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:قراءة و تحليل القوائم المالية: الفصل الثاني

:التعرف علىالهدف من الفصل هو•

ماهية التحليل المالي و أهميته1.

مصادر المعلومات الالزمة للتحليل المالي ومستخدمي هذه 2.

المعلومات

دور المحلل المالي 3.

قائمتي الدخل والمركز المالي4.

:أنواع التحليل المالي بفروعه5.
التحليل الرأسي•

التحليل األفقي•

التحليل باستخدام النسب المالية•

4/5/2020 Dr Nawar Hashem 2



:التحليل المالي

الماليةالبياناتتحويلعمليةهوالماليالتحليلبأنالقوليمكن:الماليالتحليلتعريف
تعزيزلألجمستنيرةقراراتإلتخاذكأساستستعملمعلوماتإلىالماليةالقوائمفيالواردة

علىالسيطرةمثلالخاطئةالممارساتبعضولمعالجة،المؤسسةفياإليجابيةاإلتجاهات
األداءوتقييموالرقابةالسيولةفيمتوقعنقصمعالجةأوالتكاليفبعض

:وهيلتحقيقهايسعىالتياألهدافخاللمنالماليالتحليلأهميةتنبع

الشركةفيوالضعفالقوةونقاطللمؤسسةالماليالوضعحقيقةعلىالتعّرف•

اإلقتراضعلىوقدرتهادينهاخدمةعلىالمؤسسةقدرةتحديد•

المتبعةوالتشغيليةالماليةالسياساتتقييم•

اإلدارةكفاءةمدىعلىالحكم•

المؤسسةفياإلستثمارجدوىتقييم•

قطاعهافيالشركةوضعمعرفة•
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:تُقسم مصادر المعلومات الالزمة للتحليل المالي 

:منعليهاالحصوليتمالماليةالمعلومات

يةالختاموالحساباتالسنويالتقرير1.

المالي،المركز،الدخلقائمةوتشمل

النقديةوالتدفقات

ساعدتالسنويةنصفالمحاسبيةالقوائم2.

شملت)الشركةألداءالدوريالتققيمفي

احاألربالضرائب،األرباح،المبيعات،

(إلخ..الموزعة

K-10رسميةمفصلةتقارير3.

الشركةقبلمنالموزعةالمنشورات4.

دعنوالمتوقعينالحاليينللمساهمين

جديدةألسهمالشركةطرح

الماليةاالسواقمؤشراتعنالمعلومات5.

هيئةعنالصادرةالمعلوماتو

البورصة

امالعاالفتصاديالنشاطعنالمعلومات6.

بعضأوالدولةقبلمنالصادرة

المتخصصةالتجاريةالشركات

:  معلومات كمية غير مالية 

كإحصاءات االنتاج والطلب 

والعمالة في الشركة والتي تساعد 

المحلل المالي في عملية التحليل

:تتضمنمعلومات غير كمية 

تقارير مدقق الحسابات، رسالة 

رئيس مجلس االدارة المنشورة 

في التقرير السنوي، المجالت 

الخاصة بالموظفين، مالحظات 

االدارة والمحللين الماليين، 

يين اللقاءات بين المحلليين المالي

الخ ....واالدارة 
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: مستخدمو المعلومات التي يوفرها التحليل المالي

المستثمرون 

الدولة 

البورصات 

اإلدارة المالية في المنشاة

المستفيدون 

من التحليل 

المالي

العاملون ونقابات العمال
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:دور المحلل المالي

جمع البيانات المالية من 

القوائم المالية

احتساب النسب المالية

إعادة صياغة المعلومات 

بشكل أقرب للفهم

مقارنة المعلومات بما هو متوقع 

وبالمعلومات المتاحة عن 

المؤسسات االخرى
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المدخالت الرئيسية
ل للحصول على تحلي
مالي فعال هي 

قائمة المركز المالي  قائمة الدخل 

:قائمتي الدخل والمركز المالي
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قائمة الدخل

تُظهر قائمة الدخل ايرادات ومصروفات المنشأة خالل فترة مالية واحدة   

.وتُبين المركز المالي للمنشأة من ربح أو خسارة

:يستند بيان الدخل إلى المعادلة التالية

(الخسارة)الربح= المصروفات -اإليرادات 
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قائمة الدخل

2010 2009 البيان 
6148 5134 المبيعات 

4176 3422 ناقص: تكلفة المبيعات 

1972 1712 مجمل الربح

ناقص: المصاريف التشغيلية
270 286 مصاريف البيع 

388 374 مصاريف ادارية عمومية 

478 446 مصاريف اهتالك 

1136 1106 مجموع المصاريف التشغيلية
836 606 هامش الربح التشغيلي 

186 182 ناقص: مصاريف الفوائد
650 424 صافي الربح قبل الضريبة 

188 128 ناقص: الضريبة معدل %29 

462 296 صافي الربح بعد الضريبة 
20 20 ناقص: توزيعات ارباح االسهم الممتازة 

442 276 صافي الربح لحملة االسهم العادية 

196 122 توزيعات ارباح االسهم العادية 

246 154 االرباح المحتجزة 

قائمة الدخل للعام 2010-2009
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الفترةخاللمنهاالمبيعاتومسموحاتمردوداتطرحبعدأيالصافيةالمبيعاتبهاويقصد:المبيعات-1

يتميالتالمبيعاتأنهناالمالحظةويجب.آجلةأونقديةمبيعاتكونهاعنالنظربعضالماليةالنقدية

Operating)الشركةفيالعملياتبنشاطالمباشرةالعالقةذاتالمبيعاتهيالبندهذاضمنإدخالها
Activities).

وتسمى,فترةالخاللفعالا الشركةباعتهاالتيالمبيعاتوتكاليفثمنعنعبارةوهي:المبيعاتتكلفة-2

ا المباعةالبضاعةتكاليف :يليكماحسابهاويمكن,أيضا

بضاعة آخر المدة –بضاعة أول المدة + صافي المشتريات 

ا الفترةخاللالشركةبهاقامتالتيالمشترياتوهي:المشترياتصافي-3 مروداتمنهامطروحا

هذاضمنإدخالهايتمالتيالمشترياتأنهناالمالحظةويجب.باآلجلأونقداا سواءالمشترياتومسموحات

الفإنهأثاثشركةالاشترتلوفمثالا .الشركةفيالعملياتبنشاطالمباشرةالعالقةذاتالمشترياتهيالبند

.العملياتنشاطمنوليسرأسماليأصلألنهالمشترياتفييدخل

.بيةالمحاسالفترةبدايةفيالشركةمخازنفيموجودةتكونالتيالبضاعةوهي:المدةأولبضاعة-4

.بيةالمحاسالفترةنهايةفيالشركةمخازنفيموجودةتكونالتيالبضاعةوهي:المدةأخربضاعة-5

يليةتشغمصارفأيةإدخالدوناألساسيعملهامنالشركةتحققهالذيالربحرقموهو:الربحإجمالي-6

.تمويليةأو

ومنهاسبيةالمحاالفترةخاللمبيعاتهاعلىالشركةصرفتهاالتيالمصاريفكلوهي:البيعمصاريف-7

.التوزيعسياراتوإهالكالبيعوعموالتالتسويقومصاريفواإلعالنالدعايةومكافآترواتب
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صرفهاتميولكن,البيعبمصاريفعالقةلهاليسالتيالمصاريفوهي:واإلداريةالعموميةالمصاريف-8

.والضيافةوالمياهوالتلفونالكهرباءومصاريفالمحلأجرة,وأجورهمالموظفينرواتبعلى

الشركةيفأما,التجاريةالشركةفيالتشغيليةالمصروفاتضمناإلهالكعنصرويقع:اإلهالكأقساط-9

نقودضعويتضمنالمصروفهواإلهالكوأقساط.المباعةالبضاعةتكلفةحسابضمنفيدخلالصناعية

الهدفو.واألثاثواآلالتالمبانيإهالكمثلالشركةدفاترعلىيسجلولكن,الشركةخارجنقودخروجأو

إلنتاجياالعمرنهايةفيتجمعقديكونوبالتالي,استعمالهخاللمناألصليخسرهماتقديرهوذلكمن

أواالستهالكمعبمجالمتجمعالمبلغهذاويسمى,التكلفةبسعراألصللقيمةمساو  مبلغالشركةلدىلألصل

.المتراكماالستهالك

إدخالوند(األساسي)التشغيليالعملمنالشركةتحققهالذيالربحوهو:التشغيليالربحصافي-10

.(المدفوعةالفوائد)التمويلمصاريف

صاريفمفهيلذا,األموالعلىالحصولسبيلفيالشركةتتحملهامصاريفوهي:المدفوعةالفوائد-11

.يليالتشغالربحلغاياتالمصاريفعناصرمنتعتبروال,تشغيليةمصاريفوليستتمويلية

ا الربحصافيوهو:الضرائبقبلالربحصافي-12 ا ,الفوائدمنهمطروحا أيةمنهحاا مطروأوإليهومضافا

.عاديةغيرأخرىخسائرأوأرباح

.منهالدخلضريبةاقتطاعبعدالربحصافيوهو:الضرائببعدالربحصافي-13
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:قائمة المركز المالي

فياألموالواستخداماتمصاردللشركةالماليالمركزقائمةتلخص1.

.معينةزمنيةفترةفيالشركة

والاألميمثلوالمساهمينوحقوقااللتزاماتجانبيسمىالدائنالجانب2.

.(األموالمصادر)المقرضينمنأومالكيهامنالشركةعليهاحصلتالتي

التيةالمختلفاإلستثمارأشكالويمثلاألصولجانبيسمىالمدينالجانب

.(األموالهذهاستخدامأوجه)األموالهذهالشركةبهاوظفت

:الماليالمركزقائمةفيالتاليةالمعادلةتتحققأنيجب3.

حقوق المساهمين+ اإللتزامات = األصول
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:قائمة المركز المالي

.والثابتةالمتداولةبفرعيهااألصولهواألولالمكون

ترةفخاللنقديةإليتحويلهاالمتوقعمنالتياألصولهي:المتداولةاألصول•

لذمما،(الماليةاألوراق)األجلقصيرةاستثماراتالنقدية،:وهيواحدةمحاسبية

.مقدماالمدفوعةالمصروفاتالمخزون،المدينة،

إهالكهاأودنقإلىتحويلهاالشركةنيةفيليسالتياألصولهي:الثابتةاألصول•

ثالثفيبالتقاريرالثابتةاألصولوتُدرج.واحدةمحاسبيةفترةخاللبالكامل

ويلةطاإلستثماراتتتضمنكماوالمعدات،واآلالتوالمباني،األراضي،:فئات

،االختراعحقوقالمحل،كشهرة)الملموسةغيراألصولو(وسنداتاسهم)األجل

بتكلفةةالعموميبالميزانيةالثابتةاألصولوتُقيد.(وغيرهاالتجاريةالعالمات

ا االستحواذأوالشراء منذاألصلعلىالمتراكماإلهالكمخصصمنهامطروحا

التآكلببسبلألصلالمفيدةالقيمةفيالتقديريالنقصهواإلهالك.شرائهوقت

.التدريجياالستعمالمن
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:قائمة المركز المالي

هو االلتزامات بفرعيها المتداولة وطويلة األجلالمكون الثاني 

خاللهاتسويتوالمتوقعالشركةذمةفيالغيرحقوقتمثل:المتداولةااللتزامات•

بوضةالمقاإليراداتالدفع،أوراقالدائنة،الذمم:وتتضمنواحدةمحاسبيةفترة

.األخرىالمتداولةاإللتزاماتمقدما،

تسويتهاعيتوقالالتيالشركةذمةفيالغيرحقوقتمثل:األجلطويلةااللتزامات•

.األجلطويلةوالديونالسندات،:وتتضمنواحدةمحاسبيةفترةخالل

منهامطروحااألصولعنعبارةوهيالمساهمينحقوقهوالثالثالمكون

ية،العاداألسهمإصدارعالوةالعادية،األسهممالرأس:وتتضمنللغيرااللتزامات

.الخزينةأسهمواالحتياطيات،المحتجزة،األرباحالممتازة،األسهممالرأس
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:قائمة المركز المالي

2010 2009 البيان  2010 2009 البيان 

االلتزامات و حقوق الملكية  االصول 

االلتزامات المتداولة االصول المتداولة 
764 540 ذمم دائنة  726 576 النقدية 

158 198 اوراق الدفع  136 102 االوراق المالية 

318 228 مستحقات  1006 730 الذمم المدينة

578 600 المخزون

1240 966 مجموع االلتزامات المتداولة  2446 2008 مجموع االصول المتداولة 

2046 1934 قروض طويلة االجل  اجمالي االصول الثابنة بالكلفة 

3286 2900 مجموع االلتزامات  4144 3806 االراضي و المباني 

حقوق الملكية  3732 3386 اآلالت و المعدات 

400 400 اسهم ممتازة  716 632 االثاث 

382 380 اسهم عادية  550 632 السيارات

856 836 عالوة اصدار االسهم العادية  196 192 اصول ثابتة اخرى

2270 2024 االرباح المحتجزة  9338 8644 مجموع االصول الثابتة 

3908 3640 مجموع حقوق الملكية  4590 4112 ناقص: االهتالك المتراكم 

4748 4532 صافي االصول الثابتة 

7194 6540 مجموع االلتزامات و حقوق الملكية 7194 6540 مجموع االصول 

قائمة المركز المالي 
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أنواع التحليل المالي

هناك ثالث
هامةانواع

الراسي

االفقي

النسب المالية 
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:التحليل الرأسي أو العامودي: أوال

القوائمفياخررئيسيرقمالىللشركةالماليةالقوائمفيرقمأينسبهو•

معينأصلنسبيتمكأنمعنىذاتداللةالىللوصولذاتهاللسنةالمالية

منعنصرأينسبيتمأنأواألصول،مجموعإلىالماليالمركزقائمةفي

تحليلأسيالرالتحليليعتبر.المبيعاتصافيرقمإلىالدخلقائمةعناصر

.(لماذا؟)ساكن

أوسهانفللشركةالسابقةالسنواتفيبقريناتهاالنسبهذهمقارنةيتم•

الىلالوصوأجلمنذلكالصناعيالقطاعنفسفيتعملالتيللشركات

.معنىذاتنتائج

:في قائمة الدخل

قيمة العنصر

صافي المبيعات

:في قائمة المركز المالي

قيمة العنصر
مجموع األصول
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:التحليل األفقي: ثانيا

القوائم يهدف إلى معرفة التغير النسبي الذي يطرأ لكل عنصر من عناصر•

المالية عبر الزمن ويسمى أيضا بالتحليل الديناميكي أو المتحرك

:ون التالييتم قياس التغير النسبي لعناصر القوائم المالية من خالل القان•

:محددات استخدام التحليل األفقي•

(استخدام سنة أساس غير مالئمة)عدم مالئمة المعيار المستخدم 1.

ظهور قيم متطرفة في حال استخدام سنة اساس غير مالئمة 2.

يرالقيم السالبة في سنة األساس تؤدي إلى نتائج مضللة في نسبة التغ3.
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التمرين األول

"  اريةالنور التج" فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية التي تخص شركة -أ
:ليرات السوريةبال

..إكمال الجدول السابق باستخدام التحليل األفقي: المطلوب 

30/12/201230/12/2011بـــيـــــان
التغير

٪قيمة

؟؟234000180,000أصول متداولة

؟؟756000420,000(صافي) أصول ثابتة 

؟؟990000600,000اإلجمالي
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إكمال الجدول باستخدام التحليل األفقي/ المطلوب حل التمرين األول

=  قيمة التغير  

سنة األساسسنة المقارنة

سنة األساس-سنة المقارنة

180,000-234,000=  صول المتداولة  قيمة التغير لأل

صول الثابتة     قيمة التغير لأل

  =

756,000-420,000

جمالي           قيمة التغير لإل

  =
990,000-600,000

  =54,000

  =336,000

  =390,000

نسبة التغير  

  =

100× (سنة األساس ÷  رقيمة التغي) 

100× (180,000÷  54,000) =  نسبة التغير لألصول المتداولة   

100× (420,000÷  336,000) =نسبة التغير لألصول الثابتة      

100× (600,000÷  390,000) =  نسبة التغير لإلجمالي            

  =30%

   =80%

  =65%

30/12/201230/12/2011بـــيـــــان
التغير

٪قيمة

234000180,000أصول متداولة

756000420,000(ي صاف) أصول ثابتة 

990000600,000اإلجمالي

54,000

336,000

390,000

30%

80%

65%
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التمرين األول

2011،2012فيما يلي قوائم الدخل المقارنة للشركة المذكورة أعاله عن عامي 

..قياستكمال البيانات الناقصة باستخدام التحليل األف: المطلوب 

نسبة التغير ٪20112012بيان

%(16.2) 680000570000المبيعات

%17000020000017.6اعةتكلفة البضاعة المب

%(27.5) 510000370000مجمل الربح

%(52.4) 210000100000ليةالمصروفات التشغي

%(10) 300000270000صافي الدخل
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التمرين الثاني

:2011فيما يلي قائمة الدخل الخاصة بشركة تجارية عن عام -أ

..استكمال البيانات الناقصة باستخدام التحليل الرأسي: المطلوب 

النسبةبالليراتالقيم البيان

٪١١٠مجمل إيرادات المبيعات

٥٠,٠٠٠مردودات ومسموحات المبيعات-

٪١٠٠صافي المبيعات

تكلفة المبيعات-

٪٥مخزون أول المدة

المشتريات. ت+ 

٢٥,٠٠٠مخزون آخر المدة-

٪٢٥مجمل الربح

٢٥,٠٠٠المصروفات اإلدارية-

٪١٥صافي الربح
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حل التمرين 

الثاني

النسبةاتبالليرالقيم البيان

٪١١٠مجمل إيرادات المبيعات

50,000مردودات ومسموحات المبيعات-

٪١٠٠صافي المبيعات

تكلفة المبيعات-

٪٥مخزون أول المدة

المشتريات. ت+ 

25,000مخزون آخر المدة-

٪٢٥مجمل الربح

25,000المصروفات اإلدارية-

٪١٥صافي الربح

..استكمال البيانات الناقصة باستخدام التحليل الرأسي: المطلوب 

المبيعات .م.نسبة م

صافي المبيعات-نسبة مجمل ايرادات المبيعات=  

هامش الحل

110%-100% =10%

10%

صافي   من % 10وهي تمثل 50,000=المبيعات .م.بما أن م

500000المبيعات بالتالي فإن قيمة صافي المبيعات هي 

50,000 ×(100 % ÷10)%

=فإن صافي المبيعات 

وتنسب إليه جميع البنود وفقا % 100صافي المبيعات 

للتحليل الرأسي 

 =500,000

500,000

و اآلن يمكن استنتاج قيمة مجمل إيرادات المبيعات 

قد المبيعات إلى صافي المبيعات و التي كانت.م.بإضافة م

خصمت منها 

50,000 +500,000 =550,000

550,000
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حل التمرين 

الثاني

النسبةاتبالليرالقيم البيان

٪١١٠مجمل إيرادات المبيعات

50,000مردودات ومسموحات المبيعات-

٪١٠٠صافي المبيعات

تكلفة المبيعات-

٪٥مخزون أول المدة

المشتريات. ت+ 

25,000مخزون آخر المدة-

٪٢٥مجمل الربح

25,000المصروفات اإلدارية-

٪١٥صافي الربح

..الرأسياستكمال البيانات الناقصة باستخدام التحليل: المطلوب 

عات يمكن التوصل لنسبة تكلفة المبي

تنسبة تكلفة المبيعا-100%

هامش الحل

 =75%

10%

ي أصبح أمامنا اآلن بعض البنود تعتبر نسبة من صاف

مجمل ,مخزون أول المدة , تكلفة المبيعات)المبيعات 

جميعها تستنتج كالتالي( صافي الربح ,الربح 

من العالقة التالية 

500,000

550,000
مجمل الربح=  اتتكلفة المبيع-صافي المبيعات

 =

25 % 100% ت نسبة تكلفة المبيعا

 =
-25% 75%

 =375,000 500,000 المبيعات   . قيمة ت

 =
 ×75%

صافي المبيعات نسبة البند× = قيمة البند 

 =25,000 500,000 %5× = قيمة مخزون أول المدة

375,000

25,000

 =125,000 قيمة مجمل الربح      500,0000

 =
 ×25%

125,000

 =75,000 500,000 %15× = قيمة صافي الربح     
75,000
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حل التمرين 

الثاني

النسبةاتبالليرالقيم البيان

٪١١٠مجمل إيرادات المبيعات

50,000مردودات ومسموحات المبيعات-

٪١٠٠صافي المبيعات

تكلفة المبيعات-

٪٥مخزون أول المدة

المشتريات. ت+ 

25,000مخزون آخر المدة-

٪٢٥مجمل الربح

25,000المصروفات اإلدارية-

٪١٥صافي الربح

..استكمال البيانات الناقصة باستخدام التحليل الرأسي: المطلوب 

هامش الحل

 =5%

10%

السؤال اآلن ماهي 

نسبة مخزون أول المدة ؟

نسبة المصروفات اإلدارية ؟

500,000

550,000

قيمة صافي المبيعات÷  دقيمة البن

=نسبة أي بند لصافي المبيعات

25,000

نسبة مخزون آخر المدة 

 = ÷500,000

75% 375,000

25,000

125,000

75,000

--أي نسبتها من صافي المبيعات  فجميع البنود >>
منسوبة لصافي المبيعات

5%

 =5% 25,000

نسبة المصروفات 

500,000÷ = اإلداري

5%
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حل التمرين 

الثاني

النسبةالقيم باللايرالبيان

٪١١٠مجمل إيرادات المبيعات

50,000مردودات ومسموحات المبيعات-

٪١٠٠صافي المبيعات

تكلفة المبيعات-

٪٥مخزون أول المدة

المشتريات. ت+ 

25,000مخزون آخر المدة-

٪٢٥مجمل الربح

25,000المصروفات اإلدارية-

٪١٥صافي الربح

..ياستكمال البيانات الناقصة باستخدام التحليل الرأس: المطلوب 

هامش الحل

10%

تبقت تكلفة المشتريات

500,000

550,000

المشتريات.ت+ مخزون أول المدة 

=تكلفة المبيعات 
مخزون آخر المدة-

بالتعويض
75% 375,000

25,000

125,000

75,000

يمكن استنتاجها من القاعدة التالية كما بالقائمة

5%

-25,000 المشتريات.ت+  25,000

5%

375,000=

375,000=المشتريات .ت
375,000

500,000÷ 375,000=المشتريات .نسبة ت

 =75%

75%

4/5/2020 Dr Nawar Hashem 28



التمرين الثالث

:2012و 2011فيما يلي البيانات الخاصة بشركة اإليمان التجارية عن عامي 

:المطلوب

مع إظهار التغير في مفردات قائمة 2012، 2011إعداد قائمة الدخل المقارنة عن عامي -أ

.الدخل

2011التحليل الرأسي لقائمة الدخل عن عام -ب

20112012بيان

7500001200000صافي المبيعات

480000840000تكلفة المبيعات

150000228000يةالمصروفات التشغيل
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نسبة التغيرالتغير 20112012بيان

7500001200000صافي المبيعات

480000840000تكلفة المبيعات

150000228000يةالمصروفات التشغيل

حل التمرين الثالث

.مع إظهار التغير في مفردات قائمة الدخل2012و 2011إعداد قائمة الدخل المقارنة عن عامي 

270,000 مجمل الربح

صافي المبيعات مجمل الربح 

 =

تكلفة المبيعات-

:معطيات التمرين يمكن من خاللها إعداد قائمة الدخل و ذلك باستخراج أوال مجمل الربح ثم صافي الربح 

750,000 270,000= 480,000-= 2011مجمل الربح 

صافي الربح

مجمل الربح صافي الربح 

 =

ةالمصروفات التشغيلي-

270,000 120,000= 150,000-= 2011صافي الربح 

1,200,000 360,000= 840,000-= 2012مجمل الربح  

360,000

120,000

360,000 132,000= 228,000-= 2012صافي الربح 

132,000
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نسبة التغيرالتغير 20112012بيان

7500001200000صافي المبيعات

480000840000تكلفة المبيعات

150000228000يةالمصروفات التشغيل

حل التمرين الثالث فقرة أ

.هـ مع إظهار التغير في مفردات قائمة الدخل2012، 2011إعداد قائمة الدخل المقارنة عن عامي 

270,000 مجمل الربح

سنة المقارنة سنة األساس-= التغير 

المطلوب اآلن تحديد التغير و نسبته إلى سنة األساس

1,200,000 450,000= 750,000-= التغير لصافي المبيعات

صافي الربح

360,000

120,000132,000

رقيمة التغي نسبة التغير  

 =

سنة األساس÷  

450,000

450,000:نسبته، 

60%

840,000 360,000= 480,000-= التغير لتكلفة المبيعات

360,000

360,000:نسبته،

75%

360,000 90,000= 270,000-= التغير لمجمل الربح    

90,000

90,000:نسبته،

33.3%

228,000 78,000= 150,000-=التشغيلية   . التغير لـ م

78,000

%52= 150,000÷ 78,000:نسبته،

52%

132,000 12,000= 120,000-=التغير لصافي الربح   

12,000

%10= 120,000÷ 12,000: نسبته،

10%

سنة المقارنة سنة األساس

 ÷750,000 =60%

 ÷480,000 =75%

 ÷270,000 =33.3%
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النسبةالمبلغبيان

750000صافي المبيعات

480000تكلفة المبيعات

150000ليةالمصروفات التشغي

حل التمرين الثالث

270,000 مجمل الربح

قيمة البند نسبة أي بند إلى صافي المبيعات

 =

صافي المبيعات÷ 

حد التحليل الرأسي بنسبة جميع البنود إلى أ

ا لم يذكر التمرين بندا معينا إذ–هذه البنود 

--يفترض أنه صافي المبيعات  << 100%

480,000 %64= 750,000÷  = نسبة تكلفة المبيعات

120,000صافي الربح

2011التحليل الرأسي لقائمة الدخل عن عام 

100%

64%

270,000 %36= 750,000÷  = نسبة مجمل الربح   

36%

150,000 %20= 750,000÷  =التشغيلية     .نسبة م

20%

120,000 %16= 750,000÷  = صافي الربحنسبة 

16%
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التمرين الرابع

لليراتبا)2012عامعنالشركاتبإحدىالمتعلقة(والمصروفاتالدخل)بياناتيلييماف

:(السورية

المصروفات70000،المبيعاتتكلفة245000،المبيعاتصافي350000

:الربحصافينسبةتكونالرأسيالتحليلباستخدام

٪٥٠-٪            د٣٥–٪              جـ ٣٠-٪               ب١٠-أ

350,000 صافي المبيعات

(245000) تكلفة المبيعات-

105,000 مجمل الربح

(70,000) المصروفات-

35,000--

<<
350,000÷ 35,000=المطلوب نسبته من صافي المبيعات صافي الربح

 =10%

قيمة صافي 

المبيعات

الحل 

4/5/2020 Dr Nawar Hashem 33



:النسب المالية: ثالثا

عالقة بين تستخدم النسب المالية في التحليل المالي الستخراج أو استنباط•

.تربطهما خواص مشتركة او حالة متشابهةرقمين منسوب أحدهما لآلخر

:  تُمكن النسب المالية من التعرف على• 

ية قصيرة ويقصد بها مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المال: السيولة1.

.األجل دون اللجوء إلى االستدانة أو اللجوء إلى بيع أصل ثابت

أة من ويقصد بها مدى كفاية ممتلكات المنش: المقدرة على سداد الديون2.

ن ديو)أصول ومنافع سواء كانت متداولة أو ثابتة لسداد االلتزامات 

.  سواء كانت قصيرة أو طويلة األجل( المنشأة

اح سواء ويقصد بها قدرة المنشأة على تحقيق أرب:  الربحية والفعالية 3.

.اآلن أو في المستقبل
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:النسب المالية: ثالثا

النسب المالية 

نسب السوق  نسب الربحية  نسب الديون  نسب النشاط  نسب السيولة 
نسب النشاط  نسب السيولة 

تقيس المخاطرة 
تقيس الربحية 

تقيس الربحية
و المخاطرة  
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قائمة الدخل

2010 2009 البيان 
6148 5134 المبيعات 

4176 3422 ناقص: تكلفة المبيعات 

1972 1712 مجمل الربح

ناقص: المصاريف التشغيلية
270 286 مصاريف البيع 

388 374 مصاريف ادارية عمومية 

478 446 مصاريف اهتالك 

1136 1106 مجموع المصاريف التشغيلية
836 606 هامش الربح التشغيلي 

186 182 ناقص: مصاريف الفوائد
650 424 صافي الربح قبل الضريبة 

188 128 ناقص: الضريبة معدل %29 

462 296 صافي الربح بعد الضريبة 
20 20 ناقص: توزيعات ارباح االسهم الممتازة 

442 276 صافي الربح لحملة االسهم العادية 

196 122 توزيعات ارباح االسهم العادية 

246 154 االرباح المحتجزة 

قائمة الدخل للعام 2010-2009
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:قائمة المركز المالي

2010 2009 البيان  2010 2009 البيان 

االلتزامات و حقوق الملكية  االصول 

االلتزامات المتداولة االصول المتداولة 
764 540 ذمم دائنة  726 576 النقدية 

158 198 اوراق الدفع  136 102 االوراق المالية 

318 228 مستحقات  1006 730 الذمم المدينة

578 600 المخزون

1240 966 مجموع االلتزامات المتداولة  2446 2008 مجموع االصول المتداولة 

2046 1934 قروض طويلة االجل  اجمالي االصول الثابنة بالكلفة 

3286 2900 مجموع االلتزامات  4144 3806 االراضي و المباني 

حقوق الملكية  3732 3386 اآلالت و المعدات 

400 400 اسهم ممتازة  716 632 االثاث 

382 380 اسهم عادية  550 632 السيارات

856 836 عالوة اصدار االسهم العادية  196 192 اصول ثابتة اخرى

2270 2024 االرباح المحتجزة  9338 8644 مجموع االصول الثابتة 

3908 3640 مجموع حقوق الملكية  4590 4112 ناقص: االهتالك المتراكم 

4748 4532 صافي االصول الثابتة 

7194 6540 مجموع االلتزامات و حقوق الملكية 7194 6540 مجموع االصول 

قائمة المركز المالي 
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نسب السيولة.  A
.

: ن قصير االجل ب دييهتم الدائنون و خاصة اصحاب ال

قدرتها على سداد ديونها في االجل القصير المركز النقدي للشركة 

يركز الدائنون عند 

تحليل قدرة الشركة 

على السداد في 

االجل القصير على

التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة1.

مدى سهولة تحويل االصول الى نقدية 2.

حجم و تركيبة رأس المال العامل 3.

تركز ادوات التحليل و نسب

المالية على السيولة 

مصادر التمويل 

قصيرة االجل 

( االلتزامات المتداولة)

استخدامات االموال

يمكن وصف السياسة التمويلية للشركة انها جيدة اذا ( االصول المتداولة )

استطاعت أن توازن بين مصادر و استخدامات االموال 

بحيث يتم تمويل االستخدامات القصيرة االجل بمصادر تمويل 

قصيرة االجل
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.A نسب السيولة

نسب السيولة 

نسبة السيولة
السريعة 

نسبة النقدية  نسبة التداول 
صافي رأس المال

العامل 

يقصد بها قدرة الشركة على تحويل 

موجوداتها المتداولة الى سيولة نقدية 

تحقةحتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المس

.خالل الفترة المالية 
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نسب السيولة.  A
صافي رأس المال العامل 1.

.  نهمايمثل فائض االصول المتداولة عن االلتزامات المتداولة  و يعبر عن العالقة بي

: يساوي

يرزيادة رأس المال العامل هو مؤشر ايجابي لقدرة الشركة على السداد في االجل القص

1042=  966-2008: 2009صافي رأس المال العامل للعام : مثال

1206=1240-2446: 2010صافي رأس المال العامل للعام 

لتحويل هذه االرقام الى نسب فيتم نسبة رأس المال العامل الى مجموع االصول 

%16=1042/6540: 2009نسبة رأس المال العامل الى مجموع االصول 

%16.76=1206/7194: 2010نسبة رأس المال العامل الى مجموع االصول 

االلتزامات المتداولة –االصول المتداولة = صافي رأس المال العامل 

صافي رأس المال العامل = نسبة صافي رأس المال العامل الى مجموع االصول  
مجموع االصول 
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نسب السيولة.  A
(2:1)نسبة التداول . 2

س من االلتزامات المتداولة.تمثل مقدار تغطية االصول المتداولة لكل ل

:تقاس كما يلي 

= نسبة التداول
االصول المتداولة

االلتزامات المتداولة 

يخفض من درجة المخاطرة المرتبطة بديونهم: بالنسبة للمقرضين جيد النه زيادة هذه النسبة 

قد يؤدي الى أن تواجه الشركة صعوبة بالوفاء بالتزاماتها قصيرة االجلانخفاض هذه النسبة 

صعوبة الحصول على على قروض قصيرة االجل

ألنه سيؤثر على الربحية بشكل سلبي : بالنسبة لإلدارة ليس جيدا

االدارة الجيدة هي التي تستطيع ايجاد توازن بين حاجات الشركة ل

لنقدية في االجل القصير و بنفس الوقت المحافظة على االستثمارات

في االصول المتداولة ضمن حاجات الشركة في االجل القصير

مرة2.07=2008/966: 2009نسبة التداول 
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نسب السيولة.  A

(1:1)نسبة السيولة السريعة . 3

ولها تشير الى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة االجل من اص
.(ةالذمم المدين–االوراق المالية –النقدية )سهلة التحول الى نقدية 

:  تحسب كالتالي

2009نسبة السيولة السريعة لعام : مثال

مرة1.4=966(/576+102+730)

2010نسبة السيولة السريعة لعام 

مرة1.506=1240(/726+136+1006)

=                                             نسبة السيولة السريعة 
نقدىاالصول المتداولة سهلة التحول ال

االلتزامات المتداولة
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نسب السيولة.  A

نسبة النقدية . 4

ولها تشير الى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة االجل من اص

النقدية و شبه النقدية 

:  تحسب 

:  مثال

مرة0.7=966(/102+576= )2009نسبة النقدية لعام 

مرة0.7=1240(/136+726= )2010نسبة النقدية لعام 

=                                             نسبة النقدية 
االوراق المالية قصيرة االجل +النقد

االلتزامات المتداولة 
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قائمة الدخل

2010 2009 البيان 
6148 5134 المبيعات 

4176 3422 ناقص: تكلفة المبيعات 

1972 1712 مجمل الربح

ناقص: المصاريف التشغيلية
270 286 مصاريف البيع 

388 374 مصاريف ادارية عمومية 

478 446 مصاريف اهتالك 

1136 1106 مجموع المصاريف التشغيلية
836 606 هامش الربح التشغيلي 

186 182 ناقص: مصاريف الفوائد
650 424 صافي الربح قبل الضريبة 

188 128 ناقص: الضريبة معدل %29 

462 296 صافي الربح بعد الضريبة 
20 20 ناقص: توزيعات ارباح االسهم الممتازة 

442 276 صافي الربح لحملة االسهم العادية 

196 122 توزيعات ارباح االسهم العادية 

246 154 االرباح المحتجزة 

قائمة الدخل للعام 2010-2009
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:قائمة المركز المالي

2010 2009 البيان  2010 2009 البيان 

االلتزامات و حقوق الملكية  االصول 

االلتزامات المتداولة االصول المتداولة 
764 540 ذمم دائنة  726 576 النقدية 

158 198 اوراق الدفع  136 102 االوراق المالية 

318 228 مستحقات  1006 730 الذمم المدينة

578 600 المخزون

1240 966 مجموع االلتزامات المتداولة  2446 2008 مجموع االصول المتداولة 

2046 1934 قروض طويلة االجل  اجمالي االصول الثابنة بالكلفة 

3286 2900 مجموع االلتزامات  4144 3806 االراضي و المباني 

حقوق الملكية  3732 3386 اآلالت و المعدات 

400 400 اسهم ممتازة  716 632 االثاث 

382 380 اسهم عادية  550 632 السيارات

856 836 عالوة اصدار االسهم العادية  196 192 اصول ثابتة اخرى

2270 2024 االرباح المحتجزة  9338 8644 مجموع االصول الثابتة 

3908 3640 مجموع حقوق الملكية  4590 4112 ناقص: االهتالك المتراكم 

4748 4532 صافي االصول الثابتة 

7194 6540 مجموع االلتزامات و حقوق الملكية 7194 6540 مجموع االصول 

قائمة المركز المالي 
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نسب النشاط.  B

ث أنها تشير تُعتبر نسب النشاط نسب مكملة لنسب السيولة حي•

الشركة الى السرعة التي يتم بها تحويل بعض الحسابات في

الى مبيعات أو نقد

ة في إدارة تُعتبر نسب النشاط أيضا مؤشرا على كفاءة الشرك•

له إلى السرعة التي يتم فيها بيع المخزون أو تحوي)مخزونها 

ا السرعة التي يتم به)و إدارة ذممها الدائنة والمدينة ( نقد

(.تحصيل الديون وسداد الدين
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نسب النشاط.  B

نسب 
النشاط 

طول الفترة
التشغيلية 

متوسط فترة
السداد

معدل دوران
الذمم الدائنة

متوسط فترة 
التحصيل

معدل دوران 
الذمم المدينة 

متوسط فترة
التخزين

معدل دوران
المخزون 
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نسب النشاط.  B

معدل دوران المخزون1.
اله خالل واستبدويستخدم معدل دوران المخزون لمعرفة عدد مرات قيام الشركة ببيع المخزون

فترة معينة 

تحسب كما يلي

2(/رصيد مخزون نهاية المدة+ رصيد مخزون اول المدة = )متوسط المخزون 

ضاعة في يقيس هذا المعدل السرعة التي يتم بها تحويل المخزون الى مبيعات أو مدى قدرة الب

.  المخزون على توليد المبيعات

=                                             معدل دوران المخزون  
تكلفة المبيعات 

متوسط المخزون

كلما ارتفع هذا المعدل 

جيد ألنه يدل على مركز سيولة جيد للشركة : بالنسبة للمقرضين

جيد النه يدل على تحسين كفاءة ادارة المخزون :  بالنسبة لإلدارة

تعطيل موارد الشركة خصوصاً، لهذا المخزون تكلفة احتفاظ معدل دوران منخفض يدل 

امكانية حدوث تلف للمخزون 
معدل دوران مخزون

بنذر باحتمال نفاذ المخزون و تعطيل االنتاج مرتفع بشكل كبير 
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نسب النشاط.  B

معدل دوران المخزون1.

مثال •

589=2(/578+600: )متوسط المخزون•

مرة7=4176/589: 2010معدل دوران المخزون للعام•

7أي أن الشركة قامت ببيع المخزون واستبداله بمعدل )•

(مرات في السنة
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نسب النشاط.  B

متوسط فترة التخزين. 2
ه ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريف

هلكلما قصرت هذه المدة كلما كانت درجة السيولة اكبر و عمليات بيع المخزون اس

ركة و يدل قصر المدة باأليام لهذه النسبة على كفاءة استخدام الموارد من قبل الش

.  خاصة المستثمرة منها بالمخزون

:  تحسب كما يلي

.يوم51=360/7: 2010متوسط فترة التخزين لعام : مثال

= متوسط فترة التخزين 
360

معدل دوران المخزون
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نسب النشاط.  B
معدل دوران الذمم المدينة. 3

وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العمالء فى المنشأة 

زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأةوكلما

لى كفاءة ا و كذلك عوتستخدم هذه النسبة كمؤشر للحكم على كفاءة الشركة في تحصيل ديونه

.   االموال المستثمرة فيها

:تحسب النسبة كما يلي

2(/الذمم المدينة آخر المدة+ الذمم المدينة في بداية المدة =)متوسط الذمم المدينة 

868=2(/1006+730=)متوسط الذمم المدينة : مثال

مرة 7.1=6148/868= 2010معدل دوران الذمم المدينة لعام 

= معدل دوران الذمم المدينة
االجلةصافي المبيعات

متوسط الذمم المدينة

ارتفاع هذا المعدل بشكل كبير 

انخفاض هذا المعدل بشكل كبير 

تعني وجود تشدد كبير في سياسة االئتمان 
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نسب النشاط.  B

متوسط فترة التحصيل. 4

معدل دوران الذمم المدينة÷ 360= متوسط فترة التحصيل 
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين 

يوم 51=360/7.1:متوسط فترة التحصيل : مثال

طول هذه الفترة 
مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة 

كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص االستفادة من استثمار 

هذه األموال المجمدة لدى العمالء

تؤدي الى درجة سيولة  في الذمم المدينة اعلى قصر هذه المدة 

نستطيع الحكم على كفاءة الشركة في تحصيل ديونها و ادارة الذمم المدينة 
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نسب النشاط.  B

معدل دوران الذمم الدائنة. 5
:  تقاس كما يلي

رصيد الذمم الدائنة متوسط ÷ المبيعاتتكلفة = الذمم الدائنةمعدل دوران ا

ر الذمم الدائنة آخ+الذمم الدائنة في بداية المدة )= متوسط رصيد الذمم الدائنة

2(/المدة

بان ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع األخذ فى الحس

يادة اختالف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة ز

معدل دوران المدينين عن الدائنين

مرة 6.4(=2(/764+540/))4176=معدل دوران الذمم الدائنة : مثال
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نسب النشاط.  B

متوسط فترة السداد . 6
:تقاس كما يلي 

معدل دوران الذمم الدائنه÷ 360= متوسط فترة السداد 
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين 

ال يظهر طول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم باالتفاق مع الموردين أنفسهم و

الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد

. يوم56=360/6.4= مثال متوسط فترة السداد 
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نسب النشاط.  B

طول الفترة التشغيلية . 7

ترة متوسط ف+ نيخزتمتوسط فترة ال= طول الفترة التشغيلية 

متوسط فترة السداد–التحصيل
السلعيمخزوناللببيع(األيامعدد)المحددةالفترةبأنهاالتشغيليةالفترةتعريفويمكن•

نحصليةالتشغيلالفترةطولمنالسدادفترةمتوسطبطرحوالمدينةالذمموتحصيل

إلىبحاجةهافيالشركةتكونالتياأليامعددعنتعبروالتيللشركةالنقديةالدورةعلى

.التشغيليةبأعمالهاللقيامنقد

عمالهاأإدارةفيالمنشأةكفاءةعلىذلكدلكلماأقصرالتشغيليةالفترةكانتكلما•

والنقديةالتشغيلية

يوم46=56-51+51= طول الفترة التشغيلية: مثال
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قائمة الدخل

2010 2009 البيان 
6148 5134 المبيعات 

4176 3422 ناقص: تكلفة المبيعات 

1972 1712 مجمل الربح

ناقص: المصاريف التشغيلية
270 286 مصاريف البيع 

388 374 مصاريف ادارية عمومية 

478 446 مصاريف اهتالك 

1136 1106 مجموع المصاريف التشغيلية
836 606 هامش الربح التشغيلي 

186 182 ناقص: مصاريف الفوائد
650 424 صافي الربح قبل الضريبة 

188 128 ناقص: الضريبة معدل %29 

462 296 صافي الربح بعد الضريبة 
20 20 ناقص: توزيعات ارباح االسهم الممتازة 

442 276 صافي الربح لحملة االسهم العادية 

196 122 توزيعات ارباح االسهم العادية 

246 154 االرباح المحتجزة 

قائمة الدخل للعام 2010-2009
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:قائمة المركز المالي

2010 2009 البيان  2010 2009 البيان 

االلتزامات و حقوق الملكية  االصول 

االلتزامات المتداولة االصول المتداولة 
764 540 ذمم دائنة  726 576 النقدية 

158 198 اوراق الدفع  136 102 االوراق المالية 

318 228 مستحقات  1006 730 الذمم المدينة

578 600 المخزون

1240 966 مجموع االلتزامات المتداولة  2446 2008 مجموع االصول المتداولة 

2046 1934 قروض طويلة االجل  اجمالي االصول الثابنة بالكلفة 

3286 2900 مجموع االلتزامات  4144 3806 االراضي و المباني 

حقوق الملكية  3732 3386 اآلالت و المعدات 

400 400 اسهم ممتازة  716 632 االثاث 

382 380 اسهم عادية  550 632 السيارات

856 836 عالوة اصدار االسهم العادية  196 192 اصول ثابتة اخرى

2270 2024 االرباح المحتجزة  9338 8644 مجموع االصول الثابتة 

3908 3640 مجموع حقوق الملكية  4590 4112 ناقص: االهتالك المتراكم 

4748 4532 صافي االصول الثابتة 

7194 6540 مجموع االلتزامات و حقوق الملكية 7194 6540 مجموع االصول 

قائمة المركز المالي 
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نسب المديونية او نسب الرفع .  C
.

يهتم  المقرضون بقدرة الشركة على سداد ديونها و دفع الفوائد في 

تاريخ استحقاقها 

قدرة الشركة على سداد ديونها و دفع الفوائد في 

تاريخ استحقاقها يلعب دوراً مهماً في تحديد سعر الفائدة  

الذي يتالءم مع مستوى محدد من المخاطرة  من قبل المقرضين 

لقياس المدى التي استخدمت فيه الشركة أموال الغير لتمويل اصولها( المديونية)يستخدم المحللون نسب الرفع 

و استخدام الدين ضمن الهيكل المالي للشركة يسمى بالرفع المالي  

من اجل تحسين العوائد المتحققة لمالكي الشركة ( فوائد)هو استخدام اموال الغير بتكلفة ثابتة : الرفع المالي
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نسب المديونية او نسب الرفع .  C

نسب المديونية 
او نسب الرفع

نسبة عدد مرات 
تغطية الفوائد 

نسبة الديون 
طويلة االجل 

الى حقوق الملكية 

نسبة اجمالي
الديون الى 

حقوق الملكية  

نسبة الديون 
طويلة االجل الى
مجموع االصول 

نسبة اجمالي
الديون الى 

اجمالي االصول 
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نسب المديونية او نسب الرفع .  C

نسبة اجمالي الديون الى اجمالي االصول1.

تقاس من خالل قسمة اجمالي الديون على اجمالي االصول

تقيس هذه النسبة درجة اعتماد الشركة على اموال الغير لتمويل اصولها 

%  44=6540/ 2900= 2009نسبة اجمال الديون الى اجمال االصول لعام 

                                                                                               =

االلتزامات المتداولة + االلتزامات طويلة االجل 

مجموع االصول 

كلما ارتفعت هذه النسبة
زادت المخاطر التمويلية و مخاطر عدم السداد 

أو قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها

دل ذلك على ان اصحاب الشركة وضعوا اموال أكثرت هذه النسبه ضكلما انخف

لتمويل اصول الشركة 
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نسب المديونية او نسب الرفع .  C

نسبة الديون طويلة االجل الى مجموع االصول . 2
لبسط تختلف هذه النسبة عن سابقتها في انها تستبعد االلتزامات المتداولة من ا

ألنها ال تعتبر مصدر من مصادر التمويل طويلة االجل 

%29=1934/6540= 2009نسبة الديون طويلة االجل الى اجمالى االصول 

%28=2046/7194= 2010نسبة الديون طويلة االجل الى اجمالى االصول 

                                                                                               =
االلتزامات طويلة االجل 

مجموع االصول
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نسب المديونية او نسب الرفع .  C

نسبة اجمالي الديون الى حقوق الملكية. 3

ارنة تبين هذه النسبة درجة اعتماد الشركة على اموال الغير في تمويل اصولها مق

بأموال الملكية

                                                                                      =
مجموع الديون 

حقوق الملكية 

ارتفاع هذه النسبة
يعني زيادة اعتماد الشركة على اموال الغير 

زيادة المخاطر التمويلية و مخاطر عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها في 

االجل الطويل

انخفاض هذه النسبة
يعني سيولة اكثر 

مخاطر تمويل اقل 

سيولة اكبر تعني انخفاض االرباح المتوقعة للشركة 

%79=2900/3640= 2009نسبة اجمالي الديون الى حقوق الملكية لعام 
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نسب المديونية او نسب الرفع .  C

نسبة الديون طويلة االجل الى حقوق الملكية. 4

تستبعد هنا االلتزامات المتداولة من اجمالي الديون 

=  2009نسبة  الديون طويلة االجل الى حقوق الملكية لعام 

1934/3640=53%

%52=2046/3908=2010نسبة  الديون طويلة االجل الى حقوق الملكية لعام 

                                                                                               =
الديون طويلة االجل 

حقوق الملكية 
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نسب المديونية او نسب الرفع .  C

نسبة عدد مرات تغطية الديون. 5
(  ائداقساط و فو)تستخدم هذه النسبة لقياس مدى قدرة الشركة على خدمة ديونها 

تها تبين الى أي مدى يمكن لألرباح في الشركة أن تنخفض و ال يزال باستطاع

.خدمة ديونها

                                                                      =
صافي الربح قبل الفوائد 

الفوائد المستحقة 

مؤشر ايجابي يدل على زيادة قدرة الشركة على دفع مصروفات الفوائد زيادة هذه النسبة 

من االرباح المحققة

استقرار هذه النسبة 

لفترات متتالية 
يمكن الشركة من الحصول على االموال الالزمة بسهولة و بفائدة اقل 

3.33=606/182= 2009نسبة عدد مرات تغطية الفوائد لعام 
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قائمة الدخل

2010 2009 البيان 
6148 5134 المبيعات 

4176 3422 ناقص: تكلفة المبيعات 

1972 1712 مجمل الربح

ناقص: المصاريف التشغيلية
270 286 مصاريف البيع 

388 374 مصاريف ادارية عمومية 

478 446 مصاريف اهتالك 

1136 1106 مجموع المصاريف التشغيلية
836 606 هامش الربح التشغيلي 

186 182 ناقص: مصاريف الفوائد
650 424 صافي الربح قبل الضريبة 

188 128 ناقص: الضريبة معدل %29 

462 296 صافي الربح بعد الضريبة 
20 20 ناقص: توزيعات ارباح االسهم الممتازة 

442 276 صافي الربح لحملة االسهم العادية 

196 122 توزيعات ارباح االسهم العادية 

246 154 االرباح المحتجزة 

قائمة الدخل للعام 2010-2009
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:قائمة المركز المالي

2010 2009 البيان  2010 2009 البيان 

االلتزامات و حقوق الملكية  االصول 

االلتزامات المتداولة االصول المتداولة 
764 540 ذمم دائنة  726 576 النقدية 

158 198 اوراق الدفع  136 102 االوراق المالية 

318 228 مستحقات  1006 730 الذمم المدينة

578 600 المخزون

1240 966 مجموع االلتزامات المتداولة  2446 2008 مجموع االصول المتداولة 

2046 1934 قروض طويلة االجل  اجمالي االصول الثابنة بالكلفة 

3286 2900 مجموع االلتزامات  4144 3806 االراضي و المباني 

حقوق الملكية  3732 3386 اآلالت و المعدات 

400 400 اسهم ممتازة  716 632 االثاث 

382 380 اسهم عادية  550 632 السيارات

856 836 عالوة اصدار االسهم العادية  196 192 اصول ثابتة اخرى

2270 2024 االرباح المحتجزة  9338 8644 مجموع االصول الثابتة 

3908 3640 مجموع حقوق الملكية  4590 4112 ناقص: االهتالك المتراكم 

4748 4532 صافي االصول الثابتة 

7194 6540 مجموع االلتزامات و حقوق الملكية 7194 6540 مجموع االصول 

قائمة المركز المالي 
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نسب الربحية. D

عاتها تعكس نسب الربحية االداء الكلي للشركة حيث تفحص قدرة الشركة على توليد االرباح من مبي

التمويلية تعتبر من المقاييس الهامة لقياس فعالية سياسات ادارة الشركة االستثمارية و التشغيلية و

نسب الربحية 

القوة 
االيرادية 

معدل العائد 
على االستثمار 

معدل العائد 
على حقوق 

الملكية 

معدل العائد 
على االصول 

هامش الربح 
الصافي 

هامش الربح
قبل الضرائب 

هامش الربح 
قبل الفوائد 
و الضرائب 

هامش الربح 
االجمالي 
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نسب الربحية. D

هامش الربح االجمالي 1.
تبين هذه النسبة العالقة بين المبيعات و تكلفة هذه المبيعات 

=                                                    هامش الربح االجمالي 
اجمالي الر بح 

المبيعات

%33.35=1712/5134= 2009هامش  الربح االجمالي 

%32=1972/6148=2010هامش الربح الجمالي 
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نسب الربحية. D

هامش الربح قبل الفوائد و الضرائب. 2
مبيعات س من ال. يقيس حجم االرباح التشغيلية قبل الفوائد و الضرائب عن كل ل

%11.8=606/5134: 2009هامش الربح قبل الضرائب و الفوائد 

%  13.6=836/6148: 2010هامش الربح قبل الضرائب و الفوائد 

=                                                         هامش الربح قبل الفوائد و الضرائب
صافي الربح قبل الفوائد و الضرائب 

المبيعات 
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نسب الربحية. D

هامش الربح قبل الضريبة. 3
مبيعات من الس .يقيس حجم االرباح التشغيلية قبل الضرائب عن كل ل

%8.25=424/5134: 2009هامش الربح قبل الضرائب 

%10.75=650/6148: 2010هامش الربح قبل الضرائب 

=                                                         هامش الربح قبل الضرائب

صافي الربح قبل الضرائب 

المبيعات 

4/5/2020 Dr Nawar Hashem 70



نسب الربحية. D

هامش الربح الصافي . 4
ت مبيعاالمنس.يقيس حجم االرباح بعد الفوائد و الضرائب الناتجة عن كل ل

%5.84=296/5134: 2009هامش الربح الصافي 

%  7.51=462/6148: 2010هامش الربح الصافي 

=                                                         هامش الربح الصافي

الربح الصافي بعد الضريبة و الفوائد 

المبيعات
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نسب الربحية. D

معدل العائد على االستثمار. 5

باح يقيس العالقة بين االرباح و االستثمارات المطلوبة لتوليد هذه االر

معدل العائد على 
االستثمار 

معدل العائد على
حقوق الملكية 

معدل العائد على 
االصول 
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نسب الربحية. D

معدل العائد على االصول . ا
توليد مدى قدرة االصول على)تقيس العالقة بين الربح التشغيلي و حجم االصول 

كس و ذلك يع( االرباح بغض النظر عن الطريقة التي تتم بها تمويل االصول 
كفاءة االنشطة االستثمارية و ليس االنشطة التمويلية 

ربح عند حساب معدل العائد على االصول يتم اعادة مصروف الفوائد الى صافي ال
اد اثرها الستبعاد اثر االنشطة التمويلية و يتم اضافة هذه الفوائد بعد استبع

الضريبي 

(2(/7194+6540%((/))29-1)186+462: )2010صول معدل العائد على األ

=8.7%

معدل العائد على االستثمار . 5

=                                                                                      معدل العائد على االصول 

( معدل الضريبة-1)الفوائد + صافي الربح بعد الضرائب 

( 2(/اصول اخر المدة +اصول اول المدة ))متوسط االصول 
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نسب الربحية. D

معدل العائد على حقوق الملكية . ب
س مستثمرة من قبل حملة االسهم العادية .يقيس العائد على كل ل

يأخذ هذا المقياس اثر االنشطة التمويلية و االستثمارية 

كية عندما ال يكون هناك ديون في هيكل رأس المال فأن معدل العائد على حقوق المل

معدل العائد على االصول = 

معدل العائد على االستثمار  . 5

=                                                                                معدل العائد على حقوق الملكية
صافي الربح المتاح لحملة االسهم العادية 

متوسط حقوق المساهمين العاديين  

االرباح المحتجزة + عالوة اصدار االسهم العادية+ االسهم العادية= حقوق المساهمين العاديين

قيمة االسهم الممتازة  –او اجمالي حقوق المساهمين 
2/حقوق المساهمين العاديين اخر المدة + حقوق المساهمين العاديين اول المدة= متوسط حقوق المساهمين العاديين

2010ة لعام معدل  العائد على حقوق الملكي
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نسب الربحية. D
القوة االيرادية . 6

ي و هالملموسة تقيس مدى قدرة الشركة على تحقيق االرباح من اصولها العاملة 

,مصاريف التأسيس, براءة االختراع, شهرة الشركة ) اصول الشركة ما عدا 

(  العالمة التجارية

%9.26=606/6540: 2009القوة االيرادية لعام 

%11.62=836/7194: 2010القوة االيرادية لعام 

=                                                                                القوة االيرادية 
صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد و الضرائب 

صافي االصول الملموسة 
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نسب السوق .  E
سواق يعد تحليل االسهم من االدوات الهامة التخاذ قرارات االستثمار بالنسبة للمستثمرين في اال

المالية 

ستثمار يهدف تحليل االسهم الى توفير معلومات تساعد المستثمر في االسهم على اتخاذ قرارات اال

: مثل 

ائدة ما عالقة ذلك بعوامل اقتصادية مثل تغير سعر الف, ما هو االتجاه المتوقع لحركة سعر السهم –

ما التوقيت المالئم لشراء و بيع االوراق المالية  و ما هو السعر المناسب في كل حالة –

لعائد ما العائد المتوقع على االستثمار في االسهم و ما هي المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس ا–

مرين تعتبر نسب القيمة السوقية لألسهم ذات اهمية خاصة بالنسبة لحملة االسهم و المستث•

توقعة الراغبين باالستثمار في االسهم الذين يهمهم معرفة تأثير اداء الشركة على العوائد الم

على استثماراتهم في االسهم 

ة لثروة و هذه النسب مهمة بالنسبة للمدير المالي للشركة الذي يسعى لتعظيم القيمة السوقي•

اصحاب المشروع 

: من اهم هذه النسب•
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نسب السوق .  E

نسب
السوق 

القيمة

االقتصادية

المضافة 

القيمة 

السوقية

المضافة 

معدل 

دوران 

االسهم 

العادية 

ريع

السهم 

نسبة 

سعر

السهم 

الى 

ربحه 

نسبة 

االرباح 

المحتجزة 

نسبة 

حصص

االرباح 

الموزعة 

نصيب

السهم 

العادي

الواحد 

من 

االرباح 

القيمة 

السوقية 

للقيمة 

الدفترية 

للسهم 

القيمة 

الدفترية

للسهم 

العادي 
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نسب السوق .  E

القيمة الدفترية للسهم العادي 1.
تعبر هذه النسبة عن القيمة المحاسبية للسهم 

تعكس نصيب السهم العادي الواحد من حقوق المساهمين 

سوقية تعتبر مؤشر للحد االدنى الذي يجب أن تكون عليه قيمة السهم و ال تعكس القيمة ال

تعتبر هذه النسبة مهمة في حالة الشركات المزمع تصفيتها

8.52=3240/380: 2009القيمة الدفترية للسهم العادي عام 

9.18=3508/382: 2010القيمة الدفترية للسهم العادي عام 

مة السوقية للسهم يعند تقييم هذن النسبة يجب مقارنتها مع الق

=                                                                                              القيمة الدفترية للسهم العادي 
حقوق المساهمين العاديين 

عدد االسهم العادية 

(حصص االرباح المتراكمة على االسهم الممتازة+ االسهم الممتازة ) –اجمالي حقوق الملكية = حقوق المساهمين العاديين 
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نسب السوق .  E

القيمة السوقية للقيمة الدفترية للسهم. 2

يعبر سعر السهم في السوق عن القيمة السوقية للسهم 

=                                                                         القيمة السوقية  للقيمة الدفترية للسهم العادي 
القيمة السوقية للسهم العادي 

القيمة الدفترية للسهم العادي 

القيمة السوقية اكبر من القيمة الدفترية الشركة التي تحقق معدل  عائد عالي  على اصولها أو على حقوق الملكية 
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نسب السوق .  E

الواحد من االرباح المحققة العادي نصيب السهم . 3
مقياس عام للكفاءة يعبر عن مقدار ما سيناله حامل السهم العادي من ارباح بعد اقتطاع

نصيب االسهم الممتازة من صافي الربح بعد الفوائد و الضرائب 

0.72=276/380: 2009نصيب السهم العادي من االرباح المحققة عام 

1.15=442/382: 2010نصيب السهم العادي من االرباح المحققة عام 

=                                                                         نصيب السهم الواحد من االرباح المحققة 

ارباح االسهم الممتازة–صافي الربح بعد الضريبة و الفائدة 

عدد االسهم العادية 

كلما ارتفع نصيب السهم العادي من االرباح المحققة كلما دل ذلك على زيادة كفاءة الشركة الن ارتفاعه يؤثر ايجاباً على

سعر السهم  في السوق 
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نسب السوق .  E

نسبة حصص االرباح الموزعة . 4

=                                                                                       نسبة حصص االرباح الموزعة  

نصيب السهم العادي الواحد من االرباح الموزعة 

نصيب السهم العادي الواحد من االرباح المحققة

كانت الشركة تتصف بمعدالت نمو عالية و مستمرة فتدني هذه النسبة يعني تكون هذه النسبة متدنية اذا 

أن الشركة تحتفظ بالجزء االكبر من االرباح لتمويل النمو الداخلي 

0.32= 122/380= 2009نصيب السهم العادي من االرباح الموزعة لعام 

0.51=196/382= 2010نصيب السهم العادي من االرباح الموزعة لعام 

%44=0.32/0.72: 2009نسبة  حصص االرباح الموزعة  

%44=1. 0.5/1.15: 2010نسبة  حصص االرباح الموزعة  
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نسب السوق .  E

نسبة االرباح المحتجزة . 5

نسبة حصص االرباح الموزعة –1= حتجزةنسبة االرباح الم

56%=.0.44-1: 2009حتجزةنسبة االرباح الم
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الخامسالتمرين

ليراتبالالقيمة]الشركاتإحدىسجالتمناآلتيةالمعلوماتلكظهرت

..[السورية

مصروفات،٢٠,٠٠٠سلعيمخزون،٣٠,٠٠٠القبضأوراق،٢٠,٠٠٠النقدية

األجلقصيرقرض،٢٠,٠٠٠دفعأوراق،٣٠,٠٠٠دائنين،٣٠,٠٠٠مقدمة

ديونمخصص،٤٠,٠٠٠نقديةمبيعات،٩٠,٠٠٠آجلةمبيعات،٣٠,٠٠٠

..٤٢,٠٠٠مدينون،٣,٠٠٠فيهامشكوك

:اآلتيحسابوالمطلوب

العاملالمالرأس-١

التداولنسبة-٢

السريعةالسيولةنسبة-٣

المدينيندورانمعدل-٤

التحصيلفترةمتوسط-٥
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حل التمرين الخامس
حساب رأس المال العامل-1

مجموع األصول 

المتداولة 

مجموع الخصوم المتداولة -= رأسمال العامل 

(قرض قصير األجل + د .أ+ دائنون )-(المخصص-المدينون+)مقدمة .م+ المخزون +ق .أ+ النقدية )=

=(20,000 +30,000+20,000 +30,000(+42,000-3,000)-(30,000 +20,000 +30,000)

=

139,000
ليرة59,000= 80,000-

نسبة التداولحساب -2

األصول المتداولة  الخصوم المتداولة ÷ = تداولنسبة ال

% 174% = 100×مرة   أو 1.74= 80,000÷ 139,000

محسوبة من قبل
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حل التمرين الخامس
نسبة السيولة السريعة -3

(  مقدمة.م+ المخزون)–األصول المتداولة ) مجموع الخصوم ÷  =نسبة السيولة السريعة 

المتداولة 

حساب معدل دوران المدينين-4

90,000 = ÷(42,000-3,000)

لم يذكر التمرين 

المدينين أول و آخر 

رة إذا يؤخذ رصيد تالف

=المدينين بالصافي 

المخصص-المدينين

=(139,000– (20,000 +30,000  )  ÷80,000

% 111%  = 100× مرة   أو 1.11= 

صافي المبيعات اآلجلة  متوسط المدينين÷= معدل دوران المدينين 

مرة 2.30= 

أي أن عدد مرات تحصيل المنشأة لديونها في السنة هي 

ثالثون من المائة ومرتين 
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حل التمرين الخامس
متوسط عدد األيام التي تظل فيها الديون قائمة -5

=

= فترة التحصيلمتوسط 

معدل دوران المدينيين/ يوم360

يوم156.52= 360/2.30

ونصف لتحصيل ديونها156أي أن الشركة تحتاج الى ما يقارب الى 
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السادسالتمرين

وآخر،ليرةر١٠,٠٠٠الفترةأولالسلعيوالمخزون،ليرة٦٠,٠٠٠المبيعاتتكلفةكانتإذا

.ليرةر٢٠,٠٠٠الفترة

:المطلوب

المخزوندورانمعدل-١

التخزينفترةمتوسط-٢

60,000= ÷((10,000+20,000) ÷2)

المبيعات . ت مخزونمعدل دوران ال

 =

متوسط المخزون السلعي÷ 

مرات 4= 

مرات4أي أن عدد المرات التي تحول فيها المخزون السلعي إلى مبيعات خالل السنة هي 

= متوسط المخزون 

+  مخزون أول المدة )

( مخزون آخر المدة

÷2

4 /يوم360=

(معدل دوران المخزون) /يوم360= فترة التخزينمتوسط 

يوم90=

يوم120فيها المخزون قائما بالمخازن هو يىظلأي أن عدد األيام التي 

الحل 
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الثامنالتمرين

لشركةالمقارنةالميزانيةأمامك

2011،2012عاميعنلريما

:التاليةالمعلوماتلديكتوفرتفإذا

.نقديةمبيعاتليرة٣٠,٠٠٠منهاليرة٦٣٠,٠٠٠بلغتقد2012عامعنالمبيعاتإجمالي-١

.ليرة2012٥٠,٠٠٠لعاماآلجلةالمبيعاتومسموحاتمردوداتبلغت-٢

.ليرة2012٤١٢,٥٠٠عامعنالمبيعاتتكلفةبلغت–٣

2012عامعنالتاليةالمؤشراتحساب:المطلوب

المدينيندورانمعدل-٤السريعةالسيولةنسبة-٣التداولنسبة-٢العاملالمالرأس-١

المخزوندورانمعدل-٥

20122011بيان

٥٠,٠٠٠٧٥,٠٠٠بنك

١٦٢,٥٠٠١٥٠,٠٠٠مدينون

١٥٠,٠٠٠١٢٥,٠٠٠مخزون

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠سيارات

٣٠٠,٠٠٠٢٥٠,٠٠٠مباني

٨٦٢,٥٠٠٨٠٠,٠٠٠مجموع األصول

١٢٥,٠٠٠١٥٠,٠٠٠دائنون

٢٥٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠قروض طويلة األجل

٣٥٠,٠٠٠٣٥٠,٠٠٠رأس المال

١٣٧,٥٠٠١٠٠,٠٠٠احتياطيات

٨٦٢,٥٠٠٨٠٠,٠٠٠مجموع الخصوم وحقوق الملكية
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حل التمرين الثامن
حساب رأس المال العامل-1

مجموع األصول 

المتداولة 
مجموع الخصوم المتداولة -= رأسمال العامل 

دائنون -(مخزون + صافي المدينين + نقدية) =

=(50,000 +162,500+150,000)-125,000

ليرة237,500= 

( أو النسبة الجارية أو نسبة السيولة)حساب نسبة التداول -2

األصول المتداولة  الخصوم المتداولة ÷ = نسبة التداول  

% 290% = 100×مرة   أو 2.9= 125000÷ 362,500

اليوجدبما أنه 

فيها .م.دمخصص 

نأخذ برقم المدنين 

كما هو

نسبة السيولة السريعة-3

(  مقدمة.م+ المخزون)–األصول المتداولة ) مجموع الخصوم ÷  =نسبة السيولة السريعة 

المتداولة 
125,000÷  (  صفر  + 150,000) –362,500)=

% 170%  = 100× مرة   أو 1.7= 
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حل التمرين الثامن

حساب معدل دوران المدينين-4

صافي المبيعات اآلجلة   متوسط المدينين÷ = معدل دوران المدينين 

إجمالي المبيعات  • المبيعات النقدية-= المبيعات اآلجلة 

 =630,000-30,000 =600,000

المبيعات اآلجلة صافي المبيعات اآلجلة •

 =
(الخصم المسموح به+ مردودات و مسموحات المبيعات )-

 =6 صفر + 50,000) -00,000

 )

 =550,000

صافي المبيعات اآلجلة 

متوسط المدينين

مدينون أول المدة ) • 2/ (مدينون آخر المدة + = متوسط المدينون 

(150,000 +162,500) /2 =156,250

550,000  معدل دوران المدينين

 =

مرة3.52= 156,250÷ 
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412,500  = ÷((125,000+150,000) ÷2)

البضاعة . ت

المباعة 

معدل دوران المخزون 

 =

متوسط المخزون السلعي÷ 

مرات 3= 

حل التمرين الثامن

معدل دوران المخزون -5
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التمرين التاسع

.استكمال البيانات الناقصة بالجدول السابق: المطلوب

المبيعاتالسنة
.  ت

المبيعات

مخزون أول 

الفترة
المشتريات

مخزون آخر 

المدة

متوسط عمر

المخزون

معدل دوران 

المخزون

201130000004500001375000

20123750003500001875000400000
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حل التمرين التاسع

مخزون أول المدة   تكلفة المبيعات

 =

المشتريات+ 

450,000 • 1,375,000+ = 2011المبيعات . ت

مخزون آخر المدة -

المبيعات. تالمبيعاتالسنة
مخزون 

ةأول الفتر
المشتريات

مخزون آخر 

المدة

معدل دوران 

المخزون

201130000004500001375000

201237500003500001875000400000

استكمال البيانات الناقصة بالجدول : المطلوب

-350,000

 2011مخزون آخر المدة لسنة 

   =

350,000= 2012مخزون أول المدة لسنة 

350,000 1,475.000

 =1,475,000

350,000 • 1,825,000= 400,000-1,875,000+ = 2012المبيعات . ت

1,825.000
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حل التمرين التاسع

المبيعات. تالمبيعاتالسنة
مخزون أول 

الفترة
المشتريات

مخزون آخر 

المدة

معدل دوران 

المخزون

201130000004500001375000

201237500003500001875000400000

استكمال البيانات الناقصة بالجدول : المطلوب

350,000 1,475.000

1,825.000

المبيعات . ت  متوسط المخزون ÷ = معدل دوران المخزون  

1,475,000 • 2÷ ( 350,000+ 450,000) )÷ = 2011عن عام 

 )
مرة3.68= 

1,825,000 • ÷  (350,000+ 400,000) )÷ = 2012عن عام 

2 )
مرة4.9= 

3.68

4.9
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العاشرالتمرين

القيم)الشركاتإحدىدفاترمنالمستخرجةالبياناتبعضيليفيما

:(السوريةلليرةبا

–٢٠,٠٠٠سلعيمخزون–٢٠,٠٠٠قبضأوراق–٣٠,٠٠٠مدينون

–١١٠,٠٠٠ومعداتسيارات–٤٠,٠٠٠مباني–٥٠,٠٠٠أراضي

–٥٠,٠٠٠مصرفيقرض–٢٠,٠٠٠دفعأوراق–٣٠,٠٠٠دائنون

٢٠,٠٠٠محتجزةأرباح–٥٠,٠٠٠احتياطيات–١٠٠,٠٠٠المالرأس

:التاليةالنسباحتساب:والمطلوب

ديونهامجموعإلىالمنشأةأصولمجموعنسبة-أ

ديونهامجموعإلىالمالكحقوقمجموعنسبة-ب
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العاش  التمرينحل

مجموع األصول  مجموع الخصوم÷ = نسبة مجموع األصول إلى مجموع الديون 

% 270مرة   أو 2.7= سهم100,000÷ 270,000= 

مجموع حقوق 

المالك 

 مجموع الخصوم÷ = نسبة مجموع حقوق المالك إلى مجموع الديون 

حساب نسبة مجموع أصول المنشأة إلى مجموع ديونها-1

حساب مجموع حقوق المالك إلى مجموع ديونها  -2

%170مرة   أو 1.7= 100,000÷ 170,000= 

األصول المتداولة   مجموع ÷ = الوزن النسبي لألصول المتداولة 

األصول 

حساب الوزن النسبي لألصول المتداولة-3

( =30,000 +20,000+20,000 ) =26%  ÷270,000

 ×100

 ×100
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ستتالم بلغتتق قيمتتة المبيعتتات الستتنوية لشتتركة ال-13

142800: علتى التتتالي2010و 2009عامي في 

فإذا علمق أّن سنة األساس . س.ل156800س، .ل

، فتإّن النستبة 2010وسنة المقارنة هتي 2009هي 

المقارنة التي نمق بها المبيعات بين سنتي األساس و

ُ أداة التحليل األفقيباستخدام  :هي تقريبا

.A18.137%

.B9.803%

.C7.589%

.D8.554%

ر لتتديا المعلومتتات الماليتتة التاليتتة الظتتاهرة فتتي دفتتات-14

س، .ل500000األصتتتتول المتداولتتتتة : إحتتتتدى الشتتتتركات

س، بالتتتالي فتتإّن قيمتتة .ل400000اإللتزامتتات المتداولتتة 

صتتتافي رأس المتتتال العامتتتل و نستتتبة التتتتداول همتتتا علتتتى 

:التوالي

.A10000مرة1.25س،.ل

.B1.25،س.ل10000مرة

.C0.8،س.ل10000مرة

.D10000مرة0.8س،.ل

مةقياأليهملشركةالمبيعاتصافيقيمةبلغق-15

%75فتساويالمباعةالبضاعةتكلفةأماس.ل250000

متوسطقيمةبلغقكماالمبيعات،صافيقيمةمن

المخزونيبقىوسطيايومفكمس،.ل22250المخزون

:تصريفهقبلالشركةمخازنفي

.A42.72يوم

.B32.039يوم

.C68.29يوم

.D60.37يوم

قدتالشركاإلحدىالتحصيلفترةمتوسط:أن  علمقإذا-16

:هوالمدينةالذممدورانمعدلفإنّ بالتالييوم،30بلغ

.A8مرة

.B10مرة

.C12مرة

.Dذلاغير
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إحدىعنالتاليةالبياناتلدياتوافرتإذا-17

مليون50والضريبةالفائدةقبلاألرباح:الشركات

الضريبةنسبةمليون،10المدفوعةالفوائدس،.ل

المدةوآخرأولبيناألصولإجماليمتوسط،40%

:هواألصولعلىالعائدمعدلفإن،مليون500

.A4%

.B5%

.C6%

.Dذلاغير

س،.ل850000السالملشركةالمبيعاتقيمةبلغق-18

والمصاريفس.ل650000المبيعاتتكلفةبلغقكما

الضريبةنسبةأنعلمقفإذاس،.ل40000التشغيلية

أنّ وس.لمليون3األصولإجماليومتوسط10%

المساهمينحقوقمن(%100)كلي ا  تُمّولالشركة

:هويةالملكحقوقعلىالعائدمعدلإن  بالتاليالعاديين،

.A3.5%

.B4.8%

.C6.5%

.Dذلاغير

قدالشركاتإلحدىالمبيعاتتكلفةأنعلمقإذا-19

أولفيالسلعيالمخزونوقيمةس.ل60000بلغق

س،.ل20000الفترةآخرفيوس،.ل10000الفترة

:يساويالمخزندورانمعدلفإنّ 

.A3مّرة

.B4مّرة

.C5مّرة

.Dذلاغير

إلحدىالفوائدقبلالربحصافيأنّ علمقإذا-20

الفوائدقيمةوكانقس،.ل126600بلغقدالشركات

مراتعددنسبةفإنّ بالتاليس،.ل42200المستحقة

:هي(الديونأو)الفوائدتغطية

.A2مرة

.B3مرة

.C4مرة

.Dذلاغير
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