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 مفهوم ومقومات التحلیل المالي

  

  :مدخل

ومن المتعارف علیه . حدد المفهوم الحدیث لإلدارة المالیة واجبات، منها التخطیط المالي و الرقابة والحصول على األموال واستثمارها 

أن هدف الرقابة المالیة هو تقییم و االحتیاجات المالیة للمؤسسة من حیث النوع والقیمة والتوقیت،  معرفةأن هدف التخطیط المالي هو 

اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة في الوقت  إلىدقة تنفیذها وكذلك المبادرة و متها لتحقیق األهداف ئمدى مالو كفاءة السیاسات المالیة 

استخدام  ، وبأفضلالمناسب، كما أن الحصول على األموال واستثمارها یستلزم اختیار األنسب من بین المصادر المتاحة و توجیهها

ي من هذه اقتصادي داخل المؤسسة بما یخدم الهدف النهائي للمؤسسة و المتمثل بتعظیم حقوق الملكیة، و من حیث أن القیام بأ

الوظائف، مع ما تتضمنه من خیارات غیر محدودة، یتطلب دائما توافر كمیة مناسبة من المعلومات ال یمكن الحصول علیها إال بأجراء 

تحلیل للمعلومات المتاحة في المؤسسة، باستعمال أدوات تحلیلیة تتناسب و طبیعة األسئلة المطروحة لإلجابة عنها، األمر الذي اظهر 

  .وظیفة التحلیل المالي إلىاجة مدى الح

أن أهمیة التحلیل المالي ال تقتصر على اإلدارة المالیة للمؤسسة وحدها، بل أن هذا الموضوع أصبح یعني  إلىمن المناسب اإلشارة هنا 

ظة علیها الحصول لما لهذه المجموعات من مصالح یتطلب المحاف ،غیرهمو .....مالكیها، ودائنیها وموظفیها ،جانب إدارة المؤسسة إلى

على أدق ما یمكن من المعلومات عن المؤسسة و أدائه أو مدى سالمة أوضاعها المالیة، و هذا ال یمكن الوصول إلیه إال باستعمال 

أدوات تحلیلیة من قبل محلل قادر على استعمال المعلومات المتاحة، و تعرف العالقات التي تربطها، و األهمیة النسبیة لكل بند منها، 

  .و االتجاهات التي یتخذها أداؤها

، وهي الفترة التي تمیزت الماضي یعتبر التحلیل المالي بمفهومه الحدیث ولیدا للظروف التي نشأت في مطلع الثالثینات من القرن 

ا بعض بالكساد الكبیر الذي ساد الوالیات المتحدة األمریكیة، الذي أدت ظروفه إلى الكشف عن بعض عملیات غش وخداع مارسته

إدارات الشركات ذات الملكیة العامة، األمر الذي أضر بالمساهمین والمقرضین على حد سواء، وحدا بالمشرع إلى التدخل، وفرض نشر 

جدیدة لإلدارة المالیة في تلك الفترة، وهي   وقد أدى نشر هذه المعلومات إلى ظهور وظیفة.المعلومات المالیة عن مثل هذه الشركات

ومنذ ذلك التاریخ والتحلیل المالي یكتسب مزیدا من األهمیة لدى الكثیر من مستعملیه، لما یقدمه لهم من . ل المالي وظیفة التحلی

وقد كانت البنوك التجاریة واحدة من الجهات التي أولت التحلیل المالي . معلومات ذات داللة هامة في معظم الحاالت التي یتناولها 

لها جدوى هذه الوسیلة كأداة ذات میزات جیدة، تتقدم مساعدة ال بدیل عنها عندما یتعلق األمر باتخاذ  أهمیة خاصة، وذلك بعد أن ثبت

  .قرار تسلیفي من نوعیة جیدة 

ویعد التحلیل المالي أحد أهم األسالیب التي یستخدمها المهتمون بوضع المنشأة االقتصادیة للتعرف على حقیقة وضع هذه المنشأة 

صبح اإلفصاح عن المعلومات المالیة هو من أهم القضایا المعاصرة التي تعنى بها المحاسبة وذلك عن طریق تحویل والسیما بعد أن أ

  .البیانات المحاسبیة إلى معلومات تهم عدة جهات مستفیدة



یاسین ایام. د             )2017/2018(  الرابعة السنة -المالي التحلیل مقرر            االقتصاد كلیة/ حماة جامعة            

 

2 
 

أة ویساعد في التعرف وهكذا برزت الحاجة إلى معلومات أكثر تفصیًال وٕالى تحلیًال أكثر عمقًا یلقى المزید من الضوء على وضع المنش

  .ویفسر النتائج التي حققها ویساهم في إیجاد السبل الكفیلة بتحسین أدائها في المستقبل, على مواطن القوة والضعف فیها

  : مفهوم وتعریف التحلیل المالي

یبــین مــدى كفائتهــا فــي أداء یعتبــر التحلیــل المــالي مــن أهــم الوســائل التــي یــتم بموجبهــا عــرض نتــائج األعمــال علــى اإلدارة المشــرفة،إذ 

وظیفتهــا،و هــو أداة للتخطــیط الســلیم ،یعتمــد علــى تحلیــل القــوائم المالیــة بإظهــار أســباب النجــاح و الفشــل،كما یعتبــر أداة لكشــف مــواطن 

قبل الضعف في المركز المالي للمؤسسات و في السیاسات المختلفة التـي تـؤثر علـى الربح،كمـا یمكـن مـن رسـم خطـة عمـل واقعیـة للمسـت

  .ویساعد اإلدارة على تقییم األداء 

كما ینبغي على التحلیل المالي أن یساهم في االستخدام الفعال لألموال المتحصل علیها،و من هنا یتبین لنا أن التخطیط یعتبر من      

أهم وسائل التحلیل المالي،بحیث یقوم بتحدیـد األهـداف و السیاسـات و اإلجـراءات المالیـة للمؤسسـة كمـا یعتمـد علـى عـدة خطـوات تتمثـل 

  : فیما یلي 

تحدید األهداف المالیـة للمشـروع و المتمثلـة فـي اسـتخدام رأس المـال لزیـادة الطاقـة اإلنتاجیـة للمؤسسـة،و تحسـینه فـي الفتـرة الطویلـة و  *

  .القصیرة لمقابلة التغیرات المستقبلیة 

  . رسم السیاسات المالیة و ذلك من خالل الحصول على األموال و كیفیة إدارتها و توزیعها * 

  : ختالف المفكرین تتعدد تعاریف التحلیل المالي و فیما یلي سنكتفي ببعضها و با     

التحلیــل المــالي هــو فحــص القــوائم المالیــة و البیانــات المنشــورة لمؤسســة معینــة لفتــرة أو :  التحلیــل المــالي هــو دراســة محاســبیة .1

  .فترات ماضیة قصد تقدیم المعلومات التي تفید المؤسسة 

إن التحلیـل المـالي هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن الدراسـات التـي تجـري علـى البیانـات المالیـة : راسة تنبؤیـة التحلیل المالي هو د .2

بهدف بلورة المعلومات و توضیح مداولتها،و تركیز االهتمام على الحقائق التي تكون كبیرة وراء زحمة األرقام،وهو یساعد في 

  .  ²و تشخیص المشكالت و كذا الخطوط الواجب أتباعها تقییم الماضي كما یساهم في االستطالع على المستقبل

یعتبـــر التحلیـــل المـــالي خطـــوة تمهیدیـــة ضـــروریة للتخطـــیط المـــالي،إذ مـــن :  التحلیـــل المـــالي وســـیلة للقیـــام بدراســـة تخطیطیـــة .3

  .³الضروري التعرف على المركز المالي و السیاسات المختلفة التي تأثر على الربح

عبارة عن دراسة وتحلیل القوائم المالیة بعد تبویبها باستخدام الطرق واألدوات  أنه  :لیل المالي وخصائصهتعریف التحوبالتالي یمكن 

وذلك بهدف إظهار االرتباطات بین عناصرها والتغیرات التي تحدث على هذه العناصر وحجم وأثر هذه التغیرات واشتقاق مجموعة من 

من الناحیة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة وتقییم األداء وكذلك تقدیم المعلومات  المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المنشأة

  .للمهتمین من أجل اتخاذ القرارات اإلداریة الالزمة

  :وبناء على ذلك یمكن إیجاز خصائص التحلیل المالي بالنقاط التالیة
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 والقوائم المالیة للمنشأة وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلهایهتم التحلیل المالي بجمع المعلومات التفصیلیة من البیانات  .1

یتمثل التحلیل المالي في مجموعة من األدوات واألسالیب التي تهدف إلى االستفادة من المعلومات المتجمعة عن وضع  .2

 .المنشأة من أجل اكتشاف مواطن الضعف والقوة في هذه المنشأة

 فتي التخطیط والرقابة في المنشأة التحلیل المالي أداة البد منها لممارسة وظی .3

 .تستخدم معلومات التحلیل المالي من قبل المستفیدین في اتخاذ القرارات وتقییم األداء .4

  :أهداف التحلیل المالي 

المالي إن الهدف العام والرئیسي من التحلیل المالي هو تقییم األداء من خالل تحویل البیانات إلى معلومات أكثر فائدة لعملیة التقییم 

وذلك باستخدام األسالیب الریاضیة واإلحصائیة بقصد تحدید جوانب الضعف والقوة في الوحدات االقتصادیة ویتم ذلك من , واتخاذ القرار

  :خالل

 تقییم سیولة وربحیة المشروع .1

 تقییم المركز المالي واالئتماني للمشروع  .2

 تقییم مدى كفاءة سیاسات التمویل واالستثمار والتشغیل .3

 تقییم المركز التنافسي للمشروع .4

 )الفشل المالي(تقییم قدرة المشروع على االستمراریة  .5

 استنباط بعض المؤشرات التي توفر لإلدارة أدوات التخطیط والرقابة لتقییم األداء .6

 .استنباط بعض المؤشرات التي توفر للمستثمرین الخیار الصحیح والمفاضلة بین بدائل االستثمار المتاحة .7

  : التحلیل المالي  وظائف

من بین وظائف التحلیل المالي إدارة طریق متخذي القرار التخاذ أحسن القرارات التي تعود على المؤسسة بالربح،و السـیر          

  : لتحقیق هدفها وبقائها في بیئة متغیرة  باستمرار،و من بین القرارات التي تحددها سیاسات التحلیل المالي هي 

  .قرار االستثمار *        

  .قرار التمویـــل *        

  .قرار التخطیط و الرقابة المالیة *        

و ذلـــك مـــن خـــالل تحلیـــل البیانـــات المالیـــة و تحویلهـــا إلـــى معلومـــات یمكـــن اســـتخدامها إلعـــداد :  التحلیـــل و التخطـــیط المـــالي -1

  .المشروع في المستقبل الموازنات المتعلقة باإلیرادات و المصاریف التي تخص 

مــن حیــث تحدیــد حجــم االســتثمارات فــي كــل مــن األصــول القصــیرة و الطویلــة األجــل،و كــذلك :  تحدیــد هیكــل أصــول المشــروع -2

  .التوجیه باستخدام األصول الثابتة المالئمة 
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صـیر و طویـل األجل،كـذلك تحدیـد إذ یجب تحدید المزیج األمثل و األكثر مالئمـة مـن تمویـل ق:  تحدید الهیكل المالي للمشروع -3

  .طبیعة دیون المشروع سواء كانت ملكیة أو عن طریق االقتراض 

هذا .یستعمل التحلیل المالي لتعرف أداء المؤسسات موضوع التحلیل واتخاذ القرارات ذات الصلة بها       :استعماالت التحلیل المالي 

  :همها ویمكن استعمال التحلیل المالي لخدمة أغراض متعددة أ

 :CREDIT ANALYSIS)(التحلیل االئتماني  .1

، )المدین(یقوم بهذا التحلیل المقرض وذلك بهدف التعرف على األخطار المتوقع أن یواجهها في عالقته مع المقترض  

اإلطار  وتقدم أدوات التحلیل المالي المختلفة للمحلل. وتقییمها وبناء قراره بخصوص هذه العالقة استنادا الى نتیجة هذا التقییم 

اتخاذ القرار المناسب، وذلك لما لهذه األدوات من قدرة في تعرف المخاطر المالیة إذا ما جرى المالئم والفعال الذي یمكنه من 

  .التحلیل المناسب للقوائم المالیة للمقترض وتمت القراءة المناسبة للنتائج المستخرجة من التحلیل 

 :(INVESTMENT ANALYSIS)التحلیل االستثماري  .2

لیل المالي هي تلك المستعملة في مجال تقییم االستثمار في أسهم الشركات، وأسناد القرض، إن من أفضل التطبیقات العملیة للتح 

وال . ولهذا األمر أهمیة بالغة لجمهور المستثمرین من أفراد وشركات ینصب اهتمامهم على سالمة استثماراتهم وكفایة عوائدها

ل تمتد هذه القدرة لتشمل تقییم المؤسسات نفسها والكفاءة اإلداریة تقتصر قدرة التحلیل المالي على تقییم األسهم والسندات وحسب، ب

  .التي تتحلى بها واالستثمارات في مختلف المجاالت 

 :(MERGER & ACQUISITION ANALYSIS)تحلیل االندماج والشراء  .3

ر معا، وزوال الشخصیة ینتج عن االندماج والشراء تكوین وحدة اقتصادیة واحدة نتیجة النضمام وحدتین اقتصادیتین أو أكث

  .القانونیة لكل منهما أو ألحدهما

وفي حالة رغبة شركة شراء شركة أخرى، تتولى اإلدارة المالیة للمشتري عملیة التقییم، فتقدر القیمة الحالیة للشركة المنوي شراؤها،  

م بنفس عملیة التحلیل ألجل تقییم العرض المقدم وفي نفس الوقت تتولى اإلدارة المالیة للبائع القیا. كما تقدر األداء المستقبلي لها

  .والحكم على مدى مناسبته 

 :PERFORMANCE ANALYSIS)تحلیل تقییم األداء  .4

تعتبر أدوات التحلیل المالي أدوات مثالیة لتحقیق هذه الغایة، لما لها من قدرة على تقییم ربحیة المؤسسة، وكفاءتها في إدارة  

، وكذلك مقارنة أدائها بشركات أخرى تعمل في نفس وي، وسیولتها، واالتجاهات التي تتخذها في النمموجوداتها، وتوازنها المال

ومن الجدیر بالذكر أن هذا النوع من التحلیل تهتم به معظم األطراف التي لها عالقة بالمؤسسة . المجال أو في مجاالت أخرى 

  .مثل اإلدارة، المستثمرین والمقرضین 

  :(PLANNING)التخطیط  .5

تعتبر عملیة التخطیط للمستقبل أمرا ضروریا لكل مؤسسة وذلك بسبب التعقیدات الشدیدة التي تشهدها أسواق المنتجات المختلفة 

وتتمثل عملیة التخطیط بوضع تصور ألداء الشركة المتوقع باالسترشاد باألداء السابق لها، وهنا تلعب أدوات . من سلع وخدمات 

  .ي دورا مهما في هذه العملیة بشقیها من حیث تقییم األداء السابق وتقدیر األداء المتوقع التحلیل المال

هذه االستعماالت الواسعة للتحلیل المالي جعلت منه مجال اهتمام الكثیرین رغم اختالف األهداف التي یتطلعون إلیها من تطبیقاته، 

  :ا ما یلي ومن الجهات التي تستعمل التحلیل المالي استعماال واسع
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  .المستثمرون  - 1

  .إدارة المؤسسة نفسها - 2

  .سماسرة األوراق المالیة  - 3

  .الدائنون   -4

  .العاملون   -5

  .المصالح الحكومیة   -6

  .المؤسسات المتخصصة بالتحلیل   -7

األخرى، وذلك الختالف الغایة وتسعى كل فئة من هذه الفئات إلى الحصول على معلومات تختلف عن المعلومات التي تحتاجها الفئات 

  :من الحصول على المعلومات لدى كل منها، كما یتضح من التفصیل التالي 

یهتم المستثمرون في الوحدة االقتصادیة بالدرجة األولى بسالمة استثماراتهم ومدى مناسبة عوائدها الحالیة     :المستثمرون  )1

  :ن بعملیة التحلیل قبل اتخاذ قراراتهم االستثماریة للتوصل إلى معلومات عما یلي والمستقبلیة للمخاطر التي قد تتعرض لها، لذا یقومو 

  .أداء المؤسسة على المدى القصیر والطویل، وكذلك قدرتها على االستمرار في تحقیق العوائد المناسبة على االستثمارات     - أ

  .الزمن االتجاه الذي اتخذته ربحیة المؤسسة على مدى فترة معقولة من  - ب

  .سیاسة توزیع االرباح المتبعة ومدى ثباتها    -ج      

  .الوضع المالي للوحدة االقتصادیة والعوامل التي قد تؤثر فیه مستقبال    - د

  .الهیكل المالي للمؤسسة ونقاط الضعف والقوة التركیبة التي اتخذها هذا الهیكل   - ه

  .ت المشابهة في النشاط والحجم والعمر وكذلك أداء الصناعة التي تنتمي إلیها نتیجة مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسا    - و

  .إمكانیات تطور المؤسسة ونموها وتأثیر ذلك على االرباح والقیمة السوقیة ألسهمها     - ز

التالیة، أو  یستعمل التحلیل من قبل مختلف المستویات اإلداریة في المؤسسة لتحقیق واحدة من الغایات   : إدارة المؤسسة )2

  : كلها مجتمعة 

  .تقییم ربحیة المؤسسة و العوائد المحققة على االستثمار    - أ

  .تعرف االتجاهات التي یتخذها أداء الشركة  - ب
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مقارنة أداء المؤسسة بأداء المؤسسات األخرى المقاربة في الحجم و المشابهة في طبیعة النشاط، باإلضافة إلى  -ج

  .ناعة التي تنتمي إلیها المؤسسة مقارنتها مع أداء الص

  تقییم فاعلیة الرقابة  - د

  .كیفیة توزیع الموارد المتاحة على أوجه االستخدام المختلفة  -ه

  .تقییم كفاءة إدارة الموجودات  -و

  .تقییم أداء المستویات اإلداریة المختلفة  - ز

  .تشخیص المشكالت الحالیة  -ح

  .التخطیط للمستقبل  - ي

  :و یهدف هؤالء من التحلیل المالي، إلى التعرف على ما یلي   : األوراق المالیةسماسرة  )3

التغییرات التي یمكن أن تطرأ على أسعار األسهم نتیجة للتطورات المالیة في المؤسسة أو نتیجة للظروف االقتصادیة العامة     - أ     

  .ألسهم األمر الذي یساعد على اتخاذ قرارات التسعیر المناسبة لهذه ا

  .أسهم الشركات التي یمكن أن تشكل فرص استثمار جیدة یمكن استغاللها أو  تقدیم النصح بشأنها للعمالء    - ب    

یقوم الدائنون بالتحلیل ألجل تقییم المخاطر المتوقع أن تؤثر في قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها عندما تستحق      :الدائنون  )4

  :م ذلك من خالل تركیز التحلیل المالي على العناصر التالیة هذه االلتزامات، و یت

  .سیولة المؤسسة باعتبارها من افضل مؤشرات القدرة على الوفاء على المدى القصیر      - أ   

هیكل المؤسسة المالي و المصادر الرئیسیة لألموال و استخدامها والتوقعات الطویلة األجل باعتبارها أفضل مؤشرات     - ب  

  .القدرة على الوفاء في  المدى الطویل 

  .تعرف قدرة المؤسسة على تحقیق االرباح باعتبارها أحد الموارد الرئیسیة للوفاء بالدیون القصیرة األجل و الطویلة األجل معا  -ج 

  .السیاسات التي اتبعتها المؤسسة في الماضي لمواجهة احتیاجاتها المالیة  -د  

  .المالي للمؤسسة مدى سالمة المركز  -ه 

  .التدفقات النقدیة و مدى انتظامها و كفایتها لتلبیة احتیاجات المؤسسة  -و 
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  :و یهتم العاملون في المؤسسة بنتائجها على نحو رئیسي و ذلك لسببین  أساسیین، هما   : العاملون في المؤسسة )5

  .الذي یؤثر في مستوى اإلنتاجیة تعزیز شعور االنتماء و الشعور باإلنجاز في حالة النجاح، األمر    - أ

  . معرفتهم للنتائج الفعلیة تمكنهم من تعرف الحد المعقول لمطالبهم، لتبقى ضمن الظروف االقتصادیة المالئمة للمؤسسة     - ب

و ألسباب , یعود اهتمام الجهات الحكومیة بتحلیل أداء المؤسسات ألسباب رقابیة بالدرجة األولى    : المصالح الحكومیة )6

                    :ضریبیة بالدرجة الثانیة، باإلضافة إلى األهداف التالیة 

  .التأكد من التقید باألنظمة و القوانین المعمول بها    - أ

  .تقییم األداء كرقابة البنك المركزي للبنوك التجاریة  - ب

  .مراقبة األسعار  -ج

         .غایات إحصائیة  - د

و تقوم هذه المؤسسات بعملیة التحلیل المالي، اما بمبادرة منها أو بناء على تكلیف من  : المؤسسات المتخصصة بالتحلیل )7

  .و تقدم خدماتها في مثل هذه الحاالت مقابل أجور معینة   إحدى المؤسسات المهتمة بأمر المؤسسة،

المالیة و نشر نتائجها و تصنیفها االقتصادیة نفسها الطلب إلى مؤسسات متخصصة القیام بتحلیل أوضاعها   و قد تتولى الوحدة

وتؤثر نتیجة هذا التحلیل المنشور على قدرة الوحدة االقتصادیة في االقتراض و سعر هذا االقتراض؛ إذ أن  .االئتماني في السوق

  . ذات التصنیف الجید ستقترض بسعر فائدة أقل من تلك المؤسسات التي تحتل مكانة أقل نتیجة للتحلیل المعد عنها الشركة

 & DUNوشركة  STANDARD & POOR’S   و من المؤسسات العاملة في هذا المجال في السوق األمریكي شركة 

BRADSTREET   نسبة مالیة لعدد كبیر من الصناعات، و كذلك  14التي تقوم باحتسابROBERT MORRIS 

ASSOCIATES  . و األخیرة تابعة لجمعیة البنوك في أمریكا و تكرس جهدها لخدمة القطاع المصرفي.  

  :هناك مظهران رئیسیان لهذه الوظیفة هما     ) : CORPORATE FINANCE(دور المحلل المالي 

المالیة المعروفة و ذلك و یقوم المظهر الفني على استعمال المبادئ الریاضیة و  ) : TECHNICAL ASPECT(المظهر الفني   - أ

  :للقیام بما یلي 

  .احتساب النسب المالیة   -1

  .إعادة صیاغة المعلومات بشكل أقرب للفهم    -2

  .مقارنة المعلومات المستخرجة بما هو متوقع و بالمعلومات المتاحة عن المؤسسات األخرى     -3
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المظهر إلى القیام بعملیة فهم و تفسیر و یهدف هذا ) :  INTERPRITIVE ASPECT(المظهر التفسیري      - ب

  :لنتائج العملیة الفنیة في التحلیل المالي بعد االستعانة بالمعلومات التالیة 

  .المنافسة  - طبیعة نشاطها   - إدارتها   -  ملكیتها -  شكلها القانوني    :خلفیة المؤسسة و تشمل ما یلي     -1

  :بما یلي المحیط الذي تعمل فیه المؤسسة ممثال      -2

 .خصائص الصناعة التي تنتمي إلیها  -

 .مركز المؤسسة في الصناعة   -

 .السوق الذي تعمل فیه   -

 األنظمة الحكومیة التي في ظلها   -

  .القدرة على التكیف   -

  :مصادر البیانات الالزمة للتحلیل المالي

البد له من بیانات إضافیة تساعد في عملیة التحلیل وقد  ال یكتفي المحلل المالي بدراسة قائمة المركز المالي والحسابات الختامیة بل

  :تكون مصادر داخلیة أو خارجیة

 :المصادر الداخلیة للبیانات  . أ

قائمة  -قائمة المركز المالي: باإلفصاح عن القوائم المالیة التالیة) 1(لقد ألزمت معاییر المحاسبة الدولیة المعیار رقم 

 .ئمة التغیرات في حقوق الملكیةقا -قائمة التدفقات النقدیة - الدخل

 :من هذه المصادر: المصادر الخارجیة للبیانات  . ب

 بیانات عن حالة المنشأة وسمعتها في األسواق المالیة 

 البیانات الصادرة عن أسواق المال ومكاتب السماسرة 

 الصحف والمجالت والنشرات االقتصادیة الصادرة عن الهیئات والمؤسسات الحكومیة 

  :یل الماليأسالیب التحل

یمكن تعریف أسالیب وأدوات التحلیل المالي بأنها مجموعة من الوسائل والطرق واألسالیب المختلفة التي یستخدمها المحلل المالي 

  :ومن أهم أدوات التحلیل المالي, للوصول إلى تقییم الجوانب المختلفة للنشاط االقتصادي

 :تنفیذه من خالل تحلیل التغیر واالتجاه أو التحلیل المقارن ویتم .1

 التحلیل الرأسي 

 التحلیل األفقي 

 النسب المالیة .2

 تحلیل التعادل .3
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  :ترتیب القوائم المالیة ألغراض التحلیل المالي

ضمن مجموعات متجانسة حیث یتم ترتیب عناصر ) قائمة المركز المالي(قبل البدء بإجراءات التحلیل المالي البد من ترتیب المیزانیة 

  .درجة السیولة وعناصر المطالیب بحسب درجة االستحقاقالموجودات بحسب 

 : درجة السیولة .1

هي عبارة عن الفترة الزمنیة الالزمة لتحول عناصر الموجودات إلى نقدیة وبالتالي یمكن ترتیب عناصر الموجودات من 

 .األصعب تحوًال إلى نقد إلى األسهل أوبالعكس

 :درجة االستحقاق .2

الالزمة لكي یصبح عنصر المطالیب واجب السداد وبالتالي یمكن ترتیب عناصر المطالیب من هي عبارة الفترة الزمنیة 

  .المطالیب طویلة األجل إلى المطالیب قصیرة األجل أو بالعكس

 قائمة المركز المالي للمشروع: 

حیث یمثل طرف المطالیب مصادر األموال أما طرف , هي عبارة عن تصویر المركز المالي للمشروع في لحظة اإلعداد

ألغراض التحلیل المالي ضمن ) قائمة المركز المالي(ویتم تصنیف المیزانیة , الموجودات فیمثل أوجه استخدام هذه األموال

  . مجموعات متجانسة

  :درجة السیولة ویضم مایلي حیث یصنف طرف الموجودات حسب

 :مجموعة الموجودات الثابتة .1

بواسطة قسط ( وهي أصعب الموجودات تحوًال إلى نقد وقد تكون سیولتها معدومة أو بسیطة تتمثل في أقساط االهتالك 

جة السیولة ولكن بما أن عمرها طویل األجل لذلك نقول أن در ) االهتالك تتحول الموجودات الثابتة إلى نقدیة بشكل تدریجي

  :وتصنف ضمن أربع مجموعات, لها شبه معدومة

 وهي الوسائل اإلنتاجیة التي تساهم في العملیة اإلنتاجیة لمدة طویلة : الموجودات الثابتة المادیة. 

 وهي النفقات التي ینفقها المشروع ویستفید منها لفترة طویلة ): مؤجلة إیرادیهمصاریف : (الموجودات الثابتة الوهمیة

 كمصاریف التأسیس

 براءة (مثل , وهي النفقات التي ینفقها المشروع دون الحصول على أصل مادي ملموس: الموجودات الثابتة المعنویة

 )شهرة المحل, االختراع

 مثل , لها صفة األموال الثابتة وٕانمانف ضمن الموجودات الثابتة وهي الموجودات التي ال تص: الموجودات الثابتة األخرى

أوراق المساهمات , إیداع/حساب المصرف , تأمینات لدى الغیر, الحد الثابت من المخزون, طویل األجل للغیر إقراض

وتختلف عن , المالیة وهي األوراق التي تشترى لالستثمار طویل األجل أو بهدف السیطرة االقتصادیة على المشروع 

 .حیث تشترى بهدف إعادة البیع وتأمین سیولة أو ربحیة) أصل متداول(األوراق المالیة 

 :مجموعة الموجودات المتداولة .2

ویمكن أن . هي عناصر الموجودات التي تكون دورتها المالیة أقل من سنة كالبضاعة وأوراق القبض والمواد األولیة وغیرها

تداولة عناصر سیولتها أكبر من غیرها حیث أن سیولة الزبائن أعلى من سیولة البضاعة  نمیز ضمن مجموعة الموجودات الم

  .......والتي بدورها سیولتها أعلى من سیولة البضائع تحت التشغیل

  ویمكن أن تمثل دورة عناصر الموجودات المتداولة كما یلي
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                مخزون تحت التشغیل              مخزون تام الصنع  واد أولیة           م

 أوراق القبض                     الزبائن                          نقدیة                           

مسعرة في  هي الموجودات التي یمكن أن تتحول إلى نقد حین الطلب كأوراق مالیة :مجموعة الموجودات شبه الجاهزة .3

  .البورصة وأوراق القبض القابلة للخصم

 .هي األموال الجاهزة في الصندوق والودائع تحت الطلب في المصارف:  مجموعة الموجودات الجاهزة .4

  :ویصنف طرف المطالیب بحسب درجة االستحقاق على النحو التالي

 )حقوق الملكیة( المرحلة وتضم رأس المال واالحتیاطیات واألرباح : مجموعة األموال الخاصة  .1

 وتضم القروض طویلة األجل ومتوسطة األجل التي تتجاوز آجالها السنة المالیة: مجموعة الدیون طویلة األجل .2

وهي الدیون التي ال یتجاوز أجلها السنة وتصنف األرباح المخصصة للتوزیع ضمن هذه : مجموعة الدیون قصیرة األجل .3

 .المجموعة

 .وهي الدیون المتوجبة على المنشأة خالل أیام كدفع جزء من الدیون خالل أسبوع: ریةمجموعة المستحقات الفو  .4

  : مالحظات على تصنیف المیزانیة ألغراض التحلیل المالي

 تظهر األصول الثابتة المادیة بالصافي أي بعد طرح مجمعات االهتالك  . أ

 استبعاد األصول الثابتة المعنویة والوهمیة من األموال الخاصة  . ب

 األصول المتداولة بعد طرح المؤون المشكلة كمؤونة الدیون المشكوك في تحصیلها تظهر  . ت

 تستبعد الخسائر المدورة أو خسائر السنة الحالیة من األموال الخاصة وال تظهر في طرف الموجودات  . ث

  :قدمت إلیك المیزانیة العمومیة إلحدى الشركات الصناعیة على النحو التالي :تمرین

  رأس المال  900000  اآلالت   400000

  احتیاطي  590000  المباني  200000

  دیون طویلة األجل  300000  أوراق مالیة  200000

  أرباح محتجزة  210000  أوراق قبض  280000

  الدائنون  260000  مواد أولیة  200000

  أوراق دفع  180000  الصندوق  320000

  مستحقات فوریة  260000  حساب جار/ مصرف  80000

      تحت التشغیلمخزون   300000

      بضاعة تامة  500000

      مدینون  220000

2700000    2700000    

  :فإذا علمت أن
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 تعتبر نصف أوراق القبض قابلة للخصم .1

 من الرصید والباقي غیر مسعر%) 60(تشكل األوراق المالیة المسعرة في البورصة  .2

 من الدیون طویلة األجل خالل أسبوع) 100000(یطلب دفع مبلغ  .3

 أیام للدائنین10خالل مدة ) 100000(دفع مبلغ یطلب  .4

  .ترتیب عناصر المیزانیة حسب درجة السیولة واالستحقاق ألغراض التحلیل المالي:  المطلوب

  : الحل

  المیزانیة

  األموال الخاصة      الموجودات الثابتة    

  رأس المال  900000    المباني  200000  

  احتیاطي  590000    اآلالت   400000  600000

  أرباح محتجزة  210000  1700000  أصول متداولة صعبة التحویل إلى سیولة    

  دیون طویلة األجل    200000  مواد أولیة  200000  

  مطالیب متداولة      مخزون تحت التشغیل  300000  

  الدائنون  160000    بضاعة تامة  500000  

  أوراق دفع  180000  340000  %80أوراق مالیة غیر مسعرة في البورصة   80000  1080000

  مستحقات واجبة السداد      أصول متداولة أخرى    

  مستحقات فوریة  260000    مدینون  220000  

  الدائنون  100000    %50أوراق قبض   140000  360000

  قسط دیون طویلة األجل  100000  460000  موجودات شبه جاهزة    

        %60أوراق مالیة مسعرة   120000  

        %50قابلة للخصم أوراق قبض    140000  260000

        موجودات جاهزة    

        حساب جار/ مصرف  80000  

        الصندوق  320000  400000

  2700000      2700000    

  : التعلیق على المركز المالي للشركة

لذلك على الشركة بیع جزء من األوراق المالیة أو ) 400000(بینما النقدیة ) 460000(بلغت المستحقات الواجبة السداد  .1

خصم جزء من أوراق القبض ولكن قد ال تضطر لذلك والسبب أن االلتزامات ال تستحق في یوم واحد وبالتالي خالل هذه الفترة 

 المتفاوتة من االستحقاقات قد تستطیع الشركة بیع جزء من المخزون التام

أن المخزون یتم تحویله إلى من إجمالي موجودات الشركة وهي نسبة مرتفعة حیث %) 37(یالحظ أن المخزون یشكل نسبة  .2

نقد بشكل بطيء وخاصة المواد األولیة وعلى الشركة تخفیض حجم االستثمار في المخزون إن لم تتطلب العملیة الصناعیة 

 ذلك
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وهي نسبة تدل على أن الشركة تتعامل بالبیع اآلجل وعلیها %  13.3یالحظ أن مجموع الزبائن وأوراق القبض تشكل نسبة  .3

 .لتأكد من سالمة المركز المالي للزبائنفحص الذمم وا

منها غیر مسعرة في البورصة وال ینصح بشراء األوراق % 40وهي نسبة مرتفعة وخاصة أن % 7تشكل نسبة األوراق المالیة  .4

 .المالیة وذلك ألن الهدف من ذلك تامین السیولة عند الحاجة

وبشكل مبدئي إن وضع الشركة جید بالنسبة لألموال الجاهزة وكذلك بالنسبة لألموال التي یمكن الحصول علیها لمقابلة الدیون  

  .قصیرة األجل
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  :دوات التحلیل الماليأ

إلى تقییم  تعرف بأنها مجموعة من الوسائل والطرق واألسالیب المختلفة التي یستخدمها المحلل المالي للوصول

الجوانب المختلفة للنشاط االقتصادي للوحدات االقتصادیة ومعرفة نقاط القوة والضعف في عملیاتها المالیة والتشغیلیة 

  .التي تمكن من تقییم األداء ومعرفة قدرة الوحدات االقتصادیة على سداد التزاماتها قصیرة األجل

   :أنواع أدوات التحلیل المالي

 التحلیل األفقي –التحلیل الرأسي  -: تحلیل التغیر واالتجاه من خالل  .1

 قائمة التغیرات في المركز المالي .2

 النسب المالیة .3

 تحلیل التعادل .4

  نماذج التنبؤ بالفشل .5

  :تحلیل التغیر واالتجاه: أوالً 

  :التحلیل المالي وینفذ على شكلینوهو الخطوة األولى التي یقوم بها المحلل المالي بعد ترتیب المیزانیة ألغراض 

 یعني دراسة عناصر المیزانیة من خالل إظهار الوزن النسبي لكل عنصر من عناصرها : التحلیل الرأسي

 . أي تحویل األرقام المطلقة الواردة في المیزانیة إلى أرقام مئویة. إلى مجموع المیزانیة التي ینتمي الیها

في تحلیل قائمة الدخل حیث تنسب جمیع عناصر قائمة الدخل إلى ویمكن استخدام هذا التحلیل ایضًا 

  .المبیعات أو صافي المبیعات

ویتمیز التحلیل الرأسي بضعف الداللة ألنه یعتبر تحلیًال ساكنًا وال یصبح مفیدًا إال إذا تمت مقارنته مع 

  .نسب أخرى بنفس الداللة

 ولذلك , ناصر القوائم المالیة على عدة فترات زمنیةویعني دراسة التغیرات الحاصلة في ع: التحلیل األفقي

 .یعتبر أفضل من التحلیل الرأسي الذي یقتصر على فترة زمنیة واحدة

وتتركز الفائدة الرئیسیة من التحلیل األفقي في معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالیة ولذلك سمي هذا 

  .التحلیل بتحلیل االتجاه

  :ر وفقًا للمعادلة التالیةحیث یتم حساب اتجاه التطو 

  100 ×)قیمة العنصر في سنة األساس ÷قیمة العنصر في سنة المقارنة (
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والبد من اإلشارة إلى , وتدعى معادلة األرقام القیاسیة والناتج هو نسبة التغیر في كل عنصر بالزیادة أو النقصان

  .ضرورة اختیار سنة األساس بشكل سلیم حتى تكون النتائج موضوعیة

  قائمة التغیرات في المركز المالي: انیاً ث

هي قائمة تتضمن بیانًا بالمصادر المختلفة للحصول على األموال وأوجه استخدام هذه األموال التي ال تظهرها كل 

من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وذلك عن طریق بیان ما یحدث في المركز المالي للمنشأة بین فترتین 

  :ولمعرفة هذه التغیرات وأثرها على المشروع یتم إعداد قائمتین هما, متتالیتین

 قائمة التغیرات في صافي رأس المال العامل .1

 .قائمة مصادر األموال واستخداماتها .2

  :النسب المالیة: ثالثاً 

في الحصول على بعض الدالالت والمؤشرات التي تمكن من الحكم على وضع المنشأة، من  تساعد النسب المالیة

األرقام الواردة في القوائم تعتبر أرقام ( خالل دراسة العالقات بین قیم العناصر الظاهرة في القوائم والتقاریر المحاسبیة

  .أي تحویل الرقم لمعلومة) الالزمة لعملیة التحلیل الماليمجردة لیست ذات معنى ولكنها تمثل المادة األولیة 

  :تحلیل التعادل: رابعاً 

ضرورة وهامة في عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة ) تحلیل التعادل(العالقة بین التكلفة والحجم والربح تعد دراسة 

خاصة بتخطیط األرباح وتحدید اآلثار المترتبة على السیاسات المتبعة وفي االختیار بین البدائل ووسیلة من أهم 

  .وسائل التخطیط والرقابة

  : نماذج التنبؤ بالفشل: خامساً 

 .العدید من النماذج التنبؤیة للفشل باالعتماد على النسب المالیة یوجد

  .وسیتم دراسة هذه األدوات بشكل مفصل ومنفصل في هذا المقرر
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  تحلیل المركز المالي 

  

وتكون المنشأة قادرة على . لة مهمة تستوجب التحلیل والدراسةأسداد التزاماتها تجاه الغیر مستشكل قدرة المنشأة على 

سداد التزاماتها تجاه الغیر عندما تتوافر لدیها السیولة الكافیة لذلك وبالقدر الذي ال یؤدي إلى تجمید ال لزوم له 

التزامات قصیرة األجل والتزامات طویلة األجل، : لألموال وهذا یؤثر في ربحیتها، وعادة تصنف االلتزامات إلى نوعین

داد التزاماتها عن طریق تحلیل المركز المالي قصیر األجل، وتحلیل لذلك یتم دراسة وتحلیل قدرة المنشأة على س

  .المركز المالي طویل األجل، وقبل الدخول بتحلیل المركز المالي البد من ذكر أدوات التحلیل المالي

  : تحلیل المركز المالي قصیر األجل 

المركز المالي قصیر األجل من خالل مقدار األصول المتداولة التي تمتلكها المنشأة بتاریخ معین مقارنة  یتحدد

تهدف دراسة المركز المالي للوحدات إلى تحلیل التغیرات التي بااللتزامات المتداولة المترتبة علیها في ذلك التاریخ، و 

  .على سداد التزاماته قصیرة األجلرها على قدرة المشروع تطرأ على عناصر المیزانیة والبحث عن أسبابها وتأثی

  :لذلك فإن تحلیل المركز المالي قصیر األجل یتناول بشكل خاص الموضوعات التالیة

تعریف وتحدید مفاهیم رأس المال العامل وصافي رأس المال العامل ودور كل منهما في تحدید قدرة المنشأة  .1

 .على سداد التزاماتها قصیرة األجل

تحلیل التغیرات التي تطرأ على عناصر األصول والخصوم بین فترتین محاسبیتین متتالیتین وأسباب هذه  .2

التغیرات وأثرها على قدرة المنشأة على مواجهة االلتزامات في األجل القصیر، وذلك من خالل القائمتین 

 )قائمة الموارد واالستخدامات(لي قائمة تغیر رأس المال العامل، وقائمة التغیر في المركز الما: التالیتین

وذلك باالستناد إلى تحلیل . دراسة قدرة المنشأة على سداد التزاماتها من خالل المفهوم النقدي للسیولة .3

  .التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة وٕاعداد قائمة التدفقات النقدیة وتحلیلها
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، وقد یعرف أنه رأس تشكل األصول المتداولة لدى المنشأةهو مجموعة العناصر التي : رأس المال العامل :أوالً  

  .وهي تسمیات توضح صفة التغیر والحركة لمجموعة العناصر المتداولة.... المال الدائر، ورأس المال المتحرك

  :على النحو التالي) قسم علوي وقسم سفلي(فإذا نظرنا إلى أي میزانیة نجد أنها مؤلفة من قسمین 

  المطالیب              المیزانیة العمومیة    الموجودات

  األموال المستثمرة               الموجودات الثابتة      

  )أجل. ط. د+ حقوق الملكیة (        

  دیون قصیرة األجل              أموال متداولة وجاهزة                 

  )مطالیب متداولة(         

  

أموال المشروع ویبین طرف الموجودات أوجه استخدام هذه األموال والمنطق السلیم هو یبین طرف المطالیب مصادر 

وتمول الموجودات المتداولة والجاهزة من الدیون قصیرة األجل ,أن تمول الموجودات الثابتة من األموال المستثمرة 

  .وهذا التوازن یدعى قاعدة الحد األدنى للتوازن المالي

استقرار المشروع لذلك البد من وجود هامش أمان وهو زیادة الموجودات المتداولة  ولكن هذا ال یكفي لضمان

أما الموجودات المتداولة والجاهزة , وهذه الزیادة تدعى صافي رأس المال العامل , والجاهزة عن الدیون قصیرة األجل

  .فیطلق علیها إجمالي رأس المال العامل

 : صافي رأس المال العامل .1

الموجودات المتداولة والجاهزة والدیون القصیرة األجل أو هو الفرق بین األموال المستثمرة وصافي هو الفرق بین 

هو ذلك الجزء من األصول المتداولة الذي ال تقابله أو الذي ال تموله التزامات متداولة، وٕانما (,الموجودات الثابتة

أو هو / طویلة األجل ومتوسطة األجل حقوق الملكیة، القروض/ هو ممول من مصادر تمویل طویلة األجل 

ذلك الجزء من حقوق الملكیة أو القروض طویلة وقصیرة األجل الذي ال یمول أصوًال ثابتة بل یمول جزءًا من 

  :فإذا كان صافي رأس المال العامل ، )األصول المتداولة

  ًالمستثمرةهذا یعني أن جزء من الموجودات المتداولة والجاهزة تمول من األموال : موجبا 

 یعني هذا أن الشركة تحقق الحد األدنى للتوازن المالي: صفر 

  ًهذا یعني أن جزء من الموجودات الثابتة ممول من الدیون قصیرة األجل وهو وضع غیر سلیم : سالبا

 .والشركة مهددة باإلفالس
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  :قدمت إلیك میزانیة إحدى الشركات على الشكل التالي:  مثال

  المطالیب              ة العمومیةالمیزانی    الموجودات

  حقوق الملكیة       500000  موجودات ثابتة     400000

  األجل. ط .قروض      100000

  قصیرة األجل. ق      200000  موجودات متداولة وجاهزة    400000

800000  800000  

  .إبداء الرأي في وضع الشركة: المطلوب

  :الحل

  قروض قصیرة األجل  –موجودات متداولة وجاهزة = صافي رأس المال العامل 

                         =400000 – 200000  =200000  

  صافي الموجودات الثابتة –األموال المستثمرة = صافي رأس المال العامل 

                         =600000 – 400000  =200000  

المال العامل موجب وهذا یعني أن الموجودات الثابتة وجزء من األموال الجاهزة والمتداولة یمول نجد أن صافي رأس 

  .من األموال المستثمرة في المشروع وهذا یعني أن وضع الشركة جید

 : صافي رأس المال العامل الخاص .2

األجل أو هو الفرق بین  هو عبارة عن الفرق بین الموجودات المتداولة والجاهزة والدیون طویلة األجل وقصیر

  :فإذا كان صافي رأس المال العامل الخاص, األموال الخاصة وصافي الموجودات الثابتة

  ًهذا یعني أن جزء من الموجودات المتداولة والجاهزة ممولة من األموال الخاصة وهناك هامش أمان : موجبا

 .في المشروع 

 الخاصة فقط والموجودات الجاهزة والمتداولة ممولة من الشركة تمول موجوداتها الثابتة من أموالها : صفر

وتحقق الشركة الحد األدنى للتوازن المالي في حال عدم وجود دیون , دیون طویلة األجل ودیون قصیرة األجل

 .أو تحقق هامش أمان في حال وجود دیون طویلة األجل, طویلة األجل

 الثابتة من الدیون قصیرة األجل وطویلة األجل وهنا هذا یعني أن الشركة تمول جزء من موجوداتها :سالب

 :یجب أن نفرق بین حالتین

الدیون طویلة األجل أصغر من الجزء غیر الممول من األموال الخاصة وهذا یعني أن جزء من   . أ

 .الموجودات الثابتة ممول من دیون قصیرة األجل وهذا وضع غیر سلیم للمنشأة
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الجزء غیر الممول من األموال الخاصة وهذا یعني أن جزء   الدیون طویلة األجل أكبر أو یساوي  . ب

 .من الموجودات الثابتة ممول من دیون طویلة األجل وهذا وضع سلیم للمنشأة

 : قدمت إلیك میزانیة إحدى الشركات على النحو التالي:  مثال

  المطالیب              المیزانیة العمومیة    الموجودات

  حقوق الملكیة       250000  موجودات ثابتة     200000

  

  األجل. ط ..د       50000  موجودات متداولة وجاهزة    150000

  قصیرة األجل. د      50000

350000  350000  

  

  .إبداء الرأي في وضع الشركة: المطلوب

  )األجل. ق. د+ األجل. ط. د(  –موجودات متداولة وجاهزة = صافي رأس المال العامل الخاص :الحل

                         =150000 – 100000  =50000  

  صافي الموجودات الثابتة –األموال الخاصة = صافي رأس المال العامل الخاص  

                         =250000 – 200000  =50000  

األموال الخاصة نجد أن صافي رأس المال العامل  الخاص موجب وهذا یعني أن لدى الشركة هامش أمان هو زیادة 

  ).100000= 50000+50000(طویلة األجل . على الموجودات الثابتة باإلضافة إلى د

 : قدمت إلیك میزانیة إحدى الشركات على النحو التالي:  مثال

  المطالیب              المیزانیة العمومیة    الموجودات

  حقوق الملكیة       150000  موجودات ثابتة     200000

  

  األجل. ط ..د       30000  موجودات متداولة وجاهزة    50000

  قصیرة األجل. د      70000

250000  250000  

  .إبداء الرأي في وضع الشركة: المطلوب
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  :الحل

  )األجل. ق. د+ األجل. ط. د(  –موجودات متداولة وجاهزة = صافي رأس المال العامل الخاص

                         =50000 – 100000 ) =50000(  

  صافي الموجودات الثابتة –األموال الخاصة = صافي رأس المال العامل 

                         =150000 – 200000 ) =50000(  

. نجد أن صافي رأس المال العامل  الخاص سالب وهذا یعني أن جزء من  الموجودات الثابتة ممول من  دیون

  .وبالتالي الوضع غیر سلیم في المنشأة 20000األجل بمبلغ . ق. د ومن 30000طویلة األجل بمبلغ 

 : صافي رأس المال العامل الخارجي .3

هو عبارة عن التمویل الخارجي ویتمثل في القروض طویلة األجل أو هو عبارة عن الفرق بین صافي رأس المال 

  :ل الخارجيفإذا كان صافي رأس المال العام. العامل وصافي رأس المال العامل الخاص

  ًأي أن الشركة لدیها قروض طویلة األجل وتمول منه استثماراتها: موجبا 

 دلیل على عدم وجود قروض طویلة األجل:  صفر 

 ال یمكن أن یكون صافي رأس المال العامل الخارجي سالب. 

  :قدمت إلیك میزانیة إحدى الشركات على النحو التالي : مثال

  المیزانیة العمومیة

  أموال خاصة  800000  آالت  250000

  آالت. أ. م  50000  مباني  480000

  مباني. أ. م  80000  مساهمات مالیة  100000

  األجل.ط. د  200000    

  أوراق دفع  50000  مخزون  100000

  دائنون  80000  أوراق قبض  120000

  أرباح قید التوزیع  70000  نقدیة  280000

1330000    1330000    

 المال العاملحساب صافي رأس  -:المطلوب
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 حساب صافي رأس المال العامل الخاص - 

 حساب صافي رأس المال العامل الخارجي - 

  إبداء في وضع الشركة - 

  :الحل

 صافي الموجودات الثابتة –األموال المستثمرة = صافي رأس المال العامل  .1

                        ) =800000  +200000 (– )200000  +400000  +100000 = (

300000  

  األجل. ق.دیون  –موجودات متداولة وجاهزة = أو صافي رأس المال العامل 

                            =500000 – 200000  =300000  

نالحظ  أن صافي رأس المال العامل  موجب وبالتالي الشركة لدیها هامش أمان وهي قادرة على تمویل 

من أموالها الخاصة وبالتالي الشركة لیست بحاجة إلى تمویل موجوداتها الثابتة وجزء من المتداولة والجاهزة 

  .خارجي

 صافي الموجودات الثابتة –األموال الخاصة = صافي رأس المال العامل الخاص  .2

                                   =800000 – 700000  =100000 

  جلاأل. ق. د –متداولة وجاهزة . م=                                  

                                  =500000 – 400000  =100000  

نالحظ أن صافي رأس المال العامل الخاص موجب وبالتالي الشركة لدیها هامش أمان هو زیادة األموال 

  .الخاصة على الموجودات الثابتة

 الخاصالمال العامل . ر.ص –المال العامل . ر. ص= صافي رأس المال العامل الخارجي  .3

                                  =300000 – 100000  =200000  

  .طویل األجل تمول منه استثماراتها. إن صافي رأس المال العامل الخارجي موجب وبالتالي الشركة لدیها قرض
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  قائمة التغیرات في المركز المالي: ثانیاً 

على األموال وأوجه استخدام هذه األموال التي ال تظهرها كل من ي قائمة تتضمن بیانًا بالمصادر المختلفة للحصول ه

, قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وذلك عن طریق بیان ما یحدث في المركز المالي للمنشأة بین فترتین متتالیتین

  ،ولمعرفة هذه التغیرات وأثرها على المشروع

  :في عرض التغیر في المركز الماليئمة تستخدم قا :استخدامات قائمة التغیر في المركز المالي

 .إظهارهاالتغیرات المالیة التي تعجز المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة عن  .1

 .جوانب القوة والضعف في المنشأة .2

 أهمیة الربح ومدى استخدامه كمصدر للتمویل .3

 المساعدة على اتخاذ القرارات المالیة والتنبؤ بالصعوبات المالیة  .4

 المال رأسالتغیر في الهیكل المالي بما فیه هیكل  .5

  :إعداد قائمتین هماذلك من خالل یتم و  

 قائمة التغیرات في صافي رأس المال العامل .3

 .قائمة مصادر األموال واستخداماتها .4

 :قائمة التغیر في صافي رأس المال العامل:  .1

العامل ویتم استخراج هذا التغیر من خالل ُتظهر هذه القائمة التغیر الذي یطرأ على صافي رأس المال 

، ویكون هذا التغیر زیادة الدراسة والمقارنة لعناصر األصول المتداولة والخصوم المتداولة بمیزانیتین متتالیتین

 وتؤدي زیادة صافي رأس المال ،لعامل وال تظهر أسباب هذا التغیري صافي رأس المال اأو نقصان ف

المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها قصیرة األجل، في حین یؤدي نقص  سیولة العامل مبدئیًا إلى زیادة

صافي رأس المال العامل إلى نقص سیولة المنشأة األمر الذي قد یصل إلى درجة عدم قدرة المنشأة على 

  :ویتم عرض قائمة التغیر في صافي رأس المال العامل كما یأتي. سداد االلتزامات قصیرة األجل

  األثر على صافي رأس المال العامل  سنوات الدراسة  البیان

  النقصان  الزیادة   2012  2011

          موجودات متداولة وجاهزة

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  المخزون السلعي

  Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  المدینون

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  النقدیة

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  مصروفات مقدمة
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  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  المجموع

          المتداولةالخصوم 

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  دائنون

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  أوراق دفع

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  مصاریف مستحقة

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  المجموع

  Xxx Xxx  Xxx  Xxx  صافي رأس المال العامل

  Xxx  Xxx     الزیادة أو النقص في رأس المال العامل

  

وتتبع التغیرات وبیان مصادر واستخدامات الموال وأثرها على سیولة ومن أجل معرفة أسباب هذا التغیر 

المالیة ) المصادر(البد من إعداد قائمة المواردالمنشأة وقدرتها على سداد التزاماتها قصیرة األجل 

  .واستخداماتها

   :قائمة الموارد المالیة واستخداماتها .2

حصلت علیها الوحدة خالل فترة زمنیة معینة واالستخدامات  هي القائمة التي تبین المصادر المختلفة لألموال التي

وتعد هذه القائمة عن طریق دراسة التغیرات الطارئة على األصول والخصوم , التي وجهت إلیها هذه األموال

لمیزانیتین متتالیتین وتعد هذه القائمة على أساس المیزانیات الفعلیة كما یمكن أن تعد على أساس الموازنات 

  :وتعرض القائمة كما یلي, یطیةالتخط

  الموارد  االستخدامات

بعد تعدیلها : صافي الخسارة السنویة .1

بمخصصات اهتالك األصول الثابتة 

  التي اقتطعت من اإلیرادات

أي صافي الربح بعد الفوائد : صافي الربح السنوي .1

كما یظهر في قائمة الدخل مضافًا إلیه (والضرائب

  )التي تم اقتطاعها من اإلیراداتاهتالكات األصول الثابتة 

  زیادة األموال الخاصة .2  النقص في األموال الخاصة .2

  زیادة القروض طویلة األجل .3  النقص في القروض طویلة األجل .3

  بیع أصول ثابتة .4  )للغیر(إقراض طویل األجل .4

  اهتالكات أصول ثابتة .5  شراء أصول ثابتة .5

    أو المقرر توزیعها األرباح الموزعة .6

  االستخداماتمجموع 

  زیادة رأس المال العامل الصافي: الرصید

  مجموع الموارد

  نقص رأس المال العامل الصافي: الرصید
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إن أي عملیة تزید مبلغ رأس المال العامل تعتبر مصدرًا من مصادر األموال وأي عملیة تخفض رأس المال 

  .العامل هي استخدامًا لألموال

ویمكن تمثیل , على رأس المال العامل لذلك ال تعتبر مصدرًا وال استخداماً  وهناك بعض العملیات التي ال تؤثر

  :ذلك من خالل تقسیم المیزانیة إلى أربع مجموعات هي

  المطالیب           المیزانیة العمومیة              الموجودات                          

  األموال المستثمرة               الموجودات الثابتة      

         

     

  أموال متداولة وجاهزة            

               

  دیون قصیرة األجل       

  :حیث أن 

  العملیات التي ال تؤثر على رأس المال العامل  

  العملیات التي تؤثر على رأس المال العامل  

  خط رأس المال العامل.............         

ومن أجل التأثیر على رأس المال العامل یجب أن تتضمن العملیة عناصر متداولة وعناصر غیر متداولة بمعنى 

ویمكن , یجب أن تتضمن العملیة حسابات في كال الجانبین من الخط المنصف للعناصر المتداولة وغیر المتداولة

ط رأس المال العامل وكل عملیة تقطع هذا الخط تؤثر على صافي رأس المال العامل بالزیادة أن یدعى هذا الخط بخ

  .أو النقصان

  :العملیات التي تحدث وال تؤثر على صافي رأس المال العامل وهي

أي إذا تمت عملیة ضمن مجموعة واحدة فال یكون لها أثر  :العملیات التي تحدث ضمن المجموعات األربعة  .1

حساب متداول مع حساب متداول (, على صافي رأس المال العامل باعتبارها لم تقطع خط رأس المال العامل

 )من نفس المجموعة

أي عنصر موجودات متداولة مع مطالیب : (العملیات التي تحدث بین مجموعتین علویتین أو سفلیتین .2

 .لن یكون لها أثر على رأس المال العامل باعتبارها لم تقطع خط رأس المال العامل أیضاً ) متداولة
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عشرة أنواع عامة للعملیات منها ستة أنواع ال تؤثر على صافي رأس المال العامل مما سبق نجد انه یمكن تحدید 

  :وأربع أنواع تؤثر على صافي رأس المال العامل

  أس المال العاملالعملیات التي ال تؤثر على ر 

  :مثال  األجزاء المتأثرة

  مبادلة أرض بسیارة -   الموجودات الثابتة .1

  زیادة رأس المال من االحتیاطي -   األموال المستثمرة .2

  تحصیل حسابات الزبائن نقداً  -   الموجودات المتداولة والجاهزة .3

  مبادلة الدائنین بأوراق دفع -   الدیون قصیر األجل .4

  إصدار أسهم مقابل امتالك أراضي -   المستثمرة الموجودات الثابتة مع األموال .5

  تسدید حسابات الدائنین -   األجل. ق. الموجودات المتداولة مع د .6

  

  العملیات التي  تؤثر على رأس المال العامل

  :مثال  األجزاء المتأثرة

  شراء آلة مقابل ائتمان قصیر األجل -   األجل. ق. الموجودات الثابتة مع د .1

  اإلعالن عن توزیع أرباح  -   األجل. ق. د األموال المستثمرة مقابل .2

الموجودات المتداولة والجاهزة مع األموال  .3

  المستثمرة

  إصدار أسهم أو سندات مقابل النقدیة - 

الموجودات المتداولة والجاهزة مع موجودات  .4

  ثابتة

  شراء أصل مقابل نقدیة   - 

  :مالحظات

األرباح فیما بعد فال یؤثر على رأس المال أما دفع , إن اإلعالن عن توزیع أرباح هو استخدام لألموال .1

 :العامل ألن العملیة تتم على النحو التالي

إن مجرد اإلعالن عن توزیع األرباح تحول جزءًا من األرباح المحتجزة إلى دین قصیر األجل أي أن العملیة  - 

 تتم بین األموال المستثمرة والدیون قصیرة األجل

وجودات المتداولة والجاهزة وبین مجموعة الدیون قصیرة األجل وهذه العملیة في حال الدفع تتم العملیة بین الم - 

 .ال تؤثر على رأس المال العامل
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یتم تسویة االهتالكات بإضافتها إلى صافي الربح وذلك ما هو إال تسویة لألرباح الناتجة عن العملیات  .2

 التشغیلیة الجاریة

اتج عن بیع أصول ثابتة فإن ثمن بیع األصل یظهر في األرباح والخسائر غیر العادیة في حال وجودها ن .3

والبد أن تتم تسویة صافي الربح  الرأسمالي وذلك , قائمة الموارد واالستخدامات كمصدر من مصادر األموال

 :بطرح صافي الربح في قائمة الموارد واالستخدامات وذلك لسببین

 تجنب االزدواجیة في مبلغ الربح الناتج عن البیع - 

 إلى صافي الربح الناتج عن العملیات التشغیلیة الوصول - 

  :إلحدى الشركات الصناعیة كما یلي/... 1/1قدمت إلیك المیزانیة العمومیة في  :  تمرین 

  )أجل.ط.د+ أموال خاصة(األموال المستثمرة 2500000  الموجودات الثابتة      2000000

  الدیون قصیرة األجل  500000  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

3000000  3000000  

  : المطلوب

 .حساب صافي رأس المال العامل حسب طریقتي القسم السفلي والقسم العلوي  . أ

على صافي رأس المال زیادًة أو نقصانًا  وحساب  1/1بین أثر كل من العملیات التالیة والتي تمت بعد   . ب

 :الفرق إن وجد وتسجیل القیود الالزمة

 من الزبائن 50000تحصیل تم  .1

 یوم من تاریخه 90مقابل ورقة دفع تستحق بعد  35000تم شراء معدات للمصنع بمبلغ  .2

 800000تم إصدار سندات قرض بقیمة .3

مقابل امتالكها آالت بقیمة  250القیمة االسمیة للسهم , سهم من أسهم الشركة 5000تم إصدار  .4

1250000 

 21000تكلفتها الدفتریة  25000ًا بمبلغ تم بیع أوراق مالیة قصیرة األجل نقد .5

 45000نقدًا تكلفتها  55000تم بیع استثمارات طویلة األجل بمبلغ  .6

تقبض نقدًا بعد  200000ومبلغ , عند البیع 300000وتم قبض  500000تم بیع أصول ثابتة بمبلغ  .7

 یوم 90

 300000تم شراء أصول ثابتة من االحتیاطي العام للشركة بمبلغ  .8

, خالل سنة 30000: یسدد على الشكل التالي 150000ول على قرض من أحد المصارف تم الحص .9

 .سنوات 3بعد  120000و
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وتم تقسیط الباقي على قسطین  75000سدد عند الشراء  165000تم شراء أصول ثابتة بمبلغ  .10

 متساویین یستحق األول بعد سنة والثاني بعد ثالث سنوات

 .تم توزیع هذه األرباح 30/1وفي  100000مبلغ تم االعالن عن توزیعات األرباح ب .11

  : الحل

 :حساب صافي رأس العامل  .1

  صافي الموجودات الثابتة –األموال المستثمرة = صافي رأس المال العام 

                       =2500000 – 2000000  =500000  

  األجل. ق. د –الموجودات المتداولة والجاهزة = أو                    

                      =1000000 – 500000  =500000  

 :أثر العملیات على صافي رأس المال العامل .2

 

 :من حسابات الزبائن 50000تم تحصیل مبلغ  .1

  الزبائن/ إلى حـ    الصندوق/ من حـ    50000  50000:  األثر

  

  المیزانیة                                            

  األموال المستثمرة 2500000  الموجودات الثابتة      2000000

  )أجل.ط.د+ أموال خاصة(

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

  الصندوق 50000           

  الزبائن) 50000(         

  الدیون قصیرة األجل  500000

3000000  3000000  

  

العملیة ضمن مجموعة واحدة وأدى ذلك إلى زیادة لم تؤثر هذه العملیة على صافي رأس المال العامل حیث تمت 

  .في الصندوق ونقص في المدینین بنفس المبلغ

 35000یوم بمبلغ  90تم شراء معدات مقابل ورقة دفع تستحق بعد  .2

  دفع. أ/ إلى حـ     المعدات / من حـ    35000  35000 :األثر

  المیزانیة
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  الموجودات الثابتة      2000000

  معدات 35000

  األموال المستثمرة 2500000

  )أجل.ط.د+ أموال خاصة(

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

   

         

  الدیون قصیرة األجل  500000

  أوراق دفع 35000 

3035000  3035000  

  

مقارنة مع صافي رأس المال 35000نالحظ أن هذه العملیة تؤثر على صافي رأس المال العامل بالنقصان بمبلغ 

  بعد هذه العملیة 465000وانخفض إلى  500000حیث بلغ صافي رأس المال العامل  1/1في العامل 

  465000=  2035000 – 2500000= صافي رأس المال العامل 

                         =1000000 – 535000  =465000  

 800000تم إصدار سندات قرض بقیمة .3

  سندات القرض/ إلى حـ     الصندوق / من حـ    800000  800000: األثر

                                              

  

  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  

  األموال المستثمرة 2500000

  سندات القرض 800000 

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

  الصندوق 800000

  الدیون قصیرة األجل 500000

3800000  3800000  

  

مقارنة مع صافي رأس المال  800000نالحظ أن هذه العملیة تؤثر على صافي رأس المال العامل بالزیادة بمبلغ 

  .حیث تمت العملیة بین مجموعة الموجودات المتداولة والجاهزة مع األموال المستثمرة 1/1العامل في 

  1300000=  2000000 – 3300000= صافي رأس المال العامل 

                          =1800000 – 500000  =1300000  

 1250000مقابل امتالكها آالت بقیمة  250القیمة االسمیة للسهم , سهم من أسهم الشركة 5000تم إصدار  .4
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  )أسهم(رأس المال / إلى حـ     اآلالت / ن حـم  1250000  1250000:        األثر

  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  آالت      1250000

  األموال المستثمرة 2500000

  أسهم 1250000 

  الدیون قصیرة األجل 500000  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

4250000  4250000  

  

ألنها , 1/1نالحظ أن هذه العملیة ال تؤثر على صافي رأس المال العامل مقارنة مع صافي رأس المال العامل 

ولكن یجب االفصاح عنها ضمن قائمة الموارد , الثابتة واألموال المستثمرةجرت بین مجموعة الموجودات 

فشراء الموجودات الثابتة هو استخدام وٕاصدار أسهم هو , واالستخدامات لما لها من أثر كعملیة تمویلیة واستثماریة

  .مصدر من مصادر الموارد

  500000=  3250000 – 3750000= صافي رأس المال العامل 

                         =1000000 – 500000  =500000  

 21000تكلفتها الدفتریة  25000تم بیع أوراق مالیة قصیرة األجل نقدًا بمبلغ  .5

  إلى المذكورین     الصندوق / من حـ       25000 :األثر

  مالیة. أ/ حـ                                          21000                  

مالیة                                     . أرباح بیع أ/ حـ                                            4000                  

  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  

  األموال المستثمرة 2500000

  أرباح       4000 

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

  الصندوق 25000 

  أوراق مالیة) 21000(

  الدیون قصیرة األجل 500000

3004000  3004000  
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 1/1نالحظ أن هذه العملیة تؤثر بالزیادة على صافي رأس المال العامل مقارنة مع صافي رأس المال العامل في 

 4000بمبلغ ) الربح(والزیادة في الصندوق  21000ألن العملیة تمت ضمن نفس المجموعة بمبلغ  4000بمبلغ 

  :على النحو التالي. هو الذي یؤثر على صافي رأس العامل بالزیادة

  504000=  2000000 – 2504000= صافي رأس المال العامل 

                          =1004000 – 500000  =504000  

 45000نقدًا تكلفتها  55000تم بیع استثمارات طویلة األجل بمبلغ  .6

  إلى المذكورین     الصندوق / من حـ      55000          :     األثر

  األجل. ط.استثمارات/ حـ                                       45000                         

  أرباح بیع استثمارات/ حـ                                        10000                         

  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  أجل. ط.استثمارات )      45000(

  األموال المستثمرة 2500000

  أرباح       10000 

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

  الصندوق 55000 

  الدیون قصیرة األجل 500000

3010000  3010000  

 1/1مقارنة مع صافي رأس المال العامل في  نالحظ أن هذه العملیة تؤثر بالزیادة على صافي رأس المال العامل

  :ألن العملیة تمت بین مجموعة الموجودات الثابتة واألموال المستثمرة والموجودات المتداولة حیث أن 55000بمبلغ 

  555000=  1955000 – 2510000= صافي رأس المال العامل 

                          =1055000 – 500000   =555000 

 یوم 90تقبض نقدًا بعد  200000ومبلغ , عند البیع 300000وتم قبض  500000أصول ثابتة بمبلغ  تم بیع .7

  من  المذكورین                         :           األثر

  الصندوق/ حـ                        300000     

                                         األصول الثابتة/ إلى حـ)                مدینون(قبض . أ/ حـ     500000  200000     
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  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  أصول ثابتة)      500000(

  األموال المستثمرة 2500000

   

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

  الصندوق   300000 

  قبض. أ   200000

  الدیون قصیرة األجل 500000

3000000  3000000  

  

مقارنة مع صافي رأس المال  500000نالحظ  أن هذه العملیة تؤثر بالزیادة على صافي رأس المال العامل بمبلغ 

والسبب أن العملیة  1000000وأصبح  1/1في  500000حیث كان صافي رأس المال العامل  1/1العام في 

  :متداولةتمت بین مجموعة من الموجودات الثابتة والموجودات ال

  1000000=  1500000 – 2500000= صافي رأس المال العامل 

                          =1500000 – 500000  =1000000  

  

 300000تم شراء أصول ثابتة من االحتیاطي العام للشركة بمبلغ  .8

 :هنا تتم العملیة على مرحلتین      :األثر

  الصندوق/ إلى حـ                األصول الثابتة/ من حـ  300000    300000

  رأس المال/ عام                            إلى حـ. أ/ من حـ         300000   300000

  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  أصول ثابتة      300000

  األموال المستثمرة 2500000

  رأس المال 300000 

  عام. أ) 300000(

  لمتداولة والجاهزةالموجودات ا 1000000

  الصندوق)   300000( 

  الدیون قصیرة األجل 500000

3000000  3000000  
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مقارنة مع رأس المال العامل  300000نالحظ أن هذه العملیة تؤثر على صافي رأس المال العامل بالنقصان بمبلغ 

أما رأس المال المستثمر لم یتأثر , المتداولةألن العملیة تمت بین مجموعة الموجودات الثابتة والموجودات  1/1في 

  .بذلك

  200000=  2300000 – 2500000= صافي رأس المال العامل 

            =700000 – 500000  =200000  

, خالل سنة 30000: یسدد على الشكل التالي 150000تم الحصول على قرض من أحد المصارف  .9

 .سنوات 3بعد  120000و

  إلى المذكورین     الصندوق / من حـ             150000:     األثر

  األجل. ق. قروض/ حـ                                       30000                         

  األجل. ط. قروض/ حـ                                      120000                         

  المیزانیة                                                

  الموجودات الثابتة      2000000

  

  األموال المستثمرة   2500000

  األجل. ط. ق       120000 

  الموجودات المتداولة والجاهزة  1000000

  الصندوق   150000 

  المطالیب المتداولة  500000

  األجل. ق. ق    30000

3150000  3150000  

  

مقارنة مع صافي رأس المال  120000نالحظ أن هذه العملیة تؤثر على صافي رأس المال العامل بالزیادة بمبلغ  

  .ألن العملیة تمت بین مجموعة الموجودات المتداولة ورأس المال المستثمر 1/1العامل في 

  620000=  530000 – 1150000= 620000=  2000000 – 26200000= صافي رأس المال العامل 

وتم تقسیط الباقي على قسطین متساویین  75000سدد عند الشراء  165000تم شراء أصول ثابتة بمبلغ  .10

 یستحق األول بعد سنة والثاني بعد ثالث سنوات

  إلى المذكورین     األصول / من حـ               165000:     األثر

  الصندوق/ حـ                                       75000                         

  األجل. ق. دفع. أ/ حـ                                      45000                         

  األجل. ط. دفع. أ/ حـ  45000                         
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  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  األصول الثابتة     165000

  األموال المستثمرة   2500000

  األجل. ط. دفع. أ       45000 

  الموجودات المتداولة والجاهزة  1000000

  الصندوق)   75000( 

  المطالیب المتداولة  500000

  األجل. ق. دفع. أ    45000

3090000  3090000  

مقارنة مع صافي رأس المال  120000نالحظ أن هذه العملیة تؤثر على صافي رأس المال العامل بالنقصان بمبلغ 

وزیادة  45000وزیادة الدیون قصیرة األجل بمبلغ  75000والسبب بأن النقدیة نقصت بمقدار  1/1العامل في 

  :التزام له أثر سلبي على صافي رأس المال العامل

  380000=   2165000 -  2545000= صافي رأس المال العامل 

                          =925000 – 545000  =380000   

 .تم توزیع هذه األرباح 30/1وفي  100000تم اإلعالن عن توزیعات األرباح بمبلغ  .11

 :مرحلة اإلعالن عن التوزیع - :  هنا تتم العملیة على مرحلتین     :األثر

  أرباح قید التوزیع/ إلى حـ                األرباح المحتجزة/ من حـ  100000    100000

  المیزانیة

  الموجودات الثابتة      2000000

  

  األموال المستثمرة 2500000

  أرباح قید التوزیع) 100000( 

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

   

  الدیون قصیرة األجل 500000

  قید التوزیعأرباح   100000

3000000  3000000  

مقارنة مع صافي رأس المال  100000نالحظ أن هذه العملیة تؤثر على صافي رأس المال العامل بالنقصان بمبلغ 

  . 1/1العامل في 

وزیادة التزام له أثر سلبي , والسبب بأن العملیة تمت بین مجموعة الدیون قصیرة األجل ومجموعة األموال المستثمرة

  .صافي رأس المال العاملعلى 

   400000=  2000000 – 2400000= صافي رأس المال العامل  

                          =1000000 – 600000  =400000  

 :توزیع األرباح قید التوزیع على المساهمین - 
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  الصندوق/ إلى حـ                أرباح قید التوزیع/ من حـ  100000   100000

  المیزانیة                                    

  الموجودات الثابتة      2000000

  

  األموال المستثمرة 2500000

  أرباح قید التوزیع) 100000( 

  الموجودات المتداولة والجاهزة 1000000

  الصندوق) 100000( 

  

  الدیون قصیرة األجل 500000

  أرباح قید التوزیع  100000

  قید التوزیعأرباح ) 100000(

2900000  2900000  

  

نالحظ هنا أن هذه العملیة ال تؤثر على صافي رأس المال العامل مقارنة مع صافي رأس المال العامل في تاریخ 

والسبب بأن العملیة تمت بین مجموعة الدیون قصیرة األجل ). المرحلة السابقة(اإلعالن عن توزیع األرباح 

  :والجاهزةوالموجودات المتداولة 

  400000=  500000 – 900000=  400000=  2000000 – 2400000=  صافي رأس المال العامل 

  31/12/2012و في  31/12/2011قدمت إلیك المیزانیة التالیة في : تمرین

  المطالیب  2012  2011  الموجودات  2012  2011

  رأس المال  66000  38500  الموجودات الثابتة  90000  100000

  عام  . أ  40000  45000  استثمارات طویلة األجل  12500  ــــــــ

  محتجزة. أ  -   12500  شهرة محل  -   5000

  أجل. ط. ق  -   10000  مخزون سلعي  34500  33500

  مجمع اهتالك  41000  40000  زبائن  28500  23500

  دائنون  19000  15000  صندوق  22000  20000

  دفعأوراق   24000  21000  صافي الخسارة  2500  ـــــــــــــ

182000  190000    182000  190000    

  : فإذا علمت أن 

بخسارة  8000ومجمع اهتالكها  20000تكلفتها  1/1/2012باعت الشركة جزءًا من األصول الثابتة في  .1

 10000أرباح وخسائر وتم شراء أصول ثابتة جدیدة نقدًا بنفس التاریخ بمبلغ / حولت إلى حـ1000رأسمالیة 
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 االحتیاطي العامخفضت شهرة المحل من  .2

 أصدرت الشركة أسهمًا جدیدة وطرحتها لالكتتاب وتم بیعها بالكامل .3

وتم إطفاء جزء من صافي الخسارة  5000وزعت الشركة أرباحًا على المساهمین من األرباح المحتجزة مبلغ  .4

 .من هذه األرباح 2012عام 

  : المطلوبو%. 10معدل اهتالك األصول الثابتة  .5

 ر في صافي رأس المال العاملإعداد قائمة التغی .1

 

بطریق  2012حساب صافي رأس المال العامل وصافي رأس المال العامل الخاص والخارجي عن عام  .2

  القسم العلوي

  :الحل

 12000 =إذًا صافي القیمة الدفتري  8000أ .وم 20000بالنسبة لألصل الثابت المباع نجد أن تكلفته  - 

 1000هو البیع  خسارةإذًا  11000وتم بیعه بمبلغ 

الباقي إلطفاء جزء من  7500(موزعة على المساهمین ومبلغ  5000منها  12500األرباح المحتجزة   - 

 10000الخسارة السنویة  هي مبلغ  )ر الظاهرة في المیزانیة الخسائ 2500+ 2012الخسارة في عام 

 قائمة التغیر في صافي رأس المال العامل

  النقصان  الزیادة  2012  2011  البیان

  الموجودات المتداولة والجاهزة

    1000  34500  33500  المخزون السلعي

    5000  28500  23500  الزبائن

    2000  22000  20000  الصندوق

      85000  77000  اإلجمالي

  االلتزامات قصیرة األجل 

  4000    19000  15000  الدائنون

  3000    24000  21000  أوراق دفع

  7000  8000  43000  36000  اإلجمالي

      42000  41000  صافي رأس المال العامل

    1000      )بالزیادة(المال العامل. ر.التغیر في ص
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  قائمة الموارد المالیة واالستخدامات

  االستخدامات  المبلغ  الموارد  المبلغ

بیع جزء من أصول   11000

  ثابتة

10000   

)1000(  

9000  

  صافي الخسارة  

  خسائر رأسمالیة)   -(

الخسارة الناتجة صافي 

  عن التشغیل

شراء استثمارات   12500  زیادة رأس المال  27500

  األجل.ط.

  األجل.ط.سداد قروض   10000  اهتالكات  9000

توزیع أرباح على   5000    

  المساهمین

  شراء أصول ثابتة  10000    

التغیر في رأس : الرصید   1000    

  )زیادة(المال العامل 

  االجمالي  47500    47500

  صافي الموجودات الثابتة -) صافي الخسارة –األموال المستثمرة = (صافي رأس المال العامل 

                                   )=66000 +40000  -2500 (– )90000 - 41000  +12500 = (

42000  

  صافي الموجودات الثابتة –األموال الخاصة = صافي رأس المال العامل الخاص 

            ) =66000+40000 -2500 (– )49000 +12500 = (42000  

نالحظ أن رأس المال العامل یساوي رأس المال العامل الخاص وبالتالي رأس المال العامل الخارجي یساوي الصفر 

  األجل. ط.وال توجد قروض 
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  :كما یلي 31/12/2012وفي  31/12/2011قدمت إلیك المیزانیة العمومیة لشركة صناعیة في تاریخ : تمرین

  المطالیب  2012  2011  الموجودات  2012  2011

  حقوق الملكیة  الموجودات الثابتة

  )أسهم(رأس المال  500000  400000  أراضي  60000  100000

  أرباح محتجزة  140000  100000  مباني  200000  200000

  االهتالكات  آالت  500000  400000

  مباني. أ. م  90000  80000  أوراق مساهمات مالیة  50000  20000

  آالت. أ. م  150000  100000  الموجودات المتداولة

  األجل. ط. ق  220000  300000  مخزون  240000  200000

  األجل. ق. د  أوراق القبض  40000  30000

  دفع.أ  60000  40000  زبائن  120000  90000

  دائنون  110000  60000  صندوق  60000  40000

  المجموع  1270000  1080000  المجموع  1270000  1080000

  :فإذا علمت أن

 كما اشترت الشركة في نفس التاریخ آالت جدیدة. 1/1/2012باعت الشركة قسمًا من األراضي في  .1

 60000مبلغ  2012بلغت األرباح الموزعة عن عام  .2

 تمت زیادة رأس المال عن طریق طرح أسهم تم االكتتاب بها .3

 %. 5عدل والمباني بم, %10تهتلك اآلالت بمعدل  .4

  :المطلوب

 إعداد قائمة التغیر في صافي رأس المال العامل - 

 31/12/2012إعداد قائمة الموارد واالستخدامات عن الفترة  - 

 212حساب صافي رأس المال العامل وصافي رأس المال العامل الخاص والخارجي عن عام  - 

  .تصویر المركز المالي للمشروع على شكل تقریر - 

  :الحل

- 140000= (  األرباح الموزعة+ الزیادة في االحتیاطي + الزیادة في األرباح المحتجزة = صافي الربح 

100000 + (60000  =100000  
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  60000%) = 5×200000%) +(10 ×500000= (اهتالك المباني+ اهتالك اآلالت =  االهتالكات

 قائمة التغیر في صافي رأس المال العامل

  النقصان  الزیادة  2012  2011  البیان

  الموجودات المتداولة والجاهزة

    40000  240000  200000  المخزون السلعي

    10000  40000  30000  قبض  . أ

    30000  120000  90000  الزبائن

    20000  60000  40000  الصندوق

    100000  460000  360000  اإلجمالي

  االلتزامات قصیرة األجل

  20000    60000  40000  دفع  . أ

  50000    110000  60000  الدائنون

  70000    170000  100000  اإلجمالي

      290000  260000  صافي رأس المال العامل

     30000      )بالزیادة(المال العامل. ر.التغیر في ص

  قائمة الموارد المالیة واالستخدامات

  االستخدامات  المبلغ  الموارد  المبلغ

100000  

60000  

160000 

  صافي الربح

اهتالكات الموجودات (+) 

  الثابتة

صافي الربح الناتج عن  
  العملیات التشغیلیة

  شراء آالت 100000

  األجل.ط.شراء استثمارات   30000  بیع أراضي  40000

  األجل.ط.رد جزء من قروض   80000  الزیادة في رأس المال  100000

  أرباح موزعة    60000    

التغیر في رأس : الرصید   30000    

  )زیادة(المال العامل 

  اإلجمالي  300000    300000

 :قائمة المركز المالي

  المبلغ  البیان

2011  2012  

      الموجودات المتداولة والجاهزة
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  240000  200000  مخزون

  40000  30000  قبض. أ 

  120000  90000  زبائن

  60000  40000  الصندوق 

  460000  360000  ) 1( إجمالي الموجودات المتداولة والجاهزة

      المطالیب المتداولة

  60000  40000  دفع  . أ

  110000  60000  دائنون

  170000  100000  ) 2( اجمالي المطالیب المتداولة

  290000  260000  )3)=(2 – 1(صافي رأس المال العامل

      صافي الموجودات الثابتة

  60000  100000  األراضي

  110000  120000  المباني

  350000  300000  آالت

  50000  20000  مساهمات مالیة  . أ

  570000  540000  )4(األصول الثابتة إجمالي 

  860000  800000  :ممولة من)5)= (4+  3(إجمالي االستثمارات 

      األموال المستثمرة

  500000  400000  رأس المال

  140000  100000  أرباح محتجزة

  220000  300000  األجل. ط. ق

  860000  800000  إجمالي األموال المستثمرة

  : تعلیق

أموالها خالل الفترة من صافي الربح وبیع جزء من األراضي وزیادة رأس المال عن طریق طرح حصلت الشركة على 

وشراء  100000وحیث استخدمتها الشركة في شراء آالت بمبلغ  300000أسهم وبیعها وكانت مجمل المصادر 

  ).60000(احوتوزیع أرب) 80000(وسداد جزء من الدیون طویلة األجل 30000األجل بمبلغ . ط.استثمارات 

  المطالیب المتداولة –الموجودات المتداولة والجاهزة = صافي رأس المال العامل 

                           =460000 – 170000  =290000  

  صافي الموجودات  –األموال المستثمرة =         أو               
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                           =860000 – 570000  =290000  

  ) أجل. ق.د+ أجل . ط.د( –المتداولة والجاهزة . م= صافي رأس المال العامل الخاص 

                                =460000 –)170000  +220000 = (70000  

  صافي الموجودات الثابتة  –األموال الخاصة =                               

                               =640000 – 570000  =70000  

  صافي رأس المال العامل الخاص –صافي راس المال العامل = صافي رأس المال العامل الخارجي

  األجل. ط.وهو یساوي مبلغ القروض  220000=  70000 – 290000=                                 

وحیث أن الشركة حصلت على  290000نالحظ أن الشركة في وضع جید حیث أن مبلغ صافي رأس المال العامل 

من الموجودات  290000و, الموجودات الثابتة 570000: ومولت بها  860000أموال مستثمرة بما یعادل 

 .جلالمتداولة والجاهزة وبالتالي الشركة قادرة على سداد جزء من التزاماتها القصیرة األ

  Cash Flow Statement:  قائمة التدفقات النقدیة: ثالثاً 

قائمة التغیر في  (IASC)الصادر عن لجنة معاییر المحاسبة  1992لعام / 7/استبدل المعیار المحاسبي رقم 

فأصبحت الشركات مطالبة بإعدادها ونشرها ضمن قوائمها اعتبارًا من عام , المركز المالي بقائمة التدفقات النقدیة

1994.  

المنشأة على سداد التزاماتها مرتبطة بقدرتها على تولید تدفقات نقدیة وتعد قائمة التدفقات النقدیة انطالقًا من أن قدرة 

وقد تعزز هذا التوجه نحو اعتماد مفهوم النقدیة للحكم . موجبة كافیة لتغطیة احتیاجاتها من النقد على المدى القصیر

مالي على أساس صافي رأس على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها بعد أن تبین قصور قائمة التغیر في المركز ال

  .المال العامل عن تقدیم المؤشرات الالزمة لتفادي حاالت االفالس واالنهیار التي تعرضت لها بعض المنشآت

  :من أهم األهداف التي تحققها قائمة التدفقات النقدیة ما یلي : أهداف قائمة التدفقات النقدیة

 وبیان المصادر المولدة للنقدیة التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة 

 تقییم قرارات اإلدارةتوفیر معلومات مهمة إلدارة المنشأة ولكل الجهات األخرى صاحبة العالقة، ول. 

 تحدید مدى قدرة المنشأة على سداد توزیعات األرباح للمساهمین وسداد الفوائد وأصل الدین للدائنین 
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 فقد تحقق الشركة , افي الدخل والتغیر في النقدیة المتاحة لدى الشركة تبین قائمة التدفقات النقدیة العالقة بین ص

خاصة وأن تسجیل العملیات المحاسبیة یتم على (أرباحًا عالیة ولكن لیس بالضرورة أن ترافقه زیادة بالنقدیة 

س وهذا یعني أن تحقیق صافي ربح مرتفع لیس بالضرورة تحقیق صافي تدفق نقدي والعك .)أساس االستحقاق

 .بالعكس

  :الفرق بین قائمة التغیرات في المركز المالي وقائمة التدفقات النقدیة

  بین قائمة التغیرات في المركز المالي وقائمة التدفقات النقدیة الفروق األساسیةفیما یلي جدول یوضح 

  قائمة التدفق النقدي  قائمة التغیرات في المركز المالي  البیان

  .األموال بمعنى النقد والنقدیة المعادلة   .بمعنى رأس المال العاملاألموال   تعریف األموال

إظهار وتفسیر التغیرات الحادثة في رصید   أهداف القائمة

  .صافي رأس المال العامل

  .إظهار وتفسیر التغیرات الحادثة في رصید النقدیة

تعرض مصادر واستخدامات رأس المال   شكل القائمة

  العامل

: امات النقد حسب األنشطةتعرض مصادر واستخد

  .تشغیلیة ، ٍاستثماریة ، تمویلیة 

الطریقة المباشرة، والطریقة غیر المباشرة،   أسلوب اإلعداد

  .والطریقة الثانیة هي األكثر شیوعا

الطریقة المباشرة، والطریقة غیر المباشرة، والطریقة 

  .األولى هي األكثر إفصاحاً 

  .ال تعرض في صلب القائمة   .مة تعرض في صلب القائ  غیر نقدیة بنود

  

 أوجه الخالف بین قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة

تبین قائمة الدخل نتیجة أعمال المنشأة خالل الفترة المالیة، ویتم إعدادها على أساس االستحقاق ووفقًا لمبدأ المقابلة 

وهي القیمة المالیة للمبیعات ( اإلیرادات  المبیعات أووتبدأ هذه القائمة بصافي . بین إیرادات الفترة ومصروفاتها

لكي نصل إلى مجمل ) تكلفة شراء وتصنیع المنتجات التي تم بیعها ( ثم  یتم خصم تكلفة المبیعات ) خالل العام 

الذي یتم منه بعد  ذلك  خصم المصاریف التشغیلیة ) وهو الفرق بین صافي المبیعات وتكلفة المبیعات ( الربح 

هایة إلى صافي الدخل قبل التي تكبدتها المنشأة خالل الفترة حتى نصل في الن) إلداریة والعمومیة والتسویقیةا(

  .الضریبة

إن صافي الربح یمثل قیمة األرباح المالیة التي حققتها الشركة خالل الفترة، وهذه األرباح ال عالقة لها بالنقد المتوفر 

بین صافي المبیعات ومصاریف الشركة طبقًا لمبدأ مقابلة اإلیرادات بالنفقات لدى الشركة، ولكنها تعبر عن الفرق 

فلو افترضنا أن كل المبیعات أو جزءًا منها كان آجًال أو على الحساب فإن قیمة . المبني على أساس االستحقاق
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اد قد تحقق فعًال ، المبیعات التي  سیتم تحصیلها في المستقبل تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن اإلیر 

إذ في . لذلك یجب التفرقة بین مفهوم صافي الدخل ومفهوم التدفق النقدي. في حین أن النقد لم یتم استالمه بعد 

احتساب األول أي صافي الدخل تدخل بنود ال یترتب علیها تدفق نقدي كاستهالك األصول الثابتة الملموسة مثًال ، 

هذه ال تراعى ذلك التغیرات التي تحدث في المخصصات، في حین أن بنودًا كأو إطفاء األصول غیر الملموسة وك

  :  وعلیه فإن قائمة الدخل تعاني من بعض نقاط الضعف التي تتمثل بما یلي. صافي التدفق النقدي في احتساب

وذلك عدم تطابق رصید صافي الربح الذي یظهر في هذه القائمة مع صافي التدفق النقدي التشغیلي الفعلي  - 

بسبب اختالف طریقة اإلعداد ، فقائمة التدفق النقدي تقوم على أساس الدفع الفعلي والقبض الفعلي للنقد بغض 

أما قائمة الدخل فتقوم على أساس االستحقاق الذي یقضي بتحمیل كل فترة مالیة بما . النظر عن أساس االستحقاق

لذا قد تتعرض بعض . لم تدفع هذه المصروفاتیخصها من دخل ومصروفات حتى لو لم یقبض هذا الدخل أو 

  .المؤسسات لخطر العسر المالي الفني على الرغم من تحقیقها لألرباح في قائمة الدخل 

األخذ بأساس االستحقاق في إعداد حساب األرباح والخسائر یؤدي إلى جعل المصروفات واإلیرادات غیر معبرة  - 

في استخدام رقم األرباح والخسائر لتقدیر سیولة  یسبب صعوبات ها، وهذا األمرعن التدفق النقدي الخاص ب

  .المشروع  

تلخص قائمة الدخل بعض األعمال التي تمت خالل الفترة المحاسبیة السابقة ، وتوضح آثارها في شكل ربح أو  - 

  .خسارة، ولكن ال تبین قدرة المشروع على الدفع 

ي حسابات المؤسسة نتیجة لتطبیق بعض المبادئ المحاسبیة قد یكون هناك عدم دقة في األرباح الظاهرة ف - 

الخاضعة لالجتهاد الشخصي خاصة فیما یتعلق بسیاسات االستهالك وتسعیر بضاعة آخر المدة وتحدید الدیون 

أما قائمة التدفقات النقدیة فهي تبین المقبوضات والمدفوعات النقدیة وصافي التغیر في النقد الناتج . المشكوك فیها

ن األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة للمنشأة خالل الفترة المالیة من خالل المقارنة بین رصید النقدیة أول ع

ویتم إعداد هذه القائمة وفق األساس النقدي عن طریق تقسیم التدفقات النقدیة إلى تدفقات نقدیة . المدة وآخر المدة

طة رئیسیة هي األنشطة التشغیلیة واألنشطة االستثماریة واألنشطة داخلة وتدفقات نقدیة خارجة ضمن ثالثة أنش

ولذا تبین قائمة التدفقات النقدیة قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدیة، فإذا كان رصید النقدیة في آخر . التمویلیة

وعدم استغالل النقد في ربما یشیر ذلك إلى قصور في إدارة النقدیة  ة،من االلتزامات المتداول بكثیر المدة أكبر

وعلى العكس من ذلك إذا كان هذا الرصید أقل بكثیر من التزاماتها المتداولة فهذا یشیر  ،استثمارات قصیرة األجل

وللتغلب على جزء من نقاط الضعف التي تعاني منها كل من المیزانیة وقائمة  ،ربما إلى تدني مستوى سیولة الشركة

الدخل، فقد أصبح إعداد قائمة التدفق النقدي أمرًا ضروریًا عند نشر البیانات المالیة للمؤسسة، حیث یمكن لهذه 

  :من خالل القائمة سد الفجوات التالیة الموجودة في القوائم المالیة األخرى
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 .المصروفات غیر النقدیة كاالستهالك واإلطفاء على رقم صافي التدفق النقدي ید أثردتح - 

بیان العملیات النقدیة لمختلف النشاطات التي حدثت داخل المؤسسة خالل الفترة المالیة ولیس فقط األرصدة  - 

  .ة الدخلالدفتریة لهذه النشاطات كما تظهره المیزانیة أو نتائج األعمال الدفتریة التي تظهرها قائم

إظهار صافي التغیر في النقد في بدایة ونهایة الفترة، وتوزیع بنود التدفقات النقدیة على أنشطة ذات طبیعة  - 

مترابطة تساعد في توضیح بعض األمور المهمة عن الوضع المالي للشركة، األمر الذي یصعب إظهاره إذا ما تم 

فمثال تظهر المیزانیة رصید الذمم المدینة كما تظهر قائمة الدخل . النظر إلى المیزانیة  وقائمة الدخل كل على حدة 

المبیعات، سواء اآلجلة منها أو النقدیة، في حین تقوم قائمة التدفق النقدي بإظهار بند المبیعات اإلجمالیة وكذلك 

  .ینین في المیزانیةالنقد الفعلي المقبوض منها عند ربط قیمة المبیعات الظاهرة في قائمة الدخل مع التغیر في المد

یوجد نوعین من التدفقات هما تدفقات نقدیة داخلة وتدفقات نقدیة خارجة : األنشطة الرئیسیة المؤثرة على النقدیة

  .أنشطة التشغیل وأنشطة االستثمار وأنشطة التمویل: یتسبب في حدوثها ثالثة أنشطة هي

صروفات المتعلقة بالنشاط الرئیسي للمشروع وتؤثر تؤدي هذه األنشطة إلى خلق اإلیرادات والم: لأنشطة التشغی  .أ 

 :أما التدفقات النقدیة فتظهر كما یلي, على قائمة الدخل التي یتم إعدادها وفقًا ألساس االستحقاق

 

  التدفقات النقدیة الخارجة من أنشطة التشغیل  التدفقات النقدیة الداخلة من أنشطة التشغیل

  المدفوعات النقدیة للموردین -   المتحصالت النقدیة من العمالء - 

  المدفوعات النقدیة للعمالة -   المتحصالت النقدیة من الفوائد - 

  المدفوعات النقدیة من الفوائد والضرائب وغیرها -   المتحصالت النقدیة من االستثمارات المالیة - 

 

فقات النقدیة كما وتظهر التد, تعبر عن الزیادة والنقصان في األصول طویلة األجل للمنشأة  :أنشطة االستثمار  .ب 

 :یلي

 

  التدفقات النقدیة الخارجة من أنشطة االستثمار  التدفقات النقدیة الداخلة من أنشطة االستثمار

  تدفقات من شراء أصول ثابتة -   التدفقات من بیع أصول ثابتة - 

  تدفقات من شراء أوراق مالیة أو أسهم -   التدفقات من بیع أوراق مالیة - 

  تدفقات من القروض -   تدفقات من استرداد قروض - 
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تعبر حقوق الملكیة والخصوم غیر المتداولة طویلة األجل مع مالحظة أن فوائد القروض : لأنشطة التموی  . ت

 :تدخل ضمن أنشطة التشغیل

 

  التدفقات النقدیة الخارجة من أنشطة الخارجة  التدفقات النقدیة الداخلة من أنشطة التمویل

  سداد السندات -   إصدار السهم - 

  سداد القروض -   سنداتإصدار  - 

  توزیعات األرباح -   إقراض نقدي - 

  

  :فائدة قیاس التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل والتمویل واالستثمار

التدفقات النقدیة   األنشطة 

  )الهدف(

  المؤشرات

  

  أنشطة التشغیل

قیاس التدفق 

النقدي الناتج عن 

  أنشطة التشغیل

 مؤشر على مدى قدرة المنشأة على تولید تدفقات نقدیة ذاتیة  - 

إمكانیة تدویرها في النشاط واستخدامها في التوزیع أو سداد توزیعات  - 

  . األرباح على المساهمین أو سداد القروض

صافي التدفق 

  )السالب(النقدي 

یشیر إلى أن عملیات التشغیل مستخدمة للنقدیة والبد من الحصول  - 

  .نقدیة عن طریق أنشطة استثماریة كبیع أصل أو اقتراضعلى 

صافي التدفق 

  )الموجب(النقدي 

یشیر إلى أن عملیات التشغیل مولدة للنقدیة وأن األرباح المتولدة من  - 

  .النشاط حقیقیة وسیولة المنشأة جیدة

  

  أنشطة االستثمار

قیاس التدفق 

الناتج عن أنشطة 

  االستثمار

  أو االنكماش في المستقبل مؤشر الحتماالت النمو - 

صافي التدفق 

  )السالب(النقدي 

زیادة : یشیر الحتماالت نمو مستقبلیة كزیادة األرباح أي یعبر عن - 

األصول الثابتة فاالستثمار في األصول یزید من الطاقة اإلنتاجیة ویزید 

  .من الربحیة في المستقبل

صافي التدفق 

  )الموجب(النقدي 

تحاول بیع أصولها الثابتة واستثماراتها المالیة یشیر إلى أن الشركة  - 

وهذا یؤدي إلى تخفیض الطاقة اإلنتاجیة وهو ما یمثل احتماالت 

  انخفاض األرباح في المستقبل
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التدفق الناتج  قیا  أنشطة التمویل

عن أنشطة 

  التمویل

مؤشر لمدى توافر أو استخدام النقدیة ومدى قیام الشركة بإجراء 

  على المساهمینتوزیعات األرباح 

صافي التدفق 

  )السالب(النقدي 

یشیر إلى أن الشركة توزع األرباح على المساهمین أو سددت قروض  - 

وهو مؤشر على أن الشركة لدیها سیولة نقدیة متحصله من أنشطة 

  استثماریة أو تشغیلیة

صافي التدفق 

  )الموجب(النقدي 

كالقروض  أو إصدار تشیر إلى أن الشركة قد حصلت على مصادر تمویل 

وهنا یجب تحلیل العملیات واألسباب التي دفعت الشركة إلى , أسهم عادیة

  .االقتراض أو إصدار أسهم

  

  یتم ذلك بطریقتین مباشرة وغیر مباشرة  :طرائق إعداد قائمة التدفقات النقدیة

المباشرة المتحصالت النقدیة من أنشطة التدفقات النقدیة بإتباع الطریقة  توضح قائمة: الطریقة المباشرة: أوًال 

التشغیل كالمتحصالت من الزبائن كما توضح المدفوعات النقدیة ضمن أنشطة التشغیل كالتسدیدات للموردین 

  .والعمالة وغیرها باإلضافة إلى التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار وأنشطة التمویل

ویتم حساب التدفقات النقدیة الخاصة بأنشطة التشغیل باستخدام بیانات قائمة الدخل والمركز المالي على النحو 

  :التالي

  

  

  

  :لبنود أنشطة التشغیل وفقًا للطریقة المباشرةوبالتالي تتم العملیات الحسابیة 

 التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل: 

 ):المتحصالت(التدفقات النقدیة الداخلة   .أ 

 التغیر في رصید الزبائن –المبیعات = المتحصالت من العمالء  .1

 التغیر في إیراد الفوائد المستحقة –التغیر في إیراد الفوائد المقدمة + الفوائد = الفوائد المحصلة .2

یظھر في قائمة التدفقات 

 النقدیة

  د أو المصروفاإلیرا
التغیر في 

 البند

المبلغ المحصل أو 

 المدفوع

من قائمة  من قائمة المركز المالي

 الدخل
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التغیر في اإلیرادات  -التغیر في اإلیرادات المقدمة + اإلیراد = اإلیرادات النقدیة من شركات أخرى  .3

 المستحقة

  تشیر كلمة تغیر إلى الفرق بین رصید نهایة الفترة وبدایة الفترة: مالحظة

 ):المدفوعات(التدفقات النقدیة الخارجة   .ب 

الموردین ( التغیر في رصید الدائنین –التغیر في المخزون + تكلفة البضاعة المباعة = المدفوعات للموردین .1

 )دفع.و أ

التغیر في الرواتب  –التغیر في الرواتب المدفوعة مقدماً + الرواتب  = المدفوعات من الرواتب واألجور .2

 المستحقة

 التغیر في الفوائد المستحقة –المدفوعة مقدمًا  التغیر في الفوائد+ الفوائد = الفوائد المدفوعة  .3

 .التغیر في الضرائب المستحقة –التغیر في الضرائب المدفوعة مقدمًا + الضرائب = الضرائب المدفوعة  .4

  31/12/2012فیما یلي البیانات المستخرجة من دفاتر شركة تجاریة عن الفترة المنتهیة في : مثال

  :بیانات قائمة الدخل .1

  لمبیعاتا    500000

  تكلفة البضاعة المباعة  365000  

  رواتب وأجور  40000  

  اهتالكات  40000  

  ضرائب عقاریة  20000  

  فوائد  15000  )480000(

  صافي الربح    20000

 

 :األصول والخصوم المتداولة .2

  البیان  1/1/2012  31/12/2012

  األصول متداولة

  النقدیة  100000  50000

  العمالء  25000  100000

  المخزون  75000  230000

  رواتب وأجور مقدمة  10000  20000
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  الخصوم المتداولة

  أوراق دفع  70000 195000

  ضرائب عقاریة مستحقة  5000  15000

 .إیجاد التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل بإتباع الطریقة المباشرة: المطلوب

  التغیر في رصید المدینین –المبیعات = المتحصالت من الزبائن :     المتحصالت - : الحل

  س.ل 425000) = 25000 – 100000( – 500000=                        

  :المدفوعات - 

 التغیر في الدائنین وأوراق الدفع –التغیر في المخزون +بضاعة مباعة . تكلفة = المدفوعات للموردین  .1

  س.ل 395000)= 70000 – 195000( –) 75000 – 230000+ (365000=                     

 التغیر في الرواتب المستحقة –التغیر في الرواتب المقدمة + الرواتب واألجور = مدفوعات الرواتب واألجور  .2

  س.ل 50000)  = 0( –) 10000 – 20000+ ( 40000=                           

 التغیر في الرواتب المستحقة –التغیر في الرواتب المقدمة + الضرائب العقاریة = الضرائب العقاریة  .3

 س.ل 10000) = 5000 - 15000( -) 0+ (  20000=                 

) 0(–) 0+ (15000= التغیر في الفوائد المستحقة   –التغیر في الفوائد المقدمة + الفوائد = الفوائد المدفوعة  .4

  س.ل 15000= 

 التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

  النقدیة من العمالءالمتحصالت     425000

  المدفوعات للموردین  395000  

  المدفوعات من الرواتب واألجور  50000  

  المدفوعات من الضرائب العقاریة  10000  

  المدفوعات من الفوائد  15000  )470000(

  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التشغیل    )45000(

  

ما هو وارد في المیزانیة نظرًا لعدم استكمال البیانات الخاصة بأنشطة  قد ال یتطابق رصید النقدیة مع: مالحظة

  .االستثمار والتمویل
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 العملیات المتعلقة باألصول الثابتة من شراء وبیع وكذلك من شراء  هي: التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

 :وبیع االستثمارات المالیة

 : المتحصالت والمدفوعات من بیع وشراء األصول  .أ 

رصید  –تكلفة األصول المباعة + رصید األصول الثابتة في نهایة الفترة = األصول الثابتة المشتراة  - 

 .األصول الثابتة في بدایة الفترة

رصید األصول  –األصول المشتراة + رصید األصول الثابتة في بدایة الفترة = األصول الثابتة المباعة  - 

 الثابتة في نهایة الفترة

األرباح أو الخسائر الناتجة ) ±( القیمة الدفتریة المتبقیة لألصل المباع= المتحصل من بیع األصول الثابتة  - 

 عن البیع

 :المتحصالت والمدفوعات من االستثمارات المالیة  .ب 

  أرباح أو خسائر بیع )  ±( القیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة = المتحصل من بیع االستثمارات المالیة

 االستثمارات المالیة

  القیمة الدفتریة لالستثمارات + رصید االستثمارات في نهایة الفترة = المدفوعات لشراء االستثمارات المالیة

 .رصید االستثمارات في بدایة الفترة –المباعة 

  تكلفة شراء + + یة الفترة رصید االستثمارات في بدا= القیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة المباعة

 .رصید االستثمارات في نهایة الفترة –االستثمارات الجدیدة

 :المتحصالت والمدفوعات عن القروض طویلة األجل الممنوحة للغیر  .ج 

  رصید قروض طویلة األجل ممنوحة للغیر نهایة الفترة ) = تدفق خارج(القروض الجدیدة الممنوحة +

 األجل الممنوحة للغیر في بدایة المدة. ط. لقروضرصید ا  –المتحصالت من القروض 

 القروض الجدیدة + رصید القروض طویلة األجل في بدایة الفترة )= تدفق داخل(المتحصالت من القروض

 .رصید القروض طویلة األجل في نهایة الفترة –

 األجل وحقوق تؤثر أنشطة التمویل على حسابات القروض طویلة : التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

 .األسهم واالحتیاطیات واألرباح: الملكیة

 :المتحصالت والمدفوعات عن القروض طویلة األجل من الغیر )1

  رصید القروض في  –القروض المسددة + رصید القروض في نهایة الفترة = النقدیة المحصلة من القروض

 بدایة الفترة

  رصید القروض في  –نقدیة المحصلة من القروض ال+ رصید القروض في بدایة الفترة = القروض المسددة

 نهایة الفترة
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 :المتحصالت والمدفوعات المتعلقة باألسهم )2

 –النقدیة المحصلة من إصدار األسهم + رأس المال في بدایة الفترة =رصید األسهم في آخر الفترة 

 تخفیضات رأس المال النقدیة

 :المدفوعات عن توزیع أرباح نقدیة )3

 .األرباح المحتجزة في نهایة الفترة –صافي الدخل + األرباح المحتجزة في بدایة الفترة = التوزیعات النقدیة 

  :ویمكن تصویر قائمة التدفق النقدي بالطریقة المباشرة كما یلي

  نموذج قائمة التدفقات النقدیة

  كلي  جزئي  البیان

      :التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة .1

      :التدفقات النقدیة الداخلة

   Xx  المبیعات النقدیة(المتحصل من العمالء

    Xx  المتحصل من بیع أوراق مالیة

  Xx  Xx  المتحصل من إیرادات أخرى

      :التدفقات النقدیة الخارجة) -(

    Xx  النقدیة المدفوعة للموردین

  Xx  (xx)  ....,أجور, مواد(مصروفات التشغیل النقدیة 

  xx    )1(التدفق النقدي من أنشطة التشغیلصافي 

      :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة .2

      :التدفقات النقدیة الداخلة

   Xx  األجل. ط.النقدیة المحصلة من بیع الموجودات 

      :التدفقات النقدیة الخارجة) -(

    (xx)  األجل. ط.النقدیة المدفوعة لشراء الموجودات 

  Xx    )2(النقدي من أنشطة االستثمارصافي التدفق 

      :التدفقات النقدیة من األ نشطة التمویلیة .3

      :التدفقات النقدیة الداخلة

   Xx  إصدار أسهم النقدیة المحصلة من

  Xx Xx  األجل. ط.دفع وقروض . أ النقدیة المحصلة من
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      :التدفقات النقدیة الخارجة) -(

   Xx  وسداد القروضالنقدیة المدفوعة لشراء سندات 

  Xx  (xx)  النقد المدفوع عن توزیع أرباح نقدیة

 Xx    )3(صافي التدفق النقدي من أنشطة التمویل

 Xx    )4)= (3+2+1(صافي التدفق النقدي خالل العام .4

  Xx    )5(رصید النقدیة في بدایة العام .5

  Xx    )5+  4(رصید النقدیة في نهایة العام .6

  

  31/12/2010المستخرجة من إحدى الشركات عن الفترة المنتهیة في فیما یلي البیانات : تمرین

  قائمة الدخل

  البیان  جزئي  كلي

  المبیعات  482800  

  إیرادات توزیعات من شركات أخرى  15300  

  إیرادات الفوائد الدائنة  20400  

  أرباح بیع أصول ثابتة  13600  

  إجمالي اإلیرادات    532100

  المباعةتكلفة البضاعة   255000  

  رواتب وأجور  95200  

  االهتالك السنوي  30600  

  مصروفات أخرى  28900  

  فوائد مدینة  27200  

  ضرائب مدفوعة  25500  

  إجمالي التكالیف    462400

  صافي الربح    69700
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  المیزانیة العمومیة

  الخصوم  31/12  1/1  األصول  31/12  1/1

  حقوق الملكیة  األصول الثابتة

  رأس المال  610300  438600  أصول ثابتة مختلفة  770100  372300

  أرباح محتجزة  187000  146200  إقراض طویل األجل  18700  ـــــــــــــــــ

  قروض طویلة األجل  272000  130900      

  الخصوم المتداولة  الموجودات المتداولة والجاهزة

  دائنون  154700  96900  النقدیة  37400  71400

  أجور مستحقة  6800  10200  الزبائن  158100  136000

  مصروفات   أخرى مستحقة  1700  5100  مخزون  229500  234600

        إیرادات فوائد مستحقة  5100  1700

        مصاریف أخرى مقدمة  13600  11900

827900  1232500    827900  1232500    

  :فإذا علمت أنه

 س.ل 91800باعت الشركة أصل قیمته الدفتریة المتبقیة  .1

 س.ل 520200اشترت الشركة أصول ثابتة خالل الفترة تكلفتها  .2

 س.ل 159800حصلت الشركة على قروض خالل الفترة قدرها  .3

 الزیادة في رأس المال ناتجة عن إصدار أسهم جدیدة .4

  .إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالطریقة المباشرة:  المطلوب

  : التشغیلالتدفقات النقدیة من أنشطة : أوًال :   الحل

 :التدفقات النقدیة الداخلة  .أ 

 560700=  22100 – 482800= المتحصل من العمالء  .1

 17000) = 1700 – 5100(– 0+  20400= إیرادات الفوائد  .2

 15300=  0 – 0+  15300= إیرادات توزیع األرباح من شركات أخرى  .3

 :التدفقات النقدیة الخارجة  .ب 

 192100)= 96900 - 154700( –) 234600 -229500+ ( 255000= المدفوع للموردین  .1
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 98600) = 10200 – 6800( – 0+  95200= رواتب وأجور  .2

 27200=  0 – 0+  27200= فوائد مدینة  .3

 25500=  0-  0+  25500= ضرائب مدفوعة  .4

 34000) = 5100 – 1700( –) 11900 – 13600+ (28900= مصروفات أخرى  .5

  :التدفقات من أنشطة االستثمار: ثانیًا 

 : المدفوعات  .أ 

  520200= مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

  18700= 0 – 0+ 18700= قروض طویلة األجل ممنوحة للغیر 

  105400=  13600 + 91800= المتحصالت من بیع أصول ثابتة :  المقبوضات  .ب 

  :التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل: ثالثاً 

 : المقبوضات  .أ 

    رصید األسهم في بدایة الفترة  - ة  رصید رأس المال في آخر الفتر = األسهم 

 610300 – 438600  =171700 

  159800= قروض طویلة األجل 

 :المدفوعات  .ب 

 :األجل من الغیر . ط. ق .1

 –األجل من الغیر خالل الفترة . ط. ق+ األجل في بدایة الفترة .ط .ق= أجل آخر الفترة . ط. ق

  .المسدد من القروض

  18700= 272000 - ) 159800+ 130900= (أي المسدد من القروض 

  أرباح محتجزة في نهایة الفترة –صافي الدخل + األرباح المحتجزة في بدایة الفترة = توزیعات األرباح النقدیة  .2

   =146200  +69700 – 187000 =28900  
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  قائمة التدفقات النقدیة

  البیان  جزئي  كلي

  :التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة    

  :التدفقات النقدیة الداخلة    

  المبیعات النقدیة(المتحصل من العمالء  460700  

  المتحصل من الفوائد  17000  

  المتحصل من توزیعات األرباح  15300  493000

  :التدفقات النقدیة الخارجة) -(    

  النقدیة المدفوعة للموردین  192100  

  الرواتب واألجور  98600  

  مصروفات أخرى  34000  

  فوائد مدفوعة  27200  

  الضرائب المدفوعة  25500  )377400(

  )1(صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغیل    115600

  :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة    

  :التدفقات النقدیة الداخلة    

  النقدیة المحصلة من بیع الموجودات الثابتة    105400

  :التدفقات النقدیة الخارجة) -(    

  النقدیة المدفوعة لشراء الموجودات الثابتة  520200  

  األجل ممنوحة للغیر. قروض ط  18700  )538900(

  )2(صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار    )433500(

  :التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة    

  :التدفقات النقدیة الداخلة    

  إصدار أسهم النقدیة المحصلة من  171700  

  األجل. ط.النقدیة المحصلة من قروض   159800  331500

  :التدفقات النقدیة الخارجة) -(    

  المسدد من القروض  18700  

  األرباح الموزعة  28900  )47600(
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  )3(صافي التدفق النقدي من أنشطة التمویل    283900

  )4)=(3+2+1(صافي التدفق النقدي خالل العام    )34000(

  )5(النقدیة في بدایة العامرصید      71400

  )5+  4(رصید النقدیة في نهایة العام    37400

  :)التعلیق(بیان الرأي

نالحظ أن الشركة حصلت على صافي تدفق نقدي موجب من أنشطة التشغیل هذا یعني أن عملیات  .1

 .التشغیل في الشركة مولدة للنقدیة والشركة قادرة على سداد التزاماتها القصیرة األجل

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار سالبة وهذا ناتج عن بیع جزء من األصول الثابتة وشراء جزء أكبر  .2

 من المباع وهذا یؤدي إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة وزیادة الربحیة لكن في المستقبل

ها لالكتتاب أما التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل فهي موجبة وهذا ناتج عن إصدار أسهم جدیدة وطرح .3

 .والحصول على قروض طویلة األجل

أن التغیر في النقدیة خالل الفترة سالب وناتج عن توسع الشركة في أصولها الثابتة  ولذلك من المهم : والنتیجة 

معرفة طبیعة هذه األصول فقد تتوسع الشركة في المباني اإلداریة واألثاث وغیرها والتي ال تعود بالنفع على 

  .المنشأة

  :الطریقة غیر المباشرة: ثانیاً 

تعتمد هذه الطریقة على تعدیل صافي الدخل المحسوب على أساس االستحقاق إلى األساس النقدي حیث توضح 

ویعتبر النقد األساسي لهذه الطریقة , الطریقة غیر المباشرة العالقة بین صافي الدخل والتدفقات النقدیة من التشغیل

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل كالمتحصالت من العمالء والمدفوعات للموردین  هو أنها ال تفصح عن تفاصیل

  .وغیر ذلك

ال یوجد اختالف في النتیجة النهائیة في ظل اتباع الطریقة المباشرة أو غیر المباشرة كما أن االختالف األساسي 

  .ة من أنشطة االستثمار والتمویلیقتصر على أنشطة التشغیل فقط وال یوجد أي اختالف في التدفقات النقدی

  :إجراءات إعداد قائمة التدفقات النقدیة وفقًا للطریقة غیر المباشرة
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ثم یتبع ذلك التعدیالت الالزمة ) : صافي الربح(تبدأ أنشطة التشغیل في قائمة التدفقات النقدیة بصافي الدخل  -

وتشمل التسویات التي یتم إدخالها على , ةمن خالل اإلضافات واالستبعادات لتحویل الدخل إلى تدفقات نقدی

 :صافي الدخل مایلي

یمثل اهتالك األصول الثابتة مصروفات غیر نقدیة تقتطع لمقابلة النقص الذي یطرأ على األصول : االهتالكات -

 .مرور الزمن لذلك یعاد إضافته إلى صافي الدخل إللغاء اثره أوالثابتة بسبب االستخدام أو التقادم 

تعالج أرباح وخسائر بیع األصول طویلة األجل مع صافي الدخل ألنها في : أرباح وخسائر بیع األصول الثابتة -

األصل تدخل ضمن أنشطة االستثمار ومن أجل تجنب االزدواجیة یتم إلغاء تأثیره على صافي الدخل باستبعاد 

 .مارات المالیة طویلة األجلاألرباح وٕاضافة الخسائر الناتجة عن بیع األصول الثابتة أو االستث

یتم تعدیل صافي الدخل بالتغیرات في األصول المتداولة  :التغیرات في األصول المتداولة والخصوم المتداولة - 

 :والخصوم المتداولة ویتم ذلك كما یلي

 وتطرح الزیادة في األصول المتداولة,  یضاف النقص في األصول المتداولة  .أ 

 ویطرح النقص في الخصوم المتداولة, داولةیضاف الزیادة في الخصوم المت  .ب 

  .ونتیجة للتسویات الثالث السابقة یتم التوصل إلى التدفق النقدي الناتجمن األنشطة التشغیلیة

  :قاعدة عامة

وٕاذا نقصت تحافظ على , ذا زادت تخالف طبیعتها أي تطرح من صافي الربحإ: األصول ذات طبیعة مدینة

  .ربحطبیعتها أي تضاف إلى صافي ال

وٕاذا نقصت تحافظ على , ذا زادت تخالف طبیعتها أي تضاف إلى صافي الربحإ: الخصوم ذات طبیعة دائنة

  .طبیعتها أي تطرح من صافي الربح

  .إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالطریقة المباشرة:  المطلوبوفق معطیات الحالة السابقة لكن : مثال

 :الحل

  قائمة التدفقات النقدیة

  البیان  جزئي  كلي

  صافي الدخل    69700

  التعدیالت    

  االهتالكات  30600  

  أرباح بیع أصول ثابتة  )13600(  



یاسین ایام. د             )2017/2018(  الرابعة السنة -المالي التحلیل مقرر            االقتصاد كلیة/ حماة جامعة            

 

55 
 

  التغیرات في األصول المتداولة    

  الزیادة في رصید الزبائن  )22100(  

  النقص في رصید المخزون  5100  

  الزیادة في رصید إیرادات الفوائد المستحقة  )3400(  

  في رصید المصروفات المقدمةالزیادة   )1700(  

  التغیرات في الخصوم المتداولة    

  زیادة في رصید الدائنین  57800  

  نقص في األجور المستحقة  )3400(  

  النقص في رصید المصروفات المستحقة  )3400(  

  إجمالي التعدیالت    45900

  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل    115600

  التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمارصافي     )433500(

  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل    283900

  صافي التغیر في النقدیة خالل الفترة    )34000(

  رصید النقدیة في بدایة الفترة    71400

  رصید النقدیة في نهایة الفترة    37400

  

  :تحلیل قائمة التدفقات النقدیة

قاعدة هامة لعدد من عملیات التحلیل التي تتناول هذه القائمة من أجل الحكم على األداء تشكل قائمة التدفقات 

المالي للمنشأة عامة، وعلى مدى كفایة التدفقات النقدیة الحتیاجات المنشأة من حیث الكم والنوع، إضافة للحكم على 

  .قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها

 :النقدیة التحلیل الرأسي لقائمة التدفقات .1

في تولید التدفقات النقدیة ) التشغیل، االستثمار، التمویل( مدى مساهمة النشاطات المختلفة من أجل بیان 

  .الداخلة أو في إحداث تدفقات نقدیة خارجة یمكن اللجوء إلى تحلیل قائمة التدفقات النقدیة تحلیًال رأسیاً 

الداخلة من جهة عن التدفقات النقدیة الخارجة من  التدفقات النقدیةویتم التحلیل الرأسي بالعمل أوًال على فصل 

جهة أخرى، ومن ثم یتم حساب الوزن النسبي للتدفقات الداخلة من كل نوع من األنشطة إلى مجموع التدفقات 

دیة الداخلة، والوزن النسبي للتدفقات النقدیة الخارجة من كل نوع من أنواع النشاط إلى مجموع التدفقات النق

  .الخارجة

  



یاسین ایام. د             )2017/2018(  الرابعة السنة -المالي التحلیل مقرر            االقتصاد كلیة/ حماة جامعة            

 

56 
 

 :تحلیل قائمة التدفقات النقدیة بواسطة النسب .2

تشكل التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل المؤشر األهم على مقدرة المنشأة على تسدید التزاماتها من جهة، 

ویعد تحلیل التدفقات النقدیة بواسطة النسب أسلوبًا . وعلى تنفیذ عملیات التوسع في المستقبل من جهة أخرى

ومن أهم النسب التي یمكن اشتقاقها من قائمة . مهمًا من أسالیب التحلیل وتقویم األداء في المنشآت االقتصادیة

  :التدفق النقدي النسب اآلتیة

 :القدرة على تسدید االلتزامات  - أ

=  القدرة على تسدید االلتزامات قصیرة األجل
 صافي  التدفق   النقدي   من عملیات  التشغیل

 االلتزامات قصیرةاألجل
، وكلما كانت نتیجة هذه النسبة  

أكبر كان ذلك دلیًال على توافر نقدیة أكثر لمواجهة االلتزامات قصیرة األجل، وتعد هذه النسبة مقیاسًا أكثر قوة 

  .لسیولة المنشأة من مقاییس السیولة النقدیة

= نسبة كفایة التدفقات النقدیة التشغیلیة 
ةالنقدی  الداخلة من عملیات  التشغیل اتالتدفق      

 التدفقات النقدیة الخارجة من عملیات التشغیل
، ویجب أن تكون هذه النسبة أكبر   

من واحد وٕاال فإن نتیجة أقل من واحد تعني أن صافي التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل سالب، وأن وضع 

ال یكفي لدفع النفقات الالزمة لهذه ) من عملیات التشغیل(ما یدخل إلیها من أموال نقدیة  المنشأة سيء لدرجة أن

  .أفضل كلما كانت نتیجة هذه النسبة أكبر وبالطبع فإن وضع المنشأة. العملیات

= القدرة على تسدید فوائد الدیون 
 صافي  التدفق   النقدي   من عملیات   التشغیل قبل   الفوائد  والضرائب

 الفوائد المدینة
النسبة عدد ، وتبین هذه 

  مرات تغطیة صافي التدفق النقدي التشغیلي للفوائد المدینة

 :معدل التدفق النقدي من عملیات التشغیل  - ب

=  بالنسبة للمبیعات - 
 صافي  التدفق   النقدي   من عملیات  التشغیل

 صافي المبیعات
، من المفید مقارنة هذه النسبة بنسبة صافي ربح التشغیل  

  .إلى صافي المبیعات وتحلیل الفرق بینهما وبیان أسبابه

= بالنسبة لصافي الربح - 
 صافي  التدفق   النقدي   من عملیات  التشغیل

 صافي الربح
، وتبین هذه النسبة مدى نجاح المنشأة في تولید  

  .رباح التي تحققهاتدفقات نقدیة صافیة مقارنة باأل

= بالنسبة لصافي التدفقات النقدیة  - 
 صافي  التدفق   النقدي   من عملیات  التشغیل

 صافي التدفقات النقدیة
، وبقصد بصافي التدفقات النقدیة مجموع  

ة ، ویعد ارتفاع هذه النسبة دلیًال على قدرة المنشأة على تحقیق التدفقات النقدیالتدفقات من األنشطة الثالثة

 .الالزمة من نشاطها الجاري االعتیادي
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 :حصة السهم وتغطیة توزیعات األرباح  - ت

=  حصة السهم من التدفقات النقدیة
 [صافي  التدفق   النقدي   من عملیات  التشغیل]� [ توزیعات األسهم الممتازة]

  عدد األسهم العادیة
  

= معدل تغطیة توزیعات األرباح 
 صافي  التدفق   النقدي   من عملیات  التشغیل

 توزیعات األرباح
  

ویشكل ارتفاع النسبتین السابقتین مؤشرًا على كفاءة المنشأة وقدرتها على تحقیق األرباح مقاسة هنا بالتدفق 

وتبین النسبة الثانیة كفایة صافي التدفق النقدي من . النقدي الصافي من عملیات التشغیل ولیس بصافي الربح

 .فع توزیعات األرباح على المساهمینعملیات التشغیل لد

 :القدرة على التوسع واإلنفاق االستثماري  - ث

= معدل تغطیة النفقات االستثماریة 
 صافي  التدفق   النقدي   من عملیات  التشغیل

 النفقات االستثماریة
، وتعد كفایة صافي التدفقات النقدیة من 

  .على قدرة المنشأة على التوسع والتحدیثعملیات التشغیل لتغطیة النفقات االستثماریة مؤشرًا 

  31/12/2012وفي  1/1/2012قدمت إلیك میزانیة إحدى الشركات لعامین متتالیین في : مثال

  2012لمیزانیة العمومیة لعام ا

  الخصوم  31/12  1/1  األصول  31/12  1/1

  رأس المال  95000  85000  صافي األصول الثابتة    118200  110600

  أرباح محتجزة  103600  87600  استثمارات في شركات أخرى  65000  ــــــــــــــــ

  قروض طویلة األجل  95000  46000  شهرة محل  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  15000

  دائنون  33600  31600  الزبائن  57100  47800

  مصروفات مستحقة  44300  36700  مخزون  69400  67200

  كوبونات مستحقة التوزیع  5000  6000  النقدیة  66800  52300

292900  376500     292900  376500    

  :فإذا علمت أن

 36600وفي نهایة الفترة  42800مجمع اهتالك األصول الثابتة في بدایة الفترة بلغ  .1

كما تم  5200بربح قدره  18700ومجمع اهتالكها  31500باعت الشركة خالل العام أصول ثابتة تكلفتها  .2

 إضافة أصول جدیدة في نفس العام 

 خفضت شهرة المحل من أرباح العام .3
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, 10000أصدرت الشركة أسهمًا جدیدة لزیادة رأسمالها كبدیل عن توزیع األرباح على المساهمین بمقدار  .4

 11000أرباح بمقدار وتم توزیع 

  : المطلوب

 تصویر حساب األصول الثابتة ومجمع اهتالكها  .أ 

 31/12/2012إعداد قائمة الموارد واالستخدامات عن الفترة المنتهیة في   .ب 

وصافي رأس المال العامل , حساب صافي رأس المال العامل وصافي رأس المال العامل الخاص  .ج 

 )باستخدام طریقة القسم العلوي(الخارجي

 .إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالطریقة غیر المباشرة  .د 

  :الحل

  التكلفة التاریخیة       31500: بیع األصول الثابتة .3

  االهتالك. م - )     18700(                     

  القیمة الدفتریة       12800                     

  أرباح بیع األصل+        5200                     

  ثمن بیع األصل       18000                      

  

  :قید البیع

  

18000  

18700  

  

31500  

5200  

  إلى المذكورین:                                من المذكورین

  األصل/ الصندوق                                حـ/ حـ

  أصلأرباح بیع / األصل                            حـ. أ. م/ حـ

  

  األصول الثابتة/ حـ

  أصل مباع             31500  1/1رصید              153400

  31/12رصید           154800  أصل جدید               32900

186300  186300  

تم إضافة مجمع االهتالك إلى صافي األصول الثابتة بدایة ونهایة الفترة بهدف الحصول على تكلفة : مالحظة

  .الجدیدة المشتراة األصول
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  مجمع اهتالك األصول الثابتة/ حـ

  قسط اهتالك             12500  31/12رصید              36600

  1/1رصید           42800  مجمع اهتالك               18700

55300  55300  

 

 الشهرة تخفیض+ زیادة رأس المال + أرباح موزعة + الزیادة في أرباح محتجزة = صافي الربح  .4

             =16000  +11000 +10000  +15000  =52000  

  قائمة الموارد المالیة واالستخدامات

  االستخدامات  المبلغ  الموارد  المبلغ

52000  

)5200(  

46800 

  صافي الربح

  أرباح بیع أصل ثابت) -(

صافي الربح الناتج عن العملیات  
 التشغیلیة

  شراء أصول  32900

  شراء استثمارات  65000  بیع أصول  18000

  أرباح موزعة    11000  اهتالكات  12500

التغیر في رأس المال العامل : الرصید   17400  األجل. ط. ق. زیادة   49000

  )زیادة(

  اإلجمالي  126300    126300

  

  110400) = 65000+ 118200(  –) 95000+ 103600+  95000= (صافي رأس المال العامل 

  15400) = 65000+ 118200( –) 103600+ 95000= (صافي رأس المال العامل الخاص 

  األجل. ط. ق 95000= 15400 – 110400= صافي رأس المال العامل الخارجي 
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  قائمة التدفقات النقدیة

  البیان  جزئي  كلي

  صافي الدخل    52000

  التعدیالت    

  االهتالكات  12500  

  أصول ثابتةأرباح بیع   )5200(  7300

  تخصم الزیادة في األصول المتداولة والنقص في االلتزامات المتداولة    

  الزیادة في رصید الزبائن  )9300(  

  الزیادة في رصید المخزون  )2200(  

  نقص في الكوبونات المستحقة  )1000(  )12500(

  یضاف النقص  في األصول المتداولة الزیادة في االلتزامات المتداولة    

  زیادة في رصید الدائنین  2000  

  زیادة في مصاریف المستحقة  7600  9600

  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل    56400

  التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار      

  بیع أصول ثابتة  18000  

  شراء أصول ثابتة  )32900(  

  شراء استثمارات  )65000(  

  النقدیة من أنشطة االستثمارصافي التدفقات     )79900(

  التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل       

  األجل. ط . ق. زیادة   49000  

  توزیع أرباح  )11000(  

  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل    38000

  )التغیر في النقدیة خالل الفترة( صافي التدفق     14500

  رصید النقدیة في بدایة الفترة    52300

  رصید النقدیة في نهایة الفترة    66800
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  31/12/2012وفي  31/12/20111قدمت إلیك میزانیة إحدى الشركات لعامین متتالیین في :  مثال

  لمیزانیة العمومیة ا

  الخصوم  2012  2011  األصول  2012  2011

سعر (رأس المال أسهم عادیة  3000000  2250000  أراضي  1500000  750000

  )س.ل 100السهم 

1125000  

)900000(  

562500  

 )495000(  

  اآلالت     

    أ آالت.م) -(

  احتیاطیات   1125000  750000

2250000  

)1125000(  

2250000 

)1237500(  

  مباني

  أ مباني. م

  أرباح مدورة  675000  600000

استثمارات   247500  420000

  طویلة األجل

  األجل. ط. قروض   225000  930000

  دائنون  517500  472500  مخزون  1200000  750000

  دفع. أ  352500  322500  ذمم مدینة  555000  525000

  مصاریف مستحقة  105000  75000  قبض. أ  495000  450000

        النقدیة  900000  1125000

مصاریف   22500  30000

  مدفوعة مقدماً 

      

5400000  6000000     5400000  6000000    

  :2012عام فإذا توافرت المعلومات التالیة عن 

 س نقداً .ل 88500بمبلغ  2012تم بیع نصف اآلالت الظاهرة في میزانیة عام  .1

 من القروض طویلة األجل نقداً  س.ل 705000قیمته  تم تسدید ما .2

 س من االستثمارات طویلة األجل نقدًا دون ربح أو خسارة.ل 172500تم بیع ما قیمته  .3

 نقداً س .ل 750000اشترت الشركة أراض جدیدة بمبلغ  .4

 س للسهم سددت نقداً .ل 100سهم جدید بقیمة  7500تمت زیادة رأس المال بإصدار  .5

 2012س نقدًا من أرباح عام .ل 193500وزعت الشركة على المساهمین مبلغ  .6

س،  .ل1800000س، وكان مجمل الربح .ل 6300000مبلغ  2012بلغت المبیعات الصافیة لعام  .7

 .س.ل 971625مبلغ ) وف االهتالكبما فیها مصر (والمصاریف التشغیلیة 
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 %20معدل ضریبة الدخل  .8

  %8، واآلالت %5المباني : معدل اهتالك األصول الثابتة .9

  : المطلوب

 وتحلیل هذه القائمة بأسلوب التحلیل الرأسي 31/12/2012إعداد قائمة الدخل في   .أ 

 إعداد قائمة التغیر في صافي رأس المال العامل  .ب 

 31/12/2012واالستخدامات عن الفترة المنتهیة في إعداد قائمة الموارد   .ج 

 .إعداد قائمة التدفقات النقدیة بالطریقة المباشرة  .د 

 .بالطریقة غیر المباشرةمن عملیات التشغیل قائمة التدفقات النقدیة الجزء الخاص بإعداد   .ه 

 .تحلیل قائمة التدفقات النقدیة تحلیًال رأسیًا، وبالنسب  .و 

  :الحل

 :مخصصات االهتالك -

  112500% = 5 × 2250000 :المباني 

 45000% = 8 × 562500: اآلالت 

       157500  

 :خسارة بیع اآلالت -

 صافي القیمة الدفتریة لآلالت المباعة= اهتالك آالت مباعة  –آالت مباعة 

 562500     - 450000     =112500  

  الربح أو الخسارة= القیمة الدفتریة  –ثمن البیع 

  وهي خسارة رأسمالیة) 24000=(  112500 - 88500

 :2012قائمة الدخل بنهایة   .أ 

 قائمة الدخل

  البیان  المبلغ  )التحلیل الرأسي(النسبة 

  المبیعات الصافیة  6300000  100%

  تكلفة البضاعة المباعة)-(  )4500000(  %)71.4(

  مجمل الربح  1800000  28.6%

  مصاریف التشغیل)-(  )971625(  %)15.4(
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  صافي ربح التشغیل    828375  13.2%

  خسارة بیع آالت) _(  24000  %)0.4(

  صافي الربح قبل الضریبة  804375  12.8%

  %20ضریبة   )160875(  2.6%

  صافي الربح  643500  10.2%

  

  :قائمة التغیر في صافي رأس المال العامل  .ب 

  األثر على صافي رأس المال العامل  سنوات الدراسة  البیان

  النقصان  الزیادة   2012  2011

          موجودات متداولة وجاهزة

    450000  120000 750000  المخزون السلعي

    30000  555000  525000  المدینون

  225000    900000 1125000  النقدیة

    45000  495000  450000  قبض. أ

  7500    22500 30000  مصروفات مقدمة

      3172500 2880000  المجموع

          الخصوم المتداولة

  45000    517500 472500  دائنون

  30000    352500 322500  أوراق دفع

  30000    105000 75000  مصاریف مستحقة

  337500  525000  975000 870000  المجموع

      2197500 2010000  صافي رأس المال العامل

  187500     187500  في رأس المال العاملالزیادة 

 

  :قائمة الموارد واالستخدامات  .ج 

  المالیة واالستخداماتقائمة الموارد 

  االستخدامات  المبلغ  الموارد  المبلغ

643500  

157500  

24000 
825000 

  بعد الضرائب صافي الربح

  مخصصات االهتالك)(+

  خسارة بیع آالت(+) 

صافي الربح الناتج عن العملیات 
 لتشغیلیة

  أرضشراء   750000
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  األجل. ط.تسدید قروض   705000  استثمارات طویلة األجلبیع   172500

  أرباح موزعة    193500  ثمن بیع اآلالت  88500

التغیر في رأس المال : الرصید   187500  رأس المالزیادة   750000

  )زیادة(العامل 

  اإلجمالي  1836000    1836000

  

  قائمة التدفقات النقدیة بالطریقة المباشرة  .د 

  : التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل: أوًال 

 :الداخلةالتدفقات النقدیة 

  قبض. زیادة أ –زیادة الذمم المدینة  –صافي المبیعات =  المتحصل من العمالء

  =6300000 – 30000  - 45000  =6225000  

 :التدفقات النقدیة الخارجة

  دفع. زیادة أ –زیادة الموردین  –زیادة المخزون + تكلفة المبیعات = المدفوع للموردین 

 =4500000  +450000 – 45000 – 30000 =4875000 

الزیادة في المصاریف  –نقص المصاریف المدفوعة مقدمًا  –مصاریف التشغیل = التشغیل مصروفات 

  مصروفات االهتالك -المستحق

  =971625 – 7500 – 30000  - 157500  =776625  

 160875= الضرائب 

  :التدفقات من أنشطة االستثمار: ثانیًا 

 : المدفوعات

  750000= مدفوعات لشراء أصول ثابتة 

  88500= المتحصالت من بیع أصول ثابتة :  المقبوضات

  172500= بیع استثمارات             

  :التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل: ثالثاً 
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 : المقبوضات

  750000= زیادة رأس المال 

 :المدفوعات

 705000= األجل من الغیر . ط. تسدید ق - 

  193500= توزیعات األرباح النقدیة 

  بالطریقة المباشرة ئمة التدفقات النقدیةقا

  البیان  جزئي  كلي

  :التدفقات النقدیة الناتجة عن األنشطة التشغیلیة    

  :التدفقات النقدیة الداخلة    

  المبیعات النقدیة(المتحصل من العمالء  6225000  6225000

  :التدفقات النقدیة الخارجة) -(    

  النقدیة المدفوعة للموردین  )4875000(  

  التشغیلمصروفات   )776625(  

  الضرائب المدفوعة  )160875(  )5812500 (

  )1(صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغیل    412500

  :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة    

  :التدفقات النقدیة الداخلة    

  آالتالنقدیة المحصلة من بیع   88500  

  النقدیة المحصلة من بیع استثمارات  172500  261000

  :التدفقات النقدیة الخارجة) -(    

  النقدیة المدفوعة لشراء الموجودات الثابتة  750000  )750000(

  )2(صافي التدفق النقدي من أنشطة االستثمار    )489000(

  :التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة    

  :النقدیة الداخلةالتدفقات     

  زیادة رأس المال  750000  750000

  :التدفقات النقدیة الخارجة) -(    

  المسدد من القروض  )705000(  

  األرباح الموزعة  )193500(  )898500(
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  )3(صافي التدفق النقدي من أنشطة التمویل    )148500(

  )4)=(3+2+1(صافي التدفق النقدي خالل العام    )225000(

  )5(رصید النقدیة في بدایة العام    1125000

  )5+  4(رصید النقدیة في نهایة العام    900000

 

 :الجزء الخاص بالتدفقات النقدیة من عملیات التشغیل بالطریقة غیر المباشرة  .ه 

  البیان  جزئي  كلي

  قبل الضرائب صافي الدخل    804375

  التعدیالت    

  االهتالكات  157500  

  بیع أصول ثابتة خسارة  24000  985875

  تخصم الزیادة في األصول المتداولة والنقص في االلتزامات المتداولة    

  الزیادة في رصید الزبائن  )30000(  

  الزیادة في رصید المخزون  )450000(  

  قبض. زیادة أ  )45000(   

  الضرائب المدفوعة  )160875(  )685875(

  في االلتزامات المتداولةیضاف النقص  في األصول المتداولة الزیادة     

  زیادة في رصید الدائنین  45000  

  دفع. زیادة أ  30000  

  زیادة في مصاریف المستحقة  30000  

  نقص مصاریف مدفوعة مقدماً   7500  112500 

  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل    412500
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 :التحلیل الرأسي: أوالً   .و 

   :التدفقات النقدیة الداخلة

  

  الوزن النسبي  المبلغ  نوع النشاط

  كلي  جزئي  كلي  جزئي

  :من عملیات التشغیل

  المتحصل من العمالء 

  ــــــــــــــــــــــ

6225000  

6225000    

86 %  

86 %  

  :من عملیات  االستثمار

  النقدیة المحصلة من بیع اآللة

  النقدیة المحصلة من بیع استثمارات

  ــــــــــــــــــــــــــ

88500  

172500  

261000    

1.5%  

2.5%  

4%  

  :من عملیات التمویل

  زیادة رأس المال

  ــــــــــــــــــــــــــ

750000   

750000    

10%  

10 %  

  %100  %100  7236000  7236000  المجوع

 

  :التدفقات النقدیة الخارجة

  الوزن النسبي  المبلغ  نوع النشاط

  كلي  جزئي  كلي  جزئي

  :من عملیات  التشغیل

  المدفوعة للموردینالنقدیة 

  مصروفات التشغیل

  الضرائب

  ــــــــــــــــــــــــــ

4875000  

776625  

160875  

5812500    

65%  

11%  

2%  

78%  

  :من عملیات االستثمار

  شراء أصول ثابتة

  ـــــــــــــــــ

750000  

750000    

10%  

10%  

  :من عملیات التمویل

  المسدد من القروض

  األرباح الموزعة

  ــــــــــــــــــــــــــ

705000  

193500   

 898500    

9%  

3%  

12% %  

  %100  %100  7461000  7461000  المجوع
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  :تحلیل قائمة التدفق النقدیة بواسطة النسب: ثانیاً 

=  القدرة على تسدید االلتزامات قصیرة األجل
������               

������   
أي أن قدرة المنشأة ضعیفة على % 0.42=  

  . سداد التزاماتها قصیرة األجل من عملیات التشغیل

= نسبة كفایة التدفقات النقدیة التشغیلیة 
�������           

�������           
تعني أن صافي  هذه النسبة أكبر من واحد 1.07=   

  .موجبةالتدفقات النقدیة من عملیات التشغیل 

 :لتدفق النقدي من عملیات التشغیلمعدل ا  -  ج

=  بالنسبة للمبیعات - 
������                 

�������   
   =70 %.  

= بالنسبة لصافي الربح - 
������                 

������   
صافي من  أقلإن صافي التدفق من عملیات التشغیل  64%=   

  .الربح

= النقدیة   بالنسبة لصافي التدفقات - 
         ������        

  ������   
ویعد ارتفاع هذه النسبة دلیًال على قدرة   1.83=   

 .المنشأة على تحقیق التدفقات النقدیة الالزمة من نشاطها الجاري االعتیادي

 :القدرة على التوسع واإلنفاق االستثماري  -  ح

= معدل تغطیة النفقات االستثماریة 
         ������        

  ������ 
وتعد كفایة صافي التدفقات النقدیة من .  0.55=  

  .عملیات التشغیل لتغطیة النفقات االستثماریة مؤشرًا على قدرة المنشأة على التوسع والتحدیث
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 لنسب المالیةا

.                            داء في المشاریع االقتصادیة وهي من أقدم أدوات التحلیل الماليللرقابة وتقییم األ ةتعد النسب من الوسائل األساسی

وهي توضح نصیب المقام من , هي العالقة بین متغیرین أحدهما البسط واآلخر المقام  :النسب المالیةتعریف 

ئم المالیة الختامیة أو غیرها من وحدات البسط ولذلك فإن النسب المالیة تستخرج من البنود المتناسقة في القوا

 .المصادر للوصول إلى دالالت معینة ومعاني

  : أهداف النسب المالیة

 إتاحة مؤشرات عامة لقیاس درجة نمو المشروع والكشف عن مواطن الضعف فیه .1

 توفیر البیانات الالزمة التخاذ القرارات ورسم السیاسات وٕاجراء المقارنات .2

 المقارنات بین المشروعات المتجانسةإتاحة الفرصة إلجراء  .3

تمكین أجهزة الرقابة الداخلیة والخارجیة بتوفیر المعلومات التحلیلیة لها للقیام بأعمالها بفاعلیة من  .4

خالل استخراج النسب المالیة المختلفة من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ومقارنة هذه النسب 

 .على تقییم األداء من خالل الرقابة على أعمال المشروع مر الذي یساعداأل, بالمعاییر الثابتة

  :أنواع النسب المالیة

  :دراسة وتحلیل الهیكل المالي للمنشأة وتقسم إلى: نسب الهیكل المالي: أوالً 

 :نسب التركیب الهیكلي للمشروع .1

 وتبین هذه النسب الوزن النوعي لعناصر الموجودات وتتألف من: نسب خاصة بطرف الموجودات: 

�
 الموجودات الثابتة

          إجمالي الموجودات 
�         ,�

 الموجودات المتداولة

          إجمالي الموجودات 
�      ,�

 الموجودات الجاهزة

          إجمالي الموجودات 
� 

هناك إن توزیع موجودات المشروع إلى ثابتة ومتداولة یرتبط بطبیعة النشاط االقتصادي الذي تمارسه المنشأة ولیس 

توزیع أمثل لموجودات المشروع إال أنه یمكننا القول بشكل عام أن نسبة الموجودات الثابتة إلى مجموع الموجودات 

كما یمكن االستفادة من استخدام النسب من , في المشروعات الصناعیة% 50المتداولة تتجاوز في أغلب األحیان 

  .ل في موجودات المشروعخالل مقارنتها مع سنوات سابقة ومعرفة التطور الحاص
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 نسب خاصة بطرف المطالیب:  

�
 األموال الخاصة

          إجمالي المطالیب 
�    ,�

 د  .ط  األجل

          إجمالي المطالیب 
�     ,�

 د  .ق  األجل

          إجمالي المطالیب 
� 

مقارنة هذه النسب موال من جهة ومن جهة أخرى یمكن تبین هذه النسب أهمیة ونسبة كل مصدر من مصادر األ

مع النسب الخاصة بطرف الموجودات للتعرف على التوازن المالي للمنشأة من حیث توزیع مصادر أموالها وطبیعة 

  .استخدامها

وتساعد إدارة المنشأة على دراسة كفاءة استثمار األموال الخاصة واألموال المستثمرة في : التمویلينسب الهیكل  .2

 :المشروع وهي

  الداخلي للموجودات الثابتة نسبة التمویل  =�
 األموال الخاصة

 صافي الموجودات الثابتة 
�     

وتبین هذه النسبة التمویل الداخلي للموجودات الثابتة وارتفاعها یشیر إلى مدى قدرة المنشأة على تمویل 

  :موجوداتها الثابتة من أموالها الخاصة وهذا یعني أنه إذا كانت النسبة

صافي رأس المال العامل الخاص موجب والموجودات الثابتة ممولة من األموال فإن ) 1(أكبر من   - 

 .الخاصة وهناك هامش أمان لدى المنشأة

أي الموجودات الثابتة ممولة بالكامل من األموال الخاصة وهناك هامش أمان لدى المنشأة ) 1(تساوي  - 

  .ق الحد األدنى للتوازن الماليیعادل القروض طویلة األجل وفي حال عدم وجودها فإن الشركة تحق

  .أي جزء من الموجودات الثابتة ممول من الدیون قصیرة األجل والدیون طویلة األجل) 1(أصغر من  - 

  نسبة التمویل الداخلي والخارجي للموجودات الثابتة =�
 األموال المستثمرة

 صافي الموجودات الثابتة 
� 

إلى تمویل القروض  باإلضافةاألموال الخاصة للمشروع  وتبین هذه النسبة تمویل الموجودات الثابتة من

  :فإذا كانت هذه النسبة, طویلة األجل لهذه الموجودات

فإن األموال المستثمرة تمول الموجودات الثابتة وجزءًا من الموجودات المتداولة والجاهزة ) 1(أكبر من   - 

  .وصافي رأس المال العامل موجب

  .قق الحد األدنى للتوازن الماليالشركة تح إنأي ) 1(تساوي   - 

أي جزء من الموجودات الثابتة ممول من الدیون قصیرة األجل وصافي رأس المال ) 1(أصغر من  - 

  .العامل سالب
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�= التمویل الخارجي للموجودات الثابتة   نسبة - 
 ق.ط.األجل

 صافي الموجودات الثابتة 
�    , 

  القروض الطویلة األجل وتبین هذه النسبة تمویل الموجودات الثابتة من

 نسب التمویل قصیر األجل: 

�= نسبة تمویل الموجودات المتداولة والجاهزة 
 ق. ق. األجل

 موجودات متداولة وجاهزة 
� 

ارتفاع هذه النسبة یعني أن جزءًا من الموجودات الثابتة ممول من الدیون قصیرة األجل وانخفاضها یشیر 

  .هناك عالقة عكسیة بین هذه النسبة وصافي رأس المال العامل إلى ارتفاع في رأس المال العامل أي أن

�= نسبة التمویل الدائم لصافي رأس المال العامل
 صافي رأس المال العامل

   صافي رأس المال العامل 
�  

ارتفاع هذه النسبة یشیر إلى ارتفاع تمویل الموجودات المتداولة والجاهزة من األموال المستثمرة وهذا وضع 

من الموجودات المتداولة % 30یعني أن % 30إذا كانت هذه النسبة تساوي : عكس صحیح مثالً جید، وال

ممولة من الدیون قصیرة األجل، أما إذا كانت تساوي الواحد % 70والجاهزة ممولة من األموال المستثمرة و

منطقي إال إذا كانت وهذا غیر (یعني أن جمیع الموجودات المتداولة والجاهزة ممولة من األموال المستثمرة 

 .المنشأة ببدایة نشاطها، وٕاذا كانت مساویة للصفر فیعني تحقیق قاعدة الحد األدنى للتوازن المالي

  نسبة المدیونیة الكاملة =�
 األموال الخاصة

  إجمالي دیون طویلة و قصیرة األجل  
�     

فإذا كانت هذه النسبة مساویة للواحد فهي وتشیر هذه النسبة إلى ارتباط المنشأة بالغیر من ناحیة المدیونیة 

 .أما إذا كانت أصغر من الواحد فهذا یدل على أن وضع المنشأة ضعیف ومرتبط بالغیر, مقبولة عموماً 

  األجل  طویلةنسبة المدیونیة =�
 األموال  الخاصة

   الدیون  طویلة األجل  
� 

ویجب أن ال تقل هذه النسبة عن , الخاصة وتظهر هذه النسبة العالقة بین الدیون طویلة األجل واألموال

وكلما كانت مرتفعة كلما كان هذا , أي یجب أال تكون الدیون طویلة األجل أكثر من األموال الخاصة) 1(

  .أفضل للمنشأة وللدائنین

  نسبة المدیونیة قصیرة األجل=�
 األموال الخاصة

   الدیون  قصیرة األجل  
ا كان أفضل للمنشأة كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلم ،�

 وللدائنین
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مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها المالیة دون التعرض ألي مشكلة أو أزمة مالیة وتتوقف  : نسب السیولة: ثانیاً 

ولها عدة . سیولة المنشأة على قدرتها على تحویل أصولها المتداولة إلى نقدیة وبالسرعة الممكنة أو بالوقت الالزم

  :مؤشرات

�= نسب التداول  .1
 الموجودات المتداولة والجاهزة

   الدیون قصیرة األجل  
وتظهر مدى تغطیة الموجودات المتداولة والجاهزة لدیون قصیرة ,   �

أي أن الموجودات المتداولة والجاهزة ضعف الدیون قصیرة  1إلى  2جل وتكون النسبة جیدة عندما تساوي األ

وقد یكون الحكم من خاللها , ورة واضحة عن سیولة الوحدة االقتصادیةاألجل غیر أن هذه النسبة ال تعطي ص

مضلًال في بعض األحیان فاختالف تشكیلة عناصر الموجودات المتداولة والجاهزة مع بقاء مجموعها ثابت في 

 :ةسیولة المشروع الحقیقیة دون أن یظهر ذلك في حساب نسبة التداول لذلك البد من اللجوء إلى النسبة التالی

�= نسبة السیولة السریعة  .2
یةدنق    الموجودات المتداولة والجاهزة �أصعبها تحوالً  إلى 

   الدیون قصیرة األجل  
ولكن الفكرة هنا ماهي الموجودات ,   �

 األصعب تحوًال إلى نقدیة؟

  )أوراق قبض غیر قابلة للخصم, أوراق مالیة غیر مسعرة في البورصة, المخزون( 

النسبة إلى إمكانیة سداد االلتزامات المتداولة من األصول السریعة دون اللجوء إلى المخزون في یشیر ارتفاع هذه 

  .ذلك

  :ب& قدمت إلیك البیانات التالیة عن المشروعین أ : مثال

  ب  أ  البیان

  30000  50000  المخزون

  30000  40000  أوراق قبض

  40000  10000  النقدیة

  100000  100000 المجموع

وذلك  ,حساب نسبة التداول لكل من المشروعین ونسبة السیولة السریعة وٕابداء الرأي في سیولة كل منها: المطلوب

  .50000بفرض أن المطالیب المتداولة لكل منها بلغت 

  : الحل
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= نسبة التداول للمشروع 
 الموجودات المتداولة والجاهزة

   الدیون قصیرة األجل  
  

) = أ(نسبة التداول للمشروع 
��� 

  ��   
    =2  

) = ب(نسبة التداول للمشروع 
��� 

  ��   
    =2  

= نسبة التداول السریعة 
یةدنق    الموجودات المتداولة والجاهزة �أصعبها تحوالً  إلى 

   الدیون قصیرة األجل  
  

) = أ(نسبة التداول السریعة للمشروع 
������ 

  ��   
  =1  

) = ب(نسبة التداول السریعة للمشروع 
������ 

  ��   
  =1.4  

 .مع العلم أن المشروع ب یتمتع بسیولة أكبر 2نالحظ أن نسبة السیولة لكال المشروعین واحدة وهي 

وتعبر عن مدى جاهزیة المشروع النقدیة لسداد التزاماته الفوریة علمًا أن الدیون قصیرة : نسبة الجاهزیة النقدیة .3

�=   یلي األجل ال تستحق في وقت واحد وتكون النسبة كما
 الموجودات  الجاهزة   وشبه الجاهزة

   الدیون قصیرة األجل  
وتعرف الموجودات ,    �

شبه الجاهزة بأنها الموجودات التي یمكن تحویلها إلى نقدیة حین الحاجة وتتمثل باألوراق المالیة المسعرة في 

 .البورصة وأوراق القبض القابلة للخصم

  :نسب الربحیة: ثالثاً 

�= على حقوق الملكیة  معدل العائد .1
     صافي الربح بعد الضریبة

       متوسط حقوق الملكیة  
تقیس هذه النسبة معدل ربحیة المشروع ,     �

الستثمار أمواله الخاصة ویفضل البعض أخذ متوسط األموال الخاصة نظرًا ألن الربح هو نتیجة نشاط المشروع 

 ).بدایة ونهایة المدة(بین فترتین 

�= متوسط حقوق الملكیة 
     حقوق الملكیة أول المدة�حقوق الملكیة آخر المدة 

   �    
�   

  .وتهدف هذه النسبة إلى قیاس معدل ربحیة المشروع الستثمار أمواله الخاصة

�= معدل العائد على رأس المال المستثمر  .2
         صافي الربح بعد الضرائب� فوائد.د.ط. األجل 

    متوسط رأس المال المستثمر  
�  , 

 .معدل الفائدة السنوي × متوسط القروض طویلة األجل = متوسط فوائد الدیون طویلة األجل 
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  :2013, 2012قدمت إلیك البیانات التالیة إلحدى الشركات عن عامي : مثال

  31/12/2013  31/12/2012  البیان

  400000  300000  رأس المال

  120000  100000  االحتیاطي العام

  80000  40000  أرباح مرحلة

  160000  100000  قروض طویلة األجل

  760000  540000  المجموع

  .على المساهمین 80000مبلغ  2013وزعت الشركة في نهایة عام  - :إذا علمت أن

 . سنویاً % 5نسبة الفوائد على القروض طویلة األجل  - 

  .على رأس المال المستثمرحساب معدل العائد على حقوق الملكیة ومعدل العائد : المطلوب

  :الحل

=معدل العائد على حقوق الملكیة    
     صافي الربح بعد الضریبة

       حقوق الملكیة  
    =

������

  ������
وهو یعبر عن ربحیة   0.428=    

  :حیث أنه تم حساب, المشروع من استثمار أمواله الخاصة

  أرباح موزعة+ غیر أرباح مرحلة ت+ عام.أ . تغیر+ تغیر رأس المال = صافي الربح  

              =100000  +20000  +40000 +80000  =240000  

  متوسط حقوق الملكیة =
 (�������������������)�(�������������)

   �    
   =560000  

= معدل العائد على رأس المال المستثمر  - 
         صافي الربح بعد الضرائب�فوائد.د.ط. األجل 

    متوسط رأس المال المستثمر  
   = 

   ����  �������               

        ������    
 وتعبر هذه النسبة عن ربحیة المشروع من استثمار أمواله 0.35=  

  :حیث تم حساب             

 األجل . ط. فوائد د =
   ������  �������               

        �    
 س.ل %6500 =  5 ×  

  متوسط رأس المال المستثمر =
   �����  ��������������

        �    
 س.ل 690000=  
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ولغایة  1/1لقد تم إضافة األرباح الموزعة على حقوق الملكیة ألن صافي الربح المتولد هو عن الفترة من : مالحظة

 ).لربح بالكاملیجب إضافة صافي ا(وذلك لمعرفة معدل العائد على حقوق الملكیة بشكل صحیح  31/12

�= ربحیة المبیعات  .3
     صافي الربح بعد الضریبة

 صافي المبیعات  
وتهدف هذه النسبة إلى قیاس مدى ربحیة اللیرة الواحدة من ,   �

 .ویشیر ارتفاع هذه النسبة إلى أن األداء العام جید في مجمل أنشطة المنشأة, المبیعات

�= نسبة الربح الموزع إلى متوسط حقوق الملكیة  .4
     األرباح الموزعة

 متوسط حقوق الملكیة  
� 

�= نسبة الربح الموزع إلى صافي الربح  .5
     األرباح الموزعة

  صافي الربح بعدالضریبة  
�   , 

  .وهي مهمة للمساهمین والمستثمرین وذلك لمعرفة حجم األرباح الموزعة من الربح المحقق 

إن دراسة كفاءة الوحدات االقتصادیة في إدارة المخزون وسیاسات االئتمان وكفاءة   :نسب معدل الدوران: رابعاً 

  :استخدام رأس المال المستثمر

�= معدل دوران المخزون  .1
     تكلفة المبیعات

  متوسط المخزون    
وتحسب فترة التخزین , عدد مرات حركة المخزون خالل العام,   �

 =�
       ��� یوماً 

 معدل دوران المخزون 
�  

وكلما قلت فترة التخزین كلما , یوم 36.5مرات سنویًا یعني أن فترة التخزین  10إذا كان معدل دوران المخزون 

 .األمر الذي یؤدي الرتفاع سیولة المنشأة والعكس صحیح. كان معدل دوران المخزون أسرع

�= معدل دوران أوراق القبض  .2
         المبیعات اآلجلة   

  أوراق القبض    
= وتحسب فترة التحصیل ألوراق القبض ,   �

�
       ��� یوماً 

 معدل دوران أوراق القبض 
� 

�= معدل دوران الزبائن  .3
       المبیعات اآلجلة

    الزبائن    
�= وتحسب فترة التحصیل ,   �

       ��� یوماً 

 معدل دوران   الزبائن 
� 

  .كان معدل دوران الزبائن أكثر مما ینعكس إیجابًا على سیولة المشروعكلما قلت فترة التحصیل كلما 

�= معدل دوران الموردین  .4
       المشتریات اآلجلة  

    الموردین    
�= وتحسب فترة السداد ,   �

       ��� یوماً 

 معدل دوران   الموردین 
� 

ى مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها ویمكن مقارنة معدل دوران الموردین مع معدل دوران الزبائن للتعرف عل

وكلما كانت فترة التحصیل أقل من فترة السداد كان التأثیر إیجابیًا على سیولة المشروع ومقدرته على سداد 

  .التزاماته قصیرة األجل
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�= معدل دوران أوراق الدفع  .5
       المشتریات اآلجلة  

    أوراق الدفع    
�= وتحسب فترة السداد ,   �

ماً یو   ���       

 معدل دوران   أوراق الدفع 
كلما , �

 .انخفضت هذه النسبة كانت أفضل للمنشأة

�= معدل دوران إجمالي األصول  .6
     صافي المبیعات

إجمالي األصول    
�= متداولة.أ.د.م,�

     صافي المبیعات

صافي األصول المتداولة و الجاهزة    
. د.م, �

�= ثابتة.أ
     صافي المبیعات

صافي األصول الثابتة   
� 

 .ارتفاع هذه النسب مؤشر ایجابي وجید على كفاءة إدارة المنشأة ألصولها 

�= معدل دوران حقوق الملكیة .7
     صافي المبیعات

متوسط حقوق الملكیة    
تظهر هذه النسبة مساهمة كل لیرة واحدة من حقوق , �

حیث ال بد من دراسة ربحیة , أرباح المنشأة لكن ارتفاعها ال یعني بالضرورة زیادة, الملكیة في المبیعات

وال یمكن الحكم على ). قد یكون تحقیق قدر أكبر من المبیعات على حساب معدل الربحیة(األموال المستثمرة 

 .هذه النسبة إال بعد مقارنتها مع بیانات سنوات أخرى أو مؤشرات معیاریة

�=معدل دوران رأس المال  .8
     صافي المبیعات

متوسط  رأس المال    
, تظهر مساهمة كل لیرة واحدة من رأس المال في المبیعات, �

 .وارتفاعها مؤشر ایجابي 

  : نسب ومؤشرات األسواق المالیة: خامساً 

�= مؤشر نسبة عائد السهم  .1
 نصیب السهم من الربح الموزع  

    سعر السهم    
ویفید في معرفة األرباح الخاصة بالسهم الواحد ,  �

األرباح لتقدیر قیمة السهم السوقیة في البورصة وتحسب هذه النسبة عن طریق قسمة نصیب وتستخدم هذه 

 .في الیوم السابق) سعر اإلقفال(السهم الواحد من األرباح الموزعة على سعر السهم في البورصة 

�= مؤشر ربحیة السهم الواحد  .2
 صافي الربح بعد   الضریبة  

      عدد األسهم المكتتب بها    
  : تقسم هذه النسبة إلى و . �

  ربحیة السهم من األرباح الموزعة =�
 صافي الربح الموزع  

      عدد األسهم المكتتب بها    
� 

  ربحیة السهم من األرباح غیر الموزعة=�
 صافي الربح  غیر الموزع  

      عدد األسهم المكتتب بها    
�   

�= مؤشر مضاعف سعر السهم  .3
        سعر إقفال السهم في نهایة السنة  

      الربح النقدي الموزع للسهم    
 مرات= .......  �

�= معدل دوران األسهم  .4
  كمیة األسهم   المتداولة  

      عدد األسهم المكتتب بها    
كلما قل معدل دوران السهم فإن ذلك یدل على ,   �

 :االحتماالت التالیة
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 .أرباحًا عالیة في الوقت الراهناحتفاظ المساهمین باألسهم بفرض أن الشركة تحقق   - أ

أو أن السعر السوقي للسهم أقل من القیمة الدفتریة وكما أن ارتفاع هذا المعدل یدل على ارتفاع   - ب

 .المضاربة على هذه األسهم

�= لفترة االقتناء ) العائد(الربح .5
    (سعر بیع السهم�سعر شراء السهم)�الربح الذي حصل علیه  

        سعر شراء السهم    
وتعبر هذه النسبة عن ,    �

الربح الحقیقي الذي یحصل علیه حامل السهم الذي احتفظ بسهمه لمدة زمنیة محددة محصورة بین تاریخ شراء 

 .السهم وتاریخ بیعه

  ):المبالغ باآلالف(أكمل المیزانیة التالیة: مثال

  )المبالغ باآلالف( 31/12/2012المیزانیة في 

  رأس المال  30000  الثابتةاألصول   ...........

  األرباح المحتجزة  10000  المخزون السلعي  ..........

  طویلة األجل% 60دیون منها   .........  المدینون  ...........

      النقدیة  ...........

..........    ...........    

  : إذا علمت أن

 مرة 1.25= السیولة السریعة نسبة  -                    0.75= حقوق الملكیة /الدیون  - 

 یوم 73= متوسط فترة التحصیل  -                   1.5=     معدل دوران األصول  - 

  من المبیعات آجلة%  60 -مرات                    7= معدل دوران المخزون  - 

  :الحل

 30000% = 75 × 40000= حقوق الملكیة  ×% 75=  أي الدیون%  75= حقوق الملكیة / الدیون  

 الدیون موزعة :  

 18000% = 60 ×30000= األجل . ط. د - 

 12000% = 40 × 30000= الجل . ق. د - 

  األجل. ق. د/  ])أصعبها تحویًال إلى نقدیة(مخزون –متداولة وجاهزة . م[ =نسبة السیولة السریعة 

  12000)/ مخزون –متداولة . م= (  1.25                     
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  15000=  1.25 × 12000)= مخزون - متداولة.م(األصول السائلة : أي                     

  70000/صافي المبیعات =  1.5: اجمالي األصول أي/صافي المبیعات= معدل دوران األصول 

  42000= نقدي % 40و, 63000= آجل % 60فیها  105000=  1.5 ×70000= صافي المبیعات 

  المخزون/ 105000=  7: المخزون أي/ المبیعات  =معدل دوران المخزون 

15000=  105000/7= المخزون                                 

  مرات 5=  365/73= معدل دوران المدینین : معدل دوران المدینین أي/365= متوسط فترة التحصیل 

  12600= 63000/5 =المدینین : أي. المدینین/ صافي المبیعات اآلجلة= معدل دوران المدینین 

  2500=  12500 – 15000= مدینین  –أصول سائلة = النقدیة 

  األصول المتداولة والجاهزة –اجمالي األصول = األصول الثابتة 

                 =70000 –  )12500  +2500 +15000= (40000  

                              المیزانیة                                                               

أصول          40000

  ثابتة

  رأس المال     30000

  أرباح محتجزة     10000  المخزون        15000

  األجل. ط. د      18000  المدینون      12500

  األجل. ق. د     12000  النقدیة        2500

70000  70000  
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  دیبونتتحلیل الربحیة باستخدام نموذج 

DuPont Analysis  

  

باالنتشار كأداة تحلیلیة مساعدة ویظهر هذا األسلوب ) األمریكیة دیبونتقامت بتطویره شركة ( هذا األسلوب  بدأ

في تحدید  دیبونتمع نسب الهامش لتحدید ربحیة األصول حیث یساعد تحلیل ) الدوران(كیفیة تفاعل نسب النشاط 

نوع من الترابط بین المتغیرات المالیة المؤثرة في نسبة معدل العائد على حق الملكیة وذلك من خالل تأثیرها على 

  .كل من صافي الربح بعد الفائدة والضریبة وعلى حق الملكیة

ح إلى حق التي تؤثر في نسبة صافي الربومن خالل ربط هذه النسب مع بعضها نحصل على مجموعة من العوامل 

ونجد من هذا التحلیل المركب أن معدل العائد على حقوق الملكیة . رف بالعائد على حقوق الملكیةالملكیة أو ما یع

ماهو إال محصلة االسهامات المختلفة للموجودات في تحقیق الربح حیث تتوقف مساهمة الموجودات على ثالثة 

  :عوامل وهي

 صافي الربح .1

 )الرافعة المالیة(وجودات نسبة تغطیة حق الملكیة للم .2

 )معدل الدوران( إنتاجیة الموجودات  .3

الموجودات الثابتة، المتداولة، ( نالحظ أن النسب الخاصة بالرافعة هي التي تظهر العالقة بین الموجودات ككل 

  .مع حق الملكیة) الذمم، المخزون، النقدیة

ققة من استخدام الوحدة النقدیة الواحدة المستثمرة في كما نالحظ استخدام نسب النشاط لقیاس مقدار المبیعات المتح

  كل موجود من الموجودات، فالقیمة المرتفعة تعكس الزیادة في المبیعات عن كل وحدة نقدیة مستثمرة في الموجودات

ل ذلك في تولید الربح ، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما د موجوداتهاوتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام 

  .  على كفاءة المنشأة في استغالل أصولها
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في بیان أسباب االرتفاع أو االنخفاض  (Du Pont System of Financial Analysis) بونتوتستخدم معادلة دی

 الموجودات والرافعة المالیةحیث تربط بین نسبتي العائد على المبیعات ومعدل دوران  حقوق الملكیةفي العائد على 

في طریقه لتحلیل أكبر قدر من بنود قائمتي الدخل والمیزانیة لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تالفیها مستقبًال أو أوجه 

 .التفوق لمحاولة تعزیزها

  :في التحلیل المركب على معدل العائد على حقوق الملكیة أو األموال الخاصة دیبونتیعتمد نموذج 

�=  معدل العائد على حقوق الملكیة  
     صافي الربح بعد الضریبة

       متوسط حقوق الملكیة  
�  

تشیر إلى معدل العائد على حقوق الملكیة، ولكن أراد  دیبونتأن جمیع نتائج النسب في نموذج حیث نالحظ 

  :النموذج أن یحلل هذه العائدیة، واعتبرها أنها تتولد وتتأثر بما یلي

 ربحیة المبیعات 

 الرافعة المالیة 

  ران الموجوداتدو . 

   :على الشكل التالي دیبونتوبالتالي وضع نموذج 

  دوران الموجودات ×الرافعة المالیة  ×ربحیة المبیعات 

  :وتم اشتقاق النسب المركبة على النحو التالي

= مساهمة الموجودات الثابتة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الموجودات الثابتة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الموجودات الثابتة  
  

= مساهمة الموجودات المتداولة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الموجودات المتداولة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الموجودات المتداولة  
  

= مساهمة المخزون السلعي 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     المخزون السلعي    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       المخزون السلعي  
  

= مساهمة الذمم  المدینة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الذمم المدینة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الذمم المدینة  
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= مساهمة النقدیة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

       النقدیة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

         النقدیة  
  

= مساهمة هامش الربح والموجودات :  وتكافئ هذه النسب
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الموجودات      

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الموجودات    
  

=   أما مساهمة الرفع المالي 
     الموجودات      

       حق الملكیة  
 ×

     صافي الربح    

 الموجودات  
  

  العائد على حقوق الملكیة= وهذه النسب 

  :$االمریكیة  دیبونتقدمت الیك البیانات التالیة عن شركة  :مثال

  المبلغ  البیان   المبلغ  البیان 

  250000  النقدیة  525000  صافي الربح

  750000  المخزون السلعي  5250000  الموجودات

  3200000  حقوق الملكیة  3500000  الموجودات الثابتة

  400000  الذمم المدینة  1750000  الموجودات المتداولة

      6500000  المبیعات

  :المطلوب

 دیبونتتحلیل ربحیة المشروع باستخدام نموذج  - 

 معرفة نقاط الضعف والقوة وفق البیانات السابقة ومقارنتها مع المعیار الصناعي - 

المعیار الصناعي هو عبارة عن معاییر أمریكیة وضع على أساس دراسات أجریت على مجموعة من : مالحظة

  .الشركات االمیركیة

  :الحل

 :الماليمساهمة الرفع  .1

على الملكیة ولتوضیح ذلك نستخدم النسبتین التالیتین وهما الربح على الرافعة المالیة في قیاس العائد تستخدم 

  )مجموع الموجودات على حق الملكیة(مجموع الموجودات والرافعة المالیة 
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=   مساهمة الرفع المالي  
     الموجودات      

       حق الملكیة  
 ×

     صافي الربح    

 الموجودات  
     =

      �������     

  ������� 
 ×

    ������       

  ������� 
   

                       =1.64 × 10 = %16.4 %  

  %10.9% =  7.27 × 1.5= المعیار الصناعي 

أن نسبة الموجودات إلى حق الملكیة في الشركة أكبر من المعیار الصناعي أي أن ربحیة الوحدة  بالمقارنة نجد

  .النقدیة أكبر من ربحیة الوحدة في القطاع الصناعي

كما نالحظ أن هذا االرتفاع یعود إلى زیادة نسبة الرافعة المالیة ممثلة بمجموع الموجودات إلى حق الملكیة حیث 

أي أن نسبة الرافعة كان لها  في تعویض االرتفاع الضئیل في معدل العائد على الموجودات ساهم هذا االرتفاع

دور كبیر في رفع معدل العائد على حق الملكیة، وبالتالي فإنه یمكن القول بأن المستثمرین سیكونون راضین 

  .عن أداء اإلدارة بشكل عام

 :نسب مختلفة هيیمكن تحلیل معدل العائد على حق الملكیة إلى ثالث : معدل العائد على حق الملكیة  .2

، وذلك )إنتاجیة الموجودات(نسبة الموجودات إلى حق الملكیة، نسبة ربحیة المبیعات، معدل دوران الموجودات 

  :بالشكل التالي

=  معدل العائد على حق الملكیة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الموجودات      

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الموجودات    
  

                         =8 %× 1.64 × 1.23  =16.4%  

  %10.9=  1.3 × 1.5 ×%  5.5= المعیار الصناعي          

الموجودات شرط بقاء أن یكون بزیادة المبیعات مع ثبات حجم الموجودات أو بتخفیض ولتحسین معدل العائد یمكن 

كما تستطیع الشركة زیادة الربح من خالل الرقابة الدقیقة على . المبیعات ثابتة دون تغییر أو بتحسین معدل الدوران

  .التكالیف

من التحلیل السابق یظهر لنا أن الزیادة في الربحیة هو بسبب ارتفاع معدل الدوران ولكن بتحلیل مكونات الموجودات 

  .ى مستوى إنتاجیة كل منها داخل المنشأة وتحدید العامل األكثر تأثیرًا في الربحیةیمكن التعرف عل
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 :مساهمة الموجودات الثابتة في الربحیة .3

تحلیل معدل العائد على حق الملكیة إلى ثالث نسب هي ربحیة المبیعات ونسبة لتحدید ذلك ال بد من 

  )إنتاجیة الموجودات(للموجودات الثابتة الموجودات الثابتة إلى حق الملكیة ومعدل الدوران 

= مساهمة الموجودات الثابتة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الموجودات الثابتة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الموجودات الثابتة  
  

                         =8 %× 1.09 × 1.85  =16.4%  

  %10.9=  1.4 × 1.42 ×%  5.5= المعیار الصناعي          

مرتفع أما نسبة الرافعة ممثلة بالموجودات ) إنتاجیة الموجودات الثابتة(نالحظ أن معدل دوران الموجودات الثابتة 

في  الثابتة إلى حق الملكیة منخفضة عن المعیار الصناعي، ولذلك نستنتج أن درجة استغالل الموجودات الثابتة

  .تولید المبیعات قد اتصفت بالتحسن، وهي التي تساهم في تحقیق الربح أكثر من الرافعة المالیة

  :مساهمة الموجودات المتداولة في الربحیة .4

= معدل العائد على حق الملكیة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الموجودات المتداولة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الموجودات المتداولة  
  

                                =8% × 0.54 × 3.71  =16.4%  

  %10.9=  3.43 × 0.58 ×% 5.5= المعیار الصناعي             

ان الرافعة المالیة متساویة تقریبًا مع المعیار أما إنتاجیة الموجودات المتداولة فمرتفعة وعي التي تزید في  نالحظ 

  .معدل العائد على حقوق الملكیة

بفرض (وهنا یتم تحلیل مساهمة فقرات عناصر الموجودات المتداولة للوقوف عند كل فقرة ومعرفة مدى مساهمتها 

  ):أن المبیعات آجلة

= مة المخزون السلعي مساه
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     المخزون السلعي    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       المخزون السلعي  
  

                       =8 %× 0.23 × 8.6   =16.4%  

  %10.9=  7.95 × 0.25 ×% 5.5= المعیار الصناعي     



یاسین ایام. د             )2017/2018(  الرابعة السنة -المالي التحلیل مقرر            االقتصاد كلیة/ حماة جامعة            

 

84 
 

= مساهمة الذمم  المدینة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

     الذمم المدینة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

       الذمم المدینة  
  

                      =8 %× 0.12 × 16.25   =16.4%  

  %10.9=   11 × 0.18 ×% 5.5= المعیار الصناعي     

= مساهمة النقدیة 
     صافي الربح    

 المبیعات  
 × 

       النقدیة    

       حق الملكیة  
 ×

       المبیعات    

         النقدیة  
  

                      =8 %× 0.078 × 26   =16.4%  

  %10.9=  11.59 × 0.17 ×% 5.5= المعیار الصناعي     

أن معدل دوران المخزون السلعي والذمم مرتفع مقارنة مع المعیار الصناعي حیث بلغ معدل دوران المخزون  نالحظ

  .، وهذا االرتفاع أدى إلى ارتفاع ربحیة الشركة وتعویض االنخفاض في الرافعة المالیة16، والذمم 8

معیار صناعي، مما یشیر إلى حالة  11.5مقارنة مع  26أما معدل النقدیة فهو مرتفع ارتفاع شدید حیث وصل إلى 

استخدام فعال للنقدیة في العملیات التشغیلیة إال أنه یعطي داللة إلى تعرض المنشأة إلى نقص السیولة ویمكن 

  .خالل نسب السیولة أي یجب على اإلدارة االنتباه إلى النقدیة كي ال تقع في عسر ماليالتحقق منها من 
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  المالي مؤشرات التنبؤ بالفشل

  

فكان االهتمام , لقد وجه الباحثون اهتمامهم بدراسة ظاهرة إفالس المنشآت وتعثرها لما لذلك من آثار على االقتصاد

بدراسة هذه الظاهرة من منطلق معرفة أسبابها والعوامل المؤثرة فیها من أجل التنبؤ بحدوثها واقتراح الحلول المناسبة 

, لذلك ظهرت العدید من المفاهیم التي تحاول وصف الوضع المالي للمنشآت, اإلفالسإلیقاف التدهور المالي وعدم 

  :فكان ال بد من التمییز بین مفاهیم بعض المصطلحات قبل البدء بعرض مؤشرات التنبؤ بالفشل المالي

 ي تواریخ هو الموقف التي تعجز فیه إدارة المنشأة من مواجهة االلتزامات المستحقة علیها ف: مفهوم اإلعسار

 .استحقاقها رغم زیادة موجوداتها المتداولة على مطلوباتها المتداولة

ویعبر هذا النوع عادة عن ما یعرف بأزمة السیولة داخل المنشأة وهي من الحاالت المؤقتة أي أن إدارة المنشأة 

ع بموجبها زیادة من خالل سیاستها التي تستطی) اإلعسار الفني(تستطیع التخلص من هذا النوع من اإلعسار 

بمعنى آخر أنه لو أعطیت اإلدارة فرصة , رصید النقدیة لمستوى یمكنها من تسدید االلتزامات المستحقة علیها

إضافیة فإنها تستطیع تحویل موجوداتها المتداولة أو شبه الجاهزة مثل الذمم المدینة وأوراق القبض القابلة 

ولكن إذا ما تكرر , ن هذا العسر وهذا الفشل ال یشكل خطرًا حقیقیاً للخصم إلى نقدیة تمكنها من التسدید لذلك فإ

صولها على تسهیالت ائتمانیة جدیدة مما یؤدي إلعسار  فإنه یؤدي إلى فقدان المنشأة لسمعتها وٕالى عدم ح

  . حقیقي

لرغم من أن هو تلك الحالة التي تكون فیها المنشأة غیر قادرة على سداد التزاماتها با: العسر المالي الفني

بمعنى أنه ینشأ العسر المالي الفني عندما تمر المنشأة بأزمة سیولة , إجمالي الموجودات أكبر من المطالیب

حادة تتعلق بتولید التدفق النقدي الموجب من نشاطها إال أنها تملك فرصة لتجاوز األزمة دون الوقوع في حالة 

  وغیره...م أوراق قبضاإلفالس وذلك من خالل بیع جزء من المخزون أو خص

هو تلك الحالة التي تكون فیها المنشأة غیر قادرة على سداد التزاماتها بسبب أن : العسر المالي الحقیقي

المطالیب المتداولة أكبر من إجمالي الموجودات المتداولة والجاهزة لدیها أي أن جزء من الموجودات الثابتة 

أي أن المنشأة ستعلن اإلفالس إذ أنها . یوجد هامش أمان للمنشأةممول من المطالیب المتداولة وبالتالي ال 

  .عاجزة عن سداد الدیون باإلضافة إلى تراكم الخسائر التي تؤدي بالطبع إلى إفالسها
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 حیث أن النجاح , مصطلح الفشل لإلشارة إلى لحظة انتهاء حیاة المنشأة بإشهار إفالسها یستخدم :مفهوم الفشل

فإذا كان نجاح المنشأة یرتبط بالحاالت التي یتناسب , حصیلة األداء في المنشأة االقتصادیةوالفشل هما  نتائج ل

فإن الفشل إنما یرتبط بالحاالت التي ال یتناسب فیها العائد المتحقق , فیها العائد المحقق مع استثمارات المنشأة

في تغطیة كل التكالیف ومن ضمنها بمعنى آخر إن الفشل یتحقق عندما تعجز عوائد المنشأة , مع استثماراته

تكلفة تمویل رأس المال أو أنه یعني عدم قدرة اإلدارة على تحقیق عائد على رأس المال المستثمر یتناسب 

 .والمخاطر المتوقعة لتلك االستثمارات

 المنشأةالقضائي التي تتعرض لها  اإلفالسیشیر هذا المفهوم من الناحیة القانونیة إلى حالة : مفهوم اإلفالس 

بحیث یتم إشهار إفالسها وبحكم من المحكمة المختصة , كنتیجة لتوقفها عن سداد دیونها في موعد استحقاقها

 .بغرض تصفیتها وبیعها تمهیدًا لسداد دیونها

 یوجد العدید من النماذج التنبؤیة للفشل باالعتماد على النسب المالیة إما بشكل منفرد أو  :نماذج التنبؤ بالفشل

  : وسیتم دراسة النماذج اآلتیة منها, عةمجتم

 :(Altman &McCough Model)نموذج ألتمان وماكوج  .1

 1974وقد وضع هذا النموذج عام , وهو من أكثر النماذج شیوعًا في التنبؤ بالفشل في منشآت األعمال

المالیة للمنشآت في نسبة مالیة مستخرجة من القوائم  22فقد اختبر ألتمان . ویعرف بنموذج التحلیل الممیز

وكانت هذه النسب مرتبطة بدراسة وتقییم السیولة وتقییم الربحیة والنشاط , السنة األولى قبل الفشل واالفالس

منشأة  33وكانت عینة الدراسة , ومدى اعتماد المنشأة على مصادر التمویل الخارجیة في تمویل عملیاتها

نسبة مالیة فقد تم ترجیح واختیار خمس نسب  22ن خالل منشأة فاشلة روعي فیها التماثل م 33ناجحة و 

  :مالیة اعتبرت وفقًا لوجهة نظره أفضل النسب الممیزة لألداء والتي یمكن أن تنبئ بالفشل وهي

            نسبة صافي رأس المال العامل إلى مجموع الموجوداتX1 

                    نسبة األرباح المحتجزة إلى مجموع الموجوداتX2 

    نسبة صافي الربح قبل الفائدة والضریبة إلى مجموع الموجوداتX3 

        نسبة القیمة السوقیة لرأس المال إلى القیمة الدفتریة للدیونX4 

                   نسبة صافي المبیعات إللى مجموع الموجوداتX5 
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وقد استطاع ألتمان باستخدام أسلوب التحلیل التمییزي اإلحصائي أن یضع نموذجا كمیًا یعطي امكانیة التنبؤ      

  :وفق المعادلة التالیة, )Z- score(بالفشل في حال تطبیقه سماه           

Z=1.2 X1+ 1.4 X2+ 3.3 X3+ 0.6 X4+ 0.999 X5  

  Z= 0.012 X1+ 0.014 X2+ 0.033 X3+ 0.006 X4+ 0.010 X5 أو 

  .فهي النسب المالیة أعاله المستخدمة في النموذج X2حتى   X1عن مؤشر الفشل أما المتغیرات   Zحیث تعبر 

  :وقد توصل ألتمان إلى تحدید المعاییر اآلتیة عن توقعات نموذج للفشل عند تطبیقه كما یلي

شأة ال یتوقع منها مواجهة الفشل ألنها فإن هذه المن, نقطة 2.99في المنشأة عن ) Z- score(إذا زادت قیمة  )1

 .تتسم بأداء جید وبالتالي تكون بعیدة عن احتماالت الفشل

فإن هذه المنشأة ال یتوقع منها مواجهة الفشل ألنها , نقطة 1.18في المنشأة عن ) Z- score(إذا قلت قیمة   )2

 ةتتسم بأداء ضعیف ومتدهور ومؤهلة أكثر من غیرها لتعرضها للفشل والتصفی

فإنه من الصعوبة الحكم على أداء هذه المنشأة , نقطة 2.99 - 1.18مقدار مابین ) Z- score(إذا بلغت قیمة  )3

 .ویكون من الصعوبة التنبؤ باحتماالت فشلها أو عدم احتمال ذلك

وكانت جیدة في , أجرى ألتمان اختبار لهذا النموذج على عینات من المنشآت ولمدة خمس سنوات قبل اإلفالس

وفي السنة , %72وفي السنة الثانیة بنسبة , %95السنة األولى قبل اإلفالس حیث تمكن النموذج من التنبؤ بفشل 

  .في السنة الخامسة وقبل الفشل واإلفالس% 36و, في السنة الرابعة% 29و , %48الثالثة

  :على النحو التالي) ص(و ) س(قدمت الیك المعلومات التالیة عن المنشأتین  :مثال

  المنشأة ص  المنشاة س  لنسبةا

X1 44%  22%  

X2 43%  7%  

X3 30%  5%  

X4 68%  120%  

X5 3.5   1.25مرة  

  .تقییم وضع المنشأتین وفق نموذج ألتمان وماكوج في ضوء البیانات السابقة: المطلوب
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  : الحل

Z= 0.012 X1+ 0.014 X2+ 0.032 X3+ 0.006 X4+ 0.010 X5  

  :المنشأة س

    Z= 1.2( 44%)+ 1.4 (43%)+ 3.3 (30%)+ 0.6(68%)+ 0.999 (3.5)= 5.9945نقطة

    Z= 0.012( 44)+ 0.014 (43)+ 0.032 (30)+ 0.006 (68)+ 0.010 (3.5)= 5.9945نقطة

  :المنشأة ص

    Z= 1.2( 20%)+ 1.4 (7%)+ 3.3 (5%)+ 0.6(120%)+ 0.999 (1.25)= 2.471نقطة

    Z= 0.012( 20)+ 0.014 (7)+ 0.032 (5)+ 0.006 (120)+ 0.010 (1.25)= 2. 471نقطة 

ص یظهر أن المنشأة س خارج إطار احتماالت الفشل في المدى & لكل من س  Zمن خالل المقارنة بین قیمة 

في  Zفي حین تشیر قیمة , نقطة) 2.99(المنظور وذلك بالمقارنة مع القیمة المحددة التي وضعها ألتمان والتي هي 

وهذا یعني أن , نقطة أن المنشأة وضعها صعب حیث أن احتماالت الفشل لها قائمة 2.471المنشأة ص والبالغة 

 X1حیث أن السیولة جیدة وفقًا للمتغیرین , شكل األداء اإلداري في المنشأة س یتسم بالقدرة على مواجهة المتغیرات

& X4 أضف إلى ذلك أن , تعسر في تسدید ما علیها من التزاملتمما یعني أن االدارة بعیدة عن أي احتمال في ال

مما یشیر إلى كفاءة األداء في استخدام األموال المتاحة وفي تولید النقدیة , أداء الربحیة كان في وضع جید

  .واألرباح

نقطة وبالتالي من الصعب الحكم على أداء هذه المنشأة  2.99- 1.18تقع مابین  Zأما المنشأة ص فنجد أن قیمة 

  .بالفشل أو التنبؤ به

  ):المبالغ باآلالف(على النحو التالي) س(قدمت الیك المعلومات التالیة عن المنشأ :مثال

  المبلغ  البیان

  1000  مجموع الموجودات

  600 )الدیون(مجموع االلتزامات 

  300 زةاألرباح المحتج
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  350 صافي الربح التشغیلي

  700 القیمة السوقیة لألسهم

  800 األصول المتداولة

  500 االلتزامات المتداولة

  2400 المبیعات

  .تقییم وضع المنشأة وفق نموذج ألتمان وماكوج في ضوء البیانات السابقة: المطلوب

  : الحل 

Z= 0.012 (300/1000)+ 0.014 (300/1000)+ 0.032 (350/1000)+ 0.006 (700/600)+ 

0.010(2400/1000)  

Z= 0.05034 ×100=5.034  

  .وبالتالي المنشأة قادرة على االستثمار وال یتوقع تعرضها للفشل 2.99أكبر من   Zنجد أن قیمة 

  :Argentiنموذج أرجنتي  .2

وقد سمي هذا النموذج بنموذج , یركز هذا النموذج على المتغیرات أو العوامل الوصفیة أو النوعیة دون الكمیة    

فیعتمد على فكرة أنه یعطي أهمیة بالغة للقرارات اإلداریة ونواحي الضعف أو القصور في , الخطأ اإلداري المتعدد

داري كنظام الرقابة الداخلیة والنظم المحاسبیة المستخدمة في جوانب التنظیم خصوصًا بالنسبة للنظامین المالي واال

  .المنشأة

إن أهم ما یركز علیه النموذج هو أنه إذا كانت اإلدارة ضعیفة األداء فإنها ستهمل النظام المحاسبي ولن تستجیب 

  :للتغییر كما أنها سترتكب أحد األخطاء التالیة

 التوسع في العمل )1

 دخول مشاریع غیر ناجحة )2

 االعتماد على مصادر تمویل خارجي )3
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وما یهتم به النموذج ویعطیه عنایة خاصة هو ما یعرف بإجراءات المحاسبة اإلبداعیة والتي قد تلجأ إلیها إدارة 

المنشآت الفاشلة في سیاق سعیها نحو تحسین صورتها سواء من حیث الربحیة أو المركز المالي وذلك في إطار 

  .المتعارف علیه في عالم األعم

وعمومًا یمكن حصر المتغیرات األساسیة لهذا النموذج والتي تعد العوامل الرئیسیة لفشل المنشآت بعد تحلیلها إلى 

  :عناصرها الفرعیة كما یلي

  العناصر الفرعیة  المظاهر الرئیسة للفشل

 بیروقراطیة اإلدارة )1  قصور تنظیمي. 1

 تدني الكفاءة لدى اإلدارة التنظیمیة )2

 لدى اإلدارة المالیةتدني الكفاءة  )3

 خلل في نظام الرقابة الداخلیة )4

 خلل في النظام المحاسبي بشكل عام )5

 خلل في نظام التعیین والترفیع والتدریب )6

 تدهور معنویات العاملین )7

  ارتفاع معدل دوران الموظفین )8

 تزاید مضطرد في حجم الدیون )1  الحالة المالیة. 2

 تدهور مستمر في وضع السیولة )2

  العتماد على التمویل الخارجيتزاید مضطر في ا )3

میل مفرط من اإلدارة نحو اللجوء إلى إجراءات . 3

  المحاسبة اإلبداعیة

 تزاید ملحوظ نحو تغییر السیاسات المحاسبیة )1

تدني مستوى االفصاح المتوفر في البیانات  )2

 المالیة

 تأخرفي إصدار ونشر البیانات المالیة )3

 تغییر مستمر لمدقق الحسابات )4

  التحفظات الواردة في تقریر المدققكثرة  )5

مع اإلشارة إلى , وعند تطبیق هذا النموذج یعطى وزن نسبي لكل متغیر من المتغیرات الفرعیة والمحددة لنوع األداء

وحجم ونوع موجوداتها , أن الوزن المعطى لكل متغیر یختلف وفقًا لقطاع المنشأة ونوع النشاط والظروف المحیطة بها

  ...وخبرتها السابقة وغیرها من العواملوعمرها 
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 : Kidaنموذج كایدا  .1

  Kidaومن خالله اعتمد, 1980وقد تم التوصل الیه في عام , یعتبر من النماذج الكمیة المهمة للتنبؤ بالفشل

  :على خمس نسب مالیة تشمل كل جوانب األداء التشغیلي لمنشأة األعمال وهي

        نسبة صافي الربح بعد الفائدة والضریبة إلى مجموع الموجوداتX1 

     نسبة إجمالي حقوق الملكیة إلى إجمالي الدیون                  X2 

                        نسبة األصول السائلة إلى المطلوبات المتداولةX3 

                            نسبة المبیعات إلى الموجودات           X4 

                                 نسبة النقدیة إلى إجمالي الموجوداتX 5 

  :من صیاغة نموذجه اآلتي للتنبؤ بالفشل وهو  Kidaوبناء على هذه النسب تمكن 

Z= 1.042 X1+ 0.42 X2- 0.461 X3- 0.463 X4+ 0.271 X5  

مقدار سالب وتنعدم إذا   Zووفق هذا النموذج فإن احتماالت الفشل التي تتعرض لها منشأة األعمال إذا كانت قیمة 

قبل سنة من % 90وقد اتسم هذا النموذج بقدرة تنبؤیة عالیة الحتماالت الفشل تصل إلى , كانت القیمة موجبة

  حدوث الفشل

  :على النحو التالي) ص(و ) س(تین قدمت الیك المعلومات التالیة عن المنشأ :مثال

  المنشأة ص  المنشاة س  النسبة وفق نموذج كایدا

X1 3%  38%  

X2 30%  88%  

X3 1.5 مرة 0.5  مرة  

X4 1.4 مرة 1  مرة  

X5  4%  15 %  

  :الحل

  :للمنشأة س

     Z= 1.042 (0.03)+ 0.42 (0.3) - 0.461 (1.5) - 0.463 (1.4)+ 0.271( 0.04)= (1.172)نقطة
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  :للمنشأة ص

   Z= 1.042 (0.38)+ 0.42 (0.88) - 0.461 (0.5 ) - 0.463 (1)+ 0.271 (0.15) = 0.112نقطة

للمنشأة س ذات القیمة السالبة فإن المنشأة ص ال یتوقع  Zفي المنشأة ص موجبة قیاسًا بقیمة   Zبما أن قیمة 

عكس المنشأة س التي یتصف أدائها , اتهاتعرضها للفشل في ضوء مستوى أدائها الحالي وسالمة سیاساتها وقرار 

  .بالضعف ومن المحتمل تعرضها للفشل

  ):المبالغ باآلالف(على النحو التالي) س(قدمت الیك المعلومات التالیة عن المنشأ :مثال

  المبلغ  البیان

  3000  مجموع الموجودات

  1000 مجموع الدیون طویلة األجل

  4000 المبیعات

  800 األصول النقدیة

  1000 االلتزامات المتداولة

  1000 حقوق الملكیة

  150 صافي الربح بعد الضریبة

  .في ضوء البیانات السابقة كایداتقییم وضع المنشأة وفق نموذج : المطلوب

  : الحل 

Z= 1.042 (150/3000)+ 0.42 (1000/2000) - 0.461 (800/1000) - 0.463 (4000/3000)+ 

0.271(800/3000)=( 0.652)  

  .سالبة Zنجد بحسب هذا النموذج أن المنشأة موضوع الدراسة تقع تحت احتماالت فشل مرتفعة نتیجة أن قیمة  
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  حلیل العالقة بین التكلفة والحجم والربحت

 تحلیل التعادل

المنشأة وخاصة في غایة األهمیة التخاذ القرارات في ) تحلیل التعادل(تعد دراسة العالقة بین التكلفة والحجم والربح 

تلك المتعلقة بتخطیط المبیعات واألرباح وتحدید اآلثار المترتبة على السیاسات المتبعة وفي االختیار بین البدائل 

  .ووسیلة من وسائل التخطیط والرقابة

  :نقطة التعادل: أوالً 

أي ان صافي الربح أو الخسارة عندها یساوي ( هي النقطة التي یتساوى عندها هامش الربح مع التكالیف الثابتة   

وبالتالي فإن تحلیل التعادل یساعد في اإلجابة عن كثیر من التساؤالت التي تتعلق باإلنتاج والمبیعات ). الصفر

الفصل بین األنواع المختلفة للتكلفة وتصنیفها حسب عالقتها  ویحتاج تحلیل التعادل إلى, واألرباح واتخاذ القرارات

  :بحجم النشاط حیث تصنف إلى

في حدود مدى ) اإلنتاج(هي التكالیف التي ال تتغیر باإلجمال مع التغیرات في حجم النشاط : التكالیف الثابتة .1

كلما زاد حجم اإلنتاج والعكس إنتاجي معین وبالتالي فإن متوسط تكلفة الوحدة من التكالیف الثابتة ینخفض 

  .صحیح

هي التكالیف التي تتغیر إجماًال مع التغیرات في حجم النشاط بنسبة ثابتة أي أن إجمالي : التكالیف المتغیرة .2

  .أي تنعدم هذه التكالیف بتوقف النشاط, التكالیف المتغیرة هو الذي یتغیر أما التكلفة المتغیرة للوحدة فهي ثابتة

هي التكالیف التي تتغیر باإلجمال مع التغیرات في حجم ): شبه متغیرة أو شبه ثابتة( لطةالتكالیف المخت .3

بینما متوسط تكلفة الوحدة منها یتناقص مع تزاید حجم اإلنتاج وال تنعدم هذه , اإلنتاج ولكن بنسبة مختلفة

 .التكالیف بتوقف النشاط
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 :تحدید نقطة التعادل

. ت+ متغیر . ت= التكالیف الكلیة = اإلیرادات الكلیة : ( عندما تحقق المعادلةتكون المنشاة في حالة التعادل 

والتكالیف المتغیر تساوي كمیة , سعر البیع× ) حجم النشاط(وبما أن اإلیرادات تساوي  كمیة المبیعات, )ثابتة

  :أي أن المعادلة السابقة. متغیرة للوحدة. ت× المبیعات 

  )متغیرة للوحدة. ت× حجم النشاط + (التكالیف الثابتة = سعر بیع الوحدة × حجم النشاط 

= نقطة التعادل بالكمیة 
التكالیف الثابتة

سعر بیع الوحدة�التكلفة المتغیرة للوحدة
  =

التكالیف الثابتة

      هامش  الربح للوحدة
  

=  نقطة التعادل بالقیمة
التكالیف الثابتة

ت.م. للوحدة

سعر بیع الوحدة
     �   �  

   =
التكالیف الثابتة

    نسبة  هامش  الربح  
  سعر بیع الوحدة×نقطة التعادل بالكمیة = 

س وأن .ل 100وحدة وسعر البیع للوحدة  25000بفرض أن حجم إنتاج ومبیعات إحدى المنشآت بلغت : مثال

نقطة التعادل احسب . س.ل 450000س وأن التكالیف الثابتة للمنشأة تبلغ .ل 70التكلفة المتغیرة للوحدة تبلغ 

  .بالكمیة والقیمة

=نقطة التعادل بالكمیة 
التكالیف الثابتة

      هامش  الربح للوحدة
   =

������  

���  ���      
  وحدة 15000=  

  س. ل 1500000=  100×  15000= نقطة التعادل بالقیمة 

=   أو
التكالیف الثابتة

      نسبة هامش  الربح  
  =

������ 

    %��           
  س. ل 1500000=  

  :قائمة الدخل للمنشأة

 البیان المبلغ

 100×25000المبیعات  2500000

 70× 25000التكلفة المتغیرة للمبیعات ) - ( )1750000(

 )هامش الربح(هامش المساهمة  750000

 التكالیف الثابتة) - ( )450000(

 صافي الربح 300000
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  :هامش األمان: ثانیاً 

الزیادة في حجم المبیعات المخططة أو الفعلیة عن حجم مبیعات التعادل وهو یشیر إلى : یقصد بهامش األمان

مقدار االنخفاض الذي یمكن أن یحدث في المبیعات قبل أن تبدأ الشركة في تحقیق الخسائر ویحسب هامش األمان 

  :كما یلي

  التعادلحجم مبیعات  –) المخططة(حجم المبیعات الفعلیة = هامش األمان بالكمیة 

  قیمة مبیعات التعادل –) المخططة(قیمة المبیعات الفعلیة = هامش األمان بالقیمة 

= نسبة هامش األمان 
هامش األمان

المبیعات االجمالیة
  

  :تطبیق الحالة السابقة

  وحدة10000=  15000 – 25000= هامش األمان بالكمیة 

 س.ل 10000000=  1500000 – 2500000= هامش األمان بالقیمة 

 %40=  100× 10000/25000= نسبة هامش األمان بالكمیة 

 %40=  100× 1000000/2500000= نسبة هامش األمان بالقیمة 

قبل % 40س أو بنسبة .ل1000000وحدة أو بقیمة  10000یمكن تخفیض حجم اإلنتاج بمقدار  :یعني ذلك أن  

  ,لیف المتغیرة والتكالیف الثابتةأن تبدأ الشركة بتحقیق خسائر بافتراض ثبات سعر البیع والتكا

  ):المستهدفالتشغیلي نقطة الربح (تخطیط الربح والمبیعات: ثالثاً 

حیث , تسعى الشركات إلى تحقیق حجم مبیعات یزید قدر اإلمكان عن نقطة التعادل لكي تحقق الربح المخطط 

  .یمكن االستفادة من تحلیل التعادل بالتخطیط لألرباح في الفترة القصیرة األجل

التشغیلي ربح للیف الثابتة ویزید لتحقیق صافي اإذا حولت المنشأة تحقیق هامش ربح إجمالي یكفي لتغطیة التكا

  :والقیمة كما یلي) الكمیة(المستهدف وفق الحجمالتشغیلي یتم استنتاج معادلة الربح , المستهدف
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=  بالكمیة مبیعات الربح المستهدفنقطة 
التكالیف  الثابتة�صافي الربح  التشغیلي المستهدف 

سعر بیع الوحدة�التكلفة المتغیرة للوحدة
  =

التكالیف  الثابتة�صافي الربح  التشغیلي المستهدف 

      هامش  الربح للوحدة
  

=  لقیمةباالمستهدف  مبیعات الربحنقطة 
التكالیف الثابتة�صافي الربح التشغیلي   المستهدف

ت.م. للوحدة

سعر بیع الوحدة
     �   �  

  =
التكالیف الثابتة�صافي الربح  التشغیلي المستهدف 

  نسبة هامش الربح
 

  :مثال

متغیرة . ت 630,  س سعر بیع الوحدة.ل 900: بفرض أن إحدى المنشآت تنتج وتبیع منتجها وفق البیانات التالیة

  :المطلوب, التكالیف الثابتة 1350000, للوحدة

 احسب نقطة التعادل لهذه الشركة بالكمیة والقیمة .1

 540000ما هو حجم وقیمة المبیعات الالزمة لتحقیق ربح صافي مستهدف قدره  .2

 وحدة 8000ما هو صافي الربح المتحقق من إنتاج وبیع  .3

 س للوحدة. ل 70بین أثر زیادة التكلفة المتغیرة للوحدة على مبیعات التعادل بفرض أنها زادت بمقدار  .4

سیؤدي % 10وحدة وأن مدیر المبیعات یرى تخفیض سعر البیع بنسبة  8000بفرض أن الشركة تبیع حالیًا  .5

 هل توافق على هذا الرأي ولماذا؟%. 25سبة إلى زیادة المبیعات بن

 وحدة 8000احسب هامش األمان بالحجم والقیمة وما هي نسبة هامش أألمان عند مبیعات  .6

  :الحل

 : مبیعات التعادل     .1

=نقطة التعادل بالكمیة 
التكالیف الثابتة

      هامش  الربح للوحدة
   =

�������  

����  ���      
  وحدة 5000=  

  س. ل 4500000=  900×  5000= نقطة التعادل بالقیمة 

 =أو
التكالیف الثابتة

      نسبة هامش  الربح  
  =

������� 

    %��           
  س. ل 4500000=  

 مبیعات الربح المستهدف .2

=  = بالكمیة  مبیعات الربح المستهدفنقطة 
 ������    ��������   

���    
  وحدة 7000=   
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=   = بالقیمة المستهدف  لربحمبیعات انقطة 
 ������    �  �������

% ��      
 س.ل 6300000=  

 :الربح المستهدف .3

8000   =
   ��������صافي الربح المستهدف 

���           
  س.ل 810000= صافي الربح المستهدف                 

ذلك إلى انخفاض هامش الربح بمقدار في حال زیادة التكلفة المتغیرة سیزید حجم مبیعات التعادل وسیؤدي  .4

 الزیادة

 200=  70 - 270= هامش الربح الجدید               

= نقطة التعادل بالكمیة  
�������  

����  ���      
  وحدة 6750=  

  س. ل 6075000=  900×  6750= نقطة التعادل بالقیمة 

           :انخفاض سعر البیع سیؤدي إلى انخفاض هامش الربح بنفس النسبة .5

 630 – 810= هامش الربح المتوقع              810%) = 10 ×900( – 900= سعر البیع الجدید 

 =180  

  وحدة            10000% = 125 × 8000= المبیعات المتوقعة 

  1800000=  180 × 10000= اجمالي هامش الربح المتوقع 

  )2160000= ( 270 × 8000= هامش الربح الحالي ) -(

  )360000= (مقدار االنخفاض في هامش الربح 

لذلك ال ننصح الشركة باألخذ بهذا  360000إن التعدیالت ستؤدي إلى انخفاض هامش الربح بمقدار 

 .الرأي

 وحدة 3000=  5000 – 8000= هامش األمان بالكمیة .6

  س.ل 2700000=  4500000 –) 900×8000= (هامش األمان بالقیمة

  %37.5=  100 × 2700000/7200000=  100× 3000/8000= نسبة هامش األمان 

قبل % 37.5أو بنسبة  2700000وحدة أو بقیمة  3000أي أنه بإمكان الشركة تخفیض إنتاجها بمقدار 

  .أن تبدأ بتحقیق الخسائر
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 : أثر ضرائب الدخل : رابعاً 

إن ضرائب الدخل تستقطع جزءًا كبیرًا من األرباح المحققة ویجب أن تؤخذ بعین االعتبار عند تخطیط األرباح  

صافي الربح (وبین صافي الربح بعد الضرائب) الربح التشغیلي( ولذلك یجب التمییز بین صافي الربح قبل الضریبة 

  )المستهدف

  الضریبة –ف الربح التشغیلي المستهد= صافي الربح المستهدف 

 –1(×الربح التشغیلي المستهدف )= نسبة الضریبة×الربح التشغیلي المستهدف( –الربح التشغیلي المستهدف=  

  )           نسبة الضریبة

= الربح التشغیلي المستهدف             
   صافي الربح المستهدف

      � � نسبة الضریبة  
  :وبالتالي       

= بالكمیة    المستهدفمبیعات الربح نقطة 
التكالیف  الثابتة�الربح التشغیلي المستهدف 

      هامش  الربح للوحدة
  

=     بالقیمةالمستهدف  مبیعات الربحنقطة 
التكالیف الثابتة�الربح التشغیلي المستهدف 

  نسبة هامش الربح
 

وٕاجمالي التكالیف الثابتة , س.ل 50والتكلفة المتغیرة للوحدة , س.ل 150بفرض أن سعر البیع للوحدة : مثال

  :المطلوب. وحدة 7500وحجم المبیعات المخططة , 450000

 تحدید نقطة التعادل بالوحدات والقیمة .1

 وحدة 12000ما هو صافي الربح المتحقق من انتاج وبیع  .2

 س.ل 450000الالزمة لتحقیق صافي ربح تشغیلي قدره ما هو حجم وقیمة المبیعات  .3

س بفرض أن ضریبة .ل 450000ما هو حجم المبیعات المطلوب لتحقیق صافي ربح مستهدف قدره  .4

 من الربح التشغیلي% 40الدخل 

 تحدید هامش األمان بالكمیة ونسبة هامش األمان .5
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  :الحل

 : مبیعات التعادل     .1

=نقطة التعادل بالكمیة 
التكالیف الثابتة

      هامش  الربح للوحدة
   =

������  

���  ���      
  وحدة 4500=  

  س. ل 675000=  150×  4500= نقطة التعادل بالقیمة 

 :الربح المستهدف .2

12000   =
   �������صافي الربح المستهدف 

���           
  س.ل 750000= صافي الربح المستهدف                 

 المستهدفمبیعات الربح  .3

=  = بالكمیة  مبیعات الربح المستهدفنقطة 
 ������    �������   

���    
  وحدة 9000=   

 س.ل 1350000=  150 × 9000=  بالقیمة المستهدف  مبیعات الربحنقطة 

 : مبیعات الربح التشغیلي المستهدف .4

=  الربح التشغیلي المستهدف 
 ������   

%����    
   =750000  

=  = بالكمیة  الربح التشغیلي المستهدف مبیعاتنقطة 
 ������    �������   

���    
  وحدة 12000=   

  س.ل 1800000=  150 × 12000=  بالقیمة التشغیلي المستهدف  مبیعات الربحنقطة 

 :هامش األمان .5

 وحدة 3000=  4500 – 7500= هامش األمان بالكمیة

  %40=  100× 3000/7500= نسبة هامش األمان      

  قبل أن تبدأ بتحقیق الخسائر% 40وحدة  أو بنسبة  3000أي أنه بإمكان الشركة تخفیض إنتاجها بمقدار 

 :تأثیر هیكل التكلفة على درجة الرفع التشغیلي: خامساً 

یقیس الرفع التشغیلي مدى كفاءة استخدام التكالیف الثابتة في الشركة ویقصد به كیف یمكن تحقیق زیادة كبیرة  

باألرباح مقابل زیادة أقل بالمبیعات لذلك نالحظ تأثیر الرفع التشغیلي یبدو ملحوظًا في الشركات التي تكون فیها 

أي كلما زادت نسبة التكالیف الثابتة ضمن التكلفة الكلیة مقارنة , عةنسبة التكالیف الثابتة إلى التكالیف المتغیرة مرتف
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بالتكلفة المتغیرة كلما زاد الرفع التشغیلي في الشركة وبالتالي ستكون األرباح سریعة وقویة االستجابة للتغیرات في 

التعادل وتقل هذه الدرجة المبیعات حیث تزداد درجة الرفع التشغیلي كلما كانت مستویات المبیعات قریبة من مبیعات 

  :وتحسب درجة الرفع التشغیلي عند مستوى معین من المبیعات باستخدام العالقة. كلما زادت المبیعات واألرباح

= درجة الرفع التشغیلي 
 هامش الربح

      صافي  الربح  
  

  :حساب درجة الرفع التشغیلي وفق قائمة الدخل أعاله كما یليویمكن  

= یلي درجة الرفع التشغ
������   

  ������         
 أمثال 2.5   

أمثال  2.5یعني ذلك أن حدوث أي تغیر بنسبة معینة في مبیعات منتج الشركة سیؤدي إلى تغیر في الربح بمقدار 

 %)25% = 10 × 2.5(ستؤدي إلى زیادة الربح بمقدار % 10زیادة مبیعات الشركة : التغیر في المبیعات مثالً 

  : أثر تشكیلة المبیعات: سادساً 

یقصد بتشكیلة المبیعات أن الشركة تنتج وتبیع مجموعة مختلفة من المنتجات من حیث الكمیة وسعر البیع ومتوسط 

لذلك یسعى دائمًا المدراء إلى , تكلفة المنتج المتغیرة وبالتالي ستختلف هذه المنتجات من حیث هامش الربح للوحدة

وتزداد أرباح الشركة كلما كانت تركیبة مبیعاتها تتضمن نسبة , تحقق لهم أقصى أرباح ممكنة تحدید التشكیلة التي

  :ویبدو تأثیر تشكیلة المنتجات من خالل, عالیة من المنتجات ذات هوامش الربح المرتفعة

 یمكن أن تنخفض األرباح على الرغم من زیادة إجمالي المبیعات .1

 انخفاض إجمالي المبیعات یمكن أن تزید األرباح على الرغم من .2

  :كیفیة تحدید نقطة التعادل في حال وجود تشكیلة منتجات

 :تحدید حجم مبیعات التعادل للتشكیلة -

 )المزج البیعي للمنتجات بالحجم( یحدد نسبة التشكیلة   .أ 

 متغیرة للوحدة. ت –سعر البیع = یحدد هامش الربح لكل منتج   .ب 

 )نسبة المزج البیعي للمنتج ×ح لكل منتج هامش الرب( مج = یحدد متوسط هامش الربح   .ج 
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= حجم التعادل للتشكیلة   .د 
  تكالیف  ثابتة اجمالیة

         متوسط هامش الربح  
 

 نسبة المزج البیعي للمنتج ×حجم التعادل للتشكیلة = عدد وحدات التعادل من كل منتج   .ه 

 :تحدید قیمة مبیعات التعادل للتشكیلة -

 بالقیمةتحدید نسبة المزیج البیعي    .أ 

 تحدید نسبة هامش الربح   .ب 

 )نسبة المزج البیعي بالقیمة ×نسبة هامش الربح لكل منتج ( مج = تحدید متوسط نسبة هامش الربح   .ج 

= قیمة المبیعات التعادل للتشكیلة   .د 
  تكالیف  ثابتة اجمالیة

         متوسط  نسبة هامش  الربح  
 

 نسبة المزج البیعي ×عادل للشركة قیمة مبیعات الت= قیمة وحدات التعادل لكل منتج   .ه 

  :إذا كانت لدیك بیانات التكالیف التالیة لمنتجات إحدى الشركات الصناعیة:مثال

  اإلجمالي  )ج(المنتج   )ب(المنتج  )أ(المنتج   البیان

  20000  8000  10000  2000  حجم المبیعات

    200  100  50  سعر البیع

    160  80  40  للوحدة. م.ت

  405000        ثابتة.ت

 :المطلوب

 أوجد حجم التعادل للمنشأة ككل .1

 احسب حجم التعادل لكل منتج .2

 احسب قیمة التعادل لكل منتج وللمنشأة ككل .3

, 190000, 15000: (تنظیم قائمة الدخل إذا كانت التكالیف الثابتة موزعة على المنتجات الثالث كما یلي .4

 .على التوالي)200000

  :أوالً بتحدید حجم مبیعات التعادل : الحل

 :تحدید نسبة المزج البیعي بالحجم .1
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  %10=  2000/20000)   = أ(نسبة المزج البیعي للمنتج 

  %50=  10000/20000)  = ب(نسبة المزج البیعي للمنتج 

 %40=  20000/ 8000)  = ج(نسبة المزج البیعي للمنتج 

  :هامش الربح .2

  10=  40 – 50) = أ(هامش ربح 

  20= 80-100)= ب(هامش ربح 

  40= 160- 200) = ج(مش ربح ها

 س.ل 27%) = 40×40%) +( 50× 20%) + (10 ×10(  [مج = متوسط هامش الربح  .3

= حجم مبیعات التعادل للتشكیلة  .4
������       

  ��             
 وحدة 15000=     

 :مبیعات التعادل لكل منتج .5

 75000=  50× 1500= وحدة           قیمة مبیعات التعادل  1500% = 10 × 15000)   = أ(للمنتج 

  س.ل

=  100× 7500= وحدة          قیمة مبیعات التعادل  7500% = 50 × 15000) = ب(للمنتج 

  س.ل 750000

=  200× 6000= وحدة           قیمة مبیعات التعادل  6000% = 40 ×15000)  = ج(للمنتج 

  س.ل 1200000

 )2025000=  1200000+ 750000+ 75000= (إجمالي قیمة التعادل للشركة   

 :إعداد قائمة الدخل .6

  اإلجمالي  )ج(المنتج   )ب(المنتج  )أ(المنتج   البیان

  2700000  1600000  1000000  100000  المبیعات  

  )2160000(  )1280000(  )800000(  )80000(  متغیرة للمبیعات. ت) -(

  540000  320000  200000  20000  هامش الربح

  )405000(  )200000(  )190000(  )15000(  ثابتة.ت)-(
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  135000  120000  10000  5000  صافي الربح

 :ل المثال السابق بتحدید قیمة مبیعات التعادل أوالً ح

 :تحدید نسبة المزج البیعي بالقیمة .1

 2700000) = 200 ×8000) + ( 100 × 10000) + ( 50 × 2000= (قیمة مبیعات التشكیلة 

  %4=  100000/2700000)   = أ(نسبة المزج البیعي للمنتج 

  %37=  1000000/2700000)  = ب(نسبة المزج البیعي للمنتج 

 %59=  2700000/ 1600000)  = ج(نسبة المزج البیعي للمنتج 

  :نسبة هامش الربح .2

  %20=  10/50=  40/50 – 50) = أ(هامش ربح 

  %20=  20/100= 100/ 80-100)= ب(هامش ربح 

  %20= 40/200= 200/ 160- 200) = ج(هامش ربح 

 % 20%) = 59×%20%) +( 37×% 20%) + (4 ×%20(  [مج = متوسط نسبة هامش الربح  .3

= قیمة مبیعات التعادل للتشكیلة  .4
������       

  %��             
 س. ل 2025000=      

 :قیمة مبیعات التعادل لكل منتج .5

=  50/ 81000= س         حجم مبیعات التعادل .ل 81000% = 4 × 2025000)   = أ(للمنتج 

  وحدة 1620

 100/  749250= س       حجم مبیعات التعادل .ل749250% = 37 × 2025000) = ب(للمنتج 

  وحدة 7493=

= 1194750/200= س      حجم مبیعات التعادل .ل 1194750% = 59 ×2025000)  = ج(للمنتج 

  وحدة5974

 )وحدة 15087=  5974+ 7493+ 1620= (إجمالي حجم التعادل للشركة   
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  اإلطار العام للتحلیل المالي للمصارف والمؤسسات المالیة

  :مقدمة

تتمیز المؤسسات المصرفیة بنوعیة النشاطات التي تمارسها والدور الحیوي الذي تؤدیه في االقتصادیات الوطنیة 

تعاظم دور هذه المؤسسات في االقتصادیات المعاصرة بشكل جعل منها العصب والمحرك والممول والعالمیة، فقد 

األساسي للنشاطات االقتصادیة المختلفة، ولعل المعلومات عن األزمة العالمیة التي عصفت بالعالم ورغم عدم 

رفیة في االقتصاد العالمي وضوح كل أبعادها ولكن تبرز وبشكل واضح الدور الكبیر الذي تؤدیه المؤسسات المص

وما یمكن أن تقود إلیه سیاسات هذه المؤسسات المصرفیة في االقتصاد العالمي وما یمكن أن تقود إلیه سیاسات 

  .هذه المؤسسات من نتائج تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء العالم

ته كان البد أن نهتم تحلیل القوائم ونظرًا للخصائص الممیزة لنشاط الجهاز المصرفي والدور الهام الذي تؤدیه مؤسسا

المالیة للمؤسسات والذي وٕان كان الیختلف من حیث الجوهر والمرتكزات األساسیة عن تحلیل القوائم المالیة للمنشآت 

  .العملیات المختلفة عنها في المؤسسات المالیة تشكل طابع خاص للتحلیل المالي في المصارفاألخرى فإن طبیعة 

  :في المؤسسات المصرفیة القوائم المالیة

یقدم المصرف في نهایة كل دورة مالیة مجموعة من القوائم المالیة والتقاریر التي تتناول بشكل أساسي المركز المالي 

  .للمصرف ونتائج أعماله وحصیلة تدفقاته النقدیة الداخلة والخارجة وقوائم وتقاریر وبیانات أخرى

وقائمة نتیجة األعمال ) المیزانیة العمومیة(المصارف هما قائمة المركز المالي ومن أهم القوائم التي یتم إعدادها في

في حین أن دراسة وتحلیل هذه القوائم یقوم فیها كافة األفراد المهتمین بالرقابة على أعمال المصارف سواء ) خ&أ/حـ(

أو المستثمرین , كالبنك المركزيكانوا من داخله كاإلداریین الذین یقومون بالتخطیط ألعمال المصرف أم من خارجه 

  .بالعموم

  :قائمة المركز المالي

تظهر فیها الموجودات مرتبة حسب سیولتها فتظهر الموجودات  ):المیزانیة العمومیة(قائمة المركز المالي : أوالً 

ركز المالي مرتبة وتظهر مفردات قائمة الم, وتظهر المطالیب األقل ثباتًا فاألكثر ثباتاً . األكثر سیولة فاألقل سیولة

  :كما یلي
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 ویمثل هذا الجانب في المیزانیة العمومیة أشكال توظیفات المصرف لألموال التي یحصل : جانب الموجودات

 :علیها وأهم هذه األشكال ما یلي

ویتألف هذا البند من ثالثة عناصر دمجت مع بعضها ألنها ذات طبیعة  :النقد في الصندوق ولدى البنوك .1

 :وهذه العناصر هي, قدًا جاهزاً واحدة تعتبر ن

 النقدیة في الصندوق وهو النقد الجاهز في خزینة المصرف )1

رصید المصرف لدى المصرف المركزي وهو غالبًا ما یمثل االحتیاطي النقدي اإلجباري ویكون على شكل  )2

الودائع ویجب أن یساوي نسبة مئویة من مجموع , حساب جاٍر باسم هذا المصرف لدى البنك المركزي

الموجودة لدى المصرف التجاري یحددها البنك المركزي بموجب الصالحیات التي خولت له في قانون 

 .البنك المركزي

 .یتضمن األرصدة المدینة للمصارف المحلیة: المصارف المحلیة )3

تحویل یتضمن األرصدة المدینة للمصارف األجنبیة التي یتعامل معها المصرف بعد : المراسلون في الخارج )4

 .هذه األرصدة إلى مایعادلها بالعملة المحلیة

وتشمل األوراق المالیة الحكومیة واألوراق المالیة الخاصة التي یحصل علیها : أوراق مالیة للمتاجرة )5

 .لمتاجرة وتحقیق المكاسبالمصرف ألغراض ا

 :التسهیالت االئتمانیة )6

: هذا المصرف من سندات وأسهم وتشمل ویمثل هذا البند مقدار ما یملكه: محفظة األوراق المالیة - 

سندات وأسهم , سندات تصدرها الحكومات األخرى, سندات تصدرها الحكومة المعنیة, أذونات الخزینة

 .تصدرها المؤسسات غیر الحكومیة سواء محلیًا أو في الخارج

                     ه هذا المصرف وعلیه فإن محفظة األوراق المالیة هي مقدار استثمارات المصرف أو مقدار ما یوظف     

 .من أموال على شكل أوراق مالیة     

ویمثل هذا البند مقدار الكمبیاالت واألسناد التي قام العمالء بخصمها لدى :كمبیاالت وأسناد مخصومة - 

 .هذا المصرف

حسابات جاریة ویمثل هذا البند مقدار األموال التي وظفها البنك على شكل : الحسابات الجاریة المدینة - 

 .مدینة

ویمثل هذا البند مقدار األموال التي وظفها المصرف في شكل قروض : السلف والقروض المستغلة -

 .وسلف وهي احد أشكال توظیفات أموال المصرف

وتتمثل في موجودات المحفظة االستثماریة للمصرف على شكل أسهم في رؤوس : أوراق مالیة لالستثمار )7

  .شركات أخرى
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والمقصود بها تلك الممتلكات الخاصة بالمصرف كالمباني واألراضي : الثابتة بعد االستهالك الموجودات )8

الخاصة بالمركز والفروع والممتلكات األخرى التي آلت إلیه عن طریق قیامه بعمله المصرفي كما أن هذا 

كه من آالت وعدد البند یضم ما یمتلكه المصرف من أثاث یستعمله للقیام بأعماله باإلضافة إلى ما یمتل

وتجدر المالحظة أن هذا البند هو صافي الموجودات الثابتة الناتج , وأدوات یتم استعمالها للقیام بأعماله

 .عن طرح رقم مجمع االستهالك من قیمة هذه الموجودات

یحتوي هذا البند في الغالب على المدفوعات المقدمة باإلضافة إلى عناصر متفرقة : الموجودات األخرى )9

 .دینة أخرىم

 یمثل هذا الجانب المصادر المختلفة التي حصل منها هذا المصرف و  :االلتزامات وحقوق المساهمین جانب

 :وأهم هذه المصادر. على أمواله

 :یتضمن هذا البند: الحسابات الجاریة والودائع .1

في المصرف بحیث  ویمثل هذا البند مقدار األموال التي أودعها األفراد أو الهیئات: تحت الطلب الودائع )1

 .یمكن سحبها في أي وقت بموجب أوامر یصدرها المودع إلى المصرف

یمثل هذا البند مقدار األموال التي حصل علیها  :ودائع التوفیر وودائع ألجل والخاضعة إلشعار )2

 :المصرف من الودائع التالیة باإلضافة إلى ودائع التوفیر

 وتمثل األموال التي یرغب األفراد والهیئات الخاصة والعامة في إیداعها في المصرف لمدة  :الودائع ألجل

وال یجوز السحب منها جزئیًا أو كلیًا ) أو سنة مثالً , أو ستة أشهر, ثالثة اشهر, یوم 15( محددة سلفاً 

قاق یحق وٕاذا طلب المودع سحب ودیعته قبل میعاد االستح, قبل انقضاء األجل المحدد إلیداعها

وفي الغالب تمیل المصارف , للمصرف أن یختار بین عدم الدفع حسب االتفاق وبین التساهل والدفع

إلى البدیل الثاني في الظروف العادیة حتى ال تسيء إلى سمعتها وفي هذه الحالة قد تضع المودع 

 :أمام بدیلین هما

 , إما بسحب الودیعة ویخسر الفوائد - 

بضمان ودیعته وبسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة التي یتقاضاها من  وٕاما أن یقترض من المصرف - 

 .المصرف على ودیعته

 ویقصد بها األموال التي یودعها األفراد والهیئات بالمصرف على أن ال یتم : الودائع الخاضعة إلشعار

ة على هذه السحب منها إال بعد إخطار المصرف بفترة تحدد عند اإلیداع وبالمقابل یدفع المصرف فائد

 .الودائع قد تكون معدالتها أقل أو مساویة ألسعار الفوائد على الودائع ألجل

ویمثل هذا البند مقدار ما لدى المصرف من ودائع تعود ملكیتها للمصارف  : ودائع البنوك وأرصدتها الدائنة .2

 /)ادة حسمقروض وسلف وٕاع/ المصارف المحلیة، المراسلون في الخارج، المصرف المركزي ( األخرى



یاسین ایام. د             )2017/2018(  الرابعة السنة -المالي التحلیل مقرر            االقتصاد كلیة/ حماة جامعة            

 

107 
 

وتمثل مقدار األموال التي حصل علیها البنك من العمالء في صورة تأمینات  : التأمینات النقدیة المختلفة .3

 .كما هي الحال عند إعطاء كفاالت أو فتح اعتمادات مستندیة, على خدمات قدمها أو سیقدمها لهم

المصرف من أرباحه لمقابلة  ویمثل هذا البند مقدار المخصصات التي اقتطعها: المخصصات المختلفة .4

الخسائر التي قد یتعرض لها لمقابلة التزامات مترتبة علیه كما هو الحال بالنسبة لمخصص الدیون المشكوك 

 .فیها ومخصص إنهاء الخدمة ومخصص الضریبة

ویمثل هذا البند عناصر مطلوبات مختلفة مثل المستحقات وصافي األرباح المعدة  :حسابات دائنة أخرى .5

 .وزیع ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وغیرهاللت

 :وتشمل ):المساهمینحقوق : (مجموعة أموال المصرف الخاصة .6

 رأس المال المدفوع  - 

وهذا االحتیاطي هو متجمع ما یقتطعه المصرف من أرباحه ):  اإلجباري(االحتیاطي القانوني  - 

السنوي إلى أن یصبح مقدار الصافیة في نهایة كل سنة بموجب قانون البنوك ویستمر االقتطاع 

 .االحتیاطي القانوني مساویًا لرأس المال المدفوع

 :االحتیاطیات األخرى واألرباح المدورة .7

وهذا االحتیاطي هو متجمع ما یقتطعه المصرف من صافي أرباحه بشكل : االحتیاطي االختیاري - 

بوجوب االحتفاظ بأموال اختیاري دون أن ینص على ذلك أي  قانون وٕانما لمجرد شعور المصرف 

 .كافیة لمواجهة األزمات والطوارئ

وتمثل المبالغ التي تبقى فائضة من صافي الربح بعد القیام بالتخصیصات المختلفة : األرباح المدورة - 

 .ویتم تدویرها بقصد تسویة األرباح في السنوات القادمة

 الحسابات النظامیة في كشف المیزانیة العمومیة: 

سابات لها مقابل وتمثل التزامات عرضیة على المصرف وال یدخل مجموعها مع المجموع العام هي عبارة عن ح

للمیزانیة إال أنها قد تصبح التزامات حقیقیة في حالة اضطرار المصرف إلى دفع قیمتها عندما یطلب منه ذلك 

دخل مجموع هذه وعندها ی, كأن یخل أحد العمالء المكفولین بالشروط التي كفله المصرف على أساسها

الحسابات في مجموع المیزانیة في كال الجانبین على شكل التزام حقیقي على العمیل في جانب الموجودات 

أو على شكل زیادة التزامات العمیل في جانب الموجودات , والتزام حقیقي على المصرف في جانب المطلوبات

وفي كل الحاالت یشطب هذا االلتزام . ة مثالً وٕانقاص أحد بنود الموجودات األخرى بنفس المقدار كالنقدی

وهذه الحسابات كما تظهر في المیزانیة العمومیة . العرضي من الحسابات النظامیة ألنه أصبح التزامًا حقیقیاً 

  :هي

 .یعادل نفس الرقم من تعهدات عمالء هذا المصرف بالدفع مقابل هذه االعتماداتبما  )1
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ومنشأ هذا الحساب هو خطابات الضمان أو الكفاالت : العمالءتعهدات المصرف مقابل كفاالت لحساب  )2

التي یكفل المصرف بموجبها بعض العمالء على أداء عمل معین كخطابات الضمان التي یعطیها 

 .ولهذا البند مقابل في جانب الموجودات مساویًا بالمقدار وهو تعهدات العمالء مقابل كفاالت. للمتعهدین

والحساب المقابل له في جانب الموجودات هو تعهدات العمالء : تزامات أخرىتعهدات المصرف مقابل ال )3

مقابل التزامات أخرى أي أن المصرف قد حصل على تعهدات من العمالء بمبالغ تعادل االلتزامات األخرى 

 .التي ألزم نفسه بها عرضیاً 

المطلوبات على جمیع التعهدات التي ویالحظ أنه في الحسابات النظامیة الظاهرة في كشف المیزانیة یحتوي جانب 

قدمها المصرف لجهات مختلفة ذات عالقة بعمالئه ویحتوي جانب الموجودات على جمیع التعهدات التي قدمها 

  .العمالء للمصرف لتغطیة التعهدات التي قدمها المصرف إلى الجهات األخرى

  :التاليوتظهر قائمة المركز المالي للمصرف بشكل مختصر على الشكل 

  /..../..../.....قائمة المركز المالي كما هي في                          

  المبلغ  األصول

 Xxx  النقد في الصندوق

  Xxx  المصرف المركزي

  Xxx  المصارف المحلیة

  Xxx  المراسلون في الخارج

  Xxx  أوراق مالیة للمتاجرة

  :تسهیالت ائتمانیة بالصافي

  المحسومةمحفظة السندات  - 

  قروض وسلف - 

  حسابات جاریة - 

 

xxx 

xxx 

 xxx  

  Xxx  أوراق مالیة لالستثمار

  Xxx  صافي األصول الثابتة غیر الملموسة

  Xxx  صافي األصول الثابتة الملموسة

  Xxx  أصول أخرى

  xxxx  مجموع األصول

  Xxx  )ةیزانیخارج الم(حسابات نظامیة 
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  المبلغ  االلتزامات وحقوق المساهمین

  Xxx  )جاري/ حـ(المصرف المركزي 

  xxx  الودائع والحسابات الجاریة الدائنة 

  xxx  المصارف المحلیة

  xxx  المراسلون في الخارج

  xxx  )قروض وسلف وٕاعادة حسم(المصرف المركزي 

  xxx  تأمینات نقدیة

  xxx  حسابات دائنة أخرى

  xxx  األموال المقترضة

  :حقوق المساهمین

 أرباح مدورة - 

 احتیاطیات - 

  رأس المال المدفوع - 

 

xxx  

xxx  

xxx  

  Xxxx  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمین

  Xxx  )خارج المیزانیة(حسابات نظامیة 

  

  ) خسائر& أرباح / حـ(قائمة نتیجة األعمال : ثانیاً 

یعد هذا الحساب في المصرف بغرض التوصل إلى النتیجة الصافیة التي حققها المصرف عن أعماله اعتبارًا من  

  :وهو یتألف من جانبین جانب اإلیرادات وجانب المصروفات 31/12إلى  1/1

  ویتألف من :جانب اإلیرادات: 

وهي الفوائد التي حققها المصرف خالل الفترة على القروض والسلف والحسابات المدینة التي  :الفوائد الدائنة .1

 .قام بمنحها

وهي العموالت التي حققها المصرف خالل الفترة على القروض والسلف والخدمات  : العموالت الدائنة .2

 األخرى التي قدمها لعمالئه

بعمالت أخرى غیر العملة المحلیة ولیس من الضروري  وهذا البند ناتج عن تعامل المصرف : فروق العملة .3

أن یكون فرق العملة دائمًا في جانب اإلیرادات فقد یحقق المصرف خسائر من تعامله بهذه العمالت في 
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ویحكم قانون مراقبة العملة األجنبیة الذي یشرف البنك . حالة إذا انخفضت أسعارها ولدیه مبالغ كبیرة منها

 .ه كیفیة تعامل المصرف بالعمالت األجنبیةالمركزي على تنفیذ

وهذا البند غالبًا ما یكون ناشئًا عن أعمال عرضیة قام بها المصرف لیست من طبیعة : اإلیرادات األخرى .4

عمله المصرفي أو أرباحًا رأسمالیة حققها المصرف من بیع أحد أصوله باإلضافة إلى اإلیرادات التي حققها 

 .لمالیةالمصرف من محفظة أوراقه ا

  وتتألف من: عناصر المصروفات: 

 .وهي الفوائد التي دفعها البنك على الحسابات والودائع المودعة لدیه على مختلف أنواعها: الفوائد المدینة .1

 وهي العموالت التي دفعها المصرف لمصارف أخرى من جراء تعامله معها خالل الفترة: العموالت المدینة .2

 :تشتمل على مجموعتین: ةالمصاریف اإلداریة والعمومی .3

 وتشمل مجموعة المصاریف المباشرة الضروریة إلدارة المصرف وقیامه بأعماله : المصاریف اإلداریة

 وتشغیله مثل الرواتب

 وتشمل مجموعة المصاریف غیر المباشرة والضروریة لقیام المصرف بأعماله : المصاریف العمومیة

 .والصیانة, لقرطاسیةوا, بشكل جید مثل مصاریف الدعایة واإلعالن

 :ویشتمل على مجموعتین هما: االستهالك والمصاریف األخرى .4

  حیث یقتطع من أرباح كل سنة , تختلف نسبتها باختالف الموجودات الثابتة للمصرف: االستهالكات

ویضاف هذا المبلغ إلى مجمع االهتالك الذي , مبلغًا معینًا یحدد حسب الطریقة التي یتبعها المصرف

 في جانب الموجودات مطروحًا من تكلفة الموجودات الثابتةیظهر 

 هذا البند غالبًا ما یمثل مصاریف صغیرة ومتنوعة كمصاریف الضیافة والحفالت: المصاریف األخرى 

  :وتظهر قائمة الدخل للمصرف على الشكل التالي

  /.......31/12قائمة الدخل عن الفترة 

  المبلغ  البیان

  :ایراد الفوائد

 المركزي المصرف - 

 المصارف األخرى - 

 التسهیالت االئتمانیة - 

  :أعباء الفوائد

 المصارف - 

 

Xxx  

Xxx  

Xxx  

  

(xxx)  
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 الودائع - 

  :العموالت) أعباء(صافي ایراد أو 

 (xxx) 

)xxx( 

  Xxx  صافي الفوائد والعموالت

  Xxx  فروق العمالت األجنبیة

  Xxx  إیرادات محفظة األوراق المالیة

  Xxx  إیرادات أخرى

  (xxx)  إداریة وعمومیة مصاریف

  (xxx)  مخصصات االهتالك

  صافي الربح قبل الضریبة

  ضریبة الدخل

Xxx 

(xxx) 

 xxxx  صافي نتیجة الدورة

 

قائمة التدفقات النقدیة في المصارف للغایات نفسها واألهداف التي تعد من  یتم إعداد: قائمة التدفقات النقدیة :ثالثاً 

أجلها هذه القائمة في المنشآت األخرى وعلى النحو المبین في الفصل الخاص بقائمة التدفقات النقدیة، بحیث یتم 

ار، والتدفقات النقدیة من التمییز بین التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل، والتدفقات النقدیة من عملیات االستثم

عملیات التمویل، مع اإلشارة إلى أن الجزء األكبر من التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل یتكون من الفوائد 

  .والعموالت المقبوضة

هو الحساب الذي یتم فیه تخصیص أرباح المصرف وفقًا ألحكام القانون  :حساب توزیع األرباح والخسائر:رابعاً  

  .لداخلي للمصرف وتوصیات مجلس اإلدارةوالنظام ا

  ):األرقام بالمالیین(كما یلي  2015، 2014كانت میزانیة أحد المصارف في العامین : مثال

  /..../..../.....قائمة المركز المالي كما هي في                        

  2015  2014  االلتزامات وحقوق المساهمین  2015  2014  األصول

  :الودائع 790 675  الصندوقالنقد في 

 الودائع تحت الطلب -

 ودائع ألجل -

  ودائع توفیر -

  

6135  

11000  

1000  

  

7000  

13000  

1600 

      :المصارف األخرى  5000  4500  المصرف المركزي
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 حسابات جاریة -

  حسابات ألجل -

85  

165  

165  

585 

 710  800  تأمینات نقدیة 685  220  األخرى حسابات جاریةالمصارف 

 1750  210  حسابات دائنة أخرى 8865  7115  األخرى حسابات ألجلالمصارف 

  :حقوق المساهمین 735  235  أوراق مالیة للمتاجرة

 أرباح مدورة -

 احتیاطیات -

  رأس المال المدفوع -

  

165  

40  

1500  

  

215  

65  

1500 

  :تسهیالت ائتمانیة بالصافي

  محفظة السندات المحسومة -

  قروض وسلف -

  حسابات جاریة -

  

1420  

2400  

3000  

  

1950  

3225  

3500 

     

      235  138  أوراق مالیة لالستثمار

      117  121  صافي األصول الثابتة غیر الملموسة

      - 1175  1140  صافي األصول الثابتة الملموسة

      313  136  أصول أخرى

 26590  21100  مجموع االلتزامات وحقوق المالك 26590  21100  مجموع األصول

  ):المبالغ بالمالیین(كما یلي 31/12/2015الفترة المنتهیة في وكانت قائمة الدخل عن 

  /.......31/12قائمة الدخل عن الفترة 

  كلي  جزئي  البیان

  :ایراد الفوائد

 المصرف المركزي -

 المصارف األخرى -

 التسهیالت االئتمانیة -

  :أعباء الفوائد

 المصارف -

 الودائع -

  :العموالت) أعباء(صافي إیراد أو 

  

0.5  

239.285  

425  

  

)5.775(  

)330(  

664.785  

  

  

  

)335.775(  

  

  

91  

  420.01    صافي الفوائد والعموالت

  )26.725(    فروق العمالت األجنبیة

  )114(    مصاریف إداریة وعمومیة

  )65(    مخصصات اهتالك أصول ثابتة
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  صافي الربح قبل الضریبة

  ضریبة الدخل

 214.285  

)64285( 

  150   صافي نتیجة الدورة

 75س ، وأنه تم توزیع مبلغ .ل 100سهم القیمة اإلسمیة للسهم  15000000رأس المال یتألف من علمُا أن 

  .على المساهمین 2015س من أرباح عام .ملیون ل

  31/12/2015اعداد قائمة التدفقات النقدیة عن الفترة المنتهیة بتاریخ  - : المطلوب

 إعداد قائمة مصادر األموال واستخداماتها - 

نسب السیولة، نسب التوظیفات، نسب هیكل التمویل، نسب ( ل الالزم بواسطة النسب المالیةإجراء التحلی - 

 )الربحیة، نسب السوق

  :الحل

 إعداد قائمة التدفقات النقدیة:  

  )بالمالیین(31/12/2015قائمة التدفقات النقدیة عن الفترة المنتهیة في 

  إجمالي  جزئي  البیان

  صافي الربح قبل الضریبة

  إهتالك أصول ثابتة) +(

  214.285  

65  

  279.285    الربح التشغیلي قبل التغیرات في األصول

  :المتداولة والزیادة في الخصومالمتداولة یضاف النقص في األصول 

 الودائع -

 المصارف األخرى -

  حسابات دائنة أخرى -

  

3465  

500  

1540  

  

  

  

5505  

  :االلتزامات المتداولةیخصم الزیادة في األصول المتداولة والنقص في 

 المصارف األخرى -

 تسهیالت ائتمانیة -

 أوراق مالیة للمتاجرة -

 أصول أخرى -

  تأمینات نقدیة -

  

2215  

1855  

500  

177  

90  

  

  

  

  

  

)4837(  

  )64.285(    تطرح ضریبة الدخل

  883    )1( صافي التدفق النقدي من عملیات التشغیل

      :التدفقات النقدیة من عملیات االستثمار
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 أوراق مالیةزیادة  -

 زیادة أصول ثابتة -

  انخفاض أصول ثابتة ملموسة -

)97(  

)100(  

4  

  )193(    )2(االستثمار صافي التدفق النقدي من عملیات 

  :التدفقات النقدیة من عملیات التمویل

  أرباح موزعة -

  

)75(  

  

  )75(    )3(صافي التدفق النقدي من عملیات التمویل 

  )3 (+) 2( + )1)=(  4(صافي التدفق النقدي 

  )5(النقدیة في أول المدة +  

  

  

615  

5175  

  5790    )5+  4(= ) 6(النقدیة في آخر المدة  

  

 إعداد قائمة المصادر واالستخدامات: 

  االستخدامات  البیان  المصادر  البیان

  :صافي الربح من العملیات التشغیلیة

  صافي الربح

  االهتالكات+ 

  

150  

65  

  :زیادة األصول  215

  الصندوق النقد في

  المصرف المركزي

  المصارف األخرى

  مالیة للمتاجرة. أ

  تسهیالت ائتمانیة

  مالیة لالستثمار. أ

  أصول ثابتة ملموسة

  أصول أخرى

  

115  

500  

2215  

500  

1855  

97  

100  

177  

  

  

  

  

  

  

  

  

5559  

  :نقص األصول

  نقص أصول ثابتة غیر ملموسة

    

4  

  :االنخفاض في االلتزامات

  تأمینات نقدیة

  موزعةأرباح 

  

90  

75  

  

  

165  

  :زیادة االلتزامات

  الودائع

  المصارف األخرى

  حسابات دائنة أخرى

  

3465  

500  

1540  

  

  

  

5505  

      

  5724    مجموع االستخدامات  5724    مجوع المصادر
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 المصرفي الذي یقوم على تلقي األموال من مصادر مختلفة من  إن طبیعة النشاط :التحلیل بواسطة النسب

كقروض وسلف وتسهیالت ائتمانیة متعددة األنواع یستدعب االهتمام بجوانب خاصة أكثر  أجل استخدامها

ومصادر األموال، وضرورة التقید بمعاییر المالءة  السیولة، الربحیة، التوازن بین التوظیفات( حساسیة مثل 

، ویمكن دراسة النسب التالیة في تحلیل القوائم )زم من أجل التحوط تجاه المخاطر المحتملةواتخاذ مایل

 :المالیة للمصارف

 :نسب السیولة .1

= نسبة السیولة العامة 
     األموال الجاهزة وشبه الجاهزة     

        الودائع وااللتزامات األخرى   
    =

     �����           

   �����            
  =0.63  

+ النقد في الصندوق ولدى المصرف المركزي ( وتحسب األموال الجاهزة وشبه الجاهزة كما یلي 

التسهیالت االئتمانیة + أوراق مالیة للمتاجرة + الحسابات الجاریة المدینة للمصارف والمراسلین في الخارج 

ائن للمصرف المركزي والحسابات الحساب الجاري الد(  –) القابلة للتجهیز لدى المصرف المركزي

  15135) = 750( –) 8675+  735+ 685+ 5790)= (الجاریة الدائنة للمصارف المحلیة واألجنبیة

) تأمینات نقدیة+ حسابات دائنة أخرى + ودائع الزبائن بأنواعها : (أما الودائع وااللتزامات األخرى فتشمل

) =21600  +1750  +710 = (24060  

==  ویمكن حساب هذه النسبة بالقسمة على الودائع فقط فتصبح   
     �����           

   �����            
 0.7  

والجدیر بالذكر أنه باالضافة إلى نسبة السیولة المبینة فإن المصارف ملزمة بتكوین احتیاطي نقدي لدى 

  .رفالمصرف المركزي بنسبة یحددها من مجموع الودائع لدى هذه المصا

 : نسب التوظیفات .2

  =  الوزن النسبي للتوظیفات 
           التوظیفات     

            مجموع األصول    
  =  

     ����           

    �����              
  =0.36  

  )235مالیة لالستثمار . أ+  8675تسهیالت ائتمانیة +  735مالیة للمتاجرة . أ( وتشمل التوظیفات 

  = نسبة التوظیفات إلى مجموع الودائع : أما
           التوظیفات     

            مجموع الودائع    
 =  

     ����           

    �����              
  =0.45  

وتأتي أهمیة هذه النسبة من أنها تربط بین حجم التوظیفات من جهة وبین أهم مصادر األموال التي 

من جهة أخرى، فكلما ازدادت قیمة هذه النسبة دل ذلك على أن المصرف قد یستخدمها المصرف 

استطاع أن یوظف قسمًا أكبر من األموال المودعة لدیه وأن یحقق بالتالي أرباحًا أكثر، ولكن على أن ال 

یؤدي هدف تحقیق المزید من األرباح إلى التأثیر على سیولة المصرف وعلى قدرته على مواجهة عملیات 

  .حب الطبیعیة من الودائعالس

ویستحسن عادة حساب مكونات هذه النسبة في البسط أو في المقام على أساس متوسط األرصدة بین أول 

  .وآخر الفترة
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  = نسبة التوظیفات إلى حقوق المساهمین  : أما
           التوظیفات     

            حقوق المساهمین    
 =  

     ����           

    ����              
  =5.42  

وهذا یعني أن التوظیفات قد بلغت أكثر من خمسة أضعاف حقوق المساهمین أو بعبارة أخرى أن 

  .لیرات ونصف مقابل كل لیرة من حقوق المساهمینالمصرف قد قام بتوظیفات بمعدل نحو خمس 

 :نسب هیكل التمویل .3

حیث یبین هذا التحلیل ) جاریة، ألجل، توفیر(تهدف هذه المجموعة من النسب إلى تحلیل مزیج الودائع 

حیث . طبیعة التزامات المصرف تجاه المودعین األمر الذي یساعد في رسم سیاسات التوظیف المالئمة

من مجوع % 60من مجموع الودائع، وأن الودائع ألجل تشكل % 33نجد أن الودائع تحت الطلب تشكل 

  .جموع الودائعمن م% 7الودائع، كما تشكل ودائع التوفیر 

  =    الوزن النسبي لحقوق المساهمین 
           حقوق الملكیة     

            مجموع الخصوم    
 =  

     ����           

    �����              
  =0.07  

  =      الوزن النسبي لمجموع الودائع 
           مجموع الودائع     

            مجموع الخصوم    
 =  

     �����           

    �����              
  =0.81  

 

األموال في حین تشكل الودائع  من مجموع مصادر% 7هذا یعني أن حقوق المساهمین تشكل نحو 

یأتي من مصادر أخرى متفرقة ومن النسب المهمة في هذا المجال أیضًا نسبة % 12والباقي % 81

  :مجموع الودائع إلى حقوق المساهمین

  = نسبة مجموع الودائع إلى حقوق المساهمین
           مجموع الودائع     

             حقوق المساهمین    
 =  

     �����           

    ����              
  =0.12  

 مرة قیمة حقوق المساهمین 12وتبین هذه النسبة أن قیمة الودائع بأشكالها المختلفة تساوي نحو 

 :یعتبر من أهم النسب في تحلیل القوائم المصرفیة: ةنسبة الربحی .4

  = معدل العائد على رأس المال 
           صافي الربح بعد الضریبة     

              رأس المال    
 =  

     ���           

    ����              
  =0.10  

  = معدل العائد على حقوق المساهمین 
           صافي الربح بعد الضریبة     

              حقوق المساهمین    
 =  

     ���           

    ����              
  =0.08  

  = معدل العائد على األموال المتاحة لالستثمار 
           صافي الربح بعد الضریبة     

              األموال المتاحة لالستثمار    
   

                                            =  
     ���           

    �����              
 =0.006  

تأمینات نقدیة +  750المصارف +  21600الودائع : ( علمًا بأن األموال المتاحة لالستثمار تشمل

ابتة غیر صافي األصول الث(  –) 1780حقوق المساهمین +  1750حسابات دائنة أخرى +  710

  24985) = 313أصول أخرى +  1175صافي األصول الثابتة الملموسة +  117الملموسة 
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ویفضل دائمًا عند حساب نسب الربحیة حساب مقام النسبة على أساس متوسط البند بین أول وآخر المدة 

 .خرىمن جهة ومقارنة القیم المحسوبة لهذه النسب مع بعضها البعض واستخالص دالالتها من جهة أ

 :نسب السوق .5

  :دراسة وضع أسهم المصرف من كل الجوانب وفق مایلي تهدف النسب الخاصة بهذه المجموعة إلى

    ) = نصیب السهم من الربح(عائد السهم 
           صافي الربح بعد الضریبة     

              عدد األسهم    
   

                                     =  
     ���������           

    ��������              
  س لكل سهم.ل 10=  

  =  مضاعف السعر السوقي 
           القیمة السوقیة للسهم       

              عائد السهم    
  =  

     ���           

    ��              
بافتراض أن القیمة (  30= 

  )س.ل 300السوقیة  للسهم تبلغ 

  = ربحیة السهم 
             عائد للسهم       

              القیمة السوقیة للسهم    
  =  

     ��           

    ���              
  =0.033  

  = القیمة الدفتریة للسهم 
     ����������           

    ��������              
=    

            حقوق الملكیة       

              عدد األسهم    
  س.ل 118.66=  

  = حصة السهم  
     ��������           

    ��������              
=    

            األرباح الموزعة       

              عدد األسهم    
  س.ل  5=  

  :تحلیل التعادل في المصارف

في تحلیل أداء الخدمات المصرفیة التي یتناقص متوسط ) تحلیل التكلفة والحجم والربح(یستعمل تحلیل التعادل  

في أدائها , الربح, الحجم, إذ أن هناك عددًا من الخدمات المصرفیة التي یمكن حساب الكلفة. كلفتها بزیادة حجمها

  :باستخدام المعادلة األساسیة اآلتیة للتعادل

 التكلفة الثابتة -  ]الحجم ×) التكلفة المتغیرة للمعاملة الواحدة –السعر ([= الربح 

یتوقع أن یزداد حجمها فإنه البد من تحدید ربحیتها الحالیة ومقارنتها بربحیتها , فلو كانت هناك خدمة مصرفیة ما

لتأكد من المحافظة على مستوى الربحیة إذ أنه البد من ا. بعد افتراض تحقق الزیادة المتوقعة أو المرغوبة في حجمها

  :ویحسب حجم التعادل بالعالقة. الحالیة على األقل عند التخطیط ألي زیادة في حجم تلك الخدمة

  

  = أما حجم الربح المستهدف                                        =حجم التعادل 
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  :بفرض لدیك البیانات التالیة ألحد المصارف التجاریة: مثال

  المبلغ  المتغیر

  الفارق  المتوقع  حالیاً 

  ؟  ؟  1800000  الربح

  )5(  40  45  السعر للمعاملة الواحدة

  صفر  15  15  التكلفة المتغیرة للمعاملة الواحدة

  صفر  1200000  1200000  التكلفة الثابتة

  50000+  150000  100000  )عدد المعامالت(الحجم 

 تحدید الربح المتوقع وما هو الحجم الالزم للمحافظة على مستوى الربح السابق  -  :المطلوب

 وفق السعر الحالي للمعاملة 3600000تحدید الحجم الالزم لتحقیق ربح قدره  - 

 وحجم التعادل الالزم وفق المتوقع, تحدید حجم التعادل الحالي - 

  :الحل

  س. ل 2550000)= 1200000 – 3750000= ( 1200000 -  ]150000 ×) 15- 40([=الربح المتوقع 

زیادة الربح بمقدار وزیادة عدد المعامالت أدى إلى  40إلى  45أي أن خفض سعر خدمة المعاملة الواحدة من 

  س عن مستوى الربحیة السابق.ل 750000

  الحجم الالزم للمحافظة على مستوى الربحیة =
          التكلفة الثابتة  � الربح الحالي 

 السعر الجدید للمعاملة�التكلفة المتغیرة للمعاملة   
  =

 �������   �  �������          

   ��    �     ��   
 معاملة  120000=     

  الحجم المستهدف =
          التكلفة الثابتة  � الربح المستهدف 

 سعر لمعاملة�التكلفة المتغیرة للمعاملة   
  =

 �������   �  �������          

   ��    �     ��   
 معاملة  160000=    

 

  حجم التعادل الحالي =
          التكلفة الثابتة      

 سعر لمعاملة�التكلفة المتغیرة للمعاملة   
  =

   �������          

   ��    �     ��   
 معاملة 40000=  

 

  حجم التعادل وفق المتوقع =
   �������          

   ��    �     ��   
  معاملة 48000=  

 


	     أ-   التغييرات التي يمكن أن تطرأ على أسعار الأسهم نتيجة للتطورات المالية في المؤسسة أو نتيجة للظروف الاقتصادية العامة الأمر الذي يساعد على اتخاذ قرارات التسعير المناسبة لهذه الأسهم .
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	تبين قائمة الدخل نتيجة أعمال المنشأة خلال الفترة المالية، ويتم إعدادها على أساس الاستحقاق ووفقاً لمبدأ المقابلة بين إيرادات الفترة ومصروفاتها. وتبدأ هذه القائمة بصافي المبيعات أو الإيرادات ( وهي القيمة المالية للمبيعات خلال العام ) ثم  يتم خصم تكلفة المبيعات ( تكلفة شراء وتصنيع المنتجات التي تم بيعها ) لكي نصل إلى مجمل الربح ( وهو الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات ) الذي يتم منه بعد  ذلك  خصم المصاريف التشغيلية (الإدارية والعمومية والتسويقية) التي تكبدتها المنشأة خلال الفترة حتى نصل في النهاية إلى صافي الدخل قبل الضريبة.
	إن صافي الربح يمثل قيمة الأرباح المالية التي حققتها الشركة خلال الفترة، وهذه الأرباح لا علاقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة، ولكنها تعبر عن الفرق بين صافي المبيعات ومصاريف الشركة طبقاً لمبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات المبني على أساس الاستحقاق. فلو افترضنا أن كل المبيعات أو جزءاً منها كان آجلاً أو على الحساب فإن قيمة المبيعات التي  سيتم تحصيلها في المستقبل تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن الإيراد قد تحقق فعلاً ، في حين أن النقد لم يتم استلامه بعد . لذلك يجب التفرقة بين مفهوم صافي الدخل ومفهوم التدفق النقدي. إذ في احتساب الأول أي صافي الدخل تدخل بنود لا يترتب عليها تدفق نقدي كاستهلاك الأصول الثابتة الملموسة مثلاً ، أو إطفاء الأصول غير الملموسة وكذلك التغيرات التي تحدث في المخصصات، في حين أن بنوداً كهذه لا تراعى في احتساب صافي التدفق النقدي. وعليه فإن قائمة الدخل تعاني من بعض نقاط الضعف التي تتمثل بما يلي:  



