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 عشر الفصل السادس

 تحليل التقارير المالية

 

 .حاسبةممالية هي المنتج النهائي للالتقارير ال -

 .ة يكفي لمعرفة الكثير عن المنشأةء نظرة على التقارير الماليقاإل -

ولكن قد يحتاج المطلع عليها أحياناً للمزيد من التحليل والمقارنة والنسببببم المالية  -

 .يقي للمنشأةلوضع الحقفهم جيد للتوصل إلى ل

فسبببير النتائج واسبببت راج بعد المقارنة والتحليل والنسبببم يقول المحلل بنفسببب  بت -

 .المدلوالت

 

 : مقارنة القوائم المالية:أولا 

 

 .ت التحليل المالي وأكثرها شيوعاً تعتبر مقارنة القوائم المالية أسهل عمليا -

 

 

 مقارنة رأسية                         مقارنة أفقية                                  
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 ب أ

مقببارنببة القوائم المبباليببة 
 مع مالية سنةلنشأة لمل

 سنوات مالية اخرى

مقارنة القوائم المالية لمنشببأة 
 في سببببنة أو سببببنوات مالية

مع القوائم المبباليببة  متعببد ة

 لمنشآت اخرى

متوسط مجموعة  بشكل إفرا ي

 منشآت
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 المقارنة األفقية:  -1

 

وتتم في المقارنة األفقية مقارنة قوائم المنشببأة المالية مع قوائم المنشببأة نفسببها أو قوائم 

 .نشآت أخرى في سنة أو سنوات ماليةمنشأة أو م

 

 :سهانفمع  لمقارنة األفقية لقوائم المنشأةا –أ 

 

صوراً عن وضع كل مفر ة من مف - ر ات القوائم المالية في كل يعطي هذا األسلوب للقارئ ت

 .بم التغير وأثره حسم أهميت  لدي . ول  أن يستقصي سفترة

 

 .أة لسنتين أو ثالث أو أربع سنواتيمكن أن تتم المقارنة بين قوائم المنش -

 

 :م حساب التغير بين سنتين كالتالييت

 

 .السابقةسنة الالبند في  – الحاليةالسنة البند في  = في البند رالتغي

 

 

 إذا كان الناتج سالباً فهذا يعني ان فاض البند في السنة الحالية عما كان علي             

 إذا كان الناتج موجباً فهذا يعني ارتفاع البند في السنة الحالية عما كان علي             

 

عن وضببع بنو  الميزانية  قللحصببوع على صببورة أ  لكل بند نسبببة التغير ويتم أيضبباً حسبباب

 :الحالية

 

 100× نسبة التغير =                                                   

 

 

مالية محل التحليل بما في ذلك يتم حسبببباب التغير ونسبببببة التغير لكل بنو  القوائم الكما 

 ..( إجمالي االلتزامات، إجمالي األصوعجماليات )اإل

 

 التغير
 

قيمة البند في السنة 
 ابقةالس
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 .271ص مثال 

 قائمة المركز المالي المقارنة 

 هـ 30/12/1405 – 30/12/1404في 

 1405 1404 البيان

 التغير
 
 السابقة -السنة الحالية 

 نسبة التغير
 
 x 100التغير                        =
 البند السنة السابقة   

 األصول
 األصول المتداولة:
ك نبقببديببة فبي البببنبب

 والصندوق

000 500 1 000 250 1 

 
(000 250) 

   000 1250-000 1500 

 
(16,7%) 

             (000 250 )    x100 

           000 500 1 

 950 000 700 000 أوراق القبض

 

000 250 
000 950-000 700 

 

35,7% 
             000 250     x100  

            000 700  

 3 350 000 3 200 000 المدينون

 

000 150 
000 3350-000 3200 

 

4,7% 
             000 150     x100  

            000 200 3  

 1 300 000 1 500 000 الم زون السلعي

 

(000 200) 
000 1300-000 1500 

 

(13,3%) 
             (000 200)     x100  

            000 500 1  

 200 000 400 000 مصاريف مقدمة

 

(000 200) 
000 200-000 400 

 

(50%) 
             (000 200)     x100  
              000 400  

مـمـمـوأل األصــــول 
 المتداولة

000 300 7 000 050 7 

 

(000 250) 
000 7050-000 7300 

 (3,4%) 
             (000 250)     x100  
             000 7300 

 األصول الثابتة
ات سبببببيببارات ومببعببد

 )صافي(
000 332  000 450  

 

000 118 
000 450-000 332 

 

35,5% 
             000 811     x100  

            000 332  

  900 000  675 000 أثاث )صافي(

 

000 225 
000 900-000 675 

 

35,5% 
             000 225     x100  

            000 675  

 2 234 000 2 734 000 مباني )صافي(

 

(000 500) 
000 2234-000 2734 

 

(18,3%) 
             (000 500)     x100  

            000 734 2  

 2 175 000 1 952 000 أراضي

 

 000 223  
000 2175-000 1952 

 

 11,4%  
             000 223    x100  

            000 952 1  

مـمـمـوأل األصــــول 
 الثابتة

000 693 5 000 759 5 
000 66  

000 5759-000 5693 

 1,2%  
             000 66    x100  

            000 5693  

 12 809 000 12 993 000 ممموأل األصول
(000 184) 
000 12809-000 12993 

(1,4% ) 
             (000 184 )x100  

            000 12993  
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 :آت أخرىمنشأة مع منشالمقارنة األفقية لقوائم ال –ب 

 

 .في نفس السنة أو خالع عدة سنوات قد تتم مقارنة قوائم المنشأة مع قوائم منشأة أخرى

 

شآت أخرىكما أن   شأة مع متوسط مجموعة من سنة  قد تتم مقارنة قوائم المن في نفس ال

 .أو خالع عدة سنوات

 

 متوسط المنشآت لنفس البند –= بند المنشأة  الفرق

 

 

  100=                      ×   الفرقنسبة                          

 

 

 .274ص مثال 

 البيان
 شركة
 أ.ب.ج

متوسط 
 تمارة األثاث

 الفرق
 

 متوسط التمارة –المنشأة 

 الفرقنسبة 
 
 x 100              الفرق          =
 متوسط تمارة األثاث   

 األصول
 األصول المتداولة:

نبقببديببة فبي البببنببك 
 والصندوق

000 250 1 000 500 1 

 
(000 250) 

   000 1250-000 1500 

 
(16,7%) 

             (000 250     )x100 
           000 500 1 

 900 000 950 000 أوراق القبض

 

000 50 
000 950-000 900 

 

55,6% 
             000 50     x100  

            000 900  

 3 200 000 3 350 000 المدينون

 

000 150 
000 3350-000 3200 

 

4,7% 
             000 150     x100  

            000 200 3  

 1 500 000 1 300 000 الم زون السلعي

 

(000 200) 
000 1300-000 1500 

 

(13,3%) 
             (000 200)     x100  

            000 500 1  

 100 000 200 000 مصاريف مقدمة

 

 000 100  
000 200-000 100 

 

 100%  
              000 100     x100  
              000 100  

مـمـمـوأل األصــــول 
 المتداولة

000 050 7 000 200 7 

 

 (000 150) 
000 7050-000 7200 

 

 (2,08% ) 
              (000 150 )x100  
              000 7200  

 الفرق
 

بند المنشأة 
أو  الثانية

 متوسط التجارة
متوسط 
 المنشآت
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 األصول الثابتة
سبببببيببارات ومببعببدات 

 )صافي(
000 450 000 550 

 

(000 100) 
000 450-000 550 

 

18,18% 
             (000 100)     x100  

            000 550  

 1 300 000 900 000 أثاث )صافي(

 

(000 400) 
000 900-000 300 1 

 

30,8% 
             (000 400)     x100  

            000 300 1  

 2 000 000 2 234 000 مباني )صافي(

 

 000 234  
000 2234-000 2000 

 

 11,7%  
              000 234     x100  

            000 000 2  

 2 000 000 2 175 000 أراضي

 

 000 175  
000 2175-000 2000 

 

 11,4%  
             000 175    x100  

            000 000 2  

مـمـمـوأل األصــــول 
 الثابتة

000 759 5 000 850 5 

 

(000 91) 
000 5759-000 5850 

 

 (1,6% ) 
              (000 91 )    x100  
              000 5850  

 13 050 000 12 809 000 ممموأل األصول

 

(000 241) 
000 12809-000 13050 

 

 (2,3% ) 
              (000 241 )    x100  
              000 13050  

 

 

 :قوائم الماليةلل يةالمقارنة الرأس -2

 

ذه ه قال مفر ات القوائم المالية إلى إحدىرالرأسبببية للقوائم المالية بنسببببة أتتم المقارنة 

 .المفر ات أو مجموع المفر ات

 

 

مجموع األصبببوع  ىحيث يعطبإجمالي األصبببوع ) علىة من األصبببوع كل مفر  قسبببمة تتم*

 (%100نسبة 

مجموع ال صببول  ىحيث يعطب صببول )إجمالي ال علىة من ال صببول كل مفر  قسببمة تتم*

 (%100نسبة 

مجموع  ىبحيث يعطإجمالي حقوق المالك ) علىالمالك كل مفر ة من حقوق  قسمة تتم*

 .(%100ك نسبة حقوق المال
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 .279ص مثال 

 البيان
المبلغ 
 بالريال

األصول إلى نسبة 
 إجمالي األصول

 
 x 100              البند          =
 جمالياإل          

 األصول
 األصول المتداولة:

نبقببديببة فبي البببنببك 
 والصندوق

000 250 1 

 
9,76% 

             000 250 1    x100 

           000 809 12 

 950 000 أوراق القبض

 

7,42% 
             000 950     x100 

           000 809 12 

 3 350 000 المدينون

 

26,15% 
             000 350 3    x100 

           000 809 12 

 1 300 000 الم زون السلعي

 

10,15% 
             000 300 1    x100 

           000 809 12 

 200 000 مصاريف مقدمة

 

1,56% 
             000 300    x100 

           000 809 12 

مـمـمـوأل األصــــول 
 المتداولة

000 050 7 

 

55,04% 
             000 050 7    x100 
            000 809 12 

 األصول الثابتة
سبببببيببارات ومببعببدات 

 )صافي(
000 450 

 

3,51% 
             000 450     x100 

           000 809 12 

 900 000 أثاث )صافي(

 

7,03% 
             000 900     x100 

           000 809 12 

 2 234 000 مباني )صافي(

 

17,44% 
             000 234 2    x100 

           000 809 12 

 2 175 000 أراضي

 

16,98% 
             000 175 2    x100 

           000 809 12 

مـمـمـوأل األصــــول 
 الثابتة

000 759 5 

 

44,96% 
             000 759 5    x100 
             000 809 12 

 12 809 000 ممموأل األصول
 

100% 
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 :مالحظة

 . أي بعد أن ينسمليل الرأسي والتحليل األفقي معاً يمكن للمحلل المالي أن يست دل التح 

سم  مفر ات القوائم المالية إلى رقم م تار في الشبركات موضبوع المقارنة يقول بمقارنة الن

مقارنة أفقية بين سبببنوات م تلفة لنفس المنشبببأة أو بين منشبببآت م تلفة أو بين منشبببأة 

 .مجموعة منشآت التجارة التي تنتمي المنشأة إليهاومتوسط 

 

 ثانياا: النسب المالية

 

تسبببت دل النسبببم المالية في التحليل المالي السبببت راج أو اسبببتنبال عالقة بين الرقمين 

 .ف على وضع المنشأة موضوع التحليلالمنسوب أحدهما إلى اآلخر وذلك من أجل التعر

 

 :جوانم تهم المحلل وأهمهاعرف على تست دل النسم المالية للت

 

 

 الربحية والفعالية         المقدرة على سدا  الديون                 السيولة     

 

 :السيولة (أ)

 

يقصبببد بالسبببيولة هنا مقدرة المنشبببأة على الوفاء بالتزاماتها قصبببيرة األجل  ون اللجوء إلى 

 .بيع أصل ثابت االستدانة أو

 

 :ؤشرات الدالة على السيولةمن الم هناك عدد

 

 :رأس المال العامل( 1)

 .قصيرة األجل )التزاماتها( لمتداولة ومطلوباتهاالفرق بين أصوع المنشأة ا هو

 

 ال صول قصيرة األجل –األصوع المتداولة 

 أ ج
 ب
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يعني أن المنشبببأة تسبببد  التزاماتها قصبببيرة األجل من أصبببولها المتداولة  لرأس الماع العام

 .أحياناً بصافي رأس الماع العامل يسمىو الماع العامل.داره مساٍو لرأس ويفيض مبلغ مق

 

كلما كان رأس المال العامل أعلى، كلما دل ذلك على أن المنشــــأة في و ــــع 

 سيولة أفضل.

 

 :مثال

 :والمطلوبات قصيرة األجل التالية لو فرضنا أن منشأة لديها األصوع المتداولة

 المطلوبات قصيرة األجل                             األصول المتداولة     

 أوراق  فع  17000           نقد في البنك     5000  

  ائنون  33000           أوراق قبض   30 000  

 م زون    7000  

 مدينين )صافي(   42000  

 مصاريف مدفوعة مقدماً     4000  

   88000                                    50.000  

 

 : احسبي رأس الماع العامل.المطلوب

 

 :الحل

 المطلوبات قصيرة األجل –رأس الماع العامل = مجموع األصوع المتداولة  

                        ( =5000+30000+7000+4000+4200)-(17000+33000) 

 لاير 38000=   50.000 – 88.000 =                        

 

 .لاير 38.000أن األصوع المتداولة تزيد عن المطلوبات قصيرة األجل بمبلغ يعني هذا الرقم 

 ةيمكن للمنشأة تسديد مطلوباتها قصيرة األجل من أصولها المتداول  يعني هذا الرقم أيضاً أن

 .لاير 38.000ويفيض عن ذلك مبلغ 
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 :النسبة المارية( 2)

 

 .ها إلى المطلوبات قصيرة األجلبعضتعني النسبة الجارية نسبة األصوع المتداولة أو 

 

 .           مجموع األصوع المتداولة        =النسبة الجارية 

 مجموع ال صول )التزامات( قصيرة األجل                       

 

عند أخذ هذه النسببببة كنسببببة مجر ة يعني معرفة عد  المرات التي تغطي فيها األصبببوع 

 .لالمتداولة للمطلوبات قصيرة األج

 

 كانت المنشأة في و ع سيولة أفضل.كلما ارتفعت النسبة المارية، كلما 

 

 مثاع:

 احسبي النسبة الجارية. نفس المثاع السابق،بافتراض 

      % 176   = مرة        1.76النسبة الجارية =                 =   

 

من في المائة من المرة وسببتة وسبببعين أي أن األصببوع المتداولة لهذه المنشببأة تعا ع مرة 

 من ال صول قصيرة األجل. %176أن األصوع المتداولة تعا ع  أو مطلوباتها قصيرة األجل

  

 :النسبة السريعة( 3)

 

ون االنتظار هذه النسبة تعتبر مؤشراً لمقدرة المنشأة على سدا  االلتزامات قصيرة األجل  

 .لبيع الم زون السلعي

 

ألن ذلك الم زون قد ال يكون جاهزاً للبيع وقد يحتاج بيع  تسببببتثنى هذه النسبببببة الم زون 

سع سوقي إلى االنتظار بعض الوقتبال ستثنى هذهر ال صروفات المقدمة  . كما ت سبة الم الن

 .أيضاً 

 

 النسبة السريعة =       

88.000 
 

50.000 

 (الم زون السلعي + المصاريف المقدمة) –مجموع األصوع المتداولة 
 
 

 مجموع المطلوبات قصيرة األجل

X 100 
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قد تتسبباوى منشببأتان في ، فلسببريعة عن مدلوع النسبببة الجاريةي تلف مدلوع النسبببة ا**

وذلك ألن حجم  العامل وت تلف في النسبببببة السببببريعةرأس الماع في ية أو النسبببببة الجار

 .تساوي إجمالي األصوع المتداولة بالرغم منالم زون السلعي في المنشأتين ي تلف 

 

ذلك على أن المنشأة في و ع سيولة كلما كانت النسبة السريعة أعلى كلما دل 

أفضــل حيس ســتتمنن من ســداد التزامتها قصــيرة األجل بســرعة أكبر دون انتظار 

 بيع المخزون.

 

 :مثال

  ، احسبي النسبة السريعة للمنشأة.نفس المثاع السابقبافتراض 

 

      % 154    = مرة     1.54=       لسريعة =                                النسبة ا

 

 مثاع:

صول شأة مجموع أ شأة  هامتداولة وخصومال هافي حاع وجدت من صيرة األجل مطابقين للمن ق

سابقة  سلعي ال صروفات م لاير 50.000ولكن م زونها ال سبة دمةقوال توجد م ، فما هي الن

 السريعة لها؟

 

 % 76     =  أو        مرة   ،76=                          النسبة السريعة =

 

 

 معدل دوران المدينين:( 4)

 

 .يوضح معدع  وران المدينين  رجة سرعة تحصيل المنشأة لديونها

  

 

 معدع  وران المدينين =  

 

88000 –  (7000  +4000 ) 
 

50.000 

88.000 – 50.000 
 

50.000 

 (صافي المبيعات اآلجلة )إن وجدت
 
 

م صص الديون  لرح المدينين قبل

 المشكوك فيها

X 100 

X 100 
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الدورة يعني هذا المعدع أن مبيعات المنشببببأة تحولت إلى  ين وأن الدين تم تحصببببيل  وأن 

 . ارت المعدع مرة في السنة

 

ـــأة في  المدينينكلما زاد معدل دوران  ـــل من ناحية كلما كانت المنش ـــع أفض و 

 .السيولة

 

 ر تحتاج لمبلغ أقلعند مقارنة منشببأتين ببعض ف ن المنشببأة ذات معدع  وران المدينين األكب

 .كرأس ماع عامل

 

لحسبباب  ن اسببت دال صببافي المبيعاتجلة فيمكإذا لم توجد لدى المنشببأة صببافي مبيعات  

 .المعدع

 .المدينين بمتوسط المدينين الشهرييمكن أن يستعاض عن كما 

 

 :يال التي تظل فيها الديون قائمةمتوسط عد  األب* يرتبط بهذا المعدع 

 

 عد  أيال السنة ×                            متوسط األيال التي تظل فيها الديون قائمة =

 

 

سط عد  األيال التي تظل فيها الديون قائمة عندما تؤخذ تكلفة األمواع بعين تظهر  أهمية متو

 .ندما يكون هناك خصم لتعجيل الدفعاالعتبار أو ع

 

ســــط األياذ الظل تظل فيها الديون قائمة كلما كان و ــــع المنشــــأة قل متوكلما 

 أفضل من حيس السيولة.

 

 :مثال

. وتبلغ مبيعاتها لاير مدينون 42000لها المتداولة لديها ضبببمن أصبببو )س( بفرض أن منشبببأة

 ين.احسبي معدع  وران المدين .لاير 396000الصافية 

 

 مرة  9.43ف ن معدع  وران المدينين  =              =   
396000 

 

42000 

 (صافي)المدينين 
 
 

 المبيعات اآلجلة
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 9.43ل  وأن هذه الدورة  ارت أي أن مبيعات المنشبببأة تحولت إلى  ين وأن الدين تم تحصبببي

 .مرة

 

 مثاع:

. لاير42000ينين بقيمة دوصافي ملاير  262000بفرض أن نفس المنشأة لديها مبيعات  جلة  

  ال التي تظل فيها الديون قائمة.فاحسبي متوسط عد  األي .يول 360وأن عد  أيال السنة 

 

 يوماً  57.71=  360× متوسط عد  األيال التي تظل فيها   =                

 الديون قائمة            

 

 :معدل دوران البضاعة( 5)

 

 عيقصد بهذا المعدع عد  المرات التي تحوع فيها متوسط الم زون السلعي إلى مبيعات خال

 .ة التحليلالسنة المالية أو فتر

 

 

 معدع  وران البضاعة =

 

 

إذا أنخفض هظا أما  .كلما ارتفعت درجة ســــيولة المنشــــأة كلما زاد هظا المعدل

أموال المنشأة في المعدل فإن ذلك مؤشر على انخفاض حركة البضاعة وتمميد 

 .المخزون السلعي

 

 لمعدع* يرتبط متوسط عد  األيال التي تظل فيها المبيعات م زوناً بهذا ا

 

 360×      متوسط عد  األيال التي تظل فيها المبيعات م زوناً =                  

 

42000 
 

262000 

 تكلفة البضاعة المباعة
 

متوسط الم زون 
 السلعي

 الم زون السلعي
 

 تكلفة المبيعات
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كلما قل عدد األياذ التي يظل فيها المخزون الســــلعي قائماا فإن ذلك دليل على 

تالي ســتنون في وبال إلى نقديةمقدرة المنشــأة على تحويل مخزونها الســلعي 

 .و ع أفضل من حيس السيولة

 

 :مثال

 ،لاير 11000لاير ومتوسببط م زون  326000لفة بافتراض أن منشببأة لديها بضبباعة مباعة بتك

 احسبي معدع  وران البضاعة.

 

 مرة 29.6ف ن معدع  وران البضاعة =             =  

 

 مثال:

يال السببببنة  320.000افتراض أن تكلفة المبيعات كانت  يوماً والم زون  360لاير وأن عد  أ

 تي تظل فيها المبيعات م زوناً.. احسبي متوسط عد  األيال اللاير 33000السلعي يبلغ 

  

 يوماً  37.13=  360×              متوسط عد  األيال التي تظل فيها المبيعات م زوناً =       

 

 

 :المقدرة على سداد الديون)ب( 

 

تشير هذه النسم المالية إلى مدى كفاية ما تحت يد المنشأة من أصوع ومنافع سواء كانت 

 .جلا   يونها سواء كانت قصيرة أو لويلة األمتداولة أو ثابتة لسد

 

 :أل أصول المنشأة إلى ممموأل ديونهانسبة مممو( 1)

 

 .من أصوع من كل ما تملك التزاماتها تظهر هذه النسبة قدرة المنشأة على سدا  

 

يصببعم الحكم على المنشببأة من مجر  النظر إلى هذه النسبببة حيث يجم مقارنتها بنسببم 

 .المنشأة في سنوات سابقةى أو نفس منشأة أخر

 

326000 
 

11000 

33000 
 

320.000 
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 نسبة مجموع األصوع إلى مجموع الديون =  

 

 

زادت نســبة ممموأل األصــول إلى ممموأل الخصــوذ كلما كانت المنشــأة في كلما 

 .من حيس مقدرتها على سداد الديون و ع أفضل

 

 :مثال

ها  ها  650.000منشبببببأة ذات أصببببوع يبلغ مجموع ، لاير 230.000لاير و يون يبلغ مجموع

  احسبي نسبة مجموع األصوع لمجموع ال صول.

 

 % 283    =    مرة 2.83نسبة مجموع األصوع إلى مجموع الديون =                = 

 

من  %283يعا ع مجموع األصبببوع  أومرة من مجموع مطلوباتها  2,83أي أن األصبببوع تعا ع 

 مجموع المطلوبات.

 

 :ك المنشأة إلى ممموأل التزاماتهانسبة صافي حقوق مال( 2)

 

شأة بعد لرح مطلوباتها  صوع المن سبة أن الباقي من أ  يعا ع)حقوق الملكية( تعني هذه الن

 .مجموع مطلوباتهامن مرة 

 

( فهظا يطمئن أصــحاب الديون وأصــحاب فما فوق %100إذا كانت النســبة جيدة )

 .أة ألن لديهم ما يغطي التزاماتهمالمنش

 

 .ات أخرىهذه النسبة أيضاً ال تكفي لوحدها بل يجم مقارنتها بنسم منشآت أخرى أو سنو

 

 نسبة صافي حقوق المالك إلى مجموع التزاماتها =  -

 

 

 موع األصوعمج
 
 

 مجموع المطلوبات

650.000 
 
 

230.000 

 صافي حقوق المالك
 
 

 مجموع المطلوبات

X 100 
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 :مثال

، لاير 420.000وصبببافي حقوق ملكية  230.000لديها مجموع مطلوبات  )ص( أةلو أن منشببب

  فما هي نسبة صافي حقوق المالك إلى مجموع االلنزامات )المطلوبات(.

 

 % 183   =   مرة   1.83=    نسبة صافي حقوق المالك إلى مجموع االلتزامات =           

 

يعا ع  )حقوق المالك( هاشببأة بعد لرح مطلوباتالباقي من أصببوع المنتدع النسبببة على أن 

شأة فيها تعا ع أي أن  مرة 1,83مجموع المطلوبات  صحاب المن ستثمارات أ  % 183صافي ا

  .من مجموع مطلوباتها

 

 :الربحية)ج( 

 

 على األصول المستخدمة: نسبة العائد( 1)

 

 100 ×                                         =العائد على األصوع المست دمة -

 

 

 

 متوسط األصوع = 

 

 

ست دمة التي يتم تمويلها عن لريق  صوع الم ضافة الفوائد المالية ألنها تمثل عائداً لأل يتم إ

 .تي تحملت المنشأة الفوائد بسببهاالديون ال

 

يصعم ولكن  ال األصوع ومعرفة مطالبة اإل ارة.تست دل هذه النسبة لمعرفة حسن است د

 .لنظر إلى النسبةإلى حكم بمجر  ا الوصوع

 

 

420.000 
 
 

230.000 

 خل + الفوائد المدينةدصافي ال
 
 

 متوسط األصوع

 رصيد أوع الفترة + رصيد  خر الفترة
 
 

2 

X 100 
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 :مثال

ما أن . كلاير 184000ئد مدينة خالع السببببنة لاير وفوا 78000منشببببأة لديها صببببافي  خل 

ما هي  ،لاير 720.000 لاير وفي  خر الفترة تبلغ 650.000 األصببببوع في أوع الفترة تبلغ ف

  نسبة العائد على األصوع المست دمة.

 

  %14.07=  100 ×                       نسبة العائد على االصوع المست دمة =   

 

 .هللة 14.07العال عا  عليها بدخل تعني هذه النسبة أن كل لاير است دمت  المنشأة ليلة 

 

 :على حقوق المالك العائد( 2)

 

  

 100×        العائد على حقوق المالك =                     

 

 

 

 متوسط حقوق المالك =  

 

 

 :مثال

أوع  380.000لاير وأن حقوق مالكها بلغت  78000اض أن صببببافي  خل المنشببببأة بلغ بافتر

 فما هي نسبة العائد على حقوق المالك؟ .لاير  خر العال 420.000العال و 

 

 

 % 19.5=  100×      نسبة العائد على حقوق المالك   =                            

 

 

 هللة 19.5ع السنة عا  عليهم بب كل لاير استثمر أصحاب المنشأة خال

 

78000  +184000 
 
 

720.000  +650.000 

2 

 صافي الدخل
 
 

 سط حقوق المالكمتو

 رصيد أوع الفترة + رصيد  خر الفترة
 
 

2 

78000 
 

380.000  +420.000 
 

2 
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 :عائد السهم الواحد من األسهم العادية( 3)

 

 

 عائد السهم الواحد =

 

 

 :مثال

لاير صبافي  اخل كانت شبركة مسباهمة مجموع عد  أسبهمها  78000لو أن المنشبأة ذات 

 فما هو عائد السهم الواحد؟ .لاير 100سهم عا ي بقيمة اسمية  3000

 

 لاير للسهم  26واحد =                   = عائد السهم ال

 

 لاير  26لاير حقق لصاحب  أرباحاً بلغت  100كل سهم عا ي قيمت  اإلسمية 

 

 :لسهمنسبة السعر السوقي للسهم إلى عائد ا( 4)

 

 نسبة السعر السوقي إلى عائد السهم = 

 

 

 :مثال

ما هي نسبة السعر السوقي ، فلاير 225 كان سعر السهم السوقي في مثالنا السابق لو

 إلى عائد السهم؟

 

 8.65=     نسبة السعر السوقي إلى عائد السهم =              

 

لكي يحصل المستثمر على لاير واحد من  خل هذه الشركة ف ن  يحتاج إلى استثمار أي أن  

  .لاير 8.65

 

 صافي الدخل 
 

 عد  األسهم

78000 
 

3000 

 السعر السوقي 
 

 عائد السهم

225 
 

26 
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منا بحسبباب نسبببة عكسببية فلو ق عند مقارنة فرص اسببتثمارية متعد ة.تفيد هذه النسبببة 

تها لهذه النسبببة أي نسبببة العائد إلى سببعر السببهم فسببوف نحصببل على نسبببة تتم مقارن

 .باالستثمارات األخرى المتاحة

 

                       X100   =11.56%      . تقارن مع الفرص االستثمارية األخرى 

 

 292ص شامل للنسب المالية مثال 

 

 هب.1404,1405كز المالي لمؤسسة النجاح في نهاية فيما يلي قائمة المر

 

 30/12/1405 30/12/1404 البيان

 األصول
 األصول المتداولة:

 نقدية في البنك والصندوق
000 50  000 40  

 100 000 80 000 المدينون

  80 000  50 000 استثمارات أوراق مالية

  240 000  260 000 الم زون السلعي

 20 000 10 000 مصاريف مقدمة

مـــمـــمـــوأل األصــــــول 
 المتداولة

000 450  000 480  

 األصول الثابتة
  الت ومعدات )صافي(

000 250 000 400 

  250 000 200 000 أثاث )صافي(

  380 000  400 000 مباني وأراضي )صافي(

 1 030 000  850 000 ممموأل األصول الثابتة

 1 510 000 1 300 000 ممموأل األصول

26 
 

225 
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 :الخصوذ
 الخصوذ المتداولة:

  ائنون

 
000 100 

 
000 120 

 45 000 30 000 أوراق الدفع

 35 000 20 000 قرض قصير األجل

ــخصـــــوذ  ــوأل ال ــم ــم م
 المتداولة

000 150 000 200 

 الخصوذ الثابتة:
 قرض لويل األجل

 
000 450 

 
000 430 

 630 000 600 000 مجموع ال صول

 حقوق المالك:
 رأس الماع

م االسبببمية )قيمة السبببه
 لاير( 100

000 600 000 600 

 140 000 60 000 احتيالي نظامي

 140 000 40 000 أرباح مبقاة

 880 000 700 000 ممموأل حقوق المالك

ــخصـــــوذ  ــوأل ال ــم ــم م
 وحقوق المالك

000 300 1 000 510 1 

 

 هب:1405ف ذا توافرت لك المعلومات التالية عن السنة المالية 

 

 لاير )كلها  جلة( 600 000العال              صافي المبيعات خالع 

 لاير 350 000ة                    تكلفة البضاعة المباع

 لاير 10 000فائدة القرض المدفوع خالع العال       

 لاير 250 000صافي الدخل العال                         

 

 .لاير 105هب بلغت 30/12/1405القيمة السوقية للسهم بتاريخ 

 

 حساب كل من: المطلوب:

 

 ( رأس المال العامل.1)

 مجموع ال صول المتداولة –= مجموع األصوع المتداولة 

 لاير 280 000=  200 000 – 480 000= 
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 ( النسبة المارية:2)

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

 200 000     المطلوبات قصيرة األجلمجموع    

  

 نسبة السداد السريع: (3)

 )الم زون+المصاريف المقدمة( – األصوع المتداولةمجموع =

 مجموع المطلوبات قصيرة األجل                   

 

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

                000 200  

 

 ( معدل دوران المدينين:4)

 %667أو       مرة 67,6=             006 000           =      صافي المبيعات    =

 100 000+  80 000متوسط المدينين                 

                                                2 

 

 است دال متوسط المديني لتوفر رصيد أوع وأخر المدةتم **

 

 ( متوسط عدد األياذ التي تظل فيها الديون قائمة:5)

 يولx 360  =60 100 000 =عد  أيال السنة  xالمدينين            =

 600 000                          المبيعات اآلجلة      

 

 رصيد أوع و خر المدة. حتى وإن وجد** ال نست دل متوسط المدينين 

 

 ( معدل دوران البضاعة:6)

 %140أو      مرة 1,40=             350 000           =      تكلفة البضاعة المباعة    =

 240 000+  260 000 متوسط الم زون السلعي            

                                                             2 
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 األياذ التي تظل فيها األياذ مخزوناا سلعياا:( عدد 7)

 يول x 360  =246,86 240 000 =عد  أيال السنة  x)السنة الحالية( الم زون السلعي =

 350 000              تكلفة المبيعات                                        

 

 ( نسبة ممموأل أصول المنشأة إلى ممموأل ديونها:8)

 %240أو           مرة 2,40=   1 051 000 =األصوع  مجموع    =

 630 000    مجموع المطلوبات   

 

 ** نست دل بيانات السنة الحالية

 

 ( نسبة صافي حقوق مالك المنشأة إلى ممموأل التزاماتها:9)

 %140أو      مرة 401,=   880 000 =      صافي حقوق المالك    =

 630 000مجموع المطلوبات                   

 

 ** نست دل بيانات السنة الحالية

 

 ( نسبة العائد على األصول المستخدمة:10)

 x100=  000 250  +000 10         x100 =18,57%  المدينةصافي الدخل+الفوائد     =

 1 500 000+  1 300 000 األصوع                        متوسط             

                                                                    2 

 

 ( نسبة العائد على حقوق المالك:11)

 x100=           000 250           x100 =31,65%           لصافي الدخ    =

 880 000+  700 000             حقوق المالكمتوسط     

                                                          2 

 

 ( عدد األسهم العادية:12)

 سهم 6000=   600 000 =            رأس الماع    =

 100القيمة االسمية للسهم        
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 الواحد من األسهم العادية: ( عائد السهم13)

 لاير للسهم 67,41=   250 000 =      صافي الدخل    =

  6000عد  األسهم                     

 

 ( نسبة السعر السوقي للسهم إلى عائد السهم:14)

 2,52=     105 =      السعر السوقي    =

 41,67عائد السهم                    


