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 النسب املالية

 

تشكل النسب املالية الجانب الهام في عملية تحويل الكم الهائل من البيانات املالية التاريخية املدونة في القوائم املالية  

 لعملية اتخاذ القرار.  
ً
 )قائمة املركز املالي، وقائمة الدخل( إلى كم أقل من املعلومات، أكثر فائدة

ملقارنة ال قيمة له إال إذا قورن بنسبة أخرى مماثلة، وتسمى بالنسبة  والنسب املالية هي عالقة بين رقمين وناتج هذه ا

 املرجعية، وعلى ضوء عملية املقارنة يمكن تقويم املوقف. 

، معدل دوران األصول يساوي املبيعات /األصول فهذا املعدل عبارة عن عالقة بين رقمين هما: املبيعات واألصول. 
ً
فمثال

،  ويفيددد هددذا الددرقم كمينددر يبددين فددي
ً
عددد أي ددا املتوسددع عدددد املددرات الخددت اسددتخدمو ففيددا األصددول فددي عمليددات الشددركة، و  

، دل  
ً
 للحكم على كفداءة اددارة فدي االسدتفادة مدن هدذه األصدول: فكلمدا  دان هدذا املعددل مرتفعدا

ً
علدى كفداءة فدي إدارة  مينرا

 األصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ثبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرو  

 األخرى.

لكمية بين قيمتين، وبذلك يمكن الحكم على املوقف، موض  البحث، وهذا ما  أي أن النسبة أو املعدل تقيس العالقة ا

 توفره النسب املالية. 

 

 مصادر املعلومات للتحليل املالي:

تفيد قائمخت املركز املالي والدخل في الحصول على املعلومات األساسية الخت تستخدم في التحليل املالي، بواسطة النسب  

 ما يمكن للمحلل املالي الحصول عليه من مصادر أخرى، كتقارير مجلس اددارة. املالية، بادضافة إلى 
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 ـ أنواع النسب املالية:  1

 للنشاط أو املهمة املراد تقويمها حيث تصنف هذه النسبة إلى املجموعات التالية: 
ً
 يمكن تصنيف النسب املالية وفقا

 د نسبة السيولة. 1

 والتغطية(.د نسبة املديونية )الرف  املالي  2

 د نسبة النشاط والدوران.  3

 د نسبة الربحية والعائد. 4

 د النسبة الخت تقيس إمكانية االستثمار بالشركة.  5

الخاصة   التالية  البيانات  نعطي  املالي،  التحليل  في  النسب  والدخل، دحدى  بولبيان استخدام هذه  املالي  املركز  قوائم 

 .شر اتال

: قائمة املركز املالي  
ً
 أوال

 )القيمة بآالف الليرات السورية(.

 الخصوم وحقوق امللكية األصول 

 الخصوم املتداولة األصول املتداولة

 أوراق دف  105 نقدية 100

 مستحقات أخرى  195 أوراق مالية متداولة 50

 قروض مقيدة األجل 750 أوراق قبض 750

 إجمالي الخصوم املتداولة 1050 مخزون سلعي 500

250  
ً
 %(.9قروض طويلة األجل ) 750 مصاريف مدفوعة مقدما

 حقوق امللكية 1500 إجمالي األصول املتداولة 1650

 - صافي األصول الثابتة 1650

 إجمالي الخصوم وحقوق امللكية 3300 إجمالي األصول  3300

 

التحليل املالي يساعد املدير املالي واألطرا  الخارجية ذات املصلحة،  قبل تحليل القوائم املالية للشركة، نشير إلى أن  

املالي للشركة، من خالل املقارنة بين نسب الشركة، ونسب الشر ات املنافسة، وقد تتم املقارنة بين   من تقويم األداء 

 نسب الشركة على مدار عدة سنوات للتعر  على التطور في هذه النسب واتجاهات هذا التطور. 
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: قائمة الدخل. 
ً
 ثانيا

 )القيمة بآال  الليرات السورية(. 

 صافي املبيعات   3600

 تكلفة الب اعة املباعة   2454

 الربح ادجمالي   1146

 املصاريف اددارية   300

 االستيالك   300

 صافي دخل العمليات   546

 الفوائد   120

 صافي الدخل قبل ال رائب.   426

 ال رائب على الدخل   204

 صافي الدخل بعد ال ريبة    222

 

 

 ـ نسب السيولة: 
ً
 أوال

 ـ مفهوم السيولة:  1

السيولة   القيمة، ومن ذلك نجد أن  إلى نقدية بدون خسارة  في  بيا تحويل األصل  الخت يمكن  السيولة بالسرعة  تقاس 

 تتوقف على عاملين هما: 

 أ د املدة الالزمة لتحويل األصل إلى نقدية.

 املترتبة على التحويل:ب د الخسارة  

 تام السيولة، أما بقية األصول   
ً
عد النقدية أصال  لذلك، ي 

ً
)املخاطر املترتبة على فقدان جزء من قيمة األصل( واستنادا

 فهت تمثل  
ً
األخرى، فهت تختلف من حيث درجة سيولتيا، فاألوراق املالية الحكومية قصيرة األجل،  أذون الخزانة مثال

 ول
ً
 سائال

ً
 من النقدية، ومن أمثلة األصول غير السائلة د األراض ت حيث تتوقف درجة السيولة لهذا  أصال

ً
كنيا أقل سيولة

 األصل على وجود املشتري املناسب ذي الرغبة في الشراء.  

 

 

لخصائصه،    
ً
وفقا آلخر  يوم  من  سعره  يتغير  قد  الذي  ونوعه  األصل  طبيعة  على  يتوقف   

ً
وقتا العملية  تتطلب  وقد 

 الخت يتم ففيا التخلص من األصل. وال رو   
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السائلة   األصول  تحو  تندرج  الخزانة  متداولة(  أذون  مالية  )أوراق  األجل  القصيرة  املالية  واالستثمارات  فالنقدية 

 فهت وعد بالوفاء من قبل 
ً
،  أوراق القبض مثال

ً
النقدية، أما بقية األصول األخرى فهت تندرج تحو األصول األقل سيولة

وال االئتمان  العمالء  وسياسة  العميل  لنوع   
ً
وفقا االستحقاق،  وتواريخ  السداد،  عدم  مخاطر  حيث  من  تختلف  خت 

 للشركة. 

النقدية )أذون الخزينة(، طاملا أنه يصعب  النقدية ونبه   من 
ً
املدينة، وأوراق القبض أقل سيولة الذمم  وبذلك تعتبر 

 من دون خسارة في القيمة إال 
ً
 عند تاريخ االستحقاق.تحويلها إلى نقدية فورا

 

 أقل  
ً
أما املخزون السلعي فيتكون من: مخزون املواد األولية، املواد تحو التشغيل، والب اعة تامة الصن . وهو أصال

 أطول للبحث عن مشتٍر، والتفاوض على السعر، أي  
ً
سيولة من العناصر السابقة، حيث يتطلب تحويله إلى نقدية وقتا

.  أنه أقل األصول املتداولة 
ً
 سيولة

أما األصول الثابتة: مباٍن وآالت فهت أصول غير سائلة ملا يتطلبه ذلك من وقو للبحث عن مشتٍر مستعد للشراء، ومن  

 ناحية أخرى فإن ثمن البي  غير ميكد فقد يترتب على ذلك خسارة في القيمة. 

 

 ـ أهمية السيولة املالية للشركة: 2

اماتيا الجارية )االلتزامات قصيرة األجل( عند حلول مواعيد االستحقاق، ألن  تيتم الشركة بالسيولة بغرض مقابلة التز 

الحالية،   األوضاع  في  التأثير  ذلك  على  يترتب  حيث  باملساهمين،  ادضرار  إلى  ييدي  االلتزامات  هذه  أداء  عن  التوقف 

 واملستقبلية للشركة وبذلك تخلص إلى أن نقص السيولة له تأثير في ثروة املساهمين.  

دف ، وب )أوراق  األجل  قصيرة  التزامات  تسديد  الشركة،  على  يتعين  أنه  يتضح  مثالنا  في  املالي  املركز  قائمة  إلى  الن ر 

مستحقات أخرى، قروض قصيرة األجل( وأن مصادر األموال ملقابلة هذه الخصوم القصيرة األجل خالل دورة التشغيل  

 هي األصول املتداولة. 

على الوفاء بااللتزامات تتوقف على سيولة األصول املتداولة والتدفق النقدي املتولد    نستنتج من ذلك أن قدرة الشركة

 من العمليات.

 

 

 

 لشركة والنسب املرجعية للصناعة. لالنسب املالية 

النسبة  قيمة النسبة    معادلة القياس 
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 املرجعية  للشركة 

: نسبة السيولة
ً
    أوال

 0.2 1.57 متداولةأصول متداولة/ خصوم  د نسبة التداول  1

أصول متداولة )مخزن   د نسبة السيولة السر عة 2

+مدفوعات نقدية(/ خصوم  

 متداولة

0.86 1.14 

األصول النقدية ونبه النقدية/   د نسبة الجاهزية 3

 الخصوم املتداولة 

0.14 0.57 

 

: نسب الرفع املالي والتغطية:
ً
    ثانيا

القددددددددروض قصدددددددديرة األجددددددددل+ طويلددددددددة  امللكيةإجمالي الديون إلى حقوق  -4

 األجل/ حقوق امللكية

0.1 0.33 

 12.13 4.55 صافي دخل العمليات/ الفوائد معدل تغطية األرباح للفوائد -5

 1.50 2.20 إجمالي األصول/ حقوق امللكية إجمالي األصول إلى حقوق امللكية -6

األصددددددددددول الثابتددددددددددة/ حقددددددددددوق صددددددددددافي  األصول الثابتة إلى حقوق امللكية -7

 امللكية

1.10 0.92 

األصول األصول املتداولة/ حقوق  -8

 امللكية

 0.58 1.10 األصول املتداولة/ حقوق امللكية

املخدددددددددددددزون السدددددددددددددلعي إلدددددددددددددى حقدددددددددددددوق  -9

 امللكية

 0.25 0.33 املخزون/ حقوق امللكية

 0.17 0.50 أوراق القبض/ حقوق امللكية أوراق القبض إلى حقوق امللكية -10

األصدددددددددددول السدددددددددددائلة إلدددددددددددى حقدددددددددددوق  -11

 امللكية

 0.17 0.10 األصول النقدية/ حقوق امللكية

: نســــــــــــــبة النشــــــــــــــا  )معــــــــــــــدل 
ً
ثالثــــــــــــــا

 الدورات(:

   

 1.33 1.09 املبيعات/ إجمالي األصول  املبيعات/ إجمالي األصول  -12

 2.18 2.18 املبيعات/ األصول ثابتة املبيعات/ أصول ثابتة -13

 3.43 2.18 املبيعات/ األصول املتداولة املبيعات/ األصول املتداولة -14

 8.0 4.80 املبيعات/ املخزون املبيعات/ املخزون -15

املبيعددددددددددددددات/ األصدددددددددددددددول النقديدددددددددددددددة  -16

 السائلة ونبه السائلة

 12.0 7.2 املبيعات/ أوراق القبض

: نسبة الربحية
ً
    رابعا
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 0.073 0.062 الدخل/ املبيعاتصافي  خانة صافي الدخل -18

 0.072 0.067 صافي الدخل/ األصول  العائد على األصول  -19

 0.143 0.148 صافي الدخل/ حقوق امللكية العائد على حقوق امللكية -20

 ـ النسب التي تقيس السيولة:  3

هو   وكما  ادلكترونية،  للصناعات  والدخل  املالي  املركز  قوائم  خالل  ومن  )سنتعرض  رقم  الجدول  من  إلى  1واضح   )

 األنواع التالية لنسب السيولة:

املالي  املركز  بيانات  باستخدام  وتحسب  املتداولة  الخصوم  على  املتداولة  األصول  قسمة  عن  عبارة  التداول:  نسبة  د  أ 

 للمعادلة التالية:
ً
 للشركة وفقا

 نسبة التداول = 
 األصول املتداولة 

= 
1650 

 =1.57 
 1050 املتداولة الخصوم 

ت هر هذه النسبة بوضوح املدى الذي يمكن فيه تغطية االلتزامات الجارية بواسطة األصول الخت يمكن تحويلها  

 إلى نقدية في مواعيد تتفق م  تواريخ استحقاق هذه االلتزامات. 

في   هو  كما  للصناعة(  املرجعية  )النسب  الصناعي  باملعيار  النسبة  هذه  )وبمقارنة  منه،  1الجدول  اقل  أنيا  نالحظ   )

 وبالتالي، هذا يعنت عدم قدرة الشركة على أداء االلتزامات الجارية باملقارنة بمتوسع الشر ات الخت تنتمت للصناعة. 

به جمي    تلتزم  أن   يجب 
ً
 سحريا

ً
رقما الصناعة  متوسع  اعتبار  يمكن  آلية، وال  بطريقة  النسبة  تطبق هذه   ال 

ً
وعموما

ناك عدد كبير من الشر ات الناجحة للغاية تعمل في ظل نسب أكبر من متوسطات الصناعة. وفي جمي  املشروعات. فه

 عن متوسطات الصناعة، فإنه يق  على عاتق املحلل أن يستمر في  
ً
 كبيرا

ً
إذا اختلفو نسب املشروع اختالفا األحوال، 

نسب   التباين عن  أن  معناه  وهذا  التباين،  هذا  أسباب  لتحديد  دراسة  الدراسة  إلى  يدعو  إال مينر  هو  ما  الصناعة 

األموال   مصادر  وقائمة  النقدية،  امليزانيات  باستخدام  ذلك  استكمال  ضرورة  م   للنتائج،  واستخالص  أعمق 

 واستخداماتيا. 

 نسبة السيولة السر عة = 
 )املخزون السلعي + مصاريف مقدمة(  –األصول املتداولة 

 الخصوم املتداولة 

 

= 
900 

 =0.86 
1050 
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تأتي أهمية هذه النسبة من حقيقة أنيا تقيس قدرة املشروع على سداد االلتزامات قصيرة األجل من دون اللجوء إلى بي   

املخزون السلعي، ولكن في مثالنا هذه النسبة منخف ة وأقل من معيار الصناعة، أي أن الشركة ال تستطي  أن تسدد  

 من املخزون السلعي.خصومها املتداولة بالكامل إال 
ً
 إذا باعو جزءا

 

 =جد د نسبة الجاهزية 
 األرصدة النقدية الجاهزة + نبه الجاهزة ) أذونات خزينة( 

 الخصوم املتداولة 

   

 نسبة الجاهزية النقدية = 
100  +50 

 =0.14 
1050 

الشركة   أنه لدى  ليرة واحدة من    14وهذا يعنت   مقابل  ل 
ً
النسب  قرنا أقل بكثير من  االلتزامات قصيرة األجل، وهي 

 ( أي النسبة منخف ة عن متوسع الشر ات الخت تنتمت للصناعة.1املرجعية كما هو واضح من الجدول رقم )

 

: نسب الرفع املالي والتغطية:
ً
 ثانيا

ل املالي باملقارنة بالتمويل هناك عدة جوانب أساسية لنسب الرف  املالي وهي الخت تقيس مدى مساهمة املالك في الهيك

 الذي مصدره القروض املختلفة ومنيا:

د ين ر الدائنون إلى حقوق امللكية بوصفها )هامش أمان ( حيث أنه في حالة انخفاض نسبة حقوق امللكية، فإن ذلك    1

 معناه أن )الخطر( داخل املشروع يتحمله املقرضون بصفة أساسية.

د في حالة استخدام   االقتراض على نطاق كبير، فإن املالك يمكنيم االحتفاظ بالسيطرة على املشروع بأقل قدر ممكن  ب 

 من االستثمار. 

جد د يتضخم العائد الذي يحققه املالك في حالة تحقيق املشروع لعائد على األموال املقترضة يفوق الفائدة املدفوعة عنيا.  

 قد 
ً
% يكون هناك فرق قدره  4% في حين أن تكلفة االقتراض  انو  6ره  فعلى سبيل املثال، إذا حققو األصول عائدا

 % يعود على املالك.2

 

ولكن الرف  املادي يصبح في غير صالح املنشأة إذا  ان العائد على األصول )قصيرة األجل( أوراق مالية متداولة، وهذا  

 في حالة التوقف عن دف  الفوائد وأصل ال
ً
 دين.يعود بال رر على املالك. وخاصة
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الدخل   من  تخصم  فهت  ال رائب  من  معفاة  الفوائد  أن  بحكم  املالك  مصلحة  من  بالقروض  التمويل  يكون   
ً
أي ا د  د 

 لتحديد الدخل الخاض  لل ريبة.

 

 ـ نسبة االقتراض إلى مجموع األصول )املديونية(: 1

تت من القروض الخصوم املتداولة،  وتقيس هذه النسبة النسبة املئوية لألموال الخت تم الحصول علفيا من املقترضين و 

% أو أقل(،  50وجمي  أنواع السندات، والقروض طويلة األجل، ويف ل الدائنون نسبة اقتراض متوسطة أو معقولة )

 ألن هذه النسبة  لما انخف و زاد هامش األمان لهم في حال إنهار إفالس الشركة، وبي  أصولها. 

 تراض مرتفعة ألحدد سببين:وعلى العكس من ذلك، يف ل املالك نسبة اق

 أ د زيادة نصيبيم من األرباح. 

د إذا  انو نسبة االقتراض مرتفعة بصورة غير طبيعية، فإن ذلك قد يساعد على بعض التصرفات غير املسيولة من    2

ح د إذا  جانب املالك، بمعنى أنيم قد يلجيون إلى أسلوب امل اربة على نطاق كبير في عملياتيم معتمدين على أن األربا 

 تحققو د فهت ضخمة، واألضرار محدودة في حالة تحقق خسائر. 

 للنموذج التالي:
ً
 وتحسب هذه النسبة وفقا

 نسبة املديونية = 
 إجمالي القروض

= 
1800 

%=45 
 3300 إجمالي األصول 

وهذا   للشركة  املالي  الهيكل  نصف  من  بأكثر  باملساهمة  قاموا  قد  املقترضين  أن  يتضح  هذا  على  ومن   
ً
خطرا يشكل 

الدائنين. وسو  تجد الشركة صعوبة كبيرة في االقتراض إذا لم تقم بزيادة حجم أموال امللكية، فاملقرضون من ناحية  

سيحجمون عن إقراض الشركة، كما أن الشركة إذا رغبو في زيادة النسبة أكثر عن طريق االقتراض، ستعرض حملة  

 األسهم ملخاطر ال داعي لها. 

 

املالية  د معدل    2 واألعباء  ال رائب،  قبل  األرباح  بين  العالقة  أساس  الفوائد على  تغطية  نسبة  الفوائد: تحسب  تغطية 

اديرادات   أن تخف ه  الذي يمكن  املدى  النسبة  الفوائد وتقيس هذه  لفترة زمنية محدودة مقسومة على مجموع 

وذل عليه  املستحقة  الفائدة  مقابلة  على  قدرته  املشروع  يفقد  أن  هذا  قبل  سداد  في  املشروع  فشل  أن  بحكم  ك 

 االلتزام قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات ق ائية ضده ينتج عنيا، في كثير من األحيان، إنهار إفالسه..
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بعد   الدخل  على  تفرض  ال ريبة  وذلك ألن  املعدل،  هذا  في حساب  ال رائب  قبل  اديراد  رقم  نستخدم  أننا  ويالحظ 

لي قدرة املشروع على سداد الفوائد الجارية ال تتأثر بال ريبة. وتحسب هذه النسبة وفق  استقطاع تكلفة الفائدة، وبالتا

 النموذج التالي:

 معدل تغطية الفوائد= 
 األرباح قبل ال رائب واألعباء املالية

 الفوائد 

 

= 
546 

 مرة 4.55=
120 

تغطيتيا    تتم  الفائدة  أعباء  أن  معناه  الفائدة    4.55وهذا  تغطي  الخت  الصناعة  في  األخرى  املشروعات  م   باملقارنة  مرة 

املالي    12.13 للمركز  تقويمنا  في  )مقبول(  تقدير  النسبة  هذه  نعطي  يجعلنا  وهذا  املتوسع.  في  املرجعية(  )النسبة  مرة 

 للشركة.

صلنا إلفيا في النسبة السابقة وهي أن الشركة يتوق  أن تواجه بعض الصعوبات إذا وتيدي هذه النسبة النتيجة الخت تو 

 ما حاولو اقتراض أموال إضافية.

والخت   امللكية  بحقوق  مقارنة  األصول  حجم  تقيس  الخت  النسبة  تلك  خاصة  اهتمامات  تلقى  الخت  األخرى  النسب  ومن 

 للنموذج التالي: 
ً
 تحسب وفقا

 

 

 ة = نسبة األصول/ حق امللكي
 إجمالي األصول 

= 
3300 

 مرة  2.2= 
 1500 حق امللكية 

وتستحق هذه النسبة عناية خاصة باملقارنة بنسبة املديونية أو الوض  املادي، فاألخير يركز على االلتزامات الخت تحمل  

تغطية   مرات  عدد  تبين  امللكية  األصول/ حقوق  إجمالي  نسبة  بينما  مالية،  أعباء  فكلما  الشركة  امللكية  لحق  األصول 

 انو هذه النسبة كبيرة دل ذلك على زيادة معدل الرف  )التمويل باملديونية( وصغر حقوق امللكية مما يزيد من املخاطر  

 في التعر  على درجة مشاركة الرف  املالي في الربحية. 
ً
 الخت يتعرض لها الدائنون. وتفيد هذه النسبة أي ا
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هذا   في  االلتزامات  ونشير  أداء  على  الشركة  قدرة  تقيس  والخت  األخرى،  التغطية  نسب  من  نوعين  إلى   
ً
أي ا الصدد 

 التعاقدية وهي كما يلي: 

 

 ـ معدل تغطية الفوائد وأصل الدين:  4

  
ً
وفقا السداد  يتم  فقد  علفيا  املتفق  للشروط   

ً
وفقا الدين  سداد  موضوع  أهملو  قد  الفوائد  تغطية  نسبة  أن  نالحظ 

أجل   يحين  عندما  بالكامل  القرض  سداد  يتم  بحيث  األموال  لتجمي    
ً
يكون صندوقا أو  أقساط  بشكل  سنوي  لترتيب 

 االستحقاق. 

ونشير هنا إلى نقطة هامة هي أن سداد القرض يتم من األموال بعد دف  ال رائب، لذلك يجب حساب هذه املبالغ قبل  

اال إجمالي  تغطية  معدل  حساب  يمكن  بحيث  الوعاء  ال ريبة،  من  تخصم  الفوائد  أما  الثابتة(،  )االلتزامات  لتزامات 

ال ريبت. ولتحقيق التماثل بين هذين العنصرين، يتم تعديل سداد القروض إلى ما قبل ال ريبة ويتم ذلك باستخدام  

 النموذج التالي:

 

 معدل تغطية أعباء املديونية = 

 

 األرباح قبل ال رائب واألعباء املالية

 أقساط سداد الدين ) الفوائد + 
1 

) 
 ض -1

 حيث )ض( معدل ال ريبة على األرباح. 

 

 مثال:

%( فإن 50ل.س.( وأن معدل ال ريبة يساوي )  20000إذا افترضنا أن قسع الدين السنوي الواجب تسديده يعادل )

 األرباح قبل ال رائب الواجب توفرها لتسديد هذا املبلغ تساوي: 

20000
1%50

1
40000 









−
 ل.س.  =
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 ـ معدل تغطية األعباء الثابتة:  5

ويتم حساب هذه النسبة بقسمة األرباح قبل استقطاع األعباء الثابتة على مجموع هذه األعباء وهي: الفوائد وأقساط  

بيذ املرتبطة  وال رائب  السندات(،  الستيالك  السنوية  )االحتياطات  القرض  أصل  سداد  وأقساط  ه  اديجار، 

 املخصصات. 

 للنموذج التالي:
ً
 وي هر هذا املعدل وفقا

 معدل تغطية األعباء الثابتة = 

 

 األرباح قبل ال رائب واألعباء املالية +اديجار 

 الفوائد + أقساط سداد الدين ) 
1 

) 
 ض -1

 

 

 ـ الديون طويلة األجل إلى رأس املال الدائم:  6

السابقة   النسب  إلى  )والخت  بادضافة  األجل  طويلة  الديون  مساهمة  مدى  تقيس  الخت  بالنسبة  نستعين  أن  يمكننا 

الديون   إليه   
ً
إلى رأس املال الدائم وهذا األخير ي م حق امللكية م افا تستعمل في تمويل االستثمارات طويلة األجل( 

 طويلة األجل، وتحسب هذه النسبة وفق النموذج التالي:

 أس املال الدائم = نسبة الديون طويلة األجل/ ر 
 ديون طويلة األجل 

 رأس املال الدائم 

 

= 
750 

=0.33 
2250 

أقل من   مثالنا، ألنيا تشكل  في   
ً
عد مقبولة

 
ت املال، وهي  في تركيب رأس  للديون طويلة األجل  النسبية  تبين األهمية  وهي 

 % من رأس املال الدائم.50
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