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 تحميل المالياستخدام الحاسوب في ال
 

 دارةإ مف كؿ لخدمة عدادىاإ يتـ التي التقارير نواعأ ىـد أحأ المالي التحميؿ تقارير تعتبر
 لىإ التقارير مف النوعية ىذه لىإ ينظر ثـ ومف . بنشاطيا الميتمة الخارجية طراؼواأل المؤسسة

 اليامة دواتاأل حدأ تعتب حيث داءاأل تقارير ضمف تدخؿ داريةإ تقارير أي داخمية تقارير نياأ
 تقارير اعتبارىا يمكف كما . بيا دارةإ او قسـ ولكؿ ، ككؿ لممؤسسة واإلداري المالي داءاأل لتقييـ

 اداء عف شاممة صورة االطراؼ ليذه تعطى ألنيا الخارجية االطراؼ تيـ ألنيا خارجية
 .المؤسسة خارج التقارير مف النوعية ىذه بنشر االدارة تقـو ما عادة ومف.المؤسسة

التحميؿ  تقارير بعكس ، تفصيمية تكوف ما عادة الداخمي المالي التحميؿ تقارير اف يراعى انو اال
 مف تعتبر المالي التحميؿ تقارير الف ونظرا اجمالية تكوف ما غالبا فإنيا خارجيا تنشر التي المالي
 بصورة عمييا متعارؼ عدوقوا روتينية اجراءات عمى اعدادىا في تعتمد والتي الدورية التقارير
 بمجرد الية بصورة التقارير ىذه بإنتاج تقـو اليكترونية برامج تصميـ يتـ ما عادة فانو ، دائمة
 البيانات وىذه المالي، التحميؿ معمومات الى الوصوؿ في عمييا االعتماد يتـ التي البيانات ادخاؿ
 .مؤسسةال تعدىا التي المالية القوائـ مف مستخرجة تكوف ما عادة
 : ساسييفأ موضوعيف المبحث ىذا ويتضمف ىذا

 .المالية القوائـ لتحميؿ االساسية المفاىيـ -１
كيفية استخداـ برنامج إكسؿ في تصميـ برنامج لحساب معمومات التحميؿ المالي بعد  -２

 إعداد القوائـ المالية.
 المالية: القوائم لتحميل االساسية المفاىيم
ي وى لممحاسبة المنيجي االسموب مراحؿ احد انو عمى المالية ـالقوائ تحميؿ الى النظر يمكف

 . المحاسبي لمنظاـ كمعمومات استخالصيا تـ التي النتائج تفسير خالليا مف يتـ التي المرحمة
 :بيدؼ المحاسبية والمعمومات البيانات وتحميؿ دراسة يمثؿ بانو يالمال التحميؿ تعريؼ ويمكف

 .فروعيا مف فرع او اقساميا مف قسـ يأ او ككؿ المنشأة اداء تقييـ 
 .االدارية القرارات التخاذ الالزمة المعمومات توفير 

 المالية القوائـ محتوى وتفسير دراسة عممية بأنو المالية لمقوائـ المالي التحميؿ يعرؼ ثـ ومف
 كـالح خالليا مف يمكف التي المالية المؤشرات مف مجموعة وتوفير المنشاة، داءأ تقييـ بيدؼ
 مف:

 المالي(. اليسر ) المالي المركز سالمة مدى .8
 االستثمار )الربحية(. عمى عائد تحقيؽ عمى المنشأة قدرة .9
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 طويمة وأ االجؿ قصيرة كانت سواء التزامات مف عمييا ما سداد عمى المنشأة قدرة .:
 .االجؿ

 االستمرار)استقرار المنشأة(. عمى المنشأة قدرة مدى .;
 :القوائم المالية

 بػ: اعدادىا يتـ التي المالية وائـالق تمثؿ
 المالي المركز قائمة 
 الدخؿ قائمة 
 النقدية التدفقات قائمة 
 الممكية حقوؽ في التغير قائمة . 

 وسيتـ التركيز عمى القائمتيف األولى والثانية في ىذه المحاضرة.
 :المالية القوائم لتحليل الرئيسية ساليباأل

 األفقي(: )التحميل المالية والتغيرات االتجاىات تحميل -１
ويتـ حسابو مف خالؿ الوزف النسبي لمعنصر في سنة المقارنة مع سنة األساس، إذ أنو 
عادة ما يتـ اختيار سنة تسمى سنة أساس تعتبر ىذه السنة مف أكثر السنوات أىمية 

 ضمف المنشآت ليتـ دراسة تطور الوزف النسبي لمعناصر مع ىذه السنة.
 اه مف خالؿ القانوف التالي:ويتـ حسابو تحميؿ االتج

 العنصر في سنة األساس÷ العنصر في سنة األساس(  –)العنصر في سنة المقارنة 
وضمف البرنامج يتـ إدخاؿ المعادلة السابقة عمى شكؿ صيغة رياضية كما مر معنا 

 سابقاً 
 

 النسبي(: التوزيع قوائم المالية ) لمقوائم الرأسي التحميل -２
نصر عمى مجموع األصوؿ أو االلتزامات وحقوؽ الممكية، وعمى يتـ مف خالؿ نسبة الع

افتراض توازف الميزانية فال يوجد مشكمة بالقسمة عمى مجموع األصوؿ حيث يتـ تثبيتو كما 
 مر سابقا ومف ثـ يتـ السحب واالفالت عمى بقية العناصر.

 
 
 :والمركبة البسيطة المالية والمؤشرات بالنسب التحميل -３

إدخاؿ النسب المالية عمى شكؿ صيغ رياضية وربطيا مع قائمة المركز  ويتـ مف خالؿ
 المالي وقائمة الدخؿ، ومف أىـ ىذه النسب:
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 النسبة أسلوب الحساب

 األصول المتداولة
 التداول

 االلتزامات المتداولة

 المخزون  -األصول المتداولة 
 السٌولة

 االلتزامات المتداولة

 النقدٌة + أوراق القبض
 السٌولة السرٌعة

 االلتزامات المتداولة

 مجمل الربح
 هامش الربح

 المبٌعات

 مجمل الربح
 العائد على األصول

 مجموع األصول

 الربح الصافً 
 العائد على حقوق الملكٌة

 حقوق الملكٌة

 الربح الصافً 
 الربح الصافً

 المبٌعات

 المبٌعات
 معدل دوران األصول

 األصول

 تالمبٌعا
 دوران الذمم المدٌنة

 الذمم المدٌنة

 المبٌعات
 دوران المخزون

 المخزون

 مجموع الدٌون
 المدٌونٌة

 مجموع األصول

وإلعداد التحميؿ المالي يجب أف يتـ تصميـ ورقة عمؿ بحيث يتـ اعتباره برنامج دائـ يعطي 
 النتائج بمجرد إدخاؿ األرقاـ والمبالغ عميو وذلؾ كما يمي:

 تح أوراق عمل باسم:ف – 1
 برنامج تحميؿ مالي. - أ
 قائمة المركز المالي. - ب
 قائمة الدخؿ. - ت
 تحميؿ النسب. - ث
فتح ورقة عمل باسم برنامج لمتحميل المالي يوضع فيو كل ما ترغب بو المنشأة لموصول  – 2

 إليو من خالل ربط األوراق مع بعضيا البعض تشعبيًا.
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ومف ثـ اختيار مكاف في ىذا المستند  –ارتباط تشعبي  –يتـ ربط األوراؽ مف خالؿ األمر إدراج 
ومف ثـ اختيار الورقة التي تريد ربطيا كما يمي بالتطبيؽ عمى قائمة المركز المالي ومف ثـ  –

 موافؽ:

 
 مالحظة: مف زر الماوس اليساري يمكف اختيار ارتباط تشعبي.

زر لمعودة إلى صفحة البرنامج وىكذا بالتطبيؽ عمى بقية األوراؽ ويمكف ضمف كؿ ورقة تشغيؿ 
 بنفس األسموب لسيولة التنقؿ بيف أوراؽ العمؿ.

ألغراض التحميؿ المالي يجب ترتيب عناصر األصوؿ وفقًا لدرجة السيولة وعناصر  – :
 االلتزامات وفقًا لدرجة االستحقاؽ.

 تمرين:

والتي تـ  <978و =978فيما يمي قائمة المركز المالي لشركتيف وقائمتي دخؿ عف األعواـ 
 إدخاليا إلى ورقة العمؿ كما يمي:
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وذلؾ إلعطاء نتيجة في حاؿ توازف الميزانية وعدـ توازف الميزانية  IFيمكف اخاؿ دالة شرطية 
 والتي تحتوي عمى الوسطيات التالية:

 

وكما ىو واضح تـ إجراء التحميؿ األفقي والتحميؿ الرأسي لعناصر قائمة المركز المالي كما تـ 
 ذكرىا في أوؿ المحاضرة.
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وبالنسبة لتحميؿ قائمة الدخؿ: ىنا بالنسبة لتحميؿ االتجاه فيو كما مر سابقا أما التحميؿ الرأسي 
ـ المبيعات الصافية حيث يتـ تثبيتو فيتـ ىنا مف خالؿ نسبة كؿ عنصر في قائمة الدخؿ إلى رق

 ومف ثـ يتـ سحب عمى كامؿ عناصر قائمة الدخؿ.

 

 نسبتو إلى رقـ المبيعات الصافية.  E4تـ في الخمية  الحظ الصيغة

 تحميل النسب:

ىنا يتـ إدخاؿ صيغ خاصة بكؿ عممية مف خالؿ ربطيا مع أوراؽ العمؿ األخرى فمثاًل لحساب 
 نسبة التداوؿ يتـ إدخاؿ الصيغة التالية:

 

 نسبة السيولة:
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