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 مراجعة الكشوفات المالٌة

وهو كشف مالً ٌبٌن القٌمة المحاسبٌة : كشف المٌزانٌة -1  

.للشركة فً تارٌخ محدد  

وهو كشف مالً ٌلخص انجاز الشركة : كشف الدخل -2

. االٌرادات والتكالٌف, خالل فترة من الزمن  

صافً الدخل= التكالٌف -االٌرادات= معادلة الدخل  
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 التحلٌل المالً

مقارنة المإشرات المحسوبة : اختٌار المقارن المرجعً -1

(.معٌار االتجاه, المعٌار الصناعً)مع المقارن المرجعً  

المتوسط القطاعً او معدل االداء فً : المعٌار الصناعً -أ

.القطاع  

مقارنة النسب المالٌة : معٌار االتجاه او التارٌخً -ب

   المستمدة من فعالٌات الشركة خالل فترات زمنٌة متتالٌة 

.ضمن المدة موضوع الدراسة  

ولقٌاس حالة الشركة على مر الزمن والكشف عن مواطن  

  .الضعف
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 المقدمة

 نسبة السٌولة -:اوال:- 

بتقسٌم الموجودات المتداولة على المطلوبات تحسب : نسبة التداول

وتقٌس قدرة الشركة على تسدٌد التزاماتها قصٌرة , المتداولة

وان انخفاض النسبة ٌدل . االجل من خالل موجوداتها المتداولة

فً حٌن ارتفاع النسبة ٌشٌر , على صعوبة دفع الشركة اللتزاماتها

الى تضحٌة الشركة بالعوائد بسبب تقٌٌدها لرأسمال كبٌر فً 

 مرة( 1,2)المعدل الصناعً. الموجودات المتداولة
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 نسبة التداول

                   

 -:النسبة السرٌعة  -2
وتقٌس هذه النسبة سٌولة الشركة قصٌرة االجل بعد تنزٌل الموجودات االقل  

 (.1:1)وان القٌمة المقبولة للنسبة هً واحد , سٌولة منها وهً المخزون 

   -:وٌطرح المخزون من الموجودات المتداولة        
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تحلٌل مإشرات الرافعة المالٌة : ثانٌا    

التً اعتمدتها الشركة الى جانب , تبٌن مقدار األموال المقترضة

اموال الملكٌة لتموٌل موجوداتها وٌفترض ان ٌترتب على استخدام 

ارتفاع ربحٌة السهم الواحد ومن ثم معدل العائد , التموٌل المقترض 

.على حق الملكٌة  

(:االقتراض)نسبة المدٌونٌة  -1   

تقٌس النسبة المئوٌة من مجموع الموجودات التً مولت بتموٌل مقترض وان 

ارتفاع النسبة تعنً ان اكثر موجودات الشركة مولت بتموٌل مقترض نسبة الى 

.التموٌل الممتلك  
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تقٌس هذه النسبة مدى مساهمة : نسبة الدٌون الى حق الملكٌة -2

 .الدائنٌن فً موجودات الشركة بالمقارنة مع مساهمة المالكٌن

    

مفترض وٌسري ذلك على معدالت  %50او 0, 50=  المعدل الصناعً 

 الصناعة الالحقة
تكمل هذه النسبة التحلٌل للنسبتٌن السابقتٌن وتبٌن ذلك : مضاعف الملكٌة -3

-:من طرٌقة حسابها وكما ٌلً  
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وتحسب , تسمى هذه النسبة اكتساب الفوائد اٌضا  : نسبة تغطٌة االرباح للفوائد -4

مرات  5= المعٌار الصناعً علما  ان . من قسمة االرباح قبل الفوائد والضرائب

. 

 5- نسبة تغطٌة االلتزامات الثابتة:
تعد هذه النسبة مقٌاس واسع لقدرة الشركة على مواجهة مجموع التزاماتها 

وتشمل االلتزامات المالٌة االخرى , المالٌة الثابتة االخرى باإلضافة الى الفوائد

علما  ان . مقسوم االسهم الممتازة, دفعات تسدٌد السندات المستحقة, االٌجارات

مرة 8.2=المعٌار الصناعً  
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 (:الكفاءة التشغيلية) نسبة النشاط او ادارة الموجودات: ثالثا

وهً الكفاءة التً تستخدم بها , تقٌس نسب النشاط او ما تسمى بإدارة الموجودات

الشركة موجوداتها او الموارد المتاحة لها وذلك بؤجراء مقارنة ما بٌن المبٌعات 

. ومستوى االستثمار فً عناصر الموجودات  

 : دوران الحسابات المدٌنة -1

ٌشٌر دوران الحسابات المدٌنة الى عدد مرات تحصٌل الحسابات المدٌنة خالل 

والدوران العالً للحسابات المدٌنة ٌدلل على كفاءة تحوٌل الحسابات . السنة

  المعٌار الصناعً= 15.4مرة  .وكذلك ٌعنً سٌاسة ائتمانٌة متشددة, المدٌنة الى نقد

: معدل فترة التحصٌل -2   

ان معدل فترة التحصٌل الى عدد االٌام الالزمة لتحوٌل الحسابات المدٌنة الى 

.وتستخدم هذه النسبة لتقٌٌم سٌاسة االئتمان والتحصٌل للشركة. نقد  

 المعدل الصناعً=30 ٌوم 
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: دوران المخزون -3   

فارتفاع الدوران . ٌقٌس هذا المإشر المالً كفاءة الشركة فً ادارة وبٌع المخزون

وٌحسن السٌولة والربحٌة الن االموال المستثمرة , ٌدلل على ممارسات بٌع ممتازة

وارتفاع المخزون ٌسبب مشكلة تحمل الشركة كلف نفاذ . فً المخزون قلٌلة

 البضاعة والمواد وعدم كفاءة ادارة المخازن. علما  ان المعٌار الصناعً  6مرة

: دوران الموجودات الثابتة -4   

فاذا كان مرتفعا فانه , ٌقٌس هذا المإشر كفاءة االدارة فً ادارة الموجودات الثابتة

اما انخفاضه فانه ٌدل على , ٌدلل على استخدام الفعال للطاقة االنتاجٌة المتاحة

علما  ان . عدم وجود توازن ما بٌن المبٌعات واالستثمارات فً الموجودات الثابتة

 المعٌار الصناعً 1.5 مرة.



 5- دوران مجموع الموجودات:

فان ارتفاع , تقٌس كفاءة االدارة فً ادارة اجمالً الموجودات لتولٌد المبٌعات

النسبة ٌدلل على االستخدام الكفوء للموجودات لتولٌد المبٌعات . علما  ان المعٌار 

 الصناعً= 2 مرة.

 رابعا  : نسبة الربحية 

فبٌنما تقٌس كل مجموعة النسب , تعكس نسبة الربحٌة االداء الكلً للشركة

فان نسبة الربحٌة , السابقة التً جرى تناولها جوانب معٌنة من اداء الشركة

فهً تفحص قدرة الشركة فً تولٌد االرباح , توحد االثر ألغلب قرارات االدارة

 من المبٌعات والموجودات, وحق الملكٌة. المعٌار الصناعً=%5
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كؤرباح وهذه النسبة  3%تدل هذه النسبة ان الدٌنار الواحد من المبٌعات منه

.بدورها منخفضة قٌاسا  بالمعٌار الصناعً  

:معدل العائد على االستثمار(   ROI) 2-  

وٌقٌس الكفاءة الكلٌة لإلدارة فً , وٌسمى كذلك معدل العائد على الموجودات

علما  ان المعدل . تحقٌقها االرباح من مجمل استثماراتها فً الموجودات

.8= %الصناعً  
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 ROE -3 معدل العائد على حق الملكٌة :

وٌكشف عن اداء , ٌقٌس معدل العائد المتحقق عن استثمارات اموال المالكٌن

ولهذا فان ارتفاع معدل العائد على حق الملكٌة هو دلٌل ألداء االدارة , االدارة

 علما  ان المعدل الصناعً =10 % .الكفإة

 خامسا  :- مؤشرات السوق المالية
,  وتعتبر هذه النسب ذات اهمٌة لحملة االسهم, وتسمى كذلك نسب التقٌٌم       

لمصارف , لمحللً االوراق المالٌة, للمستثمرٌن المحتملٌن فً االسهم

فحملة االسهم والمستثمرٌن ٌهمهم معرفة تؤثٌر اداء          . للدائنٌن, االستثمار

الشركة على الدخل الناتج عن استثماراتهم فً اسهم الشركة. علما  ان المعدل 

 الصناعً = 3.5 دٌنار.
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 -:نسبة السعر الجاري للسهم فً االسواق الى ربحٌة السهم -2

تقٌس هذه النسبة السعر الذي ٌكون المستثمر فً السوق المالً مستعدا  لدفعة بالدٌنار 

 المعدل الصناعً= 25 مرة .الواحد لربحٌة السهم

: المقسوم النقدي للسهم  -5   

ٌقٌس الربح الموزع للسهم من صافً الدخل الجاري المتحقق عن استثمار 

وتعكس االرباح الموزعة للسهم اداء ارباح الشركة , المالكٌن فً اسهم الشركة

.وسٌاسة االدارة فً توزٌع تلك االرباح  
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 6- نسبة توزٌع االرباح :

وٌمكن ان ٌتعرف على , ٌهم المستثمر معرفة النمو فً االرباح الموزعة مستقبال  

فعندما تكون النسبة عالٌة فهذا مإشر اٌجابً , ذلك من خالل نسبة توزٌع االرباح

.على القٌمة السوقٌة للسهم حالٌا    المعدل الصناعً= 0.50 

 7- عائد المقسوم:

هً نسبة المقسوم الذي ٌحصل علٌة المساهمون نسبة الى سعر الجاري للسهم فً 

والجزء االخر من , فعائد المقسوم هو جزء من العائد الكلً للسهم, السوق المالٌة

.العائد الكلً للسهم هو الزٌادة فً سعر السهم  
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 سادسا  :- مؤشرات النمو: 

.تقٌس نسبة النمو مدى التقدم والتوسع الذي تحققه الشركة على مر الزمن  
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فمثال  ٌتم مقارنة نسبة السٌولة , مإشرات مالٌة لسنوات سابقة -:معاٌٌر تارٌخٌة -1

 (.لنفس المنشاة)للسنة الحالٌة مع نسبة السٌولة ألعوام ماضٌة

معاٌٌر تعتمد على الخطط المستقبلٌة والتً تمثل الموازنات  -:معاٌٌر مستهدفة -2

 .التخطٌطٌة من قبل االدارة والمحلل للتؤكد من مدى نجاح الخطط الموضوعة

وهو معٌار ٌوضع ضمن صناعة معٌة سواء ضمن صناعة  -:معاٌٌر صناعٌة -3

او مع , طبقا  لما هو متعارف علٌه فً االسواق, واحدة محلٌة او اقلٌمٌة او دولٌة

( استشارٌٌن, محللٌن, اقتصادٌٌن, ادارٌٌن) المعاٌٌر التً توضع من قبل مختصٌن

 .لمقارنة اداء المنشاة وتحدٌد االنحراف للمعالجة

وتعنً وجود خاصٌة مشتركة تؤخذ قٌمة ثابتة بٌن المنشآت مثل  -:معاٌٌر مطلقة -4

 .مرة  2نسبة التداول 

فً القطاع او ( منوال, وسٌط, متوسط)وتمثل معدل االداء -:معاٌٌر قطاعٌة -5

وٌعتمد على التصنٌف المعٌاري الذي تعده هٌئة االمم , فروعة ضمن المنشاة

 .المتحدة

 معاٌٌر التحلٌل المالً



 اهمية التحليل المالي
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تتبع اهمٌة التحلٌل المالً من اهمٌة الدراسات االقتصادٌة واالدارٌة 

اذا ان توسع المنظمات وتباعد مراكزها , والمحاسبٌة التً تعتمده

وفروع هذه المنظمات جغرافٌا  فضال  عن توسع وتعقد العملٌات 

.االقتصادٌة فً العالم  

 -:وبصورة عامة فان اهمٌة التحلٌل المالً تتحدد باالتً

ٌمثل اداة من ادوات الرقابة الفعالة وهو أشبه بجهاز االنذار المبكر  -1

 .والحارس االمٌن اذا ما استعمل بفاعلٌة

ٌمكن استعماله فً تقٌٌم الجدوى االقتصادٌة إلقامة المشارٌع وتقٌٌم  -2

 .االداء

اذ انه ٌساعد فً توقع المستقبل , ٌمثل اداة من ادوات التخطٌط -3

 .للوحدات المستقبلٌة

ٌمثل اداة من ادوات اتخاذ القرارات االستراتٌجٌة ال سٌما ما ٌخص  -4

 .التحدٌث والتجدٌد, التوسع, قرارات االندماج



 استعماالت التحلٌل المالً
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-:ٌمكن استعمال التحلٌل المالً لخدمة اغراض متعددة من اهمها االتً  

لمعرفة االخطار عند منح ( من قبل المقرضٌن)التحلٌل االئتمانً -1

 .القرض

( تقٌٌم االسهم والسندات وتقٌٌم المإسسات)التحلٌل االستثماري -2

 .بصورة عامة

تحلٌل االندماج والتملٌك للشركة المراد شرائها او االندماج من اجل  -3

 .الوقوف على وضع المنشاة وتحدٌد موقعها فً السوق

وذلك لتقٌٌم , (المقرضون, المستثمرون, االدارة)تحلٌل االداء -4

 .المإسسات من جهات عدة

وضع تصور ألداء المنشاة المتوقع من خالل االسترشاد )التخطٌط -5

 .باألداء السابق لنفس المنشاة
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 شكرًا 

لإصغائمك 


