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 الفصل األول

  الوظيفة المالية
Financial Function 

 
  :ماهية الوظيفة المالية

يقصد بالوظيفة المالية في المنشأة النشاط اإلداري أو الوظيفة اإلدارية التي تعنى بالنواحي المالية 
أي الوظيفييية التييي تعنيييى بتحدييييد الحاايية الليييى ااميييوا  الحدميية فيييي المنشيييأة وبتحدييييد  ،فييي المنشيييأة

ثييو تحديييد المايياي  التييي  ييوف يييتو توظييييف ، المصييادر التييي  يييتو اللاييول اللينييا لتييأمي  اامييوا 
وم  ثو التأكد م  ح   تنفيي  تليا القييايا بالشيك  اامثي  مي  أاي  تحقيي  أ يداف  ،ااموا  فينا

  .المنشأة
 يي الحيدا الوظياأف أو  ال   ي ا المفنيوو ليردارة الماليية يشيير الليى أ  الوظيفية الماليية فيي المنشيأة 

فنييي مواييودة اللييى اانييف الوظيياأف اا ييرا فييي  ،اانشييطة التييي تشييك  البنيييا  التنظيمييي للمنشييأة
أو نشيييييياط العح ييييييا   ،أو نشيييييياط المشييييييتريا  ،أو نشيييييياط الت يييييوي  ،المنشيييييأة مثيييييي  نشيييييياط اإلنتييييييا 

 .اللخ...العامة
بنيا مي    كما يشير المفنوو ال اب  اللى أ  ا تماو الوظيفة الماليية ينصيف ىليى ااميوا  وميا يتعلي

ىمليا   وال كا  تحديد ايحتياايا  مي  ااميوا  أو تحدييد تو يي  الحااية لني ل ااميوا  ومي  ثيو 
ليى ا يت دامنا صيار اليالتفتيش ى  مصادر التموي  الم تلفة وتأمي  ااميوا  الحدمية مي   حلنيا ل

كميييا ينطيييوي المفنييوو ال ييياب  للوظيفييية الماليييية ىليييى  ،وفيي  أوايييت اي يييت داو المتنوىييية فييي المنشيييأة
  .متابعة حركة ااموا  في المراح  ال ابقة كافة م  أا  يما  ح   التصرف بااموا 

ي  أ داف وأ يرًا ينطوي المفنوو ال اب  للوظيفة المالية ىلى أ    ل الوظيفة ت عى م  أا  تحق 
المنشأة بمعنى أ  كافة التصرفا  التي تتو في نطا  الوظيفة المالية ياف أ  تصيف فيي الننايية 

 في مصلحة الندف العاو للمنشأة. 
بي   ،ب  يايف أ  تبقيى ،و  ا يعني أ  ااموا  التي يتو ا ت دامنا في المنشأة ياف أّي تتحشى 

  .وتدداد  يمتنا يومًا بعد يوو
 : لوظيفة الماليةلم   نا يمك  لنا أ  نيع التعريف التالي و 
إنها النشاط اإلداري الذي يتعلق بتنظيم حركة األموال الالزمةة بالشةكل األم،ةلت لتح يةق فهةدا   

 .المنشأةت وسداد االلتزامات المستح ة في مواعيدها المحددة
  :يم   ح  التعريف ال اب  للوظيفة المالية يمك  مححظة ما يل
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 ،ال  الوظيفة المالية  ي نشاط الداري مثلنا مث  با ي اانشطة اا را في المنشأة كاإلنتيا  -1
  .واافراد... الخ ،والت وي 

وكافيييية العمليييييا  المالييييية النااميييية ىيييي   يييي ل  ،الننيييا تنييييتو بالدرايييية ااولييييى بييييااموا  وحركاتنييييا -2
  .الحركا 

المالية ياف أ  ي ير بشك  متواف  ميع تنتو بتحقي  أ داف المنشأة أي أ   دف الوظيفة  -3
  . دف المنشأة التي تعم  فينا

 ،تتيو ى اإلدارة الماليية اي ييت داو اامثي  ل مييوا  أي محاولية ييبط النفقييا  وتعظييو العاأييد -4
Return.  

تنتو الوظيفة المالية ب داد ايلتداما  التي تترتف ىلى المنشأة نتياية امييع اانشيطة التيي  -5
  .نظرًا ا مية   ا النشاط في التعام  مع المؤ  ا  المالية الم تلفةو لا  .تمار نا

فإنهةا  .ولكي تح ق اإلدارة المالية فهدافها التي تصب في مصلحة تح يق فهدا  المنشأة
 تمر في المراحل التالية:

  Planningالتخطيط:  -
الوصو  يقصد بالت طيط  نا ويع ال طوط العريية التي ينبغي ال ير ىلينا م  أا   

فمثًح م  أا  تحقي  ااربيا  المرتفعية ي يتواف اامير معرفية اإلييرادا  التيي يمكي   ،اللى الندف
  .أي ويع المؤشرا  الوااف العم  وفقنا للوصو  اللى الندف ،تحقيقنا
  Organizationالتنظيم:  -

 ال  تحقيي  النيدف اليي ي  يب  ويييعت فيي المرحليية ال يابقة يحتييا  الليى تق يييو العمي  فيمييا  
  .وتن ي  انود و م  أا  التمك  م  الناا  في تنفي  ال طة ،بي  العاملي 

  Control: الرقابة -

و يييتو اكتشييياف  .فييي  يي ل المرحلييية يييتو التأكيييد ميي  تنفيييي  ال يا ييا  وفقييًا لميييا  ييو م طيييط  
ويتطلف  ،اا طال واينحرافا  التي تعي  الوصو  اللى الندف م  أا  الصححنا والتغلف ىلينا

وا  ا حصي   طيأ مييا يمكي  تحديييد  ،اامير  نيا متابعيية اافيراد والتأكييد مي  أ  كي  مييننو يقيوو بواابييت
  الم ؤو  ىنت.

 فهمية الوظيفة المالية: 
تعتبييير اإلدارة الماليييية مييي  اإلدارا  والوظييياأف الناميييية ايييدًا فيييي مؤ  يييا  ااىميييا  ىلييييى   

ولعييي  الشييييل الييي ي يك يييف الوظيفييية الماليييية أ ميتنيييا البالغييية  يييو أننيييا تتعاميييي   ،ا يييتحف أنواىنيييا
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اليافة اللى م ؤوليتنا  ،بااموا  والتي تشك  أحد أ و ىناصر العم  النامة في المنشآ  المتنوىة
  .ى  العمليا  المالية والعح ا  المالية في المنشأة و ارانا

  اميعنييا فييح يمكي  تصييور منشييأة ميا تعميي  ميي  ولقيد بييا  معروفييًا أ  الميا   ييو ىصييف المنشيآ 
  .دو  أموا 

ونظييرًا لنييدرة ااميييوا  وديييادة الحااييية لنييا فيييل  اليييرورة تقييييي القييياو بييياإلارالا  واانشييطة التيييي  
ميييي  أايييي  الوصييييو  اللييييى الشييييبا  ايحتيااييييا   ،ي بيييي  التييييي تديييييد منييييت ،تحييييافظ ىلييييى رأ  المييييا 
 المتعاظمة م   حلت. 

مييي  البحيييص ىييي  مصييييادر  ،ى اانشيييطة وااىميييا  التيييي تقيييوو بنيييا اإلدارة المالييييةوا  ا ميييا نظرنيييا اللييي 
 Determining mix ofأو تكيوي  الميديا اامثي  مي  ااميوا   ،التمويي  وا تييار المصيدر المنا يف

Finance أو القيييياو بيياإلارالا  التيييي  ،والبحييص ىييي  اي ييتثمارا  المربحييية وتوظيييف ااميييوا  فينييا
غايية  فيي لوايدنا أننيا أىميا  ،تؤدي اللى تحقي  العاأد المرتفع وتوديعت ىليى الميالكي  والم يا مي 

بلنايييياد  نتميييةو يييي بحيييد  اتنيييا تعطيييي ليييردارة المالييييية ودننيييا الكبيييير باىتبار يييا الانييية الم ،اا ميييية
  .اانشطة ال ابقة

 ليا أ  كي   .تظنر بمعد  ى  الوظاأف اا را فيي المنشيأة ويشا أ  أ مية الوظيفة المالية ي 
  .وظيفة  ا  أ مية بالن بة للوظاأف اا را في المنشأة

ة نييييال  يصييعف تصييور ىمييي  وظيفيية اإلنتييا  بعييييدًا ىيي  وظيفيية الشيييرال والت ييدي  أو الوظيفيية المع 
إلنتيييا  ووظيفيييية وكييي لا ااميييير فيييل  وظيفيييية الت يييوي  ي يمكييي  أ  تييييتو مييي  دو  وظيفيييية ا ،بييياافراد

وي  احتياااتنا موك لا الحا  ي يمك  أ  يتو ناا  وظيفة ما م  دو  ت ،العح ا  العامة وغير ا
  .وبالتالي فني بحااة اللى الوظيفة المالية

ولقد ادداد  أ مية الوظيفة المالية بعد الثورة الصناىية الكبرا مع ادديياد ىيدد المشياريع وتو يعنا 
صبح معت م  الصعف ال يطرة ىلى مقاليد اامور في   ل المشروىا  م  وتعقد أىمالنا بشك  أ
  .دو  درا ة وتحلي 

ون يتطيع أ  نححيظ ادديياد أ ميية الوظيفية الماليية يوميًا بعيد ييوو فيي ظي  التطيورا  التيي حصيل  
  .والتي تحص  ىلى م تلف اانشطة وفي م تلف الميادي  وفي م تلف المنشآ 

 فهدا  اإلدارة المالية: 
 ،اإلدارة الماليية فيي المنظميا  العامية ىي  تليا المنشيودة فيي المنظميا  ال اصيية ت تليف أ يداف

الي أ  ايتايييال  ،وىلييى الييرغو ميي  الت ييليو بالييدور اياتميياىي فييي المنظمييا  العاميية تاييال الماتمييع
  .ًا ا تصادية  ا  صفة ربحيةالحديص في اإلدارة المالية يعتبر أ  للمنظما  العامة أييًا أ داف
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وبغي  النظيير ىيي  نوىيية المنشييآ  فلننييا نييرا أ  ليردارة المالييية ىييدة أ يداف تن يياو مييع أ ييداف 
حييص يشيك   يدف  .فنيي ت ترشيد بنيدف المنشيأة فيي ات يا  القيرارا  الماليية ،الميالكي  والم يا مي 

 المنشأة المعيار ال ي تت   ىلى أ ا ت القرارا  المالية كافة. 
 ،م  المنو أ  يعك   دف المنشأة مصالح كافة ااطراف  ا  الصيلة مي  أمثيا  الميحا واإلدارةو 

ميييع اإلشييارة الليييى أ  بعييي  التنيييا   والتعيييار   يييد  ،والماتميييع ،والعميييحل ،والعيياملي  والمقرييييي 
وطبيعييي اييدًا أ   ،وىليى اإلدارة أ  تقييوو بالتن ييي  بييي  تليا المصييالح ،يحيدص بييي   يي ل اا ييداف

  .اإلدارة المالية معنية بن ا اامر باىتبار ا ادلًا م  الدارة المنشأةتكو  
  :وجهة نظر الماّلك -1

  أ ييو شيييل ينييتو بييت المييّحا  ييو رأ  المييا  اليي ي ي يينو بييت كيي  مالييا فييي المنشييأة وليي لا فيييل  ال 
ولي لا فيل  كافية تصيرفا  اإلدارة تنصيف ىليى  ، يو المحافظية ىليى رأ  ميالنو ي لنوالندف ااول

 :وم  ثو تأتي أ داف المّحا اا را و ي ،ىدو دوا  رأ  الما  المقدو م   ب  المالكي 
 Profit maximization تعظيم الربح:  -11

فنيو المعييار  ،يعتبير  يدف تعظييو اليربح مي  اا يداف اا ا يية التيي  ياو ىلينيا الفكير الكح ييكي 
وبني ا ينبغيي أ  ت يدو القيرارا  اإلداريية  ،ال ي يتو بموابت الحكو ىلى فاىلية القيرارا  فيي المنشيأة

و يرارا  ايأتمييا   ،و يرارا  التودييع ،ويي مال  ييتو تواييت  يرارا  اي يتثمار و يرارا  الت ، ي ا النيدف
لقو  ال  منشأة ما  ي أفي  وبمواف   ا المعيار يمك  ا .وغير ا لتتنا ف مع مياىفة ااربا 

أو  .م  منشأة أ را ال ا حقق  المنشأة ااولى أرباحيًا أىليى مي  تليا التيي حققتنيا المنشيأة اا يرا
  .أ  الدارة   ل المنشأة  ي اافي  كوننا ا تطاى  تحقي  أربا  أكبر

  :ويمك  النظر اللى  دف مياىفة ااربا  م  داويتي 
 ،ربيا  المتحققية والتيي تيود  ىليينواليربح بأنيت مقيدار اا ييرا الم يا مو  :زاوية المسةاهمي  - أ

ربيا  مي  ناحيية وتودييع  ي ل ااربيا  مي  ناحيية اا و و ينتمو  بتحقي  أكبر  در ممك  م 
  .و  ا  د ي ين او داأمًا مع أ لوف الدارة المنشأة ،ثانية

اي يتغح  اامثي  ربيا  تكمي  فيي تعتبير الدارة المنشيأة أ  ميياىفة اا :زاوية إدارة المنشةأة - ف
و ي ا يعبير  Inputsأكبير مي  الميد ح   Out putsأي أ  تكيو  الم رايا   ،للموارد المتاحة

  .ى  الكفالة اي تصادية في تشغي  الموارد المتاحة
 ،منشيأة والي ي  ييطر ىليى كتابيا  المفكيري  اي تصياديي   يو تعظييو الييربح ةال  النيدف العياو ايي

وىندما تطور  نظرية المناف ة الحرة في ظ  النظاو  ،في البيع والشرال و  ا امتداد لمفنوو الحرية
  .الرأ مالي تبلور مفنوو تعظيو الربح كمنط  ا تصادي لتحقي  الكفالة اي تصادية الكلية للماتمع
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ال  تعظيو الربح بصفتت  دفًا فرديًا يحق  فيي ظي  النظريية اي تصيادية الرأ يمالية تعظييو الرفا يية 
  .ة الكلية وأصبح تعظيو الربح اليديولواية مننية لردارة الماليةاي تصادي

ولقد توال  اينتقادا  لمفنوو تعظيو الربح ىلى أ ا  أ  الم ألة لي   مارد تحقي  أ صى ربح 
 ،ممكي  ولكننييا أييييًا تقييديو  ييدما  ااتماىييية وتحقييي  كفييالة ا تصييادية وىداليية فييي توديييع العاأييد

وأصبح   ،وكثير مننا غير  اب  للقيا  . داف اا راوأصبح ك  ش ص يييف  اأمة م  اا
صييورة اا ييداف التييي ت ييتمد مننييا الح يييابا  يت ييا  القييرارا  منييدودة فكانيي  النتيايية أ  انتقيييد  

 .النا  القرارا  المالية بأننا ناح  في ييا  ثروة اامو
 يلي: غانت ادات مضاعفة األرباح كهد  تش

 ي   يو تعظييو  .حيص يثار الت ياؤ  ىي  ما يية اليربح المطليوف تعظيميت ؛النت  دف غام  -1ً
 ؟  و ربح  صير ااا  أو طوي  ااا ؟ و   الربح الكلي للمنشأة

 .و     ا الربح  و لل نو ولرأ  الما  المملوا فقط أو لرأ  الما  الم تثمر 
يقيدما  نفي  المكا يف الي أننميا ي تلفيا  مي  يفش  في أ  ي اىد ىلى اي تيار بي  بيديلي   -2ً

 :ىلى النحو التالي Bو  Aفل ا كا  لدينا مشروىا   ،حيص تو ي  تدفقنما
 Bأربا  المشرو          Aأربا  المشرو       ىمر المشرو 

 31111   11111  ( 1ال نة )
 21111   21111  ( 2ال نة )
 21111   31111  ( 3ال نة )

 01111                 01111           المامو     
غييير أ   ،وفقيًا لنيدف تعظيييو اليربح فيل  المشييروىي   ميا ىلييى نفي  الدراية ميي  الاا بيية  

ال  ال   ،وفقييًا لمعيييار القيميية الدمنييية للنقيييود  B نيياا مشييروىًا أفييي  ميي  اه يير أي و ييو المشييرو  
  . .  في نناية ال نة الثالثة 31111 .  في ال نة ااولى أفي  م   31111

ال  ال  التفيييي  يكييو  وفقييًا للييربح المحقيي  ولييي  وفقييًا  ،يغفيي  الييربح نوىييية المكا ييف المقدميية -3ً
  .فعلى  بي  المثا  .لنوىية ال دمة أو المنتا ال ي يقدمت المشرو 

 A   .  غيييير أ  المشيييرو  01111وكييي  مننميييا يحقييي  أرباحيييًا مقيييدرا ا  Bو  Aال ا كييا  مشيييروىا  
  .ينتا غ ال ل طفا  والمشرو  الثاني ينتا  ااير الد ا 

 و مشرو   Aفي حي  أ  المشرو   .ما بي    ي  المشروىي  يميدال  الربح ي ي تطيع  نا أ   
في حيي  أ  المشيرو  الثياني يقيدو  يلعًا ييارة  .أفي  انت يقدو نوىية منتاا   ا  نفع للماتمع

  .بالصحة والماتمع
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 ال يمة السوقية لألسهم وتعظيم ،روة الماّلك.تعظيم  -1ً
و يو مي  اا يداف الرأي يية التيي ت يعى  ،يعبر   ا الندف ى   دف تعظيو ثروة الميّحا  

تلا  .حيص يعك  محصلة القرارا  المالية المتعلقة باي تثمار والتموي  .اإلدارة المالية اللى تحقيقت
و  ا ي يتعيار  ميع  يدف  ،  تأثير ا في حاو العاأدالقرارا  التي تؤثر في ثروة المّحا م   ح
تتيييأثر كثيييرًا بمقيييدار العواأيييد المتحققيية وبتودييييع  ييي ل  ،مييياىفة ااربيييا  ا  القيمييية ال ييو ية لل ييينو

اليافة اللى ىوام  أ را تتعل  بطريقة اي تثمار وباادوا  اي تثمارية  ،العواأد ىلى الم ا مي 
مار ييييت المنشيييييأة وم ييييتوا الطليييييف ىليييييت فيييييي ظيييي  الظيييييروف الم ييييت دمة وطبيعييييية النشيييياط الييييي ي ت

  ..الخ..اي تصادية ال اأدة
وا    دف تعظيو ثروة المّحا أو تعظيو القيمة ال يو ية ل  ينو ين ياو الليى دراية كبييرة ميع  يدف  

الي أ  ثمة فار ًا يتمث  بأ   دف تعظيو ثروة المّحا ينتو بمبدأ التدفقا  النقدية  ،مياىفة ااربا 
 وي ينتو بااربا  المحا بية التي تشك  محور ا تماو  دف مياىفة ااربا . ،ناتاةال
ياف أ   ،ويمي  العديد م  ىلمال اإلدارة المالية اللى اىتبار أ  كافة القرارا  التي تت   ا اإلدارة 

ثر ا  المالا ينتو حقيقة بالثروة التي  يمتلكنا أك ،تصف في تحقي   دف مياىفة ثروة المّحا
وكثييرًا ميا نيرا أ  اإلدارة تلايأ الليى احتاياد ااربيا   ،مما يود  ىليت م  أربيا  فيي الميدا القصيير

ىادة ا تثمار ا بغية ديادة ثروة المالكي    .وا 
ومي  المحميح اإلياابيية اا يرا فيي ا يتعما   ييدف ميياىفة ثيروة الميالكي  أ   ي ا النيدف يأ يي   

 ،و  ا أمر  ريف م  الوا ع وم  المنط  ،دمنية للنقود بالح با العواأد النقدية والم اطر والقيمة ال
وأ  أي ا ييييييييتثمار يتصييييييياحف بييييييييبع  اانييييييييوا  ميييييييي   ،ال  ال   يمييييييية النقييييييييود تتنييييييييا ص ميييييييع الييييييييدم 

  .( 11ص ،1890 ،) ا  وغرايبة.الم اطر
 هد  تعظيم ال يمة السوقية للمنشأة  -1ً
وفي الحقيقة  ،وديادة حيور ا وفاىليتنا في ال و  ،يتمث    ا الندف بديادة  يمة أصو  المنشأة 

 .ال  ال  الكثير م  منشآ  ااىما  الكبيرة كان  منشآ  صغيرة ،ال  اامثلة ىلى  لا لي   بقليلة
 .ومي  الطبيعيي أ  يفيي  الم يا مو  والميالكو  أ  تيدداد  يمية منشيآتنو ويعظيو دور يا فيي ال ييو 

ل و ية ل  نو أو تعظيو ثروة المّحا  يو ميرادف لنيدف لك    ا ي يعني أ   دف تعظيو القيمة ا
  ( Haley d Schell، 1979، P405-407 )     وشو كما يشير .تعظيو القيمة ال و ية للمنشأة

كما يرا الدكتور منير  ندي ىندما يتعل  اامر بقرارا  اي تثمار أ  اي ترا  ال ي يعظو القيمة  
أ  يكيييو   ا  اي تيييرا  الييي ي يعظييو ثيييروة الميييّحا )نصييييف ال ييو ية للمنشيييأة ليييي  مييي  اليييروري 

المّحا م  أموا  التصفية( و  ا يعني أ   دف تعظييو القيمية ال يو ية للمنشيأة ليي  مرادفيًا لنيدف 
  .أي  دف تعظيو القيمة ال و ية ل  نو العادية التي في حودة المّحا ،تعظيو ثروة المّحا
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ال  ال  تيأثير  ي ل القييرارا  فيي القيمية ال ييو ية  ،وييي مبقيرارا  الت وي ي تليف الحيا  ال ا تعليي  اامير 
ل  نو العادية  و أمر محتم  بينميا ي يكيو  ثمية تيأثير لني ل القيرارا  فيي القيمية ال يو ية للمنشيأة 

 .( 13ص ،1880 ،) ندي
  :وجهة نظر اإلدارة -ً

ولكيي   ،أ ييدافنو ودييادة ثييرواتنوتعيد اإلدارة ممثليية لمصيالح المييالكي  ولي لا فنييي ت يعى اللييى تحقيي  
 ليا ي يمنييع الميدرال ميي  النظيير لمصيالحنو الش صييية مي  حيييص البقييال فيي أميياكننو أو الحصييو  
ىليييى ايمتييييادا  الماديييية والمعنوييييية ىليييى شيييك  مكافيييآ  وديييييادا  فيييي الرواتيييف وتح يييي  م ييييتوا 

التي  د تييف بع  ول لا فلننو  د يرفيو  بع  اي تراحا  اي تثمارية  ،التعوييا ...الخ
الشييل الليى ثيروة الميّحا ويقبليو  با تراحيا  ا يتثمارية أ يرا تيييف أ ي  مميا تيييفت اي تراحيا  

  .أي تانف اإلدارة الفش  ،ااولى لكننا تنطوي ىلى م اطر أ  
ال  الننيا  ،وتايال الماتميع ،وياف اا   بايىتبار أ  الدارة المنشأة تشعر بالم ؤولية تاال العاملي  
وو بديادة رواتف وأاور العاملي  وتقديو بع  ال دما  للماتمع ىلى الرغو مي  أ   ي ا الشييل تق

  .يقلق  م  مقدار العاأد ال ي  يحص  ىلينا مّحا المنشأة
الييافة لي لا فيل  ثميية  يواني  وأنظمية تقييوو اإلدارة بمراىاتنيا واحترامنيا حتيى ولييو كيا  لنيا انعكييا   

  .مالكينا لبي ىلى المنشأة وىلى 
  :وجهة نظر العاملي  -ً

فنييو يقيدمو  لنيا ميا ليدينو ميي   ،يشيك  العياملو  أحيد أ يو ااركييا  التيي تقيوو ىلينيا أي منشيأة
وىليييت فيييل  لنييؤيل العيياملي  تيييأثير و المباشيير فيييي  ،طا ييا  و بييرا  مقابييي  حصييولنو ىلييى أتعيييابنو

و نيا  يد يكيو   .وم   نا فل  مصالحنو مويع ا تماو مي   بي  اإلدارة ،واود المنشأة وا تمراريتنا
 :ي  كافة في المنشأة يتمث  فيملم  المنا ف اإلشارة اللى أ  ما ي عى الليت العا

  .يما  فرصة العم  في المنشأة -
  .الحصو  ىلى أاور ايدة -
  .العم  وف  أ    ليمة ومناخ ىم  منا ف -

ديييد ميي  القييرارا  يييم  الطييار المحافظيية ىلييى مصييالح  ييي ل ولنيي ا تقييوو اإلدارة بات ييا  الع 
حييييا  بمصييييالح العيييياملي  مييي  حيييييص ىييييدو وتتييييأثر  راراتنيييا اي ييييتثمارية فييييي الكثيييير ميييي  اا .الفأييية

منياخ ىمي  صيالح ومراىياة ال يحمة وااميي    لي  ومي  حييص ،اي يتغنال ىي  الكثيير مي  العياملي 
 .ومكافآتنو المادية والمعنويةير بديادة أاور و فكوم  حيص الت ،الصناىي
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 :وجهة نظر المجتمع-4
نييت أكمييا  ،فنيو يدود ييا بالمييد ح  التييي تحتاانييا ،يعتبير الماتمييع البيأيية التييي تعميي  فينييا المنشيياة
ول لا فل  الماتمع يتو ع م  المنشاة أ  تقدو لت  ،يحص  ىلى الم راا  التي تناو ى  المنشأة

  .ال دما  الم تلفة والتي ت نو في  دمتت وتطويرل
وفي الحقيقة ياف أ  تنظر اإلدارة اللى   ا اامر بادية كاملة ا  ىدو ناا  المنشاة في تحقي  

  .م ؤوليتنا تاال الماتمع  د يؤدي بنا اللى النحا
  .  اي تثمارية التي تؤثر بشك  الياابي في أبنال الماتمعوىلينا أ  تنتو باي تراحا 
ويي  ف اليبع  اللييى القيو  ال  م ييؤولية المنشيأة تاييال الماتميع تمتيد اللييى ا تطيا  اييدل مي  أربييا   

  .والتي تحق  الرفال للماتمع ،المنشأة وت صيصنا اللى مشروىا   دمة البيأة
 .تميع ي تعنيي بالييرورة اللحيا  الييرر بالميالكي ال  الم يؤولية اياتماىيية ليردارة تايال أفيراد الما

  .ب  ياف التفكير باي تراحا   ا  اينعكا ا  اإلياابية ىلى مصالح ك  م  المالكي  والماتمع
 مداخل تطور الفكر المالي المعاصر: 

  .) إدارة الخصوم ( :مدخل إدارة السيولة -1
و نيا اشيتمل  منياو اإلدارة الماليية  1821الية ظنر كما بينا فيي بدايية ال  شك  اإلدارة الم

ىلى المعالاا  المحا بية والقانونية المتعلقة بتأ ي  الشركا  والقياو بعمليا  ايندما  
صيييدار ااورا  المالييييية وىنييييدما حييييدص الك يييياد العظيييييو )  ( بييييرد دور  1833 – 1828وا 

ميي  أايي  تايياود اإلدارة الماليية فييي حيي  المشييكلة اي تصييادية فييي تييوفير ال يييولة الحدميية 
ىادة التنظيو   .حاي  اإلفح  والتصفية وا 

 ) إدارة األصول (.  :مدخل إدارة الموجودات -ً
مني  ىقييد ااربعينييا  ولغاييية بيدايا  ىقييد ال م يينيا  ميي  القير  المايييي تغيير أ ييلوف 

 .وأصبح  النظرة لردارة المالية تتو مي  دا ي  المنشيأة وليي  مي   ارانيا ،اإلدارة المالية
حييص تركييد  حييو   يرارا  اي ييتثمار وتحقييي   يدف الربحييية فييي ظي  المناف يية الشييديدة 

  .وندرة الموارد المالية وظنور أايا  الحا وف وتقنية المعلوما  ونظمنا المتنوىة
 مدخل إدارة الخصوم والمتاجرة بحق الملكية ) إدارة الهيكل المالي (.  -ً

 Modiglianiأثارتنييا مقالية مود ليياني و ميلير  بيرد  ي ا الميد   بعييد الثيورة المعرفيية التيي
and miller  يتد فومييا  دمييت مييياركو و  كلفييية التموييي  والنيكيي  الميييالي حيي 1859فيييي ىيياو
Markowitz  تتمحييور  صياأص  يي ا الميد   حييو   .ا ي  نظرييية المحفظية 1858ىياو

الايد  القيياأو حيو  دور النيكيي  المييالي وأثيرل فييي  يمية المنشييأة واىتميياد مبيدأ المبادليية بييي  
ثو تركد  دىوا  الباحثي  والكتياف باتايال  Risk – Return Trande offالعاأد والم اطرة 



9 
 

اا ييييا   اي تمييياو بكلفيييية التموييييي  وتعظيييييو ثييييروة الم ييييا مي  وأصييييبح   يييي ل الصيييييحا 
ولقيييد  يياىد فيييي  ليييا نمييو وتطيييور أ ييوا  الميييا  و يييو  ااورا   .المعرفييي ليييردارة المالييية

المالييية ىلييى وايييت ال صييوص وي  ييييما فييي يييول مفيييا يو كفييالة ال يييو  المالييية ونميييا   
 ،و  ا المد   ويع القاىدة المعرفية للفكير الميالي المعاصير ،ت عير ااصو  الرأ مالية

را  اي ييتثمار وانعكا يياتنا ىلييى ثييروة المييالكي  اإلطييار النيياو للفكيير وىلييت فقييد شييكل   ييرا
وتحولي  النظيرة نحيو حمليية اا ينو وأثير  يرارا  تودييع ااربيا  باانييف  ،الميالي المعاصير

  .اي تثمار والتموي  في القيمة ال و ية للشركة
ظيفيية اإلدارة وللتأكيد يمكي  القيو  ال   يي ا الميد   ربيط بيي  المفنييوو المعرفيي والتحليليي لو 

  :المالية كوننا تمث  أحد ىوام  الناا  اي تراتياي للشركة م   ح  تحقي  اهتي
 اي ت داو اافي  للموارد المالية ) المديا اامث  للنيك  المالي (  - أ
  درة الموارد المتاحة ىلى تغطية حاو الفرص اي تثمارية  - ف
للشيركة مي   يح  الحصيو  ىلييى   يدرة ىواأيد اي يتثمار فيي تعدييد المركييد ايأتمياني -  

وا  نيا  حملية اا ينو مي  اانيف  ،تدفقا  نقدية كافية لتغطيية فواأيد اليديو  مي  اانيف
  ( 25 ،2118،والتميمي ،آ ر ) النعيمي

 
  



11 
 

  :Time Value of Moneyال يمة الزمنية للن ود 
أي أ   يمة وحدة نقدية اليوو  ي  ،يمك  القو  ال   يمة النقود لي   ثابتة ب  تتنا ص ىبر الدم 

  ا يعني أ   يمة مبلغ معي  م  النقود تتو يف ىليى  ،أكبر م   يمتنا بعد انقيال  نة أو أكثر
  .تو ي  الحصو  ىليت

فل ا  م  بليداىنا لدا البنا لمدة  نة  ،دوير اليوو 111ولتوييح اامر  وف نفتر  أ  لديا 
 .دوير 110% فلنا  تحص  في نناية ال نة ىلى  0كاملة وكا   عر الفاأدة 

 
دوير مي  البنييا لميدة  ينة ف ييوف تقيوو ب ييداد ما للبنيا فييي  111ولنفير  أنيا ا ترييي   ي ل الييي 

دوير واه  ال ا  مي  بميينح  117% أي أنيا  يوف تقيوو ب يداد  7وليتك   .آ ير ال ينة ميع فاأيدتنا
فنيي ا يعنييي أنييت  ،دوير فييي نناييية ال يينة 111دوير فييي بداييية ال يينة وأىاد ييا لييا  111شيي ص مييا 

فأني   تحصي  منيت ىليى  ،أىاد لا مبلغًا يق  ى   ليا المبليغ الي ي أىطيتيت الييال فيي بدايية الفتيرة
دوير وفيييي اإلدارة المالييية يييتو افتييرا  أ  الفييرد رشييييد  117دوير لكنييا  ييوف تعطييي البنييا  111

  .اللى تبديد اوىقحني و  ا يعني أنت ي عى اللى تعظيو مواردل ولي  
  :ف وف نفتر  المثا  التالي ،وا  ا انتقلنا اه  اللى توييح أكثر للفكرة الم تارة

 م،ال:
الو يييي   يدوير وبلمكييييا  المنشييييأة الييييدفع فيييي 1111ال ا كانييي  الحييييدا المنشييييآ  ملتدميييية ماليييييًا بقيمييية 

% فييل  7دوير بعيد  ينة فيل ا كيا  معيد  الفاأيدة  1151دوير أو ت يديد مبليغ  1111الحايير مبليغ 
دوير بعد  نة تمكننا  1171ة ت تطيع أ  تود  المبلغ في البنا لمدة  نة والحصو  ىلى أالمنش

   .دوير 21دوير واي تفادة م  مبلغ  1151م  ت ديد 
   .دوير 1151واه  يمك  للمنشأة الت اؤ  ما  و المبلغ الوااف ا تثمارل اه  لت ديد مبلغ 

 .دوير 1151=  1.17×    المبلغ الحدو ا تثمارل واه   و 
 .دوير 891.3=  1.17÷  1151ومنت   =  

دوير لتيتمك   1111دوير الييوو بيد  ت يديد مبليغ  891،3 بمعنى أ  ىلى المنشأة أ  توظف مبليغ
  .دوير بعد  نة 1151م  ت ديد ديننا 

ال  مويو  القيمة الدمنية للنقود م  المواييع النامة التي ياف وا تطرادًا لما  ب  يمك  القو  
و ليييا نظيييرًا لميييا تحدثييييت القيمييية الدمنيييية للنقيييود ميييي  أثييير فيييي  ييييرارا   ،أ  ينيييتو بنيييا الميييدير المييييالي

  .اي تثمار و رارا  التموي  و رارا  مق وو ااربا 
الحصو  ىلى ااموا  أو ىليى تودييع ااربيا  ييؤثر فيي  يمية  ي ل ااميوا  أو  Timingال  تو ي  

 .  ت يتلمنا  111وبمعنيى آ ير ال   يمية  . لا أ   يمية النقيود تتنيا ص بميرور اليدم  ،ااربا 
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أي أ   يمية ا   .اليوو  ي أكبر م   يمة   ا المبلغ بعد انقيال  نة م  الييوو أو فيي الم يتقب 
  .رًا م  اليوو باتاال الم تقب  .  تق  اىتبا 111

ونظرًا ا  اي تثمارا   ا  بعد دمني طوي  فل  التدفقا  الم تقبلية م  النقود  وف يكو  لنيا 
  أ  يويح الصورة Timing Lineويمك  ل ط الدم   . يو متفاوتة ما بي  الفترة واا را

 
 
   

                              9         7       0         5        4         3        2         1       1  
أي ميرور فتييرة  ،( نناييية الفتيرة ااولييى 1( اللحظيية الحاليية ويقصييد بالنقطية )  1يقصيد بالنقطية ) 

و يد تكيو   ي ل الفتيرة  ينة أو  .(  ي نناية الفترة الثانيية و كي ا 2دمنية واحدة م  اه  والنقطة ) 
  .ما يتو اىتماد ال نة للتعبير ى  الفترة الدمنية أ   وغالباً 

و ي ا يعنيي أ  التيدفقا  النقديية الم يتلمة  يتكو  نناييية الفتيرة لتمييد يا ىي  التيدفقا  النقديية التييي 
  .تكو  ىادة في بداية الفترة

   :Simple Interestالفائدة البسيطة 
المبلييييغ ااصيييلي أو اا ا ييييي الييي ي تييييو الفاأيييدة الب ييييطة  ييييي تليييا الفاأييييدة التيييي يييييتو دفعنيييا ىليييى 

 يو ن يبة مأوييية مي  المبليغ ااصييلي وتكيو  ىيادة ىلييى  Interest Rateومعيد  الفاأيدة  ،ا تراييت
  :وتح ف الفاأدة الب يطة وف  المعادلة التالية ،أ ا  ىاو كام 

 الزم . × المعدل × الفائدة = المبلغ                     
 م،ال: 

  ىليى  %11الفاأدة ال ي يتواف ىلى المقتر  دفعت لمصرف معد  الفاأيدة فييت   ما  و مبلغ 
     .  لمدة  نة ؟ 511111 ر   يمتت   

  1% × 11×  511111الفاأدة = 
     =51111   .  

  2% × 11×  511111ولمدة  نتي  = 
        =111111   .  

  1،5% × 11×  511111ولمدة نصف  نة = 
          =25111  
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 م،ال: 
   .  أودىتنيا  251111ما  و مبلغ الفاأدة ال ي يمك  أ  تحصي  ىلييت مي  وديعية  يمتنيا   

 %   ؟ 5  يومًا يعطي فاأدة معدلنا    191في مصرف لمدة   
% × 5×  251111الفاأدة = 

360

180  
        =0251   .  

   يومًا فل  الفاأدة تصبح  305وا  ا اىتبرنا ال نة   
% × 5×  251111الفاأدة =

365

180  

       =0104 
   Compounded Interest :الفائدة المركبة

يقصييد بالفاأييدة المركبييية تلييا الفاأييدة التيييي تييدفع ىلييى المبليييغ ااصييلي للقيير  وىليييى مبلييغ الفاأيييدة 
  .نناية ك  فترة المح وف ىلى المبلغ في

وبتعبييير آ يير ال ا ا تيير  شيي ص مييا مبلغييًا ميي  المصييرف لمييدة ثييحص  يينوا  بفاأييدة مركبيية فيييل  
  .الش ص يدفع في نناية الفترة الثالثة فاأدة ىلى املة المبلغ ااصلي وفاأدتت و ك ا

 م،ال: 
فيي    .   1111111ما  ي املة المبلغ التي يمك  أ  يحص  ىلينيا شي ص أود  مبليغ   

 بعد ثحص  نوا  م  اه  ؟  ،%    نوياً 9مصرف يدفع معد  فاأدة مركبة مقدار ا   
  :الح 

  .   91111=  1% × 9×  1111111مبلغ الفاأدة في نناية ال نة ااولى = 
  .   90411=  1% × 9×  1191111مبلغ الفاأدة في نناية ال نة الثانية = 

  .   831321=  1% × 9×  1100411=  مبلغ الفاأدة في نناية ال نة الثالثة
 ل.س  1791ًً=                مجموع الفائدة هي

   1258712 وا  ا أييف   ا المبلغ للوديعة ااصلية فل  املة ما ي تحقت   ا الش ص  و  
 . .  

وم  أا  ىيدو القيياو بني ل ال طيوا  وي  ييما ال ا كاني  الفتيرا  الدمنيية طويلية يمكي  اللايول الليى 
  :المعادلة التالية

 معامل الفائدة المركبة × ال يمة المست بلية لمبلغ = المبلغ األساسي 
  .ومعام  الفاأدة المركبة يمك  الحصو  ىليت م  اداو  القيمة الحالية

  :كما يمك  ح ابنا م   ح  العح ة
  n( r+1) أو  +و(1)   
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 معد  الفاأدة  :(rحيص و )
      (n):  ىدد الفترا  أو ال نوا  

 :مثا 
%  لميدة 11   .  في مصرف يدفع فاأيدة  ينوية    5111111أود  ش ص وديعة  يمتنا   

  فما  ي  يمة ما  يحص  ىليت بعد ميي ال نتي  ؟ . نتي 
  :الح 

 +r)n                     Fv = p v ( 1أو            ×   و = غ 
 :حيص

                         Fv: Future Value  القيمة الم تقبلية :  و 
 Present Value  :              P v           المبلغ اا ا ي أو الحالي :غ 
                            r: Interest    معام  الفاأدة المركبة :  

 n: Number of Tim                                                    
 

       n(r+1) معام  الفاأدة للقيمة الم تقبلية للمبلغ
r  عر الفاأدة  
n   ىدد الفترا 
    =5111111×1،21  =0151111  

 م،ال:
   يينة ميي  اه  ميي  ايرال اليييدا  مبلييغ ميي   19ميا  ييو المبلييغ الي ي يمكيي  الحصييو  ىليييت بعيد   

 %    نويًا ؟ 9   .  لدا مصرف يعطي فاأدة بمعد     451111الما   يمتت   
  :الح 

   ×   و = غ 
    =451111  ×3،880  
    =1789211  
   +r)n   Fv = p v ( 1أو
   =451111 ( ×1+9) %19  =1789211  

و يد يكيو  مي  المنا ييف اإلشيارة  نيا اللييى أ  ثمية المكانيية لح يياف الفواأيد أكثير ميي  ميرة فيي ال يينة 
كأ  يتو ح اف الفاأدة مرتي  بال نة أو أربع مرا  فيي ننايية كي  ربيع أو كي  شينر و نيا  ،الواحدة

 يمك  القياو بما يلي: 
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 فاأدة بنا   مة معد  الفاأدة ىلى ىدد المرا  التي يتو ح اف ال -1
  .يرف ىدد الفترا  بعدد المرا  التي يتو ح اف الفاأدة بنا -2

  :وللمديد م  اإلييا  يمك  ىر  المثا  التالي
 م،ال: 

   ينة مي  اه  مي  ايرال الييدا  مبليغ  يمتيت  21ما  و المبليغ الي ي يمكي  الحصيو  ىلييت بعيد   
%    يينويًا ىلميييًا بييأ  الفاأيييدة تح ييف بشيييك  9   .  لييدا مصيييرف يعطييي فاأيييدة   451111 

 أي مرتي   نويًا ؟  Semiannualنصف  نوي 
   ×   و = غ  :الح 

       9 ÷ %2  =4 % 
  نة  41=  2×  21       

  4،91112فيكو  معام  القيمة الحالية م  الادو  
     451111  ×4،91112  =2101458  

 
   Future Value for an Annuitiesال يمة المست بلية لدفعات منتظمة 

وللتوييييح  .تعبير  ي ل القيميية ىي   يميية مبيالغ معينية تييدفع بشيك  منييتظو فيي فتيرا  دمنييية محيددة
  :نفتر  المثا  التالي

   .  شينريًا ولمييدة  مي   يينوا  فيي مصييرف  15111بفير  أ  ثمية  طيية يد يار مبلييغ   
والمطلوف ح اف القيمة الم تقبلية لن ل  ،%    نوياً 11يعطي فاأدة ىلى   ا الح اف ن بتنا   

  .الدفعا 
  :يمك  ح    ا المثا  م   ح  ال طوا  التالية

  .   22771،150=  4% (11+ 1× )  15111 تقبلية للدفعة ااولى القيمة الم

  .   21514،405=  3% (11+  1× )  15111القيمة الم تقبلية للدفعة الثانية 

  .   19491،5=  2% (11+  1× )  15111القيمة الم تقبلية للدفعة الثالثة 
  .   10051=  1% (11+  1× )  15111القيمة الم تقبلية للدفعة الرابعة 

  .   15111=  1% (11+  1× )  15111القيمة الم تقبلية للدفعة ال ام ة 
  .   83417،112     فيكو  مامو  القيمة الم تقبلية للدفعا 

  :ويمك  التوص  لنف  النتياة م   ح  ا ت داو المعادلة التالية
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 FVA= PMT  







 

r

r
n

11           

 

   = 15000  







 

11.0

111.01
5

      
 

 
            = 15000 [  62278   ] 

 
            = 93417.012 

 
           

حيص يطل  ىلى  







 

11.0

11.01
5

معام  الفاأدة للقيمة الم يتقبلية ليدفعا  منتظمية وت يت ر    

  .كما يمك  ح ابنا بشك  يدوي با ت داو اهلة الحا بة ،م  اداو  القيمة الحالية
  

 :Present Value ال يمة الحالية لمبلغ مست بلي
بعيد ىيدة فنو   ا المصطلح م   ح  مقارنة  يمية مبليغ مي  الميا  الييوو و يمية  ي ا المبليغ  يمك 
وبييالطبع ليي  يييتمك  الشيي ص ميي  معرفية أي القيمتييي  أكبيير الي ميي   ييح  اي ييتناد اللييى  ، ينوا 

  .ويمك  اللاول اللى المثا  التالي لتوييح الصورة ،أ   ىلمية منطقية
  :مثا 

  دوير بعيد ثيحص  يينوا   111دوير الييوو  يي أكبير أو أصييغر مي   يمية      111 ي   يمية   
 %   ؟ 11الفاأدة   ىلمًا بأ   عر 

 دوير اليوو  ي ثابتة ا    ل الفترة تشك  الدم  صفر  111ال   يمة 
  :دوير بعد ثحص  نوا  فني كالتالي 111أما  يمة 

   ×     = و 
 القيمة الحالية  :    :حيص
 المبلغ  :و    
 القيمة الحالية للوحدة النقدية  :     
 بالتالي فل  المبلغي  لي ا مت اويي دوير  75،131= 1 ،75131×  111    
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  دوير و ييي لي يي  نفيي   75،131  دوير بعييد ثييحص  يينوا   ت يياوي    111أي أ   يميية   
 .  دوير بعد ثحص  نوا  111  دوير اه  ت اوي  يمة    75،131أما  يمة    .القيمة ااولى

ا ميييثًح أ  ن يييتثمر مبلييييغ     دوير بعييييد ثيييحص  ييينوا  فعلينيييي 111وا  ا أردنيييا أ  نحصييي  ىليييى   
  % 11  دوير اليوو بمعد  فاأدة    75،131
 

  :يمك  ا ت داو المعادلة التالية للحصو  ىلى النتياة ال ابقة
 Pv = Fv ( 1+r )-n      

 
 القيمة الحالية لمبلغ  Pvحيص 

Fv  القيمة الم تقبلية لمبلغ 
r  معد  الفاأدة 
n:  ىدد ال نوا       

 
 م،ال: 

%   8   نوا  ىلمًا بيأ   يعر الفاأيدة   5   .  بعد   51111ما  ي القيمة الحالية لمبلغ   
 ؟ 

  :الح 
    51111  ×1،04883  =32480،5   .  

   .  ال ا كييييا   ييييعر  32480،5   .  بعييييد ثييييحص  يييينوا   ييييي    51111أي أ   يمييية   
  .%  8الفاأدة في ال و    

 
  :Present Value for An Annuityال يمة الحالية لدفعات منتظمة 

ال ا كيا  لييدينا مبليغ مييا يتكييرر الحصيو  ىليييت  ينويًا فييي الم ييتقب  فلننيا بحاايية لمعرفية  يميية  يي ا 
  .المبلغ اه 

  :مثا 
   ينوا  ال ا كييا   4  دوير يمكي  الحصييو  ىلينيا  ينويًا لميدة    111القيمية الحاليية    ميا  يي

  .%  12 عر الفاأدة   
 : الح 

   ×     = غ 
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     =111  ×4،7783  =477،83  
  دوير  نوياً ولمدة أربع  نوا  ي يعني حصولنا ىلى مبلغ  يمتت  111أي أ  حصولنا ىلى   

نما    511     .  دوير 477،83  دوير وا 
 

  :أو با ت داو المعادلة التالية

PVA  PVA = PMT حيص القيمة الحالية لدفعا  منتظمة  
 













n

n

rr

r

1

11    

  PMTالدفعا  الم تقبلية 

 حيص يطل  ىلى القو  
 













n

n

rr

r

1

 Present valueمعام  القيمة الحالية لدفعا  منتظمية   11

of Interest Factor for an Annuity  
 تماري  محلولة: 

 1تمري  
   .  1101151المصيارف ت يدد ليت مبلغيًا  يمتيت   بفر  أنا حصيل  ىليى  ير  مي  أحيد 

فميا  ييو المبليغ الي ي  ييمنحا الييال المصييرف الييوو ىنيدما يكيو   ييعر  ،   ينوا  5بعيد مييي   
 %   ؟ 3،5الفاأدة   

  :الح 
Pv = Fv ( 1+r )-n   
= 1161050 (1+3.5 % )-5 
= 1161050 ( 0.84197 ) 
= 977600 

 
 أو 

Fv = Pv ( 1+r ) n      
1161050 = Pv (1+ 3.5 %) 5 
Pv = 1161050 /1.187686 

   = 977600 
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 :ًتمري  
بفييير  أنييييا ا ترييييي  مبلغييييًا ميييي  المييييا  ميييي  مصيييرف ت ييييدد لييييت أ  يييياطًا  يييينوية ثابتيييية مقييييدار ا  

 %.8 نة( فكو يكو  مبلغ القر  اه  ال ا ىلم  أ  معد  الفاأدة  25لمدة )  254110
 :الح 

  :نطب  القانو  التالي

PVA = PMT  
 













n

n

rr

r

1

11 

  

PVA = 254016  
 













25

25

09.0109.0

109.01   

 
 2511111= PVA  

 ًتمري  
%  ينويًا لمييدة 7 .  يييود  كي   يتة أشيينر بمعيد  فاأييدة  51111 ي  القيمية الم ييتقبلية لمبليغ 

 .  يود  لمدة  ينة بمعيد  فاأيدة  111111ىشري   نة  ي أكبر م  القيمة الم تقبلية لمبلغ 
 % و لا بعد ىشر  نوا . 7،5

 :الح 
 ال يار ااو 

  FVA= PMT  







 

r

r
n

11    

 FVA= 50000  







 

%5.3

1%5.31
20

 

FVA= 1413980. 
 ال يار الثاني:

 

  FVA= PMT  







 

r

r
n

11    

  FVA= 100000  







 

%5.7

1%5.71
10

 

  FVA= 1414709 
 الثاني  ي ااكبر.القيمة الم تقبلية للمبلغ 
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 4تمري  
    فيل ا كيا  المصيرف يعطيي فاأيدة  ينوية  111111ال ا فتح  ح ابًا لا في مصرف بقيمية 

 . نة 15 فما  و المبلغ ال ي  تحص  ىليت بعد ،%0 بمعد 
 :الح 

 
Fv = Pv ( 1+r ) n      
Fv = 100000 ( 1+0.06 ) 15 
Fv = 100000 ( 2.39656 )  
Fv = 239656    
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 الفصل ال،اني

 تنظيم اإلدارة المالية
Organization of Financial  

Management 
 

  م دمة:
ول لا ي يمك  تصور أ   ،تعد المنشأة وحدة تنظيمية تشتم  ىلى العديد م  اانشطة والوظاأف

ولنيي ا تقتيييي اليييرورة أ  يييتو التن ييي  بييي  كافيية أ  يياو  ،نشيياطًا مييا يعميي  ميي  دو  نشيياط آ يير
وميي   نييا فيل  تنظيييو اإلدارة المالييية يويييح الوظياأف والمنيياو المطلييوف القييياو  ،المنشيأة وأنشييطتنا

  .وىح ة   ل اإلدارة مع اإلدارا  اا را ،بنا
  .وفيما يلي  نتعر  اللى ىح ة اإلدارة المالية ببا ي فرو  المعرفة

 دارة المالية بالعلوم األخر..عالقة اإل
فلقيد ا يتفاد ىلييو  ،فيي الحقيقية يمكي  القيو  ال  امييع فيرو  المعرفية  ييد أفياد  مي  بعيينا اليبع 

وا يتفاد ىليو الفيدييال مي  ىليو  ،وا يتفاد  الريايييا  مي  الفيدييال ،اي تصاد م  ىلو الريايييا 
  .الكيميال و ك ا

ونحي  ي نرييد أ   .ماليية باىتبار يا ىلميًا م يتقًح بحيد  اتيتو ي ا اامير ينطبي  تماميًا ىليى اإلدارة ال
بييي   يييينحاو  الظنيييار بعيييي   ،نبحيييص  نيييا ىح يييية اإلدارة الماليييية مييييع امييييع فييييرو  العليييو والمعرفيييية

  .العح ا  مع بع  العلوو  ا  الصلة القريبة اداً 
 عالقة اإلدارة المالية مع االقتصاد. -1

بشييقينا   Economies    Theoryكبييير ىليى النظرييية اي تصيادية  تعتميد الوظيفية المالييية بشيك 
  .الكلي والادأي

تظنير العح ية مي   يح  تكيوي  الطيار للقيرارا  الماليية  Macro Economiesفميع اي تصياد الكليي 
بالمعلوميييا   Financial Managerا  اي تصييياد الكلييي يميييد الميييدير المييالي  ،المتعلقيية بالتمويييي 
الييافة الليى  .وأ يعار الفاأيدة وأ يعار الصيرف ،رؤو  ااموا  فيي اا يوا  المالييةالمتعلقة بحركة 

ايتاا ا  الم تقبلية في ال و  والتي تمك  الميدير الميالي مي  وييع ال طيط المتعلقية بالتمويي  
  .واي تثمار في أنوا  معينة م  أدوا  اي تثمار الم تلفة ،وتأمي  ايحتيااا  المالية

فتظنر العح ة م   يح  تركييد اي تصياد  Micro Economiesاد الادأي وأما مع اي تص 
ي  ييييييييما آليييييييية العييييييير  والطليييييييف  ،الادأييييييي ا تماميييييييت بييييييياادال اي تصيييييييادي لمنظميييييييا  ااىمييييييا 

  .وا تراتيايا  التشغي  وت طيط ىوام  اإلنتا 
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مييييير وممييييا ي شييييا فيييييت أ  اإللميييياو بنيييي ل الاوانييييف اي تصييييادية ميييي   بيييي  المييييدير المييييالي أ 
بيي  يي  ف اليبع  الليى اىتبييار أ  اإلدارة الماليية  يي اانيف ميي   ،ييروري لترشييد  راراتيت الماليية

  .اوانف النظرية اي تصادية للمشرو 
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 عالقة اإلدارة المالية مع المحاسبة  -ً
يتمثي  بالدرايية ااولييى فيي ا تميياو كيي  ميي   ،ال  ثمية ارتباطييًا  ويييًا ميابي  اإلدارة المالييية والمحا ييبة

 Incomeمثي  ح ياف الييد    Financial Statementsاإلدارة الماليية والمحا يبة بيالقواأو الماليية 
Statement  و اأمة الميدانية العموميةBalance Sheet Statement .  

فيي اإلدارة الماليية يتمثي  فيي تييوفير  Financial analysisالييافة لي لا فيل  ايو ر التحليي  الميالي 
  .البيانا  المحا بية وتحويلنا اللى معلوما   ا  ديي  معينة

و نا نشير اللى يرورة أ  يلو المدير المالي بأصو  المحا بة ليتمك  م  فنو البيانا  المحا بية 
ىداد التقارير المالية    .رار المالي ال ليوبالشك  ال ي ي اىد ىلى ات ا  الق Reports Financialوا 

 عالقة اإلدارة المالية مع التسويق  -ً
تظنير  ي ل العح ية مي  ىيدة اوانيف مننيا أ   يياو الميدير الميالي بلىيداد ال طية المالييية ي  

  .يمك  أ  يتو بمعد  ى  معرفة حاو اإليرادا  التي يمك  الحصو  ىلينا
د البيانييا  الحدميية حييو  المكانييية فييي الىييدا Marketing Studiesو نيا ت يينو الدرا ييا  الت ييويقية 

والحصو  بالتالي ىلى اإلييرادا  التيي ي يتطيع الميدير الميالي أ  يبنيي ىلينيا  ،ت وي  المنتاا 
  .Financial Planال طة المالية 

 عالقة اإلدارة المالية بالحاسوب  -4
التحليي  والت طييط يعتمد المدير المالي بشك  كبير ىليى اا ياليف واادوا  الكميية إلناياد منياو 

و  ا يعني م   ،Computerولقد أصبح الكثير م  البيانا  تتو آليًا م   ح  الكمبيوتر  ،والر ابة
ناحية أ را  ياو المدير المالي بتنظيو ح اباتت وبياناتت بالطريقة التي يمك  أ  تعالا مي   يح  

  .الحا وف
   وظاأف اإلدارة المالية

الي أننيا ول ينولة الدرا ية  يوف نقيوو  ،التيي تقيوو بنيا اإلدارة المالييةكثييرة  يي اانشيطة والوظياأف 
 لوظاأف يم  ثحص ماموىا  رأي ية.بويع   ل ا

  .ماموىة القرارا  المتعلقة باي تثمار :المجموعة األولى
واإلنفا  ىلى المواودا  الثابتة  ،تعل  اامر  نا بت صيص ااموا  بي  بداأ  اي تثمار المعنية

Fixed assets   والموايييودا  المتداولييةCurrent assets  فييل ا كيييا  ليييدا المييدير الميييالي مبليييغ
أو  ، .  فكيف  يقوو بت صيص   ل الموارد ؟    يقوو بشرال مواودا  ثابتية فقيط 1111111

أنت ينف    ل ااموا  ىلى المواودا  المتداولة ؟ أو أ  القرار  يكو  بتوديع المبلغ بي  النوىي  
المواييودا  ؟ وا  ا كييا  القيرار كيي لا فمييا  يو المبلييغ اليي ي  ييتو ت صيصييت ىلييى المواييودا   مي 

 الثابتة وما  و المبلغ ال ي  يتو النفا ت ىلى المواودا  المتداولة ؟ 
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 Fixed Capitalرأ  الميييا  الثابيي   ،ي ييمى المبليييغ الم صييص لح يييتثمار بييالمواودا  الثابتييية
الييافة الليى  ليا  .Working Capitalداولية رأ  الميا  العامي  والمبليغ الم يتثمر فيي ااصيو  المت

فل  ا تماو اإلدارة المالية يتركد في   ل الماموىة م  الوظاأف بمعرفية اإلييرادا  والعاأيد المتوليد 
التيييي يمكيي  أ  تيييناو ىييي  ا تيييار اي يييتثمار فيييي  Riskىيي  كييي  نييو  مييي  الموايييودا  والم يياطر 

لتانف   ل الم اطر م  أا  الوصيو  بالننايية الليى القيرار  وما  ي ال ب  ،مشرو  ما دو  غيرل
  ا يعني أ  أ يو ميا يايف درا يتت  ،حو  القياو باي تثمار أو ايمتنا  ى    ا اي تثمار ،اا و

  :في   ل الماموىة م  الوظاأف  و
  .ماموىة المواودا  وتكويننا -
  .تكلفة   ل المواودا  أي تكلفة رأ  الما  الم تثمر بنا -
  .الم اطر المصاحبة لن ا اي تثمار واىما  المنشأة -

  .ماموىة القرارا  المتعلقة بالتموي  :المجموعة ال،انية
ينصييف اي تمييياو فيييي  ييي ل الماموىيية مييي  الوظييياأف فيييي تييأمي  ايحتياايييا  الماليييية للمنشيييأة مييي  

اليييافة الليييى  ،وا يييت داو  يي ل المييوارد بالشيييك  اامثيي  ،المصييادر المنا ييبة وفيييي التو ييي  المنا ييف
  .تكوي  المديا اامث  م  التموي 

 .  فييل   1211111فيل ا كيا  ليدا الميّحا مبليغ  ، .  3111111فقيد تحتيا  المنشيأة الليى مبليغ 
القييرار  نييا يكيييو  بتييأمي  بييا ي المبليييغ ميي   ييح  بعييي  المصييادر كيياي ترا  ميييثًح وليييك  مبليييغ 

 .  وميي  ثييو ايىتمييياد  411111 .  وميي  ثييو الصييدار بعييي  ال ييندا  وليييك  مبليييغ  011111
 .  وك لا ايىتمياد ىليى الشيرال بالتق ييط بمبليغ  411111ىلى ايأتما  التااري وليك  بمبلغ 

  . .  وك لا اي تأاار بالمبلغ و ك ا 311111
 Determiningوفييي  ييي ا الصيييدد يايييدر اإلشيييارة الليييى أ  تحدييييد الميييديا المنا يييف مييي  التمويييي  

Financing Mix.  يعتمييد ىلييى تييأمي  أكبير مبلييغ ميي  المصييدر  ي التكلفيية اا يي  وميي  ثييو المبلييغ
  .اه ر م  المصدر  ي التكلفة المن فية م  النو  الثاني و ك ا

كما تادر اإلشارة اللى يرورة ايىتماد ىلى مصادر التموي  طويلة ااا  اننا تعطيي نوىيًا مي  
  .المرونة للمنشأة في التصرف بااموا 

  .ماموىة القرارا  المتعلقة بالتوديع :وعة ال،ال،ةالمجم
ىادة ا تثمار ا وم  ثو  تتمث    ل القرارا  بالمفايلة ما بي  القياو بتوديع ااربا  أو احتااد ا وا 

كما يتعل  اامر بالمبلغ المنا ف للتوديع أو ايحتااد بنال ىليى الحااية  ،الىادة توديعنا بعد فترة
ال    ا النو  م  القرارا  ينعك  بشك  كبير ىليى  يمية  .لمتطلبا  أ راللتو ع أو التاديد أو 

   .أ نو المنشأة وىلى بقاأنا وا تمرار ا
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غيير أ   ،فلو فرينا أ  المنشأة  وف تقوو بالتوديع فن ا يعني أ  الم ا مي   يشعرو  بالريا
ويحرمنيا مي   ،ىدو احتااد ااربا  وىدو توظيفنا بالتو ع  وف يفيو  فيرص ربيح ىليى المنشيأة

فيي حيي  أ  ىيدو التودييع  يوف ييدفع  ،و  ا يعني أننا  وف تبقى ىلى م توا صيغير ،تو عنا
و  ا يعني ديادة ىر  اا نو فيي ال يو  الميالي مميا  ،بع  الم ا مي  اللى بيع ادل م  أ نو
  .يؤدي اللى ان فا  القيمة ال و ية لنا

ويييرورة أ  ييييتو درا يية  ييي ا المويييو  بعنايييية تامييية  ،وميي   نيييا نييرا ميييدا أ مييية  يييرارا  التودييييع
  .وال رو  بالتالي بقرار مفيد يريي اميع ااطراف ويمك  المنشأة م  التو ع وايدد ار

ليى اانييف الوظيياأف ال ييابقة يمكيي  التمييييد بيي  نييوىي  ميي  الوظيياأف ميي  حيييص درايية   وا 
 .حدوثنا

  النشاطا  اليومية لردارة المالية مث:  
  .تما الدارة ايأ -
  .ال يطرة ىلى الم دو  -
نفا نا -   .ا تحو ااموا  وا 

  النشاطا  التي ي تتكرر كثيرًا مث:  
  .بيع اا نو وال ندا  -
  .تأ ي  موادنة رأ  الما  -
  .  طة التوديع -

  :مسؤوليات المدير المالي
الي أنيت يايف القيو  ال   ،يعتبر المدير المالي في المنشأة م ؤوًي ىي  العدييد مي  ااىميا  

فنيييو م يييؤو  الليييى اانييييف الميييدرال اه يييري  واليييى اانييييف  ، ييي ل الم يييؤولية  يييي م يييؤولية اماىييييية
العاملي  في الق و المالي ى  النااد كافة أىما  المنشأة والوصو  بالتالي اللى تحقي  أ داف ك  

  .....الخ.م  المّحا والم ا مي  والعاملي  والماتمع
  :م ؤوليا  التي يطلع بنا المدير الماليوفيما يلي بع  ال 

  .مسؤولية المدير المالي المتعل ة في تح يق فهدا  المنشاة -
ميي   نييا يمكيي  فنييو أ  اميييع القييرارا  التييي يت يي  ا المييدير المييالي ياييف أ  تصييف فييي  

  . دمة تحقي  أ داف المنشأة
 .مسؤولية المدير المالي المتعل ة بالخطة المالية -

و ي ا اامير يتطلييف  ،ال طية الماليية فيي المنشييأة تقيع ىليى ىيات  المييدير المياليال  الىيداد   
 ،وفيي اا  ياو اا يرا فيي المنشيأة ،منيت العمي  والتن يي  ميع العدييد مي  العياملي  فيي الق يو الميالي

والم ييتلدما   ،ا  ويييع ال طيية المالييية ي يمكيي  أ  يييتو بمعييد  ىيي  معرفيية ايحتيااييا  المادييية
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 ،و طيية اافييراد وحاايياتنو للتييدريف وديييادة اااييور أو المكافييآ  ،فيية  طيية المبيعييا ومعر  ،ال يلعية
 .وك لا معرفة  طة التطوير والبحص العلمي واحتيااا    ل ال طط م  ااموا 

 .مسؤولية المدير المالي المتعل ة بتأمي  األموال -
ممك  الحصو  ومعرفة مقدار ااموا  ال ،م  حيص البحص ى  مصادر التموي  المنا بة  

  .ىلينا م  ك  مصدر م    ل المصادر م  أا  الوصو  اللى المديا اامث  م  ااموا 
الييييافة ليييي لا يتواييييف ىلييييى المييييدير المييييالي  نييييا العميييي  ىلييييى  ليييي  ىح ييييا  طيبيييية مييييع   

 . المقريي  والمؤ  ا  المالية الم تلفة م  أا  تأمي  ايحتيااا  المالية بك   نولة وي ر
  .ير المالي المتعل ة بالسوق الماليمسؤولية المد -

حييص يتواييف ىلييى الميدير المييالي معرفيية نوىييية أدوا  اي يتثمار التييي يمكيي  اي ييتثمار   
ومرا بيية حركيية ال ييو  المييالي وأ ييعار اا يينو  ،فينيا والتييي تحقيي  معييد  ىاأييد مرتفييع ىلييى ااميوا 

أ يعار الفاأييدة وأ يعار الصييرف  وميدا تييأثير التغييرا  فييي ،وال يندا  والتطيورا  التييي تطيرأ ىلينييا
  .اليافة اللى حركة اا وا  المالية ال اراية ،ىلينا

  مسؤولية المدير المالي المتعل ة بتحصيل األموال م  المديني . -
ال  يتواف ىليت الىيداد برنياما منا يف للتحصيي  مي  العميحل الي ي  حصيلوا ىليى اأتميا    

التييي مي  شييأننا دييادة التحصيييح  والمحافظية ىلييى الييافة اللييى ات يا  كافيية التيدابير  ،مي  المنشييأة
  .Liquidityال يولة النقدية 

 .مسؤوليات المدير المالي المتعل ة بسداد االلتزامات المستح ة -
تعتبيير  ييي ل الم يييؤولية ىلييى دراييية كبييييرة ميي  اا ميييية نظيييرًا اننييا تعكييي  المركيييد الميييالي   

ول لا يتواف ىلى المدير المالي أ  ييع برناماًا منا بًا للوفال  ،والقدرة ىلى ال داد لدا المنشأة
  .والمحافظة بالتالي ىلى  معة مالية طيبة للمنشأة ،بايلتداما  الم تحقة في مواىيد ا المحددة

مسةةةؤولية المةةةدير المةةةالي المتعل ةةةة بإعةةةداد الحسةةةابات الختاميةةةة والت ةةةارير  -
   .المالية

نمية القيياو بمتابعية كافية العياملي  فيي الق يو الميالي مي  أايي  ال  يقيع ىليى الميدير الميالي م  
 ،لكيي يصيار اللييى الىيداد التقريير الميالي ال يينوي ،الناياد الح يابا  ال تاميية فيي مواىيييد ا المحيددة

 .وىريت ىلى مال  اإلدارة للمصاد ة ىليت وم  ثو ىريت ىلى النيأة العامة للم ا مي 
باالسةةةت،مار ودراسةةةةة البةةةدائل المتاحةةةةة مسةةةؤولية المةةةةدير المةةةالي المتعل ةةةةة  -

ودرا ية الاييدوا اي تصيادية لنييا مي  أايي  ا تييار البييدي  المنا يف لح ييتثمار  لالسةةت،مار
 .ليصار اللى تنفي ل
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  .مسؤولية المدير المالي المتعل ة بتوزيع األرباح -
وا  حيص يتواف ىليت أ  يقيوو بلظنيار مقيدار ااربيا  المحققية ىي  ال ينة الحاليية وال ين  

بعد تشكي  ايحتياطا   ،وتحديد مقدار ااربا  المنا ف للتوديع ،ال ابقة التي لو يتو ىننا التوديع
  .الحدمة
  .مسؤولية المدير المالي الرقابية -

حييص يقيوو بوييع برنيياما ييتمك  مي   حلييت مي  متابعية اانشيطة كافيية فيي الق يو المييالي   
أو  ،لكي يصار اللى الوصو  اللى ال طأ وتحفيت  ب  حدوثت ،وىح تنا ببا ي اانشطة في المنشأة

  وىدو اي تر ا  فيت ،أثنال حدوثت
 مسؤولية المدير المالي المتعل ة باإلشرا  على الكادر الذي يعمل في قسمه. -
ال  ناا  المدير المالي في النااد م ؤولياتت يتطلف منت أ  يعم  ميع فريقيت الميالي بكي   

وي شيا أ  اي ييتفادة  ، ي ا الفرييي  يشيير باينتمييال لني ا الق ييو واليويل لييت تعياو  ومحبية وأ  ياعيي 
  .وتقدير انود و ومكافأتنو ،م    ا الفري  المالي يحتا  اللى معاملة ح نة

وميي   .ال  ااىميا  والم ييؤوليا  التييي يمار يينا المييدير المييالي  ييي بييح شييا كثيييرة وكبيييرة  
ادل م  صححيا  المدير المالي اللى بع  اافيراد أا  تحقيقنا بشك  صحيح يبد م  تفوي  

مكانية تنفي    ل ااىما  بشك   ليو  .العاملي  معت للحد م  المركدية وا 
 . موقع المدير المالي في الهيكل التنظيمي -    

ياييف القيييو  بدايييية ال  نايييا  اإلدارة الماليييية فيييي الناييياد منامنيييا وتحقيييي  أ يييداف المنشيييأة   
 .كبيرة ىلى شك  ودراة التنظيو ال ي تعم  فيتيتو ف اللى دراة 

بي  يعتميد شيك  التنظييو ىلييى  ،و نيا نشيير الليى أ  ليي  ثمية نميو   موحييد ليردارة الماليية  
   .ىدد م  العوام  مننا

     ي صناىية أو دراىية أو تاارية أو  دمية ؟  :طبيعة ىم  المنشأة -
ي منشييييأة للصيييييناىا  الن يييييياية أو و يييي  تنيييييتا بشييييك  مو يييييمي أو طييييوا  فتيييييرة ال ييييينة ؟ و يييي   ييييي 

 أو منشأة تصاميو  ند ية؟ ،للصناىا  الكيماوية ؟ أو  ي منشأة  ياحية
ا   ي ا الم ييتوا  يو اليي ي يحييدد  :م يتوا التطييور الي ي وصييل  اللييت المنشيياة -

  .وشك  ايتصاي  الر مية وغير الر مية ،شك  العح ة في التنظيو
بييييرة الحايييو الليييى دراييية مييي  التنظيييييو حييييص تحتيييا  المنشيييآ  الك :حايييو المنشيييأة -

  .ت تلف ى  تلا التي تحتاانا المنشأة الصغيرة الحاو
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فمييييع ديييييادة ىيييييدد العمييييا  تييييأتي الحااييييية اللييييى درا ييييية  :ىييييدد العمييييا  والميييييوظفي  -
فتيدداد العح يا  ميع دييادة ىيدد العياملي   ،للعح ا  الر مية وغير الر يمية الممكنية بييننو

 :فراد في التنظيو م  العح ةويمك  ح اف العح ا  بي  اا
   

 n                                                                                                2(  n+1)                         :ىدد العح ا  الاماىية           
 

 . و ىدد العاملي  nحيص 
فيميييا لييو كيييا  ىيييدد  55فيييل  العح ييا  التيييي تنشيييأ بيييننو  يييي  11فييل ا كيييا  ىييدد العييياملي    

  .21111ش ص فل  ىدد العح ا   وف يص  اللى  211العاملي  
ويشا أ  دراة التنظيو ومدا تركيدل ياف أ  تكو  أكبر في المنشأة التيي تحتيوي ىليى   

  .ىدد أكبر م  العاملي 
التوديييييع الاغرافييييي حيييييص ال  ىملييييية  :ميييدا تشييييت  المنشييييأة وتودىنييييا الاغرافييييي -

 ي ا يحتيا  أيييًا الليى تفيوي  لل ييلطة  ،تحتيا  الليى فيرو  للمنشيأة فيي المنياط  الم تلفيية
 ودراة م  المركدية ي تلف ى  منشأة لي  لنا تشت  اغرافي وا ع. 

ال  المنشأة ي يمك  أ  تنشأ وتعيش بشك  منعد  ى  البيأة و ي تتأثر  :البيأة -
  .يأةبكافة المؤثرا  المواودة في الب

لييي لا يايييف التركييييد فييييي تنظييييو اإلدارة الماليييية ىليييى اي ييييتفادة مييي  اا ييي  العلميييية فييييي   
بحيص يتو تصميو النيك  التنظيمي بشك  ي دو المؤثرا  ال ابقة م  أا  اي تفادة مننا  ،التنظيو

  .وىدو التعار  معنا
  .بقة في الح با ال  التنظيو الايد لردارة المالية  و ال ي يأ   ايىتبارا  ال ا  

انيت فيي كثيير مي  ااحييا  تيرا المنشيأة أنيت مي  المنا يف تنظييو وظاأفنيا الماليية ا يتنادًا  
أو النيأيا  والشيركا  الدوليية أو  ،اللى ىح تنا بأحد المصارف أو الحدا النيأيا  الماليية والر ابيية

و يييد تييييرا أنيييت ميييي   ،تعيييد وثيييياأ  ماليييية وبيانييييا  محا يييبية تتنا ييييف ميييع طبيعيييية اإلنتيييا  المو ييييمي
اليروري ال ناد بع  ااىما  اللى مدير النقدية أو للمرا ف المالي بدًي م  تكليف المدير المالي 

  .بنا لت فيف ىفل العم  الكبير ى  كا لت نتياة ي امة المنشأة
وربميييا تقييييوو المنشييييأة بت صييييص شييييعبة  اصيييية بييييأاور العميييا  وحييييوافد و ب ييييبف ارتفييييا   
 ىدد و.

ايىتبارا  ال ابقة فيل  النيكي  التنظيميي ومو يع الميدير الميالي دا ليت يمكي  أ  وبمراىاة   
 :يظنر في أحد المنشآ  ىلى الشك  التالي
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 وموقع المدير المالي به –الهيكل التنظيمي إلحد. المنشآت  (1الشكل رقم )
 

 المدير العاو                                         
 
 

 مدير العح ا  العامة    مدير المشتريا    المدير المالي  مدير الت وي   اإلنتا مدير              
 
 
            

      المحا بة                  الصندو                       الميدانية                 
 

                          
 

   اااور التكاليف المواد               المدفوىا   المقبويا        ايىتمادا   الدا لية            
   

 ال  ويع المدير المالي وأ ميتت ي تلف م  منشأة ا را تبعًا لحىتبارا  ال ابقة.  
لكنييت يحتييي  أ مييية بالغييية فيييي كافيية المنشيييآ  نظييرًا لليييدور الييي ي يؤديييت فيييي تييأمي  ااميييوا  وح ييي  

  .المنشأة وويع  ططناا ت دامنا وفي ر و  يا ا  
وأيًا كا  مو ع المدير المالي في المنشأة فل  اي تفادة م   برتت وت صصت أمر يروري بحيص 
ينبغيي ىيدو وييع أي  طية ماليية مي   بي  اإلدارة العلييا  بي  الرايو  الليى الميدير الميالي الي ي يلييو 

  .بالشؤو  المالية في المنشأة
و ييد يتيولى أحيانييًا  ،معاونيًا للميدير العيياو فيي الحييدا المنشيآ مي   نيا فييل  الميدير المييالي  يد يكييو  

المدير العاو اإلشراف ىلى الشؤو  المالية أو ي ند ا اللى ش ص آ ير دو  أ  يكيو  ميديرًا مالييًا 
لكننيا نييرا أنيت ميي  الييروري ومييع مراىياة المييؤثرا  ال يابقة اي ييتفادة ، لعيدو واييود الميدير المييالي

ؤو  المالييية للمنشييأة فيي يييد شيي ص متفييرغ لني ل اامييور ملييو بنييا مي  مدايييا الت صييص ووييع الشيي
ومشاركتت في كافة ال طط النوىية اا را ا  ال طط التشغيلية في المنشأة ي يمك  أ  تويع 

حييييص يحتيييا  مييدير اإلنتيييا  اللييى الميييا  لتييأمي  الميييواد ااوليييية  ،وتنفيي  بمعيييد  ىيي  ال طييية المالييية
ميا يحتيا  ميدير المبيعيا  الليى دفيع أايور العياملي  لدييت ويحتيا  والم يتلدما  التشيغيلية اا يرا ك

كميييا يحتييا  مييدير الم ييياد  اللييى تانييييدا   ،اللييى نفقييا  للدىايييية ونفقييا  أ ييرا فيييي حيياي  البيييع
يمكي   ،للم تودىا  ومث    ل ايحتيااا  لدا المديري  الم كوري  ولدا كافية اإلدارا  اا يرا

 .المالي تأميننا بشك  أفي  م   ح  المدير
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 الفصل ال،الث

 التحةليةةةل المةالةةي
Financial Analysis 

 
 ماهية وفهمية التحليل المالي: 

 ،تشييير كلمييية تحلييي  فيييي اللغييية اللييى تب ييييط الشييييل أو تفكيكييت الليييى العناصييير التييي يتكيييو  مننيييا
والتحلييي  المييالي ي ي ييير  فييي الطييارل العييياو ىيي  معنييى التحليييي  ميي  حيييص تفكييييا البيانييا  الماليييية 

  .واعلنا أكثر ويوحًا وفاأدة م  أا  أغرا  ات ا  القرار اإلداري
وفي الحقيقة يثار في بع  ااحيا  الايد  حيو  أ يبقية الت طييط الميالي ىليى التحليي    

م  حيص ال  ال طة المالية تحتوي ىلى ىملية التحلي  المالي ح ف رأي بع  المحللي   ،المالي
وفيييي  ،فييي حيييي  يمييي  بعيييينو اللييى اىتبيييار أ  التحلييي  الميييالي ي ييب  الت طييييط المييالي ،الميياليي 

 Financialالحقيقيية فلننييا نمييي  الليييى اىتبييار أ  التحلييي  الميييالي نشيياط ي ييب  الت طييييط المييالي 
Planning ملية الت طيط تحتا  اللى بيانيا  ومعلوميا  د يقية حيو  المركيد الميالي للمنشيأة ا  ى

  .و  ل البيانا  توفر ا ىملية التحلي  المالي
م   نا يمك  تعريف التحلي  المالي بأنيت نشياط ي يب  الت طييط الميالي ويحدميت ويتعلي    

ي  معينية ح يف الانية التييي بتحويي  البيانيا  المدونية فييي القيواأو الماليية الليى معلومييا   ا  دي
  .تقوو بن ل العملية وت دو ات ا  القرار المالي

كميا أ  التحلييي  المييالي و يييلة للتعييرف ىلييى نقياط اليييعف والقييوة فييي ال يا ييا  المالييية   
ظنار أ مية البيانا  المحا بية المتوفرة   .وا 

اليييي ي ترافيييي  بلنشييييال ولقييييد ادداد  أ مييييية التحلييييي  المييييالي بعييييد ظنييييور التقييييدو الصييييناىي   
المشروىا  الكبرا واإلنتا  المو ع وما تحق  م  وفورا  م تلفة اعل  ىملية الر ابة واإلشراف 
صييعبة وييييرورية ممييا يتطليييف واييود انييياد ميييالي مت صييص يمكنيييت اإللميياو بأىميييا  المشيييروىا  

  .الكبرا
عيددة أدا الليى شا أ  ظنور المشروىا  الكبيرا وتقيدو و ياأ  ايتصيا  بأنواىنيا المت وي  

وات ييا  مماثيي  بيي  اافييراد اليي ي  يعمليو  فييي المؤ  ييا  وديييادة رأ   ،ات يا  ال ييو  بشييك  كبيير
  .و  ا داد أييًا م  أ مية التحلي  المالي ،الما  ال ي يتو ا تثمارل في المنشأة
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ني ومما يديد م  أ مية التحلي  المالي أنت ي اىد في التعرف ىلى المركد المالي وايأتما  
  .ومدا كفالة ىمليا  المنشأة بشتى أنواىنا ،وىلى القدرة اي تثمارية لدينا ،للمنشأة

كميا أنييت  ،مي   نيا يمكي  القيو  ال  التحليي  الميالي يييرورة حتميية فيي المنشيأة اي تصيادية  
ييرورة مي  أايي  القيياو بيالت طيط المييالي ا  افتيرا  القيياو بييالتنبؤ بالم يتقب  مي  دو  ايىتميياد 

 .البيانا  ال ابقة والحالية  و افترا  غير وا عي ىلى
 خطوات التحليل المالي:

 :يمك  القياو بالتحلي  المالي ىلى الشك  التالي 
يقصييد بني ل ال طيوة القييياو بوييع البيانيا  فييي ماموىيا  متنا يقة ومتشييابنة  :التصةني  -1

  .تمك  م  الارال المقارنا 
ييتو فيي  ي ل ال طيوة النشيال ىح يا  بيي  البيانيا  المصينفة وفي  نميا   محييددة  :الم ارنةة -2

وموحيدة وتايدر اإلشييارة الليى أ  ىمليية المقارنيية تيتو بيي  الماموىييا  الكليية والماموىييا  
  .الادأية وبي  فترا  دمنية متفاوتة اليافة اللى الارال المقارنا  مع المنشآ  المماثلة

تف يير العح ييا  التيي تييو الحصييو  ىلينيا فييي المرحليية  تتييم   يي ل ال طييوة :االسةةتنتا  -3
ميي  أاييي  التوصيي  اللييى حكيييو صييحيح حييو  ال يا يييا  المالييية ال يياأدة والمركيييد  ،ال ييابقة

مكانيا  التطور المتوفرة ،المالي للمنشأة  .(58ص  ،1805 ،) توفي  .وا 
   :المحل  المالي وااطراف المنتمة بالتحلي  المالي -
المحلييي  الميييالي اليييدا لي و يييو الشييي ص الييي ي يقيييوو بالتحليييي  الميييالي يمكيي  التميييييد بيييي    

والمحل  المالي ال اراي و و ش ص آ ر ي  ،باىتبارل ىيوًا في المنشأة التي ياري بنا التحلي 
أو انة أ را تتعام  مع المنشأة ولكي  مننميا  ،فقد يكو  مصرفًا أو مؤ  ة مالية ،ينتمي للمنشأة

لي  المالي، وم   نا يمك  القو  ال  ىملية التحلي  المالي ت تلف مي  وانة نظرل في ىملية التح
   .ش ص ه ر و د يتو الحصو  ىلى نتاأا م تلفة لنف  البيانا  التي ت يع للتحلي 

 ،العياملي  ،العميحل ،الميوردي  ،اليداأني  ،أما التحلي  المالي فينتو بت كي  مي  الم يا مي  
  .الحكومة وك  ح ف  دفت ،الدارة المنشأة

 التحليل المالي الموجه للمساهم:  -1
والم ييياطر التيييي تتعييير  لنيييا أموالييييت  ،ينيييتو الم يييا و بالعاأيييد ىليييى رأ  الميييا  الم ييييتثمر 

 فنييو يريييد أ  يعييرف مو ييف المنشييأة فييي كيي  مرحليية وكيييف تعييالا المنشييأة ،الم يتثمرة فييي المنشييأة
 .المشاك  المالية التي تتعر  لنا
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 التحليل م  وجهة نظر المساهم م  خالل:ويتم 
درا ية مركييد المنشييأة دا يي  الصيناىة التييي تنتمييي اللينييا للتعيرف ىلييى ويييعنا اإلنتييااي  –أ 

  .والت ويقي والمالي وتقدير حصتنا دا   النشاط ال ي تعم  في الطارل
درا ة حيص تشم    ل ال ،تحلي  النتاأا المالية للمشرو   ح  ال نوا  ال م  اا يرة -ف

مقيييييدار القيمييييية الميييييييافة المتحصييييي   يييييح  الفتييييييرة ال يييييابقة و يييييامش الييييييربح و ليييييا بالمقارنييييية مييييييع 
و ييييد يكيييو  أييييييًا ميييي  المنا يييف القييييياو بتحليييي   يكيييي  التموييييي   ،المشيييروىا  المناف يييية والمماثلييية

 لييا ا  مثيي   يي ل التطييورا  تشييير اللييى حاييو النشيياط  ،والتطيورا  التييي طييرأ  ىلييى رأ  المييا 
وفيييي مايييا  درا ييية النتيييياأا الماليييية للمشيييرو  تيييأتي ىمليييية تغييييير القيميييية  ،ر يييت المشيييرو الييي ي يما

 لييا ا  ارتفييا  النتيياأا المالييية للمشييرو   ييوف ييينعك   ،ال ييو ية لل يينو اللييى  ييطح اي تمامييا 
ولنيي ا فيل  ان فيا  القيميية ال يو ية لل يينو مي  ناحييية  ،بشيك  اليايابي ىلييى القيمية ال ييو ية لل ينو

يييد  ىلييى ىييدو تحقييي  ااربييا   يح  المرحليية ال ييابقة و لييا مييع افتييرا  ثبييا   أ يرا يمكيي  أ 
ان فييا   ،العوامي  اا ييرا التييي يمكيي  أ  تييؤثر فييي القيميية ال ييو ية لل يينو مثيي  ارتفييا  اا ييعار

  .توديع ادل م  ااربا  ،القيمة الشراأية للنقود
  الىيداد النتياأا التقديريية يتعير  التحليي  الميالي للم يتقب  مي   يح :م تقب  المشرو  -اي 

وم   ح  درا ة برناما اي تثمار والتموي  ودرا ة  ،التي تبي  مدا الربح أو ال  ارة المحتملي 
  .العح ة بي  النتاأا المالية المتو عة والقيمة ال و ية المتو عة لل نو

 التحليل المالي الموجه للدائني :  -ً
أو لدينو نية لحكتتاف بمقدار الفواأد التي  ، ندا  المنشأةينتو الداأنو  ال ي  اكتتبوا في   

باإليييافة اللييى  ييدرتنا ىلييى  ،يحصيلو  ىلينييا و ييدرة المنشييأة ىليى دفييع  يي ل الفواأييد ىنييد ا يتحقا نا
  . داد  يمة القر  أو مبلغ ايكتتاف

أو ولن ا فنو يركدو  في التحلي  المالي ىلى الن ف الماليية التيي تعكي  مقيدار التغطيية  
 ،أو ح  الملكية اللى الامالي التموي  ون ف ال يولة النقدية ،ح  الملكية اللى مام  موارد المنشأة

وينتمو  أييًا ب طط المنشأة المتعلقة باي تثمارا  الم تقبلية وطريقة تمويلنا باإليافة لمقارنة 
  . دمت الداأنو التدف  النقدي المتو ع بااىبال النقدية الم تلفة و اصة أىبال القر  ال ي 

 التحليل المالي م  وجهة نظر الموّرد:  -ً
يقدو المورد للمنشأة البياىة والميواد والم يتلدما  الم تلفية ىليى حيي  يقيدو اليداأ  النقيود  
ولنييي ا فييل  ا تمييياو المييورد بموييييو  التحلييي  الميييالي يشييبت تماميييًا ا تميياو اليييداأ  ميي  حييييص  ،غالبيياً 

  .المؤشرا  التي ي عى ك  مننو اللى كشفنا
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الييافة ليي لا ينييتو الميورد بمتو ييط فتييرة ايأتميا  الممنوحيية ميي  المنشيأة للعمييحل ومتو ييط  
مكيي  الحصييو  ىلينييا ميي   بيي  فنييي ت يياىد ىلييى معرفيية التييدفقا  النقدييية التييي ي ،فتييرة التحصييي 

و يي ا ي يياىد ىلييى ات ييا  القييرار المتعليي  باي ييتمرار بالتعاميي  مييع المنشييأة أو  ،المنشييأة ومواىيييد ا
  .ايمتنا  ى  التعام  معنا

 التحليل المالي م  وجهة نظر العميل:  -4
نتيا  ينتو العمحل أييًا بتحليي  المقيدرة الماليية للمنشيأة و يدرتنا ىليى تورييد م يتلدما  اإل 

 ،لنو بشك  م تمر و درة المنشيأة ىليى مينح ايأتميا  وحيدود  ي ا ايأتميا  ومقيدار ال صيو النقيدي
ومتو ط فترة التحصي  وبقدر ما تكو    ل المؤشرا  فيي مصيلحتنو بقيدر ميا يقيدو العميحل ىليى 

  .التعام  مع المنشأة
 التحليل المالي الموجه للعاملي : -1

منشيييأة ىليييى الحصييو  ىليييى أكبييير  ييدر مييي  ااايييور وىليييى يتركييد ا تمييياو العييياملي  فييي ال 
و و ب لا ينتمو  بالتحلي  المالي  ،اي تمرار في ىملنو في المنشأة وىدو فقدا  مكا  العم  فينا

الي ي يبييي  لنيو مثيي   يي ل النتياأا و نييا تيأتي الن ييف المالييية التيي تويييح العح ية بييي  رأ  المييا  
 .واااور والمبيعا  في طليعة   ل اي تماما 

  :التحليل المالي م  وجهة نظرة إدارة المنشأة -6
يو أربياحنو وتعظيييو  يمية اا يينو ت يعى اإلدارة اللييى تحقيي  أ ييداف الميحا داأمييًا فيي تعظيي 

 ... .المتعاملي  ،الم ا مي  ،في المنشأة و لا بالتن ي  بي  مصالح العاملي 
وممييا ي ين  ىملييية التحلييي  بالن ييبة  ،ولي لا فييل  ا تمامنييا يكييو  شيامًح للنييواحي ال ييابقة   

أة وم توا الربح ال ي لردارة  و حيادتنا للبيانا  المالية التي تويح حقيقة المركد المالي للمنش
و ي ب لا تحاو  المقارنة بي  البيانا  المالية المتوفرة لدينا في   ا العاو مع  ،ا تطاى  تحقيقت

كما تنيتو بمقارنية  ،م  أا  معرفة ايتاال العاو للتطور في المنشأة ،مثيحتنا في ال نوا  ال ابقة
  .  ل البيانا  مع المنشآ  اا را المماثلة

 لمالي م  وجهة نظر الحكومة: التحليل ا -9
تعتمييد الحكوميية فييي كثييير ميي  اليراداتنييا ىلييى مييا تحصيي  ىليييت ميي  المنشييآ  اي تصييادية  

ليي لا فييل  الحكوميية تحيياو   ،ىليى شييك  يييراأف مباشييرة وغييير مباشييرة أ ييرا وا تطاىييا  م تلفيية
قييييييية و يييييي ا يتطليييييييف مننييييييا اي تميييييياو بمقيييييييدار ااربييييييا  المتحق ،تعظيييييييو متحصييييييحتنا مييييييي  المنشييييييآ 

وأ  يييياط اي يييتنحا والفواأييييد التيييي تييييو  ،واي تطاىيييا  مييي  ااربييييا  لتشيييكي  الم صصييييا  الماليييية
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و يي بي لا تنيتو بالن يف الماليية التيي  ،ت فيينا م  الوىال اليريبي ومدا صيحة  ي ل البيانيا 
 تعك  ربحية المنشأة ونشاطنا. 
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 فساليب التحليل المالي:
 الدرا ة المقارنة للقواأو المالية  -1

Statement of Change in financial Position  

 أ لوف التحلي  المالي بايىتماد ىلى الن ف المالية  -2
Financial Ratios  

 الدراسة الم ارنة لل وائم المالية: -1
تعتبير القييواأو المالييية مي  أكثيير التقييارير المحا يبية أ مييية نظييرًا يحتواأنيا معلومييا  تبييي   

كما أ    ل القواأو والتي تتمث  فيي ح ياف اليد    ،شأة في فترة محددةالمركد المالي والنقدي للمن
  .والميدانية العمومية معدة ومويوىة بشك  موحد ي ن  ىملية المقارنة ىلى المحل  المالي
 .  ا ويمك  الارال التحلي  المالي م   ح  القواأو المالية ال ابقة بشك  رأ ي وبشك  أفقي

ح ية بيي  كي  بنيد مي  بنيود القيواأو الماليية ال يابقة الليى الاميالي القاأمية يتييم  التحليي  الرأ يي الع
  .ويندف اللى الظنار اا مية الن بية لك  بند يم  ماموىتت أو يم  القاأمة المالية
ويتمييد  يي ا  ،بينميا يتييم  التحلييي  اافقيي مقارنية بنييود القاأمية ميع مثيحتنييا فيي الفتيرا  ال ييابقة

ومي  أاي  أ  يكيو   ي ا اا يلوف أكثير  ،اا لوف بقدرتت ىلى الد ا  ىنصر الدم  فيي التحليي 
فاأدة ي بد م  ا تيار  نة ل  ا  بشك   يليو لكيي ييتو التوصي  الليى نتياأا صيحيحة بايىتمياد 

تثناأية فني ل انيت كثييرًا ميا تتعير  المنشيأة الليى موا يف ا ي ،ىلى اار او القيا يية ل ينوا  المقارنية
حييص ال  دييادة أربيا  الحيدا ال ينوا   ،ياف أ  ي تكو  العام  الحا و في ا تيار  نة اا ا 

ا  المييي  اللييى ا ييتقرار ااربييا   ،ي يمكيي  اىتبييارل أ ا ييًا فييي الدرا ية التحليلييية ،بشيك  ا ييتثناأي
فييي  يينوا  وا يتمرار ا  ييو أفييي  مي  تحقييي  أربييا  مرتفعيية فيي الحييدا ال يينوا  وتحقيي    ييارة 

  .أ را
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 فما ال وائم المالية المستخدمة في التحليل المالي فهي: 
 Comparison Balance Sheetالميزانية العمومية الم ارنة:  -ف

و ييييوف نويييييح  يييي ل  ،ال  الدرا ييية المقارنيييية تتيييييم  درا يييية الميدانييييية العمومييييية المقارنيييية 
 :الطريقة م   ح  المثا  التالي

 م،ال:
 :كما يلي 1885و  1884   12   31نفر  أ  الميدانية إلحدا المؤ  ا  العامة في  

 1771 1774 الخصوم 1771 1774 األصول
   الخصوم المتداولة   األصول المتداولة

 4211 4111 موردو  3711 3511 الصندو 

أ.  ب  بر و 
 التحصي 

 2111 1911 ح ابا  داأنة م تلفة 1111 1111

 1251 1311 ت نيح  مصرفية 1111 1511 الااريالمصرف 

 411 511 مصروفا  م تحقة 1311 2111 الم دو 

    4111 3111 مدينو 
 811 911 أربا  م تحقة التوديع 011 711 و. مدفوىة مقدماً 

اليرادا  اارية 
 وت صيصية م تحقة

 1511 1111 تأمينا  م  الغير 411 511

فصول متداولة 
 فخر.

مصروفات جارية  951 911
 وتخصيصية مستح ة

011 711 

مامو  ااصو  
 المتداولة

 11851 11111 مامو  ال صوو المتداولة 12851 13111

   :المخصصات   :األصول ال،ابتة

 221 311 اليراأف 2211 2111 أرايي

 421 511 المطالبا  القياأية 3211 3111 مباني

 041 911 مامو  الم صصا    

 0111 5111  ر  صندو  الدي  العاو 2911 3111 آي  ومعدا 
حق الملكية ورفس  2011 1911 و اأ  نق  وانتقا 

 :المال
  

 4211 5211 رأ  الما  المدفو  811 711 أثاص

 491 051 احتياطي  انوني 811 811 أصو  ثابتة أ را
 511 411 احتياطي ارتفا  أ عار 12011 11511 مامو  ااصو  الثابتة

   المواودا  الثابتة 2791 2451 اي تنحامامع 

 5191 0251 مامو  رأ  الما    
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    8921 8151 القيمة الدفترية
      ل صو  الثابتة

 22771 22151 :مجموع الخصوم 22771 22151 :مجموع األصول

  
 والمطلوب إجراء التحليل المالي لهذه المنشأة م  خالل الميزانية الساب ة.  

  :الح 
بموايف  ي ا اا ييلوف  يوف نقيوو بليايياد التغييرا  التيي طييرأ  ىليى كي  بنييد مي  البنييود  

انت كثيرًا ما تكو  مقيادير التغييير غيير  ،الواردة  ح  الفترة الم كورة والن بة المأوية لن ا التغيير
 :ويمك  تل يص النتاأا ىلى الشك  التالي ،معبرة ال ا لو يتو اليااد ن بنا المأوية

 مقدار التغير           التغير  مقدار  
النسبة  ةة + األصول

 المئوية
النسبة  ةة + الخصوم

 المئوية
    الخصوم المتداولة    األصول المتداولة

 5  211 موردو  5،7  211 الصندو 

أ.  ب  بر و 
 التحصي 

ح ابا  داأنة  11  111
 م تلفة

211  11 

 (3،9) 51  مصرفيةت نيح   (33،3) 511  المصرف الااري

 (21) 111  مصروفا  م تحقة (35) 711  الم دو 

أربا  م تحقة  33،3  1111 مدينو 
 التوديع

111  12،5 

 51  511 تأمينا  م  الغير (14،3) 111  و. مدفوىة مقدماً 

اليرادا  اارية 
وت صيصية 

 م تحقة

مصروفا  اارية  (21) 111 
 وت صيصية م تحقة

111  10،7 

متداولة فصول 
 فخر.

51  0،25     

مامو  ااصو  
 المتداولة

مامو  ال صوو  (1،39) 51 
 المتداولة

851  8،5 

    المخصصات    األصول ال،ابتة

 20،0 91  اليراأف 11  211 أرايي

 (10) 91  المطالبا  القياأية 0،7  211 مباني
 (21) 101  مجموع المخصصات (8،7) 311  آي  ومعدا 

 21 111 ر  صندو  الدي   44،4  911 نق  وانتقا و اأ  
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 1 العاو
    رفس المال: 29،0  211 أثاص

 (18،2) 1111  رأ  الما  المدفو     أصو  ثابتة أ را

مامو  ااصو  
 الثابتة

 (20،2) 171  احتياطي  انوني 8،50  1111

احتياطي ارتفا   13،5  331 مامع اي تنحا
 أ عار

111  25 

    ااصو  الثابتة 9،5  771 الدفترية القيمة

 17،12 1171  مامو  رأ  الما     ل صو  الثابتة
 3،3  721 مجموع الخصوم 3،3  721 مجموع األصول

 
م   ح  الادو  ال اب  يمك  مححظة ما ي التغيرا  التي طرأ  ىليى بنيود الميدانيية  

يمكييي  أ  ييييد  ىليييى دييييادة فيييي المبيعيييا  ( و ييي ا 211؟ حيييص نايييد أ  النقديييية  يييد داد  بمقيييدار )
النقدية أو  يا ة نااحة في التحصي  أو ىدو الت ا   في منح ايأتما  التااري أو  حف نقدية 

 ،(511حيص نقيص الح ياف الاياري فيي البنيا بمقيدار) ،م  المصرف الااري كما في   ل الحالة
  الم ييدو   يييد نقييص بمقيييدار وميي  المححيييظ أ ،و يي ا ييييد  ىلييى أ  المنشيييأة  ييد  يييحب  مبلغييًا ميييا

و  ا يشير اللى أ  المنشأة ا تطاى  أ  تيتل ص مي  الم يدو  ويمكي  أ  تيدداد النقديية  ،(711)
  .م  ارال  لا

 
( لكي  مننميا فنييي ديلية ىلييى أ  المنشيأة تتمتييع 211أميا دييادة اارايييي والمبياني بمقييدار) 

  .و  ا يد  أييًا ىلى اتاال المنشأة للتو ع ،بمركد مالي ايد ت تطيع شرال أرايٍي ومبانيٍ 
وا  ا نظرنيا الليى بنيد الميوردي  نايد أ  رصييد ا  يد ارتفيع و ي ا يشيير الليى حصيو  المنشييأة  

وىليييى اإلدارة فيييي  ييي ل الحالييية أ  تكيييو  أكثييير اديييية وحما يييًا مييي  أايييي   ،ىليييى ايأتميييا  التاييياري
  .حصو  ىلى  صو تعاي  الدفعاي تفادة القصوا م  المد ح  الواردة م  الموردي  وال

وكي لا ااميير بالن ييبة لرصيييد الح ييابا  الداأنيية الم تلفية واليي ي يشييير ايرتفييا  فيييت اللييى  
  د و  م تلدما   لعية أو  دمية ياف أ  يتو تحويلنا اللى نقدية.

أما ديادة ال مو المدنية فتشير اللى  بو  التعام  بالبيع اها  أو رغبة المنشأة في تحوي   
  .....الخ.الم دو  اللى مبيعا  يتو  داد ا اميعاً 
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كميا يمكيي  الحصييو  ىلييى ايدو  آ يير يبييي  التحلييي  الرأ يي للميدانييية العمومييية المقارنيية  
و لا م   ح  ن بة ك  بند م  البنود الواردة في ااصو  اللى ماميو  ااصيو  لينف   ،ال ابقة
 .صوووالبنود الواردة في ال صوو اللى الامالي ال  ،ال نة

 / بالنسب المئوية 1ً/  1ًالميزانية العمومية الم ارنة في 
 1771 1774 الخصوم 1771 1774 األصول

   الخصوم المتداولة   األصول المتداولة
 19،4 19 موردو  10،3 15،8 الصندو 

أ.  ييييييييييييييييييييب  بر يييييييييييييييييييييو 
 التحصي 

 9،9 9،2 ح ابا  داأنة م تلفة 4،9 4،5

 5،5 5،8 مصرفيةت نيح   4،4 0،9 المصرف الااري

 1،9 2،3 مصروفا  م تحقة 5،7 8 الم دو 

 3،8 3،0 أربا  م تحقة التوديع 17،0 13،0 مدينو 

 0،0 4،5 تأمينا  م  الغير 2،0 3،2 و. مدفوىة مقدماً 

اليييييييييييييييييييييرادا  اارييييييييييييييييييييية 
 وت صيصية م تحقة

مصةةةةةةةروفات جاريةةةةةةةة  1،9 2،3
 وتخصيصية مستح ة

2،7 3 

فصةةةةةةةول متداولةةةةةةةة 
 فخر.

3،0 3،7    

ماميييييييييييييييو  ااصيييييييييييييييو  
 المتداولة

 49 45،4 مامو  ال صوو المتداولة 50،8 59،8

   :المخصصات   :األصول ال،ابتة

 1،80 1،3 اليراأف 8،7 8 أرايي

 1،9 2،3 المطالبا  القياأية 14 13،0 مباني

 2،0 3،0 مجموع المخصصات 12،3 14 آي  ومعدا 

 20،3 22،7 العاو ر  صندو  الدي   11،4 9،2 و اأ  نق  وانتقا 

   رفس المال: 3،8 3،2 أثاص

 19،4 23،0 رأ  الما  المدفو  3،8 4 أصو  ثابتة أ را

 2 2،8 احتياطي  انوني 55،3 52،2 مامو  ااصو  الثابتة
 2،2 1،9 احتياطي ارتفا  أ عار 12،2 11،11 مامو  اي تنحا

   ااصو  الثابتة 39،7 41 القيمة الدفترية

 22،7 29،3 مامو  رأ  الما    الثابتةل صو  

 111 111 :مجموع الخصوم 111 111 مجموع األصول:
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 لنفس السنة على الشكل التالي: 
مي  المححيظ فيي الايدو  ال ياب  أ   ي ا النييو  مي  التحليي  يظنير اا ميية الن يبية لكيي   

 . ال صووىنصر م  ىناصر المواودا  أو ال صوو اللى مامو  ااصو  أو مامو  
%  15،8ففي حي  كان  النقدية تمث  الن يبة ااكبير بيي  ااصيو  المتداولية والتيي تبليغ  
وفي  .% و ي أ   ن بة 2،3كان  اإليرادا  الاارية الت صصية الم تحقة تمث   1884في ىاو 

% و ي أكبر ن بة وبقي  اإليرادا  الاارية والت صصية  17،0كان  ن بة المديني   1885ىاو 
  .% أ   ن بة 1،9الم تحقة 
 .% و ييي ااصيييو  ااكبيير  يمييية 14ن ييبة  1884بينمييا تمثيي  اهي  والمعيييدا  فييي ىييياو  

 3،2% ىلى حي  كان  ن بة ااثياص  يي اا ي  فيي كيح العيامي  والتيي بلغي   14بلغ  المباني 
 .م   يمة ااصو  1885او % ى 3،8و  1884% في ىاو 

 و 1884% في ىاو  19وا  ا انتقلنا اللى اانف ال صوو فلننا ناد أ  ن بة الموردي   ي  
ىلييى حييي  كانيي  المصييروفا  الم ييتحقة أ يي  أ مييية  ،و ييي أكبيير ن ييبة 1885% فييي ىيياو  19،4

 .% 1،9 1885%( وفي ىاو 2،3) 1884يم  ال صوو والتي بلغ  في ىاو 
فييي حييي  شييك   ،للم صصييا  فكانيي  ن يبتنا متدنييية أي أننييا  ليليية اا مييةأميا بالن ييبة  

 .رأ  الما  المدفو  ن بة مرتفعة بي  بند اي ت داما  في الميدانية
  Income Statementقائمة الدخل الم ارنة  - ب

باإليييافة الليييى القاأمييية ال ييابقة فيييل   نييياا  اأميية أ يييرا ي تقييي  أ مييية ىننيييا و يييي  اأمييية  
وال  يياأر والتييي تظنيير صييافي الييربح أو ال  ييارة ميي  ىمليييا  المنشييأة  ييح  فتييرة دمنييية ااربيا  

والقاأمة المقارنة ل ربا  وال  اأر تظنر نتاأا العمليا  المالية لعدد  ،محددة وىادة ما تكو   نة
 وال  يياأر المقارنيية ي تعنييي نوىييًا ميي  ايددوااييية مييع ولعيي  ا ييت داو  اأميية ااربييا  ،ميي  الفتييرا 

 اأمة الميدانية العمومية المقارنة ا  لك   اأمة بنود ا ال اصة والتي تعبر ى  نشاطا  محددة، 
ويمك  الارال التحلي  المالي با ت داو  اأمة الد   المقارنة بنف  الطريقة التي ت ت دو بنا  اأمة 

و وف نقوو فيما  ،أ يحيص يمك  القياو بالتحلي  اافقي والتحلي  الر  ،الميدانية العمومية المقارنة
  :يلي بعر  مثا  يويح  لا
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 م،ال:
ىلييى النحييو  1885و  1884   12   31نفير  أنييت لييدينا  اأميية الييد   إلحييدا الشييركا  فييي  

  :التالي
   

قائمة الدخل الم ارنة )األرقام بآال  
 الليرات

1774 1771 

 3111 3551 المبيعا 
 2511 2951 تكلفة المبيعا 
 511 711 العمليا مام  ربح 

   :نفقا  العمليا 
 31 25 مصاريف بيع وتوديع

دارية  51 05 مصاريف ىمومية وا 
 81 121 استهالكات غير صناعية

 171 211 مجموع
 331 481 صافي ربح العمليا 

   :اليرادا  غير متعلقة بالعمليا 
 211 151 أربا  بيع أصو  ثابتة

 111 85 اليرادا  ا تثمارا 
 111 95 اليرادا  متنوىة

 81 81 إيرادات سنوات ساب ة
 511 421 مجموع

   :نفقا  غير متعلقة بالعمليا 
 75 05 فواأد وىموي 

 01 55 فعباء تخص سنوات ساب ة
 135 121 مجموع

 085 781 صافي الربح  ب  الم صصا 
   :الم صصا 

 01 111 فرو  القيو اي تبدالية لآلي 
 111 211 اليراأف
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 75 111 مخصصات فخر.
 235 411 مجموع

 401 381 صافي الربح

  .وتف ير النتاأا ،الارال التحلي  المالي المتعل  بتحديد التغيرا  ون بتنا :والمطلوف
  :الح 

 النسبة المئوية للتغيير          م دار التغيير              قائمة الدخل الم ارنة ) األرقام بآال  الليرات (
                 ) + (              (- )                                        

 (15،5) 551  المبيعا 
 (12،3) 351  تكلفة المبيعا 

 (29،0) 211  مام  ربح العمليا 
    :نفقا  العمليا 

 21  5 مصاريف بيع وتوديع
دارية  (23) 15  مصاريف ىمومية وا 

 (25) 31  صناعيةاستهالكات غير 
 (18) 41  مجموع

 (32،7) 101  صافي ربح العمليا 
    :اليرادا  غير متعلقة بالعمليا 

 (33،3)  51 أربا  بيع أصو  ثابتة
 15،9  15 اليرادا  ا تثمارا 
 17،0  15 اليرادا  متنوىة

 يييي يييي يييي إيرادات سنوات ساب ة
 18  91 مجموع

    :بالعمليا نفقا  غير متعلقة 
 15  11 فواأد وىموي 

 8  5 فعباء تخص سنوات ساب ة
 12،5  15 مجموع

 (12) 85 يييي صافي الربح  ب  الم صصا 
    :الم صصا 

 (41) 41  فرو  القيو اي تبدالية لآلي 
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 (51) 111  اليراأف
 (25) 25  مخصصات فخر.

 (41) 105  مجموع
 17،8  71 صافي الربح

 
تشير التغيرا  التي طرأ  ىلى  اأمة الد   ال ابقة أ  المنشأة ا تطاى  تحقي  أربا   

ىليى  ،% بالن يبة لل ينة ال يابقة 17،8ديادة ى  ال نة ال ابقة و ي تشيك   71111صافية بلغ  
ىي  مبيعييا  ال ينة ال يابقة وبن ييبة  551111اليرغو مي  أ  مبيعييا  المنشيأة  يد ان فييي  بمقيدار 

ولقد صاحف ان فا   يمة المبيعا  ان فيا  مماثي  فيي مامي  ااربيا  حييص  .% 15،5 در ا 
  .% ى  ال نة ال ابقة 29،0ليرة وبن بة  در ا  211111ان في  بمقدار 

ليرة  91111ولك  الديادة التي طرأ  ىلى اإليرادا  غير المتعلقة بالعمليا  والتي بلغ   
قة  د  ا م  فيي تحقيي  صيافي اليربح الييافة الليى % بالمقارنة مع ال نة ال اب 18وبن بة  در ا 

% ىيي  ال يينة  41وبن ييبة  يدر ا  105111اين فيا  اليي ي حصي  فييي الم صصييا  والي ي بلييغ 
  .ال ابقة
ال    ل البيانا  تشير الليى ييرورة ايىتمياد ىليى دييادة المبيعيا  وااربيا  الناامية ىننيا  

 .شاط اإلنتااي اا ا يبدًي م  ايىتماد ىلى اإليرادا  التي ي تمث  الن
يظنير اا ميية الن يبية الليى بنيود  اأمية الييد    ،ومي  الممكي  الايرال التحليي  بشيك  رأ يي 

  :و وف نويح  لا في الادو  التالي .%111بالمقارنة مع المبيعا  التي تمث  ن بة 
 

 1771 1774 بالنسبة المئوية  قائمة الدخل الم ارنة
 111 111 المبيعا 
 93،3 91،3 المبيعا تكلفة 

 10،7 18،7 مام  ربح العمليا 
   :نفقا  العمليا 

 1 1،71 مصاريف بيع وتوديع
دارية  1،7 1،9 مصاريف ىمومية وا 

 3 3،4 استهالكات غير صناعية
 5،7 5،8 مجموع

 11 13،9 صافي ربح العمليا 
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   :اليرادا  غير متعلقة بالعمليا 
 0،7 4،2 أربا  بيع أصو  ثابتة

 3،7 2،0 اليرادا  ا تثمارا 
 3،3 2،4 اليرادا  متنوىة

 2،0 2،0 إيرادات سنوات ساب ة
 10،7 11،9 مجموع

   :نفقا  غير متعلقة بالعمليا 
 2،5 1،9 فواأد وىموي 

 2 1،5 فعباء تخص سنوات ساب ة
 4،5 3،4 مجموع

 23،2 22،3 صافي الربح  ب  الم صصا 
   :الم صصا 
 2 2،9 اي تبدالية لآلي فرو  القيو 
 3،3 5،0 اليراأف

 2،5 2،9 مخصصات فخر.
 7،9 11،3 مجموع

 15،2 11،88 صافي الربح
 

وم  المححظ  ،يشير الادو  ال اب  اللى ىح ة ك  ىناصر ح اف الد   اللى المبيعا  
اللى المبيعيا  ولقيد داد   ي ل الن يبة فيي ىياو  91،3  1884أ  ن بة تكلفة المبيعا   ي في ىاو 

و  ا ي يبعص ىليى ايطمأنيا  بيدلي  أ  ن يبة مامي  اليربح  يد ان فيي   93،3فأصبح   1885
   .1884في ىاو  18،7بعد أ  كان   10،7اللى  1885في ىاو 
فييي ىييياو  5،8كمييا يشييير الايييدو  اللييى ن يييبة نفقييا  العملييييا  اللييى المبيعيييا  التييي بلغييي   
و يييي ا فييييي مصييييلحة  5،7اللييييى  1885ولقييييد ان فييييي  أييييييًا فييييي ىيييياو  ،ن ييييبة متدنييييية و ييييي 1884
  .المنشأة
ميييي   يمييييية  11،9 1884أمييييا ن ييييبة اإلييييييرادا  غييييير المتعلقييييية بالعمليييييا  فلقيييييد بلغيييي  ىييييياو  
  .المبيعا 
فييييي ىيييياو  15،2وداد  اللييييى  1884فييييي ىيييياو  11،88أميييا ن ييييبة صييييافي الييييربح فلقييييد بلغييي   
نتياية الديييادة فييي ن ييبة اإليييرادا  غييير المتعلقية بالعمليييا  وان فييا  ن ييبة النفقييا  غييير  1885
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فييي ىييياو  7،9الليييى  1884فييي ىيياو  11،3وان فيييا  ن ييبة الم صصييا  مييي   ،المتعلقيية بالعمليييا 
1885.   

 قائمة مصادر األموال واستخداماتها:  -جة 
Source and use of Funds statement 

كميا تيدىى أيييًا بقاأمية  ،كيفية الحصو  ىلى ااموا  وكيفيية النفا نيا تويح   ل القاأمة 
وبموايف  ي ل القاأمية فيل  أي نشياط أو ىمليية تيؤدي اللييى  ،ميوارد وا يت داما  رأ  الميا  العامي 

ديادة رأ  الما  العام  تعتبر مصدرًا ل موا  بينما العمليا  التي تؤدي الليى نقصيا  رأ  الميا  
  .تعتبر ا ت دامًا لرأ  الما  العام 

  :أما   ل العمليا  التي تؤدي اللى ديادة ونقصا  رأ  الما  العام  فني 
ال  مي  شييأ  ان فيا  ااصييو  بموايف  يي ل القاأمية ديييادة  :ة األصةةولالتةدني فةةي قيمةة -1

  .ااموا  التي تد   للمنشأة م  ارال بيع   ل ااصو  أو الت لص مننا
حيص ال  صافي الربح  و م  المصادر اا ا ية التي تؤدي  :الزيادة في صافي الربح -2

  .اللى تعظيو  يمة رأ  الما 

 و في النشاط المالي الحصو  ىلى أموا  م  دو  ال  ارتفا  ال صوو  :زيادة الخصوم -3
 . مقاب  دفع ولن ا فني تد  ىلى ديادة رأ  الما  العام 

نتياة التو يع أو د يو  م يا مي  ايدد بيأموا  ادييدة، وىليى العكي   :زيادة رفس المال -4
 :م    ل المصادر فل  ا ت داما  ااموا  تتمث  في

 .الديادة في ااصو  -1
 .ان فا  ال صوو -2

  .ان فا  رأ  الما  -3

  .ال  ارة المتحققة -4

 :وم  أا  توييح   ل القاأمة  وف نتعر  للمثا  التالي 
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 م،ال:
   1885 – 1884   12   31لدينا الميدانية العمومية إلحدا المنشآ  في 

 
  1885  1884          ال صوو        1885   1884          ااصو      

   :الخصوم المتداولة   :األصول المتداولة

 01111 59111 داأنو  25111 23111 الصندو 

 22111 25111 أورا  دفع 151111 155111 البياىة
 23111 20111 مصاريف م تحقة 75111 77111  ب  .أ

    25111 31111 مدفوىة مقدماً  .و

 05111 01111 م صص يريبة 115111 111111 مدينو 

 171111 108111 مجموع الخصوم المتداولة 391111 395111 مجموع األصول المتداولة

   :ال صوو الثابتة   :ااصو  الثابتة
 951111 811111  رو  طويلة ااا  1141111 1111111 آي  وو اأ  نق 

 1211111 1111111  ندا  215111 221111 م صص ا تنحا

 351111 511111 أ نو ممتادة 935111 991111 القيمة الدفترية

 541111 351111 أ نو ىادية 2511111 2111111 مباني

 481111 140111 احتياطيا  115111 111111 م صص اي تنحا
    2395111 1811111 القيمة الدفترية

 3011111 3105111 مجموع الخصوم 3011111 3105111 مجموع األصول

 .الىداد  اأمة مصادر وا ت داما  ااموا  :والمطلوف 
  :الح  

 قائمة مصادر واستخدامات األموال
 الزيادة في األصول  -1 الن ص في األصول  -1
  2111              النقدية - 5111            البياىة -
 5111             مدينو  - 2111             ب  .أ -
 511111              مباني - 5111       مدفوىة مقدماً  .و -
  01111              آي  -

 179777   المجموع 9ً777    المجموع
  :النقص في ال صوو -2 :الديادة في ال صوو -2

 3111               دفع .أ 2111              داأنو 
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 3111            م تحقة .و 5111       م صص يريبة
 51111       رو  طويلة ااا    15111        م صص ا تنحا

 15111             ا تنحا 111111                ندا 
 91777   المجموع 1ًً777  المجموع

 النقص في رأ  الما   -3 الديادة في رأ  الما   -3
 151111         أ نو ممتادة - 181111          أ نو ىادية -
  344111           احتياطيا  -

  534111             المامو 
 9ً0777  مجموع االستخدامات 9ً0777  مجموع المصادر

 . م  المححظ أ  مامو  مصادر ااموا  يت اوا مع مامو  اي ت داما  و  ا أمر ي بد منتو 
   Financial Ratiosفسلوب التحليل المالي باستخدام النسب المالية:  -ً

و يي أداة  امية ايدًا إلظنيار  ،المياليتشك  الن ف المالية اانبًا  امًا فيي ىمليية التحليي   
ويمكيي  الظنيار العدييد مي  الصيور الماليية حييو  أدال  .المركيد الميالي وايأتمياني والتناف يي للمنشيأة

 . المنشأة م   ح  ا ت داو أنوا  م تلفة م  العح ا  المالية
ق يمة وييتو  ليا ب ،وتعبر الن ف المالية ى  العح ة بي  متغيري  ي صا  ىملييا  ماليية 

نميا تحياو  تف يير العح ية بيننميا لكيي  ،أحد ما ىلى اه ر و ي ي تييف شيأًا اديدًا للبنيدي  وا 
 ،ت ن  ىملية الحصو  ىلى الناتا م  ىملية التحلي  وويعت فيي  دمية مت ي ي القيرار اإلداري

ة ميييا فييل ا كانيي  النقدييية ىليييى  ييبي  المثييا  فييي منشييأ ،وتييتو  ييرالة الن ييف المالييية بأشيييكا  م تلفيية
لييرة فيييمك  القيو  ال  النقدييية  يي  ميي   111111لييرة وكيا  مامييو  أصيو   يي ل المنشيأة  21111

أو أ  ن ييبة النقدييية اللييى أصيييو   ،% ميي   يميية أصييو  المنشييأة 21أصييو  المنشيياة أو أننييا تمثيي  
  .5:1المنشأة  ي 

بالن يف وتبقى لن ل الن ف أ ميية محيدودة ال  ليو ييتو مقارنتنيا بن يف أ يرا مماثلية تيدىى  
كميا  ،ا  ىمليية المقارنية  يي التيي تعكي  المو يف بشيك  صيحيح ،المراعية أو الن ف المعيارية

كأ  يتو مقارنة الحيدا الن يف الماليية  ،أ  ىملية المقارنة يمك  أ  ت تند اللى تحلي  ايتاال العاو
   ميي  بمثيلتنيا فييي ال ينوا  ال ميي  ال يابقة ال ا كييا  المطليوف معرفيية تطيور  يي ل المنشيأة  ييح

  .وبنتياة المقارنة يمك  الكشف ى  حالة الترااع أو التقدو لن ل الن بة ، نوا  مثحً 
م  حيص طبيعة العم  وبع  الشروط  ،و د تتو المقارنة باي تناد اللى المنشآ  المماثلة 
نا فقد يتبي  أن ،وت اىد مث    ل المقارنة في التوص  اللى الويع التناف ي لن ل المنشأة ،اا را

  .أفي  م  المنشأة المماثلة أو أننا متأ رة ىننا
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و نياا أ ييا  آ يير لمقارنيية الن ييف المالييية و يي ا اا ييا   ييو معييايير الصييناىة التييي  ييد  
وميي   يييح   يي ل المقارنيية يمكيي  أ  تقيييي   ،تكييو  مويييوىة م ييبقًا يييم   طيييا  صييناىي معييي 

  .المنشأة مركد ا ومقدرتنا يم    ا القطا  ال ي تنتمي الليت
ومييي  أاييي  أ  تكييييو  نتييياأا التحليييي  المييييالي با يييت داو الن يييف المالييييية  ا  ديلييية د يقيييية  
فلنيت يفيي  ايىتمياد ىلييى أ ي  المقارنية ال يابقة ماتمعية واللاييول أيييًا الليى ىيدد كبييير  ،ومفييدة

والتي يمك  أ  تصنف ح ف الغر  م  التحلي  أو ح يف الانية  ،م  الن ف المالية الم تلفة
و ي ل التصينيفا  يمكي  أ  تتمحيور بشيك  ىياو فيي الماموىيا   ،لتحليي  أو تقيوو بيتالتي تطلف ا

 : التالية
يمكي  الظنيار العديييد مي  الصيور المالييية حيو  أدال المنشيأة ميي   يح  ا يت داو أنييوا  م تلفية ميي  

  :العح ا  المالية نويحنا فيما يلي
 :Liquidity Ratiosنسب السيولة  -1
المنشأة ىلى الوفال بالتداماتنا في الو   المحدد وتشم   يقي    ا النو  م  الن ف المالية  درة 

  :ىلى
تمثييي   يي ل الن يييبة العح ييية بيييي  ااصيييو  المتداولييية  Current Ratio :نسةةةبة التةةةداول - أ

  :وال صوو المتداولة ىلى الشك  التالي
 الخصوم المتداولة     /  نسبة التداول =  األصول المتداولة    

أي أ  تغطي ك  ليرتي  م  ااصو  المتداولة  1:2وم  الم تح   أ  تمث    ل الن بة  
وبمعنيييى آ ييير أ  تكيييو  الموايييودا  المتداولييية المتاحييية  يييي  .لييييرة واحيييدة مييي  ال صيييوو المتداولييية

ايلتدامييا   تعبير  يي ل الن يبة ىيي  ىيدد الميرا  التييي تيتو بنييا تغطيية .ييعفي ايلتداميا  المتداوليية
  .المتداولة م   ح  ما لدينا م  أصو  متداولة

ولكي  يايف ىييدو  ،ال  ا يت داو  ي ل الن يبة كبيير و يي بمثابية ا تبيار أوليي لحالية المنشيأة 
ا   ي ا اا يير  ،المبالغة في ايىتماد ىلى   ل الن بة في الحكو ىليى كفيالة رأ  الميا  العامي 

وميييع  ليييا فيييل   1:2،51يتييأثر بعوامييي  م تلفييية فقييد يتبيييي  بنتياييية التحلييي  أ  ن يييبة التيييداو   ييي 
  .المنشأة في حا  م  الع ر المالي يمك  أ  يعود اللى ارتفا  ر و ال مو المدنية أو ر و الم دو 

اأا التحليييي  وممييا يشييا فيييت أ  دميي  القييياو بالتحلييي  الميييالي  و أثيير فييي الحكييو ىلييى نتيي 
  .وىلى الحالة المالية للمنشأة
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تتعلي   يي ل الن يبة بيالنقود ال ياألة والموايودا  ال ييريعة  Quick Ratio :نسةبة السةيولة - ف
  :التحو  اللى نقدية في ااا  القصير و ي تعطى بالعح ة

  
 ) الم دو + المصروفا  المدفوىة مقدمًا(  –ااصو  المتداولة          = ن بة ال يولة
   ال صوو المتداولة          
  
تتشيابت  ي ل الن يبة ميع ن يبة التيداو  لكيي  يايف ا يتبعاد الم يدو   ليا لصيعوبة تحويلييت  

اللييى نقديييية مييي  دو  أ  تتحقييي    ييارة أو ان فيييا  فيييي اإلييييرادا  فييي اااييي  القصيييير وا يييتبعاد 
  .نظرًا ا  مث    ل ال لف ي يمك  ا ترداد ا الي في حاي  نادرة ،دمةال لف المق
أو ن يبة الاا ديية  Acid- Test Ratioو نياا ن يبة أ يرا تيدىى ن يبة ال ييولة ال يريعة  

 :النقدية التي تعطى بالعح ة
 الخصوم المتداولة     / الن دية + األموال شبه الجاهزة    نسبة السيولة السريعة =        

ويقصيييد بييييااموا  شيييبت الاييييا دة اارصييييدة المودىييية فييييي المصيييارف تحيييي  الطلييييف وأورا   
 .القب  القابلة لل صو وااورا  المالية القابلة للبيع في  و  ااورا  المالية

ولكي  ميا  يي  بصيدد تغطيية ااصيو  المتداولية  ،1:1  يو ال  المعيد  اامثي  لني ل الن يبة 
 .لل صوو المتداولة في ن بة التداو  يمك  أ  ينطب  ىلى ن بة ال يولة

ون يبة ال ييولة ال يريعة  يي  ،وم  المححظ أ  ن بة ال يولة  ي أ   مي  ن يبة التيداو  
  ن يبة وأ يرا أييًا أ   م  الن بتي  ال ابقتي  ا  ااصو  المتداولية تتعير  لح تطاىيا  بيي

 . في حي  تبقى ال صوو المتداولة مقامًا للك ر في الحاي  ال ابقة اميعنا
  :نسبة رفس المال العامل - 

 تح ف   ل الن بة كما يلي 

 = ن بة رأ  الما  العام 

 .. تعك    ل الن بة مقدرة المبيعا  ىلى  ل  أموا   األة
 نسبة الن د:  -د

الن بة مدا توفر النقدية الاا دة وشبت النقدية المتمثلة بااورا  المالية  ريعة الت وي  تقي    ل 
  :والتحو  اللى نقدية م  يم  المواودا  المتاحة في المنشأة وتح ف م  المعادلة التالية

  .ن بة النقد = النقدية وشبت النقدية   مامو  المواودا 
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يييية وشييبت النقديييية الليييى المواييودا  المتداولييية أو الليييى كمييا يمكييي  أ  تح ييف مييي   يييح  ن ييبة النقد
ال صوو المتداولة لمعرفة  درة النقدية ىليى تغطيية ايلتداميا  الملحية مي  دو  الحااية للقيياو بيأي 

  . الارال يحتا  اللى دم  ما
 نسب المديونية ورفس المال: -2

Leverage، Capital structure Ratio 
الن ف التي تويح مديونية المنشأة و درتنا ىلى  داد تتمث    ل الماموىة في ىدد م   

و يي تنق ييو  ،وتبيي  ميدا م ييا ما  اليديو  فيي تشيكي  رأ  الميا  ،التداماتنيا فيي الميدا الطويي 
 اللى:

تبي    ل الن بة العح ة بي  ااموا  التي  Debt equity Ratio :نسبة الديو  إلى رفس المال - أ
و ييي تعنيييي درايية تغطيييية  ،د   فييي تركييييف رأ  المييا ي ييا و بنييا الميييالكو  والييديو  التييي تييي

%   فني ا يعنيي أ  51ااموا  المملوكة للديو  التي في  مة المنشأة فلو بلغ   ي ل الن يبة  
      م  حقو  الملكية أي أ  حي  الملكيية  111      م  الديو  يقابلنا    51ك    

  :وتعطى بالعح ة التالية يمك  أ  يغطي الديو  مرتي 
  يةحقو  الملك  الديو  طويلة ااا    ن بة الديو  اللى رأ  الما  =   
 

 حقو  الملكية      الديو  الكلية =   أو ن بة الديو  اللى رأ  الما  
الن ييبة مرتفعية فلننييا تشييير اللييى تو يع مطالبييا  الييداأني  وبالتييالي فلننييا وكلميا كانيي   يي ل   

ا  اليداأني  ي يتمنيو  ارتفييا  دييو  المنشيأة التيي يييودو   ،غيير مفييلة مي   بي  الييداأني  أنف ينو
فلييو  ،تبيي   يي ل الن يبة دراية تغطييية ااميوا  المملوكية لليديو  فييي  مية المنشياةو  .منحنيا ايأتميا 

    مي  حقيو   111    مي  اليديو  يقابلنيا  51%   ا يعني أ  كي   51بلغ    ل الن بة 
ومما يشيا فييت أ   ي ا يينعك  ىليى  ،غطي الديو  مرتي أي أ  ح  الملكية يمك  أ  ي ،الملكية

  .المنشأة المدينة ىلى شك   لة ا ترا  اليافي وتعرينا اللى يغوط  اراية م   ب  الداأني 
 نسبة الديو  إلى الموجودات:  - ب

  المواودا   ( فيييي تموييييي  تعبييير  ييي ل الن ييييبة ىييي  درايييية اىتمييياد المنشيييأة ىلييييى اليييديو  ) المطلوبييييا  
  :                    بالعح ةوتعطى 

 مجموع الموجودات / مجموع الديو    نسبة الديو  إلى الموجودات =      
                       

   31      م  المواودا  يمو  مننا    111% يعني  لا أ  ك   31فلو بلغ    ل الن بة 
 .    ى  طري  الديو  أو أموا  الغير
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نظرًا ا  الموايودا   يد  ،ارتفا    ل الن بة يشك  مصدر  طر ىلى الداأني وم  الوايح أ   
أما ان فا    ل الن بة فقد يشير  ،تص  اللى مرحلة ي ت تطيع  داد الديو  التي  ام  بتمويلنا

الليييى ىيييدو  يييدرة المنشيييأة ىلييييى ا يييتغح  مصيييادر التمويييي  بشييييك  كييياف ا  القيييرو  تشيييك  أحييييد 
 .   الما مكونا  المديا اامث  لرأ

  Equity Multiplier :مضاع  حق الملكية - 
 مياىف ح  الملكية = الامالي المواودا    ح  الملكية : تعطى   ل الن بة م  العح ة

فليو بلغي   يي ل  .تبيي   ي ل الن يبة مييدا اىتمياد المنشيأة ىليى أمييوا  الميحا فيي تمويي  مواوداتنييا
%   ميي  الموايييودا  تمييو  مييي   ييح  أميييوا  51فييل   ليييا يييد  ىليييى أ     ،%  211الن ييبة  

 . %   اا را تمو  م   ح  أموا  الغير51المحا و  
  Profitability Ratiosنسب الربحية -ً

ت يييمى  يييي ل الماموىييية بن ييييف الربحيييية ا  الييييربح يشييييك  داأميييًا أ ا ييييًا فيييي العح يييية مييييع  
 ،و ي تعك   درة المنشأة ىليى تحقيي  ااربيا  ،الحصو  ىليتالمتغيرا  اا را التي ت نو في 
         :ويمك  أ  تتود    ل الن ف اللى

  نسب ربحية المبيعاتت حيث تشكل المبيعات محور العالقة وهي ت سم إلى: -1ً
  Gross Profit marginهامش الربح اإلجمالي:  –أ 

 ،ااربيا  مي   يح  ر يو المبيعيا  تعك    ل الن بة مدا كفالة اإلدارة في الوصو  الليى 
 .وتشير الن بة المرتفعة اللى  درة المنشأة ىلى اإلنتا  بتكلفة  ليلة ن بياً 

 :وتعطى   ل الن بة بالعح ة 
 

   المبيعا    امش الربح اإلامالي = الربح اإلامالي         

  .اليريبةوم  الوايح أ  الربح  نا  و في شكلت اإلامالي  ب  أ  يتو ا تطا   
 : Net profit marginهامش الربح الصافي  -ب 

تشيبت  يي ل الن ييبة ن ييبة  ييامش الييربح اإلامييالي غييير أنييت ياييف ا تطييا  اليييريبة ميي  الييربح 
 :اإلامالي للحصو  ىلى الربح الصافي وبن ا تصبح المعادلة ىلى الشك  التالي

 
 المبيعا   صافي الربح بعد اليريبة         امش الربح الصافي = 
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 :Operating ratiosنسب التشغيل  -جة 
تبيي   ي ل الن يف ميدا كفيالة اإلدارة فيي اي ييتفادة مي  ىملييا  التشيغي  و يي ت تليف مي  ىملييية 

  .ا را يم  المنشأة الواحدة
 نسب الربحية المتعل ة باالست،مارات:  -1ً

اي يييتثمارا  فيييي التحليييي  ويمكييي  أ  تكيييو  ىليييى أشيييكا  تقيييوو  ييي ل الن يييف ىليييى أ يييا  الد يييا  
 .م تلفة
 نسبة العائد على الموجودات:  - ف

Return on Assets (ROA) 
  :تعطى   ل الن بة بالعح ة 
 مجموع الموجودات  / صافي الربح بعد الضريبة  =   نسبة العائد على الموجودات    

الم يييت دمة فيييي الموايييودا  بغييي   ويمكييي  أ  تشيييير الليييى الكفيييالة فيييي ا يييت داو ااميييوا  
النظيير ىيي  مصيييدر  يي ل اامييوا  فنيييي انعكييا  لكفييالة الميييوارد المالييية الم ييتثمرة فيييي المنشييأة فيييي 

 .تحقيقنا ااربا  الصافية
  نسبة العائد على رفس المال المستخدم - ب

Return on capital employed 
ت دمة ولي  ى  كافة المواودا  في تقي    ل الن بة ااربا  الصافية المتولدة م  ااموا  الم 

فقييد تواييد بعيي  ااصييو  التييي لييو يييتو ا ييت دامنا ولنيي ا فييل   نيياا ميييًح ي ييتبعاد  يي ل  ،المنشيأة
  .ااموا  غير الم ت دمة م  الح اف

 :وتعطى بالعح ة
رفس المةةةال  / نسةةةبة العائةةةد علةةةى رفس المةةةال المسةةةتخدم =  صةةةافي الةةةربح بعةةةد الضةةةريبة     المستخدم 
رأ  الميييا  الم ييييت دو فييييمك  أ  يشييييم  ىليييى رأ  المييييا  الميييدفو  وال صييييوو طويلييية ااايييي   أميييا

باإليييييافة اللييييى حيييي  الملكيييييية كمييييا ي يييياوي مييييي  انيييية أ ييييرا اللييييى رأ  الميييييا  العاميييي  ميييييافًا ليييييت 
 .المواودا  الثابتة

  

  نسبة العائد على ح وق الملكية -جة
Return on Shareholders Equity 

ااربيا  التيي ا يتطاى  المنشيأة أ  تحققنيا مي   يح  ا يت داو أميوا  تعك    ل الن بة  
أي أ  اامييوا  التيي تيو ا يت دامنا ميي   يح  اي تيرا  أو مي  مصييادر  ،الم يا مي  فيي المنشيأة
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ولنييي ا تظنييير  يي ل الن يييبة مرتفعيية  يا يييًا اللييى ن يييف ربحيييية  ،أ ييرا يايييف ا ييتبعاد ا مييي  التحلييي 
الصييافي الم ييت دو فييي الح يياف يبقييى ثابتييًا فييي حييي  يقيي  مقيياو ا  الييربح  ،اي يتثمارا  ال ييابقة

  .الن بة
و ي تح ف م   ح    مة الد    ب  الفواأد واليراأف ىلى الامالي  :نسبة ال وة اإليرادية -د

 .الد    ب  الفواأد واليراأف   المواودا . المواودا 
ASSITS

EBIT  

  Activity Ratiosنسب النشاط )نسب التدوير ( -4
تعبييير  يييي ل الماموىيييية ميييي  الن ييييف ىييي  فاىلييييية الدارة المنشييييأة فييييي التصييييرف بمواوداتنييييا  

 أميا فاىليية ا تغيح  ،و درتنا ىلى ا تغح  اليموارد المتاحية لدينيا
المواودا  فتقا  م   ح  م توا المبيعا  ال ي تيو تحقيقييت وتق يو  ي ل الليى ىيدد مي  الن يف 

  :مننا
  Inventory Turnover  المخزو  السلعي معدل دورا - أ

وكلمييا  .تظنير  يي ل الن يبة مييدا ال ييرىة التيي يتحييو  بنيا الم ييدو  ال ييلعي الليى مبيعييا  
أما الن يبة القليلية فنيي الشيارة الليى  ،كان    ل الن بة مرتفعة فلننا تد  ىلى  درة ايدة لدا اإلدارة

تعطيي  حاييو كبييير ميي  الم ييدو  وتعطيي  لييبع  المييوارد المالييية فييي المنشييأة ىلييى شييك  م يييدو  
  .بالم تودىا 

 تكلفة البياىة المباىة   معد  دورا  الم دو  ال لعي = :وتعطى بالعح ة
 متو ط الم دو  ال لعي                        

   بياىة أو  المدة + بياىة آ ر المدة:   ال لعي فنوأما متو ط الم دو   
                2  
  .كما يمك  التعبير ى  معد  دورا  الم دو  م   ح    مة المبيعا  ىلى الم دو  

ال  الن يبة المرتفعية لمعيد  دورا  الم يدو   يد ي تكيو  داأميًا الشيارة اللييى  ) المبيعيا    الم يدو  (
نمييا  يييد يشيييير أيييييًا الليييى نفيييا   ييي ا  ،تيييدوير الم يييدو  وتحويليييت الليييى مبيعيييا مقييدرة اإلدارة ىليييى  وا 

و يد تلعيف  يا ية الشيرال أييييًا دورًا  .الم يدو  والي ي ييناو ىنيت  طير تعطي  ال طييوط اإلنتاايية
  .في التأثير في م توا الم دو  و لا ال ا كا  حاو الطلبيا  م  النو  الصغير

  Receivables Turnoverمعدل دورا  الذمم  –ب 
 

 صافي المبيعا  اهالة   =  معد  دورا  ال مو :تعطى   ل الن بة بالعح ة
 متو ط ح ابا  ال مو                         
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  رصيد ال مو في أو  المدة + رصيد ال مو في آ ر المدة أما متو ط ح ابا  ال مو = 
                     2  

  دورا  ال مو= المبيعا   اامالي ال موأو م   ح  العح ة: معد  

 .وتشير الن بة المرتفعة اللى تدوير المبيعا  وتحويلنا اللى ح ابا  مدينة
  Average collection periodمتوسط فترة التحصيل  -جة

  :تعطى   ل الن بة بالعح ة 
 (305ىدد أياو ال نة )      متو ط فترة التحصي  =  

 معد  دورا  ال مو                                           

 
 ىدد أياو ال نة × الامالي ال مو   متو ط فترة التحصي  =         أو

 المبيعا                    
ا    ل الفترة تعك   ،ويفي  الحصو  م   ح    ل الن ف ىلى فترة  ليلة للتحصي  

مدا كفالة المنشأة في تحصي  الديو  التيي منحتنيا للعميحل أو تيد  أيييًا ىليى التشيدد فيي مينح 
في حي  تشيير الن يبة المرتفعية لفتيرة التحصيي  الليى الت يا   فيي مينح  ،ايأتما  التااري للعمحل

  .ايأتما  أو ىدو القدرة ىلى تحصي  ال مو
  Fixed Assets Turnoverت ال،ابتة: معدل دورا  الموجودا -د

ينيييتا معييييد  دورا  ااصيييو  الثابتيييية مييي   ييييح  العح ييية بييييي  صيييافي المبيعييييا  وصييييافي  
تقي    ل العح ة كفالة المنشأة في اي يتفادة مي  ااصيو  الثابتية فيي التوصي   .ااصو  الثابتة

  :وتعطى بالعح ة ،اللى مبيعا 
 صافي المبيعا           معد  دورا  المواودا  الثابتة =

  صافي المواودا  الثابتة                  
ومييي  المححيييظ أ  مييي  مصيييلحة المنشيييأة أ  تكيييو   ييي ل الن يييبة مرتفعييية ا  ارتفيييا   يييي ل  

الن بة ديلة ىلى تدوير ااصو  الثابتة بشك   يريع والحصيو  ىليى المبيعيا  التيي تشيك  أ يو 
  .اإليرادا  المالية للمنشأة

  Current Assets Turnoverمعدل دورا  الموجودات المتداولة  -  

تعكي   يي ل العح يية ميدا كفييالة اإلدارة فييي التصييرف بااصيو  المتداوليية لييدينا وتحويلنييا  
 :اللى مبيعا  وتعطى بالعح ة

  صافي المبيعا        معد  دورا  ااصو  المتداولة =
                                                                                                                                                  مامو  ااصو  المتداولة               
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  Total Assets Turnoverمعدل دورا  الموجودات  -هة 
ا يييتحف أنواىنييا وتعطيييى تمكيي   يي ل الن يييبة ميي  معرفييية م ييتوا اي يييتفادة ميي  الموايييودا  ىلييى 

  :بالعح ة
 

 مامو  المواودا     صافي المبيعا   معد  دورا  مامو  المواودا  =
وباإليافة اللى الن ف ال ابقة فل   ناا ماموىة أ يرا مي  الن يف يمكي  أ  نطلي  ىلينيا ا يو  

نقو  صافي يرادية والتي تتدا   فينا ن ف الربحية ومعد  تدوير اي تثمارا  كأ  اإلن ف القوة 
  .أو صافي المبيعا  اللى صافي ح  الملكية ،الربح اللى صافي ااصو  المتداولة

  :أو ن بة العاأد ىلى اي تثمار والتي تتشك  م  ىنصري  رأي يي   ما
 .ربحية المبيعا  والناتاة ى   امش الربح الصافي -أ

 ا يكيييييو  العاأيييييد ىلييييييى وبنيييييي ،ربحيييييية اي يييييتثمارا  الناتاييييية ىيييييي  معيييييد  دورا  اي يييييتثمارا  –ف 
 معد  دورا  المواودا  × =  امش الربح الصافي  اي تثمار 

وبالطبع فل   ناا المكانية م  أا  ن بة ك  بند م  بنود الميدانيية أو ح ياف اليد   الليى البنيود 
فيمك  التوص  اللى ن ف أ را ت اىد المحل  المالي في الىداد  ،اا را التي تشك    ل القواأو

  .ماليةتقاريرل ال
  Market value Ratiosنسب ال يمة السوقية  -1

ويمك  ىر  بع    ل الن ف ىلى  ،تتناو    ل الن ف  يمة اا نو و يمة ىاأداتنا وتوديعاتنا
  :النحو التالي

  .القيمة الدفترية لل نو الواحد = ح  الملكية   ىدد اا نو -1
ال ينو فييي ال ييو    ربحييية ميياىف ال ييعر ال ييو ي ىلييى ربحيية ال يينو الواحييد =  ييعر  -2

  .ال نو
  .وربما تدفع حام  ال نو للت لص منت .ال  ارتفا    ل الن بة لي   مؤشرًا ايداً 

 ال عر ال و ي لل نو  ىاأد التوديعا  = توديعا  ال نو الواحد   -3
ال  ديادة التوديعا  تد  ىلى حالة ايدة بالن بة ل  نو و  ا يدفع الم تثمر لر داو ىلى 

  .اا نو  ل 
 .ن بة ال عر ال و ي اللى ال عر الدفتري = ال عر ال و ي لل نو   ال عر الدفتري لل نو -4

 .وكلما كان    ل الن بة كبيرة فل  ثروة مالكي اا نو تدداد
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 ت ويم فساليب التحليل المالي: 
 كير لقد وات للتحلي  المالي بع  اينتقادا  تتعل  بأ لوف ونتاأا   ل العملية ويمك   

 :  ل اينتقادا  ىلى الشك  التالي
يعتمد التحلي  المالي بشك  أو بآ ر ىلى التاربة وىلى ال برة الش صية للمحل  المالي  -1

و برتت ال ابقة و دفت  ،و  ل ال برة أو ال لفية ت تلف م  محل  ه ر تبعًا لدراة تأ يلت
 ،باينية ميي  محليي  ه ييروبالتييالي فيل  ثميية المكانييية للحصيو  ىلييى نتيياأا مت ،مي  التحلييي 

  .ول لا وات للتحلي  المالي اينتقاد ال ي مفادل أ  نتاأا التحلي  المالي غير د يقة
يقييوو التحليييي  الميييالي ىليييى الميدانيييية العموميييية وح ييياف اليييد   وبالتيييالي فيييل  د ييية نتييياأا  -2

  .التحلي  تتو ف ىلى د ة البيانا  المالية الواردة في ك  م  الميدانية وح اف الد  

و د يتو الىداد الميدانية العمومية وح اف الد   بشك  يشوبت بع  ال طأ أو ىدو الد ة  
 .و  ا ينعك  بالطبع ىلى نتاأا التحلي  المالي

ت تليف الينظو المحا ييبية فيي العدييد ميي  ااحييا  بييي  منشيأة وأ يرا وبالتييالي فيل  ىملييية  -3
توصي  لمعرفية القيدرة التناف ييية المقارنية بيي  منشياة وأ يرا  يد ي تكيو  ماديية مي  أاي  ال

نظيرًا ي يتحف البيانيا  كميا تصيعف ىملييية المقارنية دا ي  المنشيأة الواحيدة ا  البيانييا  
الماليية اليواردة فيي الميدانيية وح ياف اليد   النميا تعكي  فيي الوا يع نشياط المنشيأة فيي فتيرة 

  . ابقة

الميالي النميا  يي ناتاية فيي حقيقيية ومي  المححيظ أ  اينتقيادا  ال يابقة الموانية للتحليي   
ل ا فلننا  نحاو  أ  ن كر بع   ،اامر ى  نقاط اليعف بي  الميدانية العمومية وح اف الد  

والتييييي اعليييي  التحلييييي  المييييالي مايييياًي  ،اينتقييييادا  الموانيييية للميدانييييية العمومييييية وح يييياف الييييد  
 لحنتقاد: 
ي الي تقرير  اك  اامد م تصر يويح ال  الميدانية العمومية في حقيقة اامر ما   -1ً 

ولنييي ا فييل  الميدانييية العموميييية ي  ،اارصييدة المدينيية والداأنيية فيييي نناييية الفتييرة الماليييية المعييدة ىننييا
  .تويح حقيقة النشاط بد ة وي تويح الحركة والعمليا  التي طرأ  ىلى بنود ا

فقد يتبيي  أ   نياا نقديية  ،ي تعك  الميدانية العمومية م توا النقدية بشك  حقيقي -2ً 
مرتفعية فييي ميدانييية المنشييأة مييع العلييو أ   يي ل النقديية  ييد تكييو  م صصيية لح ييتثمار فييي أصييو  

  .ثابتة  ح  فترة ما
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ي تتمك  الميدانية العموميية مي  الظنيار أثير بعي  النشياطا  التيي ي يتييح ربحنيا  -3ً 
ر فترة دمنية  د تص  اكثر م   ينة مثيا  أو تأثير ا في رأ  الما  أو في المبيعا  الي بعد مرو 

  .حمح  الدىاية اإلىح  وأىما  البحوص واي تراىا  ، لا
ال  ثميية أمييور  امييية مثيي  اي تييرا   يييح  الفتييرة الاارييية و يييداد القيير   بيي  موىيييد  -4ً 

لي  الىداد الميدانية و ي ل العملييا  ي تينعك  فيي الميدانيية العموميية ميع أ  لنيا ديي   امية للمح
 .المالي

نتااييية  -5ً  ي تعكي  الميدانيية العموميية الكثييير مي  العوامي  التيي لنييا تأثير يا فيي ىمي  وا 
و ليييا لصييعوبة تقيييويو  ييي ل النشييياطا  بمبييالغ نقديييية مثييي  حالييية ال يييو   ،المنشييأة ومركد يييا الميييالي

  .والعر  والطلف
اي يتحف فييي وبالن يبة لح ياف اليد   فلنيت ي ي يتطيع أ  يعكي  رصييد النقديية ب يبف  

فقيد تتعيير  المنشييأة للع ير المييالي الفنييي  ،الىيداد ح يياف اليد   ىيي  الىييداد  اأمية التييدف  النقييدي
  .ىلى الرغو م  تحقيقنا ل ربا 

وبمييييا أ  ح يييياف الييييد   يعتمييييد ىلييييى مبيييييدأ اي ييييتحقا  فنيييي ا يييييؤدي اللييييى اعيييي  النفقيييييا   
ولني ا فقيد ييؤدي الليى نتيياأا  ،بنييا واإلييرادا  اليوارد  كر يا فييت ي تعبيير ىي  التيدف  النقيدي ال ياص

  .ميللة
  ا اللى اانف بع  اينتقادا  التي ورد  كر ا في الميدانية العمومية التي تنطب  أييًا  

 .ىلى ح اف الد  
 محددات استخدام التحليل المالي: 

ىنيييدما تمتليييا شيييركة ميييا أ  يييامًا و مصيييانع فيييي أكثييير مييي  صيييناىة فيييل  مقارنييية أدال  ييي ل  -1
متو ييط القطيا  أميير غيير ممكيي  نظيرًا اننييا تنتميي اللييى أكثير ميي   طيا  بييآ  الشيركة ميع 

   .معاً 
ت ييعى بعييي  الشيييركا  الليييى تحقييي  معيييد  أدال ميييالي أفيييي  ميي  المتو يييط العييياو ولكييي   -2

ا  اادال الو طي  و لي   تحقي    ا المعد  ي يعني أ  الشركة  ي في ويع أمث 
تيييتو مقارنيية أدال  ييي ل الشييركة ميييع أدال  وليي لا فيييل  اافييي  أ  ،أفييي  م يييتويا  اادال

  .أفي  الشركا  في القطا  ال ي تنتمي اللية
كثيرًا ما يتو الحصو  ىلى نتاأا مالية غير د يقة م   ح  التح   ىلى الن ف المالية  -3

ميا بييي  فتييرة وأ يرا ميي  دو  اا يي  بايىتبيار أ   يي ا التطييور  يو بفعيي  ىاميي  التييي و 
  .ولي  تطورًا فعلياً 
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رًا ما تثير التبدي  المو مية بع  المشكح  التي تظنر الشركة في ويع ايد في كثي -4
و ي ا اامير غيير  ابي  للحي   ،و ي  المو يو فيي حيي  يبيدو وييعنا م تلفيًا فيي و ي  آ ير

  .م   ح  الن ف المالية ل لا ياف اللاول اللى المتو ط الشنري في   ل الحالة
يقة ىند التبا  و اأ  تقويو معينة ل صو  لكي تظنر تظنر القواأو المالية أر امًا غير د  -5

وأحيانًا ت ف  م  اي تنحا بالتحىف بعمر ااصو  الثابتية لكيي  ، ا بأكبر م   يمنا
تظنر ااربا  مرتفعة وتعطي انطباىًا ايدًا للداأني  و  ا ميا فعلتيت شيركة انيرا  موتيورد 

GM  1899ىاو.  
مييييي   يييييح  بعييييي  الممار يييييا  اإلداريييييية  تلايييييأ بعييييي  الشيييييركا  الليييييى تح يييييي  صيييييورتنا -0

فقد تعم  ىلى تح ي  صورة ال يولة النقدية م   ح  اي ترا  لفترة ما ثو  ،والمحا بية
  .تقوو بلىادة القر  للمقر  بعد اينتنال م  انااد القواأو المالية

 ييد تشييير بعييي  الن ييف نوىيييًا ميي  الايييد  حييو  مييدلويتنا ففيييي حييي  يشيييير ارتفييا  ن يييبة  -7
فيل   لييا  ييد يعنيي ميي  ناحيية أ ييرا ان فيا  فييي الربحييية  ،  اللييى أدال نقيدي ايييدالتيداو 

فننياا صيعوبة فيي التميييد أحيانيًا بيي  اادال  ،لعدو  درتنا ىليى ا يتغح  موارد يا الماليية
  ،الايد واادال غير الايد بايىتماد ىلى الن ف المالية

فقيد يكيو  أدال المنشيأة اييدًا  د تكو  متفاوتة م  انة ا را  ال  مدلوي  بع  الن ف -9
  . لك    ا اامر غير محفد للبنا المقر  ،م  حيص ن ف المديونية
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 م،ال عملي حول النسب المالية: 
 1885   12   31بفيير  أ  الميدانييية العمومييية وح يياف اليييد   إلحييدا المنشييآ  الصييناىية فيييي 

 :ىلى الشك  التالي
 

 المطاليب وح وق الملكية       1771/  1ً/  1ًالميزانية العمومية     الموجودات     
  خصوم متداولة  فصول متداولة

 91111 ذمم دائنة 37511 الصندوق
 111111 فوراق دفع 112511 قبض .ف

 51111 مصاري  مستح ة 45111 مصاري  مدفوعة م دما1 
 75111 مخصص ضريبة 111111 مدينو 
   191111 مخزو 
  :خصوم ،ابتة  :،ابتة فصول

 1111111 قروض طويلة األجل 2111111 آالت ووسائل ن ل
 1111111 سندات 511111 مخصص استهالك -

 511111 فسهم ممتازة 2511111 مباني
 911111 فسهم عادية 591111 مخصص استهالك -
 311111 مؤونات  
 3815111  3815111 
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 3991/  31/  13حساب الدخل في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2111111 المبيعا       
 1511111 تكلفة المبيعا 
 511111 مام  الد   
  51111 و . الدارية 

  71111 و.توديع وبيع  
  55111 فواأد مدفوىة 

     12111 م صص يريبة 
     55111 ا تنحا 

     351111 مصاريف العمليا  
     151111 صافي د   العمليا  
     311111 اليرادا  أ را متنوىة 
  451111 صافي الد   الكلي 

 والمطلوف اليااد الن ف المالية التالية :  
 .ن بة التداو   -1

 ن بة ال يولة .  -2

 ن بة الديو  اللى رأ  الما  .  -3

 ن بة الديو  اللى المواودا  .  -4

 معد  دورا  الم دو  .  -5

 معد  دورا  ال مو .  -6

 متو ط فترة التحصي  .  -7

 معد  دورا  المواودا  الثابتة .  -8

 معد  دورا  المواودا  .  -9

 ن بة  امش الربح .   -11

 ن بة  امش الربح الصافي .   -11
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 ن بة العاأد ىلى المواودا  .   -12

 ن بة العاأد ىلى رأ  الما  الم ت دو .   -13

  ن بة العاأد ىلى حقو  الملكية .  -14

 احلل : 
  1:  1,1=           000444األصول املتداولة  =                 نسبة التداول =   -1

             040444اخلصوم املتداولة                                       
 

  1:  4.0=     214444)املخزون + م .مدفوعة مقدماً(=   -األصول املتداولة              نسبة السيولة =   -2
                                                            

 040444اخلصوم املتداولة                                                                          
 

  1,20=     2444444الديون طويلة األجل  =                إىل رأس املال =   نسبة الديون -0
 1144444حقوق امللكية                                                        

 
 1,00=        2040444=      الديون الكلية     =                         

                             
  1144444حقوق امللكية                                         

 
  0,,4=     2040444جمموع الديون    =                    نسبة الديون إىل املوجودات  =  -0

  0040444جمموع املوجودات                                                   
 

 مرة  11=    2444444املبيعات   =                 معدل دوران املخزون  =  -0
 104444املخزون                                             

  
 

 مرة  10=     2444444املبيعات    =                  معدل دوران الذمم   =    -1
   114444الذمم                                                   

 
 يومًا   24=       014عدد أيام السنة        =                  متوسط فرتة التحصيل  = -,

 10معدل دوران الذمم                                                
 

 يومًا  24=    014×114444             عدد أيام السنة  = × = إمجايل الذمم        
 2444444             املبيعات                                         

 
  4,00=     2444444املبيعات              =                        معدل دوران املوجودات الثابتة =           -0

    0024444بتة         صايف املوجودات الثا                                                       
 

  4,01=    2444444املبيعات          =                        معدل دوران املوجودات =      -0
  0040444جمموع املوجودات                                                   

 
  4,20=      044444الربح اإلمجايل     =                   نسبة هامش الربح =    -14

  2444444املبيعات                                                    
 

  4,22=     004444صايف الربح بعد الضريبة   =                    نسبة هامش الربح الصايف = -11
 2444444املبيعات                                                                   

 
  11=        004444صايف األرباح     =                  نسبة العائد على املوجودات =    -12

 0040444جمموع املوجودات                                                   
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  4,10=    004444صايف الربح بعد الضريبة                 نسبة العائد على رأس املال املستخدم =  -10
 0144444رأس املال                                                                    

 
  4,20=    004444صايف الربح بعد الضريبة  =                نسبة العائد على حقوق امللكية = -14

 1144444حقوق امللكية                                                                           

يتضح من النتائج السابقة أن املنشأة ال تتمتع بنقدية عالية وهي تعتمد يف متويل أصوهلا ونشاطاهتا على   
 ة جيدة . املديونية واملتاجرة مبلكية الغري . ولقد استطاعت حتقيق نسب رحبي

  :حول النسب المالية 2مثال عملي رقم 
% مننا ى  طري   ر   41ليرة تو تموي   0111111تبلغ أصو  الحدا المنشآ  الصناىية 

 %  نويًا .  9بفاأدة  در ا 
ليرة وبلغ  تكاليف التشغي  اا را  3511111ولقد بلغ  تكاليف اإلنتا  المباشرة لن ل المنشأة 

 ليرة .  011111
% ديادة ىلى  يمة تكاليف اإلنتا  المباشرة ، وكان  ن بة  01فل ا كان  مبيعا    ل المنشأة 

 % المطلوف :  35اليريبة ىلى ااربا  
 اليااد ن بة صافي الربح اللى المبيعا  .  -1
 ن بة الربح اللى المواودا  .  -2
 معد  تدوير المواودا  .  -3
 ن بة العاأد ىلى حقو  الملكية .  -4
 

 احلل :  
 0144444=                      0044444( + 0044444% × ) 14بيعات امل
  0044444               تكاليف اإلنتاج املباشرة  -

 2144444      جممل الربح 
 144444      تكاليف التشغيل  -

 1044444    جممل الدخل قبل الفوائد والضريبة 
 102444   ( =2044444% × 0)الفوائد املدفوعة  -

 1040444      الربح قبل الضريبة 
 00,044    = (1040444% × ) 00الضريبة  -

  004244     صايف الدخل بعد الضريبة
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هامش الربح الصايف   =  -1
5600000

850200  =4,10  

نسبة الربح إىل املوجودات =  -2
6000000

850200  =4,10  

معدل دوران املوجودات =  -0
6000000

5600000  =4,00  

نسبة العائد إىل حق امللكية =  -0
3600000

850200  =4,20  

 

  قائمة مصادر واستخدامات األموال:مسألة محلولة حول 
 .2114،  2113   12   31فيما يلي البيانا  المقدمة ى  الحدا الشركا  في 

 
 اار او باهيف         2113  2114    البيا  

 األصول :
         األصول المتداولة

    511  391           النقدية
   701  901  ال مو المدينة

   1411   911         الم دو 
  211  111 الياار مدفو  مقدماً 

  2901  2141مامو  ااصو  المتداولة
 ااصو  الثابتة :
  4111  3511     مباني وأرايي
  2111  2711     آي  ومعدا  

  511  091        أثاص
   (1111)  (911)    مامع اي تحا 

  5511  0191 صافي ااصو  الثابتة 
  9301  9221 الامالي ااصو 

  الخصوم وح وق الملكية :الخصوم المتداولة .
  1111  1211  اأتما  تااري 
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  411  311  اأتما  مصرفي 
 151  111  يراأف م تحقة 

 مامو  ال صوو المتداولة .
 الخصوم طويلة األجل .
  2111  1911      رو  طويلة ااا  

 ح  الملكية 
  4111  4111     رأ  الما  
   911  921      احتياطيا  

  9301  9221 الامالي ال صوو وح  الملكية 
 .قائمة مصادرة واستخدامات األموالوالمطلوب إعداد 

 احلل : 
 استخدام مصدر البيان

  121 نقدية

 111  ذمم مدينة

  411 مخزون

  111 إيجار مدفوع مقدما  

  511 مباني وأراضي

 711  آالت ومعدات

 181  أثاث

 211  مجمع االهتالك

  211 ائتمان تجاري

 111  ائتمان مصرفي

 51  ضرائب مستحقة

 211  قروض طويلة األجل

 ــــ ــــ رأس المال

  11 االحتياطيات

 3111 3111 المجموع
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 مثال حول

 التحليل األفقي والعمودي 
 

  بيان المركز المالي 

 

  بيان الدخل 

 

  تعليق حول نتائج التحليل 

 

 

 الشركة المتحدة

 قائمة المركز المالي كما في

 ديسمبر 13

 
النقدية  6991 6991 األصول المتداولة :  
14,444 الذمم املدينة  0,444 444,, 
 444,,1 10,444 املخزون  10,444 
جمموع األصول   1,444 ــــ      أصول أخرى     

   01,444 02,444 الثابتة 
     

إمجايل األصول   00,444 04,444 األصول الثابتة )بالصايف(
 املطلوبات وحقوق امللكية :   0,444, 12,444 
 12,044 0,444 دائنون     
قروض   2,044 1,444  التزامات متداولة أخرى 
 04,444 04,444رأس املال   14,444 2,444 
  0,444, 12,444  إمجايل املطلوبات وحقوق امللكية 

 الشركة المتحدة

 ديسمبر 13قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 

 

    1996      1997  
  114,444 144,444 املبيعات )الصايف(

  444,,0 04,444 تكلفة املبيعات 
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    00,444 04,444 جممل الربح 
   

     املصروفات التشغيلية 
  10,444 10,444 مصروفات اإلجيار 

   0,044 0,444 االستهالك
   0,044 1,444 م. إدارية وعمومية أخرى 

   1,044 0,444 عموالت البيع 
   2,044 2,444 مصاريف الدعاية 

   2,144 2,444 م. بيعية أخرى 
   0,444 11,444 صايف الدخل قبل الضريبة 

  (0,144) (0,044) الضريبة 
  0,044 1,144 صايف الدخل بعد الضريبة 

 
 

 

 التحليل األفقي لقائمة المركز المالي
 

  التغير النسبي     التغير  ديسمبر 31 ديسمبر 31         
               1996               1997       ________       ____  

   األصول المتداولة :
 %(20,0)         (2,444)           0,444                444,,    النقدية

 %  04            0,444 10,444     14,444     الذمم المدينة
 % 10,0         2,444  444,,1     10,444                         المخزون 

 ــــ          1,444  1,444ـــ                       أصول أخرى
 %           20            0,444  01,444             02,444     مجموع األصول المتداولة
 %10            0,444           00,444             04,444     األصول الثابتة )بالصافي(

 %  21            10,444           0,444,             12,444                 مجموع األصول
                                                                                      المطلوبات وحقوق الملكية :

 %00,0           0,044 12,044                   0,444               دائنون
 %10           1,044  2,044                1,444          تداولة أخرىالتزامات م

 %  044           0,444     14,444               2,444                        قروض 
   ـــــ  ـــــ     04,444               04,444                 رأس المال

                        120666               100666 600666            26 % 
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 التحليل العمودي

 للميزانية العمومية
 6991ديسمبر  06 6991ديسمبر  06 

     األصول الثابتة :
 % ,,1     0,444 % 11,0     444,, النقدية 

 % 20   10,444 % 11,1   14,444  الذمم المدينة
 % ,,22   444,,1 % 20,2   10,444 المخزون

 % 1,0     1,444 ــــ        ــــ            أصول ثابتة
 %,,00   01,444 % 01,1   02,444  مجموع األصول الثابتة

 % 00,0   00,444 % 00,0   04,444 األصول الثابتة )الصافي(
 % 144   0,444, % 144   12,444  إجمالي األصول

 االلتزامات وحقوق الملكية :
 % ,,11   12,044 % 10,1     0,444  دائنون

 التزامات متداولة 
 % 0,0     2,044 % 1,1      1,444                                           أخرى
 % 10,0   14,444 % 0,2     2,444  قروض

 % ,,11   04,444 % 04,1   04,444  رأس المال
    % 144   0,444, % 144   12,444 إجمالي الخصوم
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 التحليل األفقي لقائمة الدخل

 كانون األول 13للسنة المنتهية في 
 

 التغير النسبي   التغير المطلق    6991      6991               

 
  % 14     14,444       114,444         144,444    المبيعات

  % 10     444,,       444,,0           04,444   تكلفة المبيعات
  % 1     0,444       00,444           04,444   الربحمجمل 

 المصروفات التشغيلية : 
  ــــ     ــــ         10,444           10,444     مصروفات اإليجار

 % 0,0         044       0,044           0,444  االستهالكات 
 % 20        044       2,044           2,444 م. إدارية وعمومية أخرى

 % 04    1,044       1,044           0,444   عموالت البيع
 % 20        044       2,044           2,444   مصاريف الدعاية

  % 0       144       2,144           2,444   م. البيعية األخرى
 %( 10,2)   (2,444)      0,444           11,444  صافي الدخل قبل الضريبة

 %( 10,2)   (044)      0,144           0,044   % 06ضريبة 
 %( 10,2)   (1,244)      0,044           1,144   صافي الدخل
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 كانون األول 13التحليل األفقي لقائمة الدخل للسنة المنتهية في 
 

                                    6991                                     6991  
 %144     114,444   %144     144,444    المبيعات

 %01,0       444,,0       % 04       04,444   تكلفة المبيعات
 % 00,2       00,444  %04       04,444   مجمل الربح

 المصروفات التشغيلية : 
 % 10,1       10,444%            10       10,444                  مصروفات اإليجار

 % 0,1       0,044              % 0       0,444             االستهالكات 
 % 0,,       0,044              % 1       1,444 م. إدارية وعمومية أخرى

 %  0,0       1,044              % 0       0,444   عموالت البيع
 %  2,0       2,044              % 2       2,444   مصاريف الدعاية

  % 2,1       2,144              % 2       2,444   م. البيعية األخرى
 % 0,2       04,444  % 11       11,444  صافي الدخل قبل الضريبة

 % 0,0       0,144           % 0,0       0,044   % 06ضريبة 
 % 0,0       0,044   % 1,1       1,144   صافي الدخل

   

 تعليق حول نتائج التحليل 
 

  على الرغم من ارتفاع املبيعات ,100أسباب اخنفاض صايف الربح يف العام 

 

 %  01,0  -%  04زيادة نسبة كلفة املبيعات من  -

 
 %  0,0  -%  0زيادة نسبة عمولة املبيعات من  -

 

 %   0,,  -%  1زيادة نسبة املصاريف اإلدارية والعمومية )فوائد( من  -
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 تعليق حول نتائج التحليل
 
 

  السبب يف زيادة القروض وبالتايل املخاطرة التمويلية ومصاريف الفوائد 

 

  10,444  - 14,444زيادة فرتة االئتمان وبالتايل الذمم املدينة من  -

 
 444,,1  - 10,444وبالتايل املخزون من زيادة فرتة االحتفاظ باملخزون  -

 تمرين :

 حل املسألة التالية : 
 على الشكل التايل : 1000,  1000/  12/  01لدينا امليزانية العمومية إلحدى املنشآت يف 

 1000              1000             األصول :
 أصول متداولة :

   044444                44444,   نقدية 
 2144444   1,44444  ذمم مدينة صافية 
 0444444         2044444  مصاريف مقدمة 

 044444               204444   خمزون
 1044444   0404444 جمموع األصول املتداولة :

 1444444   0444444   أراضي 
 0044444   144444,   معدات 

 0004444   2044444خمصص استهالك املعدات  -
 10004444   10104444  إمجايل األصول 

 املطاليب :
 التزامات متداولة : 

 2044444   1044444   أ. دفع 
 004444    004444   دائنون 

 0004444   2104444 جمموع املطاليب املتداولة 
 0044444   0444444  قروض طويلة األجل

 2244444   0,44444   سندات 
 2444444   1244444  رأس مال األسهم



71 
 

 0144444   2444444  رأس املال املدفوع 
 0044444   1444444  أرباح حمتجزة

 10004444   10104444  إمجايل اخلصوم 
     

 كما توفرت قائمة الدخل عن املدة املذكورة على الشكل التايل :
           01 /12 /00        01 /12 /1000 

  1044444  1044444   صايف املبيعات 
 044444  1444444   تكلفة املبيعات

  44444,   044444            إمجايل ربح املبيعات 
  04444   10444 مصاريف العمليات وضرائب الدخل

  10444   124444   الدخل املكتسب 
  04444   244444   أرباح بيع األرض 

 4444,   104444   صايف الدخل 
 

 واملطلوب : إجراء التحليل املايل للقوائم السابقة 
 وإجياد قائمة مصادر واستخدامات األموال وإجياد النسب املالية التالية : 

 نسبة التداول . -1
 نسبة هامش الربح الصايف . -2

 نسبة العائد على حقوق امللكية .  -0

 معدل دوران املخزون . -0

 معدل دوران الذمم .  -0
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 الفصل الرابع

 الرقابة المالية
Financial Control 

 مضمو  الرقابة المالية: 
يمك  النظر اللى الر ابة المالية بشك  ىاو ىلى أننا تتبع أدال كافة نشاطا  المنشأة م   

أا  كشف اا طال واينحرافا  الحالية والم تقبلية والعم  ىلى تحفينيا مي  أاي  الوصيو  الليى 
م   ح  التعريف ال اب  ال ي يقيي تتبع أدال كافة أنشطة  .تحقي  أ صى كفالة الدارية ممكنة

ولقيد تعييدد   .المشيرو  يمكي  تلميي  أ  النشياط المييالي ي ييع كغيييرل مي  أنشييطة المنشيأة للر ابيية
  .التعاريف التي تناول  الر ابة المالية

 ىملية الكشف ى  اينحرافا  أيًا كا  مو عنا  وال في  لا»فمننو م  ىرفنا ىلى أننا  
اينحرافييا  ىميييا ياييف النايييادل أو اينحرافيييا  ىيي  اإلايييرالا  والعمييي  ىلييى مواانتنيييا باا يييلوف 

 .(45ص  ،1808 ،)البرا يو«. المحأو حتى تصحح وي تظنر مرة أ را في الم تقب  
 ،1881 ،ريو و ييتو مطياب  لميا أرييد التمامييت.)حد وميننو مي  ىرفنيا ىليى أننيا التأكيد ميي  أ  ميا تيو أ

مي  يعرفنيا ىليى أننييا امييع اإلايرالا  النادفية الليى التأكييد مي  أ  ميا تيو أو يييتو ( و نياا 153ص 
وتنيييدف الليييى الظنييييار ميييواط  الييييعف واكتشيييياف أ طيييال التنفيييي  بغييييية  .مطييياب  لميييا  يييو م طييييط

 .(373ص  ،1870 ،)النواري .معالاتنا والحيلولة م  دو  تكرار ا
كمييا  .الماييي والحايير أوًي بيأو  و يي مي  انية أ يرا مرااعيية العملييا  الماليية التيي تمي  فييي

تعني مرااعة المصروفا  واإليرادا   ح  ا تثمار ا وا يترداد ا با يتمرار للتحقي  مي  أ  النفيا  
ااموا  النقدية يتو طبقًا لل طة وا   اينحرافا  ال  واد  يتو تحديد ا ومعرفة أ بابنا ومعالاتنا 

ثمار اامثييي  مييي   يييح  أكبييير كفايييية مييي  بالشييك  الييي ي ييييؤدي الليييى  يييير المشيييرو  بنايييا  واي يييت
 .(172ص  ،1808 ،)ىبد الكريو.ااىما  المالية

ال  تعدد   ل التعاريف ال ابقة يشير الليى أنيت ليو ييتو التوصي  الليى تعرييف موحيد ومحيدد ومشيترا 
وربميا كييا   ليا يعييود الليى المفييا يو المعقيدة التييي تنطيوي ىلينييا الر ابيية  .مي   بيي  امييع المفكييري 

  .و ي م  انة أ را في تطور م تمر با تمرار تطور الحياة اي تصادية .المالية
ويعرفنا آ ر ىلى أننا النشاط ال ي تقوو بت اإلدارة لمتابعة تنفي  ال يا ا  المويوىة وتصنيفنا 

ونح  نمي   .والعم  ىلى الصح  ما  د يعترينا م  يعف حتى يمك  تحقي  اا داف المنشودة
الم يتمر الي ي يمار يت الميدير مي  أاي  كشيف اا طيال الم الفية للتعليميا  الليى اىتبار يا النشياط 
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واينحرافيا  التيي تقيع مني  وييع ال طية والعميي  ىليى تحليلينيا وتحفينيا مي  أاي  النيدف المحييدد 
  .م بقًا بأ صى كفالة ممكنة

 ونح  ال  نقو  بأ  الر ابة تبدأ من  لحظة ويع ال طة فلننا نشير اللى نقطة  امة تتعل  
فنيي تكشيف المكانييية حصيو  انحيراف مييا  .و يي أ  الر ابيية الماليية ىمليية و اأييية .بطبيعية الر ابية
  .م  أا  تحفيت

كميييا يتييييم  تعريفنيييا للر ابييية الماليييية بيييأ  ثمييية الايييرالا  تتعلييي  بالتحليييي  وات يييا  ميييا  يييو  
  .ويتيم  أييًا النظر للر ابة المالية باىتبار ا و يلة لتحقي  الندف .منا ف حيا  اينحرافا 

 Standersكما تشير في التعريف اللى يرورة واود بع  المعايير  
واليى وايود  .والمؤشرا  ال ليمة والتي تمك  م  الارال التحليي  والمقارنية للوصيو  الليى اينحيراف

 .ل بف الحقيقي لحصولتويرورة اكتشاف اينحراف وتحديد اتاا ت وا ، طة
ونركد أييًا في التعريف ىلى مويو  الكفالة وال ي نبغي م   حلت ىيدو اإل يراف فيي  

 .بيي  محاوليية تحقييي  النييدف بأ يي  تكلفيية ممكنيية .التكيياليف والنفقييا  أثنييال ممار يية الر ابيية المالييية
ولعيي  مييي   .نافيي ةونركييد أييييًا ىلييى م يييألة تطيياب  التصييرفا  الماليييية مييع القييواني  والتعليميييا  ال

  الرقابة المالية تشمل العديد م  المجاالت وهي:المفيد اإلشارة اللى أ  
و يي ل الر ابيية يمكي  أ  تطبيي  ىلييى ح ييابا  المييديني  والتموييي   :الر ابية ىلييى اي ييتثمار -1

 ... .وىلى اي تثمار في الم دو  وفي ااصو  الثابتة وفي ايأتما 
مث  اإليرادا  الناامة ى  المبيعا  أو النشاطا  الم تلفة التي  :الر ابة ىلى اإليرادا  -2

  .تقوو بنا المنشأة
 ،بشييييتى أشييييكالنا الصييييناىية والت ييييويقية واإلدارييييية والتمويلييييية :الر ابييية ىلييييى المصييييروفا  -3

  .والثابتة ،الاارية
شييرة مثيي  المييواد ااولييية وااايور والطا يية والمصيياريف المبا :الر ابية ىلييى تكيياليف اإلنتيا  -4

 .والم تلدما  اا را
 .الر ابة ىلى اااور والمرتبا  التي تمنح للعاملي  -5
  .الر ابة ىلى حركة النقدية الم تقلة م  مد ح  وم راا  -0

   :نشأة الرقابة المالية
يعييود اي تميياو بالر ابيية المالييية اللييى بداييية الثحثينييا  و لييا مييع بداييية اادميية اي تصيييادية  
ومييييييييا رافقنيييييييييا ميييييييي  اننيييييييييار فيييييييييي الشييييييييركا  والمؤ  ييييييييا  اي تصيييييييييادية  .(1833 -1828)العالمييييييييية 

وبشيييك   .واينتكا ييا  التيييي كييا  لنيييا ااثييير الكبييير فيييي الييدىوة لح تمييياو باا ييي  العلمييية ليييردارة
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ولقد كان  الوييا  المتحدة اامريكية  با ة في   ا الماا  حيص تو النشال  . اص الر ابة المالية
حييييص كيييا  لييييت م يييا ما  كثييييرة فيييي تر يييييخ  .1831ليي  فينيييا فييييي ىييياو أو  معنيييد للميييرا بي  الميييا

 1832المفييا يو اا ا ييية للر ابييية المالييية تتمثيي  فيييي الصييدار  اأميية بواابيييا  المرا ييف المييالي ىييياو 
  .1848وتحديد وظاأف الر ابة المالية ىاو 

 فما قائمة واجبات المراقب المالي ف د تضمنت سبعة عشر اختصاصا1 وهي: 
  .ال اح  المحا بية ال اصة للمنشأة واإلشراف ىليناتصميو  -1
  .الىداد وتف ير القواأو المالية والتقارير ال اصة بالمنشأة -2
  .تاميع تكاليف اإلنتا  -3
  .تاميع تكاليف التوديع -4
  .ارد وتقويو الم دو  -5
 .المحا بة اليريبية -0
  .الىداد وتف ير التقارير اإلحصاأية -7
  .أوات نشاط المنشأةالىداد موادنة  نوية تغطي اميع  -9
 .التأكد م  التأمي  الم تمر ىلى اميع ممتلكا  المنشأة -8
 .ويع الارالا  موحدة في ك  ما يتعل  بال اح  المحا بية -11
  .ايحتفاظ ب اح  كافية ى  اميع ايىتمادا  المصر  بنا -11
 .ايحتفاظ ب اح  موحدة ود يقة ى  العقود -12
  .ىلينا في محاير مال  اإلدارةالتأكد م  تنفي  التعليما  المنصوص  -13
 .اىتماد الشيكا  وأورا  الدفع -14
  .مرا بة التعام  في ااورا  المالية -15
 .التأكد م  ايلتداو باللواأح الحكومية -10
  .ارد وتقييو الم دو  -17

 ول د تعرضت هذه ال ائمة إلى مجموعة م  االنت ادات فهمها:
امييع المنشيآ  نظيرًا ي يتحف طبيعية ال    ل الواابا  المفصلة ي يمك  تطبيقنيا ىليى  -1

  .وظروف ك  مننا
 .تركيد اي تماو ىلى المرا ف المالي بدًي م  الر ابة المالية -2
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ال  وظيفية المرا ييف الميالي  ييد ي توايد أصييًح فيي العديييد مي  المنشييآ  و يد يتييولى وظيفيية  -3
الر ابة المالية  ولن ا حاو  المعند أ  يصدر  اأمة بوظاأف .الر ابة المالية المدير المالي

 :ولقد تيمن    ل القاأمة    وظاأف أ ا ية و ي 1848ىاو 
ويييع  طيية موحيييدة لمرا بيية ىملييييا  المنشييأة مييي   ييح  الميييديري  الم تصييي  وتتييييم   -1

بيراما اي ييتثمار  ،ت طييط اليربح ،التنبييؤ بالمبيعيا  ،موادنية للمصيروفا  ،معيايير التكلفية
 .والتموي 

ىييداد التقييارير ىيي  نتيياأا العمليييا   يييا  اادال بالمقارنيية مييع  -2 المعييايير المحييددة م ييبقًا وا 
  .وتف ير ا لاميع م تويا  اإلدارة

الىيداد تقييارير ىيي  مييدا صييححية أ يداف المنشييأة وفاىلييية ال يا ييا  والنيكيي  التنظيمييي  -3
 .واإلارالا  بعد القياو بالدرا ة والتحلي  الحدمي 

واإلشيييييراف ىلييييييى امييييييع اامييييييور المتعلقيييييية  .الىيييييداد التقييييييارير الحدمييييية ل انييييييدة الحكومييييييية -4
  .باليراأف

ىداد التقارير ى   لا -5   .تحلي  وتقييو أثر العوام  ال اراية في تحقي  أ داف المنشأة وا 
 .توفير الحماية اصو  المنشأة -0
  :همية الرقابة المالية وشروطها األساسيةف

ويحظنيا أ  ات يا  النشياطا  التااريية والصييناىية  .لقيد تناولنيا  يابقًا نشيأة الر ابية الماليية 
و اصية بعيد  .في العصر الحديص  يد أبيرد  ييرورة الحااية الليى أ يلوف لليتحكو والمرا بية الماليية

يييييياف الليييى  ليييا ىييييدو تمكييي  نظييياو المحا ييييبة الماليييية مييي  يييييبط  .انفصيييا  الملكيييية ىييي  اإلدارة
وتفيا و المشياك  المالييية المتمثلية فيي نقييص  و ليا لتعقييد ا .ااىميا  الماليية بصيورة ح يينة ونناأيية

وشيكاوا الم يا مي  مي   لية ااربيا  المودىية  ،اإليرادا  وصعوبا  التمويي  فيي الو ي  المنا يف
مرايع  ،وبيرود ظيا رة العايد الميالي فيي الصيندو  )ىبيد الكيريو ،وتنو  صور اي تح ا  الماليية

  .(172ص  ، اب 
أييييًا التقلبيا  التييي تطييرأ ىليى الظييروف اي تصييادية والتاارييية ومميا يبييرد أ مييية الر ابية المالييية 

غير  .والتي تتطلف الحداص تعديح  في ال طة المويوىة م  أا  محلمة   ل ال طة للتغيرا 
ىيحوة ىليى  ليا  .أ    ل التعديح  المطلوف الحيداثنا فيي ال طية ي يمكي  أ  تتيرا دو  متابعية

لني ا يبييد مي  ر ابيية  .ال طية ىرييية لل طيأ وايناييرافال  الغميو  فيي أحييداص الم يتقب  ياعيي  
ىليييى تنفيييي  ال طيييط لمعرفييية فيميييا ال ا كيييا  اينحييييراف نااميييًا ىييي   طيييأ فيييي وييييع ال طييية أو فييييي 

  .تنفي  ا
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يمكة  ف  يةتم بمعةزل عة   فما الوصول إلى هذه االنحرافات يحتا  إلةى نظةام للرقابةة الماليةة ال
 توفر الشروط التالية: 

فمي  اليييروري أ  تشيت  المعييايير مي  اا يداف وأ  تمتلييا العدييد ميي   :تحديةد المعةةايير -1
أميا المعييايير  .ولني ا يايف أ  تكييو  واييحة مرتبطية باا يداف .صيفاتنا فنيي كاا يداف

 ،وتقيييا  بطييير  متنوىيييية .فنيييي المعيييدي  التيييي تقييييار  بنيييا ااىميييا  الم يييتقبلية والحالييييية
  .تتو ف ىلى ما ية ما ياف أ  يقا وبالطبع فني  ،المادية مننا والنقدية والكمية

تييوفير تنظيييو ايييد وشييبكة اتصيياي  تمكيي  ميي  الحصييو  ىلييى المعلومييا  بشييك   يييريع  -2
  .وبشك  ي دو الغر  م    ل المعلوما  .ومن  

وبقدر ما تكيو   .توفير المعلوما  التي تبي  اادال الفعلي والتي ت مح بتقييو   ا اادال -3
 يي ل المعلومييا  وافييية وصييحيحة بقييدر مييا ت يياىد ىلييى الىطييال نتيياأا  ييليمة فيمييا يتعلييي  

 .بتقييو اادال
اإلايييرال التصيييحيحي حيييييص النيييت ي ايييدوا ميييي  نظييياو الر ابييية ال ا لييييو ييييتو ات يييا  الاييييرالا   -4

  .تصحيحية لمعالاة اينحرافا  ومنع حدوثنا أو تكرار ا
ا  مارد ويع   ل اإلارالا  مويع التنفيي  ي  .تصحيحالتحق  م  تنفي  الارالا  ال -5

  .ل ا ياف متابعة تنفي  التصحيحا  .يعني أننا تنف  بالشك  المطلوف
 فهدا  الرقابة المالية: 

 :يمك  تحديد اا داف الرأي ية للر ابة المالية بما يلي 
  .التحق  م  أ  التنفي  اال من امًا مع اا داف المر ومة في ال طة -1
  .التحق  م  أ  معدي  اادال اال  متفقة مع المعايير المويوىة -2
 .التحق  م  أ  التصرفا  المالية من امة مع القواني  واانظمة الناف ة -3
 .حصر اا طال واينحرافا  وتحديد مواط  الندر -4
 .ا ترا  الحلو  المنا بة ل  طال -5

 فدوات الرقابة المالية:
تعتبر الموادنة الت طيطية م  أ و اادوا  الم ت دمة في الر ابة و يي  :الموادنة الت طيطية -1

ىبيارة ىيي   طيية شياملة لاميييع ىمليييا  المنشيأة  ييح  مييدة معينية فنييي تحتييوي ىليى معييايير ميي  
 .أا  مقارنة اإلنااد الفعلي و يا  اادال

والتييي يمكييي  يمكييي  التعييرف أكثيير ىلييى الموادنييية التقديرييية النقدييية و  الححقيية وفييي الفصيي 
أمييا مييا  .ومرا بيية التمويي  بشيييل ميي  التفصيي  .ا يت دامنا كييأداة لمرا بيية المقبوييا  والمييدفوىا 
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تحتييوي ىلييى  ،يايدر  ولييت فيي  يي ا ال يييا   يو أ  كييًح ميي  الموادنية الت طيطييية والموادنيية النقديية
  .معايير  ي التي ت اىد في ممار ة الر ابة المالية

ا    ل العملية  .ر التحلي  المالي ال طوة اا ا ية في الر ابة الماليةيعتب :التحليل المالي - 2
والمقارنة بي  الفترا  الدمنية الم تلفة وبي   ،تتيم  مقارنة ال طط المويوىة وم توا تنفي  ا

 :وتتو ىملية المقارنة في التحلي  المالي م   ح  .المنشآ  المتماثلة
 وتتضم : تتحليل ال وائم المالية - ف
  .الميدانية العمومية -1
 .ح اف الد   -2
 التحليل ع  طريق النسب المالية المختلفة. - ب

ون يف رأ  الميا  والعاأييد  .ون يف الربحيية ون يف التشيغي  والكفيالة .مثي  ن يف ال ييولة 
تو  .ولك  نو  م  الن ف ال ابقة ديلة معينة ت اىد ىلى ممار ة الر ابة المالية .ىلى اي تثمار

  .ا في العر  ال اب  حو  القواأو الماليةاإلشارة اللى بعين
فيل   لييا يشيير اللييى مقييدار  3:1فعليى  ييبي  المثيا  ال ا بلغيي  ن يبة التييداو  فيي المنشييأة  

 1:2ا    ل الن بة ياف أ  تبلغ  .تغطية كبير لل صوو المتداولة ى  طري  ااصو  المتداولة
  .رتفا  لرصيد الدباأ و د تشير الن بة المرتفعة اللى تعط  ادل م  النقدية أو ا

التيي تاعيي  المييدير ىليى دراييية بكي  ااحييداص الماليية وتطوراتنييا. أثنييال  :الت ةةارير الماليةةة -3
تنفي  ال طة المالية وىند اينتنال مننا. و  ل التقارير يمك  أ  تتو ىلى شك  ىر  النشاأي أو 
ىليى شييك  بيانييا  ر مييية أو أشييكا  معينيية بيانييية تظنير مييدا التغيييرا  المالييية التييي تحييدص فييي 

لمشيياك  الماليييية أوميي  أايي  تويييييح الر ابيية با يييت داو القييواأو الماليييية، المنشييأة وتعيير  أ يييباف ا
وال ي يويح البيانا  الفعلية المكونة للعاأيد ىليى رأ  الميا  ؛ ويمك  أ  نفتر  الادو  التالي

 الم تثمر.
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 ( 1الجدول رقم ) 

 البيانات المالية المكونة للت ارير المالية

 
 1111111يتبي  لنا م   ح  الادو  ال اب  أ  المبيعا   د تطور  م  ال نة ااوليى  

 2111111اللى ال نة الثالثة  1511111اللى ال نة الثانية 
فييي حيييي   1411111ثييو اللييى  1111111الليييى  011111كمييا ادداد  التكيياليف المتغيييرة ميي   

 .ظل  التكاليف الثانية كما  ي
 

فيي  511111في ال نة ااولى اللى  311111ولقد ارتفع رأ  الما  المتغير الم ت دو م   
  .في ال نة الثالثة 711111ال نة الثانية ثو اللى 

 ال نوا     
 

 البيا  

 ( 3ال نة )  ( 2ال نة )  ( 1)  ال نة
النسبة إلى  ال يمة

المبيعات 
% 

النسبة إلى  ال يمة
المبيعات 

% 

النسبة إلى  ال يمة
المبيعات 

% 
 011 0111111 011 0011111 011 01111111 المبيعات 

 71 00111111 00،7 0111111 01 011111 تكالي  متغيرة 

 00 011111 01 011111 01 011111 تكالي  ،ابتة 

 60 0711111 60،7 001111 01 011111 إجمالي التكالي  

 00 011111 00،0 011111 01 011111 صافي الربح 

رفس المةةةةةةةةةةةال ال،ابةةةةةةةةةةةةت 
 المستخدم

011111 01 011111 00،0 011111 00 

رفس المةةةةةةةةةال المتغيةةةةةةةةةر 
 المستخدم

011111 01 011111 00،0 711111 00 

إجمةةةةةةةةةالي رفس المةةةةةةةةةةال 
 المستخدم

611111 61 0111111 00،0 0011111 01 

 العائد على المبيعات 
1000000

100000 01%  00،0%  00% 

معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل دورا  رفس 
800000 المال المست،مر

1000000 0،00% 
1000000

1500000 0،0% 
1200000

2000000 0،00% 

العائةد علةةى رفس المةةال 
800000 المست،مر 

100000 00،0% 
1000000

200000 01% 
1200000

300000 00% 

150000

200000

2000000

300000
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% فييي  11وكيا  لنيي ل التغييرا  آثار ييا ىليى معييد  العاأيد ىلييى المبيعيا  اليي ي ادداد مي   
كميا ادداد معييد   .% فيي ال ينة الثالثيية 15% فيي ال يينة الثانيية والييى  13،3ال ينة ااوليى ثييو الليى 

% وكيييا  مييي  نتياييية  ليييا  1،00% ثيييو الليييى  1،5% الليييى  1،25دورا  رأ  الميييا  الم يييتثمر مييي  
 .% في ال نة الثالثة 25% ثو اللى  21% اللى  12،5ديادة العاأد ىلى رأ  الما  الم تثمر م  

وميي  أايي  أ  تكييو  الصييورة أكثيير ويييوحًا يمكيي  مقارنيية بيانييا  ال يينة الثالثيية مييع القييييو  
  :الم ططة كما في الادو  التالي

 ( ًالجدول رقم )                                        
 البيانات المالية في الت ارير المالية

 
 البيا 

انحرا  الفعلي ع   مخطط فعلي
 النسبة % ال يمة النسبة % ال يمة المخطط

 211111  ييي 111 2211111 111 2111111 المبيعات 
 31111 05 1431111 71 1411111 تكالي  متغيرة 
 صفر 13،0 311111 15 311111 تكالي  ،ابتة 

 31111 79،0 1731111 95 1711111 إجمالي التكالي  
 171111  ييي 21،4 471111 15 311111 صافي الربح 

رفس المةةةةةال ال،ابةةةةةت 
 المستخدم

 صفر  511111  511111

رفس المةةةال المتغيةةةر 
 المستخدم

 41111 ييي 31 001111 35 711111

إجمةةةالي رفس المةةةال 
 المستخدم 

 41111 ييي  110111  1211111

 % 0،3 ييي % 21،3  % 15 11 العائد على المبيعات
معةةةةةةةةةةدل دورا  رفس 

 المال المست،مر
 1،33 ييي 1،8  1،07 

العائةةةةةةد علةةةةةةى رفس 
 المال المست،مر 

 % 15،1 ييي % 41  % 25 

  
فييييي المبيعيييا  و نيييياا  211111مييي   يييح  الاييييدو  ال ييياب  ناييييد أ  ثمييية انحرافييييًا مقيييدرال  

فييييي حيييي  أ  التكييياليف الثابتييية ليييو يكييي   نيييياا أي  31111انحيييراف فيييي التكييياليف المتغييييرة مقيييدرال 
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في حي  أ  رأ   .و  ا ما ينطب  ىلى رأ  الما  الثاب  الم ت دو .انحراف ى  القيو الم ططة
 .41111الما  المتغير انحرف ى  الم طط بمقدار 

وكيا  مي  نتياأا اينحرافيا  ال يابقة انحرافييا  للعاأيد ىليى المبيعيا  ىي  القييو الم ططيية  
% أي  21،3% في حي  أ  الم طط كيا   15حيص تو تحقي  معد  ىاأد ىلى المبيعا  مقدارل 

ىييي   1،33و نييياا انحيييراف لمعيييد  دورا  رأ  الميييا  الم يييتثمر بمقيييدار  .% 0،3بيييانحراف مقيييدرال 
فيييي حيييي  أ  المعيييد   1،07فقيييد تيييو تحقيييي  معييد  دورا  ليييرأ  الميييا  الم يييتثمر مقييدرال  .الم طييط

 .1،8الم طط  و 
   % أي بمقييييدار 25% الليييى  45وأميييا العاأيييد ىليييى رأ  الميييا  الم ييييتثمر فقيييد انحيييرف مييي   

 .% ى  الم طط 15
 :مثا  ،وم  أا  توييح الر ابة المالية م   ح  الموادنة التقديرية يمك  افترا  المثا  التالي

فيميا يليي الميدانيية النقديية التقديريية لشيركة )   (  يح  ااشينر ال يتة ااوليى مي  العياو  
أليف  (21و د تو الىداد الميدانية ىلى أ ا  أنت  يتدفع ييريبة فيي شينر أييار ومقيدرا ا) .(2112)

( آيف.وكيييا  الحيييد اادنيييى الواايييف  7 . . وأ  رصييييد النقديييية فيييي بدايييية كيييانو  الثييياني  يييو) 
 ( آيف. 5بت م  النقدية  و)  ايحتفاظ

 
ت ةةةةةةةةةةدير التةةةةةةةةةةدفق 

 الن دي الداخل 
 حزيرا  فيار نيسا  آذار شباط (ًكانو  )

 85 111 75 91 75 91 مبيعات ن دية 
متحصةةةةةةةالت مةةةةةةة  

 المديني 
45 41 41 42 39 51 

 11 12 9 7 5 5 إيرادات متنوعة
 155 101 125 127 121 131 المجموع 
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ت ةةةةدير التةةةةدفق الن ةةةةةدي 

 المدفوعات  -الخار  
 حزيرا  فيار نيسا  آذار شباط (ًكانو  )

 51 05 52 57 45 55 مشتريات ن دية 
 55 01 45 49 51 45 تسديدات للدائني 

 31 31 29 33 23 25 مصاري  متنوعة
 يييي 21 يييي يييي يييي يييي ضرائب 

 135 175 125 139 119 125 المجموع 

 21 (15) يييي (11) 2 5 فائض فو عجز م ّدر 

وبالتالي تكو  الميدانية  ،تعني ىادًا مقدراً  ( - حيص ال  اار او بآيف الليرا  واإلشارة ) 
 :التقديرية ىلى الشك  التالي

 
 حزيرا  فيار نيسا  آذار شباط (ًكانو  ) البيا 

 21 (15) ييي (11) 2 5 صافي التدفق الن دي
 5 5 5 14 12 7 + رصيد فول الشهر

 25 (11) 5 3 14 12 مجموع 

ةةةةة الحةةد األدنةةى الواجةةةب 
 االحتفاظ به 

5 5 5 5 5 5 

الفةةةائض )العجةةةز( عةةة  
 الحد األدنى 

 21 (15) يييي (2) 8 7

التمويةةةةةةةةةةل المطلةةةةةةةةةةوب 
 )قرض(

 يييي 15 يييي 2 ييييي يييي

 17 يييي ييييي ييييي ييييي يييي سداد ال رض 
الفةةةةةةائض بعةةةةةةد سةةةةةةداد 

 ال رض 
 3 يييي يييي يييي 8 7

ال ةةروض المتراكمةةة فةةي 
 نهاية الشهر 

 يييي 17 2 2 ييييي ييييي
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أ  ىلى الشركة أ  ت يتعم  فياأ  الشينر ااو  فيي تمويي  احتياااتنيا مي  الشينر الثياني  نححظ
( آيف وت ييت دمت الشيركة فيي تمويي  احتياااتنييا 8ليظنير فياأ  ادييد فييي الشينر الثياني مقيدارل )

( تعمي  الشيركة للحصيو  ىليى  ير  2111لشنر آ ار لك  يظنر ىاد  ح  شنر آ ار مقيدارل )
كميا تتعياد  احتياايا  المنشيأة ميع الرصييد الواايف ايحتفياظ بيت فيي شينر  ،ااتنيابمقدارل ل داد حا

( ت يدد فيي شينر أييار و كي ا.....ولك  وبفير  2111ني يا  لكي  تبقيى بحااية الليى  ير  مقيدارل )
أ  بيا  التدف  النقدي الااري في شنر كانو  الثاني وكا  كميا يليي وأ  اينحرافيا  الناامية ىي  

ة التقديرية نتياة التدفقا  الفعلية والمقبويا  النقدية الفعلية كان  كما في الادو  الميدانية النقدي
 :التالي

شهر كانو  ال،اني كما  الم بوضات الن دية
 في الميزانية الت ديرية

شهر كانو  ال،اني كما في 
 بيا  التدفق الن دي الجاري

 االنحرا 

 11 71 91 مبيعات ن دية 
متحصالت ن ديةة مة  

 المديني 
 يييي 45 45

 5 يييي 5 إيرادات متنوعة
 15 115 131 المجموع 

  :وأما المدفوىا  النقدية فقد ظنر  كما يلي
شهر كانو  ال،اني كما ورد في  المدفوعات الن دية

 الميزانية الت ديرية
شهر كانو  ال،اني كما 
 ورد في البيا  الجاري

 االنحرا 

 يييي 55 55 مشتريات ن دية 
 5 41 45 تسديدات للدائني 
 يييي 25 25 مصاري  متنوعة

 5 121 125 مجموع 
 يييي (5) 5 الفائض فو العجز 

+ رصةةيد الن ديةةة فول 
 الشهر 

7 7  

 11 2 12 الفائض 

 (11م    ا الادو  اا ير نايد أ   نياا انحرافيًا فيي المبيعيا  النقديية ىي  الم ططية بمقيدار ) 
( آيف وكي لا نايد  5كما أ   ناا انحرافًا في اإليرادا  النقدية الفعلية ىي  الم ططية بمقيدار ) 

و  ا بالتيالي أدا  .( آيف5أ   ناا انحرافًا في ت ديدا  الدباأ  الفعلية ى  الم ططة بمقدار )
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( 5)( آيف بينميييا كييا  م ططييًا أ  يكيييو   نيياا فيياأ  بمقيييدار 5اللييى ىاييد فيييي النناييية مقييدارل )
و ي ا بالتييالي  يييؤثر فيي  طيية الشييركة النقديية ميي  اي تييرا  و ييؤدي اللييى ىاييد كمييا أ   .آيف

وبالتيالي ياييف ىلييى الشييركة  ،الشيركة  ييد ي ت ييتطيع  يداد العاييد المتو ييع فيي شيينري آ ار وأيييار
تصيحيح اينحرافييا  التييي ظنيير  فتبحييص مييثًح ىيي  أ ييباف اينحييراف فييي مبيعاتنييا النقدييية فنيي  

نحراف  و ارتفا   عر ال لعة بالمقارنة مع الشركا  اا را أو نقص الكميا  المباىة  بف اي
كما تبحص الشركة ى  أ باف اينحراف في اليراداتنا )     و مثًح نقص في أربا   ،في ال و 

اا نو وال ندا  أو ىدو ت ديد الغير لبع  ااصو  المأاورة لت ( و ك ا فيل  الميدير الميالي أو 
المالي  تتوفر لديت رؤية وايحة ا باف اينحرافا  في ال طة وطر  تصحيحنا فيعم   المد  

مثًح ىلى تصحيح انحراف اإليرادا  م   ح  المطالبة باإلياار غير الم ددة مي  الغيير نتياية 
و ك ا ناد أ  الميدانية النقدية التقديرية الثابتة  يي أداة ت طييط ور ابية معيًا  ،اي تأاار ل صو 

 ت اىد في التحكو بالتدف  النقدي بشك  أفي . 
 .كما يمك  ا ت داو نتاأا المرااعة الدا لية وال اراية كأداة للر ابة المالية

 سبل نجاح الرقابة المالية:
دارة نشاط الر ابة المالية -1   .ايىتماد ىلى المبادئ العلمية في تنظيو وا 
 .ي والر ابة الماليةالربط بي  ك  م  الت طيط المالي والتحلي  المال -2
 توفير و اأ  اتصا  فعالة ونظاو متطور للمعلوما  يعتمد ىلى الحا وف. -3
  .ايىتماد ىلى الكوادر المدربة والمؤ لة -4
  .توفير  در كاف م  الب اطة والويو  والمرونة في أ اليف الر ابة المالية -5

 المراجعة الداخلية والخارجية: 
 المراجعة الخارجية:

وىيادة ميا يكونيو  ممثليي   ،المرااعة ال اراية  برال مت صصو  م   يار  المنظميةيتولى منمة 
والنييدف اا ا ييي للميييرااعي  ال ييارايي   ييو التقييييو الييد ي  لميييدا  ،لمكاتييف م ييتقلة ومت صصيية

 ،محلميية أدوا  الر ابييية الماليييية الم يييت دمة لتقيييييو اادال الميييالي للشيييركة واليييى كشيييف اينحرافيييا 
بعييد التأكيد ميي  النتياأا بلبحغنيا اللييى انيا  اإلدارة العليييا والانيا  الم ييؤولة أو  ويقيوو المرااعيو 
وىيادة ميا تيتو المرااعية ال ارايية بطريقية دوريية وىليى أ يا   ينوي ومننية الميد    ،المدير المالي

ال يياراي  ييي التعلييي  ىلييى أىمييا  التييد ي  والمرااعيية المالييية الدا لييية وبيييا  م ييتوا اييودة  يي ا 
و د يكو  المد   ال اراي أكثير حياديية فيي تقييميت للمركيد الميالي ولح يابا  الشيركة ال   ،التد ي 
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 ،المؤ  يية التييي تقيييوو بالتييد ي  يمييثح   يأيييا  م ييتقلة ىيي  الشيييركة ال   يي ا المييد   ال ييياراي أو
 .وبالتالي ي تواد لنما مصالح  د تتيارف مع مصالح الشركة

 المراجعة الداخلية:
المرااعة الدا لية أفراد مت صصو  أييًا ولكننو يعمليو  فيي الشيركة نف ينا، ومي  يمار  ىملية 

اا يباف التيي تديييد مي   يميية أىميا  المييرااعي  اليدا ليي  أننييو يكونيو  معايشييي  لظيروف العميي  
وأيييييًا تعييييد أىمييييا   ،وأكثييير اللمامييييًا بنيييا وبالتييييالي فنيييو أ ييييدر ىلييييى فنيييو الح ييييابا  الماليييية للشييييركة

د ي  الييدا لي للقييواأو المالييية والح ييابية ايييدلًا ميي  نظيياو الر ابيية المالييية المطبيي  فيييي المرااعيية والتيي
وبالتيييالي فنييييو أ ييير  وأكثييير  ييييدرة ىليييى معرفيييية  ،والتيييد ي  الييييدا لي يكيييو  دورييييًا للمنظميييية ،الشيييركة

وبالتالي تقديو التوصيا  إلد ا  ميا يليدو مي   ،اينحرافا  الحاصلة في القواأو المالية والح ابا 
وفييي كيي  شيييركة  نيياا   ييو  يياص ي يياىد ىلييى التميياو ىمليييية  ،لتح ييينا  ليي دال المييالي للشييركةا

و يد تكيو  م يؤولية مرااعية الح يابا  مناطية أيييًا بالميدير الميالي  ،المرااعية الدا ليية للح يابا 
ال ي يقوو بتحديد  طوا  المرااعة الدا لية للح ابا  واادال المالي وييع أييًا النظاو الكفي  

 . باع  المرااعة الدا لية ىملية م تمرة
 


