جؼصاص صعحاث الٞغ ٩ون جؤزحر الٞغ ألٍا

ت ٖليها أألا بمٟهوم  زغ ٖىضما  املئؾؿت في اؾدثماع  موا٫ امل٣تريت بمٗض٫ ٖاتض ًٟو١ الٟاتضة املضٖٞو

 .1ج٩ون املغصألاصًت الا٢خهاصًت لهظٍ  موا٫ أ٦بر مً مٗض٫ الٟاتضة املُب٤ ٖليها

٘ املالي املحزاث الخالُت في خالت ٧ان اًجابُا د٤٣ الٞغ  2:ألٍا

 جدؿحن الٗاتض ٖلى خ٣و١ املؿاَمحن هدُجت الٟغ١ بحن ٧لٟت الا٢تراى ألامغصألاص الاؾدثماع-  

 الخمخ٘ باالؾخ٣اللُت املالُت ألن الضاتىحن ال نوث لهم في إلاصاعة- 

بت-   الاؾخٟاصة مً محزة جسٌُٟ ج٩لٟت الٟواتض مً الًٍغ

في ٞتراث الخطخم ًخم الا٢تراى  موا٫ طاث ٢وة قغاء ٖالُت ألااٖاصتها بؤموا٫ طاث ٢وة - 

 . قغاتُت أ٢ل

٘ املالي في خالت الخهو٫ ٖلى ٖاتض أ٢ل مً ج٩لٟت الٟاتضة  ت مً الؿلبُاث للٞغ في امل٣ابل َىا٥ مجمٖو

 :٧الخالي

 اهسٟاى الٗاتض ٖلى خ٣و١ املؿاَمحن -

في ٞتراث اهسٟاى الخطخم ؾ٩ُون َىا٥ زؿاعة هاججت ًٖ الٟغ١ بحن ال٣وة الكغاتُت  موا٫  -

 امل٣تريت ألاال٣وة الكغاتُت لألموا٫ املؿخد٣ت

اء بضًوجها ألابالخالي الخض مً الا٢تراى  - ؾوء ؾمٗت املئؾؿت الاتخماهُت في خالت الخؤزغ بالٞو

 .مؿخ٣بال

٤ زالر خاالث جئزغ ٖلى املغصألاصًت املالُت ألابالخالي ٖلى وكاٍ  جؤزحر الغاٞٗت املالُت ألااملضًوهُت ًخدضص ألٞا

: 3املئؾؿت، ألاامللخهت يمً الجضألا٫ الخالي

                                                           
 235 مدمض مُغ، الخدلُل املالي ألاالاتخماوي، مغح٘ ؾاب٤، م  1
 401- 400 مٟلر مدمض ٣ٖل، م٣ضمت في الاصاعة املالُت ألاالخدلُل املالي، مغح٘ ؾاب٤، م  2
3
 111، ص 2013 خميسسي شيحة، التسيير المالي للمؤسسة دروس ومسائل محلولة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر  
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:  1الخالت  

ج٩لٟت – الغاٞٗت املالُت )

 0>(املضًوهُت

: 2الخالت 

ج٩لٟت - الغاٞٗت املالُت )

 0<(املضًوهُت

: 3الخالت 

ج٩لٟت – الغاٞٗت املالُت  )

 0=(املضًوهُت

مؿخوى 

املضًوهُت 

لى  ازخُاعي حٗله في الخض  صوى حٗله في الخض ٖ 

أزغ الغاٞٗت 

املالُت 

أزغ اًجابي ٖلى املغصألاصًت 

املالُت أي أن اللجوء ٖلى 

وب ُٞه بؿبب  الاؾخضاهت مٚغ

اعجٟإ املغصألاصًت 

أزغ ؾلبي ٖلى املغصألاصًت 

املالُت أي أهه ٧لما ػاص 

حجم الضًون ٧لما 

جىا٢هذ املغصألاصًت 

أزغ مىٗضم ٖلى املغصألاصًت في 

َظٍ الخالت ٩ًون أزغ الاؾخضاهت 

مٗضألام أي املغصألاصًت املالُت 

ان  ألاالا٢خهاصًت مدؿاألٍا

الٗموالث ألاالٟواتض + الضًً = ج٩لٟت املضًوهُت * -

 :ة اإلااليةفعاوظن الس -3

٤ الٗال٢ت الخالُتموا٫ الخانت وؿبت مجمٕو ال٣غألاى الى  -  : ألاجدؿب ألٞا

٘ املالي  الخانت  موا٫/مجمٕو ال٣غألاى =وؿبت الٞغ

ل امل٣ترى صاللتألاهي حُٗي   ملضى مؿاَمت املال٪ م٣اعهت م٘ الخمٍو

لت  - ٤ الٗال٢ت: نو٫  حل الى احمالي  وؿبت احمالي الضًون ٍَو  :جدؿب ألٞا

٘ املالي لت  =وؿبت الٞغ نو٫ اأٝ احمالي /حل احمالي الضًون ٍَو

٤ الضًون   ألاهي حؿخسضم لخدضًض حجم  لها ًٖ ٍَغ نو٫ التي جم جمٍو

 ٢ت الخالُتالحُٗى بال٘: مٗض٫ حُُٛت الٟواتض -

  الٟواتض/عباح ٢بل الٟواتض ألا الًغاتب  =مٗض٫ حُُٛت الٟواتض

٘ املالي -4  ٢1ُاؽ صعحاث الٞغ

خماص ٖلى  ؾهم ٦مهضع زاعجي ٖلى أجها وؿبت الخٛحر في  حٗٝغ صعحت الغاٞٗت املالُت في خالت الٖا

 عباح للؿهم الواخض الىاحم ًٖ الخٛحر اليؿبي الظي ًدهل في  عباح ٢بل الٟواتض ألاالًغاتب 

٤ الٗال٢ت الخالُت  :ألاجدؿب ألٞا

                                                           
1
 352 عدنان تايه النعيمي، أرشد فؤاد التميمي، التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة، مرجع سابق، ص  
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بت/ وؿبت حٛحر  عباح للؿهم = صعحت الغاٞٗت املالُت   وؿبت حٛحر  عباح ٢بل الٟاتضة ألاالًٍغ

خماص ٖلى ال٣غألاى املالُت ٦مهضع  ٦ما حٗٝغ اهُال٢ا مً مؿخوى مٗحن مً الغبذ الدكُٛلي في خالت الٖا

٤ الٗال٢ت الخالُت ل ألٞا  :للخمٍو

٘ املالي  بت ألاالٟاتضة = صعحت الٞغ بت ألاالٟاتضة / الىدُجت ٢بل الًٍغ   الٟواتض–الىدُجت ٢بل الًٍغ

 :مثا٫ جُب٣ُي

٘ املاليY ألا Xباٞتراى املٗلوماث الخالُت ملئؾؿخحن   :، املُلوب مى٪ خؿاب صعحت الٞغ

 Yاملئؾؿت  Xاملئؾؿت 

بت   عباح ٢بل الٟواتض ألاالًٍغ

 احمالي الضًون 

 وؿبت الٟاتضة ٖلى الضًً

 ٢ُمت الٟاتضة

60.000  

100.000 

10 %

10.000 

40.000 

10.000 

10  %

1.000 

 :خل املثا٫ الخُب٣ُي 

٘ املالي للمئؾؿت    مغةX = 60.000 / 60.000 – 10.000  = 1,2صعحت الٞغ

٘ املالي للمئؾؿت    مغةY = 40.000 / 40.000 – 1.000 = 1,0256صعحت الٞغ

بت للمئؾؿت %10هجض أن حٛحر بيؿبت   ؾُئصي الى حٛحر  عباح الهاُٞت X في أعباح ٢بل الٟواتض ألاالًٍغ

 ؾُئصي Y باليؿبت للمئؾؿت %10  َغصًا ؾواء باالعجٟإ أألا الاهسٟاى، ألاالخٛحر  بيؿبت %12بيؿبت 

ض .  َغصًا%10,2الى حٛحر  عباح الهاُٞت بيؿبت  اهُال٢ا مما ؾب٤ هجض أن الاعجٟإ في حجم الضًون ًٍؼ

٘ املالي في املئؾؿت  . مً وؿبت صعحت الٞغ

 :1آلاثاز اإلاترثبة على السفع اإلاالي -5

٘ املالي ؾالح طألا خضًً، خُث ًم٨ىه حُٗٓم  عباح في خالت اػصَاع وكاٍ املئؾؿت ألافي  - ان الٞغ

 هٟـ الو٢ذ ًم٨ىه حُٗٓم الخؿاتغ اطا ٧اهذ املئؾؿت في خالت ٦ؿاص

                                                           
 412-411م٣ضمت في إلاصاعة املالُت ألاالخدلُل املالي ، مغح٘ ؾاب٤، م:  مٟلر مدمض ٣ٖل  1
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لُت ألاطل٪ ملا ًترجب ٖلُه مً أٖباء زضمت الضًً ألاالٟواتض  - ض مً املساَغ الخمٍو ٘ املالي ًٍؼ ان الٞغ

 .املترجبت ٖلى ال٣غألاى

ل املسخلٟت هي ا٢تراخاث جباص٫  -  ما بحن الٗاتض ألاالخُغ، بمٗنى TRADE-OFFان َُا٧ل الخمٍو

أهه اطا ٧اهذ وؿبت املضًوهُت ٖالُت ٩ًون الٗاتض املخو٢٘ ا٦بر ألاالخُغ ا٦بر ٦ظل٪ ألاال٨ٗـ 

 صخُذ، ألاالازخُاع  وؿب ٌٗخمض ٖلى ٖال٢ت الخٟايل ما بحن املساَغ ألااملغصألاص

٘ املالي باملساَغ املالُت ٣ٞض نى٠   املئؾؿاث الى زالزت 1989ٞحري ألاحوهؼ  1هٓغا العجباٍ الٞغ

٘ املالي ٧الخالي  :أنىاٝ خؿب صعحاث الٞغ

 الضعحاث الٗالُت الضعحاث املخوؾُت الضعحاث املخضهُت

  ٞما ٞو١ % %60  59,9 - % %35,1 35 - 1%
 

 : جدضًض مؿخوى الاؾخضاهت -6

ض في هٟـ  اصة الاؾدثماعاث ألاػٍاصة املغصألاصًت، ألال٨ً جٍؼ ٘ همو املئؾؿت بٍؼ الاؾخضاهت حؿمذ بدؿَغ

: الو٢ذ مً املساَغ التي جواحه املئؾؿت مً زال٫

اصة الاعجباٍ بامل٣غيحن ألابالخالي ه٣و الاؾخ٣اللُت املالُت -  ٍػ

اصة  يغاع في خالت مواحهت نٗوباث الدؿضًض -  ٍػ

ًون ج٣ضًم ٢غألاى حضًضة بٗض ٖخبت مُٗىت مً الضًً  - اصة زُغ امل٣غيحن اللظًً ًٞغ ٍػ

: ألالهظا ًجب ٖلى املئؾؿت أن جدترم ال٣واٖض الخالُت املخٗل٣ت باالؾخضاهت

صًون املئؾؿت ًجب أن ال جخجاألاػ  موا٫ الخانت لها ألاالتي جمثل يماها للضاتىحن، بهضٝ  -

  ≤ ½املواعص الضاتمت /  موا٫ الخانت                     الحىم على الاطحداهة

 ؾىواث ٖلى  ٦ثر اطا زههذ 3ًجب أن ج٩ون املئؾؿت ٢اصعة ٖلى حؿضًض صًوجها في أحل  -

ل الظاحي، بهضٝ ٢ُاؽ   : كدزة اللسضلظل٪ ٧ل ٢ضعتها للخمٍو

                                                           
1
 .86 عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص  
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ل الظاحي  لت  حل / ٢ضعة الخمٍو  3/1≤ الضًون ٍَو

ا أ٦ثر مً  - ل الظاحي مً احل حؿضًض صًوجها ½ ٖلى املئؾؿت أن ال جسهو ؾىٍو ٢ضعتها للخمٍو

ا لالؾدثماع بهضٝ  الحأهد مً الحيظيم بين خطط الحمىيل ألاالىه٠ آلازغ ٩ًون يغألاٍع

 وخطط الاطخثمازات

ل الظاحي   2≤ الدؿضًض الؿىوي لل٣غألاى / ٢ضعة الخمٍو

 (الخطس اإلاالي )ألاخطاز الحمىيلية  -7

و ًمثل اعجٟإ زُغ الاؾخٛال٫ بؿبب اللجوء الى  املاليًغجبِ الخُغ  باله٩ُل املالي للمئؾؿت ألَا

الاؾخضاهت، ٞاعجٟإ مؿخوى املواعص املالُت الخاعحُت في ق٩ل صًون م٣اعهت باملواعص املالُت الضازلُت مً 

: قؤهه أن ًئزغ ؾلبا ٖلى املغصألاصًت املالُت، ألا٢ض ٌٗوص اعجٟإ الخُغ املالي الى ٖضة أؾابا  هظ٦غ منها

ض مً ٖضم ٢ضعة املئؾؿت ٖلى حُُٛت ج٩لٟت الاؾخضاهت  - اهسٟاى املغصألاصًت الا٢خهاصًت الظي ًٍؼ

 .الىاججت مً لجوءَا الى الا٢تراى

٠ : اعجٟإ مؿخوى الاؾخضاهت - ٘ مً مؿخوى الضًون املالُت ألااملهاٍع اللجوء املٍٟغ لال٢تراى ًٞغ

 .املالُت

:  ثليم الخطس اإلاالي -8

 املالُت، جغج٨ؼ َظٍ  صاة ٖلى الٟغ١ بحن املغصألاصًت املالُت ةًخم ٢ُاؽ الخُغ املالي باؾخسضام الغاٞ٘

٤ خالخحنصألاالا٢خهاصًت ب٘ بت، ألاالتي ًم٨ً جدلُلها ألٞا :  الًٍغ

 حالة اإلاإطظة غير مظحدًىة : 

ألاهي املئؾؿت التي ًخ٩ون ٩َُلها املالي مً أموا٫ زانت ٣ِٞ أي أن الضًون مىٗضمت، ألاجدؿب أزغ 

 △Rcp = △Re ( 1- Is )               :الخٛحر في الغاٞٗت املالُت ٧الخالي

ٖضم خُث أن الاهسٟاى في املغصألاصًت املالُت مغجبِ ٣ِٞ بالخٛحر نحكحر َظٍ الٗال٢ت أن الخُغ املالي م

. (زُغ الاؾخٛال٫ )في املغصألاصًت الا٢خهاصًت 

 حالة اإلاإطظة اإلاظحدًىة : 
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ج مخباًً مً  موا٫ الخانت ألاالضًون، خُث جدؿب  ألاهي املئؾؿت التي ًدك٩ل ٩َُلها املالي مً مٍؼ

٤ طل٪ ٧الخالي  :الٗال٢ت ألٞا

Rcp = Re (1-Is) + (Re- I ) D/Cp
 ( 1- Is ) 

لخ٣ُم الخٛحر في ٧ل مً املغصألاصًت املالُت الىاجج ًٖ الخٛحر في املغصألاصًت الا٢خهاصًت ألااله٩ُل املالي ًم٨ىىا 

: اٖاصة ٦خابت الٗال٢ت الؿاب٣ت ٖلى الىدو الخالي

Rcp = Re (1+D/Cp) ( 1- Is) – i* D/Cp( 1-Is) 

: مً زال٫ الٗال٢ت ًم٨ً صعاؾت الخٛحراث في ازغ الغاٞٗت املالُت ٧الخالي

Rcp + △Rcp = ( Re+ △Re) (1+ D/Cp) ( 1- Is) – i* D/Cp (1- Is) 

= Re (1+D/Cp) ( 1- Is) – i*D/Cp ( 1-Is) +△ Re (1+ D/Cp) ( 1-Is) 

= Rcp +△ Re (1+ D/Cp) ( 1-Is ) 

:  ألامىه هخونل الى الٗال٢ت الخالُت

△Rcp = △Re ( 1-Is ) +△ Re D/Cp ( 1- Is )  

الخٛحر إلاحمالي في املغصألاصًت املالُت : Rcp△: خُث

     △Re (1-Is ) : زُغ الاؾخٛال٫ مٗبر ٖىه بالخٛحر في املغصألاصًت املالُت املؿخ٣ل ًٖ الاؾخضاهت

   △Re D/Cp ( 1- Is ) : زُغ املالي مٗبر ٖىه بالخٛحر في املغصألاصًت املالُت بضاللت الاؾخضاهت

ج بحن زُغ الاؾخٛال٫ ألاالخُغ املالي . هجض مً الٗال٢ت أن الخُغ املالي في مئؾؿت مؿخضًىت َو مٍؼ

ن الخُغ املالي في مئؾؿت مؿخضًىت ًغجٟ٘ ٖىض اعجٟإ مؿخوى الاؾخضاهت الظي ٢ض ا٣٦اٖضة ٖامت ٝ

ًدضر أزغا ؾلبُا ٖلى املغصألاصًت املالُت، أما في خالت املئؾؿت ٚحر املؿخضًىت ٞبن الخُغ املالي ًخد٤٣ 

. ٖبر جضَوع املغصألاصًت الا٢خهاصًت بؿبب زُغ الاؾخٛال٫ ألاالظي ًئصي بضألاعٍ الى جضَوع املغصألاصًت املالُت
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:   ثطبيليمثاو

لضًىا الخٛحراث الخالُت في مؿخوى املغصألاصًت املالُت بضاللت وؿبت اله٩ُل املالي ألاالخٛحر في املغصألاصًت 

: الا٢خهاصًت خُث

- 
D/cp 1.5، 1، 0: وؿبت اله٩ُل املالي ألاالتي جخٛحر ٢ُمتها ٧الخالي 

- △RCp الخٛحر في املغصألاصًت املالُت 

- △Re ٣ضع بــــــ  الا٢خهاصًتالخٛحر في املغصألاصًت  %10- ألٍا

- Is بت ٖلى  3/1عباح الكغ٧اث ألا ج٣ضع بــــــــــــ أ الًٍغ

خؿاب الاهسٟاى في املغصألاصًت املالُت الىاجج ًٖ اهسٟاى في املغصألاصًت الا٢خهاصًت بٗض : املُلوب

بت ألاالخٛحر في وؿبت اله٩ُل املالي . الًٍغ

  اإلاثاو الحطبيليحل

 املالُت مً ةًم٨ً خؿاب الخٛحر في املغصألاصًت املالُت بضاللت الٗىانغ املظ٧وعة باؾخسضام ازغ الغاٞ٘

: زال٫ الجضألا٫ الخالي

 1.5 1 0وؿبت اله٩ُل املالي 

الاهسٟاى في املغصألاصًت املالُت املؿخ٣ل ًٖ 

الاؾخضاهت 

-6.67 %-6.67 %-6.67 %

الاهسٟاى في املغصألاصًت املالُت املغجبِ 

باالؾخضاهت 

0 -6.67 %-10 %

% 16.67-% 13.34-% 6.67-الاهسٟاى إلاحمالي في املغصألاصًت املالُت 

 اله٩ُل املالي ٧لما ػاص جؤزغ املغصألاصًت املالُت  الضًً يمًوؿخيخج مً الجضألا٫ اهه ٧لما اعجٟٗذ وؿبت

. باالهسٟاى في املغصألاصًت الا٢خهاصًت

 :طلظلة ألاعماو الحطبيلية

 : ؾئلت

 ما َو الٟغ١ بحن املغصألاصًت ألا صاء ؟/ 1

 ما هي أؾباب اعجٟإ الخُغ املالي في املئؾؿت؟/  2

 ما هي ال٣واٖض التي جدضص مؿخوى الاؾخضاهت في املئؾؿت؟/ 3
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ات٠؟/ 4  ما َو الٟغ١ بحن حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت ألاحضألا٫ الىخاتج خؿب الْو

لُت للمئؾؿت؟/  5  ما هي الٗوامل التي جئزغ ٖلى ال٣ضعة الخمٍو

٘ املالي مً م٣اًِـ املهمت ألصاء املئؾؿت، ألاباٖخباع٥ َالب / 6 ، َلب في املجا٫ املالي ألاالى٣ضيٌٗخبر الٞغ

: مى٪ إلاحابت ٖلى ما ًلي

 أط٦غ خاالث ازغ الغاٞٗت املالُت م٘ جٟؿحر ٧ل خالت -

بت ٖلى  عباح؟طَل ًخٛحر جٟؿحر ٌ -  ٌ الخاالث ٖىض ُٚاب الًٍغ

٘ املالي مٗضألام؟ -  متى ٩ًون الٞغ

ً  ألا٫   :الخمٍغ

لي للمئؾؿت غث لضًىا مٗلوماث خو٫ اله٩ُل الخمٍو  ألاالٗاتض املترجب مً اؾخسضام َظٍ اله٩ُل Xجٞو

 : ؾىواث ٧الخالي5زال٫ 

 5 4 3 2 1 البُان

 240.000 300.000 320.000 115.000 100.000  موا٫ الخانت

لت  680.000 640.000 540.000 180.000 123.000 الضًون املالُت ٍَو

 40-  .60-   20-  16 14 الىدُجت الهاُٞت

بت ٠ املالُت ٢بل الًٍغ  83 63 29 18.5 11 مهاٍع

بت ٖلى  عباح  0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 مٗض٫ الًٍغ

 :  ؾئلت

  ؾىواث5أخؿب الغاٞٗت املالُت للمئؾؿت زال٫  -

 

 :حل الحمسيً ألاوو 

 :خؿاب الغاٞٗت املالُت -

 1 2 3 4 5 

بت ٖلى  عباح  0 0 0 8.61 7.53 الًٍغ

 43 3 9 43.1 32.53 الىدُجت إلاحمالُت 

% 3,0.3% 0,2% 0,68% 9,49% 9,48 املغصألاصًت الا٢خهاصًت
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ج٩لٟت الاؾخضاهت بٗض 

بت  الًٍغ

5,81 6,68 4,79 9,6 9,99 

 2,83 2,13 1,69 1,57 1,23 الغاٞٗت املالُت

  -%21  -%20,53  -%7,2% 3,6% 4,6 أزغ الغاٞٗت املالُت

 -%16,67  -% 20  -%6,25 13,91%% 14 املغصألاصًت املالُت

 

بت ألاالٟاتضة هدو الاهسٟاى أزغ َغصًا  مً زال٫ َظا الجضألا٫  هجض أن الخٛحر في  عباح ٢بل الًٍغ

٘ املالي الظي عا٤ٞ حجم الضًون في اله٩ُل  ظا بؿبب اعجٟإ صعحت الٞغ ٖلى الخٛحر في  عباح الهاُٞت ألَا

هي  (َظا م٘ الٗلم اجها خ٣٣ذ زؿاعة )املالي وؿخيخج أن املئؾؿاث التي خ٣٣ذ ازغ عاٞٗت مالُت ؾالب 

٩ٞلما اعجٟٗذ وؿبت اله٩ُل املالي مخمثلت َىا في مؿخوى الغاٞٗت املالُت , جل٪ التي ٧اهذ لضحها صًون ا٦بر 

٧لما أصى طل٪ الى اعجٟإ ج٩لٟت الاؾخضاهت الى أن جهل الى مؿخوى ال جخم٨ً املئؾؿت ٖىضٍ ألا بٗضٍ مً 

و ما ًئزغ  حُُٛخه باؾخسضام املغصألاصًت الا٢خهاصًت ، ُٞهبذ ٖىضَا َامل الغاٞٗت املالُت ؾالب،ألَا

ٖلى ٢ُمت ازغ الغاٞٗت املالُت ؾلبا ٞخىسٌٟ املغصألاصًت املالُت هدُجت لظل٪ ألاجؼصاص اهسٟايا ٧لما ػاص 

 .حجم الضًون م٣اعهت باألموا٫ الخانت
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 مخطط الحمىيل: اإلاحىز الثامً

 1:مفهىم  مخطط الحمىيل -1

ًمثل او٩ٗاؽ للؿاؾت املالُت للمئؾؿت ألاإلاؾتراجُجُت الٗامت للمئؾؿت، بدُث ًجؿض ال٣غاعاث 

لُت ألااؾخسضامها زال٫ ٞترة  خًمً املهاصع الخمٍو املالُت املؿخ٣بلُت ألامسخل٠ الىخاتج املترجبت ٖنها، ألٍا

لت  حل ٍو  . ػمىُت مخوؾُت ألَا

لُت زال٫ ٞترة  ٟت ٖلى أهه حضألا٫ مالي ج٣ضًغي مخٗضص الؿىواث  ًجؿض الؿُاؾت الخمٍو ًم٨ً حٍٗغ

 ؾىواث  الهضٝ مىه جد٤ُ٣ الخواػن بحن الاخخُاحاث ألااملواعص املالُت في 5 ألا3مؿخ٣بلُت جتراألاح بحن 

خًمً  :املئؾؿت ألٍا

ا زال٫ ٞترة ػمىُت مدضصة - ل أوكُتها ؾىٍو  املواعص الضاتمت التي حؿخسضمها املئؾؿت لخمٍو

ا زال٫ هٟـ الٟترة -  الاؾخسضاماث الضاتمت التي ًخوحب ٖلى املئؾؿت حُُٛتها ؾىٍو

 أهداف مخطط الحمىيل -2

ل مسُِ ٌؿمذ  : بًخٗل٤ ُٞما زانت للمئؾؿت املالي ألاالخواػن  املثلى املغصألاصًت جد٤ُ٣ في بالخ٨ٟحر الخمٍو

ا ًخم ألاالتي إلاهخاحُت أَضاٞها لخد٤ُ٣ اؾخسضامها املُلوب الدكُٛلُت املواعص جدضًض  -  بؤ٢ل ازخُاَع

 .ج٩لٟت مم٨ىت

ل ألاؾاتل - ت الخمٍو   ٖاتض م مٗض٫ أًٞل لخد٤ُ٣ ٧لٟت ألا ٢ل مالءمت  ٦ثر هي التي الًغألاٍع

ل  جؿض مسُِ الخمٍو  أَضاٝ املئؾؿت لخد٤ُ٣ اؾخسضامها ًلؼم التي املالُت ألااملواعص الدكُٛل ألاؾاتلألٍا

ل فياملئؾؿت، ألا جخو٢ٗها التي الىخاتج ألا٦ظل٪  2:ج٨مً أَضاٝ مسُِ الخمٍو

الخد٤٣ مً مضى جُاب٤ ال٣غاعاث إلاؾتراجُجُت في مُضان الاؾدثماع ما ٌؿمذ بالخىاؾ٤ املالي  -

 للمئؾؿت

                                                           
ش ي ، مغح٘ ؾاب٤، م  1 وؾ٠ ٢َغ - (بخهٝغ ) 271- 270 الُاؽ بً ؾاس ي ألٍا
2
 128 خميسي شيحة، مرجع سابق ، ص  
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ل  - الث لضى مسخل٠ الهُآث البى٨ُت ألااملالُت، خُث أن ألاي٘ مسُِ الخمٍو الخٟاألاى ًٖ الخمٍو

ا أؾاؾُا جٟغيه مئؾؿاث إلا٢غاى  .ًمثل قَغ

٢ُاؽ الخُغ الخ٣ضًغي املغجبِ بى٣و الؿُولت ألاال٣ُام باإلحغاءاث الخصخُدُت في خالت ألاحوص  -

نٗوباث مالُت جواحه املئؾؿت 

ل  ؤزظ مسُِ الخمٍو ل مً زالزت أحؼاء املواعص، الاؾخسضاماث ألا عنضة، ألٍا ًخ٩ون مسُِ الخمٍو

 :الك٩ل الخالي

 N N+1 N+2  N+3 N+4 البُان

 الاؾخسضاماث

ت ألامالُت  خُاػة اؾدثماعاث حضًضة ماصًت مٗىٍو

اصة في اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل   الٍؼ

 جسٌُٟ  موا٫ الخانت

 (ص ٍ أ)حؿضًض الضًون املالُت 

  عباح املوػٖت

     

      1املجمٕو 

 املواعص

ل الظاحي  ٢ضعة الخمٍو

 الخىاػ٫ ًٖ  نو٫ الثابخت

اصة في عأؽ املا٫ الٗامل  الٍؼ

 صًون مالُت حضًضة

     

      2املجمٕو 

       (1 - 2 )الغنُض الؿىوي 

 الاهدغاٝ الؿىوي 

ىت )الٟاتٌ    ألالي  (الخٍؼ

ىت )الٟاتٌ   النهاثي (الخٍؼ

     

ل ضاص مسُِ الخمٍو   أٖلى املخو٢ٗت املواعص احمالي ٩ًون  أن ًجب إٖل
ًا
 الاخخُاحاث احمالي مً ٢لُال

اصة الى Ressources  املواعص مً الٟاتٌ ؾُترحم الوا٢٘، في .أمان َامل جغ٥ أحل مً امل٣ضعة  في ٍػ

ىت،  املخاخاث ىت في ه٣ضًت مخُلباث الى Emplois  الاؾخسضاماث مً ٞاتٌ ًترحم خحن في زٍؼ  الخٍؼ
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ُت ٢غألاى( ٘ الى بداحت الكغ٦ت ٞان املواعص مً أ٦بر الاؾخسضاماث ٧اهذ اطا أما .)مهٞغ  الى أألا مالها ؽأع ٞع

و الاؾخضاهت، ل مسُِ في حٗضًل ًخُلب ما ألَا  . 1الخمٍو

 :ئعداد مخطط الحمىيل -3

: جخ٩ون مً: اإلاىازد الدائمة/ 1

 ل الظاحي جم قغخه  )ٌٗخبر مً أَم املواعص الضاتمت التي حٗخمض ٖليها املئؾؿت : ال٣ضعة ٖلى الخمٍو

 (ؾاب٣ا

 مً املواعص، ًدضص : الخىاػ٫ ًٖ ٖىانغ  نو٫ الثابخت ٘ َضٞها الخ٣لُل مً الاخخُاحاث ألا الٞغ

 .ؾٗغ الخىاػ٫ مداؾبُا ألابىاءا ٖلى مُُٗاث الؿو١ 

 مً  موا٫ الخانت ٘ حٗخبر ألاؾُلت لجلب أموا٫ حضًضة مً زال٫ ٞخذ عأؽ املا٫ املئؾؿت : الٞغ

ظا ٩ًون في خالت جد٤ُ٣ مغصألاصًت مالُت مغجٟٗت ج٩ون خاٞؼا للمؿاَمحن  في ْل الؿو١ املالي ألَا

 .ٖلى قغاء أؾهمها، ٦ما جخًمً الاؾدثماعاث التي جل٣تها املئؾؿت زال٫ الضألاعة املالُت

 الدؿضًضاث– الاعجٟإ في الضًون + صًون الضألاعة الؿاب٣ت : جدؿب: الاعجٟإ في الضًون املالُت 

: جخ٩ون مً: الاطحخدامات الثابحة/ 2

 جخمثل في أعباح الىدُجت الؿاب٣ت ألا املوػٖت زال٫ الضألاعة الخالُت، ًم٨ً خؿابها :  عباح املوػٖت

 :اٖخماصا ٖلى حضألا٫ جوػَ٘ الىدُجت، أألا مً زال٫ الٗال٢ت الخالُت

الخٛحر في الاخخُاَاث – هدُجت الضألاعة الؿاب٣ت =  عباح املوػٖت  

 ألاجخمثل أؾاؾا في اهخ٣اء اؾدثماعاث حضًضة بمسخل٠ أهواٖها، خُث : خُاػة  نو٫ الثابخت

خم خؿابها اٖخماصا ٖلى خغ٦ت الاؾدثماعاث  .حسجل ب٣ُمت الخُاػة، ألٍا

 ألاحٗني الخسلي املؿاَم ًٖ أؾهم : الاهسٟاى في  موا٫ الخانت ،٘ هي مٗا٦ؿت لٗملُت الٞغ

 .املئؾؿت

                                                           
 128 زمِس ي قُدت، مغح٘ ؾاب٤، م  1
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 لت  حل، ًخم خؿابها مً زال٫ حضألا٫ : حؿضًض الضًون املالُت ًخمثل في حؿضًض الضًون ٍَو

. خغ٦ت الضًون 

 :طلظلة ألاعماو الحطبيلية

 :الحمسيً ألاوو 

٤ ألا جغ٦ُب في مخسههت  Xمئؾؿت نىاُٖت   خضًثت حٗخبر بدُث الطخمت، املٗضهُت الهُا٧ل حؿٍو

ً ب لظل٪ وكاَها همو جخو٢٘  2014ؾىت حاهٟي بضاًت م٘ أوكؤث الخ٩ٍو  بغهامج جد٤ُ٣ ألا اهجاػ في جٚغ

٘  بهضٝحضًض اؾدثماعي  ب إلاهخاحُت، َا٢تها مً الٞغ  :مً جدك٩ل حضًضة جثبُخاث خُاػة في املئؾؿت جٚغ

 ؾىت؛ 15 ٖلى زُُا تهخل٪ ألان  000 000 3 ب٣ُمت مباوي -

 .صج 000 000 1 ٢ضٍع بمبلٜ ؾىواث 05 ٖلى زُُا تهخل٪ م٨خب أصألااث ألا مٗضاث -

 ؾىت حاهٟي بضاًت م٘ اال الخضمت خحز ًضزل لً الظي املكغألإ مغصألاصًت جدلُل ألا الؿو١  ؾتاعص  زال٫ مً

 :ال٣اصمت للؿىواث املبُٗاث حجم جو٢ٗاث ل٪ ٢ضمذ ألا ، 2017

 2019 2018 2017 الؿىواث

 30.000 30.000 25.000 حجم املبُٗاث

غث لىا مٗلوماث بؤن  ل ٖملُت٦ما جٞو  شخهُت ألامؿاَماث بى٨ُحن ٢غيحن زال٫ مً ٧اهذ املكغألإ جمٍو

 :ًلي ٦ما

 %6 ؾىوي  ٞاتضة بمٗض٫ 2013 جهاًت م٘ ٖلُه الخهو٫  جم ألان  000 000 1 ٢ضٍع بمبلٜ بى٩ي ٢غى -

ت زابخت بؤ٢ؿاٍ ٌؿضص  ؾىواث؛ 05 أحل في ؾىٍو

 ٞاتضة بمٗض٫ 2014 ؾىت جهاًت م٘ ٖلُه الخهو٫  جم ألان  000 500 1 ٢ضٍع بمبلٜ  زغ بى٩ي ٢غى -

ت زابخت بؤ٢ؿاٍ ٌؿضص %6 ؾىوي   أًًا ؾىواث 05 أحل في ؾىٍو

ىت عنُض)  ألان  500.000بوا٢٘ املال٥ مؿاَماث -  .)املضة بضاًت في الخٍؼ

 ألان  400 َو الواخضة للوخضة البُ٘ ؾٗغ:  باإلياٞت للمٗلوماث الخالُت 
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 ؛)لل٣غألاى املالُت املهاٍع٠ زاعج(ألان  300 ب ٢ضعث الواخضة للوخضة املخٛحرة الخ٩ال٠ُ -

ت الثابخت الخ٩ال٠ُ -  ألان  000 600 بوا٢٘ ث ال٧اثالاٍ زاعج الؿىٍو

ما٫ ع٢م مً %17 ب خضص للمكغألإ الٗامل املا٫ ؽأع اخخُاج -  ع٢م أن ٖلمذ اطا الغؾم زاعج ٖ 

ش ألن مٗضألام َو 2016 ؾىت أٖما٫   2017 حاهٟي َو اليكاٍ في الٟٗلي الاهُال١ جاٍع

بت مٗض٫ -   %19 َو  عباح ٖلى الًٍغ

 بوا٢٘ ج٩ون  الخثبُخاث خُاػة ٖملُت لظل٪ قهغ، 16 جخُلب املكغألإ َظا جد٤ُ٣ ألا اهجاػ ٖملُت -

  2017بضاًت م٘ اال ٖملي ٩ًون  لً املكغألإ ألا 2016 ؾىت زال٫ الباقي ألا 2015 ؾىت زال٫ الغب٘

 : ؾئلت 

ل للؿىواث / 1  %40 ٖلما أن  عباح املوػٖت حؿاألاي 2019 الى 2015اٖضاص مسُِ الخمٍو

ل/ 2  ٢ضم جدلُال لخالت الخواػن في مسُِ الخمٍو

 :حل الحمسيً ألاوو 

ل/ 1  :اٖضاص مسُِ الخمٍو

 بضاًت ؾِىم خؿاب الاَخال٥ الؿىوي للخثبُخاث الجضًضة، ألاالظي ًٓهغ في الجضألا٫ الخالي

 2019 2018 2017 الٗىانغ

 200.000 200.000 200.000 3.000.000/15=املباوي

 200.000 200.000 200.000 1.000.000/5=أصألااث م٨خب

 400.000 400.000 400.000 مجمٕو الاَخال٧اث

 خؿاب ٞواتض ال٣غألاى

 ال٣غى  ألا٫ 

 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 

 - - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 ال٣غى

 - 12.000 24.000 36.000 48.000 60.000 - الٟاتضة

 - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - الاَخال٥

 - 212.000 224.000 236.000 248.000 260.000 - الضٞٗت

 ال٣غى الثاوي
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 - 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 - ال٣غى

 18.000 36.000 54.000 72.000 90.000 - - الٟاتضة

 300.000 300.000 300.000  300.000 300.000 - - الاَخال٥

 318.000 3360.000 354.000 372.000 390.000 - - الضٞٗت

ل الظاحي  :خؿاب ٢ضعة الخمٍو

 2015 2016 2017 2018 2019 

ما٫  ع٢م ٖ 

 الخ٩ال٠ُ املخٛحرة

 الخ٩ال٠ُ الثابخت

 الاَخال٧اث

٠ املالُت  املهاٍع

 الىدُجت الاحمالُت

بت  الًٍغ

 الىدُجت الهاُٞت

 الاَخال٧اث

  

 

 

 

60.000 

60.000  –

 

60.000 -  

10.000.000 

7.500.000 

600.000 

400.000 

138.000 

1.362.000 

313.260 

1.048.740 

400.000 

12.000.000 

9.000.000 

600.000 

400.000 

108.000 

1.892.000 

435.610 

1.456.840 

400.000 

12.000.000 

9000.000 

600.000 

400.000 

78.000 

1.922.000 

442.060 

1.479.940 

400.000 

ل الظاحي  1.879.940 1.856.840 1.448.740  -60.000 0 ٢ضعة الخمٍو

 خؿاب الخٛحر في اخخُاحاث عأؽ املا٫ الٗامل

 2017 2018 2019 

 BFR 1.700.000 2.040.000 2.040.000اخخُاحاث

 - BFR  1.700.000 340.000الخٛحر في 

ل لؿىواث   2019 الى 2015مسُِ الخمٍو

 2015 2016 2017 2018 2019 

 املواعص

ل الظاحي  ٢ضعة الخمٍو

 ال٣غى  ألا٫ 

 ال٣غى الثاوي

 

 

1.000.000 

 

60.000 

 

1.500.000 

 

1.448.740 

 

1.856.840 

 

1.879.940 

 1879.940 1.856.840  1.448.740 1560.000 1.000.000 1املجمٕو 

 الاؾخسضاماث

 خُاػة الخثبُخاث

 

1.000.000 

 

3.000.000 
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 1حؿضًض ال٣غى 

 2حؿضًض ال٣غى 

 جوػَ٘  عباح

 BFRالخٛحر في 

200.000 

 

200.000 

300.000 

419.496 

1.700.000 

200.000 

300.000 

582.736 

340.000 

200.000 

300.000 

591.976 

 1.091.976 1.422.736 2.619.496 3200.000 1.000.000 2املجمٕو

 787.964 434.104 -1.170.756 -1.640.000 - الاهدغاٝ

 -1.876.652 -2.310.756 -1.140.000 500.000 500.000 الغنُض  ألالي

 -1.088.688 -1.876.652 -2.310.756 -1.140.000 500.000 الغنُض النهاثي

 ألاالظي ازغ ٖلى الغنُض النهاثي 2017 ألا2016 عاثصألا زال٫ ٦بحرا  اػجٕ ًٓهغ ًلموالذ مسُِ

ظا للؿىواث املخخالُت، ل اخخُاحاث ج٣ضًغ لؿوء باألؾاؽ ح٘اع ألَا  ٢ضعث ٢ض املئؾؿت ٧اهذ ٞبطا .الخمٍو

ل مواعص خباع بٗحن جؤزظ لم ل٨ً الخثبُخاث خُاػة لخمٍو  أألا٫  أن الى باإلياٞت الاؾخٛال٫ صألاعة اخخُاحاث الٖا

 .املكغألإ اؾخٛال٫ بضاًت ٢بل ج٩ون   ألا٫  ال٣غى لدؿضًض صٞٗت

ل، الخخُاحاث بالىٓغ ل املوحهت الخانت  موا٫ ٞان الخمٍو  بامل٣اعهت (500.000)  يُٟٗت املكغألإ لخمٍو

 :ًلي بما ج٣وم أن املئؾؿت ٖلى بض ال لظل٪ املكغألإ حجم م٘

٘ اما -  ٧اءالكغ ألا املال٥ مؿاَمت ٞع

٘ اما -  مؿاَماث ه٣ضًت ٍَغ٤ ًٖ املا٫ ؽأع ٞع

ت ٦دؿاباث مؿاَماث زال٫ مً اما -   املالُت الخالت حٗافي ٖىض اؾترحاٖها ًم٨ً للكغ٧اء حاٍع

 .للمئؾؿت
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 : حصخُو خالت ٖملُت قاملت 

 

غ ٢ضعاتها إلاهخاحُت، لهظا X جىوي مئؾؿت    الاهُال١ في مكغألإ جوؾُ٘ الوخضاث إلاهخاحُت بهضٝ جٍُو

 .٢امذ ببٖضاص مٗلوماث ألاالبُاهاث جدذ جهٝغ املؿحر املالي لدصخُو الويُٗت املالُت للمئؾؿت

ش  ، املُلوب مى٪ اٖضاص 2018 /31/12جم اؾخسغاج أعنضة الخؿاباث الخالُت بٗض ٖملُت الجغص بخاٍع

غ للخالت املالُت للمئؾؿت  . ج٣ٍغ

صاتً مضًً الخؿاب الغ٢م 

عأؽ املا٫   101

باء  مئألاهاث ٖ 

ال٣غى  مئؾؿاث لضي اٞتراياث

ألامكابهها  املٗلوماجُت بغمجُاث

أعاض ي  

بىاءاث 

صألااث أمٗضاث ألا

مٗضاث الى٣ل 

بمؿاَماث  ملخ٣ت صاتىت ألاخؿاباث مؿاَماث

ألاماقابهها  املٗلوماجُت بغمجُاث اَخال٥

اَخال٥ بىاءاث 

اَخال٥ مٗضاث ألاأصألااث 

اَخال٥ مٗضاث الى٣ل 

  الضاتىت ألاالخؿاباث املؿاَماث ًٖ ال٣ُمت زؿاتغ

مواص أألالُت 

ىاث مث زغى  أألٍا

مىخجاث جامت 

مسؼألاهاث في الخاعج 

ىاث ًٖ ال٣ُمت زؿاتغ  زغى  الخمٍو

موعصألا املسؼألاهاث 

الؼباتً  

الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم 

 

 

 

20.000 

4.500.000 

2.000.000 

1.000.000 

480.000 

90.000 

 

 

 

 

 

125.000 

110.000 

275.000 

200.000  

 

 

523.600 

193.375 

9.500.000 

17.000 

670.000 

 

 

 

 

 

 

5.000 

40.000 

100.000 

96.000 

 12.000  

 

 

 

 

1000 

119.000  
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الؼباتً  خؿاباث ًٖ ال٣ُمت زؿاتغ

لالؾترحإ  ٢ابل املًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم

مدهل  املًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم

الهىضألا١ 

البى٪ 

اث املؿتهل٨ت  املكتًر

الخضماث الخاعحُت 

الخضماث الخاعحُت  زغى 

أٖباء املؿخسضمحن  

يغاتب ألاعؾوم 

باء الٗملُاجُت  زغى    ٖ

باء املالُت   ٖ

مسههاث الاَخال٧اث 

املبُٗاث 

الاهخاج املسؼن 

املىخجاث الٗملُاجُت  زغى 

 املىخجاث املالُت

 

57.000 

 

85.000 

431.500 

415.000 

841.500 

100.000 

110.000 

51.000 

94.000 

80.000 

297.000 

26.000  

 

114.475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.802.500 

275.000 

11.000 

100.000 

 12.888.975 12.888.975 املجمٕو 

 :املُلوب

  31/12/2018اٖضاص املحزاهُت املالُت املداؾبُت لؿىت  -1

 :اٖضاص املحزاهُت املالُت الجضًضة املٗضلت، بٗض اْهاع املٗالجت املٗلوماث إلاياُٞت الخالُت -2

ىاث  زغى %5 مً املواص  ألالُت ألا %10مسؼألان  مان  ًمثل  -   مً الخمٍو

 193.375الؼباتً املك٩و٥ ٞيهم ٌؿاألاي  -

لت  حل - باء حٗخبر مبرعة ٍَو  مئألاهت ٖ 

ل املكغألإ الجضًض ٢غعث املئؾؿت ٖضم جوػَ٘  عباح  -  بهضٝ جمٍو

بت  -3  %19 اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج خؿب الُبُٗت  ٖلما أن مٗض٫ الًٍغ

ات٠ ٧الخالي -4 ٠ جخوػٕ خؿب الْو  :اٖضاص حضألا٫ خؿاباث الىخاتج ٖلما أن احمالي املهاٍع

ُٟت الكغاء -   مً احمالي املهاٍع٠%25جمثل : ألْا
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ُٟت إلاهخاج -   مً احمالي املهاٍع٠%60جمثل : ألْا

ُٟت الخوػَ٘ -   مً احمالي املهاٍع٠%10: ألْا

ُٟت إلاصاعة ألااملالُت -  جمثل الباقي : ألْا

 جدلُل الويُٗت املالُت بواؾُت مئقغاث الخواػن املالي  -5

 :جدلُل الويُٗت املالُت مً زال٫  -6

 جدلُل املحزاهُت املالُت بواؾُت اليؿب املالُت  -

 جدلُل خؿاباث الىخاتج بواؾُت اليؿب املالُت -

ل الظاحي، اطا ٧اهذ الخؿاباث  -7 ل الظاحي بُغ٢خحن ألااؾخيخج ٢ُمت الخمٍو خؿاب ٢ضعة الخمٍو

ُت املؿاٖضة لظل٪ هي ٧الخالي  : الٟٖغ

 1.000= املالُت ٚحر املثبخت  نو٫  زغألاج ًٖ ال٣ُمت  ٞوات752ٌ/ خـ

 20.000= املالُت  ٚحر املثبخت  نو٫  زغألاج ًٖ ال٣ُمت  هوا٢و652/ خـ

 25.500 =  ال٣ُمت ٞواتٌ ـــ املالُت  نو٫  ًٖ الخ٣ُُم  ٞاع١ 765/ خـ

 34.000=  ال٣ُمت هوا٢و ـــ املالُت  نو٫  ًٖ الخ٣ُُم  ٞاع١ 665/ خـ

  .15.500= املالُت  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت    عباح767/ خـ

 40.500= املالُت  نو٫  ًٖ الخىاػ٫  ٖملُاث ًٖ الهاُٞت  الخؿاتغ667/ خـ

ل املكغألإ الجضًض البالٜ عأؾماله  -8   بواؾُت املغصألاصًت 600.000ازخُاع اله٩ُل املىاؾب لخمٍو

غث لضً٪ املٗلوماث إلاياُٞت الخالُت  :املالُت ألاالا٢خهاصًت، اطا جٞو

 3الخالت 2الخالت  1الخالت  اله٩ُل

% 30% 50% 80  موا٫ الخانت

لت  حل % 70% 50% 20 الضًون ٍَو

 %7: وؿبت املضًوهُت  -

 َل َىا٥ مساَغ مالُت جواحه َظا املكغألإ ٖلل احابخ٪ -

غ الوخضاث إلاهخاحُت بغع طل٪  -9 َل ألايُٗت املئؾؿت حؿاٖضَا ٖلى الضزو٫ في مكغألاٖها لخٍُو

 .م٘ ج٣ضًم الدصخُو املالي النهاثي للخالت املالُت للمئؾؿت
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 :اإلاساجع

ضة الغؾمُت، ال٣اهون  -   املخًمً الىٓام املداؾبي املالي2009 ماعؽ 25 الهاصع في 10/07الجٍغ

أًمً الكىُي،ٖامغ  ق٣غ ، م٣ضمت في إلاصاعة ألاالخدلُل املالي ، صاع البضاًت لليكغ ألاالخوػَ٘، الُبٗت  ألالى  -

 ، ٖمان  عصن2007

ٖضهان جاًه الىُٗمي، اعقض ٞئاص الخمُمي، الخدلُل ألاالخسُُِ املالي اججاَاث مٗانغة، صاع الُاػألاعي الٗلمُت  -

 ، ٖمان،  عصن2008لليكغ ألاالخوػَ٘ 

، 2013زمِس ي قُدت، الدؿُحر املالي للمئؾؿت صعألاؽ ألامؿاتل مدلولت، صاع َومت للُباٖت ألااليكغ ألاالخوػَ٘  -

 الجؼاتغ

غان لليكغ ألاالخوػَ٘  - ، الخدلُل املالي الخضًث َب٣ا للمٗاًحر الضألالُت لإلباٙل املالي، صاع َػ ، 2011قُٗب قىٝو

 ٖمان  عصن

ش ي، الدؿُحر املالي إلاصاعة املالُت صعألاؽ ألاجُب٣ُاث، الُبٗت الثاهُت - ، صاع 2011الُاؽ بً ؾاس ي، ًوؾ٠ ٢َغ

 (الجؼء  ألا٫ ألا الثاوي)ألااتل لليكغ ألاالخوػَ٘، ٖمان  عصن  

ش ي، طَبُت بً ٖبض الغخمان، الدؿُحر املالي إلاصاعة املالُت، الُبٗت  - الُاؽ بً ؾاس ي، ًوؾ٠ ٢َغ

 (الجؼء  ألا٫ ألاالثاوي )، صاع ألااتل لليكغ ٖمان  عصن 2020الثالثت

اث الجامُٗت  -  ، الجؼاتغ2004مباع٥ لؿلوؽ، الدؿُحر املالي، صًوان املُبٖو

 ، ٖمان  عصن2006مٟلر مدمض ٣ٖل م٣ضمت في إلاصاعة املالُت ألاالخدلُل املالي، صاع أحىاصًً لليكغ ألاالخوػَ٘  -

 ٖمان 2000مدمض مُغ ، الخدلُل الاتخماوي  ؾالُب ألا صألااث ألاالاؾخسضاماث الٗملُت، صعا ألااتل لليكغ  -

  عصن

 2007ألالُض هاجي الخُالي، الخدلُل املالي، ميكوعاث  ٧اصًمُت الٗغبُت املٟخوخت الضهماع٥  -

 2014مدمض الٟاجذ مدموص بكحر املٛغبي، إلاصاعة املالُت، صاع اليكغ للجامٗاث مهغ  -

 ، ٖمان  عصن2005،صاع ألااتل لليكغ 2مىحر قا٦غ مدمض، الخدلُل املالي مضزل نىاٖت ال٣غاعاث، الُبٗت -

، 2000ٖبض الخ٨ُم ٦غاحت، إلاصاعة املالُت ألاالخدلُل املالي أؾـ مٟاَُم جُب٣ُاث، صاع نٟاء لليكغ ألاالخوػَ٘  -

 ٖمان  عصن

اث الجامُٗت  -  ، الجؼاتغ1999ٖبض الخُٟٔ  ع٢م، الخدلُل املالي صعألاؽ ألاجُب٣ُاث، صًوان املُبٖو

 .، الجؼاتغ1999هانغ صاصي ٖضألان، مغا٢بت الدؿُحر ألا صاء في املئؾؿت الا٢خهاصًت، صاع املدمضًت الٗامت  -

- G.LANGLOIS et M.MOLLET, analyse comptable et financière, édition Fousher 2000 

- Jean Barreau, Gestion financière, corrigé du manuel 15eme édition, Dunod, Paris 2006 

- B. Collasse, L’analyse financier de l’entreprise, éd. Repères, gestion, 2008. 

- C. Pierrat, Gestion financier de l’entreprise, éd. Repères, gestion, 2014. 

 


