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   التحليل بواسطة رأس المال العامل الصافي اإلجمالي

  :  كما يلي2005لسنة " الونشريس"  لتكن الميزانية الوظيفية لمؤسسة 

 % المبالغ الخصوم % المبالغ األصول

    الموارد الثابتة    االستخدامات الثابتة

77,72 3.139.000 التمويل الخاص74,75 3.019.000 ات االستغاللممتلك

ممتلكات خارج 

  االستغالل
10,65 430.000 الديون المالية الثابتة 6,31 255.000

مجموع االستخدامات 

 الثابتة
88,36 3.569.000 مجموع الموارد الثابتة81,06 3.274.000

    لةالخصوم المتداو    األصول المتداولة

األصول  المتداولة 

 لالستغالل
 4,08 164.900 ديون االستغالل 7,98 322.500

األصول  المتداولة 

 خارج االستغالل
02,97 120.100 ديون خارج االستغالل 0,46 18.500

 4,58 185.000 خزينة الخصوم10,50 424.000 خزينة األصول

مجموع األصول 

  المتداولة
11,64 470.000خصوم المتداولة مجموع ال18,94 765.000

 100 4.039.000 المجموع 100 4.039.000 المجموع

  معلومات من الميزانية المحاسبية

  31/12/05  31/12/04  البيان  31/12/05  31/12/04  البيان
  93.900  146.100  الموردون  190.000  224.000  البضائع
  75.000  115.000  الزبائن

أوراق 
  القبض

  21.000  103.000  أوراق الدفع  17.500  99.100

  : 2005معلومات من دفتر الجرد لدورة  

 دج، رقـم األعمـال    2.277.000 دج، تكلفة شراء البـضائع المباعـة  2.243.000مشتريات البضائع السنوية 

  . دج3.450.000 السنوي



 

  

 
 

 
 

 اإلجمـالي واحتياجـات رأس المـال        يعتمد في تحليل الميزانية الوظيفية على رأس المال العامل الصافي         

  .العامل

   : (FRNG)رأس المال العامل الصافي اإلجمالي .1

وبعبارة أخرى هو الجزء من األصول .  من الموارد الثابتة بعد تغطية االستخدامات الثابتةهو الفائض

  .المتداولة الممول بالموارد الثابتة

  : يعبر عنه بالعالقة 

  

  

  

     االستخدامات الثابتة 

  ر م ع ص إ
FRNG 

  الموارد  الثابتة

  الخصوم المتداولة    األصول المتداولة

  : فإن" الونشريس"يفية لمؤسسة من الميزانية الوظ

FRNG  -3.569.000=    3.274.000  = 295.000 DA 

للتحقق يمكن حساب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي عن طريق الفـرق بـين األصـول المتداولـة                  

  .والخصوم المتداولة

  
 
  

 
  

FRANG =765.000 – 470.000= 295.000 DA 

 كيف استخدمت المؤسسة مواردها ؟ وهل حققت توازنها الهيكلي ؟ 

  تة االستخدامات الثاب–الموارد الثابتة =رأس المال العامل الصافي اإلجمالي
FRNG = RESSOURCES STABLES - EMPLOIS STABLES 

   الخصوم المتداولة–األصول المتداولة=رأس المال العامل الصافي اإلجمالي
FRNG = ACTIF MOBILE – PASSIF MOBILLE 



 

  

   (BFR).احتياجات رأس المال العامل. 2

حيث يسمح بمواجهة   . يعتبر رأس المال العامل الصافي اإلجمالي هامش األمان الذي تتوفر عليه المؤسسة           

  : االحتياطات الناتجة عن دورة االستغالل بسبب وجود فارق زمني بين

  . الشراء والبيع والمتمثل في تكوين المخزون-

  . البيع والتحصيل ويتمثل في نشأة الحقوق-

  .د ويتمثل في نشأة الديون الشراء والتسدي-

  . إن رأس المال العامل الصافي اإلجمالي يمول االحتياجات من رأس المال العامل والخزينة

إن وجود فوارق زمنية بين مراحل دورة االستغالل، تجعل المؤسسة بحاجة للحصول على أموال لتغطيـة      

  .متطلباتها والتي يعبر عنها باالحتياجات من رأس المال العامل
 
 
 

 
 

 :يمكن توضيح احتياجات رأس المال العامل بالمخطط التالي
 
 

  المخزونات
احتياجات رأس المال العامل   

BFR 

  مدينو االستغالل
  ديون االستغالل  

  مدينون خارج االستغالل
  ديون خارج االستغالل  

 :فإن احتياجات رأس المال العامل تحسب كما يلي " الونشريس" في حالة مؤسسة 
 

  المبالغ  بيانال
  322.500  األصول المتداولة لالستغالل

    230.000.............المخزونات 
    92.500..........مدينو االستغالل

   +18.500  األصول المتداولة خارج االستغالل+ 
  -64.900    ديون االستغالل-
  -120.100   ديون خارج االستغالل-

    =56.000  احتياجات رأس المال العامل= 

ل  ال العام ات رأس الم ات = (احتياج دينو+ المخزون تغاللم ارج  +  االس دينون خ م
)ديون خارج االستغالل+ ديون االستغالل  ( -) االستغالل  

 



 

  

  : تنقسم احتياجات رأس المال العامل إلى

 .جزء يتعلق بدورة االستغالل و يعبر عنه باحتياجات رأس المال العامل لالستغالل −

  .جزء مستقل عن دورة االستغالل و يعبر عنه باحتياجات رأس المال خارج االستغالل −

  أ ـ احتياجات رأس المال العامل لالستغالل

  س المال العامل لالستغالل على عناصر االستغالليعتمد في حساب احتياجات رأ

احتياجات رأس المال العامل   

  :األصول المتداولة لالستغالل   BFRE لالستغالل

  المخزونات-

   مدينو االستغالل -
  ديون االستغالل  

  .حسابه هام جدا للمؤسسة ألنه يعبر عن احتياجات محددة متعلقة بمستوى نشاط المؤسسةإن 

  

  
 

 
 
 

  "الونشريس"النسبة لمؤسسة ب

  المبالغ  البيان
  322.500  األصول المتداولة لالستغالل

  - 146.900   ديون االستغالل-
  =157.600 احتياجات رأس المال العامل لالستغالل

 
 
تتوقف احتياجات رأس المال العامل لالستغالل على مدة تصريف المخزونات والمدة المتوسـطة لـديون               

  . المتوسطة لديون الموردينالعمالء و المدة
  .قد تصبح االحتياجات موردا لالستغالل إذا كانت ديون االستغالل أكبر من األصول المتداولة لالستغالل

  ب ـ احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل

احتياجات رأس المال العامل   
 BFRHEخارج  االستغالل  

  
  األصول المتداولة 
    خارج االستغالل 

  يون خارج االستغاللد

  

 
   ديون االستغالل–األصول المتداولة لالستغالل = احتياجات رأس المال 
   العامل لالستغالل



 

  

  

  :يعتمد في حسابه على عناصر خارجة عن استغالل المؤسسة ويعبر عنه بالعالقة

  
 
  

  

  " الونشريس" بالنسبة لمؤسسة 

  المبالغ  البيان
  18.500  األصول المتداولة خارج االستغالل

  - 120.100   ديون االستغالل-
   = - 101.600  احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :ج ـ الخزينة الصافية 

  تساهم مع رأس المال العامل الصافي اإلجمالي في تمويل دورة االستغالل  

  :للمؤسسة، يمكن توضيحها بالمخطط التالي

:خزينة األصول الخزينة الصافية   
  البنك-

  الحساب الجاري البريدي-
  الصندوق-

:خزينة الخصوم   
)السحب على المكشوف(بنكية تسبيقات   

 

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

 االستغالل

هناك عالقة هامة بين احتياجات رأس المال العامل واحتياجات رأس المال العامـل لالسـتغالل               
  . العامل خارج االستغاللواحتياجات رأس  المال

  
 
 

 مالحظة

 احتياجات رأس المال العامل لالستغالل= رأس المال العاملاحتياجات

  .احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل                           + 
BFR= BFRE + BFRHE 



 

  

 
 
 
 

 :فإن الخزينة الصافية هي آالتالي" الونشريس " بالنسبة لمؤسسة 
 
 
 
 
 

 
  التوازن المالي. 3

  .س المال العامل والخزينة الصافيةهناك عالقة بين رأس المال العامل اإلجمالي واحتياجات رأ

  :لتوضيح هذه العالقة نعتمد على المخطط التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  : من الشكل التخطيطي فإن

  
 

   "الونشريس " بالنسبة لمؤسسة 
  المبالغ  البيان

  295.000  رأس المال العامل الصافي اإلجمالي 

   - 56.000   احتياجات رأس المال العامل -
   = 239.000  لصافية الخزينة ا= 

  .الخزينة الصافية عبارة عن الفرق بين الموارد الموضوعة تحت تصرف المؤسسة واحتياجات التمويل

  تستخدم الخزينة الصافية إلحداث التوازن بين رأس المال العامل الصافي 

  .اإلجمالي و احتياجات رأس المال العامل

  المبالغ  البيان
  424.000  خزينة األصول

  - 185.000   خزينة الخصوم-
   =239.000  الخزينة الصافية= 

األصول المتداولة  احتياجات رأس المال العامل  
 لالستغالل 
األصول المتداولة خارج  
 ديون االستغالل  االستغالل

 ديون خارج االستغالل
  خزينة األصول  الخزينة الصافية 

 حزينة الخصوم 
 

   خزينة الخصوم–خزينة األصول = الخزينة الصافية 

  الخزينة الصافية +احتياجات رأس المال العامل=رأس المال العامل الصافي اإلجمالي



 

  

بر من احتياجات رأس المال العامل فإن المؤسسة إذا كان رأس المال العامل الصافي اإلجمالي أك −

 ".توفر نقديات " تتوفر على هامش أمان 

إذا كان رأس المال العامل الصافي اإلجمالي أصغر من احتياجات رأس المال العامل، فإنه يجب على  −

  .المالية في األجل القصير) االستدانة(المؤسسة اللجوء إلى المديونية 

  

  

  

  

  

  

  

   الثابتةاالستخدامات
3.274.000    

أصول متداولة ممولة بـ رأس المال 
  العامل الصافي اإلجمالي

295.000  

FRNG 
295.000  

  الموارد الثابتة
3.569.000  

  

ديون االستغالل و خارج االستغالل   
  المخزونات  285.000

341.000  
 BFR  مدينو االستغالل وخارج االستغالل

56.000 
مول رأس المال العامل الصافي ي

  56.000األصول المتداولة 
Tres . net. 

239.000  
رأس المال العامل الصافي يمول 

  424.000النقديات   239.000الخزينة الصافية 
  185.000تسبيقات بنكية   

  

  : دج عبارة عن مورد ثابت يمول األصول المتداولة 295000رأس المال العامل الصافي اإلجمالي بـ

 . دج 56.000امل بـاحتياجات رأس المال الع −

  .  دج 239.000الخزينة الصافية بـ −

  .تتوفر المؤسسة على هامش أمان يسمح لها تفادي اللجوء إلى االستدانة المالية في األجل القصير
  

  
 

ن تكون قيمة كل من رأس المال العامل الصافي اإلجمالي واحتياجات رأس المال العامل يمكن أ .1

 .والخزينة الصافية موجبة أو سالبة

  .إذا كانت احتياجات رأس المال العامل سالبة، نكون أمام حالة مورد من رأس المال العامل .2

مالحظة



 

  

 
 
 
 
  

  األموال الخاصة    االستخدامات الثابتة

رة
ثم
ست
الم

ل 
وا
ألم
 ا

العامل احتياجات رأس المال 
  لالستغالل 

  االهتالكات والمؤونات  

ص
خا
 ال
يل
مو
الت

  

احتياجات رأس المال العامل 
  خارج االستغالل

    الديون المالية الثابتة   

تة
ثاب
 ال
رد
وا
لم
ا

  

 

  
  خزينة األصول 

    
  خزينة الخصوم

ية
مال
 ال
نة
تدا
الس
ا

  

  

 
 :انطالقا من الشكل التخطيطي نستخلص أن

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .احتياجات رأس المال العامل لالستغالل+االستخدامات الثابتة=األموال المستثمرة

 .االهتالكات والمؤونات+األموال الخاصة=التمويل الخاص

 .الديون المالية الثابتة+التمويل الخاص=الموارد الثابتة

  .خزينة الخصوم+الديون المالية الثابتة=اليةاالستدانة الم
 



 

  

  

 : التحليل بواسطة النسب
 
  

  مفاهيم. 1
  نسب الميزانية الوظيفية . 2

  :يسمح تحليل الميزانية الوظيفية بواسطة النسب عادة بالوقوف على
  . الهيكلة المالية للمؤسسة-
  . مدة تصريف أو تجديد بعض عناصر األصول-

  أ ـ الهيكلة المالية 

تكـون  إن تمويل األموال المستثمرة في المؤسسة يجب أن يؤمن عن طريق المـوارد الثابتـة علـى أن                   

  .االستدانة المالية ضعيفة من أجل الحفاظ على التحرر المالي

 التحليل واإلجراءات الهيكلة والمستوى العادي التسمية
 مؤسسة

"الونشريس"   
نسبة تغطية 
األموال 
 المستثمرة

ة وارد الثابت 1 الم
تثمرة وال المس األم

>  
ــتراتيجية  ــؤمن اإلس ت
الطويلة المدى بنـسبة    

.1أكبر من   
 

نسبة تغطية 
االستخدامات 
 الثابتة

ة  وارد الثابت 1 الم
ة تخدامات الثابت االس

>  
من أجل توازن هيكلـي     
جيد يجب أن تكون أكبر     

.1من   

 

نسبة االستدانة 
 المالية 

ة تدانة المالي 0,5 االس
اص  ل الخ  التموي

<  

يجب أن تكون أقل مـا      
ــع  ــى تتمت ــن حت يمك
ــالتحرر   ــسة ب المؤس
.المالي  

 

  ب ـ نسب الدوران

في حالة وجود وضعية مالية غير متوازنة، يتم اللجوء إلى زيادة رأس المال العامل الصافي اإلجمالي أو                 

  .إلى تخفيض احتياجات رأس المال العامل

  :إن تخفيض احتياجات رأس المال العامل في أغلب األحيان يتطلب

 .ونات و سرعة دوران ديون الزبائنزيادة سرعة دوران المخز −

 .تخفيض سرعة دوران ديون الموردين −

   نسب دوران المخزونات

يمكن حساب عدد المرات التي تتجدد فيها المخزونات خالل السنة و ذلك من خالل تحديد سرعة دوران أو 

  ).أو المواد األولية أو المنتجات التامة(معدل دوران مخزون البضائع 

  :دوران البضائع بالعالقةيعبر عن سرعة 



 

  

r
ة  اعة المباع راء البض ة ش Vتكلف

زون ط المخ  متوس
=  

  :يحدد متوسط المخزون بالعالقة

m
دة  دة+  مخزون أول الم Sمخزون آخر الم

2
=  

 
 
 
 
 
 

  : و تحدد مدة تصريف المخزون بالعالقة 

(1)

زون  ط المخ وم×   ٣٦٠متوس  ي
ة    اعة المباع راء البض ة ش تكلف  

  
 
 
 
 
 
 

  " الونشريس"بالنسبة لمؤسسة 

  التعليق  الحساب  البيان

224.000  متوسط المخزون 190.000 207.000
2
+

=  
  

ــرعة دوران  س

  المخزون 
2.277.000 ١١دورة   
207.000

=  
يتجدد مخزون البـضائع    

   مرة في السنة 11

المدة المتوسطة  

  للتخزين 
207.000 360 32,7

2.277.000
×

=  
المدة المتوسطة لتجديـد    

   يوما  33المخزون هي 
  

 
 
 

 مخزون -المشتريات ومصاريف الشراء + مخزون أول المدة = تكلفة شراء البضائع المباعة 

 آخر المدة

 

يمكن أن يكون المقام تكلفة شراء المواد واللوازم المستهلكة أو تكلفة إنتاج المنتجات المباعة حسب               

  .نوع المخزون

)1(مالحظة  



 

  

  :يمكن حساب المدة المتوسطة للتخزين بالعالقة

  

ًا360  يوم
زون  رعة دوران المخ    س

  

  .يفضل أن تكون سرعة  دوران المخزون عالية حتى تكون المدة المتوسطة للتخزين ضعيفة

  

   المدة المتوسطة لديون الزبائن
  ).الزبائن وأوراق القبض(هي المدة المتوسطة لتحصيل الحقوق من الزبائن 
  ).قبل طرح المؤونات( نهاية الدورة بالقيم اإلجمالية يؤخذ متوسط قيم مدينو الزبائن المسجلة في بداية و

  في حالة وجود تسبيقات من الزبائن تطرح من المبلغ اإلجمالي
 

 
 
 

 
 

 

          
نوي ال الس م األعم ائن  رق ون الزب رعة دوران دي  س

ائن   ون الزب ط دي  متوس
=  

 

 
ائن  × 360 ون الزب ط دي ا  متوس ائن  =   يوم ديون الزب طة ل دة المتوس الم
نوي  ال الس م األعم  رق

       
 

  :" الونشريس  "بالنسبة لمؤسسة  

  : المدة المتوسطة لديون الزبائن

(115.000 99.100) (75.000 17.500) 153.300
2

DA+ + +
=  

  : سرعة دوران ديون الزبائن

3.449.250 دورة 22.5
153.300

=  

  : المدة المتوسطة لديون الزبائن

ا 360 يوم
22,5

 أو 
360 153.300 ا 16 يوم

3.449.250
×

=  

  الزبائن وأوراق القبض لنهاية المدة+ الزبائن وأوراق القبض لبداية المدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط ديون الزبائن 

2 



 

  

  : المدة المتوسطة لديون الموردين

يؤخذ بعين االعتبار متوسط مبلغ ديون      . ق الدفع وهي المدة المتوسطة لتسديد ديون الموردين بما فيها أورا        

  .في حالة وجود تسبيقات للموردين تطرح. الموردين المسجلة في بداية ونهاية الدورة 

  :يعبر عن متوسط الدين بالعالقة
 

      
 
 
 
 
 

           
تريات وردين   المش ون الم رعة دوران دي    س

وردين   ون الم ط دي   متوس
=  

 

   
ا وردين    يوم ون الم ط دي 360متوس

نوية تريات الس  المش
×

 

: أو  

    
ا 360 يوم

وردين ون الم رعة دوران دي س  

 
  " الونشريس " بالنسبة لمؤسسة 

  : متوسط ديون الموردين 

(145.100 103.000) (94.900 21.000) 182.000
2

DA+ + +
=  

  : سرعة دوران ديون الموردين 

2.243.000 دورة 12,32
182.000

=  

  : المدة المتوسطة لديون الموردين 

360 182.000 ا   ٢٩،٢١يوم
2.243.000
×

    أو =
ا 360 يوم

12,32  

أن تكون المدة المتوسطة لديون الزبائن أصغر من المدة المتوسطة لديون الموردين لضمان تسيير يجب 

  . جيد الستخدام الموارد
 
 

  لموردون وأوراق الدفع لنهاية المدةا+                    الموردون وأوراق الدفع لبداية المدة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= متوسط ديون الموردين 

                                           2     



 

  

  :انطالقاً من الميزانية الوظيفية التالية وباستخدام المجدول أحسب 

  .رأس المال العامل الصافي اإلجمالي .1

 .ملاحتياجات رأس المال العا .2

  .الخزينة الصافية .3

 المبالغ الخصوم المبالغ األصول

626.250 الموارد الثابتة 629.250 االستخدامات الثابتة 
100.740 ديون االستغالل المتداولة  77.400 األصول المتداولة لالستغالل

17.760 ديون خارج االستغالل  3.300 األصول المتداولة خارج االستغالل 
60.000 خزينة الخصوم  94.800 خزينة األصول 
804.750 مجموع الخصوم  804.750 مجموع األصول

  :الحل المقترح لنشاط اإلعالم اآللي 

  

 
 
 
 

 : أنشطة اإلعالم اآللي



 

  

  

 : أسئلة التقويم الذاتي
  

  ) :1(التمرين
  

  : الميزانية الوظيفية التالية31/12/2006بتاريخ " السالم " قدمت لك مؤسسة 

  

  لغالمبا  الخصوم  المبالغ  األصول

  517020  الموارد الثابتة  304500  االستخدامات الثابتة
     المتداولة الخصوم     المتداولة األصول

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

  -  خزينة الخصوم  27.720  خزينة األصول

  1.054.820  مجموع الخصوم  1.054.820  مجموع األصول

  

  

  

  :العمل المطلوب

  . حساب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي.1

حساب احتياجات رأس المال العامل وتحليلـه إلـى  مكونيـه لالسـتغالل وخـارج                .2

  .    االستغالل

  . بطريقتين مختلفتين الخزينة الصافيةحساب . 3



 

  

  ) 2(التمرين

 :  كما يلي 200Nلسنة " صالح"مؤسسة لتكن الميزانية الوظيفية ل
  المبلغ  الخصوم  المبلغ اإلجمالي  األصول 

    الموارد الثابتة    االستخدامات الثابتة
  41.202   القيم المعنوية -

  
قبل ( األموال الخاصة -

  ) توزيع النتيجة
  

1.324.827  
  2.213.176   االهتالكات والمؤونات -  2.556.463   الممتلكات الثابتة-
  524.230   الديون المالية الثابتة-  808.731  لممتلكات المالية  ا-

  4.062.233  مج  3.406.396  مج
    الخصوم المتداولة    األصول المتداولة 

  745.318   ديون االستغالل-  688.163   المخزونات-
  95.109   ديون خارج  االستغالل-  692.258   مدينو االستغالل-
 مدينون خارج  -

  االستغالل 
     خزينة الخصوم -  70.546

845327  
      50.197   النقديات-

  845.327  مج  1.501.164  مج
  4.907.560  المجموع   4.907.560  المجموع 

  

  : معلومات مكملة

   200N و  200N-1معلومات استخرجت من ميزانيتي 
 

 / 200N- 1/12  العناصر
31 

200N /12
/31  

-200N  العناصر
1 /12/31  

200N/12/
31  

  537.264  722.736  الموردون  688.163  1.000.237  بضائعمخزون ال 

        647.220  892.780  الزبائن

  . دج4.221.000: تكلفة شراء البضائع المباعة-

  . دج6.160.000: رقم األعمال السنوي-

   دج 4.410.000:  المشتريات- 

  

  : العمل المطلوب
   احسب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي -1
  لمال العامل الصافي اإلجمالي  جزء رأس ا-2
   حلل الميزانية بواسطة النسب-3
  
  
  



 

  

  
  
  
  
   
  ) 3(التمرين

  قدمت لك المعلومات التالية الخاصة بإحدى المؤسسات التجارية 

  . دج9.4275 مخزون آخر المدة من البضائع -

  . دج87.600 مخزون أول المدة من البضائع -

  . دج192.000)  القبضأوراق( حسابات الزبائن و ما يتعلق بها -

  . دج675.000) أوراق الدفع( حسابات الموردون وما يتعلق بها -

  . دج4.887.000 رقم األعمال خارج الرسم -

  . دج3.487.500 المشتريات خارج الرسم -

  : العمل المطلوب

  :كال مما يلي% 17ق م /علما أن الرسم ، أحسب باستعمال المعطيات السابقة فقط

  .لمخزونمدة دوران ا. 1

 .مدة دوران الزبائن. 2

 .مدة دوران الموردين. 3



 

  

  

  ):1(التمرين

  :FRNGحساب  .1
FRNG = R.S - E.S  

FRNG = 517020 – 304500 = 212520 
                        : FRNG أو 

   الخصوم المتداولة –األصول المتداولة = رأس المال العامل الصافي اإلجمالي 
                         FRNG= A.CIC –P.CIC                       FRNG =(750320)-

(537800)=212520  
  :حساب احتياجات رأس المال العامل .2

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

 :BFR تحليل 
BFR . Ex = E.Ex –R.Ex 

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

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

BFR = 199100 -14300 = 184800 DA 
  :بطريقتين T.Nحساب  .3

 T N = FRNG – BFR :                   الطريقة األولى
T N = 212520 – 184800 = 27720 DA                    

 – T N = T . AC – T .Pass                   T N = 27720                      :الطريقة الثانية
0 =27720 DA     

  ) : 2(حل التمرين

  :حساب رأس المال العامل الصافي اإلجمالي . 1

  تخدامات الثابتة االس–الموارد الثابتة = رأس المال العامل الصافي اإلجمالي
FRNG = 4.062.233-3.406.396 = 655.837 DA 

  :أو

   الخصوم المتداولة-األصول المتداولة= رأس المال العامل الصافي اإلجمالي
FRNG = 1.501.164 -845.327 = 655.837 DA 

  :تجزئة رأس المال العامل الصافي اإلجمالي . 2

  .أس المال العامل والخزينة الصافيةيتجزأ رأس المال العامل الصافي إلى احتياجات ر

  احتياجات رأس المال العامل -أ

 : أجوبة التقويم الذاتي



 

  

ديون خارج + ديون االستغالل  (-)مدينو خارج االستغالل+  مدينو االستغالل+ المخزونات = (

  )االستغالل
BFRE=1.380.421 – 745.318=635.103 

.56324-= .109  95–.546 70=BFRHE 
BFR=61.0540 DA 

  :يةب ـ الخزينة الصاف
      T .N=FRNG – BFR= 655.837- 610.540 =45.297 DA 

  .و تحسب كذلك بالفرق بين خزينة األصول و خزينة الخصوم
T .N=50.197-4.900 = 45.297 DA  

 
  :تحليل الميزانية بواسطة النسب . 3

  :حساب نسب الهيكلة المالية . 3-1

 موال المستثمرةاأل/ الموارد الثابتة=  نسبة تغطية األموال المستثمرة -

 =4.062.233/4.041.499 =  1,005  

 = 4.062.233/3.406.396= االستخدامات الثابتة/ الموارد الثابتة =  نسبة تغطية االستخدامات الثابتة-
1,19  

          0,149 = 529.130/3.538.003= التمويل الخاص/االستدانة المالية=  نسبية تغطية االستدانة المالية -

  : الدوران نسب. 3-2

  : البضائع –أ 

  :سرعة دوران البضائع 

  844.200 = 1.688.400/2= متوسط مخزون البضائع

 5 = 4.221.000/844.200= متوسط المخزون / تكلفة شراء البضاعة المباعة= سرعة دوران البضائع    

  دورات

  : مرات في السنة و منه، فإن مدة تصريف مخزون البضائع تساوي إلى 5تجدد المخزون 

   يوما72 = 360/5= مدة التصريف 

  : ديون الزبائن -ب

  770.000 = 2 /1.540.000= متوسط ديون الزبائن 

   دورات8 = 6.160.000/770.000= سرعة دوران ديون الزبائن 

  . يوما45 = 8/  يوما360= المدة المتوسطة لديون الزبائن 

  : ديون الموردين -ج

  630.000 = 1.260.000/2= متوسط ديون الموردين

   دورات7= 630.000 /4.410.000= سرعة دوران ديون الموردين 

  



 

  

  . يوما52 ; 51,42 = 7/ يوما360= المدة المتوسطة لديون الموردين

  ) :3(حل التمرين

  ) :البضائع(حساب مدة دوران المخزونات  .1

  : المخزون المتوسط  
                                                                        

=90937.50DA

2
9427587600+

 =   
2

.. FSIS +
  S.M = 

  : دوران البضائع  

=
ة  اعة المباع راء البض ة ش تكلف

ط زون المتوس  المخ
  

=
م  + مخزون أول المدة  ارج الرس تريات خ المش  مخزون آخر المدة - 

ط زون المتوس    المخ

  ): HT(تكلفة شراء البضائع المباعة

87.600 3.487.500-94.275 3.480.825  DA+ =  

: دوران المخزون
3.480.825 38,27
90.937,5

=   

 :مدة دوران البضائع  

360×
ط  زون المتوس  المخ

ة اعة المباع راء البض ة ش  تكلف
  

90937.50360
3480825

× = 3480825
32737500

 = 9  

   أيام9مدة دوران البضائع 

  

  

  

  



 

  

  : مدة دوران الزبائن. 2

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

×  

19.200 19.200360 360 12,09
4.887.000 1,17 5.717.790

× = × =
×

  

  . يوما12ًئن هي مدة دوران الزبا

  :مدة دوران الموردين . 3

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

×  

675.000 675.000360 360 59,55
3.487.500 1,17 4.080.375

× = × =
×

  

   يوما60ًأي بالتقريب 

  :نالحظ أن المؤسسة لديها هامش أمان كبير يتمثل في الفرق

  60 -12 = 48يوما 

  .ا عليهاحتى تسدد م،  يوما بعد تسديد الزبائن لما عليهم48أي لدى المؤسسة مهلة 
 
  
 

  

  
  
  


