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المنشأة و قد يحتاج  وھذه التقارير قد تكفي المطلع علیھا و تجیب على تساؤالته حول

أدق و يتم ذلك من  إلى المزيد من التحلیل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل
 . كالتاليتحلیل القوائمخالل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مالحظة :ھناك العديد من المؤشرات وھذه على سبیل المثال ولیس الحصر

انواع التقاریر

تقارير عامة -۲
تعد وفق معايیر المحاسبة المتعارف علیھا لیطلع 
.علیھا كل ذي عالقة بالمنشأة أو كل مھتم بأمورھا

تقارير خاصة -۱
قیمة مردودات (تعد استجابة لطلب معین 

)المبیعات خالل فترة معینة 

انواع التحلیل المالي

النسب المالیة

الربحیة و الفعالیة

 ٤عددھا 
مؤشرات

المقدرة على سداد 
الدیون

مؤشران

السیولة

 ٥عددھا 
مؤشرات

مقارنة قوائم المالیة
للمیزانیة وقائمة الدخل

المقارنة الراسیة المقارنة االفقیة

لقوائم المنشاة مع 
منشأت اخرى

لقوائم 
المنشاة 
نفسھا



أوال: مقارنة القوائم المالیة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الثالثة ان دعت الحاجة لذلك  انواع التحلیلويمكن الجمع بین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ). مقارنة أفقیة لقوائم المنشأة نفسھا: 
 مثالً :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تــتم المقارنــة الرأســیة للقــوائم •
المالیــة بنســبة أرقــام مفــردات 
القوائم المالیة إلى إحدى ھـذه 
ــالتي يرغــب المحلــل  المفــرد ات

.نسبة األرقام إلیھا
نســـبت االصـــول الـــى : مثـــال•

.مجموعھا

المقارنة الرئسیة

تـــتم مقارنـــة القـــوائم المالیـــة •
ــة أو  ــنة مالی ــي س ــأة ف للمنش
ـــوائم  ـــع الق ـــة م ـــنوات مالی س
المالیـــة لمنشـــآت أخـــرى إمـــا 
بشكل فردي أو بشكل متوسط 

.مجموعة منشآت

مثارنة القوائم المالیة 
للمنشاة مع منشات 
اخرى

يـــتم مقارنـــة القـــوائم المالیـــة للمنشـــاة •
نفسـھا لسـنة مالیـة مـع القـوائم المالیــة 
ــي ســنة أو ســنوات  ــنفس المنشــأة ف ل

. أخرى
و ھـــذا األســـلوب مـــن المقارنـــة يعطـــي •

القــارئ تصــورا عــن وضــع كــل مفــردة مــن 
ــرة و  ــل فت ــةفي ك ــوائم المالی ــردات الق مف
يمكن أن نبحث عن أسباب التغیر و تـأثیره 

.حسب أھمیة العنصر لديه

مقارنة القوائم المالیة افقیا 
للمنشاة ونفسھا

ئمة مركز مالي اق
لشركة المراعي 

ھـ1420 ملعا  

ئمة مركز مالي اق
لشركة المراعي 

ھـ1421 ملعا  

  بمعادلة مكونه من بسط ومقام. الكلإلىجزء نسب   ھو:مفھوم نسب
%  100  الكل=المقام يمثل

 .بسط يمثل جزء من ھذا المقام يعادل ناتج المعادلةال
 مثالً :

  لایر؟؟5000 لایر إلى مجموع األصول ومجموعھا 1000نريد نسبة األصول المتداولة التي مجموعھا 
 لایر5000%=100المقام ھو مجموع األصول نسبة 

  لایر1000 نسبة جزء من األصول الثابتة= ةالبسط ھو األصول المتداول
 100    × األصول المتداولة نسبة =يمثل بالمعادلة التالیة:

مجموع األصول                                          
                                       =1000 × 100 =  20 %
                                         5000 

 
 



طريقة المقارنة: 
 يدمج أرقام وقیم السنتین محل الدراسة -إكمال قائمة المركز المالي المقارنة1

 والسنة السابقة ھي سنة المقارنةبقائمة واحد باعتبار السنة الحالیة ھي 
للنسبة و حساب التغییر ونسبة وعمود للتغییر  و إضافة عمود سنة األساس
 بخطوة واحدة

 
 100-يمكن أن تحدد قیمة التغییر أوال ثم تقسم على سنة األساس وتضرب ب 2

 كالتالي:
 في سنة األساس قیمة – المقارنة في السنة قیمةتحدد قیمة التغییر= 

 
 100 × رــة التغيــــقیمتحدد نسبة التغیر = ثم 

 سنة األساس
 أو
 
-ممكن اختصار الخطوتین السابقة بخطوة واحد وتحديد قیمة التغییر ونسبة 2

 التغییر بخطوة واحدة كالتالي:
 100 × نة األساسس قیمة – قیمة سنة المقارنةتحديد نسبة التغییر=

سنة األساس 
 

 
: شركة أ.ب.ج فیما يلي  قائمة المركز المالي ل) : ـــــ271صــــمثال (

  باستخدام التحلیل األفقيتالیة القائمة المركز المالي المقارنةالمطلوب:إكمال 
؟ لشركة أ.ب.ج ونفسھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طريقة الحل: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



: شركة أ.ب.ج فیما يلي  قائمة المركز المالي ل) : ـــــ271صــــمثال (
  أوراق الدفع )–إيجاد قیمة نسبة التغییر للبنود التالیة ( أوراق القبض المطلوب:

؟  لشركة أ.ب.ج ونفسھاباستخدام التحلیل األفقي
 

 الشركة؟ اوراق القبضكم قیمة التغیر في 
 

 %35.7   = 100×  700,000-950,000  = 100 × رــــقیمة التغينسبة التغیر = 
 700,000                        سنة األساس

 
 الشركة؟ اوراق الدفعكم قیمة التغیر في 

 
 % )30   =( 100×  500,000-350,000  = 100    × رــــقیمة التغينسبة التغیر = 
 500,000                           سنة األساس

 
 

و ھكذا لباقي بنود المیزانیة...........>> 



 أو

 ب). مقارنة أفقیة لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى:
 
 
 
 

 مقارنة المنشأة                   مع المنشآت أخرى 
 مقارنة المنشأة                   مع متوسط مجموع المنشآت في ھذه التجارة. 

 
طريقة المقارنة: 

 بدمج أرقام وقیم الشركتین محل الدراسة - إكمال قائمة المركز المالي المقارنة1
للنسبة الفرق و حساب التغییر و وعمود للفرق بقائمة واحد و إضافة عمود 

 نسبة بخطوة واحدة
 

-يمكن أن تحدد قیمة الفرق أوال ثم تقسم على قیم الوسط او الشركة االخرى 2
  كالتالي:100وتضرب ب 
 وسط او الشركة االخرى قیمة – شركة محل المقارنة في قیمة= الفرقتحدد قیمة 

 
 100 × الفــــــــــــــــــــرقة ــــمـــقي = الفرقتحدد نسبة ثم 

  او متوسط تجارة األساسشركة

 أو
 

-ممكن اختصار الخطوتین السابقة بخطوة واحد وتحديد قیمة التغییر ونسبة 2
 التغییر بخطوة واحدة كالتالي:

 100 × وسط او شركة االخرى قیمة – قیمة شركة المقارنةتحديد نسبة الفرق=
 خرى او متوسط التجارة األشركة

 
 

 :مثال
فیما يلي  قائمة المركز المالي لمنشأة الوطن تعمل في تجارة األثاث و 

المفروشات و أن متوسط مفردات القوائم المالیة في التجارة تظھر كما يلي: 
المطلوب: 

إكمال الجدول السابق باستخدام التحلیل األفقي؟  
 في إجمالي أصول الشركة مع متوسط تجارة األثاث؟ الفرقكم قیمة  
 في حقوق الملكیة للشركة مع متوسط تجارة األثاث؟ الفرقكم قیمة  

 

ئمة مركز مالي اق
لشركة المراعي 

ھـ1420 ملعا  

ئمة مركز مالي اق
 نـــــادكلشركة 

ھـ1420 ملعا  



 -إكمال قائمة المركز المالي المقارنة1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - إيجاد قیم بعض البنود:2
  في إجمالي أصول الشركة مع متوسط تجارة األثاث؟الفرقكم قیمة  

 100 ×  األساسشركة قیمة – قیمة شركة المقارنةنسبة الفرق=
  او متوسط التجارة األساسشركة

 =12,809000  - 13,050,000   ×100) = 1.8%   ( 
13,050,000 

 
 في حقوق الملكیة للشركة مع متوسط تجارة األثاث؟ الفرقكم قیمة  

 100 ×  األساسشركة قیمة – قیمة شركة المقارنةنسبة الفرق=
  أو متوسط التجارة األساسشركة

 %)5  %) بالتقريب (4.96 = ( 100×    9,340,000 -  8,876,000= 
9,340,000                                                         



- مقارنة رأسیة :2  
تتم بنسبة أرقام مفردات القوائم المالیة إلى إحدى ھذه المفردات التي يرغب المحلل 

نسبة األرقام أو المفردات أخرى إلیھا أو إلى مجموع المفردات إذا أراد المحلل نسبة الجزء 
إلى الكل. 

 
 و تتم المقارنة الرأسیة لكل من :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 279صفحة مثال 
 تعمل في تجارة األثاث و أ.ب.جفیما يلي  قائمة المركز المالي لمنشأة 

المفروشات و أن متوسط مفردات القوائم المالیة في التجارة تظھر كما يلي: 
؟ الراسي باستخدام التحلیل قائمة المقارنةإكمال المطلوب: 

 

 ويتم تقسیمھا إلى:

- المقارنة لقائمة المركز المالي: 1
 

- المقارنة لقائمة الدخل :2  

تتم: 
%. 100). اعتبار مجموع األصول يمثل 1
). نسبت كل عنصر من األصول إلى مجموع األصول  كما 2

يلي: 
 100 × لـاألص

 إجمالي األصول

    يتم نسبة كل عنصر من عناصر 
قائمة الدخل إلى صافي المبیعات ( 

صافي اإليرادات) 
 100 × رقم عنصر قائمة الدخل

 (اإليرادات)  اوصافي المبیعات   
 

تتم: 
%. 100). اعتبار مجموع الخصوم يمثل 1
). نسبت كل عنصر من الخصوم إلى مجموع الخصوم  كما 2

يلي: 
 100 × الخصــــــــــــــــــــــــم

 إجمالي الخصوم

تتم: 
%. 100). اعتبار مجموع حقوق الملكیة يمثل 1
). نسبت كل عنصر من حقوق الملكیة إلى مجموع حقوق 2

الملكیة  كما يلي: 
 100 × عنصر حقوق الملكیة

                     إجمالي حقوق الملكیة



 ھـ30/12/1405ھـ ، 30/12/1405(قائمة المركز المالي)في أ.ب.ج منشأة 

 نسبة األصول إلى إجمالي األصول ھـ(المبالغ رياال)1428البیان 

  المتداولة األصول
  %9,76 1,250,000 بالصندوق و البنك نقدية

  %7,42 950,000 قبض أوراق
  %26,15 3,350,000 مدينون

 %10,15 1,300,000 السلعي المخزون
 %1,56 200,000 المدفوعة مقدما المصاريف

% 55,04 7,050,000مجموع األصول المتداولة 
  الثابتة األصول

 %3,51 450,000 سیارات و معدات (صافي)
 7,03 900,000 األثاث و لوازم مكتبیة (صافي)
  %17,44 2,234,000 المباني (صافي)
  %16,98 2,175,000 أراضي

 %44,96 5,759,000 األصول الثابتة إجمالي
 %100 12,809,000 األصول إجمالي

  المتداولة الخصوم
  %8,90 350,000 الدفع أوراق

  %14,52 571,000 الدائنین (الموردين)
 ،%76 30,000 مستحقة أجور

  %24,18 951,000 الخصوم المتداولة إجمالي
  الثابتة الخصوم

  %33،34 1,350,000 قرض صندوق التنمیة الصناعیة
  %31,32 1,232,000 قرض صندوق التنمیة العقارية
  %10,17 400,000 قرض من بنك تجاري

  %75,82 2,982,000 الثابتة الخصوم إجمالي
  %100 3,933,000 الخصوم إجمالي

 حقوق المالك 
% 56,33 5,000,000المال  رأس

 % 43,67 3,876,000أرباح مبقاة 
 % 100 8,876,000 حقوق الملكیة إجمالي

  12,809,000الخصوم وحقوق الملكیة  إجمالي
 

 مالحظة:
و من ثم ، يستخدم التحلیل الرأسي و التحلیل األفقي معا  و يمكن للمحلل أن

مقارنتھا  باستخدام المقارنة األفقیة إما بین سنوات مختلفة لمنشأة واحدة أو 
بین منشآت أخر ى أو بین متوسط التجارة أو الصناعة  التي تنتمي إلیھا 

  المنشأة.
تفسیر نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب ھدفه  و تجدر اإلشارة إلى أن

به.  من التحلیل و حسب الظروف المحیطة
  



 ب) النسـب المــالیة :
أو استنباط عالقة بین الرقمین  تستخدم النسب المالیة في التحلیل المالي الستخراج

المنسوب أحدھما لآلخر . 
 أھمیتھا:

على وضع المنشأة موضع التحلیل.  تساعد على التعرف
المالیة:  و من أھم النسب

). الربحیة. 3  ). المقدرة على سداد الديون.2  ). السیولة1
و فیما يلي توضیح لكل من: 

 

المقدرة على سداد -2 نسب السیولة- 1أنواعھا 
 الديون

 نسب الربحیة-3

التي تقیس مدى  ھي النسب الھدف منھا
قدرة المنشأة على مواجھة 
التزاماتھا قصیرة األجل عند 

باستخدام أصولھا  استحقاقھا
السائلة والشبه سائلة (األصول 

 .خسائر دون تحقیقالمتداولة) 

توضح مدى كفاية ما تحت يد 
المنشأة من أصول قصیرة أو 
طويلة األجل و منافع لسداد 
 ديونھا قصیرة أو طويلة األجل.

 وھي النسب التي تقیس
كفاءة اإلدارة في استغالل 
الموارد استغالالً أمثل 
 لتحقیق األرباح

أقسامھا 
 المؤشرات)(

رأس المال العامل. - 1
 - النسبة الجارية.2

سريع. سداد ال-النسبة ال3
- معدل دوران المدينین. 4
  البضاعة.- معدل دوران5

 

نسبة مجموع أصول  -۱
المنشأة إلى  مجموع 
 ديونھا

نسبة صافي حقوق مالك  -۲
المنشأة إلى مجموع 
 التزاماتھا

العائد على األصول  -۱
 المستخدمة

 العائد على حقوق المالك -۲
عائد السھم الواحد على  -۳

 االسھم العادية
نسبة سعر السوقي  -٤

 للسھم الى عائد السھم
 وفیما يلي توضیح لكل من:

 
 أوال: الســیولة:

بالتزاماتھا قصیرة األجل دون  بالسیولة مقدرة المنشأة على الوفاء و يقصد
اللجوء إلى االستدانة أو بیع أصل ثابت. 

 
 

المؤشرات على السیولة منھا:  و ھناك عدد من
رأس المال العامل. - 1
 - النسبة الجارية.2
سريع. سداد ال-النسبة ال3
- معدل دوران المدينین. 4
  البضاعة.- معدل دوران5

 
 
 
 
 
 
 



 المفھوم طريقة الحساب النسبة\المؤشر 
- رأس المال 1

 العامل
. المنشأة المتداولة و مطلوباتھا قصیرة األجل الفرق بین أصول

 
 
 
 
 

 ان اال توضع جمیع عناصر االصول المتداولة مالحظة ھامة:
 في مخصص الديون المشكوك من تطرح يجب ان لمدينینا

 تحصیلھا.

تفید أن االلتزامات قصیرة األجل 
من األصول  يمكن أن تسدد

 . المتداولة و يفیض مبلغ معین

- النسبة 2
 الجارية

المتداولة (قصیرة األجل)  نسبة األصول المتداولة إلى الخصوم
 
 
 
 
 
و يمكن التعبیر عنھا  في شكل نسبة % 
 

 ان اال توضع جمیع عناصر االصول المتداولة مالحظة ھامة:
مخصص الديون  طرح بدون توضع باالجمالي يجب ان لمدينینا

  في تحصیلھا.المشكوك

وتعبر ھذه النسبة عن عدد 
تستطیع فیھا  المرات التي

األصول المتداولة تغطیة 
الخصوم المتداولة. 

كلما ( زادت ھذه النسبة ( 
لذلك على مقدرة الشركة 
على مواجھة أخطار سداد 
االلتزامات المتداولة المفاجئ 

الحاجة لتسییل أي أصول  دون
على اقتراض  ثابتة أو الحصول

 جديد.
 

- نسبة 3
 السداد السريع

 
 
 
 
 
 
 
مالحظة ھامة: 
توضع األصول المتداولة السائلة التي تتحول إلى نقدية بسرعة 
و يستبعد  منھا  كل من: 

 : ). المخزون ألنه1
 سیولة .  أقل عناصر األصول المتداولة

  .ال يكون جاھز للبیع
 يحتاج بیعه  صعوبة تصريفه خالل وقت قصیر حیث

 بالسعر السوقي إلى االنتظار بعض الوقت.
 غیر ممكنة البیع و ال التحصیل .  : ألنھا). مصروفات مقدمة2

معرفة مدى قدرة المنشأة 
أيام  على الوفاء العاجل (خالل

معدودة) ، بالتزاماتھا قصیرة 
األجل دون االنتظار لبیع 
المخزون السلعي. 

 

 الخصوم المتداولةمجموع المال العامل = مجموع األصول المتداولة –  رأس

            .... او جزء منها مجموع األصول المتداولة =   النسبة الجارية
  الخصوم المتداولة                     مجموع 

 
 

  ) + مصروفات مقدمةالسلعياألصول المتداولة - ( المخزون  = النسبة السريعة
  الخصوم المتداولة                                     مجموع 



- معدل دوران 4
 المدينین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ال ننسى:

  يف حتصيلها)خمصص الديون املشكوك منه يطرح نأخذه دون أن املديننيأن رقم 

كفاءة عملیة التحصیل  مدى
ومتابعة ديون العمالء في 
المنشأة ، باإلضافة إلى التعرف 
على وضع سیولة المنشأة عن 

درجة طريق التعرف على 
ا. سرعة تحصیلھا لديونه

كلما ( زادت ھذه النسبة ( 
 ذلك في صالح المنشأة. كان

 
 
 
 
 
 
 

 
 - معدل دوران5

 بضاعةال
 
 
 
 
 
عدد المرات التي تحول فیھا متوسط المخزون السلعي إلى 

 .مبیعات خالل السنة المالیة أو خالل فترة التحلیل
 

 مخزون عند حساب ھذه النسبة (المخزونويتم استخدام متوسط 
 2 أخر المدة)\مخزونأول المدة +

 

وتشیر ھذه النسبة إلى عدد 
تصريف المخزون لدى  مرات

الشركة 
كلما (زاد معدل دوران(

البضاعة كلما كان ذلك في 
صالح الشركة فان ذلك مؤشر 
على ارتفاع درجة سیولة 
المنشأة. 

 كلما ( انخفض  معدل (
دوران البضاعة فان ذلك مؤشر 
إلى انخفاض حركتھا ولتجمید 
أموال المنشأة في المخزون 
 السلعي.

 
 ثانیا: المقـدرة على سـداد الـديون:

سداد التزاماتھا طويلة و قصیرة األجل من خالل  يقصد به مقدرة المنشأة على
أصولھا المتداولة أو الثابتة. 

نسبتین للتعرف على مقدرة المنشأة:  و توجد
 

ى  مجموع ـــ- نسبة مجموع أصول المنشأة إل1
 مجموع األصول =ديونھا

 مجموع المطلوبات
 

تظھر قدرة المنشاة على 
 مما تحت يدھا اسداد التزاماته

 من أصول.
 

سبة صافي حقوق مالك المنشأة إلى مجموع -ن2
 صافي حقوق مالك     =التزاماتھا

 مجموع المطـلوبات

صافي استثمار أصحاب 
المنشاة فیھا يعادل ...% من 
 مجموع مطلوباتھا.

 
 

  حسابات املديننيمتوسط ÷ اآلجلةاملبيعات  =صايف معدل دوران املدينني
  أو

املبيعات ÷ حسابات املدينني =صايف معدل دوران املدينني  

 *متوسط حساب المدينين=المدينين أول الفترة + المدينين أخر الفترة 
2 

 
 

تكلفة المبيعات   = المخزون معدل دوران
  متوسط المخزون                          

 
 



 ثالثا: الربحیـــة:
معرفة مدى ربحیة المنشأة فانه يستعین بعدد من  عندما يرغب المحلل المالي

 : مع التوضیحالمؤشرات أو النسب نذكر منھا
 

). نسبة العائد على 1
 األصول المستخدمة

 100 × صافي الدخل + الفوائد المدينة= 
متوسط األصول 
 
ويتم استخدام متوسط إجمالي األصول عند 
حساب ھذه النسبة (أصول أول المدة 

 2+أصول أخر المدة)\
 

وتعبر ھذه النسبة عن قدرة 
المنشأة على استخدام أصولھا 

تولید الربح .  في
كلما (زادت ھذه النسبة  (

كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة 
 أصولھا. في استغالل

). نسبة العائد على 2
 حقوق المالك

 
          100×صافي الدخل=

متوسط حقوق المالك   
 

عند حقوق الملكیة ويتم استخدام متوسط 
 أول المدة حقوق حساب ھذه النسبة (

 2 أخر المدة)\حقوق+
 

وتعبر ھذه النسبة عن العائد 
 يحققه المالك على الذي

استثمار أموالھم بالشركة ، وھى 
تعتبر من أھم نسب الربحیة 

على  المستخدمة حیث أنه بناءاً 
ھذه النسبة قد يقرر المالك 
االستمرار في النشاط أو تحويل 

أخرى  األموال إلى استثمارات
تحقق عائداً مناسباً . 

 
). عائد السھم الواحد 3

األسھم العادية:  من
 

 

 صافي الدخلعائد السھم الواحد = 
 عدد األسھم                            

 

تفید ھذه النسبة في تقییم 
االستثمار في الشركة و مقارنته 
 بفرص االستثمار األخرى

). نسبة السعر 4
السوقي للسھم إلى 
عائد السھم. 

 

السعر السوقي للسھم =
 عائد السھم

إن المستثمر يحصل على لایر 
واحد من استثمار عند استثمار 
 .... لایر في ھذه الشركة.

 
  



 292ص شامل للنسب المالیة مثال 

 

ھـ.1404,1405فیما يلي قائمة المركز المالي لمؤسسة النجاح في نھاية   

 

30/12/1404 البیان  30/12/1405  

 األصول
 األصول المتداولة:

 نقدية في البنك والصندوق
000 50  000 40  

80 000 المدينون  000 100  

50 000 استثمارات أوراق مالیة  000 80  

260 000 المخزون السلعي  000 240  

10 000 مصاريف مقدمة  000 20  

مجموع األصول 
450 000 المتداولة  000 480  

 األصول الثابتة
250 000 آالت ومعدات (صافي)  000 400  

200 000 أثاث (صافي)  000 250  

400 000 مباني وأراضي (صافي)  000 380  

850 000 مجموع األصول الثابتة  000 0301  

3001 000 مجموع األصول  000 5101  

 الخصوم:
 الخصوم المتداولة:

 دائنون

 
000 100  

 
000 120  

30 000 أوراق الدفع  000 45  

20 000 قرض قصیر األجل  000 35  



مجموع الخصوم 
150 000 المتداولة  000 200  

 الخصوم الثابتة:
 قرض طويل األجل

 
000 450  

 
000 430  

600 000 مجموع الخصوم  000 630  

 حقوق المالك:
 رأس المال

(قیمة السھم االسمیة 
  لایر)100

000 600  000 600  

60 000 احتیاطي نظامي  000 140  

40 000 أرباح مبقاة  000 140  

700 000 مجموع حقوق المالك  000 880  

مجموع الخصوم 
1 300 000 وحقوق المالك  000 510 1  

 

ھـ:1405فإذا توافرت لك المعلومات التالیة عن السنة المالیة   
 

  لایر (كلھا آجلة)600 000صافي المبیعات خالل العام              

  لایر350 000تكلفة البضاعة المباعة                    

  لایر10 000فائدة القرض المدفوع خالل العام       

  لایر250 000صافي الدخل العام                         
 

  لایر.105ھـ بلغت 30/12/1405القیمة السوقیة للسھم بتاريخ 
 

  حساب كل من:المطلوب:
 

) رأس المال العامل.1(  

  مجموع الخصوم المتداولة–= مجموع األصول المتداولة 

  لایر280 000 = 200 000 – 480 000= 

 

 



) النسبة الجارية:2(  

%240 مرة أو   2,40=   480 000         =مجموع األصول المتداولة=  

200 000مجموع المطلوبات قصیرة األجل       

 

) نسبة السداد السريع:3(  

  (المخزون+المصاريف المقدمة)–مجموع األصول المتداولة =

 مجموع المطلوبات قصیرة األجل
 

%110 مرة    أو 1,10 = )20 000 + 240 000 (– 480 000=   

000 200  

 

) معدل دوران المدينین:4(  

%667 مرة    أو   6,67=    600 000      =    صافي المبیعات      =  

100 000 + 80 000متوسط المدينین              

                                 2     

 **تم استخدام متوسط المديني لتوفر رصید أول وأخر المدة

 

) متوسط عدد األيام التي تظل فیھا الديون قائمة:5(  

  يوم 60       =   360    ×    100000= صافي المدينین             

                                                600000    المبیعات األجلة              

 ** ال نستخدم متوسط المدينین حتى وإن وجد رصید أول وآخر المدة.

 

) معدل دوران البضاعة:6(  

%140 مرةأو 1,40=          350 000=                تكلفة البضاعة المباعة=  

240 000 + 260 000متوسط المخزون السلعي         

                                                    2  



 

) عدد األيام التي تظل فیھا األيام مخزوناً سلعیاً :7(  

 

  يوم 60   =   360    ×    100000 يوم             360= المخزون السلعي × 

                                600000   تكلفة  المبیعات                                

** ال نستخدم متوسط المدينین حتى وإن وجد رصید أول وآخر المدة.     

) نسبة مجموع أصول المنشأة إلى مجموع ديونھا:8(  

%240 مرة      أو     2,40=   1 510 000 =    مجموع األصول =  

630 000مجموع المطلوبات     

 

 ** نستخدم بیانات السنة الحالیة

 

) نسبة صافي حقوق مالك المنشأة إلى مجموع التزاماتھا:9(  

%140 مرة     أو 1,40=   880 000 =    صافي حقوق المالك      =  

630 000مجموع المطلوبات            

 

 ** نستخدم بیانات السنة الحالیة

 

) نسبة العائد على األصول المستخدمة:10(  

100صافي الدخل +الفوائد المدينة ×   

 متوسط األصول  

250000+10000  ×         100    

1300000+1500000  

                2  

=260000   ×   100     =      18.57%  

 1400000              



) نسبة العائد على حقوق المالك:11(  

 

100صافي الدخل                       ×   

 متوسط حقوق الملكیة   

        250000  ×                   100    

700000+880000  

                2  

=250000   ×   100     =      31.65%  

 790000              

) عدد األسھم العادية:12(  

  سھم6000=600 000 =رأس المال                        =

           100القیمة االسمیة للسھم                  

) عائد السھم الواحد من األسھم العادية:13(  

لایر للسھم41,67=         250 000 =صافي الدخل=  

6000عدد األسھم           

 

) نسبة السعر السوقي للسھم إلى عائد السھم:14(  

2,52=   105 =     السعر السوقي=  

    41,67عائد السھم             
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