
١ عالء ریاض

  التحلیل المالى
  

   : مقدمة
تعتبر القوائم المالیة للوحدات األقتـصادیة هـى بمثابـة المنـتج النهـائى للنظـام المحاسـبى وهـى تعطـى 

 ولمركزهـا المـالى فـى صورة ملخصة لنتائج األنشطة المالیة وتدفقاتها النقدیة خالل فترة مالیـة معینـة
  .ارة الوحدة االقتصادیةنهایة تلك الفترة المالیة وتحدید مدى ربحیة أو خس

  

فــى الوحــدات األقتــصادیة مــن المواضــیع الحیویــة التــى تــساهم فــى عملیــة والربحیــة تعتبــر األربــاح و
 مباشــرة باألسـتخدام األمثــل للمـوارد المادیــة والبـشریة المتاحــة مرتبطــة بـشكلالنمـو األقتــصادى ألنهـا 

هـو وظیفـة مـن الوظـائف تحلیـل الربحیـة أو أو التحلیـل المـالى ومن ثم فإن تحلیل القـوائم المالیـة أو 
 ذات الشأن التى یقـوم بهـا المحاسـب لخدمـة اإلدارة واألطـراف الداخلیـة للمنـشأة واألطـراف الخارجیـة
كــالبنوك والهیئــات االســتثماریة المختلفــة والمقرضــین وذلــك البــداء الــرأى فــى تحدیــد مــستوى القــدرة 

  .صادیة للمنشأةوالتمویلیة وكذلك التشغیلیة واالقتالمالیة 
  
  
   : البحثمن هدف ال

ٕأسالیب التحلیل المالى للقوائم المالیة واجراءاتها و مفهوم وأهمیة یهدف هذا البحث إلى توضیح
  .لقرارات اإلداریةاد یشلترخالل فترة معینة 

  
  

   : موضوعات البحث
  .مفهوم التحلیل المالى -١
 .أهمیة التحلیل المالى -٢

 .الالقوائم المالیة لمنشأت األعم -٣
 أسالیب التحلیل المالى والمحاسبى للقوائم المالیة -٤

  
  
 



٢ عالء ریاض

   : فهوم التحلیل المالىم) ١(
إجـراء دراسـة تحلیلیـة لعناصـر البیانـات التـى تـشملها ) تحلیـل القـوائم المالیـة(یقصد بالتحلیـل المـالى 

اصر قائمـة القوائم المالیة وذلك عن طریق ایجاد العالقة بین قیم تلك البیانات لعنصر معین من عن
  .الدخل وقائمة المركز المالى

  :ویشمل التحلیل المالى
 بمجموعـة أخـرى وذلـك بغـرض ربط عنصر معین من عناصر قائمة الدخل والمركز المالى -١

ــد الفاعلیــة اإلنتاجیــة  التأكــد مــن القــدرة المالیــة والتمویلیــة الحالیــة والمــستقبلیة للمنــشأة وتحدی
  .یات المنشأةواألقتصادیة واألداریة ألنشطة وعمل

تحدید مسببات حـدوث نتـائج أنـشطة المنـشأة عنـد مـستوى معـین مـن األداء سـواء كـان ذلـك  -٢
 .المستوى فى حدود المعدالت النمطیة أم خارجها

ٕیــشمل أیـــضا عملیــة تـــشخیص النتــائج التـــى تعرضــها القـــوائم المالیــة واعـــداد تقریــر یوضـــح  -٣ ً
 انجــاز  التــى تكــون علیهــا المنــشأة فــى تــاریخالحالــة المالیــة واألقتــصادیة والمالیــة واإلنتاجیــة

 .اجراءات تحلیل بیانات القوائم المالیة
  
   :  أهمیة التحلیل المالى)٢(

ترجع أهمیة التحلیل المالى بصفة أساسیة أنه ذات فائدة كبیرة إلدارة المنشأت وأیضا لألطراف 
 المالیة والتمویلیة عة الحالةالخارجیة التى تقوم باستخدام بیانات القوائم المالیة ألغراض متاب

   كله فى فترة مقبلة واالقتصادیة واإلنتاجیة للمنشأة وأیضا التنبؤ بذلك
 أو اتخاذ قرار بالتعامل مع تلك المنشأة  اجراء توسعات ألعمال المنشأة من عدمهاتخاذ قرار بشأن

  .أو عدم التعامل خالل الفترة أو الفترات المالیة المقبلة
  

لمنشأت  التى یساهم فیها التحلیل المالى لخدمة األطراف الداخلیة والخارجیةأهم المجاالت 
  :األعمال على الوجه التالى 

  .معاونة المساهمین فى اتخاذ قراراتهم بشأن شراء أو بیع اسهم شركة معینة -١
تحدید استمرار القائمین على إدارة المنشأة فى العمل أو استبدالهم بغیرهم عن طریق نتائج  -٢

یل المالى وبیان مدى نجاحهم فى تحقیق األهداف المطلوبة منهم من أهداف تشغیلیة التحل
 .أو تسویقیة أو أداریة



٣ عالء ریاض

 –البنوك ( نین بأنواعهم توفیر مجموعة من المؤشرات والبیانات التحلیلیة التى تمكن الدائ -٣
لقصیرة من قیاس قدرة المنشأة لسداد التزاماتهم الطویلة وا)  أصحاب السندات –المودرین 

 .األجل خالل فترات عمر الدین وفوائده

توفیر البیانات الالزمة لترشید قرارات اإلدارة فى مجاالت التوسع اإلنتاجى والتسویقى فى  -٤
 .المستقبل

 .تتبع أرباح وربحیة المنشأة عن الفترات المالیة المحاسبیة المختلفة -٥
  
   :  القوائم المالیة لمنشات األعمال)٣(

لمالیة إلعداد القوائم المالیة الدوریة للمنشأة وسیتم مناقشة هذا الجزء من خالل تهدف المحاسبة ا
  :الموضوعات التالیة 

  . اإلجراءات المحاسبیة ألغراض إعداد القوائم المالیة-١
  . إعداد تقریر مراقب الحسابات عن القوائم المالیة للمنشأة-٢
  . المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها-٣
  .المالیة فى شكلها التقلیدى القوائم -٤
  
   :  القوائم المالیةاإلجراءات المحاسبیة ألغراض إعداد) ٣/١(
    :النظام المحاسبى ١/١

 Chart of Accountالنظام المحاسبى الذى یتم تصمیمه یتكون من دلیل مالئم للحسابات 
 أو ما ددةتخطیط إجراءات تداول مجموعة من المستندات للحصول على معلومات محاسبیة مح

   Documentary Cyclesیسمى بالدورة المستندیة 
   : اإلجراءات المحاسبیة ١/٢

   :  التسجیل فى دفاتر الیومیة١/٢/١  
 وأیضا باألعتماد على مبدأ التحلیل النوعى یتم التسجیل باألعتماد على نظریة القید المزدوج

مالیة حیث یتم تسجیل العملیات من لعملیات المنشأة والتفریق بین المصروفات االیرادیة والرأس
ویمكن االستعانة ببعض ، خالل مستندات مؤیدة للعملیات سواء مستندات داخلیة أو خارجیة

الدفاتر المساعدة دفتر یومیة المشتریات ودفتر یومیة المبیعات ودفتر یومیة مردودات المشتریات 
  .ومردودات المبیعات ودفتر النقدیة التحلیلى



٤ عالء ریاض

   : ل إلى حسابات دفتر األستاذ الترحی١/٢/٢  
  : یتم إنجاز وظیفة تبویب العملیات بإنجاز ما یسمى بالترحیل لحسابات األستاذ وتتكون من 

    :  حسابات دفتر أستاذ عام١/٢/٢/١
  :ویشمل الحسابات الرئیسیة لعناصر حسابات نتیجة األعمال والمیزانیة وهى

  )حقوق الملكیة/ حـ–الخصوم / حـ–األصول / حـ–اإلیرادات / حـ–المصروفات /حـ(
    :  حسابات دفتر أستاذ مساعد١/٢/٢/٢

  ویشمل مجموعتین من الحسابات حسابات أستاذ مساعد المدینین وحسابات أستاذ مساعد الدائنین
  

   :  إعداد میزان المراجعة وكشوف األرصدة التحلیلیة١/٢/٣  
صــحة األرصــدة الــواردة فــى حــسابات دفتــر یعتبــر إعــداد میــزان المراجعــة أحــد الوســائل للتحقــق مــن 

األســتاذ وغالبـــا مــا یـــتم إعـــداده باألرصــدة و بالمجـــامیع أیـــضا بجانــب ذلـــك البـــد مــن إعـــداد مراقـــب 
  .الحسابات لتقریر إلضفاء الثقة على البیانات الورادة بالقوائم المالیة المعدة عن فترة محاسبیة

  

   : إعداد القوائم المالیة ١/٢/٤  
  :وهى عبارة عن

  . قائمة الدخل-١
  . المیزانیة أو قائمة المركز المالى-٢
  . قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة-٣
  . قائمة التدفقات المالیة-٤
  . السیاسات المحاسبیة المتبعة واإلیضاحات-٥
  
   :إعداد تقریر مراقب الحسابات عن القوائم المالیة) ٣/٢(

الیة إال بعد إعداد تقریر عنها بواسطة مراقب الحسابات الیتم األخذ بالبیانات الواردة بالقوائم الم
المرخص القیام له بأعمال مراجعة الحسابات حیث یؤكد على صحة البیانات والمعلومات الواردة 

  .ٕبتلك القوائم وانها متوافقة مع المعاییر المحاسبیة المتعارف علیها
   : المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها) ٣/٣(

 التى تتم األستناد إلیها ألغراض الحكم على درجة موضوعیة البیانات معاییروهى تعتبر ال
  . الثقة على تلك البیانات الواردة فى القوائم المالیةٕالمحاسبیة واضفاء



٥ عالء ریاض

   : مبدأ القیاس النقدى ٣/٣/١
 لتى تقوم المنشأة بإجرائها خاللوهو استخدام المحاسبون لوحدة النقود لقیاس العملیات المختلفة ا

  .الفترة المحاسبیة
  
   :  مبدأ ثبات وحدة النقود٣/٣/٢

 فى تاریخ حدوث فى دفاتر المحاسبة طبقا لتكلفتها التاریخیةأى یتم تسجیل العملیات المحاسبیة 
  .تلك العملیات

  
   :  مبدأ الفترة المحاسبیة٣/٣/٣

  سنة میالدیة كاملةحیث یتم تقسیم العمر االقتصادى للمنشأة لفترات زمنیة متساویة وهى ما یعادل
  .حیث یساعد ذلك فى تحدید نتیجة األعمال والمركز المالى عن كل سنة مالیة على حدة

  
   :  مبدأ إهالك األصول الثابتة٣/٣/٤

   .إحتساب قسط إهالك دورى على االصول الثابتة لتحدید النقص الدورى لألصول الثابتة
  
  : لمصروفات الرأسمالیة التفرقة بین المصروفات اإلیرادیة واأ مبد٣/٣/٥

المـصروفات اإلیرادیـة هـى المـصروفات الدوریـة المتكـررة التــى یـتم إنفاقهـا خـالل الـسنة المالیـة ویــتم 
  .تحمیلها بالكامل على حسابات نتیجة األعمال المعدة عن فترة محاسبیة معینة

اسـبیة ویـتم اإلسـتفادة أما المصروفات الرأسمالیة هى المصروفات التى یتم إنفاقهـا خـالل الفتـرة المح
  .منها على فترات متتالیة

  
   : مبدأ األهمیة النسبیة٣/٣/٦

عــرض (یقــصد بهــا بــذلك االهتمــام بالعناصــر أو البنــود التــى لهــا تــأثیر جــوهرى علــى القــوائم المالیــة 
وتختلـف األهمیـة النـسبیة للعنـصر أو ) البنود ذات االهمیة النسبیة بشكل منفصل فى القـوائم المالیـة

ج فـى ١٠٠٠٠بند من منشأة إلى أخرى طبقا لحجم المنشأة وراس المال مثال رصید المدینین یبلغ ال
  .من رأس المال% ١٠ج أى أنه یمثل نسبة ١٠٠٠٠٠نهایة الفترة المالیة لمنشأة رأس مالها 
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   :   مبدأ الثبات والتماثل٣/٣/٧
 مـن  فى إعداد وعرض القوائم المالیةمحاسبیة المتبعةوالمعاییر البمعنى ثبات المنشأة على المبادئ 

 بــین نتــائج الفتــرات المالیــة المتتالیــة وعــدم الثبــات قــد فتــرة مالیــة ألخــرى حتــى یــسهل عملیــة المقارنــة
  :یكون الهدف منه تضلیل متخذى القرارات ومن مجاالت تطبیق تلك السیاسة

  .بطریقة القسط الثابتالتاریخیة و/ حساب أهالك األصول الثابتة على اساس لتكلفة الفعلیة-أ
  . تقییم بضاعة أخر المدة فى المنشأت التجاریة بسعر التكلفة أو السوق ایهما اقل-ب
  
   :  مبدأ التحقق٣/٣/٨

الكراجعـــة (یعنــى خـــضوع جمیــع العملیـــات المحاســبیة للمراجعـــة قبــل التطبیـــق اإلجــراءات المحاســـبیة
ضـفى هـذا المبـدأ الثقـة علـى البیانـات الـواردة  حیث )المراجعة الداخلیة(أیضا بعد تطبیقها ) الداخلیة

  .بالقوائم المالیة من قبل مستخدمى هذه البیانات
  
  : مبدأ مقابلة االیرادات بالمصروفات  ٣/٣/٩

طبقــا لهــذا المبــدأ یــتم إجــراء المقابلــة بــین المــصروفات واإلیــرادات التــى تخــص الفتــرة المالیــة بهــدف 
أى أن كـل فتـرة مالیـة تتحمـل بمـا یخـصها مـن ،ح أو خسارةالتعرف على نتیجة نشاط المنشأة من رب

  .مصروفاتها سواء دفعت أم ال وایضا األیرادات سواء حصلت أم ال ومقابلتهم ببعض
  
  : قوائم المالیة فى شكلها التقلیدى ال) ٣/٤(

اعتاد المحاسبون عرض بیانات نتیجة األعمال والمركز المالى فى شـكل حـسابات تعبـر عـن نتیجـة 
  .مال من ربح او خسارةاالع

  
   : أسالیب التحلیل المالى والمحاسبى للقوائم المالیة) ٤(

 Evaluative Techniquesبعــضها تقییمیــةهنــاك عــدة أســالیب للتحلیــل المــالى للقــوائم المالیــة 

تعتمــد علــى البیانــات األســالیب التقییمیــة هــى التــى ، Predictive Techniques تنبوئیــة وأخــرى
بة لمساعدة المحاسب اإلدارى فى نـواحى متعـددة منهـا تحدیـد وتقیـیم المخـاطر الفعلیـة الفعلیة المناس

  .ٕواجراء الفحص اإلجمالى للبیانات المالیة
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 وهى التـى تـستخدم لتقـدیر مـستوى النـشاط أو أرصـدة الحـسابات اعتمـادا علـى أما األسالیب التنبؤیة
  .فةتحلیل االتجاهات أو دراسة العالقة بین العناصر المختل

 وأســالیب Simple Techniquesویمكـن تـصنیف تلـك األسـالیب إلـى أسـالیب مبــسطة أو تقلیدیـة 
  :ومن هذه األسالیب  ، Complex Techniquesمركبة أو متطورة 

  . أسلوب المقارنات٤/١
  . أسلوب تحلیل االتجاه٤/٢
  .أسلوب التحلیل الرأسى ٤/٣
  . أسلوب تحلیل النسب٤/٤
  .بى للقوائم المالیة أسلوب التوزیع النس٤/٥
  . أسلوب تحلیل االنحدار٤/٦
  
   :  أسلوب المقارنات٤/١

  :یقصد بهذا األسلوب بصفة عامة 
لتوفیر لنفس المنشأة مقارنة البیانات الفعلیة خالل الفترة مع البیانات الفعلیة لفترات سابقة  -١

  .مؤشر عن تطور األداء الفعلى للمنشأة خالل فترات متتالیة
ویوفر ذلك مؤشر عن مدى الفعالیة للمنشأة مع الموازنة التخطیطیة نات الفعلیة مقارنة البیا -٢

 .فى تحقیق أهداف المنشأة
للمنشأة خالل الفترة مع البیانات الفعلیة لمنشأت أخرى مشابهة مقارنة البیانات الفعلیة  -٣

 . ویوفر ذلك مؤشر عن وضعها التنافسى فى السوقلنفس النشاط
یة خالل الفترة للمنشأة مع المؤشرات المتعلقة بالصناعة المنتمیة إلیها مقارنة البیانات الفعل -٤

  .ویوفر ذلك مؤشر عن وضع ومكانة المنشأة بالنسبة للصناعة ككل
  :باإلضافة إلى المقارنات لبعض العناصر األخرى مثل

  .مصروفات الفوائد إلى قیمة القروض -١
 .مصروفات اإلهالك إلى قیمة األصول الثابتة -٢

 .ملین إلى المرتبات واألجور المدفوعةعدد العا -٣
 .كمیة المبیعات إلى كمیة اإلنتاج -٤
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   :  أسلوب تحلیل االتجاه٤/٢
 Horizontal Analysis أو التحلیــل األفقــى Trend Analysisیعتمــد أســلوب تحلیــل االتجــاه 

ـــة  ـــوائم المالیـــة للمقارن ـــردات فـــى الق ـــة بـــین المف  Comparative Financialبتوضـــیح العالق
Statements ویمكن إجراء هذا التحلیل فى صورة تغیرات فى القیم بالجنیة أو صورة نـسبة متغیـرة 
  : ویمكن توضیح ذلك بالمثال التالىأو نسبة مئویة
  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  السنة

  ٥٠٠  ٤٥٠  ٤٠٠  ٣٠٠  ٢٠٠  )باأللف جنیة(المبیعات 
ویتم تحلیل % ١٠٠ات تلك السنة تمثل  فإن قیمة المبیع١٩٩٧ٕواذا تم اختیار سنة األساس سنة 

  :االتجاه للمبیعات كما یلى
  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧  السنة

  %٢٥٠  %٢٢٥  %٢٠٠  %١٥٠  %١٠٠  )باأللف جنیة(المبیعات 
  

  :ویمكن إجراء التحلیل األفقى لمیزانیة إحدى المنشأت بإفتراض البیانات التالیة

ئویة النسبة الم  قیمة التغیر  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  البیان
  للتغیر

 ٢٠٠١نسبة 
  ٢٠٠٠إلى 

             :األصول
  ١٥٠  ٥٠  ٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  نقدیة

  ٥٠  )٥٠(  )٥٠٠٠(  ٥٠٠٠  ١٠٠٠٠  مدینون
  -  -  ٣٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  -  مخزون

  ٠.٨٣  )١٦.٧(  )٢٥٠٠٠(  ١٢٥٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  مبانى ومعدات
  ١.٠٣  ٢.٩  ٥٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ١٧٠٠٠٠  إجمالى األصول

            :التزامات 
  -  -  ١٥٠٠٠  ١٥٠٠٠  -  دائنون
  -  )١٠٠(  )١٠٠٠٠٠(  -  ١٠٠٠٠٠  سندات

            :حقوق الملكیة
  ١.٩٤  ٩٣.٨  ٧٥٠٠٠  ١٥٥٠٠٠  ٨٠٠٠٠  رأس المال

  -  -  ١٥٠٠٠  ٥٠٠٠  )١٠٠٠٠(  أرباح محتجزة
  إجمالى االلتزامات
   وحقوق الملكیة

١.٠٣  ٢.٩  ٥٠٠٠  ١٧٥٠٠٠  ١٧٠٠٠٠  
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األفقــى وهــى عــدم التــزام المنــشأت بمبــدأ وهنــاك عــدة عوامــل قــد تحــد مــن فعالیــة اســتخدام األســلوب 
 فى تطبیق المبادئ المحاسبیة على مـدار الفتـرات المحاسـبیة محـل Consistencyالثبات والتماثل 

بجانب التغیرات فى األسعار على المستوى العام مما یترتب علیـه تغیـر فـى القـوة الـشرائیة ، المقارنة
  .لوحدة النقد

  
  :  أسلوب التحلیل الرأسى ٤/٣

 بـالتعبیر عـن كـل بنـد فـى صـورة نـسبة مئویـة مـن Vertical Analysisیتم إجراء التحلیـل الرأسـى 
 ذو معنـــى أو مـــضمون إلیـــضاح األهمیـــة النـــسبیة وتـــسهیل المقارنـــات علـــى مـــدار الفتـــرات إجمـــالى

 یمكـن التعبیـر عـن بنـود قائمـة الـدخل فـى صـورة نـسبة مئویـة مـن صـافى المالیة وعلى سـبیل المثـال
وفى المیزانیة یعبر عن بنود األصول فى صورة نسبة مئویـة مـن إجمـالى األصـول وبنـود ، اتالمبیع

  .وحقوق الملكیة فى صورة مئویة من إجمالى اإللتزامات وحقوق الملكیةاإللتزامات 
  :ویمكن إجراء التحلیل الرأسى لمیزانیة إحدى المنشأت 

النسبة المئویة   ٢٠٠٣  ٢٠٠٠  البیان
٢٠٠٠  

ة النسبة المئوی
٢٠٠٣  

          :األصول 
  %٦٥.٣  %٦٦.٧  ٢٦٠٠٠٠  ٢٤٠٠٠٠  أصول جاریة

  %٤٣.٧  %٣٣.٣  ١٣٨٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  أصول غیر جاریة
  %١٠٠  %١٠٠  ٣٩٨٠٠٠  ٣٦٠٠٠٠  إجمالى األصول

          :التزامات 
  %٢٥.١  %٣٣.٣  ١٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠  التزامات جاریة

  %٤٢.٧  %٣٨.٩  ١٧٠٠٠٠  ١٤٠٠٠٠  التزامات غیر جاریة
  %٦٧.٨  %٧٢.٢  ٢٧٠٠٠٠  ٢٦٠٠٠٠  :تزاماتإجمالى اإلل

          :حقوق الملكیة
  %٢٠.١  %٢٢.٢  ٨٠٠٠٠  ٨٠٠٠٠  رأس المال

  %١٢.١  %٥.٦  ٤٨٠٠٠  ٢٠٠٠٠  أرباح محتجزة
  %٣٢.٢  %٢٧.٨  ١٣٨٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  :قوق الملكیةإجمالى ح

  %١٠٠  %١٠٠  ٣٩٨٠٠٠  ٣٦٠٠٠٠  إجمالى االلتزامات وحقوق الملكیة
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   : أسلوب تحلیل النسب ٤/٤
نـشأة تعبر النسب المالیـة عـن العالقـة المتبادلـة بـین عنـصریین أومتغییـرین سـواء داخـل أو خـارج الم

المعـامالت العالقـات بـین البیانـات التـى تعكـس  فـى تحدیـد أواسـتقرار التغیـرات الهامـة فـى وهـى تفیـد
 بیة والمالیـــةویعتبـــر تحلیـــل النـــسب بمثابــة فحـــص عـــام للبیانـــات المحاســـ، المالیــة الحادثـــة بالمنـــشأة 

  :ویمكن تبویب النسب المحاسبیة إلى مجموعات رئیسیة كالتالى
  .نسب الربحیة -١
 .نسب السیولة -٢
 .نسب النشاط -٣

  .نسب حقوق الملكیة -٤
  :تحتوى على مجموعة من النسب المحاسبیة ونوضحها على النحو التالىوكل مجموعة منها 

  
  : نسب الربحیة-١

ومن أهم النسب المحاسبیة المستخدمة ، لى معدل ربحیةمن األهداف الرئیسیة للمنشأة تحقیق أع
  .لقیاس قدرة المنشأة على تحقیق أرباح من المبیعات ومن االستثمارات

  
  إجمالى الربح

  =  نسبة إجمالى الربح) أ(
  صافى المبیعات

  
  صافى الربح

  =  نسبة صافى الربح) ب(
  صافى المبیعات

  :معدل العائد على األستثمار) ج(
  :هذا المعدل كفاءة المنشأة فى استخدام أصولها لتولید األرباح ویحسب كالتالى یقیس

  صافى الربح التشغیلى
  =  معدل العائد التشغیلى

  إجمالى األصول
  بعد الضرائبصافى الربح 

  =   الصافى على االستثمارمعدل العائد
  إجمالى األصول
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  :معدل العائد على حقوق الملكیة) د(
  :لمعدل العائد على حقوق المساهمین فى المنشأة ویحسب كالتالىیقیس هذا ا

  صافى الربح بعد الضرائب
  =  معدل العائد على حقوق الملكیة

  حقوق الملكیة
  
  :ربحیة السهم) هـ(

   :یقصد به عائد السهم الواحد من حقوق المساهمین ویحسب كالتالى
  صافى الربح بعد الضرائب

  =  ربحیة السهم
  همعدد األس

  
   :  نسب السیولة-٢

منشأة على سداد  القدرة للتعرف على تهدف نسب السیولة إلى تحلیل وتقییم رأس المال العامل
  :ومن أهم النسب التى یمكن استخدامها ، دیونها قصیرة األجل

   :نسبة التداول) أ(
  :لتالى توضح نسبة التداول  العالقة بین األصول الجاریة واأللتزامات الجاریة ویحسب كا

  األصول الجاریة
  =  نسبة التداول

  األلتزامات الجاریة
  :بافتراض البیانات التالیة إلحدى المنشأت

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  السنة
   جنیة٨٠٠٠٠٠   جنیة٧٦٠٠٠٠  األصول الجاریة

   جنیة٣٤٠٠٠٠   جنیة٣٦٢٠٠٠  األلتزامات الجاریة
  

٧٦٠٠٠٠  
  =  ٢٠٠٤نسبة التداول فى عام 

٣٦٢٠٠٠  
=  ١ : ٢.٠١  

  
 جنیة من األصول الجاریة مقابل كل جنیة من االلتزامات ٢.٠١وذلك یعنى أن لدى المنشأة 

  .جاریةلا
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٨٠٠٠٠٠  
  =  ٢٠٠٣نسبة التداول فى عام 

٣٤٠٠٠٠  
=  ١ : ٢.٣٥  

  
  ٢٠٠٣ منخفضة عنها فى عام ٢٠٠٤ویتضح من ذلك أن نسبة التداول فى عام 

  
   : نسبة السداد السریع) ب(

نظرا ،  مقیاس أكثر دقة للسیولةAcid-test ratio أو  Quick ratioة السداد السریع تعتبر نسب
النها تأخذ فى االعتبار األصول المتداولة السائلة وشبه السائلة وبالتالى یتم استبعاد المخزون 

  :والمصروفات المدفوعة مقدما من األصول الجاریة وتحسب كالتالى
  یعة التحویل إلى نقدیةاألصول سر

  =  نسبة السداد السریع
  األلتزامات الجاریة

  
  :بافتراض البیانات التالیة إلحدى المنشأت

  
  ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  بیان

  ٩٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠  نقدیة
  ٤٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠  اوراق مالیة

  ١٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠  مدینون
  ٩٥٠٠٠  ٩٠٠٠٠  مخزون

  ٢٠٠٠٠  ١٥٠٠٠  ًمصروفات مدفوعة مقدما
  ٢٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠  دائنون

  ١٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  أوراق دفع
  ٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠  مصروفات مستحقة

  
فإن نسبة السداد فى عام   ٧٠٠٠٠+٢٥٠٠٠+٥٠٠٠٠

٢٠٠٣  
=  

٣٠٠٠٠+٢٠٠٠٠+٥٠٠٠٠  
=  ١.٣٤  
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  :  نسب النشاط-٣
  :حیث تهدف إلى قیاس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام الموارد المتاحة ومن أهم النسب

  :معدل دروان المخزون) أ(
  :ءة المنشأة فى إدارة وبیع المخزون ویحسب كالتالى یقیس هذا المعدل كفا

  تكلفة البضاعة المباعة
  =  معدل دوران المخزون

  متوسط المخزون
  

  مخزون أخر الفترة+ مخزون أول الفترة 
  =  متوسط المخزون

٢  
  
  :عدد أیام بقاء البضاعة مخزونة) ب(

  : ویحسب كالتالى ٕاحالل المخزونهو یعتبر مقیاس تقریبى لعدد أیام دورة الشراء والبیع و
   مخزون أخر الفترة

  =  عدد أیام بقاء البضاعة مخزونة
  المتوسط الیومى لتكلفة البضاعة المباعة

  
  تكلفة البضاعة المباعة

  =  المتوسط الیومى لتكلفة البضاعة المباعة
   یوم٣٦٥

  
  :بافتراض البیانات التالیة إلحدى المنشأت

  
  ٢٠٠٢  ٢٠٠٣  بیان

  ٢٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  مبیعاتال
  ٣٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  مخزون أول الفترة

  ١٥٠٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠٠  المشتریات
  ٥٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  مخزون أخر الفترة
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  ٢٠٠٢  ٢٠٠٣  تكلفة البضاعة المباعة
  ٣٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  مخزون أول الفترة 

  ١٥٠٠٠٠٠  ١١٠٠٠٠٠  المشتریات+ 
  ١٨٠٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠٠  
  ٥٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠   مخزون أخر الفترة-

  ١٣٠٠٠٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  تكلفة الضاعة المباعة
      

  ٢٠٠٢  ٢٠٠٣  متوسط المخزون
  ٣٠٠٠٠٠  ٤٠٠٠٠٠  مخزون أول الفترة

  ٥٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  مخزون أخر الفترة+ 
  ÷  ÷  
  ٢  ٢  
  ٤٠٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠  

  
١٢٠٠٠٠٠  

  =  ٢٠٠٣معدل دوران المخزون لسنة 
٣٥٠٠٠٠  

=  ٣.٤  

  
١٣٠٠٠٠٠  

  =  ٢٠٠٢معدل دوران المخزون لسنة 
٤٠٠٠٠٠  

=  ٣.٣  

  
١٢٠٠٠٠٠  

  =  ٢٠٠٣المتوسط الیومى لتكلفة البضاعة المباعة لسنة 
   یوم٣٦٥

   جنیة٣٢٨٨  =

  
١٣٠٠٠٠٠  

  =  ٢٠٠٢المتوسط الیومى لتكلفة البضاعة المباعة لسنة 
   یوم٣٦٥

   جنیة٣٥٦٢  =
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٣٠٠٠٠٠  
  =  ٢٠٠٣عدد أیام بقاء البضاعة مخزونة لسنة 

٣٢٨٨  
  یوم ٩١.٢  =

  
٥٠٠٠٠٠  

  =  ٢٠٠٢عدد أیام بقاء البضاعة مخزونة لسنة 
٣٥٦٢  

   یوم١٤٠.٤  =

  
 كما ٢٠٠٢ عن المعدل فى سنة ٢٠٠٣یالحظ مما سبق أرتفاع معدل دوران المخزون فى سنة 

  .٢٠٠٢ عنها فى سنة ٢٠٠٣انخفض عدد ایام بقاء البضاعة مخزونة فى سنة 
  :ن المخزون یمكن أن یشیر إلى ویفة عامة زیادة معدل دورا

  ).البیع،التخزین،االستالم،الشراء( فعالیة إجراءات إدارة المنشأة المتعلقة بالمخزون -أ
  . تخفیض االستثمارات فى المخزون-ب
  . تخفیض فترة تحویل المخزون إلى النقدیة-ج
  . تخفیض إمكانیة تعرض المخزون للتقادم- د

  :شیر إلى أما انخفاض معدل دوران المخزون ی
  . زیادة قیمة المخزون وبطئ علمیة البیع-أ

  . زیادة تكلفة االحتفاظ بالمخزون-ب
  . انخفاض التدفقات النقدیة الداخلة-ج
  .زیادة إمكانیة تعرض المنشأة لصعوبات تمویلیة فى المستقبل - د
  

   : معدل دوران المدینین
عدد مرات ( واعید االستحقاق فى میقیس هذا المعدل مدى نجاح المنشأة فى تحصیل الدیون 

  :وتحسب كالتالى) تحصیل حسابات المدینین
  صافى المبیعات األجلة

  =  معدل دوران المدینین
  متوسط رصید المدینین خالل الفترة

  
  رصید المدینین أخر الفترة+ رصید المدینین أول الفترة 

  =  متوسط رصید المدینین خالل الفترة
٢  
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  :لثابتةمعدل دوران األصول ا
 ومن ثم زیادة هذا المعدل یدل على كفاءة یقیس هذا المعدل كفاءة المنشأة فى إدارة أصولها الثابتة

  :ویحسب كما یلى، اإلدارة فى استخدام أصولها الثابتة
  صافى المبیعات 

  =  معدل دوران األصول الثابتة
  األصول الثابتة

  
  :معدل دوران إجمالى األصول 

كفاءة المنشأة فى إدارة كل أصولها ومن ثم زیادة هذا المعدل یدل على كفاءة یقیس هذا المعدل 
  :ویحسب كما یلى، أصولهاكل اإلدارة فى استخدام 

  صافى المبیعات 
  =  األصول إجمالى معدل دوران 

  األصول إجمالى 
  
   : )هیكل التمویل( نسبة حقوق الملكیة -٤

لتمویل ودرجة المخاطر المالیة التى قد تتعرض لها تهدف إلى تحدید مدى اعتماد الشركة على ا
  :وفیما یلى أهم تلك النسب

  
   : معدل التمویل بالدیون) أ(

  :یوضح هذا المعدل نسبة تمویل األصول من خالل الدیون ویحسب كالتالى
  ) حقوق الدائنین(إجمالى الدیون 

  =  معدل التمویل بالدیون 
  إجمالى األصول 

  
   : ملكیة إلى إجمالى األصولنسبة حقوق ال) ب(

فى ) حقوق المساهمین(تهدف تلك النسبة إلى تحدید مدى اعتماد المنشأة على حقوق الملكیة 
  :تمویل إجمالى األصول وتحسب كالتالى

  حقوق الملكیة
  =  نسبة حقوق الملكیة إلى إجمالى األصول 

  إجمالى األصول 
  



١٧ عالء ریاض

   :نسبة دیون حقوق المساهمین) ج(
  :النسبة العالقة المباشرة بین الدیون وحقوق الملكیة تحسب كالتالىتوضح تلك 

  إجمالى الدیون
  =   الدیون إلى حقوق المساهمیننسبة 

  حقوق المساهمین
  

  :بافتراض البیانات التالیة إلحدى الشركات
  المبالغ  بیان

   جنیة١٥٠٠٠٠  أصول جاریة
   جنیة٢١٠٢٥٠  إجمالى األصول
   جنیة٣٠٤٥٠  التزامات جاریة

   جنیة٤٥٠٠٠  سندات
  جنیة٢١٠٢٥٠  إجمالى التزامات وحقوق المساهمین

  :كالتالى) هیكل التمویل(فیتم حساب نسبة حقوق الملكیة 
٤٥٠٠٠ + ٣٠٤٥٠  

  =  معدل التمویل بالدیون
٢١٠٢٥٠  

=  ٣٥.٩%  

  
٤٥٠٠٠+٣٠٤٥٠(-٢١٠٢٥٠(  

  =  نسبة حقوق الملكیة إلى إجمالى األصول
٢١٠٢٥٠  

=  ٦٤.١%  

  
٧٥٤٥٠  

  =  نسبة الدیون إلى حقوق المساهمین
١٣٤٨٠٠  

=  ٥٦%  

  
  : التوزیع النسبى للقوائم المالیة  أسلوب٤/٥

مفردات كل قائمة  على Common Size Statementsیعتمد أسلوب التوزیع النسبى للقوائم 
حیث یتم ، ئم المالیة بالتالى فهى تخلو من القیم المطلقة لبنود القوا، فى صورة نسبة مئویةمالیة 

وبنود قائمة الدخل كنسبة من صافى ، عرض بنود المیزانیة كنسبة مئویة من إجمالى األصول
  .لبنود ویركز على االنحرافات الهامةیعتمد المراجع على النسب المئویة لثم ومن ، المبیعات



١٨ عالء ریاض

  : أسلوب تحلیل االنحدار٤/٦
ـــى ا ـــى تعتمـــد عل ـــة الت ـــرة یعتبـــر مـــن األســـالیب التنبؤی ـــى فت ـــالقیم المتوقعـــة ف ـــؤ ب ـــات الفعلیـــة للتنب لبیان

هـو أسـلوب أحـصائى یقـوم  Simple Linear Regressionواألنحـدار الخطـى البـسیط ، لمراجعةا
  :على تحدید العالقة بین متغیر تابع ومتغیر مستقل وفقا للمعادلة التالیة

  ب س+ أ = ص 
  حیث أن 

  قیمة المتغیر التابع  ص
  تقلقیمة المتغیر المس  س
بالتالى یمكن التنبؤ ،ب قیمة معامالت تتحدد فى ضوء معلومات فعلیة تتعلق بالسنوات السابقة،أ

  )متغیر واحد مستقل ( بقیمة المتغیر التابع ص عند القیم المختلفة للمتغیر المستقل س
فى حالة وجود أكثر من متغیر فى ظل تعقد العالقات الفنیة واعتبارات السوق بالتالى یمكن 

  الذى یستخدمMultiple Linear Regressionعتماد على اسلوب االنحدار الخطى المتعدد اال
  :فى التنبؤ بقیمة المتغیر التابع وفقا للمعادلة ) ثالثة أو أكثر ( العدید من المتغیرات المستقلة 

  ل سلب + . . . . . . . ٢ب س + ١ب س+ أ = ص 
  :حیث أن 

  قیمة متغیر تابع  ص 
  مثل قیمة المتغیرات المستقلة  تلس+ ٢س+ ١س
  . للصفرمقدار ثابت یمثل قیمة ص عندما تكون جمیع المتغیرات المستقلة مساویة  أ 
   عبارة عن معامالت االنحدار   ل ب +٢ب + ١ب

 وجذب انتباه یستخدم أسلوب االنحدار فى تقدیر أرصدة الحسابات المتوقعة خالل فترة المراجعة
  .وق التى لها داللة هامة وبالتالى یجب أن تخضع للفحص اإلضافىالمراجع لألنحرافات أو الفر

  
  

  :المراجع 
  أحمد فرغلى محمد حسن/ الدكتور ، ) اإلطار العلمى واألسالیب العلمیة(المحاسبة اإلداریة  -
  جورج دانیال غالى/ الدكتور ،  المحاسبة اإلداریة -
   الحیالىولید ناجى/ الدكتور،  المدخل فى المحاسبة االداریة -
 


