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Abstract 

 

 

 

 

The financial analysis indications of the financial statements constitute the 

major tool to review the indications used to asses the company's performance 

and to measure its success to realize its objectives by the most appropriate 

utilization of the resources and potentials available thereto, and by using set of 

indications according to which we will be familiar with the reality of different 

aspects of the company's activities and its outcomes. Everyone is aware of the 

importance of the financial analysis which aims to analyze the financial 

statements of the client within certain period, and to use financial cash flow 

indications to assess the client capability to meet his short term liabilities, i.e. 

the cash amounts he owns or other assets which might be transferred to cash 

within very short period, as well as to use the cash flow indications to assess 

the insolvency risks resulted from the failure to repay the financial liabilities, 

and to study the possibility to link among cash flows indications and 

profitability indications to assess the clients' financial capabilities. Therefore, 

the study problem has emerged and concentrated on the extent of the cash flow 

indications and profitability indications sufficiency to assess the financial 

capabilities of the client, and whether linking among the cash flow and 

profitability indications would integrate the client's financial capabilities 

indications. The study has been divided into three chapters, as follows: 
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Chapter 1 

Financial Analysis Concept and Types 

 

Researcher discusses in this chapter the financial analysis concept and its 

importance and beneficiaries, and the tools, steps and fields of the financial 

analysis as the research provides the financial analysis definition in general and 

its importance as a tool of the financial control tools and its uses within the 

economical feasibility studies, considering it as a tool of the planning tools, and 

to make strategic decision especially for companies' merging, expansion and 

modernization. Further, many entities may benefit from the financial analysis, 

such as the institutions Department, institutions owners, present and potential 

investors, plant's creditors, banks and the public departments and control and 

taxes entities, studies and researches center, stocks market, financial markets, 

universities, institutes and insurance companies. Further, the financial analysis 

might be used for different purposes, such as the analysis of credits for 

borrowers and the financial analysis for investment as it focuses on assessing 

shares and stocks, and analyze merging and procurement in companies and 

analyze performance which focuses on assessing profitability and the firm 

capability to manage its assets and financial balance or those related to the cash 

flow and growth. Moreover, the financial analysis is considered one of the 

effective tools in the planning field used to establish the expected institution's 

performance by depending on the previous performance of the same institution. 

In this context, we can say that the financial analysis plays a unique role to 

assess the previous performance or the expected performance. The research 

provides the most significant standards of the financial analysis, such as the 

historical analysis which depends on historical financial indications for years 

and the industry standard. The internal analysis which aims to manage the 

institution on different administrative levels provides in terms of assessing the 

institution performance against the established plan and following up the 

execution of plans and determining the credit position and the cash flow degree 

and revenues affectivity and the future expectations, as it compares the 

financial information of the present year with previous years and the external 

analysis which aims to serve entities outside the institution and to realize its 

objective or to serve the entities interested in analysis, such as banking 

facilities institutions, banks, chamber of industry and commerce, external 

auditor, financial markets, experience houses and consultation offices. By this 

analysis is performed by external entities (outside the institution) as the 

institution provides the information required for such entities which would 

perform the analysis process and provide also to parties outside the institution. 

The financial analysis includes fields, such as, profitability, cash flows, 
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activities effectiveness, financing structure, production, manpower, social 

liability, and the most appropriate utilization of the available resources. We 

also provided the financial analysis tools, such as direction analysis which 

means to study the financial statements through many years (if information is 

available) in order to know the changes occurred on each item of the financial 

statement during the comparison period, and then to know the reasons which 

caused such changes, therefore, we would determine certain year as the basic 

year and then compare the subsequent years in order to define the differences, 

and what is called the horizontal analysis or the financial analyst would study 

the financial statements for certain period by showing the relation between 

certain item with other items, called the vertical analysis. On the other hand, by 

the analysis performed through the accounting rates, this tool would be used 

according to the assessment of the financial statements through its relation with 

each other in order to have indications on the institution position and to analyze 

the equality based on the relation among expenditures, revenues and the 

activities volume as this tool enables to conduct a study on the general impact 

of the volume level on income and activities which shows its impact clearly on 

the profits and to analyze the financial leverage. We provided the financial 

analysis steps as of obtaining the assignment letter and establishing the analysis 

objective through defining the time period and required information and to 

index the financial statement…. up to the financial analyst report. At the end of 

the chapter, we provided profitability and how to measure, as profitability is 

considered the most important objective of the owners and shareholders who 

assess the institution success in the most appropriate utilization of the available 

resources and financial investments so that this profitability will make their 

institution realize as high revenues as possible and with as less risks as 

possible. For this purpose, they will be interested to verify the institution 

profits by resorting to the financial analysis which gives a clear idea on the 

present and future position, and as we can measure profitability by profits rates 

which concentrate on the relationship between income statement particulars 

and the financial position statement numbers, such as: 

Rate of profits margin to sales, revenues rate on invested amounts, rate of 

revenues on total assets, rate of revenues to ownership rights, in addition to the 

rates related to the institution exchanged shares, with establishing the standard 

/33/ of the international accounting standards in order to define and show the 

share percentage from profits and this would improve the possibility to 

compare the performance among different institutions within the same period 

and among different accounting periods for the same institution. The standard 

focuses on calculating the share rate from the profits and in spite of the fact 

that the data of each share rate from profits has determinants due to different 
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accounting policies used to determine the profits, and therefore, the item 

determined by similar method would improve the financial disclosure process. 

As the financial data is an accounting system inputs, the financial statements 

are the outputs of this system, i.e. it is the final product of the accounting 

system in one hand, and practical inputs for the financial analysis process on 

the other hand.   
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Chapter 2 

Financial Analysis for Financial Statements 

 

Before starting the vertical and horizontal analysis for the financial statements 

in the research, we have to know the definition of the financial statements, 

therefore, the researcher would explain the main tiles of the financial 

statements, such as defining the financial statements, mentioning its objectives 

and principles of preparation, and then provide its basic types subject to the 

financial analysis, and the importance of each statement and the elements of 

each one of them, and how to index these elements within the statement 

according to the international accounting principles and standards which 

constitute the financial statements of the final product within the accounting 

system. It summarizes all the financial transactions made within the institution 

within the financial period. As the financial information is considered one of 

the most important sources that gives real picture on the institution through 

analyzing the financial statements prepared according to the acceptable 

accounting rules in general, the financial analyst may have many information 

on the institution operation nature, and its strength, capability and competence 

in management and ability to repay liabilities and expand investments. This 

chapter provides the financial analysis of the financial statements prepared 

according to the accounting principles and we have mentioned the most 

important principles, such as the principle of disclosure to serve the different 

objectives, the principle of measurement objectivity, the principle of 

measurability, the principle of caution and carefulness, the principle of 

comparability, the principle of realizability and the principle of relative 

importance as we discussed the income statement which is a report showing the 

amount of revenues and expenditures of the institution to calculate its net 

revenues or losses during certain accounting period. The importance of the 

income statement is obvious as it provides investments, shareholders and 

creditors with information which helps them to predict the amounts, times and 

the degrees of uncertainty associated with the cash flows in the future, and as 

these prediction help investors to know the revenues expected on their invested 

funds, and help the shareholders to know the amount of shares profitability. It 

also helps creditors to measure the institution profits capabilities during the 

period to cover interests payments during the same period. This is the essence 

of the financial analysis which uses income statement information to assess the 

institution previous performance, and then to define some future expected 

directions. In addition to that, this statement information is considered as an 

important tool for future planning and control process on the executed works 

by comparing the actual information include in this statement with the 
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estimated budget data or the standard rates. The income statement might be 

used by other parties, for example: clients may use the income statement to 

define the institution capabilities to provide the required commodities or 

services as well as for taxes to define the amount of taxes imposed on the 

institution, and therefore, the government may use the institutions income 

statements to define the taxes and economical policy and the financial position 

statement which is a statement includes the resources available for the 

institution (assets) and the financing sources for these resources (liabilities and 

ownership rights) at certain time. The importance of the financial position 

statement is proved as it is considered the main source for information to assess 

the institution cash movement, i.e. its capability to meet its short term 

liabilities, and as the cash flow is one of the necessary conditions to realize 

profits. Information included in the financial position statement, i.e. the income 

statement, helps to assess the management capabilities to use the available 

resources. Further, creditors and borrowers are interested in short term 

financial rates to estimate the institution capabilities to meet its present and due 

liabilities, and the ownership rights owner study the institution cash flow to 

estimate the possibility to continue or increase cash distributions or the 

potentials to expand investing their funds. The financial positions statement 

provides information on the nature and amount of investments in the institution 

assets and the institutions liabilities towards its creditors and the right of 

owners in institutions assets net, as it contributes in calculating the revenues 

rates and assess the institution capital structure and estimate cash flow degree. 

The cash flows statements, which is a statement explains the incoming and 

outgoing cash flows due on the institutions activities during the accounting 

period. The importance of the cash flows statement is proved as it constitutes 

with the income statement and the financial position statement an important 

and useful tools for financial analysis purposes to help assessing the past 

institution performance and predict the performance expected in the future.   

According to the decisions made by FASB, the information provided in the 

cash flows statement when used associated with the disclosure aspects and 

other financial statements (income, financial position) must help investors and 

creditors and others to do the following: 

1- Define the difference reasons between the income net and cash 

receivables and payables. 

2- State the institution capability to meet its obligations and distribute 

portion of the profits to shareholders. 

3- Assess the institution capabilities to generate net cash flows positively in 

the future. 
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4- Estimate the impacts resulted from each financing and investment 

transactions, whether cash or not, on the institution financial position. 

We have explained how to index the income statement and the financial 

position as well as the cash flows statement for financial analysis. At the 

end, the vertical analysis concept, uses and the concept and uses of the 

horizontal analysis.   
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Chapter 3 

Financial Analysis by using Financial Rates 

 

Financial rates are based for certain item of the financial statements items to 

another item, provided that to have certain and meaningful indication to the 

relationship between those two items, in order to benefit from the explanation 

of this relation to assess the institution financial performance. This financial 

rate can be expressed either as a percentage or for various times. The financial 

rates are considered as the most significant tools of the financial analysis in 

terms of fame and use upon analyzing the financial information of certain 

institution, therefore, this chapter provides the financial analysis by using the 

financial rates as we reviewed the accounting rates concept which is: a relation 

between to variables, one of them represents the numerator and the other 

represents the denominator to add indications on the financial statements and 

other accounting reports contents. Further, this chapter provides the 

significance and types of the financial types as follows: 

 

1- Profitability rates. 

2- Cash flow rates. 

3- Activity rates (rotation rates). 

4- Production rates. 

5- Manpower rates. 

6- Rates of assessing the community role in serving the society.  

 

The researcher considers that the above division faces some difficulties in 

terms of getting some important information to apply, such as manpower rates 

and community role rates as it requires information which is not available 

within the financial statements published for the institution such as the total 

employees number or the number of employees for whom the institution 

provides some advantages, such as (accommodation) and through which we 

can measure the extent of the institution contribution in solving employees 

problems on one hand. On the other hand, there are some mixed rates that may 

serve more than one field; however, this division remains better than the 

previous one as it is related to the rate linked to the desired assessment field of 

the institution. Consequently, we would depend on this division to assess the 

institution profitability with taking into consideration the rates which are 

related directly and indirectly to profitability with stating the significance of 

each rate separately. 
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Chapter 4 

Practical Case 

Financial Analysis for Tires Company 

(for five years) 

 

This chapter provides a practical cases for tires company depending on all 

information and financial statements required for five years (2004-2008) from 

the company. I have reviewed and re-prepared the data with indexing and 

classifying them so that it became ready for the financial analysis purposes. We 

conducted the vertical and horizontal analysis process for the final financial 

statements and analyzed the financial rates and equality point. The analysis 

came within 20 tables and 13 diagrams in addition to the indexed budgets 

statements and some annexes attached to the tables. The company's capital is 

715 million Syrian pounds distributed between fixed capital and working 

capital. We have concluded to some outcomes and recommendations, most 

importantly: 

 

1- Reconsider the company's work plan and study the expenditures 

properly in order to prevent wastes, especially the changeable costs. 

2- Reconsider the expenditures accounting system and depend on the 

activities expenditures system to provide the opportunity to monitor 

costs and exclude the non-profitable activities. 

3- Study the market and competitive products in terms of quality and 

price. 

4- Execute advanced programs, i.e. preventive maintenance before any 

defect, with taking into consideration, the root repairs for repeated 

failures, and to find a method to motivate those who work in all forms 

of maintenance. 

5- As we expect to face high competition in the future on one hand, and as 

the Syrian market can't accommodate more than one factory in this size 

on the other hand, the procedures required to develop the company 

operations and to make the financial and economical profitability 

indications reach good level, require the company to work on expanding 

its production database (increase the passenger cars tires to a total 

production volume as the passenger cars tires rate is estimated by 10% 

only, and to improve and develop the production of advanced and 

guaranteed types on yearly basis, such as tubeless by cooperation or 

even direct partnership with one of the international famous 

international brands, so that the company would benefit from: 

a) Know how rights. 
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b) Trademarks.  

 

We have depended on some Arabic and English references to enrich this 

research.    
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 ممخص بحث
 :مقدمة 

تشكك م شؤشككرات ايت الككم ايشككايم يامككيا ا ايشايلكككس ا داة اير لىككلس يايتككيم ااككء شؤشككرات تمكككيلا ا دا  
ا شثكم ياشكيارد ياكش انلكات ايشتا كس  ياشر س يتلاس شدى نجا ها فم ت ملق أهدافها شن خكلم اسىكتللم

يها،يذيكككا تاىكككتخداا شجشياكككس شكككن ايشؤشكككرات لكككتا تشيجتهكككا ايتيكككرم ااكككء ايياتككك  اي ملمكككم يشختاكككم أيجككك  
 ايككذ  س لخفككء ااككء أ ككد أهشلككس ايت الككم ايشككايم لككث . اينشككاط فككم ايشككر س ياينتككا و ايتككم تي ككات إيلهككا
يتملكلا ياىتخداا شؤشكرات ايىكلييس ايشايلكس , فترة زشنلس شيلنس لهدم إيء ت الم ايميا ا ايشايلس يايشلم خلم 

شاكا شكن نمدلكس أي أ كيم أخكرى لش كن ت يلاهكا ل ا  شكأااء اييفا  تاسيتزاشات ت لرة ا جكم  ة اييشلمتدر 
ي ذيا اىتخداا شؤشكرات ايىكلييس يتملكلا شخكاطر اكفكلس ايتكم تكنجا اكن , إيء نمدلس فم فترة ت لرة جدا 

 كككذيا يدراىكككس شكككدى إش انلكككس ايكككرتط تكككلن شؤشكككرات ايىكككلييس يشؤشكككرات  .د ايتزاشكككات ايشايلكككس ايفشكككم فكككم ىكككدا
يشكن هنكا نشكمت ششك اس ايدراىكس ايتكم تشر كزت فكم شكدى  فالكس . ايشايلكس يايشلكم  ةايرت لس فكم تملكلا ايشكل 

ات ايىكلييس شؤشرات ايىلييس يشؤشكرات ايرت لكس يتملكلا ايشكل ة ايشايلكس يايشلكم يهكم لكؤد  ايكرتط تكلن شؤشكر 
 :يتد تا تمىلا ايدراىس إيء ثلثس ف يم  ا تم , يايرت لس إيء ت اشم شؤشرات ايشل ة ايشايلس يايشلم 
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 الفصل األول
 مفيوم التحميل المالي وأنواعو

تنايم ايتا ث فم هذا ايف م  شفهيا ايت الم ايشايم يشا هكم أهشلتك  يشكن هكا ايشىكتفلدين شنك  يشكا 
يات يأديات ايت الكككم ايشكككايم يشجاستككك   لكككث تنكككايم ايت كككث تيرلكككم ايت الكككم ايشكككايم تشككك م اكككاا هكككم خطككك

يأهشلتككك   كككمداة شكككن أديات ايرتاتكككس ايشايلكككس ياىكككتخداش  فكككم دراىكككات ايجكككديى استت كككادلس يااتتكككار  أداة شكككن 
, ث فكم ايشكر ات أديات ايتخطلط ياتخاذ ايمرارات اكىتراتلجلس ىلشا فم  است اسندشاج يايتيى  يايت دل

شككلا ايشنشككمة يايشىككتثشرلن ي ككذيا لش ككن ييككدة جهككات اسىككتفادة شككن ايت الككم ايشككايم شثككم إدارة ايشنشككمة ي 
ايجهكككات اي  يشلكككس يأجهكككزة ايرتاتكككس ي كككذيا  دا نكككي ايشنشكككمة يايتنكككياي  اي كككايللن يايشتكككيتيلن فكككم ايشىكككتمتم

شككككر ات ي  ايجاشيكككات يايشياهكككد شكككام يايتير ككككات يأىكككياق اي يايضكككرلتس ي شرا كككز ايدراىكككات يايت كككيث ي
 شككا يلش ككن اىككتخداا ايت الككم ايشككايم  ةككراض شختافككس شنهككا ت الككم اس تشككان شككن اجككم ايشمترضككلن  ايتككمشلن

يايت الككم ايشككايم  ةككراض اسىككتثشار  لككث لهككتا تتملككلا ا ىككها يايىككندات ي ت الككم اسنككدشاج يايشككرا  فككم 
أي تيازنهكا ايشكايم ايرت لس ي فا ة ايشؤىىكس فكم إدارة شيجيداتهكا  ايشر ات يت الم ا دا  ايذ  لهتا تتمللا 

ليتتكر ايت الكم ايشكايم شكن ا ديات ايفيايكس فكم شجكام ايتخطكلط  لككث ي كذيا  أي شكا لتياكق تايىكلييس ياينشكي
ُلىككتيان تكك  فككم يضكك  ت ككير  دا  ايشنشككمة ايشتيتكك  يذيككا اككن طرلككق اسىترشككاد تككا دا  ايىككاتق يككنفس 

هكككذا ايشجكككام نىكككتطل  ايمكككيم أن ايت الكككم ايشكككايم لايكككب ديرام فرلكككدام فكككم شجكككام تملكككلا ا دا  يفكككم . ايشنشكككمة
يتنككايم ايت ككث أهككا شيككاللر ايت الككم ايشككايم شثككم ايشيلككار ايتككارلخم ايككذ  ليتشككد  ايىككاتق أي ا دا  ايشتيتكك 

إدارة ايككء  ااككء شؤشككرات شايلككس تارلخلككس يىككنيات يشيلككار اي ككنااس يتنككايم ايت الككم ايككداخام ايككذ  لهككدم
ايشنشمة فكم شىكتيلاتها اكدارلكس ايشختافكس شكن  لكث تمكيلا أدا  ايشنشكمة تاينىكتس ياخطكس ايشيضكياس يشتاتيكس 
تنفلككذ ايخطككط يت دلككد ايشر ككز اس تشككانم يدرجككس ايىككلييس يايمككية اسلرادلككس يايتيتيككات ايشىككتمتالس،  لككث تككتا 

إيككء خدشككس يايت الككم ايخككارجم ايككذ  لهككدم  ىككاتمسشمارنككس ايشيايشككات ايشايلككس ياىككنس اي ايلككس شكك  ايىككنيات اي
جهات خارج ايشنشمة يت ملق أهدافها أي يخدشس ايجهات ايراةتس تايت الم شثم ايما شلن تماشام ايتىكهللت 
ايش رفلس يايتنيا يايلرم اي ناالس يايتجارلس يشدتق اي ىاتات ايخارجم يا ىياق ايشايلس يتلكيت ايختكرة 

 لكككث تمكككيا ايشنشكككمة تتمكككدلا ( خكككارج ايشنشكككمة)لمكككيا تهكككذا ايت الكككم جهكككات خارجلكككس يايش اتكككب اسىتشكككارلس، ي 
يهنككاا   ايتلانككات ايلزشككس يتاككا ايجهككات ايتككم تمككيا تيشالككس ايت الككم ي ككذيا تمككدلشها  طككرام خككارج ايشنشككمة

 شجكام ايرت لكس يشجكام ايىكلييس يشجكام  فكا ة اينشكاط يشجكام هل اكس, شجاست يات الكم ايشكايم ذ رنكا شنهكا 
ايتشيلكككم  ياكنتكككاج ياييشايكككس يايشىكككؤييلس اسجتشاالكككس ياسىكككتللم ا شثكككم ياشكككيارد ايشتا كككس  يتنايينكككا أديات 

إذا تكككيافرت )ايمكككيا ا ايشايلكككس اتكككر اكككدة ىكككنيات ايت الكككم ايشكككايم شنهكككا ت الكككم استجكككا  ايكككذ  لينكككء تدراىكككس 
ا ا ايشايلكس خكلم فتكرة ايشمارنكس، ثكا يشيرفس ايتللرات ايتم طرأت ااء  م تند شن تنكيد ايمكي ( شيايشات انها
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شيرفككس ا ىككتاب ايتككم أدت إيككء هككذ  ايتللككرات يككذيا ل ككدد ىككنس شيلنككس  ىككنس ا ىككاس ثككا لمككارن ايىككنيات 
ايتايلس تها يت دلد ايفر يتات، يهي شا لىشء تايت الم ا فمم أي لميا ايش ام ايشايم تدراىكس ايمكيا ا ايشايلكس 

ار اييلتككس تككلن تنككد شيككلن شكك  ايتنككيد ا خككرى يهككي شككا لىككشء تايت الككم يفتككرة زشنلككس شيلنككس اككن طرلككق إظهكك
تميا هذ  ا داة ااء أىاس تملكلا تلانكات ايمكيا ا ايشايلكس شكن ايش اىتلس ايرأىم أشا ايت الم تياىطس اينىب 

خكلم التاتهككا تتيضككها ايكتيض تهككدم ايخككريج تشؤشككرات اكن يضكك  ايشنشككمة يت الكم ايتيككادم ايككذ  لمككيا 
اييلتس تلن اينفمات ياكلرادات ي جكا اينشكاط  لكث تش كن هكذ  ا داة شكن دراىكس ايتكمثلر اييكاا  ااء أىاس

يشىتيى اي جا ااء ايدخم ياينشاطات ششا لظهر تكمثلر  تشك م ياضكل ااكء ا رتكاح يت الكم ايرفك  ايشكايم 
يت الم شكريرا يتنايينا خطيات ايت الم ايشايم تد ام شن اي  يم ااء خطاب ايت الم ييض  ايهدم شن ا

ايككء  تاتككس تمرلككر ايش اككم ايشككايم ... تت دلككد ايفتككرة ايزشنلككس يايشيايشككات ايشطايتككس ي تتيلككب ايمككيا ا ايشايلككس 
يفككم نهالككس ايف ككم تنايينككا ايرت لككس يطرا ككق تلاىككها إذ تيككد ايرت لككس ايهككدم ا هككا يككدى ايشككلا يأ كك اب 

شككيارد ايشتا ككس ياىككتثشار ا شككيام تايشكك م ايككذ  ا ىككها إذ لملشككين نجككاح ايشنشككمة فككم اسىككتخداا ا شثككم يا
لييد ااء ايشنشمة تمااء اا د شش ن يتمتم ايشخاطر ايشش نكس يفكم ىكتلم ذيكا لرةتكين ايتم كد  شكن رت لكس 
ايشنشمة ان طرلق اياجي  إيء ايت الم ايشايم يايذ  ليطم ف رة ياض س اكن اييضك  اي كايم يايشىكتمتام، 

نىككب ايرت لككس ايتككم تر ككز ااككء اييلتككس تككلن شفككردات تا شككس ايككدخم   لككث لش ككن تلككاس ايرت لككس شككن خككلم
 : يأرتاا تا شس ايشر ز ايشايم شثم

نىتس هاشش ايكرتل إيكء ايشتليكات، شيكدم اييا كد ااكء ا شكيام ايشىكتثشرة، شيكدم اييا كد ااكء إجشكايم 
تداييكككس ياشنشكككمة، ا  كككيم، شيكككدم اييا كككد إيكككء  مكككيق ايشا لكككس، تاكضكككافس إيكككء اينىكككب ايشتيامكككس تا ىكككها ايش

شكككن شيكككاللر ايش اىكككتس ايدييلكككس ايشتكككادئ شكككن أجكككم ت دلكككد ياكككرض   كككس / 33/ لكككث يضككك  ايشيلكككار رتكككا 
ايىككها شككن ا رتككاح ششككا ل ىككن شككن إش انلككس شمارنككس ا دا  تككلن ايشنشككات ايشختافككس ضككشن نفككس ايفتككرة يتككلن 

ايىها شكن ا رتكاح يتكايرةا  فترات ش اىتلس شختافس ينفس ايشنشمة، يلر ز ايشيلار ااء  ىاب شماا   س
شككن أن ايتلانككات ايخا ككس ت  ككس ايىككها شككن ا رتككاح يهككا ش ككددات تىككتب اخككتلم ايىلاىككات ايش اىككتلس 

تااتتككار أن . ايشىكتخدشس يت دلككد ا رتكاح فككقن ايشمككاا ايش كدد تشكك م شتشاثكم ل ىككن اشالككس اكف كاح ايشككايم
ا ا ايشايلككس هككم شخرجككات هككذا اينظككاا أ  أنهككا ايتلانككات ايشايلككس هككم شككدخلت اينظككاا ايش اىككتم فككقن ايمككي 

 .ايشنتو اينها م يانظاا ايش اىتم شن جهس يهم ألضام شدخلت اشالس ايت الم ايشايم شن جهس أخرى
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 التحميل المالي لمقوائم المالية

 
س ايمكيا ا ايشايلكس تتم ايخيض فم ايت ث تايت الم ايرأىم يا فمم ياميا ا ايشايلس ستد شن شيرفكس شاهلك

يذيا ىيم لتطرق ايتا ث إيء تيضلل ايخطيط اييرلضس ياميا ا ايشايلس شكن تيرلكم ايمكيا ا ايشايلكس يذ كر 
أهدافها يأىس إادادها، ثا ايتطرق إيء أنيااها ا ىاىلس ايتكم تخضك  يات الكم ايشكايم، يأهشلكس  كم تا شكس 

 ككككر ضككككشن ايما شككككس طتمككككام ياشتككككادئ يايشيككككاللر يايينا ككككر ايش ينككككس ي ككككم تا شككككس، ي لفلككككس تتيلككككب هككككذ  ايينا
تش م ايميا ا ايشايلس ايشنتو اينها م فم اينظاا ايش اىتم، فهم تاخكص جشلك  اييشالكات .ايش اىتلس ايدييلس

ايشايلككس ايتككم  ككدثت فككم ايشنشككمة خككلم ايفتككرة ايشايلككس،  لككث أن ايشيايشككات ايشايلككس تيككد شككن أهككا ايش ككادر 
لكككس اكككن ايشنشكككمة فشكككن خكككلم ت الكككم ايمكككيا ا ايشايلكككس يايشيكككدة طتمكككام ياميااكككد ايتكككم تيطكككم  كككيرة  ململكككس ياتي

ايش اىكككتلس ايشمتييكككس اشيشكككام لش كككن ياش اكككم ايشكككايم أن لخكككرج تشيايشكككات  ثلكككرة اكككن طتليكككس اشكككم ايشنشكككمة 
م  تنكايم ايف ك ي,يتيتها اكرادلس يتدرة ي فا ة اكدارة يايشمدرة ااء ىداد اسيتزاشات يايتيى  تاسىتثشارات 

شتككدأ ايت الككم ايشككايم يامككيا ا ايشايلككس  ايتككم لككتا إاككدادها يفككق ايشتككادئ ايش اىككتلس يذ رنككا أهككا ايشتككادئ شثككم 
شتكككدأ اي لطكككس ي  شتكككدأ تاتالكككس ايشمارنكككسي  اكف كككاح يخدشكككس ا ةكككراض ايشختافكككس ي شتكككدأ شيضكككيالس ايملكككاس

ايككء تا شكس ايكدخم ايتككم هكم اتككارة  شتكدأ ا هشلككس اينىكتلس  لككث تكا ايتطكرق ي شتكدأ تاتالككس ايت مكقي  ياي كذر
اككن تمرلككر لتككلن شمككدار اكلككرادات ياينفمككات ياشنشككمة ايشككراد ا تىككاب  ككافم دخاهككا أي خىككارتها خككلم فتككرة 
ش اىتلس شيلنس يتنت  أهشلس تا شس ايدخم شن أنها تيفر ياشىتثشرلن يايشىاهشلن يايدا نلن ايشيايشكات ايتكم 

درجكس اكدا ايتم كد ايش كا تس ياتكدفمات اينمدلكس فكم ايشىكتمتم،  لكث تىاادها ااء ايتنتكؤ تشمكدار يتيتلكت ي 
تىااد هذ  ايتنتؤات ايشىتثشرلن فم شيرفس اييا د ايشتيت  ااء أشكيايها ايشىكتثشرة، يايشىكاهشلن فكم شيرفكس 
شمدار رت لس ايىها  شا تىااد ايكدا نلن فكم تلكاس تكدرة أرتكاح ايشنشكمة خكلم ايفتكرة ااكء تلطلكس شكدفياات 

د خلم نفس ايفترة، يهذا هي جيهر ايت الم ايشايم ايكذ  لمكيا ااكء اىكتخداا شيايشكات تا شكس ايكدخم ايفيا 
تاكضككافس إيككء أن . فكم تملككلا ا دا  ايىككاتق ياشنشكمة يشككن ثككا ت دلكد تيككض استجاهككات ايشىكتمتالس ايشتيتيككس

ا اشكام ايشنفكذة شكن خكلم  تلانات هذ  ايما شس تيتتكر أداة شهشكس ييشالكس ايتخطكلط ايشىكتمتام يايرتاتكس ااكء
شمارنكككس ايتلانككككات ايفيالككككس ايشيتككككر انهككككا ضككككشن هككككذ  ايما شككككس شكككك  تلانككككات ايشلزانلككككس ايتمدلرلككككس أي ايشيككككدست 

لش كككن يايشكككل  : يلش كككن أن تىكككتخدا تا شكككس ايكككدخم شكككن تتكككم أطكككرام أخكككرى فياكككء ىكككتلم ايشثكككام.ايشيلارلكككس
ا ايىككا  أي ايخككدشات ايشطايتككس ي ككذيا تاينىككتس اىككتخداا تا شككس ايككدخم فككم ت دلككد تككدرة ايشنشككمة ااككء تمككدل

يش ككا س ايضكككرا ب يت دلككد شمكككدار ايضككرلتس ايشفريضكككس ااكككء ايشنشككمة، يتايتكككايم لش ككن يا  يشكككس اىكككتخداا 
تككيا ا دخككم ايشنشككات فككم ت دلككد ايىلاىككس ايضككرلتلس ياستت ككادلس يتا شككس ايشر ككز ايشككايم ايتككم هككم  شككم 
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فكم ( اسيتزاشكات ي مكيق ايشا لكس)يش كادر تشيلكم هكذ  ايشكيارد ( ا  يم)لتضشن ايشيارد ايشتا س ياشنشمة 
نمطس زشنلس شيلنس يتنتثكق أهشلكس تا شكس ايشر كز ايشكايم شكن أنهكا تيتتكر ايش كدر اير لىكم ياشيايشكات يتملكلا 
 ر ككس ايىككلييس ياشنشككمة، أ  تككدرتها ااككء اييفككا  تايتزاشاتهككا ايم ككلرة ا جككم  لككث أن ايىككلييس شككن ايشككريط 

يت ملككق ا رتكاح يتىككااد ايتلانككات ايكياردة فككم تا شكس ايشر ككز ايشككايم يفكم تا شككس ايكدخم فككم تملككلا ايضكريرلس 
 شكككا أن ايككدا نلن يايشمرضكككلن لهتشككين تاينىكككب ايشايلككس ت كككلرة . فككا ة اكدارة فكككم اىككتخداا ايشكككيارد ايشتا ككس

ن أ   اب  ميق ايشا لكس لدرىكين ا جم يتمدلر تدرة ايشنشمة ااء اييفا  تايتزاشاتها اي ايلس يايشىت مس، يا 
ىكككلييس ايشنشكككمة يتمكككدلر ا تشكككام اىكككتشرار ايتيزليكككات اينمدلكككس أي زلادتهكككا أي إش انلكككات ايتيىككك  فكككم اىكككتثشار 

يتكككيفر تا شكككس ايشر كككز ايشككككايم شيايشكككات اكككن طتليكككس يشمككككدار اسىكككتثشارات فكككم أ كككيم ايشنشككككمة، .أشكككيايها
يم ايشنشككمة،  لككث تىككاها فككم  ىككاب شيككدست يايتزاشككات ايشنشككمة يككدا نلها ي ككق ايشككاي لن فككم  ككافم أ كك

يتا شككس ايتككدفمات اينمدلككس يايتككم هككم , اييا ككد يتملككلا هل ككم رأس ايشككام فككم ايشنشككمة يتمككدلر درجككس ايىككلييس 
تا شكس تيضككل ايتكدفمات اينمدلككس ايداخاكس يايخارجككس ايشترتتكس ااككء شكا زاييتكك  ايشنشكمة شككن أنشكطس خككلم ايفتككرة 

 شس ايتدفمات اينمدلس شن  ينها تش م ش  تا شكس ايكدخم يتا شكس ايشر كز ايشكايم ايش اىتلس  ي تنتثق أهشلس تا
أداة هاشكس يشفلككدة يلالككات ايت الككم ايشككايم فككم ايشىككاادة فكم تملككلا أدا  ايشنشككمة ايشاضككم يايتنتككؤ تشككا لتيتكك  

 .أن ل ين اال  ا دا  فم ايشىتمتم 
ايتكدفمات اينمدلكس انكد اىكتخداشها شمترنكس فقن ايشيايشات ايشمدشس فم تا شس  FASBيطتمام يشا تررت  

لجكب أن تىكااد ايشىكتثشرلن يايكدا نلن ( ايكدخم، ايشر كز ايشكايم)تجيانب اكف اح يايمكيا ا ايشايلكس ا خكرى 
 : يةلرها ااء شا لام 

 .ت دلد أىتاب اسختلم تلن  افم ايدخم يتلن ايشمتيضان يايشدفياات اينمدلس ايشرافمس -0
 .مة ااء شماتاس ايتزاشاتها، يتيزل  جز  شن ا رتاح ااء ايشىاهشلنتلان تدرة ايشنش -2
 .اي  ا ااء تدرة ايشنشمة ااء تييلد  افم تدفمات نمدلس شيجتس فم ايشىتمتم -3
تمدلر ايتمثلرات ايناجشس ان  م شكن اييشالكات ايتشيلالكس ياسىكتثشارلس اينمدلكس يةلكر اينمدلكس ااكء  -4

تكا شكرح تتيلكب تا شكس ايكدخم يايشر كز ايشكايم يتا شكس ايتكدفمات اينمدلكس يلالكات هكذا ي .ايشر ز ايشايم ياشنشمة
 .ايت الم ايشايم يفم اينهالس ايت الم ايرأىم شفهيشس ياىتخداش  يايت الم ا فمم شفهيش  ياىتخداش  
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تند شيلن شن تنيد ايميا ا ايشايلس إيء تند آخر، تشرط أن ل ين هناا دسيس تميا اينىب ايشايلس تنىتس 
ش ددة يشفلدة يايلتس تلن هذلن ايتندلن، يذيا يلىتفادة شن تفىلر هذ  اييلتس فم تمللا ا دا  ايشايم 

 يتيتتر, ياشنشمة،يلش ن أن ليتر ان اينىتس ايشايلس إشا ااء ش م نىتس ش يلس أي ادد شن ايشرات 
فتنايم  , اينىب ايشايلس أ تر أديات ايت الم ايشايم شهرة ياىتخداشام اند ت الم ايتلانات ايشايلس يشنشمة شا

: ايت الم ايشايم تاىتخداا اينىب ايشايلس  لث تا ايتيرم ااء شفهيا اينىب ايش اىتلس يايتم هم 
إضفا  دسست  ااء ش تيلات  التس تلن شتللرلن أ دهشا لشثم ايتىط ياآلخر لشثم ايشماا تىتخدا فم

 : شا تنايم ايف م أهشلس  يأنياع اينىب ايشايلس يايتم تجات . ايميا ا ايشايلس يايتمارلر ايش اىتلس ا خرى
 . ك نىب ايرت لس 0
 . ك نىب ايىلييس 2
 (. شيدست ايديران)ك نىب اينشاط  3
 . ك نىب اكنتاج 4
 .ك نىب اييشايس 5
 .ير ايشجتش  فم خدشس ايشجتش ك نىب تمللا د   6      

يلرى ايتا ث أن ايتمىلا ايىاتق لياج  تيض اي ييتات شن نا لس اي  يم ااء تيض 
ايشيايشات ايهاشس يتطتلمها شثم نىب اييشايس ينىب دير ايشجتش   لث لتطاب شيايشات س ت ين شتيفرة 

ايياشالن ايذلن تيفر يها ايشنشمة تيض  تايميا ا ايشايلس ايشنشيرة ياشنشمة شثم إجشايم ادد ايياشالن أيادد
ايتم لش ن شن خليها تلاس شدى شىاهشس ايشنشمة فم  م ششا م ايياشالن شن ( ايى ن )ايشزالا شثم 

يي ن لتمء . نا لس، يشن نا لس أخرى هناا تيض اينىب ايشختاطس ايتم لش ن أن تخدا أ ثر شن شجام
تس ايشرتتطس تشجام ايتمللا ايشراد ياشنشمة، يذيا ىيم لتا هذا ايتمىلا أفضم شن ىاتم   ين  لتياق تاينى

اساتشاد ااء هذا ايتمىلا يتمللا رت لس ايشنشمة ش  ا خذ تيلن اساتتار اينىب ايشتياق شنها تش م 
شتاشر تايرت لس ياينىب ايشتياق شنها تش م ةلر شتاشر تايرت لس تاكضافس إيء تلان أهشلس  م نىتس 

 . ااء  دة
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 صل الرابعالف
 اي ايس اييشالس

 التحميل المالي لشركة إطارات         
 (لمدة خمس سنوات)

 
 لككث تككا اساتشككاد ااككء جشلكك  ايتلانككات يايمككيا ا ايشايلككس , ايككذ  تنككايم  ايككس اشالككس يشككر س إطككارات  

اكادة تجهلكز ايتلانكات يتتيل( 2118ك  2114)ايلزشس يشدة خشس ىنيات  تهكا شن ايشر س، يتشكت تتكدتلق يا 
 لكككث تشكككت اشالكككس ايت الكككم ايرأىكككم يا فمكككم . يت كككنلفها  تكككء أ كككت ت جكككاهزة  ةكككراض ايت الكككم ايشكككايم

رىكشام تلانلكام  03جديسم ي 21ياميا ا ايشايلس ايختاشلس يت الم اينىب ايشايلس ينمطس ايتيادم، يجا  ايت الم تك 
شالكين / 705/اك  رأىكشام ايشكر س تاكضافس إيء  شيم ايشلزانلات ايشتيتكس يتيكض ايشل كق تايجكدايم يلت

يلككرة ىككيرلس شككيزع تككلن رأىككشام ثاتككت يرأىككشام ااشككم يتككا ايتي ككم إيككء شجشياككس شككن اينتككا و يايتي ككلات 
 :يشن أهشها 

إاككادة اينظككر تخطككس اشككم ايشككر س يدراىككس ايت ككايلم تشكك م جلككد يشنكك  ايهككدر يخا ككس ايت ككايلم  -0
 .ايشتللرة
لم ياساتشككاد ااككء نظككاا ت ككايلم ا نشككطس كتا ككس ايفر ككس ك إاككادة اينظككر تنظككاا ش اىككتس ايت ككاي 2

 .يشراتتس ايت ايلم ياىتتياد ا نشطس ةلر ايرات س
 .ك دراىس ايىيق يايشنتجات ايشنافىس شن  لث ايجيدة يايىير 3
ك تنفلككذ ايتككراشو ايشىككتمس أ  اي ككلانس اييتا لككس تتككم  ككديث ايخاككم يشرااككاة اك ككل ات ايجذرلككس  4

لجاد أىايب يت فلز شا ليشاين فم اي لانس ت افس أش ايهايألاطام ايشت ر   .رة يا 
ك نظكككرام يتيتينكككا تارتفكككاع شكككدة ايشنافىكككس يايشزا شكككس شىكككتمتلم شكككن نا لكككس، يييكككدا اىكككتلياب ايىكككيق  5

ايىككيرلس   ثككر شككن شيشككم تهككذا اي جككا شككن نا لككس أخككرى، فككقن اكجككرا ات ايلزشككس يتطككيلر اشككم ايشككر س 
لككس ايشايلككس ياستت ككادلس إيككء شىككتيى جلككد تفتككرض أن تتجكك  ايشككر س إيككء تيىككل  يايي ككيم تشؤشككرات ايرت 
زلكككادة   كككس اكطكككارات ايىكككلا لس إيكككء إجشكككايم  جكككا اكنتكككاج  لكككث تمكككدر نىكككتس ]تااكككدة تلاناتهكككا اكنتاجلكككس 

 إطارات ايىلارات 
( تلكيتاس)، يت ىكلنها يتطيلرهكا تقنتكاج أنكياع شتطكيرة يشضكشينس ااشلكام شثكم [فمكط% 01ايىلا لس تك 

يذيككا شككن خككلم ايتيكككاين أي  تككء ايشككرا س ايشتاشكككرة شكك  إ ككدى ايشكككر ات اييايشلككس ذات ايشككهرة يايشار كككس 
 :اييايشلس،  لث تىتفلد ايشر س شن

 .Know howأ ك  ميق ايشيرفس 
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 .trade markب ك اييلشس ايتجارلس 
 .ا  ايت ث يتد تا اساتشاد ااء شجشياس شن ايشراج  اييرتلس يا جنتلس شن أجم اةن
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 :مقدمة  -1

يمد شهد اييايا فم تدالس ايمرن اييا د ياييشرين انهلارات  تلرة فم أ تر اتت ادلات اييايا  لث أفاىت 

يتم يا تفاس أ لتت تخىا ر يهم تترنل ت ت ثمم ا تر ايتنيا ا شرل لس يايشر ات اي ناالس يتاا ا

ييا تىاا شن ا زشس , ايخىا ر ايشايلس ايشتل مس أي هتيط شا يظ تا رتاح شمارنس ش  ايىنيات ايىاتمس 

تا تات ادها ياتت ادلاتها ايضخشس تم إن ش ارفها  يشر اتها اي ناالس  ان ش لرها ي استت ادلس أير 

يهذا ا شر لنطتق ااء اتت ادلات ديم شرق أىلا يايخالو , رل لس ش لر ايش ارم يايشر ات ا ش

يايذ  نشم فم شطا  ايثلثلنات , هم ايت الم ايشايم , يايجدلر ذ ر  ان  هناا أديات شايلس  , اييرتم 

ن شؤىىس شا شيايذ  هي اتارة ان اشالس شيايجس شنظشس ياتلانات ايشايلس ايشتا س , شن هذا ايمرن 

يايشات تىتيشم فم اشالس اتخاذ ايمرارات يتمللا أدا  ايشؤىىات ايتجارلس ياي ناالس يا  يم ااء ش

يتيت  شا ىل ين ( شايلس أي تشللالس ) ي ذيا فم تشخلص ألس شش اس شيجيدة , فم ايشاضم ياي اضر 

لس اال  اييض  فم ايشىتمتم يلتطاب ت ملق شثم هذ  ايلالس ايملاا تيشالس جش  يت  لل ياتلانات ايشاي

يتايتايم فان ايت الم ايشايم لهدم إيء , يتمدلشها تش م شخت ر يتشا لتناىب ياشالس اتخاذ ايمرار 

 . ييض  اي ايم ايلزشس ايضيم  يشياطن, شياطن ايمية يتيزلزها  ايتيرم ااء
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 : موضوع الدراسة  –المشكلة  -2

 - هل تكفً مؤشرات السٌولة لتقٌٌم المالءة المالٌة للعمٌل ؟ 

 - فً مؤشرات الربحٌة لتقٌٌم المالءة المالٌة للعمٌل ؟ هل تك 

 -  هل ٌؤدي الربط بٌن مؤشرات السٌولة والربحٌة إلى تكامل مؤشرات المالءة المالٌة للعمٌل

 ؟ 

 :ايت ث سفرضل – 3

ٌؤدي الربط بٌن مؤشرات السٌولة ومؤشرات الربحٌة إلى تكامل مؤشرات تقٌٌم المالءة المالٌة 

 . للعمٌل 

 

 

 :أهدام ايت ث – 4

 -  ٌهدف البحث إلى دراسة استخدام مؤشرات السٌولة ومؤشرات الربحٌة فً تقٌٌم المالءة

 : حقٌق ما ٌلًتتحقٌق هذا الهدف إلى  وٌؤدي, المالٌة للعمالء

 .دراسة وتحدٌد أهمٌة المالءة المالٌة  -1

 . دراسة عناصر مؤشرات السٌولة لتحقٌق المالءة المالٌة للعمالء   -2

دى أهمٌة الربط بٌن مؤشرات السٌولة ومؤشرات الربحٌة لتقٌٌم المالءة المالٌة دراسة م -3

 . للعمالء 
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  :أهشلس ايت ث   - 5

لهدم إيء ت الم ايميا ا ايشايلس يايشلم خلم فترة زشنلس  ايذ  س لخفء ااء أ د أهشلس ايت الم ايشايم

  ششا أاء اييفا  تاسيتزاشات ت لرة ا جم تدرت  ايتمللا ياىتخداا شؤشرات ايىلييس ايشايلس , شيلنس 

ي ذيا اىتخداا شؤشرات , تشاا شن نمدلس أي أ يم أخرى لش ن ت يلاها إيء نمدلس فم فترة ت لرة جدا 

 ذيا يدراىس شدى  .ايىلييس يتمللا شخاطر اكفلس ايتم تنجا ان ايفشم فم ىداد ايتزاشات ايشايلس 

 .ايشايلس يايشلم  ةيشؤشرات ايرت لس فم تمللا ايشل إش انلس ايرتط تلن شؤشرات ايىلييس 

 : شنهجلس ايت ث – 6

ا م يايشنهو اسىتنتاطم يذيا شن خلم دراىس  ايس تطتلملس يشر س ايشنهو اسىتمر تلن ايت ث  لجش 

إطارات  لث تجشل  ايتلانات ايشطايتس شن خلم ايزلارة ايشلدانلس ياشر س ياسطلع ااء ىلر اييشم 

 . تشت اسىتيانس تايشراج  ياي تب ا جنتلس يا ت اث يايديرلات شن أجم إتشاا ايت ث ي ذيا 

 : الدراسات السابقة  – 7

 -   ا تينككيان  1998رىككايس شاجىككتلر ياتا ككث اتككد اف أيتككان فككم جاشيككس تشككرلن ييككاا          (
 ةكراض ايت الكم ايشكايم ايميا ا  يايتمارلر ايشايلس فم ايشؤىىات يايشر ات ايش رفلس ياىكتخداشها 

 ) 
 : يتد خا ت ايدراىس إيء اينتا و ايتايلس 

 :تاينىتس إيء ش رم ىيرلس ايشر ز   -أيس  
 .فم إ دار اينمد  ممادا إاطا  ايتنا ايشر ز  ايدير اي مل – 1
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يتكككيفر   كككانس  اشاكككس تهكككدم إتتكككاع ىلاىكككس , اكككدا إاطكككا  ايتنكككا ايشر كككز  اىكككتمليلت  اي ململكككس   - 2
 .استت اد اييطنم تخدا 

 .فم اكشرام يايرتاتس ااء ايجهاز ايش رفم  ر ز ةلاب دير ايتنا ايش – 3
 

 :تاينىتس إيء ايش رم ايتجار  ايىير  : ثالا 
 . يا تلاطات ايتدنم اي تلر فم رأىشام ايش رم  – 1
 .م فم تمدلشها ا ىس يايميااد ايشفترضس يلاتشاد يايتىال تتت ايمريض ايشمدشس س  – 2
تتشلز ايمريض ايتم تمدا إيء ايمطاع ايياا تاي  يم ااء ا ىتملس يا فضكالس يتراخكم ايشكريط  – 3

 .اساتشادلس 
 .نسبة االستثمار فً محفظة األوراق المالٌة متدنٌة جدا  –  4    

 -  2003رىايس شاجىتلر ياتا ثس شراا إىلشتييم فم جاشيس دششق فم ااا  
 ( س فم ايتنتؤ تتيثر شر ات اي ناالس ايلذا لس ايياشس فم ىيرلا اىتخداا اينىب ايشايل) 

 :يتد خا ت ايدراىس إيء اينتا و ايتايلس 
سن رافككات ايشىككتخدشس فككم تملككلا ا دا  أهشلككس فككم تجنككب يتككيع اأظهككرت أديات ايت الككم ايشككايم  – 1

ا فكككم تش كككلن إدارة ايتيثكككر يذيكككا شكككن خكككلم تجىكككلدها ييظلفكككس ايتخطكككلط ايشكككايم ششكككا لجياهكككا تايكككب دير 
ايشنشككمة شككن ت للككم نشككاطها تشككا لنىككجا شكك  شككا هككي شتيتكك  يشياجهككس اي ككييتات يايششككا م ايتككم تهككدد 

 . لاتها 
تاككا اي ايككس ايتككم تيككانم فلهككا ايشنشككمة شككن اضككطراتات شايلككس خطلككرة   فككم ظككم تيرلككم ايتيثككر تمنكك – 2

 .إيء أخرى تجياها ترلتس شن إشهار إفلىها يتختام شرا م ايتمثر شن شر س 
 2000 -1999يدى تنايم شر ات اي كنااات ايلذا لكس ايياشكس فكم ىكيرلا تايت الكم خكلم فتكرة  – 3

ايشر ات ايشتيثرة فم شيظشها شر ات تيانم شكن  ايكس ايتيثكر ايشكزشن ايتكم تترافكق فلهكا  ايكس  أنتتلن 
ر ات ت مككق أرتا ككا أشككا ايشككر ات ةلككر ايشتيثككرة فهككم شكك. تككرا ا ايخىككا ر شكك  أزشككات ايىككلييس اي ككادة 

 .شىتشرة يشىتمرة يتيضها ليانم شن تيض اسضطراتات ايشايلس 
 -  تينيان  2003رىايس شاجىتلر ياتا ثس  ندة خلاطس فم جاشيس  اب يياا. 
ايت الككم ايشككايم يامككيا ا ايشايلككس تاىككتخداا شيككاشلت اسرتتككاط ياسن ككدار دراىككس شلدانلككس ااككء ايشككرق ) 

 ( ياشنتجات ايلذا لس 
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 :تد خا ت ايدراىس إيء اينتا و ايتايلس ي 
شككككن فككككم ايت الككككم ايشككككايم يايتنتككككؤ آلش ككككن اساتشككككاد ااككككء شيككككاشلت اسرتتككككاط ياسن ككككدار تشكككك م  – 1

 .تايشىتمتم 
إن شؤشككرات تملككلا ا دا  ايشىككتخدشس فككم شككر ات ايمطككاع اييككاا ةلككر تككادرة ااككء ت دلككد ايشر ككز  – 2

 .ايشايم ايفيام ياشر س 
 ككم شككن تا شككس ايتللككرات فككم ايشر ككز ايشككايم يتا شككس ايتككدفمات  إاككدادااككء ايشككر ات  شككن ا فضككم – 3

هكاتلن ايمكا شتلن  تكمنااشكا , اينمدلس  لث تيطم  م شنها شيايشكات دتلمكس اكن ايشر كز ايشكايم ياشنشكمة 
أىكككايلب ايت الكككم ايشكككايم ايشىكككتخدشس فكككم هكككذا ايمطكككاع هكككم  يأنس لكككتا إاكككدادهشا فكككم شكككر ات ايمطكككاع 

 ا ا دا  لتملشؤشرات 
 .ايتم تيجز ان تمدلا  يرة ياض س ان ايشر ز ايشايم ياشر س ( اينىب ايشايلس ) 
يتايتكككايم لش كككن ت دلكككد , إن شيكككاشلت اسرتتكككاط تىكككتخدا فكككم دراىكككس اييلتكككس تكككلن تنكككيد ايشلزانلكككس  – 3

يأل كيم يايخ كيا اينىتس ايشايلس ا يفر نشاطام يايتم لش ن اساتشاد االها فم ت دلد ايت كيلن ا شثكم 
 . 
إن اىكككتخداا اسن كككدار ايخطكككم ايتىكككلط فكككم دراىكككس اييلتكككس ايخطلكككس تكككلن ايشتليكككات يان كككر شكككن  – 4

 .انا ر ايشلزانلس تش ن شن ايتنتؤ تايشتليات ايشىتمتالس 
إن اىككتخداا اسن ككدار ايشمككدر فككم دراىككس اييلتككس تككلن ايرت لككس ايفياككم  شتللككر تككات  يتككلن ايتنككيد  – 5

 ايشىتماس لىاها فم تخطلط ايرتل ايش اىتلس 
ايميا ا ايختاشلس ايتم لنشرها ايش رم تختام ان شتكادئ يشيكاللر ايش اىكتس ايدييلكس يتفتمكر إيكء  – 6

 .ايش داتلس 
أاشام ايش رم يا تخض   لس رتاتس  ململس تىتهدم ىلشس ايىلاىس ايشايلس يشكدى جكدياها  شكا  7

 .دا  ايشايم ينشاطات  ان  يا تا ظ ألس فر س  ململس يتمللا ا 
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 الفصل األول

 مفيوم التحميل المالي وأنواعو
 Financial Analysis التحلٌل المالً

 : مفيوم التحميل المالي وأىميتو: أوالً 

 :The Concept of Financial Analysisمفيوم التحميل المالي  -0
ق ايرلاضككلس ياك  ككا لس يايفنلككس ايتككم ايت الككم ايشككايم ت ككيرة شتىككطس هككي شجشككيع ا ىككايلب يايطككر 

لمككككيا تهككككا ايش اككككم ايشككككايم ااككككء ايتلانككككات يايتمككككارلر ياي شككككيم ايشايلككككس شككككن أجككككم تملككككلا أدا  ايشؤىىككككات 
 .1يايشنظشات فم ايشاضم ياي اضر يتيت  شا ىت ين اال  فم ايشىتمتم

نككات سىككتخلص شككدخم أي نظككاا يتشككللم ايتلا)ااككء أنكك   2فككم  ككلن لككرى آخككرين أن ايت الككم ايشككايم
 : شيايشات تىااد شتخذ  ايمرارات ايتيرم ااء

 .ا دا  ايشاضم ياشنشمة ي ملمس اييض  ايشايم ياستت اد  ياشنشمة فم اييتت اي ايم* 
 .ايتنتؤ تا دا  ايشايم ياشنشمة فم ايشىتمتم* 
 (.تمللا أدا  اكدارة* 

تخلص ايشيايشكات شكن ايتلانكات ايشتكيفرة إذا طتما ياتيرلم أال  فقن ايت الم ايشكايم هكي اشالكس اىك
شن أجكم ايتيكرم ااكء أدا  ايشنشكمة فكم ايشاضكم يايتنتكؤ تمدا هكا فكم ايشىكتمتم يتملكلا أدا هكا اي كايم يذيكا 

 .شن أجم شىاادة اكدارة ااء اتخاذ ايمرارات
فىكلر هكي  ىكاب اينىكب ايت الالكس شكن ايمكيا ا ايشايلكس يت) 3تيض ايشخت لن لرى أن ايت الكم ايشكايم

 (.هذ  اينىب يشيرفس اتجاهاتها  مىاس يامرارات اكدارلس
هذا ايتيرلم لشكات  ايتيرلكم ايىكاتق فكم أن ايت الكم ايشكايم هكي يشىكاادة اكدارة فكم اتخكاذ ايمكرارات 
ي نككك  ليتتكككر ايت الكككم ايشكككايم أي لخت كككر  تاينىكككب ايشايلكككس، فكككم  كككلن أن ايت الكككم ايشكككايم س لخت كككر فمكككط 

 .هي أيى  شن ذيا تاينىب ايشايلس تم
                                           

 .20تجاهات ايشيا رة فم ايت الم ايشايم، اشان، شؤىىس اييراق يانشر يايتيزل ، ايطتيس ا ييء، ص، اس(2114)ك اي لايم، ييلد 1
، ايشيايشات ايش اىتلس يديرها فم أىياق ا ىها، جاشيس ايشاا ىكييد، ايششا كس اييرتلكس ايىكييدلس، (2115)ك ايجشيلس ايىييدلس ياش اىتس، 2

 .3ص
، CGAP، ايت الكم ايشكايم، ايشجشياكس اسىتشكارلس يشىكاادة ايفمكرا  (2112)س، ترلجلكت، يآخكرين ك جييدترج، شال م يجرلس، ييرنكا يهاشك3

يتيجككد نىككخس شككن اي تككاب ااككء شككت س . 4ىككناتم يتتشيلككم شككن شؤىىككس ري ككدلم، ص -ترجشككس شككت س ايتشيلككم ا  ككلر فككم ايتاككدان اييرتلككس
 (.www.cgap.org: )ا نترنلت يااء ايينيان ايتايم
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اتكارة اكن اشالكس شيايجكس شنظشكس ياتلانكات ايشايلكس )لرين أن ايت الم ايشايم تمن   4شخت ين آخرين
ايشتا س ان شؤىىس شا يا  يم ااء شيايشات تىتيشم فكم اشالكس اتخكاذ تكرارات يتملكلا أدا  ايشؤىىكات 

 -شايلكس أي تشكللالس–شيجكيدة ايتجارلس ياي ناالس فم ايشاضم ياي اضر ي ذيا فكم تشكخلص ألكس ششك اس 
 (.يتيت  شا ىل ين اال  اييض  فم ايشىتمتم

هكككؤس  ايشخت كككين لكككرين أن ايت الكككم ايشكككايم هكككي اشالكككس شيايجكككس ياتلانكككات يهكككي إتكككرار تكككمن ايت الكككم 
ن يا ل ر يا ان ذيا، ي ن ايشينء ايشىتفادة لفضم إيء ذيا  . ايشايم هي فم  ملمت  نظاا شيايشات يا 

لكرين، ااكء أن ايت الكم ايشكايم اتكارة اكن نظكاا شيايشكات  لكث أن  5ايشخت لن ايتيض اآلخر شن
تا شككس ايشر ككز ايشككايم، تا شككس ايككدخم، تا شككس ايتككدفمات )شككدخلت هككذا اينظككاا تتشثككم تايشيايشككات ايش اىككتلس 

يشيايشككككات ةلككككر ش اىككككتلس  مىككككيار ا ىككككها يتيككككض ايتلانككككات استت ككككادلس ( اينمدلككككس يةلرهككككا شككككن ايمككككيا ا
ا ياينشي يةلرها، تلنشا اشالات هذا اينظاا تتشثكم تاىكتخداا أىكايلب ايت الكم ايشكايم ايشختافكس، فكم  ايتضخ

 لن أن شخرجات نظاا ايت الم ايشايم تتشثم تايشيايشكات ايتكم لمكدشها ايت الكم ايشكايم شكن نىكب شايلكس أي 
ت الكككم ايشكككايم ليتتكككر يليتمكككد ايتا كككث  ككك س هكككذا ايكككرأ  ايكككذ  ليتمكككد فكككم أن اي. شؤشكككرات أي أشككك ام تلانلكككس

، فكقن 6نظاشام ياشيايشات ي ن هؤس  ايشخت لن يا لتلنيا ايتلذلس ايي ىلس يهذا اينظكاا، فطتمكام ينظرلكس ايكنظا
أ  نظاا لتشثم تيجيد شدخلت ياشالكات تجكرى  ااكء هكذ  ايشكدخلت يشكن ثكا فكقن هنكاا شخرجكات يهكذا 

لنتلكم أن تيجكد تلذلكس ا ىكلس، يذيكا شكن أجكم أن اينظاا يي م ت تشم ايديرة يشن أجم أن لت اشم اينظكاا 
 .لتطير اينظاا يشن أجم أن ليا ب ايتللر اي ا م فم ايتل س

تتشثكم تكايت مق شكن  ك س هكذ  ( نظكاا ايت الكم ايشكايم)ايتا ث لرى أن ايتلذلس ايي ىكلس يهكذا اينظكاا 
أ  إجكرا  –ياياتك  ايشخرجات ايتم تدشت ااء ش م نىب أي طرق رلاضلس أي إ  ا لس يشكدى شطاتمتهكا 

ىلشا شا لخص ايتنتؤ تايشىتمتم أي ايتنتؤ تايفشم ايشكايم شكن أجكم ت ك لل يتطكيلر طرتك   -اشالس شمارنس
 .يأىايلت   م تتطاتق ش  اييات  أي ت ين ترلتس شن  يهذا شا لفىر تطير ايت الم ايشايم فم ايفترة ا خلرة

يايت الكم ايشكايم لت كين تكدير  شكن  7نظشكس فرالكسيشن ايشها جدام ايتنيل  إيء أن أ  نظاا لت ين شن أ
 نظككاا ايت الككم ايشككايم ايفراككم يدراىككس يت الككم ايشتليككات، نظككاا فراككم يدراىككس تككيى اييشككم، )أنظشككس فرالككس 

 (.ايخ...نظاا فرام يدراىس رأس ايشام يايدلين، 

                                           
 .232شمدشس فم اكدارة ايشايلس يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2116) شد ك امم، شفال ش4
انظكر ألضكام ايجشيلكس . 99، ص0اكدارة ايشايلكس، اشكان، دار ايشىكلرة، ط(. 2117)ك اينيلشم، ادنان تال  يايىاتم، ىيدين شهد  يآخرلن 5

 .6ىياق ا ىها، ش در ىاتق ذ ر ، صايشيايشات ايش اىتلس يديرها فم أ(. 2115)ايىييدلس ياش اىتس، 
 .34نظرلس ايشنظشس، اشان، دار يا م يانشر، ايطتيس ايثانلس، ص(. 2115)ك ايىايا، شؤلد ىيلد 6
 .30نظرلس ايشنظشس، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2115)ك ايىايا، شؤلد ىيلد 7
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لىكتشد شدخلتك  شكن  إذام ايت الم ايشايم اشالس تميلشلس يرتاتلس يهي  ذيا نظاشام ياشيايشات  لث أن 
تلانككات يأرتككاا يتمككارلر ي شككيفات شككن ايشنشككات ايشختافككس يشككن ايتل ككس ايخارجلككس ىككيا   انككت شنهككا ايمطككاع 

يشكن ثككا ( ايشدلنكس، ايتاكد، ايش كلط اكتالشكم، ايكدييم)ايكذ  تيشكم فلك  هكذ  ايشنشكمة أي تاكا أي ايتل كس ا  تكر 
تطككككرق خا ككككس يشيريفكككس ياشخت ككككلن يشككككن ثككككا فككككقن لمكككيا تككككقجرا  اييشالككككات ااككككء هكككذ  ايتلانككككات يا رتككككاا 

شخرجكككات هكككذا اينظكككاا تتشثكككم تايتمكككارلر ياينىكككب يايشخططكككات يايششكككيرة ايتكككم لمكككدشها ياشىكككتيلات اكدارلكككس 
ايشختافس ىيا  فم ايشنشات يايشنظشات أي ااء شىتيى استت اد اي ام، أشا ايتلذلس ايي ىكلس يهكذا اينظكاا 

م تككايت مق شككن  كك س هككذ  ايشخرجككات ايتككم تككدشت ااككء شكك م نىككب أي فقنكك  لتشثكك( نظككاا ايت الككم ايشككايم)
 .طرق رلاضلس أي إ  ا لس يشدى شطاتمتها يايات 

ايتا ث لمترح أن ت ين هناا اخت ا ات فرالكس فكم شجكام ايت الكم ايشكايم  كم ت كين اشالكس تمكيلا 
يلر يت ىككلن أدا  ايشنشككات أ تككر يأ ثككر شككشييلس ت لككث تشككشم جشلكك  شفا ككم هككذ  ايشنشككات شككن أجككم تطكك

أدا  ايشنشكات يشككن ثكا تطككيلر استت كاد ت ككيرة ااشكس،  تككء ت كين اشالككس اتخكاذ ايمككرارات ييضك  ايخطككط 
ياييشالككس اكدارلككس ت ككيرة ااشككس ااشلككس يدتلمككس تنطاككق شككن خككلم دراىككس ياتيلككس تمخككذ جشلكك  هككذ  اييياشككم 

 .تنظر اساتتار

 : أىمية التحميل المالي وبعده االستراتيجي -0
ن أهشلس ايت الم ايشايم تنت  شن أهشلس هذ  ايدراىات استت ادلس ياكدارلكس يايش اىكتلس فكم سشا أ 

ايىنيات ا خلكرة،  لكث أن تيىك  ايشنظشكات يتتااكد شرا كز يفكريع هكذ  ايشنشكات ايجلرافلكس تاكضكافس إيكء 
ع ياسخكتلس، تيى  يتيمد اييشالات استت ادلس فم اييايا، يظهير  لم يأديات جدلكدة شكن ايلكش يايخكدا

أدى إيككء ضككريرة يجككيد أداة رتاتلككس فيايككس هككم ايت الككم ايشككايم، يت ككيرة ااشككس فككقن أهشلككس ايت الككم ايشككايم 
 : 8تتشثم تاآلتم

ايت الم ايشايم أداة شن أديات ايرتاتس ايفيايس يهكم أشكت  تجهكاز اكنكذار ايشت كر ياي كارس ا شكلن  -أ
 .تياشنشمة ىلشا إذا اىتخدا تفيايلس فم ايشنشا

 .لش ن اىتخداا ايت الم ايشايم فم تمللا ايجديى استت ادلس كتاشس ايششارل  يتمللا ا دا  -ب
ايت الكككككم ايشكككككايم أداة شكككككن أديات ايتخطكككككلط  لكككككث أنككككك  لىكككككااد فكككككم تيتككككك  ايشىكككككتمتم ياي كككككدات  -ت
 .ايشىتمتالس

                                           
انظر ألضام اي لايم، ييلكد يايتطشكس، ش شكد . 24ذ ر ، ص استجاهات ايشيا رة فم ايت الم ايشايم ش در ىاتق(. 2114)ك اي لايم، ييلد 8

 .20، ص0ايت الم ايشايم، اشان، دار  نلن، ط(. 0996)اثشان 
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ت اسنكككدشاج ايت الكككم ايشكككايم أداة شكككن أديات اتخكككاذ ايمكككرارات ايش كككلرلس ىكككلشا شكككا لخكككص تكككرارا -ث
 .يايتيى  يايت دلث يايتجدلد

خطااوات التحمياال الماااليا الجيااات المسااتفيدة منااوا مصااادر معمومااات : ثانياااً 
 : التحميلا وأنواع التحميل المالي

 : خطوات التحميل المالي -0
 : 9هناا خطيات ش ددة لىتخدشها ايش ام ايشايم فم اشالس ت الا  يييم أهشها اآلتم

ي ايهدم شن ايت الم يهذا لتياق تمرار اكدارة  يم شاهلكس اييشكم ايكذ  ترلكد  فهكم ت دلد ايلالس أ -أ
ترلككد تملككلا ا دا  اينهككا م، أا ترلككد إجككرا  ت الككم تككدرة ايششككريع ااككء اييفككا  تايتزاشاتكك  ايجارلككس  شككا ل ككدث 

الكم كنتاجلكس ةايتام فم ايتنيا ااء ىكتلم ايشثكام انكدشا ترلكد شكنل تكرض   كد ايشنشكات، أا لكراد إجكرا  ت 
 .اييشم، يةلرها شن ا هدام

تيككد ذيككا لمككيا ايش اككم تجشكك  ايشيايشككات ايشطايتككس  ىككب نككيع ايت الككم فككقن  ككان هككدم ايت الككم  -ب
تملكككلا ا دا  اينهكككا م فكككقن ايش اكككم لمكككيا تجشككك  تلانكككات اكككن ايش كككريفات ياكلكككرادات يفتكككرة شيلنكككس يت دلكككد 

 .  ايششريع شثم ايشتليات أي اكنتاجايشؤشرات اير لىلس ايتم يها دير  تلر فم أدا
ثا لنتمم ايش ام تيد ذيا إيء ت دلد أديات  ايتم ىيم لطتمهكا فكم اشالكس ايت الكم يهكذا لتياكق   -ت

 .طتيام تايشىتيى ايياشم يايفنم ياش ام يشدى تجرتت  فم شجام ايت الم
شؤشكرات شيلنكس لىكتفلد هنا لميا ايش ام تاىتخداا ايتلانات ذات اييلتس شن أجكم ايي كيم إيكء  -ث

 .شنها فم اشالس ايت الم
تيكككد ايي كككيم إيكككء شؤشكككرات شيلنكككس لمكككيا تت الكككم هكككذ  ايشؤشكككرات شكككن أجكككم شيرفكككس اتجكككا  هكككذ   -ج

 .ايشؤشرات فم ايشىتمتم
لنتهم ايش ام تيد ذيا إيء  تاتس اىتنتاجات  يتي كلات  ااكء شك م تمرلكر لمكدا إيكء ايجهكس ايتكم  -ح

 .طاتت ايت الم
 
 

                                           
انظكككر ألضكككام اي لكككايم، ييلكككد . 241شمدشكككس فكككم اكدارة ايشايلكككس يايت الكككم ايشكككايم، ش كككدر ىكككاتق ذ كككر ، ص(. 2116)كككك امكككم، شفاكككل ش شكككد 9

 .25لم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، صاستجاهات ايشيا رة فم ايت ا(. 2114)
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 : User of Financial Analysis ت المستفيدة من التحميل الماليالجيا -0
هنككاا جهككات ادلككدة تىككتفلد شككن ايت الككم ايشككايم فشنهككا شككا هككي داخاككم لخككص ايشنشككمة نفىككها يلتشثككم 
تايشىككتيلات اكدارلككس ايشختافككس يهنككاا جهككات خارجلككس تىككتفلد شككن ايت الككم ايشككايم تتشثككم تجشلكك  ا طككرام 

ت يها  اس تايششريع أي س يت كيرة ااشكس فكقن ايجهكات ايتكم تىكتفلد شكن ايت الكم خارج ايشنشمة ىيا   ان
 : 10ايشايم هم

 .إدارة ايشنشمة -أ
 . شلا ايشنشمة يايشىتثشرلن اي ايللن يايشتيتيلن فم ايشىتمتم -ب
 .دا ني ايشنشمة يايتنيا -ت
 .ايجهات اي  يشلس يأجهزة ايرتاتس يايضرلتس -ث
 . يثشرا ز ايدراىات يايت -ج
 .ايتير ات يأىياق ايشام -ح
 .ايجاشيات يايشياهد -خ
 .شر ات ايتمشلن -د
 .اي  م يايجرا د يايشجلت -ذ
 .اينماتات -ر

  :مصادر معمومات التحميل المالي -3
 : 11لش ن تمىلا ش ادر تلانات ايت الم ايشايم إيء ش درلن هشا

 : مصادر داخمية -أ
ثكككككم تايشيايشكككككات ايش اىكككككتلس ياك  كككككا لس ياكدارلكككككس يهكككككم ش كككككادر شكككككن داخكككككم ايشنشكككككمة يايتكككككم تتش

 .ياستت ادلس
  

                                           
انظكر ألضكام امكم، شفاكل . 011اكدارة ايشايلكس، ش كدر ىكاتق ذ كر ، ص(. 2117)ك اينيلشم، ادنان تال  يايىاتم، ىيدين شهد  يآخرلن 10

اش اىككتس، انظككر ألضككام ايجشيلككس ايىككييدلس ي. 235شمدشككس فككم اكدارة ايشايلككس يايت الككم ايشككايم، ش ككدر ىككاتق ذ ككر ، ص(. 2116)ش شككد 
استجاهكات (. 2114)انظر  ذيا، اي لايم، ييلكد . 7ايشيايشات ايش اىتلس يديرها فم أىياق ا ىها، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2115)

 .26ايشيا رة فم ايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص
انظكككر ألضكككام . 7 كككدر ىكككاتق ذ كككر ، صايشيايشكككات ايش اىكككتلس يديرهكككا فكككم أىكككياق ا ىكككها، ش(. 2115)كككك ايجشيلكككس ايىكككييدلس ياش اىكككتس، 11

 .27استجاهات ايشيا رة فم ايت الم ايشايم ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2114)اي لايم، ييلد 
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 : مصادر خارجية -ب
يتتشثككم تجشلككك  ايش كككادر ايتكككم ت ككين خكككارج ايشنشكككمة يييكككم أترزهككا أىكككياق ايشكككام يش اتكككب ايىشاىكككرة 
يهل ككككات ايتير ككككس ياي كككك م ايشتخ  ككككس يايشجككككلت يديا ككككر ايدييككككس ايشختافككككس ايتككككم يهككككا التككككس  ككككيزارة 

 . يزارة استت اد ييزارة ايشايلس يأجهزة اك  ا ايتخطلط ي 
تاكضككافس إيكككء ذيككا لنتلكككم ايتيككرم ااكككء شىكككتيلات ايرت لككس يا دا  فكككم ايمطااككات ايشختافكككس  كككذيا 
ايمطكككاع ايكككذ  تيشكككم فلككك  ايشنشكككمة ايشكككراد إجكككرا  ت الكككم يهكككا تاكضكككافس إيكككء تيكككض ايتشكككرليات ايتكككم تتياكككق 

ذيا لنتلكم شيرفكس ايظكريم استت كادلس شكن  ىكاد يتضكخا يرياج تايضرا ب يايرىيا ايجشر لس يىياها،  
 .يةلرها

 : أنواع التحميل المالي -4
هنككككاا أنككككياع ادلككككدة شككككن ايت الككككم ايشككككايم ناتجككككس اككككن طرلمككككس ايتتيلككككب ايتككككم لىككككتخدشها ايش اككككم أي 

 : 12ت يرة ااشس ىنشلر إيء تيض هذ  ا نياع. ايشختص يا ىس ايتم ليتشدها فم ايت الم
 

 : 13الجية القائمة بالتحميل حسب -أ

 : تحميل داخمي -0
 .يهي ايت الم ايذ  تميا ت  جهس داخالس أ  شن داخم ايشنشمة ايشراد إجرا  ت الم يها

 : تحميل خارجي -0
هذا اينيع شن ايت الكم تمكيا تقجرا ك  جهكات شكن خكارج ايشنشكمة  كايتنيا يايش كارم يايلكرم ايتجارلكس 

 . اتب ايشتخ  س فم اي ىاتات يايتدتلقياي ناالس يفم ألاشنا هذ  ايش

 

 

 

 
                                           

 .28استجاهات ايشيا رة فم ايت الم ايشايم ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2114)ك اي لايم، ييلد 12
 .30در ىاتق ذ ر ، صايت الم ايشايم، ش (. 0996)ك اي لايم، ييلد يايتطشس، ش شد اثشان 13
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 : حسب الزمن -ب

 : 14 (ثابت أو ساكن)تحميل راسي  -0
لتا فم هذا اينيع شن ايت الم نىتس تند شن تنيد أ د ايميا ا ايشايلس اييا دة إيء شجشياكس أ تكر فشكثلم 

شيجكككيدات ايثاتتكككس أي إيكككء لكككتا نىكككتس ايشكككدلنلن إيكككء ايشيجكككيدات ايشتداييكككس أي نىكككتس ايش كككا ن ياآلست إيكككء اي
إجشايم ايشيجيدات يه ذا تاينىتس ياخ يا هكذا فلشكا لخكص تا شكس ايشر كز ايشكايم ااكء ىكتلم ايشثكام، أشكا 

ء ايشتليككات، طتيككام شكك  شل ظككس أن هنككاا التككس تككلن إيككتاينىككتس إيككء تا شككس ايككدخم فلككتا نىككتس أ ككد ايتنككيد 
يلتىا هذا ايت الم تايىك ين يايثتكات  نك  . شدييم ايتند يايشجشياس ايتم لنىب يها شن أجم أن ت ين ذات

 .لدرس اييلتس تلن تندلن أي شجشياتلن فم فترة زشنلس ش ددة
 

 : 15 (المتغير)تحميل أفقي  -0
هذا اينيع شن ايت الم لتا ان طرلق ا تىاب اتجا  ايتللر فم ايينا ر اير لىلس يامكيا ا ايشايلكس شكن 

ن أجككم تيضككلل ايتللككرات اي ا ككاس  لككث لككتا ا تىككاب نىككب ىككنس إيككء أخككرى ااككء شكك م نىككب ش يلككس شكك
 : ايتللر  شا لمتم

تلشكس نفككس  -(2116شكثلم ىككنس )تلشككس ايين كر فككم ىكنس ايشمارنككس = تلشكس ايتللكر فككم أ  ان كر  -أ
 (.2113شثلم ىنس )ايين ر فم ىنس ا ىاس 

لش ككن اىككتخراج (. 2113ىككنس )شتاكك  ىككنس ا ىككاس (/ أ)تلشككس ايتللككر فككم اينمطككس = نىككتس ايتللككر -ب
 : نىتس ايتللر تخطية يا دة  اآلتم

تلشكس نفكس ايين كر فكم ىكنس ا ىكاس  -(211ىنس )تلشس ايين ر فم ىنس ايشمارنس }= ]نىتس ايتللر
 .011× [ تلشس ايين ر فم ىنس ا ىاس/ {(2113ىنس )

                                           
انظككر ألضككام ايجشيلككس ايىككييدلس . 315شمدشككس فككم اكدارة ايشايلككس يايت الككم ايشككايم، ش ككدر ىككاتق ذ ككر ، ص(. 2116)كك امككم، شفاككل ش شككد 14

(. 2114)انظر ألضام اي لايم، ييلكد . 07ايشيايشات ايش اىتلس يديرها فم أىياق ا ىها، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2115)ياش اىتس، 
لش ككن  ككذيا اينظككر إيككء اي لككايم، ييلككد يايتطشككس، ش شككد اثشككان . 29تجاهككات ايشيا ككرة فككم ايت الككم ايشككايم ش ككدر ىككاتق ذ ككر ، صاس
 . 33ايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 0996)

رتاتيكس، اتكد ايكرؤيم انظكر ألضكام . 315شمدشس فم اكدارة ايشايلس يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2116)ك امم، شفال ش شد 15
ايت الككم ايشككايم يتملككلا ا ىككها يدير اكف ككاح فككم تيزلككز  فككا ة ىككيق ا يراق ايشايلككس، هل ككس ا يراق ايشايلككس (. 2116)ي طككاب، ىككاشم 

اق ايشيايشات ايش اىكتلس يديرهكا فكم أىكي (. 2115)انظر ألضام، ايجشيلس ايىييدلس ياش اىتس، . 51يايىا ، اكشارات اييرتلس ايشت دة ص
ايت الكم ايشكايم، ش كدر ىكاتق ذ كر ، (. 0996) ذيا انظر، اي لايم، ييلد يايتطشس، ش شد اثشان . 08ا ىها، ش در ىاتق ذ ر ، ص

 .34ص
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 : 16حسب اليدف من التحميل -ت
 . جم ايم لرت الم تدرة ايشنشمة ااء اييفا  تايتزاشاتها فم ا -0
 .ت الم تدرة ايشنشمة ااء اييفا  تايتزاشاتها فم ا جم ايطيلم -2
 .ايت الم ايشايم يتميلا رت لس ايشنشمة -3
 .ايت الم ايشايم يتميلا ا دا  -4
 .ايت الم ايشايم يتميلا ايتناىق فم ايهل م ايتشيلام ايياا ياششريع يشجاست اىتخداشات -5
 

 : ميل المالياستعماالت التح: ثالثاً 
 : 17لش ن اىتيشام ايت الم ايشايم يخدشس أةراض شتيددة يشن أهشها اآلتم

Credit Analysisالتحميل االئتماني  -0
18 : 

هذا ايت الم ت يرة ااشس لمكيا تك  ايشمرضكلن شكن أجكم شيرفكس ا خطكار ايتكم ىكلياجهينها إذا شن كيا 
م ايكذ  لنكيين شن ك  ترضكام شكن أجكم ايت مكق شكن ترضام   د ا طرام، يذا لميشين تت الم شدلينلس ايطكر 
 .أن هذا ايطرم تادر ااء إاادة ايمرض اند اىت مات 

Investment Analysisالتحميل االستثماري  -0
19 : 

هذا اينيع لهتا تيشالس تمللا ا ىها يايىندات يتمللا ايشؤىىات ت يرة ااشكس، يهكذا اينكيع ليتتكر شكن 
 . تثشار هي شدار اهتشاا نىتس  تلرة شن ا فراد يايشؤىىاتا نياع ايشهشس تااتتار أن اسى

Merger & Acquisition Analysisتحميل االندماج والشراء  -3
20 : 

 شككا هككي شيككريم فككقن اشالككس شككرا  شككر س أي فككم شجككام اشالككس اسنككدشاج تككلن ايشككر ات ن تككاج إيككء 
اييتكيم ااكء ايملشكس اي ململكس ياشنشكمة يشكن ايملاا تيشالس ت الم شايم ياشنشمة ايشراد شراؤها شثلم، شن أجم 

أجم شيرفس شيت  ايشنشمة فم ايىيق تاكضافس إيكء أشكير  ثلكرة  كايتنتؤ تشىكتمتم أدا  هكذ  ايشنشكمة يةلرهكا 

                                           
 .30استجاهات ايشيا رة فم ايت الم ايشايم ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2114)ك اي لايم، ييلد 16
 .233يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، صشمدشس فم اكدارة ايشايلس (. 2116)ك امم، شفال ش شد 17
 .233شمدشس فم اكدارة ايشايلس يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2116)ك امم، شفال ش شد 18
 .233شمدشس فم اكدارة ايشايلس يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2116)ك امم، شفال ش شد 19
 .243دارة ايشايلس يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، صشمدشس فم اك(. 2116)ك امم، شفال ش شد 20
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ي شككا نيككرم فككقن اشالككس شككرا  ايشنشككات أي اشالككس اسنككدشاج شككن ا شككير ايشهشككس يايتككم ت ككين . شككن أشككير
 . راىس يت الم دتلق يتايتايم فقن ا هشلس تتمتء شن هذا ايجانبش افس ىلشا إذا يا ت ن تا شس ااء د

Performance Analysisتحميل تقييم األداء  -4
21 : 

اكدارة يايشىككتثشرين يايشمرضككين )هككذا اينككيع هككي اآلخككر شككن ا نككياع ايشهشككس يييككم ةايتلككس ا طككرام 
ؤىىكات شكن جهكات ادلكدة  تملكلا ايرت لكس تميا تهذا اينيع شن ايت الم تااتتار أنك  لمكيا تتملكلا ايش( يةلرها

ي فككا ة ايشؤىىككس فككم إدارة شيجيداتهككا أي تيازنهككا ايشككايم أي شككا لتياككق تايىككلييس ياينشككي يشككا إيككء ذيككا شككن 
 .خدشات جالاس لمدشها هذا اينيع شن ايت الم

Planningالتخطيط  -5
22 : 

ىككتيان تكك  فككم يضكك  ت ككير ليتتككر ايت الككم ايشككايم شككن ا ديات ايفيايككس فككم شجككام ايتخطككلط  لككث لُ 
يفكككم هكككذا ايشجككككام .  دا  ايشنشكككمة ايشتيتككك  يذيكككا اكككن طرلكككق اسىترشكككاد تكككا دا  ايىكككاتق يكككنفس ايشنشكككمة

 .نىتطل  ايميم أن ايت الم ايشايم لايب ديرام فرلدام فم شجام تمللا ا دا  ايىاتق أي ا دا  ايشتيت 

 : Standards of Financial Analysisمعايير التحميل المالي : رابعاً 
هنككاا شجشياككس شككن ايشيككاللر ايتككم لىككتخدشها ايش اككم ياتيتلككر اككن شىككتيى ا دا  ايشككايم يشككن هككذ  

 : 23ايشياللر اآلتم

 : Historical Standards 24المعايير التاريخية -0
هذ  ايشيكاللر تيتشكد ااكء شؤشكرات شايلكس تارلخلكس أ  يىكنيات ىكاتمس فشكثلم لكتا شمارنكس نىكتس ايىكلييس 

يشكن ثكا شل ظكس ايتللكرات اي ا كاس، هكم ( يكنفس ايشنشكمة)نس اي ايلس ش  نىتس ايىلييس  اياا شاضكلس ياى
 . ايتللرات إيء ا فضم أي إيء ا ىيأ يه ذا تاينىتس يانىب أي ايشيدست ا خرى

 : Targeted Standards 25المعايير المستيدفة -0
ة ااككء ايخطككط ايشىككتمتالس ياشنشككمة يايتككم تشثككم ايشيككاللر ايشىككتهدفس تينككم ايشيككاللر ايتككم تيتشككد اككاد

ايشيازنككات ايتخطلطلكككس، يهكككذ  ايشيككاللر لىكككتفلد شنهكككا ايش اككم أي اكدارة يات مكككق اكككن شككدى تطتلكككق ايخطكككط 

                                           
 .243شمدشس فم اكدارة ايشايلس يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2116)ك امم، شفال ش شد 21
 .243شمدشس فم اكدارة ايشايلس يايت الم ايشايم، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2116)ك امم، شفال ش شد 22
 .012اكدارة ايشايلس، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2117)يايىاتم، ىيدين شهد  يآخرلن ك اينيلشم، ادنان تال  23
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فايش اككم ايشككايم لمككيا تشمارنككس ايشيككاللر ايشىككتهدفس شكك  ايت مككق يتايتككايم ل ككدد فلشككا إذا  انككت . ايشيضككياس
ي ىكاتلس، يتايتككايم فككقن ايشيككاللر ايشىكتهدفس شككن ا ديات ايهاشككس فككم اشالككس هنكاا ان رافككات ىككيا  إلجاتلككس أ

 . ايتخطلط أي ايرتاتس

 : Industrial Standards 26المعايير الصناعية -3
هككي شيلككار ليضكك  ضككشن  ككنااس شيلنككس ىككيا  ضككشن  ككنااس يا ككدة ش الككس أي إتالشلككس أي دييلككس، 

م ايىكيق، طتيكام هكذ  ايشيكاللر تيضك  شكن تتكم شخت كلن يل دد هذا ايشيلار طتمام يشا هي شتيارم اال  ف
ىيا  ايتجشيات ايشخت س فم هذا ايشجكام أي شكن تتكم استت كادللن أي اكدارلكلن أي ايش ااكلن ايشكايللن أي 
اسىتشارللن يةلرها شن ذي  ايخترة فم هذا ايشجام، يلىتفاد شكن هكذ  ايشيكاللر ياشمارنكس شك  أدا  ايشنشكمة 

 . ثبيشيرفس أدا ها ان 

 : أنواع التحميل المالي -ثانياً 
ىلميا ايتا ث تاىتيراض أنياع ايت الم ايشايم  ىب ا ىس ايشختافكس ياتتيلكب فشكن  لكث ايجهكات 
ايما شككس تايت الككم نجككد ايت الككم ايككداخام يايت الككم ايخككارجم، يشككن  لككث طتليككس ايتلانككات يايشيايشككات نجككد 

ا ىككايب ايشتتكك  تايت الككم لش ككن أن ل ككين ت الككم تاينىككب ايت الككم ايشككايم يايت الككم ايش اىككتم، يشككن  لككث 
 .ايشايلس يت الم تايشمارنات يت الم تا رتاا ايملاىلس يت الم تاىتخداا ايطرق ايرلاضلس

 شككا لش ككن أن ل ككين ايت الككم رأىككلام يأفملككام  ىككب ايتيككد ايزشنككم يات الككم أي أن ل ككين ايت الككم ايشككايم 
ايفترة ايتم للطلها، يشن  لث ايشدى ايذ  للطلك  ايت الكم ل كين ت لر ا جم أي طيلم ا جم شن  لث 

 .إشا شاشلم ي افس ا نشطس أي يجانب شيلن، تاكضافس إيء يجيد أنياع أخرى  ىب ايهدم ايشراد ت ملم 
يتايتايم تتيدد أنياع ايت الم ايشايم يترتتط تا هكدام ايتكم لىكيء إيكء ت ملمهكا  لكث لىكتند تتيلكب )

 27 :(م ااء أىس شختافس يشن هذ  ا ىس شا لامايت الم ايشاي

 : من حيث الجيات القائمة بالتحميل -أوالً 

 : التحميل الداخمي -0
لهدم ايت الم ايداخام إيء خدشس إدارة ايشنشمة فم شىتيلاتها اكدارلس ايشختافس شن  لث تمكيلا أدا  

شر ككز اس تشكانم يدرجكس ايىكلييس يايمككية ايشنشكمة تاينىكتس ياخطكس ايشيضكياس يشتاتيككس تنفلكذ ايخطكط يت دلكد اي

                                           
 .012اكدارة ايشايلس، ش در ىاتق ذ ر ، ص(. 2117)ك اينيلشم، ادنان تال  يايىاتم، ىيدين شهد  يآخرلن 26
 .39ك ييلد اي لايم، ايش در ايىاتق، ص27
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اكلرادلككس يايتيتيككات ايشىككتمتالس،  لككث تككتا شمارنككس ايشيايشككات ايشايلككس ياىككنس اي ايلككس شكك  ايىككنيات ايىككاتمس، 
 : يهناا ااشلن يا  ا ااء هذ  ايشمارنس فلشا إذا  انت شرضلس أا ةلر شرضلس

 . ا دا  ايشاضم ياشنشمة -0
 . تنفس اي نااسأدا  ايشنشات ا خرى  -2

 -تىكا ايش اىكتس–اكدارة ايشايلكس : يلميا تهذا ايت الم تىا لم  ضشن ايهل كم ايتنظلشكم ياشنشكمة شثكم
 : يلتشت  هذا اينيع شن ايت الم تايشزالا ايتايلس. ايتدتلق ايداخام يتنا  ااء ت الم شن إدارة ايشنشمة

رفتكككك  تايىلاىككككات اكدارلككككس يطككككرق تتككككيفر يككككدى ايش اككككم ايككككداخام إش انلككككات أ تككككر شككككن ةلككككر  يشي -0
 . ايش اىتس ايشتتيس فم ايشنشمة تاينىتس ياتمللا ياسهتل ات يىلاىس ايتل  ياس تشان

تككككدرة ايش اككككم ايككككداخام ااككككء اي  ككككيم ااككككء ايتلانككككات ايلزشككككس تدتككككس ياسطككككلع ااككككء ش ككككادر  -2
 .ايتلانات تش م شتاشر أي ةلر شتاشر

  ككككيم ااككككء شىكككاادة ا تىككككاا ا خككككرى تايشنشكككمة شككككم تىككككا لشاكككا ايش اككككم ايككككداخام إش انلكككس اي -3
 . ايت يث ياك  ا  يايشراجيس ايداخالس

يلؤخككككذ ااككككء هككككذا اينككككيع شككككن ايت الككككم اككككدا ثمككككس ايجهككككات ايخارجلككككس ايراةتككككس تاسىككككتثشار أي تتمككككدلا 
ا اككرض ايتىككهللت ايلزشككس ياشنشككمة تنتككا و هككذا ايت الككم  ككين ايمككا ا تكك  جهككس داخككم ايشنشككمة نفىككها فمككد لككت

 . نتا و شضااس يإلل ا  تاييض  اكلجاتم ياشنشمة

 : التحميل الخارجي -0
لهككدم إيككء خدشككس جهككات خككارج ايشنشككمة يت ملككق أهككدافها أي يخدشككس ايجهككات ايراةتككس تايت الككم شثككم 
ايمككا شلن تماشككام ايتىككهللت ايش ككرفلس يايتنككيا يايلككرم اي ككناالس يايتجارلككس يشككدتق اي ىككاتات ايخككارجم 

( خكارج ايشنشكمة)ق ايشايلس يتليت ايخترة يايش اتب اسىتشكارلس، يلمكيا تهكذا ايت الكم جهكات خارجلكس يا ىيا
 لث تميا ايشنشمة تتمدلا ايتلانات ايلزشس يتاا ايجهات ايتم تميا تيشالس ايت الكم ي كذيا تمكدلشها  طكرام 

 .خارج ايشنشمة
تنتا جك  أ ثكر شكن نتكا و ايت الكم ايكداخام  يشن شزالا هذا اينيع شن ايت الم أن ايجهات ايخارجلس تثق

 ينككك  تكككا شكككن تتكككم جهكككس خارجكككس اكككن ايشنشكككمة، فايش اكككم ايخكككارجم لمكككرر فلشكككا إذا  كككان ايشتكككادئ يايطكككرق 
ايش اىكتلس ايشتتيكس شكن تتكم إدارة ايشنشكمة تي كس اييضك  اي ملمكم يرت لكس ايشنشكمة ي فكا ة اايلكس يكإلدارة أي 

 .شنخفضس يإلدارة أنها تشلم إيء تضخلا ا رتاح ي فا ة
يلؤخككذ االكك  أن ايتلانككات ايشمدشككس شككن ايشنشككمة تككد س تشاككا ايدتككس يايشككشييلس اي افلككس فمككد س لىككتطل  

 .ايش ام ايخارجم اي  يم ااء  افس ايتلانات ياسىتفىارات ايلزشس
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 : من حيث طبيعة البيانات والمعمومات -ثانياً 
 : ثلن إيءلتيب ايتيض ايت الم ايشايم شن يجهس نظر ايتا 

 : التحميل المالي -0
لهدم إيء ت الم أدا  ايشنشكمة ايشاضكم ياي اضكر، ياي  كا ااكء شكا إذا  كان أداؤهكا لش كن أن ل كين 

 .شرضلام فم ايشىتمتم
يةلكككر ايش اىكككتلس ايشنشكككيرة شثكككم ( ايمكككيا ا ايشايلكككس)يلشكككشم  افكككس ايتلانكككات ايش اىكككتلس ايشنشكككيرة شثكككم 

لر ايشنشيرة ةتاكضافس إيء ايتلانات ايش اىتلس (   ايمانينم ياشنشمةإلضا ات تمرلر ايشراج   يم اييض)
( رىايس ايشراج  ايتم ليجهها يإلدارة  يم اينماط ايتم ت تاج إيء إلضاح شن تتم إدارة ايشنشكمة)شنها شثم 

يايتككم لش ككن ( ش اضككر اسجتشككاع ايداخالككس يشجاككس اكدارة)يايتلانككات ةلككر ايش اىككتلس ةلككر ايشنشككيرة شثككم 
شيهككا شككن ايشنشككمة يايتير ككات يشرا ككز ايت ككث ايياشككم، يشككن أدياتكك  اينىككب ايش اىككتلس ايتككم تيتشككد ااككء ج

تمللا ش ينات ايمكيا ا ايشايلكس شكن خكلم التاتهكا تتيضكها ايكتيض أي تاسىكتناد إيكء شيكاللر ش كددة تهكدم 
 . ايخريج تشيايشات ان ايظريم ايىا دة فم ايشنشمة يت الم ايتدفمات اينمدلس

 : التحميل المحاسبي -0
لهككككدم إيككككء تملككككلا ايىلاىككككات ايش اىككككتلس ياشنشككككمة يتمككككدلر طتليككككس يدرجككككس شرينتهككككا يلمت ككككر ااككككء  

ايتلانات ايش اىتلس ايشنشيرة يفترة شايلكس أي ييكدة فتكرات شايلكس شتيكددة، يلياجك  ايش ااكين ايشكايلين ايمكا شين 
 : تايت الم ايش اىتم شش اتلن فم هذا ايشجام

 . يشماللس ايش اىتلس ياكف اح ايش اىتم ضشن ايدييساختلم ا -0
 . ييتس اي  يم ااء ايشيايشات ايلزشس ياملاا تايت الم ايش اىتم -2

فايت الم هنكا لهكتا تجشك  ايشيايشكات يت كنلفها يتلاىكها يخا كس ايشيايشكات ايشتيامكس تكايميا ا ايشايلكس 
فكككم  كككيرة شجشاكككس يشطامكككس يي نهكككا ت كككتل ذات ايتكككم تنشكككرها ايشنشكككمة، فايشيايشكككات ايشنشكككيرة ت كككين اكككادة 

شينء أ تر إذا شا  نفت يرتتت تش م لترز ا هشلس اينىتلس يتنيدها ايشتنياس يلترز اتجاهكات ايىلاىكات 
 .ايشتتيس

 : من حيث األسموب المتبع في التحميل -ثالثاً 
 : لش ن تتيلب ايت الم ايشايم تنا  ااء هذا ا ىاس إيء

 . ايلسايت الم تاينىب ايش -0
 .ايت الم تايشمارنات -2
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 .ايت الم تا رتاا ايملاىلس -3
 . ايت الم تاىتخداا ايطرق ايرلاضلس -4

فت الكككم ايرت لكككس ياس تشكككان ياسىكككتثشار أشثاكككس اكككن شنكككاهو ( ا داة)لختاكككم ايشكككنهو اكككن ا ىكككايب أي 
 .أي أديات ايت الم ايت الم تلنشا أىايب أي أداة استجاهات ياينىب ايشايلس فهم أشثاس ان أىايلب

يليتشكد اختككار ا ىككايب ااكء اياشككم شختافككس شنهككا ايلكرض ايككذ  لهككدم إيلك  ايت الككم ينطاتكك  ي جككا 
ايتلانكككات ايشايلكككس ايشتا كككس إضكككافس إيكككء ايختكككرة ايتكككم لتشتككك  تهكككا ايش اكككم ايشكككايم، فكككقذا  انكككت ايمكككيا ا ايشايلكككس 

تلنشكا يكي يكا تكتل يك  ( استجاهكات)الكم ا فمكم ياشنشمة شتكيفرة اكن اكدة فتكرات لاجكم ايش اكم ايشكايم إيكء ايت 
 .إس ايميا ا ايشايلس شن ىنس يا دة يتا اس تفا  تايت الم ايرأىم

 : من حيث البعد الزمني لمتحميل -رابعاً 
 : لتا تتيلب ايت الم ايشايم تنا  ااء ايتيد ايزشنم إيء

 : التحميل الرأسي -0
س تش م شىتمم اكن ةلرهكا،  لكث لنىكب  كم ان كر شكن لهتا ايت الم ايرأىم تت الم  م تا شس شايل

انا ككرها إيككء ايشجشككيع اكجشككايم يهككذ  ايينا ككر، ا شككر ايككذ  لىككااد ااككء شيرفككس ا هشلككس اينىككتلس ي ككم 
ان ككر يي ككم شجشياككس يا تشككام اييلتككات ايتككم تككرتط تككلن ايجز لككات يايشجشياككات،  لككث تيتتككر ايما شككس 

 . س فم ت دلد اينىتس ايش يلس يينا ر ايما شس ايشايلس ذاتهاايشايلس اييا دة يىنس شيلنس يهم ا ىا

 : التحميل األفقي -0
لهدم إيء دراىس  م ان ر شن انا ر ايما شكس ايشايلكس خكلم فتكرات زشنلكس  لكث لكتا ااتشكاد ىكنس 
شا  ىنس أىاس يل افظ االها فم ايىنيات ايتايلس، فهي ليضل اتجكا   كم ان كر اتكر اكدد شكن ايىكنيات 

ايش اككم ايشككايم فككم ايتنتككؤ يهككذ  ايينا ككر فككم ايشىككتمتم تلاىككام ااككء اتجاهككات هككذ  ايينا ككر فككم يلىككااد 
 . ايىنيات ايشاضلس

 : من حيث الفترة التي يغطييا التحميل المالي -خامساً 
 : لتا تتيلب ايت الم ايشايم هنا إيء

 : التحميل المالي قصير األجل -0
ا جكم ايم كلر، يلر كز ااكء ت الكم ايتكدايم يايىكلييس يللطم فتكرة ت كلرة يملكاس يضك  ايشنشكمة فكم 

 .اينمدلس يرأس ايشام ايياشم يش ينات  يايرت لس فم ا جم ايم لر
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 : التحميل المالي طويل األجل -0
يللطكم فتكرة طيلاكس يملكاس يضك  ايشنشكمة فكم ا جكم ايطيلكم، يلر كز ااكء ت الكم هل كم رأس ايشكام 

يطيلكم، يشكدى انتظكاا ا رتكاح ي جكا تيزلياتهكا يتمثلرهكا ااكء أىكيار يا  يم ايثاتتس ياير تس فم ا جكم ا
 .أىها ايشنشمة

 : من حيث المدى الذي يغطيو التحميل -سادساً 
 : لتا تتيلب ايت الم ايشايم شن  لث ايشدى ايذ  للطل  إيء

 : التحميل الشامل -0
 . لث لششم  افس نشاطات ايشنشمة خلم ىنس شايلس يا دة أي أ ثر

 : تحميل الجزئيال -0
أ  لككتا ت الككم نشككاط شيكلن شككن أنشككطس ايشنشككمة شثككم . يللطكم جككز ام فمككط يفتككرة زشنلككس شيلنكس أي أ ثككر

 .اينشاط ايتليم يايتىيلمم ياشنشمة أي اينشاط اكنتاجم يةلرها شن أنشطس ايشنشمة ايشختافس

 : من حيث اليدف من التحميل -سابعاً 
 : شراد ايي يم إيل  لث لتيب إيء ادة أنياع  ىب ايهدم اي

 . ت الم رت لس ايشنشمة* 
 .ت الم تدرة ايشنشمة ااء اييفا  تايتزاشاتها ت لرة ا جم* 
 .ت الم تدرة ايشنشمة ااء اييفا  تايتزاشاتها طيلاس ا جم* 
 .ت الم  فا ة اكدارة أي إ دى اكدارات* 
 .أنياع أخرى  ىب ايهدم ايشراد شن ايت الم* 
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 المبحث الثاني

 مجاالت التحميل المالي وأىدافيا 

لمكككيا ايتا كككث فكككم هكككذا ايشت كككث تيكككرض شجكككاست ايت الكككم ايشكككايم ا ىاىكككلس تيكككد تمكككدلا اكككرض اكككن 
تيكككض ايتمىكككلشات ايتكككم ارتاهكككا تيكككض ايتكككا ثلن شكككن يجهكككس نظكككرها، يشكككن ثكككا ايت كككث فكككم ا هكككدام ايشكككراد 

 .ت ملمها ضشن  م شجام شن شجاست ايت الم ايشايم

 المالي وأىدافيامجاالت التحميل 
زلاد رشضان أن أهدام ايشنشكمة لش كن أن ت كين إشكا إدارلكس داخالكس أي اىكتثشارلس أي ا تشانلكس . لرى د

 :28يذيا تىا شجاست ايت الم ايشايم ياشنشمة إيء
 .ةالات إدارلس داخالس -0
 .ةالات اكتراض -2
 .ةالات اسىتثشار فم أىهشها -3
 .تم تميا تها تليت ايخترةةالات ايدراىات ياسىتشارات اي -4

يي ككن ايتمىككلا ايىككاتق تجاهككم ايهككدم ا ىاىككم  لككس شنشككمة يهككي هككدم ايرت لككس يايككذ  ليتتككر أىككاس 
 .اشم ايشنشمة يشملاس ي فا تها يزلادة نشاطها يت ىلن يضيها ايتنافىم تلن ايشنشات ا خرى

اينظكاا استت كاد  يايىلاىكم يتشا أن أهدام ايشنشمة تختام تاختلم ايزشكان يايش كان  شكا يتتكمثر ت
 :29 (يذيا ذهب ايتيض إيء ت نلم شجاست ايت الم ايشايم ايشختافس تايشنشمة إيء)ايىا د، 
 .شجام ايرت لس -0
 .شجام ايىلييس -2
 .شجام  فا ة اينشاط -3
 .شجام هل الس ايتشيلم -4
 .شجام اكنتاج -5
 .شجام اييشايس -6
 .شجام ايشىؤييلس اسجتشاالس -7

                                           
 .29، ص(0991اشان، ) 3ك زلاد رشضان، أىاىلات ايت الم ايشايم، ط28
 .250ك  ادق اي ىلنم، ايش در ايىاتق، ص29
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 .تشا شجام اسىتللم ا شثم ياشيارد ايشتا سر  -8
يلكككرى ايتا كككث أن ايتمىكككلا ايىكككاتق تكككد تيىككك   ثلكككرام تكككدشو ا هكككدام اير لىكككس شككك  ا هكككدام ايثانيلكككس 

 .ياشنشمة فهدم ايشىؤييلس اسجتشاالس تد ل ين هدفام ثانيلام فم ايشنشات ايهادفس إيء ايرتل
س يككتس فلكك  ىككيا  شككن ايشؤىىككلن أي شككن اكدارة  يتشككا أن ي ككم شنشككمة أهككدام أىاىككلس ش ككددة تشكك م

اييالا أي شن ايجهكات ايخارجلكس ا خكرى، فشكنها شكن لهكتا ترت لكس ايشنشكمة يشكدى جكديى اسىكتثشار فلهكا أي 
يكذيا ارتكمى ايتا كث أن لكتا . تشمكدرة ايشنشكمة ااكء اييفكا  تايتزاشاتهكا يشكدى  فكا ة إدارتهكا تكقدارة شيجيداتهكا

 : م ايشايم تهدم ت ملق ا هدام ا ىاىلس  ةاب ايشنشات  شا لامتمىلا شجاست ايت ال
 . شجام ايرت لس* 
 .شجام اسىتثشار* 
 .شجام اس تشان* 
 .ايشجام اكدار * 
 .شجاست أخرى* 

 : مجال الربحية -0
تيتتر ا رتاح شكن ايش كادر ا ىاىكلس ايتكم تيتشكد االهكا ايشنشكات فكم تشيلكم اسىكتثشارات ايشختافكس 

 .يا فم ىداد اسيتزاشات ايشترتتس االهاي ذ
فايشىككككتثشر ايرشككككلد س لهككككتا فمككككط ت شلككككس ا رتككككاح تككككم لهككككتا تتككككدفق ا رتككككاح  طككككيم شككككدة شش نككككس أ  

 : يذيا فقن أهدام ايشنشمة ضشن شجام ايرت لس تتر ز فم. تاىتشرارلس ت ملق ايشنشمة يألرتاح شىتمتلم 
 .يشدى تيتها اكلرادلس يايتنتؤ تا رتاح ايشىتمتالسايتم د شن ا رتاح ايش ممس فم ايشنشمة  -0
 .تيزليات ا رتاح خلم ادة ىنيات يشدى اسنتظاا تايتيزل  -2
دارة ايشيجككيدات شككن  -3 تلككاس  فككا ة اكدارة فككم اتخككاذ ايمككرارات ايشتيامككس تتشككللم أنشككطس ايشنشككمة يا 

 .خلم دراىس اييا د ااء اسىتثشار
لس اكككن طرلكككق تلكككاس ايمكككية اكلرادلكككس ينىكككتس ايش كككارلم ايتشكككللالس إيكككء تملكككلا ايىلاىكككات ايتشكككللا -4

 . افم ايشتليات
شكك  ايياككا أن  ككم شنشككمة تىككيء ن ككي اينشككي يايتيىكك  يهككذا ا شككر لتطاككب شككيارد شايلككس يجككز  شككن هككذ  
ايشككيارد لككمتم اككن طرلككق ايتشيلككم ايككذاتم ايشيتشككد ااككء أرتككاح ايشنشككمة يتككا خص ا رتككاح ايش تجككزة، يشككن 

ت ملككق ذيككا تىككيء ايشنشككات إيككء تماككلص اييتككت ايضككا   يرفكك  اي فالككس اكنتاجلككس اككن طرلككق ت ىككلن  أجككم
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ا دا  يتخفككككلض ايت افككككس يت ىككككلن جككككيدة اكنتككككاج أي ايخككككدشات ايشمدشككككس يت ملككككق أت ككككء شتليككككات شش نككككس 
 . يتمااء ىير شش ن يت ملق هاشش ايرتل ايشناىب

نجكاح ايشنشكمة فكم ت ملكق هكدفها فكم اي  كيم  ييملاس رت لس ايشنشمة تيجكد اكدة نىكب تيضكل شكدى
 .ااء ايرتل يتايتايم تلاس  فا ة اكدارة تاىتخداا شياردها ايشتا س

يتيتشككد هككذ  اينىككب ااككء اييلتككس تككلن ايككرتل يايشتليككات أي اييلتككس تككلن ايككرتل ياسىككتثشارات ايشتا ككس 
 .ياشنشمة يةايتام شا ليتر ان هذ  اينىب فم  يرة نىتس ش يلس

 : ال االستثمارمج -0
نجازاتهكا ايشايلكس يىكلشس اىكتثشاراتها اكن طرلكق  إن أ د أ تر أهدام ايشنشمة هكي رت لتهكا ايش ممكس يا 

 :30 ( لث لهدم ايت الم ايشايم فم هذا ايشجام إيء ايتم د شن)ا ىها يايىندات، 
 .شيدم اييا د ااء اسىتثشار أي تللر  -0
 .يهاتر لتس ايشنشمة ايشايلس يهل م رأىشا -2
 .تمللا ايىلاىات اسىتثشارلس ان طرلق اييا د ااء ا شيام ايشىتثشرة -3

يشكن خككلم ايت الكم ايشككايم تكتا دراىككس ا ىكها شككن نا لكس تلشتهككا ايىكيتلس يشيككدم اا كد ايىككها ينىككتس 
 لككث ل تككاج ايشىككتثشرين إيككء شيككدست اا ككد شرتفيككس  تككء ل ككين ذيككا  ككافزام يهككا . ىككير ايىككها إيككء رت كك 

 .ىتثشار فم ايشنشمةااء اس
يهناا اياشم ادلدة تؤثر فم أىيار ا ىها شثم ىير ايفا دة  لث أن أىكيار  افكس ا يراق ايشايلكس 
تشلم إيء ايت كرا تاتجكا  شيكا س يتللكرات ىكير ايفا كدة، يل كين تكمثلر تللكرات أىكيار ايفا كدة ااكء ا يراق 

 .ييادلسايشايلس ذات ايدخم ايثاتت أ ثر شن تمثلرها ااء ا ىها ا
ي شككا ذ رنككا ىككاتمام فككقن تماتككات ايىككيق تككؤثر ااككء ا ىككها اييادلككس أ ثككر شككن تمثلرهككا ااككء ايىككندات 
يا يراق ايشايلس ايششتازة ا خرى تااتتار ا خلرة أتم ارضس يشثم هذ  ايتماتات  ن تلشتها اي ململس لش كن 

رفات اكدارة ااكء ايا كد ا ىكها  لكث تمدلرها تدتس أ تر شن تلشس ايىها، تاكضكافس إيكء يجكيد تكمثلر يت ك
لهكككتا  شاكككس ا ىكككها اييادلكككس تتملكككلا ايفرلكككق اكدار   ن ايا كككد اىكككتثشاراتها تكككرتتط تت كككرفات اكدارة تشككك م 

 . تلر
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 : مجال االئتمان -3
يلهدم إيء ت الم  اجس ايشنشمة إيء استتراض يتدرتها ااء اييفا  تاسيتزاشكات ايشترتتكس االهكا اكن 

 : طرلق
 .تمللا ىلاىس ايشنشمة ايشتتيس فم شنل اس تشان يت  لم ايدلين *
 .شيرفس ىلييس ايشنشمة اي ايلس يتمللا تدرتها ااء اييفا  تاسيتزاشات تا جم ايم لر* 
تملكككلا ىكككلييس ايشنشكككمة اي ايلكككس يتملكككلا تكككدرتها ااكككء اييفكككا  تاسيتزاشكككات تا جكككم ايطيلكككم اكككن طرلكككق * 

مة يتككدرتها ااككء تييلككد ا رتككاح ياييا ككد ااككء اىككتثشاراتها يايضككشانات ايشمدشككس ت الككم ايتككدفق اينمككد  ياشنشكك
 .ينىتس استتراض إيء  ميق ايشا لس

تاكضككافس إيككء ت دلككد شر ككز ايشنشككمة أ  التككس ايشنشككمة شكك  اييشككل  ايككذلن لترتككب ااككلها دفكك  أشككيام 
 .ادياشنشمة ان طرلق دراىس ايشر ز ايشايم يايشلم يشيرفس تدرت  ااء ايىد

 : المجال اإلداري -4
 : يلهدم ايت الم ايشايم فم هذا ايشجام إيء

تملككلا  فككا ة اكدارة فككم اىككتخداا ا  ككيم اككن طرلككق تلككاس شيككدم رأس ايشككام ايياشككم يش يناتكك   -0
 .يشيدم ديران ا  يم ايثاتتس، يتلان  ر س ا شيام يتا شس ايتللر فم ايشر ز ايشايم

 .ا  ايشنشمة يايتنتؤ تشىتمتاها ايشايم يشخططاتها فم ايتيى  ياينشيايتخطلط ايشايم يتمللا أد -2
ايرتاتككس ايشايلككس يشيرفككس ا ىككتاب اي ململككس ايتككم أدت إيككء  ككديث تللككرات فككم تككدرة ايشنشككمة ااككء  -3

 .تييلد ا رتاح ي فا تها فم إدارة شيجيداتها
تتخكذ اكدارة ايمكرار ايشناىكب  يشن خلم ايشيايشات ايتم لمدشها ايت الم ايشايم  كيم يضك  ايشنشكمة

 ككيم اينشككاط ايشل ككا يهككا تايتيىكك  تنشككاط شيككلن أي اك جككاا اككن نشككاط آخككر، تاكضككافس إيككء دراىككس ايتل ككس 
 .استت ادلس يا نااس تش م ااا

 : مجاالت أخرى -5
ت ل ككين ايت الككم هنككا يلالككات ايشىككؤييلس اسجتشاالككس ياييشايككس أي يلالككات ايدراىككات يتمككدلا اسىتشككارا

 .ايتم تميا تها تليت ايخترة
ايت كفلس ياسنضكشاا ياسنكدشاج يايشكرا  يايتملكلا : أي ي كاست خا كس س تت كرر فكم  لكاة ايشنشكمة شثكم

يجشلككك  اي كككاست ايتكككم تتطاكككب ت اكككللم شايلكككام دتلمكككام ياطكككرفلن لتضكككشن ت الكككم ايشر كككز ايشكككايم ياسىكككتثشار  
 .ياس تشانم يايىيتم ي م شنشمة
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 ث المبحث الثال

 أدوات التحميل المالي وخطواتو
لتطككرق ايتا ككث فككم هككذا ايشت ككث إيككء ا ديات ايشناىككتس ايتككم لش ككن اتخاذهككا كجككرا  اشالككس ايت الككم 
تاكضككافس إيككء ايتيككرم ااككء ايخطككيات ايياجككب اتتااهككا شككن تتككم ايش اككم ايشككايم ياي ككيم إيككء ا هككدام 

 .ايشراد ت ملمها

 : أدوات التحميل المالي -أوالً 
يف رة ايشجشاس ايتم تيفرها ايمرا ة ا ييء س تلنم ان تف كللت ضكريرلس س نىكتطل  اي  كيم إن ا

االهكا إس تقخضكاع ايتلانكات ايكياردة فلهكا  ديات ت الالكس شيلنكس، يكذيا لتكيفر ياش اكم ايشكايم أديات ادلكدة 
 : 31يشن هذ  ا دياتشن أجم ايي يم إيء ا هدام ايشراد ت ملمها شن ت الم ايميا ا ايشايلس ياشنشمة 

 .ت الم استجاهات -0
 .اينىب ايش اىتلس -2
 .ت الم ايتيادم -3
 .ت الم ايرف  -4

 : تحميل االتجاىات -0
يشيرفككس ( إذا تككيافرت شيايشككات انهككا)لمككيا ايش اككم ايشككايم تدراىككس ايمككيا ا ايشايلككس اتككر اككدة ىككنيات 

خككلم فتككرة ايشمارنككس، ثككا شيرفككس ا ىككتاب ايتككم  تنككد شككن تنككيد ايمككيا ا ايشايلككس مايتللككرات ايتككم طككرأت ااككء  كك
أدت إيكككء هكككذ  ايتللكككرات يكككذيا ل كككدد ىكككنس شيلنكككس  ىكككنس ا ىكككاس ثكككا لمكككارن ايىكككنيات ايتايلكككس تهكككا يت دلكككد 

 .ايفريتات، يهي شا لىشء تايت الم ا فمم
تككلن تنككد أي لمكيا ايش اككم ايشككايم تدراىككس ايمككيا ا ايشايلككس يفتككرة زشنلككس شيلنككس اككن طرلككق إظهككار اييلتككس 

 .شيلن ش  ايتنيد ا خرى يهي شا لىشء تايت الم ايرأىم
 
 
 

                                           
 .329، ص2114، ايطتيس اييرتلس ايىادىس (2) اشلن، أ يم ايش اىتس . ك  جلشس أ31
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 : النسب المحاسبية -0
تميا هذ  ا داة ااء أىاس تمللا تلانكات ايمكيا ا ايشايلكس شكن خكلم التاتهكا تتيضكها ايكتيض تهكدم 

 .ايخريج تشؤشرات ان يض  ايشنشمة
لككس تىككتازا شيايشككات   ثككر شككن فتككرة يليتتككر ايت الككم تاينىككب شككن جانككب دراىككس شت ر ككس أي دلناشل 

زشنلس يشيرفس اتجا  ايتنيد يليتتر ألضام دراىس ثاتتس تيضل اييلتس تلن ايتنيد فكم تا شكس شايلكس يا كدة يفتكرة 
 .زشنلس ش ددة

يتىككتخدا فككم اي  ككيم ااككء شؤشككرات شتنياككس اككن  فككا ة ايشنشككمة فككم تنفلككذ أاشايهككا يتككدرتها ااككء 
 ..زاشات يشىتيى اينشاط فلهات ملق ا رتاح يشياجهس اسيت

يلتشثم ايتطير ايياشم ايشيا ر فم شجام اىتخداا اينىب فم ضريرة انتما  اكدد شكن اينىكب ايتكم 
تتشلككز تايمككدرة ايتنت لككس ت لككث لش ككن اىككتخداا اينىككب  شؤشككر شىككتق ااككء ا تشككام شككرير ايشنشككمة تم ككداث 

 .شيلنس شىتمتلم تىتيجب اتخاذ إجرا ات رتاتلس شيلنس

 : ميل التعادلتح -3
لمككيا ت الككم ايتيككادم ااككء أىككاس اييلتككس تككلن اينفمككات ياكلككرادات ي جككا اينشككاط  لككث تش ككن هكككذ  
ا داة شن دراىس ايتمثلر ايياا يشىتيى اي جا ااء ايدخم ياينشاطات ششا لظهر تكمثلر  تشك م ياضكل ااكء 

 .ا رتاح
نكد  نتلجكس اشالكات ايشنشكمة تىكاي  ي شلس ايتيادم هم ذيا ايشىتيى شن نشاط ايشنشمة ايذ  ت ين ا

 ككفرام، أ  أنهككا س ت مككق رت ككام يس تت شككم خىككارة، يت ككم ايشنشككمة إيككء تاككا اينمطككس انككدشا ت ككين إلراداتهككا 
 .اي الس تىاي  ت ايلفها اي الس

 : يل مق ت الم ايتيادم ياشنشمة شجشياس شن ا هدام تتشثم فم
 .دراىس يتمللا شىتيى ا رتاح يايخىا ر* 
 .اىس يتمللا شىتيى اكنتاج يايشتلياتدر * 
 .دراىس يتمللا شىتيى اينشي يايتيى * 
 .دراىس يتمللا ىلاىات ايتىيلر يايتيزل  يايتل * 
 .دراىس يتمللا شىتيى ايشخاطر فم اييشالات* 
 .ايتخطلط يألرتاح تشىتيى إنتاج شيلن، ي ذيا ايتخطلط يإلنتاج تشىتيى أرتاح شىتهدم* 
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 : عتحميل الرف -4
ليرم ايرف  ايشايم تمنك  ايشكدى ايكذ  لش كن تك  زلكادة ا رتكاح نتلجكس زلكادة ايت كايلم ايثاتتكس أي أشكيام 

 : استتراض، يلمىا ايرف  إيء
يهكككي شككدى أي نىكككتس ايزلككادة فكككم ا رتككاح نتلجكككس اىككتخداا ايت كككايلم ايثاتتككس فكككم : ايرفكك  ايتشككللام -0
 .ا رتاح
( استتككراض)ايزلككادة فككم ا رتككاح نتلجككس اىككتخداا أشككيام ايللككر يهككي شككدى أي نىككتس : ايرفكك  ايشككايم -2

 .فم اشالات ايشنشمة
يهكي شكدى أي نىكتس ايزلكادة فكم ا رتكاح نتلجكس اىكتخداا ايت كايلم ايثاتتكس يأشككيام : ايرفك  ايششكترا -3

 .ايللر فم اشالات ايشنشمة شيام 
لم ايشتليككات أي هل ككم ايشنشككمة يلككدم ااككء زلككادة نمطككس ايتيككادم أي ا رتككاح نتلجككس ايتلللككر فككم ت ككاي

ايشايم إذ ترتتط نمطس ايتيادم تيلتس طردلس ش  ت الم ايرف  يهذا لينكم أنك   اشكا زادت درجكس ايرفك  تكزداد 
 .نمطس ايتيادم

ششككككا ىككككتق لل ككككظ ايتا ككككث أن يات الككككم ايشككككايم أديات ادلككككدة لش ككككن اىككككتخداشها جشليككككام أي إ ككككداها 
شكككن إجكككرا  اشالكككس ايت الكككم ايشكككايم،  لكككث لش كككن اىكككتخداا أىكككايب  ياي كككيم إيكككء ا هكككدام ايشكككراد ت ملمهكككا

استجاهات شن خلم ت الم ىنس شايلس يا كدة أي اكدة ىكنيات شتتايلكس،  شكا لش كن دراىكس اييلتكس تكلن تنكيد 
ايميا ا ايشايلس شن خلم اينىتس ايش اىتلس، أي دراىس اييلتكات تكلن اينفمكات ياكلكرادات ي جكا اينشكاط شكن 

م ايتيكككادم، إضككافس إيكككء أداة ايرفكك  ايشكككايم، يانككد اىكككتخداا هككذ  ا ديات لش كككن أن تككتا اشالكككس خككلم ت الكك
 . ايت الم ايشايم يفق ادة خطيات يفق اآلتم

 : خطوات التحميل المالي -ثانياً 
،  لككث 32تختاككم خطككيات اشالككس ايت الككم ايشككايم شككن شنشككمة إيككء أخككرى  ىككب ايهككدم شككن اييشالككس

 : ع ايخطيات ايتايلسلش ن ياش ام ايشايم إتتا
 .اي  يم ااء خطاب ايت الم -0
 .يض  ايهدم شن ايت الم -2
 .ت دلد ايفترة ايزشنلس يات الم ايشايم -3
 .ت دلد ايشيايشات ايشطايتس يت ملق ايهدم -4
 .إاادة تتيلب ايميا ا ايشايلس -5

                                           
 .067ك هلثا ايزاتم، ايش در ايىاتق، ص32
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 .اختلار أىايب يأديات ايت الم ايشايم ايشناىتس يايشل شس -6
 .يشيلار ايشل ا يملاس اينتا واختلار ا -7
 .ت دلد شدى اسن رافات ايشمتييس ان ايشيلار ايشطتق -8
 .إظهار اينتا و ياسىتنتاجات -9

 .يض  ايتي لات يايشمتر ات ايلزشس -01
 . تاتس تمرلر ايش ام ايشايم -00

ايشككايم هككذا شكك  ايياككا أنكك  يككلس شككن ايضككرير  إتتككاع جشلكك  ايخطككيات ايىككاتمس  لككث لش ككن ياش اككم 
 .تجايز تيض ايخطيات  ىب شا لرا  شناىتام 

 : ينتنايم فلشا لام شر ام شتىطام ي م خطية شن خطيات ايت الم ايشايم ااء  دة يفق اآلتم

 : الحصول عمى خطاب التكميف -0
لكككتا شكككن خكككلم خطكككاب ايت الكككم ت دلكككد  مكككيق ايش اكككم ايشكككايم تاكضكككافس إيكككء ياجتاتككك  يشىكككؤييلات ، 

ية هاشكس يضكريرلس نظكرام  نهكا ت كدد اكطكار ايكذ  ىكليشم فلك  ايش اكم ايشكايم، يلختاكم يتيتتر هكذ  ايخطك
 : يض  ايش ام فم  ايس

فككقن شهشككس ايت الككم ايشككايم ت ككين شىككتشرة، يلجككب ( أ  شككن داخككم ايشنشككمة)ايش اككم ايشككايم داخاككم * 
تاتكككك   لككككث أن ايفهككككا أن ليككككرم هككككي ياكدارات يا تىككككاا ايشينلككككس تايشنشككككمة  ككككديد  ايشتشثاككككس ت ميتكككك  يياج

 .ايياضل كطار اشا  لىااد  فم أدا  شهشت  يلىهاها إيء أتيد  د شش ن
فكقن خطكاب ( شخص ختلر أي ش تب اىتشار  أي ش تكب شكدتق  ىكاتات)ايش ام ايشايم خارجم * 

يتد تطاب ايشنشكمة شكن تنكا تشيلاهكا تمكرض . ايت الم ل دد نطاق اشم ايش ام ايشايم ي ميت  يشىؤييلات 
 .ر فلميا ايتنا تطاب ش ام شن شؤىىس شخت س تت الم ايشر ز ايشايم يتاا ايشنشمة ايشمترضس تل

 : وضع اليدف من التحميل -0
ليتشد نجاح اشالس ايت الم ااء ت دلد ايهدم ايشطاكيب ت ملمك  تدتكس شكن ايش اكم ايشكايم شكن خكلم 

شىكتثشر لهكدم إيكء ايتيكرم ااكء تلاشك  تيشالكس ايت الكم، يلختاكم ايهكدم شكن  ايكس إيكء أخكرى  لكث أن اي
ء تملكككلا أدا  إيكككرت لككس ايشنشكككمة يايتيزليكككات اينمدلكككس يشكككدى اىكككتشرارها فككم ايشىكككتمتم، يتهكككدم إدارة ايشنشكككمة 

 .جشل  إداراتها أي إ داها ي ذيا ا شر تاينىتس يشيرفس تدرة ايشنشمة ااء ايىداد
ش اككم ايشككايم تت الككم ايمككيا ا ايشايلككس يياي ككيم إيككء ايهككدم ايشككراد ت ملمكك  شككن ايت الككم ايشككايم لمككيا اي

 لككث أن ت الككم تا شككس ( تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس -تا شككس ايشر ككز ايشككايم -تا شككس ايككدخم)ا ىاىككلس ياشنشككمة 
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ايدخم لتلن تدرة ايشنشمة ااء ت ملق ايش اىب اكلرادلس خلم فتكرة ش اىكتلس شيلنكس، فهكم تظهكر ايتللكرات 
 .م ايىنس ايشايلسايناتجس ان اييشالات ايتم تشت خل

تلنشا لمدا ت الم تا شس ايشر ز ايشايم شيايشات ان طتليس يشمكدار اسىكتثشارات فكم أ كيم ايشنشكمة 
يايتزاشاتها ايشنشمة يدا نلها شن خلم  ىاب شيدست اييا د يتمدلر درجس ايىلييس يتلان تكدرة ايشنشكمة ااكء 

 .لم اييفا  تايتزاشاتها ييتمدلر اىتشرار ايتيزليات شىتمت
تلنشا لش م ت الم تا شس ايتدفمات اينمدلس ش  تا شتم ايدخم يايشر ز ايشايم أداة شفلدة فكم تملكلا أدا  

 .ايشنشمة ايشاضم ياي اضر يايتنتؤ تشا ىل ين اال  ا دا  شىتمتلم 
لرى ايتا ث أن هذ  ايخطية ةالكس فكم ا هشلكس  نهكا تىكااد فكم إنجكاز أاشكام ايت الكم ايهادفكس دين 

ض فم أاشكام ةلكر شطايتكس تىكتلرق يتتكام طكيللم  لكث لش كن اىكتللم هكذا اييتكت يت ملكق ا هكدام ايخي 
 .ا ىاىلس يات الم ايشايم ايشرةيتس ياشنشمة

 : تحديد الفترة الزمنية لمتحميل المالي -3
أ  ت دلككد اككدد ايىككنيات ايتككم ىككلتا ت الككم تلاناتهككا، تاكضككافس إيككء ت دلككد شيضككيع ايشمارنككات تدتككس، 

 .شينء شمارنس ادد ايىنيات تتيضها ايتيض أي شمارنس ايشنشات تشثللتها فم نفس اي نااست

 : تحديد المعمومات المطموبة لتحقيق اليدف -4
أ  أن ايمكككيا ا ايشايلكككس ايتكككم تيتتكككر شخرجكككات . يايتكككم تيتتكككر تشثاتكككس شكككدخلت اشالكككس ايت الكككم ايشكككايم

يتم تؤثر ااء نتا و أي شخرجكات ايت الكم يتايتكايم ستكد اينظاا ايش اىتم هم شدخلت ايت الم ايشايم، يا
 : أن ت ين هذ  ايشيايشات

دتلمس ي افلس يشل شس يات الم ىيا   انكت داخالكس شىكتماة شكن ىكجلت ايشنشكمة  لكث ت كين نتكا و * 
س ايت الككم أ ثككر اشمككام إذا تككيفرت تككيا ا شايلككس شف ككاس تف ككللم دتلمككام، أي شيايشككات خارجلككس شككمخيذة شككن تل كك

 .ايشنشمة ايخارجلس يشن ايشنشات ايششاثاس
 . فالس اكجرا ات ايفنلس اي افلس ياتشللم شن جهس ياكجرا ات ايرتاتلس االها شن جهس أخرى* 

 : إعادة تبويب القوائم المالية -5
تهكككدم إاكككادة ايتتيلكككب إيكككء ترتلكككب ايتلانكككات ت كككم شتىكككط لىكككااد شىكككتخدشها أي ايشىكككتفلد شنهكككا ااكككء 

 .يرم ااء ايشدييست ايتم تشلر إيلها تاا ايتلاناتترا تها يايت
 .يلتا ايتتيلب تش م ىالا فم إطار ايشتادئ يايفريض يايىلاىات ايش اىتلس ايشتيارم االها
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يليتشد إاداد ايميا ا ايشايلس يتتيلتها تش م ااشم ااء خترة ايش ام ايشايم يدرالت  ايتم شكن خليهكا 
 . ىاطس فم ايميا ا يتايتايم ايهدم ايشنشيد شن ايت الم ايشايملىتطل  تيفلر ايدتس ياييضيح يايت

يلش ن أن ل ين ايشدشو يتيض انا ر ايميا ا ايشايلس ااء شىتيى  اشكم ايتمرلكر أي شىكتيى تيكض 
 .أجزا   يلىااد ذيا فم شجام ايشمارنات تمنيااها ايشختافس

 

 : اختيار أدوات التحميل المالي المناسبة والمالئمة -6
لكككم ايشكككايم أديات ادلكككدة شتا كككس أشكككاا ايش اكككم ايشكككايم ي كككم أداة يهكككا شتطاتاتهكككا يطرلمكككس تطتلكككق يات ا

 .يااء ايش ام ايشايم أن لختار ا داة ايتم تىااد  فم ت مق ايهدم ايشراد ت ملم . تختام ان ا خرى
رام ياضك ام تاكضافس إيء أن شجشياكس ايشؤشكرات تاسىكتناد إيكء ا رتكاا ايشيلارلكس تيطكم ياش اكم تفىكل

 ىتاب ظهير تاا ا رتاا أي اييلتات، فتيض ايشؤشكرات تيطكم دسست شيا ىكس ششكا لىكتدام تيضكلل 
 .شينء ارتفاع أي انخفاض  م شؤشر

فيندشا لختار ايش ام ايشايم اينىب ايشايلس لجب اال  اختلار ادد ش كدد يشل كا شنهكا لخكدا ايهكدم 
شايم فم هكذ  ايشر اكس لمكم أشكاا شجشياكس شكن ايتكدا م شتشثاكس ايذ  لىيء إيء ت ملم ،  لث أن ايش ام اي

 .فم أديات ايت الم ايشايم ياال  أن لختار شنها ا داة ايشناىتس
يفم رأ  ايتا ث أن هذ  ايشر اس تتطاب ااتشادام شخ لام  تلكرام ااكء شهكارة ايش اكم ايشكايم تااتتكار  

يككء تمهلككم يختككرة ايش اككم ايشككايم فككم اختلككار ايفنككم ايشتخ ككص فككم شجككام ايت الككم ايشككايم، فليككيد ذيككا إ
 .ا ىايب ايشناىب يت ملق هدف  تدتس

 : اختيار المعيار المالئم لقياس النتائج -7
يهم ايخطية ا هكا يا  كيب  نهكا تيتشكد ااكء ايشىكتيى ايكذهنم ياش اكم يتدرتك  ااكء اكتكداع يايت الكم يايشهكارة 

 .اي ما قفم ا تشام شا لمم يرا  ا رتاا يايتلانات ي 
 لكككث أنككك  ستكككد شكككن تلكككاس نتكككا و ايت الكككم ايشكككايم شكككن خكككلم يضكككيها تشمكككاللس أي شيكككاللر ش كككددة، 

 .يتختام هذ  ايشياللر  ىب ا ىايب ايشىتخدا فم ايت الم ي ىب خترة ايش ام نفى 
 : يلش ن تمىلا ايشياللر إيء أرتيس أنياع
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 : المعيار المطمق* 
ىككتيشم  شيلككار يات الككم ايشككايم لككتا تطتلمهككا فككم جشلكك  أنككياع اتككارة اككن شجشياككس نىككب يشيككدست ت

 .ايمطاع يي افس ايظريم
يليتتر هذا ايشيلار ضيلم اسىتخداا  ين  ليتشد ااكء إلجكاد  كفات ششكتر س تكلن شنشكات شتيكددة 

 .يشن تطااات شختافس فم طتليس اشاها
لكك  أنككياع ايمطككاع يفككم  افككس فتطتككق ااككء جش( 0: 2)فشككثلم ايككرتا ايشيلككار  ايشطاككق ينىككتس ايتككدايم 

 .ا  يام

 : معيار القطاع* 
نىتس  ايلس شيلنس شىتخرجس ان طرلق إلجاد شتيىط تاا اينىتس يشجشياكس  تلكرة شكن ايشنشكات اكن 

 لككث تكتا شمارنككس اينىكب ايشىككتخرجس ك كدى ايشنشككات شك  هككذا ايشيلكار  لككث لش ككن أن . فتكرة شايلككس يا كدة
ايطتليم، يلفلد فم شيرفس ايشر كز اينىكتم ياشنشكمة تكلن ايشنشكات  ل شم ذيا ان أ  ان رام ان ايشيدم

 .ايششاثاس
تطتككق ااككء ايشنشككات ايتككم تنتشككم إيككء ( 0: 2) ككمن نمككيم أن نىككتس ايىككلييس ايىككرليس يمطككاع ايتنككيا 

 .ايتنيا فمط
ذا  انككت اينىككتس ايشايلككس ياشنشككمة أااككء شككن شيككدم ايمطككاع فهككذا ايشؤشككر فككد س لككدم ااككء أن يضكك   يا 

 .شمة جلد  لث أن  تد ل ين يها تيض ايششا م ايتم تيانم شنهاايشن
يلجب ااء ايش ام ايشايم أن لدرا أن اسن رافات اي تلرة يانىب ايشايلس اكن ايشيكدم ايطتليكم إنشكا 
هم شؤشر ان يجيد شش اس فايت الم ايشكايم لتطاكب شيرفكس أىكتاب ايششك اس طايشكا اكرم ايششك اس فلجكب 

 .تتاع ادد شن اكجرا ات كلجاد  م يهذ  ايشش اسااء اكدارة تطيلر أي إ

 : المعيار التاريخي* 
اتارة ان اينىب ايتم تشثم استجاهكات ايتكم اتخكذها أدا  شنشكمة شيلنكس فكم ايشاضكم يلكتا ااتشادهكا 

 .يتمللا أدا  ايشنشمة اي ايم يايشتيت  ايشىتمتام  دا ها شىتمتلم 
فىكيم لكتا تلكاس نىكتس أرتا هكا إيكء تاكا اينىكتس % 35ح فاي  ممت شنشمة فم ىنس شيلنس نىتس أرتا

 .ايش ددة فم ااتشادها  نىتس تارلخلس شن تتم شدلر ايشنشمة
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 : المعيار المخطط* 
اتكككارة اكككن ايتلانكككات ايتكككم ت كككددها إدارة ايشنشكككمة  شيلكككار ليضككك  ااكككء أىكككاس أهكككدام شخطكككط يهكككا 

 . فيلم يذيا خلم فترة شايلس ش ددة شىتمام، يتتا شمارنس شا  ان شتيتيام شن ايشنشمة ت ملم 
 : هذا ش  ايياا أن ايشياللر ايشثايلس تت م تك 

أ  أن لششم ايشيلار  افس ا نشطس ياييشالات ايشايلس ياشنشكات، يايتكم تشثكم شيظكا أنكياع : ايششييلس
 .ايمطاع

 .أ  أن لىتشر ايشيلار ييدة فترات شايلس، س أن ل ين يفترة يا دة فمط: اسىتمرار
ت لكككث ل كككين ايشيلكككار تكككاتلم ياتطتلكككق، س أن ل كككين شيلكككارام شثايلكككام س لش كككن ااتشكككاد نتكككا و : ايياتيلكككس

 .ايت الم ايشماىس تنا  اال 
 .أن لتشت  ايشيلار تايثتات اينىتم س أن ل ين شتماتام تلن فترة يأخرى: اسىتمرار

 .أن ل ين شفهيشام يشيظا ايف ات: ايتىاطس ياييضيح
 .أن ل ين ايشيلار شمري ام يتاتلم ياشمارنس: شم شي ىهييس ايتيا

 : تحديد االنحرافات المقبولة عن المعيار المطبق -8
اسن رافككات هككم اتككارة اككن ايفريتككات ايتككم تككد تظهككر نتلجككس شمارنككس اينتككا و ايفيالككس تايشيككاللر ايتككم 

إيكككء أهشلككس ذيكككا اسن كككرام  لكككث لككتا اينظكككر . اختارهككا ايش اكككم ايشكككايم يا  ككا ااكككء نتكككا و ايت الككم ايشكككايم
 .يىلشت  إذا  ان إلجاتلام أي شدى خطيرت  إذا  ان ىاتلام 

شكك  ايتنيلكك  أن اسن رافككات تنيالهككا اكلجاتلككس يايىككاتلس تيتتككر ةلككر شرةيتككس، يأن ايي ككيم إيككء  ايككس 
 .نشيذجلس س ان رافات فلها أتدام ليتتر  ايس نادرة

يد ان رافككات إشككا أن ت كككين ناتجككس اكككن أىككتاب طتليلكككس يستككد فككم اي ايكككس اييشالككس شكككن اساتككرام تيجككك
 .ترتتط تايشياللر ايشختارة أي أىتاب ةلر طتليلس تتياق تظريم أخرى

ي ككم ( تككد ليتككر انهككا تنىككتس ش يلككس شككثلم )يةايتككام شككا ل ككدد ايش اككم ايشككايم شيككدست ان ككرام شمتييككس 
 .لطش ن إيء نتا و اشا 

أهشلككس يلن رافككات، يت الاهككا شككن أجككم شيرفككس أىككتاتها  يلككرى ايتا ككث أنكك  ستككد ياشنشككمة شككن إاطككا 
ياييياشم ايشرتتطس تها، يتايتايم تىيء ايشنشمة إيء شيايجس هذ  ا ىتاب تش م شناىب لىاها فكم ت ملكق 

 .ايتيى  يايتطير ايدا ا شىتمتلم ياشنشمة
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 : إظيار النتائج واالستنتاجات -9
لهككا، يذ ككر أىككتاتها شكك  تلككان درجككس ايمتككيم فككم  ككم نىككتس لمككيا ايش اككم تككقدراج اينتككا و ايتككم تي ككم إي

 .يدرجس ايشخاطرة، يت الم أىتاب اسن رافات يت دلدها
يتككتا شمارنككس اينتككا و ايتككم تي ككم إيلهككا شكك  ايشيايشككات ياي مككا ق ايتككم اىككتند إيلهككا، يتيضككلل طرلمككس 

 .ايىاتلات ترا ة ايشؤشرات يايدس م، ي لفلس اي فاظ ااء اينتا و اكلجاتلس يشيايجس
هذا شك  ايياكا أنك  فكم  ايكس اخكتلم اينتكا و تكلن ايشنشكمة يتكلن ايشنشكات ايششاثاكس فهكذا س لينكم أنهكا 
تيشككم تفااالككس أي  فالككس أ ثككر أي اتككم تككم لينككم تايدرجككس ا ييككء أنهككا تيشككم ت ككيرة شختافككس أي تنككا  ااككء 

 .ىلاىات شايلس يتشللالس خا س تها
ن اسىتنتاجات ترتتط تمش  : رلن اثنلنهذا يا 

 .ايشيايشات شن  لث  جشها ينياها يدتتها يايشتاح شنها: ا يم
ترتتط تايش اكم ايشكايم نفىك  شكن  لكث تمهلاك  يختراتك   لكث أن اسىكتنتاج ليتشكد ااكء تكرا ة : ايثانم

 .ا رتاا تدتس يتشين ياتيرم تيشق شدلد ااء نشاطات ايشنشمة
ر اينتككا و ياسىككتنتاجات تيلككدام اككن ايت لككز ايشخ ككم شكك  ايتنيلكك  أنكك  ستككد ياش اككم ايشككايم شككن إظهككا

 .ت م جيانت  ياسيتزاا تايشيضيالس كتدا  ايرأ  ايش الد

 : وضع التوصيات والمقترحات الالزمة -02
ليتتكككر شيضكككيع ايتي كككلات شهشكككام جكككدام  ن ايت الكككم ايشكككايم س ليطكككم ايشكككم  اي ثلكككر إس إذا انتهكككء  

 .يء ايتي لات يايشمتر ات ياي ايم ايشناىتستاىتنتاجات دتلمس، يتا ايتي م إ
فلتد شن اىت شام اشالس اسىتنتاج تيض  ايتي لات يايشمتر ات يخا س فم ايش اتكب اسىتشكارلس 

 .يش اتب تدتلق اي ىاتات يشيرفتها يتخ  ها تهذا ايشجام

 : كتابة تقرير التحميل المالي -00
شش اس شيلنس ارضكام ت الالكام تطرلمكس شتىكطس  ايتمرلر هي ارض يا ما ق ايخا س تشيضيع شيلن أي

 .ش  ذ ر استترا ات ايتم تتناىب ش  اينتا و ايتم تي م إيلها تايت ث يايت الم
 : يتش م ااا فقن تمرلر ايش ام ايشايم لتضشن اينماط ايتايلس

 .تف للت ايت الم شثم ايت الم يش ادر ايتلانات ياينطاق يايفترة ايزشنلس يات الم* 
 .دم شن إجرا  ايت المايه* 
 .ا ىايب ايشتت  تايت الم ياستترا ات ايتم يضيها ايش ام* 
 .نتا و ايت الم يايشمارنس ياسىتنتاجات يتي لات يآرا  ايش ام  يم شيضيع ايت الم* 
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ششككا ىككتق لجككد ايتا ككث أنكك  لش ككن إتتككاع ايخطككيات ايىككاتمس ايككذ ر ياي ككيم إيككء ايهككدم شككن إجككرا  
ايم تككد ام شككن اي  ككيم ااككء خطككاب ايت الككم ي ككيسم إيككء  تاتككس تمرلككر ايش اككم ايشككايم اشالككس ايت الككم ايشكك

 .ايذ  ليضل ايهدم شن ايت الم ياينتا و ايتم تا ايتي م إيلها
 ضشكك  اكشككارة أنكك  يككلس شككن ايضككرير  إتتككاع جشلكك  ايخطككيات فمككد لمككيا ايش اككم ايشككايم تتجككايز تيكك

 .ايخطيات  ىب شا لرا  شناىتام 
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 ابعالمبحث الر 

 مفاىيم الربحية وطرائق قياسيا

لتجكك  ايتا ككث فككم هككذا ايشت ككث إيككء إلضككاح شفهككيا ايككرتل شككن يجهككس نظككر استت ككادللن يشككن يجهككس 
نظر ايش اىتلن، يايتيكرم إيكء ايششكا م ايتكم تظهكر انكد تطتلكق يجهكس اينظكر استت كادلس، يايتطكرق إيكء 

 .نات هذ  ايرت لس يطرا ق تلاىهاشفهيا ايرتل ايش اىتم ياي يم إيء شا لىشء ايرت لس يش ي 

 : مفيوم الربح
اهكككتا ااشكككا  استت كككاد يايش اىكككتس ااكككء  كككد ىكككيا  تمهشلكككس ت دلكككد شفكككاهلا ياضككك س ياكككرتل ي كككم شكككن 

 .يجهت 

 : الربح االقتصادي -أوالً 
 .ليرم استت ادلين ايرتل تمن  ايتللر فم  افم ايثرية
تكم لش كن ايت كرم فلهكا تكايتيزل  ااكء أ ك اب يهذا لينكم أن ايكرتل تاينىكتس ياشنشكات هكي ايملشكس اي

 .دين أن لؤثر ااء رأس ايشام ايشىتثشر( تيزليات أرتاح)ايشنشمة 
يشن أجم تطتلق هذا ايشفهيا استت اد  ستد شن تمللا ا  كيم يايخ كيا فكم تدالكس ينهالكس ايشكدة، 

 .يليتتر فرق ايتمللا تلن  افم ا  يم يايخ يا رت ام أي خىارة
 .شش اس ايتمللا يشش اس ايملاس: شش اتان أىاىلتانيتظهر هنا 

 : مشكمة التقييم -0
 :33تتجىد ايشش اس تاختلم طرق ايتمللا ايشتا س،  لث تيجد ادة طرق ياتمللا يشن هذ  ايطرق

 .تمللا  افم ا  يم ااء أىاس ايملشس اي ايلس ياتدفمات اينمدلس: ايطرلمس ا ييء
س ياشنشككات ت ككفس ااشككس، إذ تيتشككد ايملشككس اي ايلككس ااككء ثلثككس يل ككيب تطتلككق هككذ  ايطرلمككس تاينىككت

 : انا ر أىاىلس
 .ايتدفمات اينمدلس ايشتيتيس خلم اشر ا  م* 
 .ت دلد ىير ايخ ا ايشناىب* 
 .ت دلد اشر ا  م* 

                                           
 .69، ص(0996تلريت، ) 0ك جشيس اي اىم، ايش اىتس ايشتيىطس، ط33
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ينظككرام  ن ايينا ككر ايىككاتمس تتىككا تانيككداا ان ككر ايتم لككد فلهككا، فايتككدفمات اينمدلككس س لش ككن شيرفتهككا 
 .ضيالس ي ذيا اي ام فم تمدلر اشر ا  م يىير ايخ ا ايشناىبتشي 

ايملشككس ايىككيتلس  ىككها رأس ايشككام تااتتككار أن ايملشككس ايىككيتلس يككرأس ايشككام شياديككس : ايطرلمككس ايثانلككس
 .ي افم ا  يم

 .يتت دد هذ  ايملشس ت ا م ضرب ادد ا ىها فم ايملشس ايىيتلس ياىها اييا د
 :اليب يتياج  هذ  ايطرلمس ادة

 . ييتس تطتلمها تاينىتس ياشنشات ايتم س تشتاا أىهشام لتا تداييها فم أىياق ا يراق ايشايلس* 
 .ايتذتذب اي تر يايشىتشر فم أىيار ا ىياق ايشايلس* 

 .ايتمللا ااء أىاس ايملشس ايتليلس ي م أ م شن ا  يم: ايطرلمس ايثايثس
يلكككس ياشنشككمة   كككم، يايتكككم يككي خ كككشت شنهككا تلشكككس ايكككدلين يتتجشلكك  هكككذ  ايمككلا لكككتا ت دلكككد ايملشككس ايتل

 .ياسيتزاشات ايتم ااء ايشنشمة يظهرت ايملشس اي افلس يأل يم
 : يتياج  هذ  ايطرلمس ادة اليب

 .إن ىير ايتل  ةلر شتيفر يجشل  ا  يم* 
 .تيجد تيض ا  يم ةلر ايشملدة أي ةلر ايشثتتس تايدفاتر ايش اىتلس شثم ايشهرة* 
ت دلككد ايملشككس ايتليلككس يأل ككيم لتيككارض شككك  فككرض اسىككتشرارلس إذ تككد س ت ككين هنككاا دس كككم إن * 

 .تشلر إيء نلس ايشنشمة فم تل  أ ييها
 : ايتمللا ااء أىاس ايىير اسىتتدايم: ايطرلمس ايراتيس

يتت ككدد ايملشككس اي ككافلس . أ  ت دلككد ايت ككايلم ايلزشككس ي ككم لىككتتدم ا  ككم فككم  ايككس ايت ككرم فلكك 
 . يم تطرح اسيتزاشات شن شجشيع ا ىيار اسىتتدايلسيأل

 . يتياج  هذ  ايطرلمس شش اس ت دلد ايىير اسىتتدايم تدرجس شن ايشيضيالس
هككذا شكك  ايياككا أن جشلكك  ايطككرق ايىككاتمس تيتتككر ةلككر شمتييككس ش اىككتلام، ذيككا  ن ايشيككاللر ايش اىككتلس 

ايشتككدأ إس أنهككا ارضككت شيايجككات تدلاككس لش ككن  ايدييلككس ااتشككدت ااككء شككدخم ايت افككس ايتارلخلككس شككن  لككث
فكم ( ايت افس ايتارلخلكس)اىتخداشها تاكضافس إيء إ دار تيض ايشياللر ايتم تيايو شش لت هذا ايشدخم 

تيض اي است يسىلشا فم تيدلم ايميا ا ايشايلس ايشيدة تيشاكس شكدلدة ايتضكخا أي فكم  ايكس انخفكاض تلشكس 
 . 34ايشيجيدات

 

                                           
 .67، ص(2111ايدار ايياشلس، : اشان) 0ضم، ايش اىتس ايدييلس، طك  ىلن ايما34
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 : اسمشكمة القي -0
يتكد س لش كن تلكاس اي اجكات ايششكتيس . ليتتر استت ادلين أن دخم ايفرد لتشثم فكم إشكتاع  اجاتك 

 .اتت ادلام  شلام  شا هي اي ام فم ايرةتس تايتياا
يانككككد ا تىككككاب ايككككدخم استت ككككاد  لجككككب أن لؤخككككذ فككككم اساتتككككار انككككد تملككككلا ا  ككككيم يايخ ككككيا 

 .اكضافات يرأس ايشام يتيزليات ا رتاح

 : الربح المحاسبي -انياً ث
إن ايشفهككيا استت ككاد  ياككرتل س لمككدا ايشيايشككات اي افلككس يشتخككذ  ايمككرارات يايتككم تش ككنها شككن اتخككاذ 

 .ايمرار ايشناىب
فايتىاؤست ايتم لت ث انها شىتخدشي ايميا ا ايشايلس تتشثم فكم تلشكس اكلكرادات يايش كريفات خكلم 

ي ككايم اككن اييككاا ايشاضككم، أي شمككدار تيزليككات ا رتككاح يشمارنتهككا ايفتككرة، شثككم أيجكك  اخككتلم رتككل اييككاا ا
يهكككذ  ايتىكككاؤست س لش كككن اكجاتكككس . تكككا اياا ايىكككاتمس أي تيتيكككات ايكككرتل ايشىكككتمتام يايتيزليكككات ايشىكككتمتالس

 .االها تاىتخداا ايشفهيا استت اد  يارتل
ت يايتكككم تيتشكككد ااكككء يشكككن أجكككم ذيكككا اتجككك  ايش اىكككتين ن كككي اىكككتخداا شكككا ليكككرم تطرلمكككس ايشيكككاشل

تىكككككجلم جشلككككك  شيكككككاشلت ايشنشكككككمة شككككك  ايللكككككر، يتظهكككككر ىكككككجلت ايشنشكككككمة ايتنكككككيد ايتف كككككلالس كلكككككرادات 
 .يش ريفات ايشنشمة ايشختافس

يتايطت  فقن إاداد تا شس ايدخم لش ن شن تمىلا انا ر اكلرادات يايش ريفات ت ىب اكنتكاج أي 
أي ااكء أىكاس تنظلشككم ي كم تىككا ( يش كريفات اكدارلككسشثكم ايش كريفات ايتليلككس، ا)ااكء أىكاس يظلفككم 
 .أي إدارة ااء  دة

لشكلر إيكء أن شكيارد يأنشكطس ايشنشكمة )يتاينىتس يشش اس ايتمللا فقن ايش اىتلن لرتتطين تشتدأ ايت افس 
 ييذيا س ليتد تايتماتات فكم أىكيار ايىكا ( لتا تلاىها اند استتنا  ااء أىاس ايىير ايذ  تا استتنا  ت 

 .يايخدشات أي ا  يم ت فس ااشس
ايكذ  لشكلر )إضافس إيء أن ت دلد ايرتل ايش اىكتم ليتشكد ااكء شتكدأ شماتاكس اكلكرادات تايش كريفات 

 .يااء إتتاع أىاس اسىت ماق( إيء ضريرة خ ا جشل  ايش ريفات شن تنيد اكلرادات ايشتيامس تها
ااكككء طرلمكككس ايشيكككاشلت لتفكككق تشاشكككام شككك  يتكككذيا لش كككن ايمكككيم أن ايكككرتل ايش اىكككتم ايشىكككتخرج تنكككا  

إذ أن ايفكرق تكلن ا  كيم فكم . ايشفهيا استت اد  يارتل يذيا فم  ايكس تتكيم استت كادللن يشتكدأ ايت افكس
 .نهالس ايشدة يتدالتها شميشام تىير ايت افس ستد أن لىاي  ايرتل ايش اىتم
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ريفات، يايككككذ  ارفككك  ايككككد تير يلىكككتخدا ا كككطلح ايككككرتل ايش اىكككتم يافكككرق تككككلن اكلكككرادات يايش ككك
أي ايشكككيارد أي ا شكككيام ايشطايتكككس )ايشتاككك  اينكككاتو  زلكككادة ياطاتكككس اكنتاجلكككس ايشادلكككس ياشكككر س : ايماضكككم تمنككك 
فككم نهالككس ايفتككرة تشككا لتجايزهككا اككن تدالككس ايفتككرة تيككد اىككتتياد ايتيزليككات ااككء ايشككاي لن أي ( يت ملككق ايطاتككس

 . 35شىاهشتها خلم ايفترة
اي كككادر اكككن هل كككس شيكككاللر ايش اىكككتس ايدييلكككس فمكككد شلكككز تكككلن ايكككرتل / 02/ر ايكككدييم رتكككا أشكككا ايشيلكككا

 : ايش اىتم يايرتل ايخاض  ياضرلتس
 .هي  افم رتل أي خىارة ايفترة تتم اتتطاع ش ريم ايضرلتس: ايرتل ايش اىتم

 كددة تشيجكب يافتكرة ايش( أي ايخىكارة)هي  افم ايرتل (: ايخىارة ايضرلتلس)ايرتل ايخاض  ياضرلتس 
ايماتاككس )ايميااككد ايتككم تضككيها ايىككاطات ايضككرلتلس، يايككذ  تت ككدد ااككء ضككي   ضككرا ب ايككدخم ايشىككت مس 

 (.يلىترداد

 : مكونات الربحية
م تيضكلل ايشفكاهلا ايشتيامكس تهكا،  لكث ليجكد شفهيشكان للش ن ايتيرم إيكء ش ينكات ايرت لكس شكن خك

 : تاينىتس يارت لس ااء اين ي ايتايم
 (.ايجار )فهيا رت لس اينشاط ايياد  ش: ا يم
 .شفهيا رت لس اينشاط ايشاشم: ايثانم

 (: الجاري)مفيوم ربحية النشاط العادي  -0
 .يلت مق شن شماتاس إلرادات اينشاط ايياد  ياشنشمة ش  ايش ريفات ايشتيامس تهذا اينشاط

رتككاح يايخىككا ر ةلككر اييادلككس يلككرى ايفرلككق ايشؤلككد يهككذا ايشفهككيا أنكك  انككد إاككداد تا شككس ايككدخم فككقن ا 
ي ككذيا تيككدللت ايىككنيات ايىككاتمس لجككب أس تظهككر فككم ايما شككس تككم تككدرج فككم تا شككس ا رتككاح ( اسىككتثنا لس)

ايش تجزة، يايىتب هي تجنب شا تد ل دث شن يتس يامارئ ياميا ا ايشايلس، تاكضافس إيكء أن اي  كا ايىكالا 
 .إس شن خلم اييشالات اييادلس يايشت ررة ااء تدرة ايشنشمة فم ت ملق ايرتل س لتمتء

أشككا اييشالككات ا خككرى فهككم س تت ككم تاسىككتشرار  شككا أنهككا يلىككت شككن طتليككس اينشككاط، يتايتككايم س 
 .لش ن اتخاذها  شملاس يت ملق ا رتاح

 
 

                                           
 .031ك شرج  ىاتق، ص35
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 : مفيوم ربحية النشاط الشامل -0
ت ككدد تنككا  ااككء جشلكك  اييشالككات لككدم هككذا ايشفهككيا ااككء أن ا رتككاح يايخىككا ر يفتككرة زشنلككس شيلنككس ت 

 .ايتتاديلس ايتم تشت خلم ايفترة، يايتم تؤثر ااء  افم  ميق أ  اب ايشنشمة
 لث أن ادا إظهار ا رتكاح أي ايخىكا ر ةلكر اييادلكس يتيكدللت ايىكنيات ايىكاتمس شكن شكمن   كذم 

 .شيايشات هاشس فم  لاة ايشنشمة
ل خكلم فتكرة شيلنكس ااكء جشلك  اكلكرادات يايش كريفات ييمد اىتمر ايرأ  أخلرام ااء أن لشتشم ايرت

تاىككتثنا  تيككدللت ايىككنيات ايىككاتمس، أشككا ا رتككاح يايخىككا ر ةلككر اييادلككس فقنكك  لجككب إظهارهككا  ككرتا شنفككرد 
 .يشىتمم ان إلرادات اينشاط ايياد 

 : طرائق قياس الربحية
نجككاح ايشنشككمة فككم اسىككتخداا تيككد ايرت لككس ايهككدم ا هككا يككدى ايشككلا يأ كك اب ا ىككها إذ لملشككين 

ا شثكككم ياشكككيارد ايشتا كككس ياىكككتثشار ا شكككيام تايشككك م ايكككذ  ليكككيد ااكككء ايشنشكككمة تكككمااء اا كككد شش كككن يتمتكككم 
 .ايشخاطر ايشش نس

يفم ىتلم ذيا لرةتكين فكم ايتم كد شكن رت لكس ايشنشكمة اكن طرلكق اياجكي  إيكء ايت الكم ايشكايم يايكذ  
شىكتمتام،  لكث لش كن تلكاس ايرت لكس شكن خكلم نىكب ايرت لكس ليطم ف رة ياض س اكن اييضك  اي كايم ياي

 : ايتم تر ز ااء اييلتس تلن شفردات تا شس ايدخم يأرتاا تا شس ايشر ز ايشايم شثم
نىتس هاشش ايكرتل إيكء ايشتليكات، شيكدم اييا كد ااكء ا شكيام ايشىكتثشرة، شيكدم اييا كد ااكء إجشكايم 

اكضكككافس إيكككء اينىكككب ايشتيامكككس تا ىكككها ايشتداييكككس ياشنشكككمة، ا  كككيم، شيكككدم اييا كككد إيكككء  مكككيق ايشا لكككس، ت
شكككن شيكككاللر ايش اىكككتس ايدييلكككس ايشتكككادئ شكككن أجكككم ت دلكككد ياكككرض   كككس / 33/ لكككث يضككك  ايشيلكككار رتكككا 

ايىككها شككن ا رتككاح ششككا ل ىككن شككن إش انلككس شمارنككس ا دا  تككلن ايشنشككات ايشختافككس ضككشن نفككس ايفتككرة يتككلن 
شنشمة، يلر ز ايشيلار ااء  ىاب شماا   س ايىها شكن ا رتكاح يتكايرةا فترات ش اىتلس شختافس ينفس اي

شككن أن ايتلانككات ايخا ككس ت  ككس ايىككها شككن ا رتككاح يهككا ش ككددات تىككتب اخككتلم ايىلاىككات ايش اىككتلس 
 . ايشىتخدشس يت دلد ا رتاح فقن ايشماا ايش دد تش م شتشاثم ل ىن اشالس اكف اح ايشايم

ايلككس هككم شككدخلت اينظككاا ايش اىككتم فككقن ايمككيا ا ايشايلككس هككم شخرجككات هككذا تااتتككار أن ايتلانككات ايش
اينظاا أ  أنها ايشنتو اينها م يانظاا ايش اىتم شن جهس يهكم ألضكام شكدخلت اشالكس ايت الكم ايشكايم شكن 

 .جهس أخرى
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 ايف م ايثانم
 ايت الم ايشايم ياميا ا ايشايلس

 
 .ميتيا مفيوم القوائم المالية وأى: المبحث األول 

 .مفيوم القوائم المالية  -أوال  

 - تعريف. 

  أسس أعداد القوائم المالية. 

 .أىمية القوائم المالية  -ثانيا  

 -  قائمة الدخل. 

  قائمة المركز المالي. 

  قائمة التدفقات النقدية . 

 .التحميل الرأسي واألفقي لمقوائم المالية : المبحث الثاني 

 -  التحميل الرأسي: 

 .مفيوم التحميل الرأسي  -أوال  

 .خصائص التحميل الرأسي  –ثانيا 

 . آلية التحميل الرأسي لمقوائم المالية  -ثالثا  
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 . مزايا وعيوب التحميل الرأسي  –رابعا 

 -  التحميل األفقي. 

 .مفيوم التحميل األفقي –أوال 

 .خصائص التحميل األفقي     -ثانيا 

 .وائم المالية آلية التحميل األفقي لمق –ثالثًا 

 . مزايا وعيوب التحميل األفقي  –رابعًا 

 -  أثر التغير في القوائم المالية عمى قائمة التدفقات النقدية 

 . التحميل المشترك لمقوائم المالية : المبحث الثالث 

 -  التحميل المشترك لقائمة المركز المالي. 

  -   التحميل المشترك لقائمة الدخل. 

 -  ترك لقائمة التدفقات النقدية التحميل المش . 
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 المبحث األول

 مفيوم القوائم المالية وأىميتيا

تتم ايخيض فم ايت ث تايت الم ايرأىم يا فمم ياميا ا ايشايلس ستد شن شيرفكس شاهلكس ايمكيا ا ايشايلكس 
شايلكس يذ كر يذيا ىيم لتطرق ايتا ث إيء تيضلل ايخطيط اييرلضس ياميا ا ايشايلس شكن تيرلكم ايمكيا ا اي

أهدافها يأىس إادادها، ثا ايتطرق إيء أنيااها ا ىاىلس ايتكم تخضك  يات الكم ايشكايم، يأهشلكس  كم تا شكس 
يايينا ككككر ايش ينككككس ي ككككم تا شككككس، ي لفلككككس تتيلككككب هككككذ  ايينا ككككر ضككككشن ايما شككككس طتمككككام ياشتككككادئ يايشيككككاللر 

 .ايش اىتلس ايدييلس

 : مفيوم القوائم المالية -أوالً 
ا ايشايلس ايشنتو اينها م فم اينظاا ايش اىتم، فهم تاخص جشلك  اييشالكات ايشايلكس ايتكم تش م ايميا 

 ككدثت فككم ايشنشككمة خككلم ايفتككرة ايشايلككس،  لككث أن ايشيايشككات ايشايلككس تيككد شككن أهككا ايش ككادر ايتككم تيطككم 
 . يرة  ململس ياتيلس ان ايشنشمة

ايش اىكككتلس ايشمتييكككس اشيشكككام لش كككن ياش اكككم فشكككن خكككلم ت الكككم ايمكككيا ا ايشايلكككس يايشيكككدة طتمكككام ياميااكككد 
ايشكايم أن لخكرج تشيايشكات  ثلكرة اكن طتليكس اشكم ايشنشكمة يتيتهكا اكلرادلكس يتكدرة ي فكا ة اكدارة يايشمكدرة 

 .ااء ىداد اسيتزاشات يايتيى  تاسىتثشارات
ايشىكككاهشلن يكككذيا تيتتكككر ايمكككيا ا ايشايلكككس أ كككد ايش كككادر ا ىاىكككلس ياشيايشكككات تاينىكككتس ياشىكككتثشرلن ي 

يايككدا نلن ي افككس شىككتخدشم ايمككيا ا ايشايلككس،  لككث لش ككن تمىككلا ايشيايشككات ايشايلككس ايلزشككس يات الككم ايشككايم 
 : 36 لس شنشمة إيء نيالن ر لىللن

 

 : مصادر داخمية من المنشأة نفسيا -0
 :يتششم ايش ادر ايداخالس ياشيايشات ايشايلس شا لام

 -تا شككس ايشر ككز ايشككايم -تا شككس ايككدخم)تشككشم ايمككيا ا ا ىاىككلس  يهككم: ايمككيا ا ايشايلككس ا ىاىككلس -0
 (.تا شس ايتدفمات ايشايلس

يتيككككد تاككككا ايشل ظككككات جككككز ام ضككككريرلام شككككن : ايشككككذ رات يايشل ظككككات ايشرفمككككس تككككايميا ا ايشايلككككس -2
 .ش ادر ايشيايشات ايشفلدة يتيفر شيايشات إضافلس ةلر شيجيدة تايميا ا ايشايلس

                                           
 .216، ص(2116ايدار ايجاشيلس، : اكى ندرلس) 0ك طارق اتد اييام  شاد، ايت الم ايفنم يا ىاىم يأليراق ايشايلس، ط36
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 (.ن م ىنس أي رت  ىنس)يايتم تمدا ااء شدار ايىنس : شؤتتسايتمارلر اي -3
يايتككككم ت تككككي  ااككككء شيايشككككات شفلككككدة تتنككككايم تلانككككات شايلككككس يا   ككككا لس : تمككككارلر شجاككككس اكدارة -4

 .يتيض ايخطط ايشىتمتالس
يشا تد ت تيلك  شكن شل ظكات أي ت فظكات خا كس تكايميا ا ايشايلكس ايتكم :تمرلر شراتب اي ىاتات -5

 .تهاتشت شراجي
  .ألس شيايشات أخرى -6

 : مصادر خارجية -0
ليتتككر شككن ايشفلككد انككد ت الككم ايشيايشككات ايشايلككس يشنشككمة شيلنككس شمارنتهككا تشككا هككي تككا ا فككم ايشككر ات 

يذيا ليد تجشل  شيايشات اكن ايمطكاع ايكذ  تيشكم فلك  ايشنشكمة شفلكدام ييشالكس ايت الكم، يلضكام . ايشنافىس
ت اد ت كفس ااشكس يتلانكات اكن ظكريم ايشنافىكس ايدييلكس يأثكر استفاتلكات إيء ذيا تجشل  تلانات ان است

 .ايدييلس ااء ذيا ايمطاع

 : تعريف القوائم المالية* 
تهدم إيء تيفلر شيايشات  يم ايشر كز ايشكايم يا دا  يايتللكرات : لش ن تيرلم ايميا ا ايشايلس تمنها

 . 37تنيالن فم  ن  ايمرارات اكدارلسفم ايشر ز ايشايم ياشنشمة، يت ين شفلدة يشىتخدشلن ش
لل ظ ايتا ث شن ايتيرلم ايىاتق أن ايش االن ايشايللن ليتشدين ااء ايميا ا ايشايلس ياي كيم إيكء 
شؤشرات تىتخدا فم تلان اييض  ايشايم ياشنشكمة يشيرفكس تيتهكا اكلرادلكس فكم اييتكت اي اضكر يشكا ىكتؤيم 

تدفمات اينمدلس خلم ايفترة يشيرفس شدى تكدرة ايشنشكمة ااكء ىكداد إيل  فم ايشىتمتم، يتدرتها ااء ت ملق اي
 .تيزليات ايشىاهشلن ياييفا  تايتزاشاتها

يتشكككا أن ايمكككيا ا ايشايلكككس تظهكككر نتكككا و اشكككم ايشنشكككمة فهكككم تىكككااد ااكككء ش اىكككتس اكدارة اكككن ايشكككيارد 
 كيم اسىكتشرار فكم اسىكتثشار ايشيضياس فم اهدتها، ششا لىااد ترا  ايميا ا ايشايلس ااء اتخاذ تكراراتها 

تايشنشكمة، أي ايتنكازم انهكا، أي تليهكا ياستجكا  ن كي شنشكمة أخكرى، يايت كيلت ااكء اكتمكا  ااكء اكدارة أي 
 .ازيها

يكككذيا ت ككككين  اجكككس أ كككك اب  مكككيق ايشا لككككس ياشيايشكككات هككككم ا  ثكككر شككككشيسم تكككلن ا تلاجككككات  افككككس 
ن ش اي ها فم ايشنشم ة ايتم لشا ين   س فلها هكم ا يىك   ن ش كاي ها شىتخدشم ايميا ا ايشايلس، يا 

 .تتمثر ت افس جيانب يشرا م اييشالات يايرت لس ياييض  ايشايم ياشنشمة

                                           
 .069، ص(2111ايدار اييشالس، : اشان) 0ك  ىلن ايماضم، ايش اىتس ايدييلس، ط37
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تضكككشنت تي كككلس هل كككس شيكككاللر )أشكككا تخ كككيص ايخطكككيط اييرلضكككس ايتكككم ت  كككا ايمكككيا ا ايشايلكككس فمكككد 
 : 38شا لام( 0)رتا  FASBايش اىتس ايشايلس 

ا ا ايشايلس يلس هدفام تىيء ايشنشمة يت ملم ، إنشا هكي يشىكاادة تيكض إن ايلرض شن إاداد ايمي  -0
ا طرام ستخاذ ايمرارات ايشختافس تاكضافس إيء تيفلر ان ر ايشراتتس ااء نشاط ايشنشمة يخ ي ام فم 

 . ايشر ات ايشىاهشس
دلس يايىلاىكلس تتمثر ايميا ا ايشايلس تايش لط ايذ  تيشم ت  ايشنشمة نتلجس تللر ايظكريم استت كا -2

ايش لطككس تهككا، يهككذ  ايظككريم تككؤثر تايضككريرة ااككء ايشنشككمة يتايتككايم ااككء أهككدام ايمككيا ا ايشايلككس، يهككذا 
 .لميدنا إيء أن أهدام ايميا ا ايشايلس ةلر ثاتتس

أن ت ين ايشيايشات يايتلانات ايتم ت يلها ايمكيا ا ايشايلكس ياضك س يشفهيشكس ي كم ا طكرام ايتكم  -3
 .ة شنهاتىيء يلىتفاد

أن تىااد ايميا ا ايشايلس شىكتثشر  ا شكيام ااكء تمكدلر تلشكس ييتكت تكدفماتها اينمدلكس ايتكم تكرتتط  -4
 .ارتتاطام شتاشرام تيشالات ايشنشمة ايشىتثشر فلها أشيام هؤس  ايشىتثشرلن

 : أسس إعداد القوائم المالية* 
تككم تككداء ايشتككادئ ايشمتييككس اشيشككام شككن تتككم إن إاككداد ايمككيا ا ايشايلككس لككتا يفمككام ياشتككادئ ايش اىككتلس اي

 .ايش اىتللن يايشينللن تاينظاا ايش اىتم، تاكضافس إيء تطتلق ايشياللر ايش اىتلس ايدييلس
إن هككذ  ايشتككادئ نشككت يتطككيرت يفمككام يا اجككس يايتطتلككق يايتجرتككس ايش اىككتلس يىككنيات طيلاككس،  لككث 

ا شجشياككككس ايتلانككككات ايتككككم لككككتا تلككككدها تايككككدفاتر لتشثككككم ايهككككدم شنهككككا فككككم إلجككككاد ا ىككككس ايتككككم تمككككيا االهكككك
 . 39يايىجلت ياي شيفات ايش اىتلس

 : يلش ن ت نلم ايشتادئ ايش اىتلس فم إاداد ايميا ا ايشايلس  شا لام

 : مبدأ اإلفصاح لخدمة األغراض المختمفة -0
شنشكمة يأنشكطتها  ان اتجا  اكدارة ىاتمام لتشلز فم استتيكاد اكن ايتيىك  فكم نشكر ايشيايشكات  كيم اي

 .استت ادلس  فاظام شنها ااء ايىرلس ايتم لشتاز تها اينشاط استت اد  فم شنشات ا اشام
يي ككككن نظككككرام ي اجككككس ايشجتشكككك  ايشككككايم إيككككء ايشيايشككككات اككككن ايشككككر ات فمككككد أيزشككككت ايمككككيانلن ايشايلككككس 

اي ككككد ا دنككككء  يايتجارلككككس فككككم تيككككض ديم اييككككايا إدارات ايشككككر ات تاكف ككككاح اككككن تلانككككات شيلنككككس اككككدتها
 .يإلف اح

                                           
 .3، ص(2113ايدار ايجاشيلس، : الن ششس)ك طارق  شاد، شيىياس شياللر ايش اىتس، 38
 .55، ص(2115دار زهران، : اشان) 0ك  جلم اتد   ىن، ا  يم ايياشلس فم ايميا ا ايش اىتلس يايشايلس، ط39
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يشكك  دخككيم ا ككر ثككيرة ايشيايشككات يايتيىكك  فككم اىككتخداا ايتمانككات اي دلثككس فككم شيايجككس ايشيايشككات 
إي ترينلام فم  ثلر شن ايشؤىىات استت ادلس ياكدارلس، يفم شختام نكيا م اي لكاة، أ كت ت ايشيايشكات 

ن يتكيم اكدارة ضكد هم أداة اتخاذ ايمرارات ايشيمدة ايتم اتتضكتها طتليكس ايتطكير  فكم ايي كر ايكراهن، يا 
 .نشر ايشزلد شن ايشيايشات لجياها تتيارض ش  طتليس ايي ر

يتايتككايم فككقن اككددام شككن ف ككات ايشىككتخدشلن لنتظككرين اكف ككاح ايككذ  لاتككم رةتككاتها شثككم ايشىككتثشرلن 
اشكككل  يشكككيردلن يايشمرضكككلن، يايش ااكككلن ايشكككايللن، يايش اتكككب اسىتشكككارلس، يايشتيكككاشالن شككك  ايشنشكككمة شكككن 

 .يشيظفلن، تاكضافس إيء ا جهزة اي  يشلس ياكدارة نفىها
ظهككار جشلكك  اي مككا ق ايشايلككس ايهاشككس  يتايتككايم فككقن اكف ككاح لينككم إتتككاع ىلاىككس اييضككيح اي اشككم يا 
ايتم تيتشكد االهكا ا طكرام ايشهتشكس تايشنشكمة، يليكد اكف كاح اي كافم شكن أهكا ايشتكادئ ايش اىكتلس كاكداد 

 . ا ايشايلسايميا
يلجب ااء اكدارة ايشايلس اكف اح ان ايشيايشات ايهاشس، يايتم لترتكب ااكء اكدا اكف كاح انهكا 

 .تللر ياختلم جيهر  فم اتخاذ ترارات شىتخدشم ايميا ا ايشايلس
يلمخككذ اكف ككاح اككدة أشكك ام أتياهككا إدخككام ايشيايشككس فككم ايمككيا ا ايشايلككس ضككشن تتيلككب ياضككل داخككم 

 .يلسايميا ا ايشا
أي ااكككككء شككككك م شل ظكككككات خكككككارج ايمكككككيا ا ايشايلكككككس تشكككككتشم ااكككككء شيايشكككككات رتشلكككككس ين كككككيص تشكككككد 
شىتخدشم ايميا ا ايشايلس تا شير ايتم ظهرت شاخ س فم ايميا ا أي اىتتيدت شنها  الكام، يس لجكب اينظكر 

أ ثككر إيكء هككذ  ايشل ظككات ااككء أنهككا ثانيلككس، أي يلىككت ذات شلككزى، تككم ااككء ايي ككس فهككم ت تككم شىككا س 
شككن ايشىككا ات ايتككم ت تاهككا ايمككيا ا نفىككها، يةايتككام شككا تشككتشم ااككء شيايشككات هاشككس يككا ت ككن يتتككيفر يككدى 

 : ايمارئ إذا ان  رت شيايشات  فم ايميا ا ايشايلس، يشن أشثاس ايشل ظات
 .ي م ايىلاىات يايطرق ايش اىتلس ايشتتيس فم تلاس ايينا ر ايشمرر انها تايميا ا ايشايلس

 .ايهاشس ايتم أترشت تلن ايشنشمة يأطرام أخرى اي فمات
 .اييلتس تلن ايشنشمة يأطرام خارجلس أخرى شثم اييلتس تلن ايشر س ايماتضس يايشر س ايتاتيس

 شا تد لمخذ اكف كاح شك م شيايشكات إضكافلس تتضكشن تفا كلم أي تكلا تيكرض يجهكس نظكر شختافكس 
شكك م شيايشككات  شلككس ذات درجككس اايلككس شككن ايشل شككس  اككن تاككا ايشيريضككس تككايميا ا ايشايلككس، فمككد ت ككين فككم

 FASBشثككككم ايتلانككككات يايجكككككدايم ايتككككم تي ككككم شيكككككاللر ايش اىككككتس ايدييلككككس يشيكككككاللر ايش اىككككتس ايشايلكككككس 
 .تقضافتها يايتم تظهر تمثلر ايتضخا ااء ايميا ا ايشايلس
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 : مبدأ موضوعية القياس -0
يلنس، يشا ايميا ا ايشايلس يتفىلراتها إس نتاج اشالكس إن ايش اىتس أداة تلاس نتا و ا اشام ان فترة ش

ايملاس ايش اىتم، يي ن تشيب اشالس ايملاس ايش اىتم  فس ايت  شلس إذ تايرةا شن  كم ايضكياتط ايتكم 
تشثاهككا ايشتككادئ اييشالككس يايفككريض ايشنطملككس ايهادفككس إيككء تككيفلر ايشيضككيالس فككم ايملككاس فقنكك  يككا لككتا  تككء 

ةس ش ككددة دتلمككس ااككء ايشىككتيى اييككايشم ياميااككد يايشتككادئ يايفككريض ايش اىككتلس، اآلن ايتي ككم إيككء  ككلا
ا شكككر ايكككذ  جيكككم ايش اىكككتلن أ لانكككام لطتمكككين تيااكككد ايملكككاس ايش اىكككتم تطكككرق شختافكككس تجيكككم شخرجكككات 

 .اينظاا ايش اىتم تخض  أ لانام ي ثلر شن اسجتهادات ايتم تد س ل ايفها ايتيفلق
ن اخكتلم ايتكدا م  شا أن هنكاا اييدلكد شكن  تكدا م ايملكاس ايش اىكتم ايشتللكرة، يأىكايلتها يطرتهكا، يا 

 .ايشطتمس لؤد  تايتتيلس إيء اختلم نتا و ايملاس ايش اىتم

 : مبدأ قابمية المقارنة -3
ليككد شتككدأ تاتالككس ايشمارنككس شككن أهككا ايشؤشككرات ايتككم ليتشككد االهككا ايت الككم ايشككايم يايرتاتككس ايشايلككس تللككس 

ايشنشكات تشمارنككس نتكا و شنشككمتلن أي أ ثكر شكك  تيضكها ايككتيض أي شمارنكس تلانككات ايشنشكمة نفىككها  تمكيلا أدا 
 .ااء فترات زشنلس شيلنس

يكش ككان إجككرا  ايشمارنككس فقنكك  ستككد شككن تككيافر شككريط شيلنككس  تككء ت ككين نتككا و ايشمارنككس ىككالشس يذات 
د، يتتيلب ايتلانكات ااكء أىكس شي كدة، شدييم شثم تي لد انايلن ايتلانات ذات ايشدييم أي ايش تيى اييا 

 .ي ذيا تي لد درجس تف لم ايتلانات، يأىس ايتميلا يي دة ايملاس يأىس تمدلر ايتدفق

 : مبدأ الحيطة والحذر -4
ليد هذا ايشتدأ شن أترز ايشيضكياات ايشثلكرة ياجكدم تكلن ايش اىكتلن، يليكيد ايىكتب تكذيا يكلس فمكط 

نشكككا ألضكككام تىكككتب اخكككتلم إيكككء انمىكككاشها تكككلن شؤلكككدلن يشيارضكككلن  يات افكككس ايتارلخلكككس  مىكككاس ياملكككاس، يا 
يجهككات اينظككر  ككيم شضككشين هككذا ايشتككدأ، فتطتلككق هككذا ايشتككدأ لينككم اينظككر ايشيضككيالس إيككء جشلكك  أنككياع 
ثتككات أ  تللككر فككم ايظككريم استت ككادلس إذا  ككان تككاتلم يات مككق،  ا  ككيم ىككيا   انككت ثاتتككس أي شتداييككس يا 

شنهجككم فككم  افككس اييشالككات شككن تتككم ايش اىككب ت لككث لتم ككد شككن  ككم اشالككس، يلراجكك  يلينككم ألضككام ايشككا اي
 . م تلد أي ىجم أي تىيلس يلمدا تلاىام ش اىتلام لت م تايدتس يايشيضيالس

 : شن هذا ايشفهيا  لث يرد فم هذا ايشيلار شا لام( 0)يتد اتترب ايشيلار ايش اىتم ايدييم رتا 
الككات ايش اىككتلس ةلككر شؤ ككدة، يككذيا لتيجككب تتنككم اي لطككس ياي ككذر ةايتككام شككا ت ككين نتككا و تيككض اييش

 .اند إاداد ايميا ا ايشايلس
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 : مبدأ قابمية التحقق -5
لككتا اشككتماق هككذا ايشتككدأ شككن فككرض ايشيضككيالس فككم ايش اىككتلس، يلمضككم أن ت ككين ايتنككيد ايككياردة فككم 

شنهكا شكن تتكم ايش اىكب نفىك ، أي شكن ايميا ا ايشايلكس تاتاكس يات مكق تشينكء أن ت كين تاتاكس  ن لكتا ايت مكق 
يايتلانككات ايش اىككتلس لجككب أن تضككشن تاتالككس ايت مككق ىككيا   انككت شيككدة ااككء أىككاس . تتككم شككخص آخككر

 .ايت افس ايتارلخلس أي ايجارلس أي ااء أىاس تنتؤات شيلنس
ا فايملكككاس ايش اىكككتم ايشيتشكككد ااكككء ايت افكككس ايتارلخلكككس لكككؤد  إيكككء تلانكككات تاتاكككس يات مكككق، يذيكككا  نهككك

 .شىتندة إيء شىتندات ايشرا  أي اي رم
يايملكاس ايش اىكتم ايشيتشكد ااكء ايت افككس ايجارلكس لكؤد  إيكء تلانكات تاتاككس يات مكق طايشكا تيجكد تككرا ن 

 .يأديس شمتييس ان أىيار ايىيق فم تارلخ إاداد ايميا ا ايشايلس
أن ت ككين تاتاككس يات مككق  أشككا تشككمن ايشيازنككات ايتخطلطلككس يايتنتككؤات اككن أرتككاح شىككتمتالس، فقنهككا لجككب

 .ألضام يا ىاس فم ذيا هي اسفتراضات ايتم تاشت االها تاا ايتنتؤات يشدى شيضيالتها

 : مبدأ األىمية النسبية -6
يلم ككد تهككذا ايشتككدأ إاطككا  تر لككز أ تككر ياينا ككر ايشهشككس، يهككي شتككدأ ششككتق شككن فككرض ايديرلككس فككم 

تككقجرا  ايملككاس فككم نهالككس ايككديرة ايش اىككتلس ياتيتلككر ايش اىككتلس، إذ أن هككذا ايفككرض لمضككم تلككاا ايش اىككب 
 .ان ايشر ز ايشايم ياشنشمة ينتا و أاشايها

يليتتكككر تنكككد شيكككلن هاشكككام نىكككتلام إذا  كككان إدراجككك  أي  ذفككك  ىكككيم لكككؤثر ااكككء، أي لللكككر شكككن اي  كككا 
جكك  أي ايشخ ككم يفككرد شتيىككط ايشهككارة، فككم  ككلن ل ككين ةلككر هككاا نىككتلام، يشككن ثككا ةلككر شل ككا إذا  ككان إدرا

 . 40 ذف  ين لؤثر ااء شتخذ ايمرار
س ين ت ين هناا  اجس يإلف اح ان ، يلتيتم ذيكا ااكء  يت فس ااشس لجب أن ل ين ياتند أثر يا 

 .اي جا اينىتم يهذا ايتند يأهشلت 
يشن اي يب تمدلا تيااد  اىشس يت دلد شتء ليتتر تند شيلن هاشام أي ةلر هاا نىتلام  نهكا تختاكم 

 . مدار اينىتم ياتند يأهشلت  تاينىتس يللر  شن ايتنيدتاختلم ايش
يتايتايم فهناا ثشس  ملمس ترتتط تهذا ايشتدأ يهكم أن ايظكريم ايش لطكس تاي كدث استت كاد  يايكرأ  
ايشخ م ياش اىب أي شراتب اي ىاتات لايتان ديرام هاشام فكم ت دلكد إطكار ا هشلكس اينىكتلس، يتتجاكء فكم 

 .ايشيرفس ايياشلس يايخترة اييشالس فم اييتت نفى تطتلق ا هشلس اينىتلس 

                                           
 .86، ص(2113دار ايشرلخ، : ايرلاض) 2ن تيرلب أ شد  جاج، ط’ك دينايد  لىي، ايش اىتس ايشتيىط40
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ي ذيا ا شر فمد اهتشت ايشياللر ايش اىتلس ايدييلس تايميا ا ايشايلس،  لث أفردت شيلارام خا ام تهكذا 
 (. ارض ايتلانات ا ييلس)تينيان ( 0)ايشيضيع يهي ايشيلار ايش اىتم ايدييم رتا 

شيلككار شككن شيككاللر ايش اىككتس ايدييلككس فمككرة شىككتماس تتنككايم  هككذا تاكضككافس إيككء أننككا نجككد فككم نهالككس  ككم
شيضككيع اكف ككاح اككن ايىلاىككات، أي ايطككرق ايشىككتخدشس فككم تلككاس ا  ككداث استت ككادلس، يآثككار ايتللككر 

 . فلها يايتيالشات تشمن اييرض فم ايميا ا ايشايلس
نطككلق شنهككا فككم يتككد نككص ايشيلككار ايش اىككتم ايككدييم ايشككذ ير أاككل  ااككء اككدة ااتتككارات لجككب اس

 : إاداد ايميا ا ايشايلس ينيرض فلشا لام أهشها
لجكككب أن تيكككرض ايمكككيا ا ايشايلكككس ياشر كككز ايشكككايم يا دا  ايشكككايم يايتكككدفمات اينمدلكككس ياشنشكككمة تشكككا  -0

 .ل مق اييدايس فم اييرض
 .اكف اح اشا إذا  انت ايميا ا ايشايلس تنىجا ش  شا تفرض  شياللر ايش اىتس ايدييلس -2
 .اكف اح ان ألس شخايفس يشتطاتات ايشياللر ايش اىتلس ايدييلس يارض ا ثر ايشايم يذيا -3
 .اختلار تطتلق ايىلاىات ايش اىتلس تشا لنىجا ش  شتطاتات ايشياللر ايش اىتلس ايدييلس -4
لجككككب اككككرض  ككككم تنككككد تشكككك م شنف ككككم فككككم ايمككككيا ا ايشايلككككس، يتجشلكككك  ايتنككككيد ذات ايطتليككككس أي  -5
 .ايششاتهساييظلفلس 
 .اكف اح ان ايشيايشات ايشمارنس -6
ت دلككككد  ككككم ش ينككككات ايمككككيا ا ايشايلككككس تشكككك م ياضككككل ياككككرض ايشيايشككككات ايتايلككككس تشكككك م ياضككككل  -7
 : ي  لل
 .اىا ايشنشمة  ا تس ايميا ا* 
 تيضلل اا دلس ايميا ا ايشايلس ياشنشمة ايفردلس أي يشجشياس شن ايشنشات* 
 .تم تلطلهاتارلخ ايما شس أي ايفترة اي* 
 .اييشاس ايشىتخدشس فم ايما شس* 

 شككا يرد فككم اكطككار ايككذ  أادتكك  يجنككس شيككاللر ايش اىككتس ايدييلككس كاككداد ايمككيا ا ايشايلككس أن ايمككيا ا 
ايشايلككس تهككدم إيككء تككيفلر شيايشككات  ككيم ايشر ككز ايشككايم يا دا ، يايتللككرات فككم ايشر ككز ايشككايم ياشنشككات 

 .فم  ن  ايمرارات اكدارلست ين شفلدة يشىتخدشلن شتنيالن 
ي ذيا فمد يرد فم نفس اكطار شا لفلكد أن ايمكيا ا ايشايلكس ايشيكدة يكذيا تاتكم  اجكس ايشيايشكات يكدى 
ةايتلكككس تكككرا  ايمكككيا ا ايشايلكككس، يي نهكككا س تكككيفر  افكككس ايشيايشكككات ايضكككريرلس يمكككرا  ايمكككيا ا ايشايلكككس شكككن أجكككم 

ا تي كس اآلثكار ايشايلكس يأل كداث ايىكاتمس يس تكيفر شيايشكات شىاادتها فم اتخاذ تكراراتها استت كادلس  نهك
 .ةلر شايلس
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 :  شا نص إطار ايشيلار ايشذ ير ااء ايخ ا ص اينيالس ياميا ا ايشايلس، يارض أهشها  شا لام
يلم ككد تككذيا إش انلككس فهشهككا تشكك م شتاشككر شككن تتككم تككرا  ايمككيا ا شكك  افتككراض أن : ايماتالككس يافهككا -0

 .م شن ايثمافس فم شجام ا اشام ياينشاطات استت ادلس يايش اىتلسيدلها شىتيى شيمي 
يت كككين ايشيايشكككات شل شكككس انككدشا تفلكككد فكككم اتخكككاذ ايمككرارات يكككدى تكككرا  ايمكككيا ا ايشايلكككس : ايشل شككس -2

يشىككككاادتها فككككم تملككككلا ا  ككككداث ايشتيامككككس تايشنشككككمة ىككككيا   انككككت تاككككا ا  ككككداث شاضككككلس أي  اضككككرة أي 
 . انلس ايتنتؤاتشىتمتالس، يتيفلر إش

يلم ككد تككذيا خايهككا شككن ا خطككا  ايهاشككس يايت لككز، يتككيفلر إش انلككس اساتشككاد االهككا : ايشيثيتلككس -3
 شيايشكككككات  كككككادتس، يأن تيكككككرض نتكككككا و ايش اىكككككتس اكككككن اييشالكككككات يتمكككككدشها طتمكككككام يجيهرهكككككا ي ملمتهكككككا 

س فككم  ككاست اككدا ايتم ككد استت ككادلس، يأن ت ككين ش الككدة يخايلككس شككن ايت لككز، يتتخككذ اكجككرا ات ايضككريرل
 .شن خلم ششارىس ىلاىس اي لطس ياي ذر

يلم كد تكذيا جيكم تكرا  ايمكيا ا ايشايلكس تكادرلن ااكء إجكرا  ايشمارنكات ايشختافكس : ايماتالس ياشمارنس -4
اساتشاد ااء ايميا ا ايشايلس، يذيكا شكن خكلم اساتشكاد ااكء أىكس ثاتتكس فكم اشالكس تلكاس ياكرض ا ثكر 

 .ث استت ادلسايشايم يأل دا
ي ككككذيا اكف ككككاح اككككن ايىلاىككككات ايش اىككككتلس ايشىككككتخدشس فككككم ايملككككاس يفككككم إاككككداد ايمككككيا ا ايشايلككككس 

ظهار ايميا ا ايشايلس ايشمارنس يافترات ايىاتمس  . ياكف اح ان أثر ايتللر فم تاا ايىلاىات، يا 
شيكككاللر ايش اىكككتلس ششكككا ىكككتق لكككرى ايتا كككث أنككك  ستكككد ياشنشاككككت أن تمخكككذ تيكككلن اساتتكككار ايشتكككادئ ياي

جكرا  اشالكس ايت الكم ايشكايم ياشنشكمة  ايىاتمس ايذ ر اند إاداد ايميا ا ايشايلس، ا شر ايذ  لىكهم ايشمارنكس يا 
يخلم اكدة ىكنيات ت كين تيا شهكا ايشايلكس شيكدة يفكق نفكس ايشتكادئ يايشيكاللر ايشتتيكس خكلم هكذ  ايىكنيات 

اطا  نتا و ياض س يىالشس ان يض  ايشنشكمة  كين هكذا أي شمارنس ايشنشات ش  شثللتها ششا لؤد  إيء إ
ايت الكككم لهكككا ف كككس  تلكككرة شكككن ايشىكككتخدشلن، فهكككي لكككيفر شيايشكككات هاشكككس اكككن نتكككا و أاشكككام ايشنشكككمة يا دا  

 .يايتللرات فم ايشر ز ايشايم تاكضافس إيء إظهار نتا و اشم اكدارة ان ا شيام ايشىتثشرة يدلها

 : يةأىمية القوائم المال -ثانياً 
أ كككتل استجكككا  تكككلن ايش اىكككتلن ن كككي اكككرض اي ىكككاتات ايختاشلكككس تشككك م أ ثكككر فا كككدة يفيايلكككس يذ  
شضككاشلن شيايشاتلككس ينخككرلن شككن شىككتثشرلن يششككييلن يششككن لتيككاشاين شكك  ايشنشككمة، يتككد   ككم استفككاق 

يا ا ت ككللس تكك( ايشلزانلككس - ىككاب ا رتككاح يايخىككا ر - ىككاب ايشتككاجرة) ككيم اككرض اي ىككاتات ايختاشلككس 
شايلككس ذات تاتالككس يافهككا ايشتىاىككم يأل ككداث ايشايلككس ايتككم أدت إيككء ت ملككق اينتككا و يألنشككطس ايتككم تزاييهككا 
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تا شكس  -تا شكس ايكدخم)ايشنشمة  لث أيزشت ايشياللر ايدييلس ايشنشات تمن تيكرض ايمكيا ا ايشايلكس ا ىاىكلس 
 :   ايميا ايفلشا لام تيضلل يهذ( تا شس ايتدفمات اينمدلس -ايشر ز ايشايم

 : قائمة الدخل -0
 .يهم إ دى ايميا ا ايشايلس ايتم تتلن تدرة ايشنشمة ااء ت ملق اكلراد خلم فترة ش اىتلس شيلنس

 : تعريف* 
اتككارة اككن تمرلككر لتككلن شمككدار اكلككرادات ياينفمككات ياشنشككمة ايشككراد )لش ككن تيرلككم تا شككس ايككدخم تمنهككا 

 . 41 (رة ش اىتلس شيلنسا تىاب  افم دخاها أي خىارتها خلم فت
أ  أن تا شككس ايككدخم هككم تلككان تف ككلام تككقلرادات يش ككريفات ايشنشككمة خككلم ديرة ش اىككتلس شيلنككس، 

 . لث تتلن رتل هذ  ايديرة شن خلم شمارنس إلراداتها ش  ش ريفاتها

 : أىمية قائمة الدخل* 
نلن ايشيايشكات ايتكم تىكاادها تنتثق أهشلس تا شس ايدخم شن أنها تيفر ياشىتثشرلن يايشىاهشلن يايدا 

ااء ايتنتؤ تشمدار يتيتلت يدرجس ادا ايتم د ايش ا تس ياتدفمات اينمدلس فم ايشىتمتم،  لكث تىكااد هكذ  
ايتنتكككؤات ايشىكككتثشرلن فكككم شيرفكككس اييا كككد ايشتيتككك  ااكككء أشكككيايها ايشىكككتثشرة، يايشىكككاهشلن فكككم شيرفكككس شمكككدار 

رة أرتكاح ايشنشكمة خكلم ايفتكرة ااكء تلطلكس شكدفياات ايفيا كد رت لس ايىها  شا تىااد ايدا نلن فم تلكاس تكد
خككلم نفككس ايفتككرة، يهككذا هككي جككيهر ايت الككم ايشككايم ايككذ  لمككيا ااككء اىككتخداا شيايشككات تا شككس ايككدخم فككم 

 . تمللا ا دا  ايىاتق ياشنشمة يشن ثا ت دلد تيض استجاهات ايشىتمتالس ايشتيتيس
تيتتكككر أداة شهشكككس ييشالكككس ايتخطكككلط ايشىكككتمتام يايرتاتكككس ااكككء  تاكضكككافس إيكككء أن تلانكككات هكككذ  ايما شكككس

ا اشككام ايشنفككذة شككن خككلم شمارنككس ايتلانككات ايفيالككس ايشيتككر انهككا ضككشن هككذ  ايما شككس شكك  تلانككات ايشلزانلككس 
 .ايتمدلرلس أي ايشيدست ايشيلارلس

شكل  اىكتخداا لش كن ياي: يلش ن أن تىتخدا تا شس ايكدخم شكن تتكم أطكرام أخكرى فياكء ىكتلم ايشثكام
تا شككس ايككدخم فككم ت دلككد تككدرة ايشنشككمة ااككء تمككدلا ايىككا  أي ايخككدشات ايشطايتككس ي ككذيا تاينىككتس يش ككا س 
ايضككرا ب يت دلككد شمككدار ايضككرلتس ايشفريضككس ااككء ايشنشككمة، يتايتككايم لش ككن يا  يشككس اىككتخداا تككيا ا دخككم 

 .ايشنشات فم ت دلد ايىلاىس ايضرلتلس ياستت ادلس
 

                                           
 .27، ص(2113دار يا م، : اشان) 0ك شؤلد ايدير  يآخرين، ايت الم ايشايم تاىتخداا اي اىيب، ط41
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 : كونة لقائمة الدخلالعناصر الم* 
شن ايجيانب ايشهشس ييضك  أ  هل كم نظكر  هكي إرىكا  تيرلفكات يينا كر هكذا ايهل كم، يفكم اييتكت 

 .اي اضر تىتخدا ايش اىتس اييدلد شن ايش طا ات ايتم تشثم يلس ا اشام يايش اىتس
 يكككذيا ي ةكككراض ايت الكككم ايشكككايم ستكككد شكككن ايفهكككا اي ككك لل يطتليكككس  كككم ان كككر شكككن انا كككر تا شكككس

 : ايدخم ي لفلس تتيلت  ضشن ايما شس ااء اين ي ايتايم

 ن  شككن إجشككايم ايشتليككات  لككث لككتا طككرح شككرديدات يشىككشي ات ايشتليككات : ككافم ايشتليككات -0
ذيكككا ليتتكككر شكككن زايلكككس ايت الكككم ايشكككايم أ ثكككر يضكككي ام، فهكككي لف كككل اكككن نىكككتس ايشكككرديدات إيكككء إجشكككايم 

ىككككااد هككككذ  اينىككككتس فككككم تملككككلا اكدارات يتككككا خص إدارة ايشتليككككات ياتجاهاتهككككا خككككلم اككككدة فتككككرات  لككككث ت
ايشتليات أي اكنتاج  ن ايش ام ايشكايم لمكيا تدراىكس أىكتاب ايكرد إن  كان تىكتب ىكي  تقنتكاج ايي كدات أي 
ييكككدا إش انلكككس شكككنل تىكككهللت شكككا تيكككد ايتلككك  يتايتكككايم لمكككيا ايش اكككم ايشكككايم تكككرد هكككذ  ا ىكككتاب إيكككء اكدارة 

 .ايشخت س
ل ظككس أنكك  فككم  ككام تيككدد ايشنتجككات ايتككم تنتجهككا ايشنشككمة لفضككم ف ككاها تشجشياككات شكك  ضككريرة ش

شتجانىككس، أي انككدشا تمككيا ايشنشككمة تتلكك  شنتجككات ثانيلككس  لككث لفضككم إدراجهككا فككم شجشياككات شىككتماس  ككين 
 .ايشتليات تشثم اكلراد اير لىم ينشاط ايشنشمة

ن أش ككن ت شلككم  ككم إدارة تا اتككا  ضككريرة ايف ككم تككلن ايش ككارلم اكدارلككس يايتليلككس يايشا -2 يلككس يا 
ايخا كككس تهكككا فكككقن ذيكككا لىكككااد ايش اكككم ايشكككايم فكككم تمكككيلا أدا  ايشنشكككمة تميلشكككام ىكككالشام،  لكككث أن تيكككض 

يايككتيض اآلخككر لش ككن أن لككيزع تطرلمككس تمدلرلككس ( ايرياتككب يا جككير)ايش ككارلم لش ككن تخ ل ككها شتاشككرة 
 ككذيا ا شكككر ستكككد شككن ف كككم ايش كككارلم (  كككم إدارة تيزلكك  اكلجكككار ااككء أىكككاس ايشىكككا س ايتككم تشكككلاها)

اييادلس ايتشللالس ان ايش ارلم ةلر ايشت ررة  ايخىا ر ايرأىكشايلس ايش ممكس انكد تلك  شيجكيدات ثاتتكس أي 
 .اىتتدايها
شككن أجككم ايي ككيم إيككء تملككلا ىككالا ياىلاىككات ايشختافككس ياشنشككمة فقنكك  لتطاككب ايف ككم ايتككاا تككلن  -3

لككراد اينشككاط اسىككتثنا م ةلككر ايشت ككرر  ككين إلككراد ا نشككطس ياي ككيم إيككء إلكك راد اينشككاط اييككاد  ياشنشككمة، يا 
 .اينشاط ايياد  لي س شدى نجاح اكدارة فم تنفلذ ىلاىتها يت ملق ا هدام ايشخ  س

ضريرة اكف اح ان رتا اا د ايىها ايياد   لث لتا  ىات  ان طرلكق تمىكلا  كافم ايكدخم  -4
ااكككء ايشتيىكككط ايشكككرجل يألىكككها ( ايكككدخم ايشتكككاح يألىكككها اييادلكككس)ايششتكككازة  تيكككد طكككرح ايتيزليكككات يألىكككها

 .اييادلس ايش درة



 79 

يلر ككز ايش ااككين ايشككايلين ااككء هككذ  اينىككتس  ينهككا شككن أ ثككر اينىككب خضككياام يات ككث يايدراىككس انككد 
ة اكلرادلككس تملكلا أدا  ايشنشككات فاييا كد ااككء ايىككها شكن أهككا اييياشككم ايتكم تهككا ايشىككتثشرلن، ياسهتشكاا تككايمي 

ياشنشمة يلس شم يرام ااء ايشىتثشرلن تم إن  شن اييياشم ايتم تها ايشمرضلن يخا س فكم ا شكد ايطيلكم 
فمككدرة ايشنشككمة ااككء ت ملككق ا رتككاح تشكك م ش ككدر ا شككان اير لىككم ياشمرضككلن يضككشان تىككدلد ايككدلين فككم 

 .ا جم ايطيلم يتىدلد فيا دها

 : قائمة المركز المالي -0
شكككس ايشر كككز ايشكككايم شكككن ايمكككيا ا ا ىاىكككلس ايتكككم تاتكككزا ايشنشكككات تيرضكككها فكككم نهالكككس ايكككديرة تيتتكككر تا 

 .ايش اىتلس

 : تعريف* 
يش كادر ( ا  كيم)لش ن تيرلم تا شس ايشر ز ايشايم تمنها  شم لتضشن ايشيارد ايشتا س ياشنشمة 

 .فم نمطس زشنلس شيلنس( اسيتزاشات ي ميق ايشا لس)تشيلم هذ  ايشيارد 

 : ىمية قائمة المركز الماليأ* 
تنتثق أهشلس تا شس ايشر ز ايشايم شكن أنهكا تيتتكر ايش كدر اير لىكم ياشيايشكات يتملكلا  ر كس ايىكلييس 
ياشنشكككمة، أ  تكككدرتها ااكككء اييفكككا  تايتزاشاتهكككا ايم كككلرة ا جكككم  لكككث أن ايىكككلييس شكككن ايشكككريط ايضكككريرلس 

ايشر ز ايشايم يفم تا شس ايكدخم فكم تملكلا  فكا ة اكدارة يت ملق ا رتاح يتىااد ايتلانات ايياردة فم تا شس 
 .فم اىتخداا ايشيارد ايشتا س

 شكا أن ايكدا نلن يايشمرضكلن لهتشكين تاينىكب ايشايلكس ت ككلرة ا جكم يتمكدلر تكدرة ايشنشكمة ااكء اييفككا  
ن أ  اب  ميق ايشا لس لدرىين ىلييس ايشنشمة يتمكدلر ا  تشكام اىكتشرار تايتزاشاتها اي ايلس يايشىت مس، يا 

 .ايتيزليات اينمدلس أي زلادتها أي إش انلات ايتيى  فم اىتثشار أشيايها
يتيفر تا شس ايشر ز ايشايم شيايشات ان طتليس يشمدار اسىتثشارات فم أ يم ايشنشكمة، يايتزاشكات 

ملكلا ايشنشمة يدا نلها ي ق ايشاي لن فم  افم أ يم ايشنشمة،  لكث تىكاها فكم  ىكاب شيكدست اييا كد يت
 . 42هل م رأس ايشام فم ايشنشمة يتمدلر درجس ايىلييس

 
 

                                           
 .24ك  دينايد  لىي، ايشرج  ايىاتق، ص42
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 : عناصر قائمة المركز المالي* 
تيككض ايش ككطا ات ايخا ككس تما شككس ( 6)رتككا  FASBتككدشت نشككرة يجنككس شيككاللر ايش اىككتس ايشايلككس 

 : ايشر ز ايشايم يفق اآلتم
ي  كيم االهكا أي اي  كا شناف  اتت ادلس ش تشاس فكم ايشىكتمتم تاشكت شنشكمة شيلنكس تا: ا  يم -0

 .فلها نتلجس  فمات أي أ داث ىاتمس
تض لات ش تشاس فكم ايشىكتمتم تشنكاف  اتت كادلس ناتجكس اكن تيهكدات  ايلكس يشنشكمة : اسيتزاشات -2

 .شيلنس تت يلم أ يم أي تمدلا خدشات يي دات أخرى فم ايشىتمتم نتلجس ي فمات أي أ داث ىاتمس
 .ء ااء أ يم ي دة شيلنس تيد طرح ايتزاشاتهايهي اي ق ايشتتم:  ق ايشا لس -3
ايزلككادة فككم أ ككيم شنشككمة شيلنككس ايناتجككس اككن ت ككيللت يشككم  شككا ذ  تلشككس : اىككتثشارات ايشككلا -4

شكككن ي كككدات أخكككرى، يذيكككا يا  كككيم ااكككء أي زلكككادة  مكككيق ايشا لكككس فكككم تاكككا ايشنشكككمة، ياكككادة شكككا ت كككين 
ألضكككام خكككدشات شمدشكككس أي تىكككيلس أي ت يلكككم  اىكككتثشارات ايشكككلا فكككم شككك م أ كككيم شمدشكككس يي نهكككا تتضكككشن

 .اسيتزاشات ااء ايشنشمة
اسنخفككاض فككم  ككافم أ ككيم شنشككمة شيلنككس اينككاتو اككن تلككاا ايشنشككمة : ايتيزليككات ااككء ايشككلا -5

تت يلككم أ ككيم أي تمككدلا خككدشات أي ت شككم ايتزاشككات تجككا  ايشككلا، يتككؤد  ايتيزليككات ااككء ايشككلا إيككء 
 .تخفلض  ميق شا لس ايشنشمة

ياند إاداد تا شس ايشر ز ايشايم تظهر تيض ايش كطا ات ايش اىكتلس ايجدلكدة ايتكم يكا ت كن ظكاهرة 
فكككم ايشلزانلكككس اييشيشلكككس إس أنهكككا ذات أهشلكككس يألشكككخاص ايشىكككتخدشلن يامكككيا ا ايشايلكككس شكككن جهكككس يذات نفككك  

ا ا ايشايلكس شكن جهكس يفا دة فم إجرا  اشالات ايت الكم ايشكايم سىكتخراج ايشؤشكرات ايشايلكس يشىكتخدشم ايمكي 
 : ، يشن هذ  ايش طا ات43أخرى

 . إجشايم ايشطايلب ايشتداييس -إجشايم ا  يم ايشتداييس يايجاهزة:  افم رأس ايشام ايياشم -0
 . افم ا  يم ايثاتتس+  افم رأس ايشام ايياشم :  افم رأس ايشام ايشىتثشر -2
 .ايتشيلم طيلم ا جم+ ميق ايشاي لن تلشس  :  افم  ميق ايشاي لن يايمريض طيلاس ا جم -3

 لكككث أن  كككافم رأس ايشكككام ايياشكككم ليتتكككر شكككن ايشؤشكككرات ايشهشكككس ياشىكككتثشرلن  نككك  لشككك م ايشتكككاي  
 .ايشىتخدشس فم اشالات ايتشللم ياينشاط ياششريع ايختاشم

                                           
 .05ك جلم اتد   ىن، ايشرج  ايىاتق، ص43
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فكم  كلن أن  كافم  مككيق ايشكاي لن يايمكريض طيلاككس ا جكم تشثكم ش ككادر تشيلكم اشالكات ايشنشككمة 
م ايطيلكم ااكء أن لتىكايى  ككافم تلشكس رأس ايشكام ايشىكتثشر شكك   كافم  مكيق ايشكاي لن يايمككريض يألجك

 .طيلاس ا جم تهدم ت ملق ايتيازن تلن ا  يم يايخ يا
ييىهييس ت ملق أهدام ايت الم ايشايم تشك م ياضكل لش كن أن لكتا تتيلكب تا شكس ايشر كز ايشكايم إيكء 

 : 44اي تم ا رت  ايتايلس
 : يجيدات ايثاتتس إيء ا نياع ايثلثس ايتايلس لث تمىا ايش

يشيجككيدات ( شككهرة ايش ككم يتككرا ة اسختككراع)، شيجككيدات شينيلككس (شتككانم -أراضككم)شيجككيدات شادلككس 
 (.ش ارلم ايتمىلس)يهشلس 

 .يأضلفت  اشس  افلس  ن  لجب أن تطرح شنها شجشيات اسهتلا ايشترا شس شن ايىنيات ايىاتمس
 ىككب ( اينفمككات اكلرادلككس ايشؤجاككس)دات ايثاتتككس اييهشلككس يايشينيلككس أي شككا تىككشء أشككا تاينىككتس ياشيجككي 

تلشتهككا شرتتطككس تايشنشككمة يس  ناينظككاا ايش اىككتم ايشي ككد فمككد تككا إدراجهككا ضككشن شجشياككس شىككتماس،  لككث أ
 .لش ن ايت رم تتيضها تش م شىتمم ان ايشنشمة تاكضافس إيء  ييتس ايت مق شن يجيدها ايشاد 

انككد ا تىككاب  ثلككر شككن اينىككب ايش اىككتلس لككتا اىككتتياد ايشيجككيدات اييهشلككس يايشينيلككس نظككرام   شككا أنكك 
 .ييدا يجيد التس شتاشرة تلن هذ  ايشيجيدات يتلن تدرة ايشنشمة ااء ت ملق ا رتاح

تاكضافس إيء أن  يفق اينظاا ايش اىتم ايشي د تيض اي ىاتات يها  فس اسىكتثشار طيلكم ا جكم 
: ألضكام  ستلد ايتنفلذ ايتم تدخم فم شجشياس ايشيجيدات ايثاتتس ا خرى يتضكا هكذ  ايشجشياك  ايششرياات

تمشلنككات شدفياككس يشككر س )ايتمشلنككات ايشجشككدة  -اكتككراض طيلككم ا جككم -ايتيظلفككات ايشايلككس طيلاككس ا جككم
ز  شكككن ذيكككا ايجككك)ايشخكككزن ايثاتكككت  -(ايهكككاتم ياي هرتكككا  يايشلكككا   لكككث يهكككا  كككفس اسىكككتثشار طيلكككم ا جكككم

 (.ايشخزين ايذ  لجب أن لتيفر تاىتشرار فم شخازن ايشنشمة

 : الموجودات المتداولة والجاىزة -0
شكككياد أييلكككس، شنتجكككات ن كككم ش كككنياس، شنتجكككات )لكككدخم ضكككشن هكككذ  اي تاكككس شخكككزين اسىكككتثشار  
ا كس  شا تدخم فلها  افس أنياع  ىاتات ايشيجكيدات ايشتداييكس شك  شرااكاة طكرح ايشخ  كات ايخ( نها لس

( ش ارلم شدفياس شمدشام، إلكرادات شىكت مس ةلكر شمتيضكس)تها، تاكضافس إيء اي ىاتات ايشدلنس ا خرى 
 .ي ىاتات ا شيام ايجاهزة

 

                                           
 .26، ص(0997شنشيرات جاشيس دششق، ) 8ك  افم فايح، ايش اىتس اكدارلس يدراىس ايشلزانلات، ط44
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 : األموال الدائمة -3
 :  لث أنها تضا شجشياتلن

يتضكا رأس ايشكام ياس تلاطلكات يا رتكاح ايشر اكس يايش تجكزة  -ا شيام ايخا س–ايشجشياس ا ييء 
شككا ايجككز  شككن ا رتككاح يايشخ ككص ياتيزلكك  فقنكك  لككدخم فككم  ىككاب أرتككاح تلككد ايتيزلكك  فككم  تاككس ايمككريض أ

 .ت لرة ا جم
تاكضكككافس إيكككء ايشؤينكككات طيلاكككس ا جكككم ايتكككم ت تجكككز يشياجهكككس ايتزاشكككات طيلاكككس ا جكككم شثكككم شؤينكككس 

تيردة يشؤينككس ايمضككالا ارتفككاع أىككيار ايمطكك  ا جنتككم فككم ايشنشككات ايتككم تيتشككد ااككء ايشككياد ا ييلككس ايشىكك
 .ايشتنازع االها

 .ايدلين شتيىطس يطيلاس ا جم -ايشجشياس ايثانلس

 : الديون قصيرة األجل -4
 .ايدلين ايشىت مس ااء ايشنشمة ياىت ماتها خلم أتم شن ىنس

يتضا ايشؤينس ت لرة ا جم ايشش اس يشياجهس ايتزاشات شتيجتس ااء ايشنشمة ياىكنس ايمادشكس يتايتكايم 
ىكككداد ضكككرلتس يةكككراض ايت الكككم ايشكككايم تضكككام إيكككء  تاكككس ايكككدلين ت كككلرة ا جكككم شثكككم ايشؤينكككس ايششككك اس  

 .ايدخم
 .تاكضافس إيء اسيتزاشات ايشتداييس ياي ىاتات ايدا نس ا خرى

 : يتايتايم لش ن ارض تا شس ايشر ز ايشايم  ةراض ايت الم ايشايم ااء ايش م ايتايم
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 كتمة األموال الدائمة افيةكتمة القيم الثابتة الص
ايشيجككككككككككككككككيدات ايثاتتككككككككككككككككس ايشينيلككككككككككككككككس  -0

 .ياييهشلس
 : ا شيام ايخا س -0
 

 رأس ايشام ياس تلاطات 
 أرتاح شر اس يش تجزة 

 ايخىارة ايش ممس ( -)
 شؤينات طيلاس ا جم 

 
 ايدلين شتيىطس يطيلاس ا جم  -2

 : ايشيجيدات ايثاتتس ايشادلس اي افلس -2
 يشادلس ا ايثاتتس ا

 شجشيات اسهتلا ( -)
 : ايشيجيدات ايثاتتس ا خرى -3

 ششرياات تلد ايتنفلذ 
 ايتيظلفات ايشايلس طيلاس ا جم 

 إتراض طيلم ا جم 
 ايتمشلنات ايشجشدة 
 ايشخزين ايثاتت 

 كتمة الديون قصيرة األجل  كتمة الموجودات المتداولة والجاىزة
 .لسايشيجيدات ايشتداييس اي اف -0
 . ا شيام ايجاهزة -2

 

 : قائمة التدفقات النقدية -3
تمككدا تا شكككس ايتككدفمات اينمدلكككس شيايشكككات شفلككدة لش كككن تياىككطتها ايتشللكككز تكككلن  ككافم ايكككدخم ي كككافم 
ايتككدفق اينمككد  ااككء أىككاس أن ت ملككق ايشنشككمة يككرتا شرتفكك  شككن  ككافم ايككدخم س لينككم أنهككا  ممككت تككدفمام 

 س، فشككن خكلم ت الكم تا شككس ايتكدفمات اينمدلككس لش كن اشكتماق شؤشككرات تفلكد فككم نمكدلام شرتفيكام يايي ككس تكايي
 .تمللا رت لس ايشنشمة

شككن شيككاللر ايش اىككتس ايدييلككس تتضككشلن تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس ( 7)يلمضككم ايشيلككار ايش اىككتم رتككا 
تتككم شنشككات   جككز  شككن شجشياككس شت اشاككس شككن ايمككيا ا ايشايلككس ايشيككدة  ةككراض ااشككس يايتككم تككا نشككرها شككن

 .ا اشام تش م اانم ااء اييشيا
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يأشار ايشيلار ايشذ ير إيكء ضكريرة ا تكيا  تا شكس ايتكدفمات اينمدلكس ااكء إف كا ات شختافكس شرتتطكس 
تهكككذ  ايما شكككس  كككيم  افكككس ا نشكككطس ايتشكككللالس ياسىكككتثشارلس يايتشيلالكككس ياشنشكككمة، يايتكككم تكككؤثر ااكككء ايشر كككز 

 .ايشايم

 : تعريف* 
تا شكس تيضكل ايتكدفمات اينمدلكس ايداخاكس يايخارجكس ايشترتتكس )شس ايتدفمات اينمدلس تمنها لش ن تيرلم تا 

 .45 (ااء شا زاييت  ايشنشمة شن أنشطس خلم ايفترة ايش اىتلس
يتايتككايم فككقن تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس تتككلن ايشت  ككلت اينمدلككس يايشككدفياات اينمدلككس ي ككافم ايتللككر 

س ايتشككللالس ياسىككتثشارلس يايتشيلالككس ياشنشككمة خككلم فتككرة شيلنككس فككم  ككللس فككم اينمدلككس اينككاتو شككن ا نشككط
 .تتضشن تىيلس يألر دة اينمدلس أيم يآخر ايفترة

 : أىمية قائمة التدفقات النقدية* 
تنتثككق أهشلككس تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس شككن  ينهككا تشكك م شكك  تا شككس ايككدخم يتا شككس ايشر ككز ايشككايم أداة 

يت الككم ايشككايم فككم ايشىككاادة فككم تملككلا أدا  ايشنشككمة ايشاضككم يايتنتككؤ تشككا لتيتكك  أن هاشككس يشفلككدة يلالككات ا
 .ل ين اال  ا دا  فم ايشىتمتم

فقن ايشيايشات ايشمدشس فم تا شس ايتكدفمات اينمدلكس انكد اىكتخداشها شمترنكس  FASBيطتمام يشا تررت  
لجكب أن تىكااد ايشىكتثشرلن يايكدا نلن ( مايكدخم، ايشر كز ايشكاي)تجيانب اكف اح يايمكيا ا ايشايلكس ا خكرى 

 : 46يةلرها ااء شا لام
 .ت دلد أىتاب اسختلم تلن  افم ايدخم يتلن ايشمتيضات يايشدفياات اينمدلس ايشرافمس -0
 .تلان تدرة ايشنشمة ااء شماتاس ايتزاشاتها، يتيزل  جز  شن ا رتاح ااء ايشىاهشلن -2
 .د  افم تدفمات نمدلس شيجتس فم ايشىتمتماي  ا ااء تدرة ايشنشمة ااء تييل -3
تمدلر ايتمثلرات ايناجشس ان  م شكن اييشالكات ايتشيلالكس ياسىكتثشارلس اينمدلكس يةلكر اينمدلكس ااكء  -4

 .ايشر ز ايشايم ياشنشمة
يتايتككايم نجككد أن هككذ  ايما شككس تىككااد شىككتخدشم ايمككيا ا ايشايلككس فككم تمككدلر تككدرة ايشنشككمة ااككء ت ملككق 

نمدلس فم ايشىتمتم شن خكلم ف كص اييلتكس شكثلم تكلن ايشتليكات يايتكدفمات اينمدلكس ايداخاكس شكن ايتدفمات اي
 .ا نشطس ايتشللالس

                                           
 .Becker Conviser, Financial Accounting & Reporting (Newyork: development corp, 2002).P. 534ك 45

 .889، ص(2112دار ايشرلخ، : ايرلاض) 0ك هلم، ايش اىتس اكدارلس، ترجشس أ شد  جاج، ط46
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يهنا لمتم دير ايت الم ايشايم يت دلد تكدرة ايشنشكمة فكم ت ملكق ايتكدفمات اينمدلكس ايتكم تهكا اييدلكد شكن 
رة ايشنشمة فم ت ملكق ايتكدفمات اينمدلكس فكم شىتخدشم ايميا ا ايشايلس، فايشمرض فم ا جم ايم لر لهتا تمد

ي كككذيا ا شكككر لهكككتا ايشىكككتثشر تمكككدرة ايشنشكككمة فكككم ت ملكككق . ا جكككم ايم كككلر يضكككشان تكككدرتها ااكككء ايىكككداد
جككرا  تيزليككات ياشىككاهشلن شككن خككلم ف ككص اييلتككس تككلن ش ككادر ايتككدفمات اينمدلككس يشجككاست  ايتككدفمات يا 

 .اىتخداشاتها
ا تايتككدفمات اينمدلككس ياتيككرم ااككء شككدى اي اجككس إيككء ايتشيلككم ايخككارجم تاكضككافس إيككء أن اكدارة تهككت

 .ييتخطلط اينمدلس ت فا ة
يتايتايم لش ن أن نشتق شكن تا شكس ايتكدفمات اينمدلكس شؤشكرات ينىكب شايلكس تكيفر شيايشكات س تظهكر 

تا شكس ايتكدفق فم تا شتم ايشر ز ايشايم يايدخم، تشينء أن  شن خلم ايتلانات يايشيايشات ايتكم تتضكشنها 
 .اينمد  لتا اشتماق شجشياس شن ايشؤشرات ايتم تىتخدا يتمللا  فا ة ايىلاىات ايتم تتتيها ايشنشمة

فياككء ىككتلم ايشثككام س لش ككن ااتتككار  ككافم ايككرتل ايككذ  تظهككر  تا شككس ايككدخم شىككايلام ي ككافم ايزلككادة 
تككدخم فككم إاككداد تا شككس ايككدخم  فككم نمدلككس ايشنشككمة تىككتب يجككيد شجشياككس شككن ايشيككاشلت ةلككر اينمدلككس ايتككم

 ش ريم اسهتلا، يذيا نظرام  ىاس اسىت ماق ايشتت  فم إاداد تا شس ايدخم ايذ  لىتند إيء شماتاكس 
 .اكلرادات تايش ريفات تلض اينظر اشا إذا  انت نمدلس أي ةلر نمدلس

نكم ارتفكاع نيالكس أي تاكضافس إيء أن ت ملق رتا شرتفك  ي كافم ايتكدفق اينمكد  ايتشكللام ياشنشكمة لي
 : جيدة أرتاح ايشنشمة ياند تمللا جيدة أي نيالس أرتاح ايشنشمة لىتخدا ادد شن ايشؤشرات شثم

  . شؤشر اينمدلس ايتشللالس يشؤشر نىتس ايتدفق اينمد  ايتشللام

 : العناصر المكونة لقائمة التدفقات النقدية* 
تشكككتشم تا شكككس ايتكككدفمات  FASBاىكككتس ايشايلكككس شكككن شيكككاللر ايش ( 95)يفمكككام ياشيلكككار ايش اىكككتم رتكككا 

 : 47اينمدلس ااء ثلثس أجزا  ر لىلس

 : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية -0
 مااككدة ااشككس فككقن ألككس شياشاككس تككدخم ضككشن  ككافم ايككدخم تتككيب تااتتارهككا شككن أنشككطس ايتشككللم، 

 .ارجسيتؤد  هذ  ايشياشلت إيء تدفمات نمدلس داخاس أي تدفمات نمدلس خ
 
 

                                           
 .891ك شرج  ىاتق، ص47
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 :  لث أن ايتدفمات اينمدلس ايداخاس تتضشن
 .تل  ايىا  أي تمدلا ايخدشات -0
 .ايفيا د ايتم ت  م االها ايشنشمة شن أ  ش در -2
 (.شن أىها شر ات أخرى)ايتيزليات ايش  اس ااء ا ىها ايتم تشتا ها  -3
 .إلرادات شتنياس شثم اكلجارات -4

يتيزليات ايش  اس يألىها ايتكم ت كتفظ تهكا ايشنشكمة  اىكتثشارات ش  شل ظس أن  تشت شيايجس تند ا
ضككشن ا نشككطس ايتشككللالس، فككم  ككلن أن ايىككها لشثككم أ ككد تنككيد اسىككتثشار، يليككيد ذيككا إيككء أن تيزليككات 
ا ىكككها تكككدخم ضكككشن ت دلكككد ايكككدخم شكككن جهكككس، ي كككين أنشكككطس اسىكككتثشار تيكككرم تمنهكككا فمكككط تلشكككس ايىكككها 

 .خرىايششترى أي ايشتاع شن جهس أ
يذيا فقن ايدخم شن اسىتثشار فم شثم هذ  ا ىها لتيب ااء ااتتار  ضشن أنشطس ايتشكللم ااكء 

 .ايرةا شن أن ايىها نفى  لتيب ااء خلم ذيا
يتتضكككككشن ايتكككككدفمات اينمدلكككككس ايخارجكككككس شكككككن ايشكككككدفياات ايتكككككم تظهكككككر فكككككم تا شكككككس ايكككككدخم تااتتارهكككككا 

 : ش ريفات يهم تششم ايشدفياات اينمدلس إيء
 .ايشيردلن نتلجس شرا  ايشخزين ايىايم -0
 .ايياشالن شماتم خدشاتها -2
 (.تمشلنات، شلا ،  هرتا ، إلجار، ايضرا ب)جهات أخرى  -3
شككدفياات إيككء ايتنككيا يةلرهككا شككن ايشمرضككلن  فيا ككد شىككت مس يهككا تااتتارهككا جككز ام شككن أنشككطس  -4

 .شن أنشطس ايتشيلمايتشللم ااء ايرةا شن أن ايمريض فم  د ذاتها تيتتر جز ام 

 : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية -0
إن ألكككس شياشاكككس خا كككس يا  كككيم ااكككء أي اسىكككتلنا  اكككن ا  كككيم ةلكككر : لش كككن ايمكككيم تيجككك  اكككاا

 .ايشتداييس تتيب ضشن ا نشطس اسىتثشارلس
 :  لث تشتشم ااء اينمدلس ايياردة شن

 .يداتتل  ا راضم أي ايشتانم أي اآلست يايش -0
 .تل  ا ديات ايشايلس شثم ا ىها يايىندات ياشنشات ا خرى يايتم س تيتتر فم   ا اينمدلس -2
 .ت  لم ايمريض ايششني س ياللر -3
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 : يتشتشم ااء اينمدلس ايشىتخدشس فم
 .شرا  ا راضم يايشتانم ياآلست يايشيدات -0
 .ت ا خرى يايتم س تيتتر فم   ا اينمدلسشرا  ا يراق ايشايلس شثم ا ىها يايىندات ياشنشا -2
 .إتراض ايللر شثم ايشر ات ايتاتيس -3

 :التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية -3
يألكككس ( تخكككلم ىكككداد ايفيا كككد) مااكككدة ااشكككس فكككقن  كككم ايشيكككاشلت ايخا كككس تكككاستتراض شكككن ايكككدا نلن 

تتكككيب ااكككء أنهكككا أنشكككطس ( س ا ىكككهاتخكككلم تيزليكككات ا ىكككها يتجز ككك)شيكككاشلت خا كككس تشكككلا ايشنشكككمة 
 .تشيلالس

 :  لث تشتشم ااء ايشتاي  ايياردة شن
 .استتراض ت لر ا جم أي طيلم ا جم ان طرلق ا يراق ايتجارلس أي ايىندات أي ايرهن -0
 (.أىها اادلس يششتازة)شلا ايشنشمة نتلجس تل  أىها رأس ايشام  -2

 : ة إيءيتشتشم ااء اينمدلس ايخارجس أي ايشىدد
 .ايشمرضلن ىيا   ان ت لر أي طيلم ا جم -0
 .إاادة شرا  ا ىها شن شلا ايشنشمة -2
دفككك  تيزليكككات ا ىكككها ياشكككلا،  لكككث أن هكككذ  ايتيزليكككات س تكككدخم فكككم ت دلكككد ايكككدخم يكككذيا س  -3

 .تيتتر شن أنشطس ايتشللم
شثكم )ب أي خىكا ر تت مكق ياند ىداد ألس شتاي  ياشمرضلن شن أشكيام ىكتق اتتراضكها فكقن ألكس ش اىك

لجب أن تيايو ضشن ا نشطس ايتشيلالكس شك  ايكدلن ايشتياكق ( ىداد ايىندات تملشس تمم ان تلشتها ايشؤجاس
 .تها

 : أشكال قائمة التدفقات النقدية* 
 . 48ايطرلمس ايشتاشرة، يايطرلمس ةلر ايشتاشرة: هناا طرلمتان كاداد تا شس ايتدفمات اينمدلس يهشا

يككذ ر أن ايفككرق تككلن ايطككرلمتلن هككي فمككط فككم  لفلككس ت دلككد ايتككدفمات اينمدلككس شككن اييشالككات يايجككدلر تا
ايتشككككللالس  لككككث س تختاككككم إاككككداد  ككككافم ايتككككدفمات اينمدلككككس شككككن ا نشككككطس ايتشيلالككككس ياسىككككتثشارلس تككككلن 

 : ايطرلمتلن

 
                                           

 .322، ايشرج  ايىاتق، صCharles H.Gibsonك 48
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 : الطريقة غير المباشرة -0
فق اينمد  شن ا نشكطس ايتشكللالس، أ  أنهكا  لث تتدأ ت افم ايدخم، يتميا تت يلا  إيء  افم ايتد

 .تميا تتيدلم ايتنيد ةلر اينمدلس ايشؤثرة ااء  افم ايدخم
يلينم ذيا إضافس ايش ارلم ةلر اينمدلس ايياردة فم تا شس ايدخم، يتنزلم ايتنيد ةلكر اينمدلكس ايتكم 

اينمكد  شكن ا نشكطس  ىتمت إضافتها ي افم ايدخم انكد إاكداد تا شكس ايكدخم ياي كيم إيكء  كافم ايتكدفق
 .ايتشللالس

 : يلش ن أن تمخذ ايش م ايتايم

*  صافي الدخل
** 

   : تىيلات رأس ايشام ايياشم -0
  )**( ايزلادة فم ا  يم ايشتداييس :لطرح

  )**( اينمص فم اسيتزاشات ايشتداييس 
  ** اينمص فم ا  يم ايشتداييس : لضام

  **  ايزلادة فم اسيتزاشات ايشتداييس
   : تضام ايش ريفات ةلر اينمدلس -2

  ** اهتلا ا  يم ايثاتتس 
  ** إطفا  ا  يم ةلر ايشاشيىس 
  ** ش ارلم دلين شش يا فلها 

   : إيلا  أثر ايتنيد ةلر ايتشللالس -3
أرتكاح )تطرح أرتاح ايتنيد ةلكر ايتشكللالس 

 (تىيلس ايدلين
)**(  

للالس تضكككككام خىكككككا ر ايتنكككككيد ةلكككككر ايتشككككك
 (خىا ر تل  ا  يم)

**  

   : ش ريم ضرلتس ايدخم ايشؤجاس -4
  ** لضام ايزلادة 
  )**( لطرح اينمص 

   كككككافم ايتكككككدفمات اينمدلكككككس شكككككن ا نشكككككطس 
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 ايتشللالس 
يتشتكككاز هكككذ  ايطرلمكككس تمنهكككا تتكككلن يشىكككتخدا ايمكككيا ا ايشايلكككس ش كككادر اسخكككتلم تكككلن  كككافم ايكككدخم 

 .شن اييشالاتي افم ايتدفمات اينمدلس 
يلجكككب اكشكككارة هنكككا إيكككء أن  كككافم ايكككدخم هكككي ايفكككرق تكككلن اكلكككرادات يايش كككريفات ااكككء أىكككاس 
اسىت ماق ييلس ااء ا ىاس اينمد ، يتايتايم لتضشن تند  افم ايكدخم انا كر إلكرادات يش كريفات 

د ايتككم ، ي ككذيا لي ككس  ككافم ايككدخم تيككض ايتنككي (ش ككريم اسهككتلا)يككلس يهككا أثككر نمككد  خككلم ايفتككرة 
يككلس يهككا التككس تاييشالككات شثككم أرتككاح يخىككا ر تلكك  ا  ككيم، تاكضككافس إيككء أن  ىككاب ضككرلتس ايككدخم 
ايشؤجاككس لشثككم شتككاي  شىككتمطيس شككن تا شككس ايككدخم فككم ايفتككرة ايجارلككس  ش ككريم ضككرا ب دخككم يي نهككا س 

 .ا جم فم ايشلزانلس ت يم إيء ايديا ر ايضرلتلس إس تيد فترة يتيتتر تشثاتس ايتزاشات ت لرة أي طيلاس

 : الطريقة المباشرة -0
لكككتا تشيجكككب هكككذ  ايطرلمكككس طكككرح ايشكككدفياات اينمدلكككس ايتشكككللالس شكككن ايشت  كككلت اينمدلكككس ايتشكككللالس 
يتايتكككايم لكككتا تطتلكككق ا ىكككاس اينمكككد  تكككدسم شكككن أىكككاس اسىكككت ماق ااكككء  كككم تنكككد شكككن تنكككيد تا شكككس ايكككدخم 

 .يايشتياق تا نشطس ايتشللالس
 : نمدلس شن ا نشطس ايتشللالسايتدفمات اي

 : التدفقات النقدية الداخمة
 **   تل  ايىا  -0
 **   فيا د  -2
 ** تيزليات أىها ش  اس  -3
 **  إلرادات شتنياس  -4

** 

 : التدفقات النقدية الخارجة 

 **  شدفياات ايشيردلن  -0 
 **   شدفياات ايياشالن -2
 **    فيا د -3
 **  (راتإلجا)ش ارلم أخرى  -4

** 
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 ***  افم ايتدفمات اينمدلس شن أنشطس ايتشللم
 .يتنفس ايشتدأ لتا  ىاب  افم ايتدفمات اينمدلس شن ا نشطس اسىتثشارلس يايتشيلالس

هذا ش  ايياا أن شياللر ايش اىتس ايدييلكس تتطاكب اىكتخداا ايطرلمكس ايشتاشكرة كاكداد تا شكس ايتكدفمات 
تاكضككككافس إيككككء أنكككك  لش ككككن اىككككتخداا ألككككس شككككن . اا ايطرلمككككس ةلككككر ايشتاشككككرةاينمدلككككس إس أنهككككا أجككككازت اىككككتخد

 .ايطرلمتلن اند إجرا  اشالات ايت الم ايشايم
ي تككككء انككككد اىككككتخداا ايطرلمككككس ايشتاشككككرة تتطاككككب ايشيككككاللر ايش اىككككتلس اكف ككككاح فككككم شا ككككق يما شككككس 

شككن اييشالككات يتايتككايم  ايتككدفمات اينمدلككس فككم جككديم لتككلن ايفككرق تككلن رتككا  ككافم ايككدخم ي ككافم ايتككدفمات
 .لش ن اي  يم ااء نفس ايشيايشات ايتم تتضشنها ايطرلمس ةلر ايشتاشرة

ششككا ىككتق لخاككص ايتا ككث إيككء أنكك  شككن ا هشلككس تش ككان أن لمككيا ايش اككم ايشككايم تدراىككس اييلتككس تككلن 
تا شكككس )ا خكككرى  ايشؤشكككرات ايشايلكككس ايشختافكككس ايناتجكككس شكككن ت الكككم تا شكككس ايتكككدفمات اينمدلكككس يالتتهكككا تكككايميا ا

 لث أن ايشينء اير لىكم يرا  دراىكس ايشؤشكرات ايشايلكس يشيرفكس شكدى  فكا ة ( ايشر ز ايشايم يتا شس ايدخم
ايشنشمة تكقدارة اشالاتهكا يا رتكاح ايش ممكس شكن نشكاطها، يهكذا شكا لتطاكب فهكا طتليكس نشكاط ايشنشكمة يا دا  

 .تايىيق ضشن ايمطاع ايذ  تنتشم إيل 
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 يالمبحث الثان

 التحميل الرأسي واألفقي لمقوائم المالية 
لهككدم هككذا ايشت ككث إيككء تلككان أداتككم ايت الككم ايرأىككم يا فمككم يات الككم ايشككايم، ياياتككلن لككتا تنفلككذهشا 
ااككء ايمككيا ا ايشايلككس ياشنشككمة شككن خككلم تيضككلل شفهككيا ايت الككم ايرأىككم يخ ا  كك  يآيلككس تنفلككذ  ااككء  ككم 

دخم يتا شس ايتدفمات اينمدلس ان طرق تكيا ا ايتيزلك  اينىكتم يهكا، يتلكان شن تا شس ايشر ز ايشايم يتا شس اي
شدييست هذ  ا يزان ااء يات  ايشنشمة اي كايم يشكدى إش انلكس ايتنتكؤ تشىكتمتاها شك   كر شزالكا يالكيب هكذ  
ق ا داة، ي ذيا ا شر دراىس شفهكيا ايت الكم ا فمكم يخ ا  ك  يآيلكس تنفلكذ  ااكء ايمكيا ا ايشايلكس اكن طكر 

تككيا ا ايتللككرات اينىككتلس إيككء ىككنس ا ىككاس ايشختككارة ثككا تلككان شككدييست هككذ  ايتللككرات ااككء يضكك  ايشنشككمة 
اي ايم يشدى اني اىها ااء رت لتها اي ايلس يايشىتمتالس ش  ذ كر شزالكا  ياليتك ، تاكضكافس إيكء تلكان أثكر 

ينمدلككس، يككذيا لمككيا ايتا ككث تككقجرا  ايتللكرات فككم تا شككس ايككدخم يتا شككس ايشر ككز ايشككايم ااكء تا شككس ايتككدفمات ا
ايت الككم ايرأىككم يا فمككم شككن خككلم شثككام افتراضككم اككن  ككم تا شككس شايلككس ااككء  ككدة، يىككلنتمم فككم ايف ككم 

 .اسطاراتا خلر شن ايت ث إيء تطتلق اشام ااء ايميا ا ايشايلس يشر س 

 التحميل الرأسي

 : مفيوم التحميل الرأسي -أوالً 
نىكتس تنكد شيكلن فكم ايما شكس ايشايلكس )ايشايلكس اييا كدة ييفتكرة شايلكس يا كدة أ   لينم ت الم أرتاا ايما شس

 .49 (إيء تند آخر ر لىم فم نفس ايما شس ايشايلس ياي يم إيء دسيس ذات شينء
يهذ  ا داة شكن ايت الكم تهكتا تشمارنكس ايجز لكات تيضكها تكتيض يشمارنكس شجشياكس جز لكس تايشجشياكس 

 .ش م نىتس ش يلس اي الس،  لث تتخذ ايشمارنس
يشكككن ثكككا ستكككد شكككن شمارنكككس هكككذ  اينىكككتس شككك  شيلكككار ش كككدد شكككن أجكككم تتتككك  ىكككايا تنكككد شيكككلن ييكككل ن 

 .ش ريم شثلم يا   اا ايرتاتس اال  يلتمء  جا هذا ايش ريم ضشن اي ديد ايشيمييس يايشل شس
ايمطكاع ايكذ  تيشكم يهذا ايشيلار تد ل كين اينىكتس يكدى ايشنشكات ايششاثاكس أي تكد تكتا ايشمارنكس تشيلكار 

 .فل  ايشنشمة إن تيفر ذيا ياش ام ايشايم

                                           
 .60، ص(2114ا  ادلشلس اييرتلس يايايا ايش رفلس، : اشان) 0، ط..ايتشيلم.. شم، اس تشانك تىنت أ شد فه49
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يليتتكر هكذا ايت الككم ايما شكس ايشايلكس اييا ككدة يىكنس شيلنكس ا ىككاس فكم ت دلكد اينىككتس ايش يلكس يينا ككر 
ذا تكيافرت ياش اكم ايشكايم تكيا ا شايلكس شتيكددة فكقن ت الاهكا رأىكلام لكؤد  ساتتكار ا  ايما شس ايشايلكس ذاتهكا، يا 

 .شايلس ان ىنس شيلنس ي دة تا شس تذاتهاتا شس 

 : خصائص التحميل الرأسي -ثانياً 
لتشت  ايت الم ايرأىم تااتتار  أداة شن أديات ايت الم ايشايم لىتخدشها ايش ام ايشايم ياي يم إيكء 

 : أهداف  ايش ددة تايخ ا ص ايتايلس
يا كدة شكن أجكم ايي كيم إيكء تلكان لتا إجرا  هكذا ايت الكم ااكء تا شكس شايلكس يا كدة ييفتكرة شايلكس  -0

ا هشلس اينىتلس ي م ان ر ضشن ايما شس ايشايلس اييا دة، تاكضافس إيكء أنك  ل تكم أهشلكس تايلكس فكم  كام 
 .ادا ايتش ن ن إجرا  ت الم أفمم ييدا تيفر تلانات ان تيا ا شايلس يىنيات أخرى

ايكيزن اينىكتم )لجكرى االهكا ايت الكم لهتا هذا ايت الم تنىتس ايين ر إيكء إجشكايم ايما شكس ايتكم  -2
، يشن ثا تتا شمارنت  ش  شيلكار ش كدد ياشنشكات ايششاثاكس (يهذا ايين ر تاينىتس إيء إجشايم ايما شس ايشايلس

 .أي شيلار ايمطاع ايذ  تيشم فل  ايشنشمة فم  ام تيفر 
ايكككيزن )ن كككر لهكككتا هكككذا ايت الكككم تنىكككتس ايين كككر إيكككء شجشياكككس ايينا كككر ايتكككم لنتشكككم إيلهكككا ايي -3

، يألضككام تككتا شمارنتكك  شكك  شيلككار ش ككدد ياشنشككات ايششاثاككس أي (اينىككتم يهككذا ايين ككر تاينىككتس إيككء شجشياتكك 
 .شيلار ايمطاع ايذ  تيشم فل  ايشنشمة فم  ام تيفر 

ايكيزن اينىكتم )لهتا هذا ايت الم تنىتس ايشجشياس إيء إجشايم ايما شس ايتم لجرى االها ايت الم  -4
، ي كذيا ا شكر تكتا شمارنتك  شك  شيلكار ش كدد ياشنشكات (ياس تاينىتس إيء إجشايم ايما شس ايشايلسيهذ  ايشجش

 .ايششاثاس أي شيلار ايمطاع ايذ  تيشم فل  ايشنشمة فم  ام تيفر 
 .تلان شدييم ا يزان اينىتلس ايتم تا اىتخراجها ااء يات  ايشنشمة -5

هشلس اينىتلس ياين ر أي ايشجشياس خكلم ايفتكرة ايشايلكس يتايتايم ليتتر هذا ايت الم يىلاس يت دلد ا 
 .ايخاضيس يات الم يتمللا استجا  ايياا يهذ  ا هشلس اينىتلس

 : آلية التحميل الرأسي لمقوائم المالية -ثالثاً 
تتا دراىس آيلس إجرا  ايت الم ايرأىم ياميا ا ايشايلس ا ىاىلس ايتم تيدها ايشنشمة يهكم تا شكس ايشر كز 

 : تا شس ايتدفمات اينمدلس يفق اآلتم -تا شس ايدخم–يشايم ا
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 : التحميل الرأسي لقائمة المركز المالي -0
 : لر ز ايت الم ايرأىم يما شس ايشر ز ايشايم ااء جانتلن هاشلن هشا

ش ككككادر ا شككككيام تاينىككككتس ياشنشككككمة، ي لفلككككس تيزلكككك  هككككذ  ايش ككككادر تككككلن اسيتزاشككككات ايشتداييككككس  -0
 .ت طيلاس ا جم ي ق ايشا لسياسيتزاشا
اىكككتخداشات ا شكككيام ايتكككم تكككا اي  كككيم االهكككا شكككن  افكككس ايش كككادر، أ  تشينكككء  لفلكككس تيزلككك   -2

 لكث لكؤد  ذيكا ياتيكرم إيكء شكزلو ا  كيم ايتكم اختكارت ايشنشككمة . ا  كيم تكلن شتداييكس يثاتتكس يةلرهكا
 .أدا  اشالاتها ان طرلم 

 شس ايشر ز ايشكايم لكتا تدالكس ت يلكم هكذ  ايما شكس إيكء تا شكس يشن أجم تطتلق ايت الم ايرأىم ااء تا
 .تيزل  نىتم يشن ثا تفىلر دسيس هذ  ا يزان اينىتلس ياىتخلص اينتا و شنها

 

 : تحويل قائمة المركز المالي إلى قائمة توزيع نسبي* 
نا كر تا شكس تهدم تا شس ايتيزل  اينىتم ياشر كز ايشكايم إيكء تلكان ايكيزن اينىكتم ي كم ان كر شكن ا

 .ايشر ز ايشايم داخم ايشجشياس ايتم لنتشم إيلها أي يزن  اينىتم نىتس ياش ينات اكجشايلس ياما شس
إضافس إيء ذيا فكقن تكيا ا ايتيزلك  اينىكتم تهكتا تكاييزن اينىكتم ي كم شجشياكس شكن ايشجكاشل  اير لىكس 

 . 50ايش ينس ياما شس اييا دة إيء إجشايم ايما شس
ااكء : س انا كر تا شكس ايشر كز ايشكايم يشجاشليهكا إيكء أيزان نىكتلس يفكق اآلتكم لث لتا ت يلكم  افك

 : ىتلم ايشثام يي أخذنا تند ايشتانم فقن
 .011× شجشيع ا  يم ايثاتتس ايشادلس / تلشس ايشتانم= اييزن اينىتم ياشتانم إيء شجشيات   -

يم ايثاتتكس ايشادلكس تاينىكتس إيكء يتدم هكذ  اينىكتس ااكء ا هشلكس اينىكتلس يين كر ايشتكانم ايتكات  يأل ك
 .شجشيع شجشيات  يهم ا  يم ايثاتتس ايشادلس يما شس ايشر ز ايشايم

 .011× شجشيع ايملا ايثاتتس اي افلس / تلشس ايشتانم= اييزن اينىتم ياشتانم إيء  تاس شجشيات  -
ايشادلكس تاينىكتس إيكء يتدم هكذ  اينىكتس ااكء ا هشلكس اينىكتلس يين كر ايشتكانم ايتكات  يأل كيم ايثاتتكس 

 .شجشيع  تاس ايملا ايثاتتس اي افلس يما شس ايشر ز ايشايم
 .011× شجشيع ا  يم / تلشس ايشتانم= اييزن اينىتم ياشتانم إيء إجشايم ا  يم -

يتدم هكذ  اينىكتس ااكء ا هشلكس اينىكتلس يين كر ايشتكانم ايتكات  يأل كيم ايثاتتكس ايشادلكس تاينىكتس إيكء 
 .ا  يم يما شس ايشر ز ايشايمشجشيع شجشياس 

                                           
 .220ك هلثا ايزاتم، ايشرج  ايىاتق، ص50
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شجشككيع ايمككلا / تلشككس ا  ككيم ايثاتتككس ايشادلككس= ايككيزن اينىككتم يأل ككيم ايثاتتككس ايشادلككس إيككء  تاتهككا -
 .011× ايثاتتس اي افلس 

يتكككدم هكككذ  اينىكككتس ااكككء ا هشلكككس اينىكككتلس يشجشياكككس ا  كككيم ايثاتتكككس ايشادلكككس فكككم  تاكككس ايمكككلا ايثاتتكككس 
 .اي افلس ياشنشمة

× تلشكككس ا  كككيم ايثاتتكككس ايشادلكككس= اينىكككتم يأل كككيم ايثاتتكككس ايشادلكككس إيكككء إجشكككايم ا  كككيم ايكككيزن -
 .011× شجشيع ا  يم 

يتككدم هككذ  اينىككتس ااككء ا هشلككس اينىككتلس يشجشياككس ا  ككيم ايثاتتككس ايشادلككس ايتاتيككس إيككء  تاككس ايمككلا 
 .ايثاتتس اي افلس نىتس إيء شجشيع انا ر ا  يم فم تا شس ايشر ز ايشايم

 .011× شجشيع ا  يم / تلشس ايملا ايثاتتس اي افلس= اييزن اينىتم ي تاس ياملا ايثاتتس اي افلس -
يتدم هذ  اينىتس ااء ا هشلس اينىتلس ي تاس ايملا ايثاتتس اي افلس نىكتس إيكء شجشكيع ا  كيم يما شكس 

 .ايشر ز ايشايم
تتس أي يينا كر ايشجشياكات ا خكرى يلتت  ايش ام ايشايم نفس ا ىايب يتاتم انا ر ا  يم ايثا

 .ياي تم ايتاتلس يما شس ايشر ز ايشايم
يلش ن يتا ث أن ليضل تا شكس ايكيزن اينىكتم  ىكب ا رتكاا اسفتراضكلس يما شكس شر كز شكايم ك كدى 
ايشنشات يفترة شايلس شيلنس تا اىتخراج اييزن اينىتم يها تيد تمىلشها إيء اي تكم ا رتك  ايىكاتق ذ رهكا فكم 

 :  ث ايىاتق شن هذا ايف م ااء ايش م ايتايمايشت
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 البيان

 تاكككككككككككككس ايمكككككككككككككلا ايثاتتكككككككككككككس       
 اي افلس

 ا  يم ايثاتتس ايشادلس       
 شتانم  25 02 8   
 آست  75 37 25   
شجشكككيع ا  كككيم ايثاتتكككس  011   51 34 

 ايشادلس 
ا  ككيم ايثاتتككس اييهشلكككس       

 يايشينيلس 
 ايتمىلس . ا 011 25 06   
أ ككككككككيم ثاتتككككككككس شجشككككككككيع  011   25 06 

 يهشلس 
 ا  يم ايثاتتس ا خرى       
 ششرياات تلد ايتنفلذ  82 20 04   
 ايتمشلنات ايشجشدة  08 5 3   
شجشككككككككيع أ ككككككككيم ثاتتككككككككس  011   25 06 

 أخرى 
إجشككككككككايم ايمككككككككلا ايثاتتككككككككس   011  011  66

 اي افلس 
 تاكككس ا  كككيم ايشتداييكككس       

 يايجاهزة 
 ايشخزين  34 34 01   
 ايشدلنين  24 24 05   
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 اينمدلس  42 42 9   
شجشكككككككككككككككككككيع ا  كككككككككككككككككككيم  011 011  011 34 34

 ايشتداييس يايجاهزة 
 إجشايم ا  يم    011  011 011

  تاس ا شيام ايدا شس       
 ا شيام ايخا س       
 رأس ايشام 59 51 33   
 ا تلاطلات  08 5 3   
 أرتاح شديرة  23 03 8   
 شجشيع أشيام خا س  011   83 45 
 ايدلين طيلاس ا جم  011 32 22 07 22 

 إجشايم ا شيام ايدا شس   011  011  67
 تاكككككككككس ايكككككككككدلين ت كككككككككلرة       

 ا جم 
 ايشيردين  46 46 05   
 أيراق دف   42 42 05   
 شؤينس ضرا ب  02 02 4   

شجشكككككيع ايكككككدلين ت كككككلرة  011 011  011 33 33
 ا جم 

 إجشايم ايشطايلب    011  011 011
 

 : بيان مدلول األوزان النسبية في القائمة* 
تيد إاداد تا شس ايتيزل  اينىتم يينا ر تا شس ايشر ز ايشايم تكمتم ايخطكية ا هكا يهكم تلكاا ايش اكم 

م يهكذ  ايشايم تتلان شدييم ا يزان اينىتلس ياي كيم إيكء ا هكدام ايشكراد ت ملمهكا شكن إجكرا  ايت الكم ايشكاي
 .ايما شس،  لث أن ا ها تاينىتس ياش ام ايشايم هي ت الم شا يرا  هذ  ا يزان
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 : كتمة القيم الثابتة الصافية -0
 .لتا اينظر تدالس إيء  تاس ايملا ايثاتتس اي افلس  لث لتا ت الم  م ان ر شنها ااء  دة

يهكم % 75ادلس تلنشا اآلست تشثكم شن شجشياس ا  يم ايثاتتس ايش% 25إن ايشتانم تش م : فشثلم 
ايتكم تيتشككد االهككا ايشنشكمة فككم اىككتللم طاتتهكا اكنتاجلككس، ييتلككان فلشكا إذا  انككت ايشنشككمة تكد اىككتلات هككذ  
اآلست فكككم شنتجاتهكككا لكككتا اينظكككر تكككايتياز  إيكككء انا كككر ايشيجكككيدات ايشتداييكككس يايجكككاهزة،  لكككث لجكككب أن 

س ايشخزين أي تند ايشدلنلن ياينمدلس نتلجس تل   شلات  تلكرة شكن لني س ذيا إشا تارتفاع اييزن اينىتم يملش
نىككتس إيككء تككاتم ا  ككيم %( 34)اكنتككاج  لككث نل ككظ فككم شثاينككا ايككيزن اينىككتم ايشرتفكك  يتنككد ايشخككزين 

س  ايشتداييككس يايجككاهزة، ا شككر ايككذ  لككني س ااككء أرتككاح ايشنشككمة إذا تش نككت شككن ت ككرلم هككذا ايشخككزين، يا 
ايىلييس يدى ايشنشمة إذ أنها أنفمكت ىكلييس ااكء أ كيم ثاتتكس أي شتداييكس أي أضكافت دم ذيا ااء ضيم 

دين أن لرافككق ذيككا اىككتللم تككاا يهككذ  ( ايككيزن اينىككتم ايشرتفكك  يتنككد ايككدا نلن أي ايشمرضككلن)ايتزاشككام االهككا 
لكس هكذا ايتنكد ايشيجيدات، يي ن لجب اسنتتا  إيكء أن طتليكس اشكم ايشنشكمة تايكب ديرام هاشكام فكم دراىكس شاه

أ  أن تيكككض ايشنشكككات تشاكككا أ كككيم ثاتتكككس شرتفيكككس ايملشكككس يتىكككللر أاشايهكككا دين أن لكككني س ذيكككا ااكككء 
ا  يم ايشتداييس شتاشكرة، فشكثلم شكر ات ايتنملكب اكن ايكنفط تىكتخدا آست يتجهلكزات تاهظكس ايكثشن  تكء 

تاشرة ااء ايشخزين أي ايشتليكات لتا اىتخراج اينفط، أ  أن ايت افس ايشرتفيس يأل يم ايثاتتس س تني س ش
 .إس تيد فترة شن ايزشن

شككن  تاككس ايمككلا % 51يستككد ياش اككم شككن تلككان أن شجشياككس ايشيجككيدات ايشادلككس ايثاتتككس تشكك م نىككتس 
شككن إجشككايم ا  ككيم أ  أنهككا ت تككم تىككشام  تلككرام شككن هككذ  اي تاككس يككذيا تككتا % 34ايثاتتككس اي ككافلس ينىككتس 

 لم ااكء  كدة يتلكان ا هشلكس اينىكتلس ايتكم لشكلاها  كم ان كر شنهكا يشكدى دراىس ش ينات هذ  ايشجشياس 
 .اني اى  ااء يات  ايشنشمة

 : كتمة األصول المتداولة والجاىزة -0
 كككذيا ا شكككر لنتمكككم ايش اكككم تكككايتياز  إيكككء ت الكككم  تاكككس ا  كككيم ايشتداييكككس يايجكككاهزة يلتكككلن ا هشلكككس 

يهككم % 34جشككايم ا  ككيم، ففككم شثاينككا ايىككاتق ت تككم نىككتس اينىككتلس ايتككم ت تاهككا هككذ  اي تاككس نىككتس إيككء إ
نىككتس هاشككس يككذيا لمككيا ايش اككم تت الككم  افككس انا ككرها تينالككس  لككث لتككدأ تككايشخزين يلتككلن ا هشلككس اينىككتلس 

ش  ضريرة اسنتتكا  إيكء أنك  لجكب شيرفكس شاهلكس ايشخكزين إن  كان شخكزين %( 34)يهذا ايين ر يايتايلس 
ينكد ارتفكاع ايكيزن اينىكتم يشخكزين ايشكياد ا ييلكس ل كايم ايش اكم ايت كث اكن ىكتب شياد أييلس أي جاهزة، ف

ارتفاع هكذا ايشخكزين، هكم هكي تىكتب شكرا  ايشنشكمة يشكياد تت كايلم شرتفيكسب يشكا ايىكتب يرا  هكذا ايشكرا ب 
أي  فمد لدخم ضشن ش ينات ايشنتجات تيض ايشياد اينادرة نىكتلام، ييكذيا ستكد شكن شكرا ها تمثشكان شرتفيكس،
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تد ت ين شياد شيىشلس ششا لتطاب شن ايشنشكمة شكرا   شلكات  تلكرة شنهكا يتخزلنهكا، أي أن ايشنشكمة   كات 
ااككء اككريض ت ىككيشات شيلنككس يشككرا   شلككات  تلككرة شككن تيككض ايشككياد، ا شككر ايككذ  اني ككس تككيزن نىككتم 

 .شرتف  يملشس ايشخزين يتايتايم ارتفاع ت ايلم ايشنتجات
د جاهزة ياشنشكات ستكد ياش اكم ايشكايم شكن ش اييكس ا تشكام ا ىكتاب يرا  أشا إذا  ان ايشخزين يشيا

ارتفااككك ، فمكككد ت كككين شتليكككات شنتجكككات ايشنشكككمة شيىكككشلس فلكككتا إنتكككاج  شلكككات  تلكككرة فكككم شيىكككا شكككا، أي أن 
ايشنتجككات نشطلككس يككا تيككد شرةيتككس يككدى ايشىككتها لن، أي أن هنككاا طاتككام شتزالككدام ااككء هككذ  ايشنتجككات أي تككد 

ي  ت ككرلم ايشنشككمة يشنتجاتهككا، أي أن ايشنشككمة تىككيء ياككدخيم فككم أىككياق جدلككدة يككذيا ستككد لككدم ااككء ىكك
ياش ام شن أجم ايي يم إيء إجاتس ان هذ  ايتىاؤست شن دراىس تند ايشتليات يخ ي ام إذا تش كن شكن 

دام إجرا  ت الم أفمم يهذا ايتند يشيرفس شدى تطير  شكن اكاا إيكء آخكر، أ  هكم هكي تارتفكاع شا كيظ لىكت
 شي  زلادة ايشخزين يتلطلس  شلات ايتل  ايشطايتس أا أن هذا ايتند يا لتطير تلن ااا يآخرب 

يككذيا ستككد شككن شل ظككس أن دراىككس تنككد ايشخككزين ت تككم أهشلككس تايلككس نظككرام سرتتاطكك  فككم اي  ككا ااككء 
أخكرى، ا شكر  فا ة اكدارة فم ششارىكس شهاشهكا شكن جهكس يسرتتاطك  ايشتاشكر تت كايلم ايشنتجكات شكن جهكس 

ايكككذ  لكككني س ااكككء رت لكككس ايشنشكككمة ششكككا لضكككطر ايشىكككاهشلن إيكككء ىككك ب اىكككتثشاراتها شكككن هكككذ  ايشنشكككمة 
 .ياسنتمام إيء شنشمة أخرى تيفر يها أرتاح أفضم ااء اىتثشاراتها

تاكضافس إيء أن ارتفاع ا هشلس اينىكتلس يتنكد ايشكدلنلن تكد لكدم ااكء أن ايشنشكمة تمكيا تكايتل  اآلجكم، 
لجككب اينظككر إيلكك  شرافمككام يين ككر اينمدلككس يتلككان ا هشلككس اينىككتلس يانمدلككس إن  انككت ايشنشككمة تتلكك  نمككدام، يي ككن 

يلجب اسنتتا  إيء ضريرة ت الم ان ر اينمدلس ت ذر، فمكد تتلك  ايشنشكمة نمكدام يي كن س لكني س ذيكا ااكء 
تاىكككتثشاراتها يتايتكككايم ارتفكككاع  اينمدلكككس تشككك م شتاشكككر فمكككد تمكككيا ايشنشكككمة تاىكككتللم هكككذ  اينمدلكككس إشكككا ياتيىككك 

إنتاجلتهككا يشتلياتهككا ا شككر ايككذ  لككني س تايضككريرة ااككء زلككادة أرتا هككا، أي تمككيا ايشنشككمة تىككداد ايتزاشاتهككا 
ايشتيجتس االهكا، يكذيا لمكيا ايش اكم تدراىكس انا كر اسيتزاشكات يتلكان ا هشلكس اينىكتلس يهكا يتلكان إن  انكت 

شككات جدلككدة، أي أنهكا تاشككت تىككداد جككز  شكن ايتزاشاتهككا يتايتككايم ت ككرفت ايشنشكمة تككد رتتككت ااكء نفىككها ايتزا
 .تجز  شن ىلييتها أي تاشت تىداد تيزليات أىها ياشىاهشلن ىيا  يألىها اييادلس أي ايششتازة

يككذيا انككد ت الككم شجشياككس ا  ككيم ايشتداييككس يدراىككس يزنهككا اينىككتم إيككء شجشياككس ا  ككيم يت الككم 
لىتدم ايتا ث إيء أهشلس رأس ايشام ايياشم، ففم  ايس اييزن اينىتم ايشرتف   شجشياس ايخ يا ايشتداييس

يأل يم ايشتداييس ااء ايخ يا ايشتداييس أي انخفاض ايخ يا ايشتداييس لني س إلجاتكام ااكء رأس ايشكام 
م ايياشم  لث أن زلادت  تشثم هاشش أشان يدى ايشنشمة أ  أن ايشنشمة لتيفر يدلها ىكلييس  افلكس شكن خكل

تككيفر نمدلككس جككاهزة أي تككيفر أ ككيم ىككرليس ايت ككيم إيككء نمككد يشياجهككس اسيتزاشككات ايشترتتككس االهككا،  لككث أن 
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ايشمرضككلن يايككدا نلن لهتشككين تهككذا ايشؤشككر يشيرفككس تككدرة ايشنشككمة ااككء ىككداد اسيتزاشككات ايشترتتككس االهككا شككن 
 .شاي لننا لس، يشن نا لس أخرى إش انلس تىدلد تيض ايتيزليات اينمدلس ااء اي

 : كتمة األموال الدائمة -3
لدم اييزن اينىتم ايشرتف  ي تاس ا شيام ايدا شس إيء شجشيع ايخ يا ااء تتكيفر رأس شكام شىكتثشر 
يدى ايشنشكمة تكد لكؤد  إيكء ت ملكق أرتكاح إضكافلس ياشنشكمة تكني س ااكء ت ىكلن يضكيها ايشكايم يايتنافىكم 

 .شن جهس أخرى شن جهس، يت ىلن يض  ايشىاهشلن تزلادة ايا دها
يشن خلم ت الم اييزن اينىتم ي تاس ا شيام ايدا شس يخ ي ام شجشياكس ا شكيام ايخا كس شنىكيتس 

يهم نىكتس شرتفيكس  لكث أن ارتفااهكا لكدم ااكء أن %( 83)إيء إجشايم ا شيام ايدا شس ايتايلس فم شثاينا 
لجكاتم لتكلن شكدى ااتشكاد ايشنشكمة ايشنشمة تيتشكد فكم تشيلكم أ كييها ااكء شياردهكا ايخا كس، يهكذا شؤشكر إ

يشيرفكس شكدى %( 07)ااء شياردها ايخا س  لث لدرس تايتياز  شك  ش كادر ايتشيلكم ايخارجلكس يايتايلكس 
ا هشلكككس اينىكككتلس ايتكككم تشثاهكككا، أ  أن ايشنشكككمة تيتشكككد ااكككء شياردهكككا ايخا كككس أ ثكككر شكككن ااتشادهكككا ااكككء 

 .ايتشيلم ايخارجم
س ايشر ككز ايشككايم لككرى ايتا ككث أن هككذا ايت الككم ل تككم أهشلككس يتلككان يتنككا م ااككء ايت الككم ايىككاتق يما شكك

ا يزان اينىتلس ي م ان ر شن انا ر هذ  ايما شس، يي م ليطكم هكذا ايت الكم فيا كد  ايشكراد ت ملمهكا شكن 
ايت الكم ايشككايم ستككد شككن أن لرافمكك  ت الكم أفمككم يهككذ  ايما شككس اتككر اكدة فتككرات يتلككان شككدى تطككير اتجاهككات 

ا شس، يتلان شدييستها تش م أيضل يتايتايم اي  كا ايىكالا ااكء أدا  ايشنشكمة اي كايم، يش اييكس انا ر ايم
 .اىتنتاط شؤشرات خا س تتلن يضيها ايشىتمتام

 : التحميل الرأسي لقائمة الدخل -0
تزداد أهشلس ايت الم ايرأىم فم  ايس تا شكس ايكدخم شمارنكس تما شكس ايشر كز ايشكايم، يلرجك  ايىكتب فكم 

إيكككء أن تا شكككس ايكككدخم ت كككال تشاشكككام يت الكككم لكككتا تشمتضكككا  رتكككط  كككم تنكككد تملشكككس شر زلكككس يهكككم  كككافم  ذيكككا
ايشتليكات تاىككتثنا  تيككض تنكيد ايش ككريفات، فككقن تملككس ايش كريفات تتككمثر إيككء  كد شككا تشىككتيى ايشتليككات، 

تاككككم  ككككافم ايشتليككككات ايتككككم لككككتا اىككككتلياتها تياىككككطس شخ/ ييككككذيا ل ككككين شككككن ايشفلككككد شيرفككككس نىككككتس ايالككككرة
 .ايش ارلم ايتم تت شاها ايشنشمة

ي شا يرد ىاتمام لميا ايش ام ايشايم ألضام تت يلم تا شس ايدخم إيء تا شس تيزلك  نىكتم يشكن ثكا تلكان 
 .شدييستها، أ  تفىلر دسيس هذ  ا يزان اينىتلس ياىتخلص اينتا و شنها
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 : تحويل قائمة الدخل إلى قائمة توزيع نسبي* 
زلكك  اينىككتم يما شككس ايككدخم إيككء تلككان ايككيزن اينىككتم ي ككم تنككد شككن تنككيد تا شككس ايككدخم تهككدم تا شككس ايتي 

نىتس إيء  كافم ايشتليكات تاكضكافس إيكء تلكان ايكيزن اينىكتم ي كم شجشياكس شكن اينفمكات ياكلكرادات نىكتس 
 لككث لككتا ت يلككم  افككس تنككيد اينفمككات ياكلككرادات يشجشيااتهككا إيككء أيزان نىكككتلس . 51إيككء  ككافم ايشتليككات

 : شنىيتس إيء  افم ايشتليات يفق اآلتم
 %.011×  افم ايشتليات / ت افس ايشتليات= اييزن اينىتم يت افس ايشتليات

 لككث تككدم هككذ  اينىككتس ااككء ا هشلككس اينىككتلس يتنككد ت افككس ايشتليككات نىككتس إيككء  ككافم ايشتليككات شككن 
 .تا شس ايدخم

 %.011× فم ايشتليات  ا/ ايش ارلم اكدارلس= اييزن اينىتم ياش ارلم اكدارلس
 لث تدم هذ  اينىتس ااء ا هشلس اينىتلس يتنكد ايش كارلم اكدارلكس ايشتضكشن تشجشياكس ش كارلم 

 .ايتشللم نىتس إيء  افم ايشتليات شن تا شس ايدخم
 %.011×  افم ايشتليات / ش ارلم ايتشللم= اييزن اينىتم يش ارلم ايتشللم

لس يشجشياس ش ارلم ايتشللم نىتس إيكء  كافم ايشتليكات  لث تدم هذ  اينىتس ااء ا هشلس اينىت
 .شن تا شس ايدخم

ينتت  نفس ا ىايب تاينىتس يتاتم تنيد ش ارلم ايتشللم ي افكس اكلكرادات يشجشيااتهكا ايكياردة فكم 
 .تا شس ايدخم
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 كدى يلش ن ياتا ث أن ليضل تا شس ايتيزل  اينىتم يما شس ايدخم تافتراض يجيد أرتاا افتراضلس ك
 : ايشنشات يفترة شايلس شيلنس تا اىتخراج اييزن اينىتم يها  شا لام

 ايشتليات  012 
 شرديدات ايشتليات ( -) 2 
  افم ايشتليات  011 
 ت افس ايتضااس ايشتااس ( -) 62% 
 شجشم ايرتل  38% 
 :ش ارلم ايتشللم: لطرح 01% 
 إدارلس . ا 8% 
 أتىاط اسهتلا 2% 
 يتشللم دخم ا 28% 
 إلرادات يش اىب أخرى +   
 إلرادات إلجارات  4% 
 خىا ر يش ارلم أخرى( -)  
 فيا د 2% 
  افم ايدخم تتم ايضرا ب 31% 
 ضرا ب ايدخم 7% 
  افم ايدخم تيد ايضرا ب 23% 
   س ايىها شن ا رتاح  ىها / يلرة 05 
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 :بيان مدلوالت األوزان النسبية في القائمة* 
تنظككلا تا شككس ايتيزلكك  اينىككتم يما شككس ايككدخم لمككيا ايش اككم ياتلككان شككدييم ا يزان اينىككتلس ايككياردة تيككد 

 .فلها

 : مردودات المبيعات -0
لتا اينظر تدالس إيء نىتس شرديدات يشىشي ات ايشتليات إيء إجشايم ايشتليات، إذ لش ن ياشتليكات 

أي ايشىكشي ات لىكتنتو ايش اكم يجكيد خاكم إشكا  أن ت ين شرتفيس، يي ن ش  يجيد نىتس شرتفيس ياشكرديدات
 .فم ىلاىات ايتل  أي جيدة ايشنتو أي  الهشا شيام 

 لككث أن هككذا ا شككر لىككها فككم تملككلا إدارة ايشتليككات أي إدارة ايششككترلات أي إدارة اكنتككاج يتلككان فلشككا 
ند كذ  لجكب ايت كث إذا  انت هذ  ايشرديدات ضكشن اينىكب ايطتليلكس أي أن هنكاا زلكادة اكن هكذ  اينىكتس في

اككن أىككتاب ايزلككادة، فمككد ت ككين تىككتب تككدنم جككيدة ايشنتجككات، أي أن ايشنتجككات ةلككر شتيافمككس شكك  رةتككات 
ايشىككتها لن أي أن أىككيارها ةلككر شتناىككتس شكك  شىككتيلات ايككدخم أي اككدا تككريلو ايشنتجككات تشكك م جلككد أي 

 .ايخ..
يم اي  كا ايىكالا ااكء إدارة ايشنشكمة  م هذ  اييياشم لجب أخذها تيلن اساتتار يل ايم ايش ام ايشكا

 لث أنها تؤثر ااء ايشتليات تشك م شتاشكر تتكدنم أرتكاح ايشنشكمة يانخفكاض اييا كد ايشتيتك  ااكء ا شكيام 
 .ايشىتثشرة يدى ايشنشمة

 : تكمفة المبيعات -0
% 62لتا ألضام ت الم نىتس ت افس ايتضكااس ايشتااكس إيكء ايشتليكات، ففكم شثاينكا ايىكاتق ت تكم نىكتس 

يهككذا ا شككر لتياككق تككايطت  تت افككس ايشككياد ا ييلككس ايداخاككس فككم اكنتككاج، ييت الككم ت افككس ايشتليككات تدتككس لنظككر 
ايش اككم ايشككايم إيككء نككيع اشككم ايشنشككمة  لككث أن تيككض ا اشككام تتطاككب ت ككايلم شرتفيككس تطتليتهككا، فشككثلم 

م اايلكككس فكككم إنتاجهكككا نظكككرام ايشنشكككات اي كككناالس ايتكككم تمكككيا ت كككنااس ايىكككلارات أي اآلست تتطاكككب ت كككايل
سرتفككاع ايشككياد ا ييلككس ايداخاككس فككم إنتككاج هككذ  اي ككنااات شككن جهككس يسرتفككاع أجككير ايلككد ايياشاككس شككن جهككس 

 .أخرى
أشكككا ايشنشكككات ايتكككم تيشكككم فكككم ايشجكككام ايخكككدشم تكككد س ت تكككاج إيكككء ت كككايلم شرتفيكككس يشتلياتهكككا فهكككذ  

شتليكككات تشككك م شتاشكككر شثكككم ش كككارلم ايداالكككس ايشنشكككات ت تكككاج إيكككء ش كككارلم أخكككرى س تكككدخم تت افكككس اي
ياكاككلن  لكككث أن هكككذ  ايشنشكككات تنفككق أشكككياسم  ثلكككرة شكككن أجكككم ايتككريلو يشنتجاتهكككا تكككد س تنفمهكككا ايشنشكككات 
اي ناالس ا خرى، فقن اشالس رتط نيع اشم ايشنشمة تهذ  اينىكتس ت تكم ةالكس فكم ا هشلكس يا  كا فلشكا إذا 

 .نىتس إيء  افم شتليات ايشنشمة  ان هذا ايتند شرتفيام أا شنخفضام 
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يذيا لجب أن ليشم ايش ام ايشايم ااء ت الم انا كر ت افكس ايشتليكات تينالكس فكم  كام تش نك  شكن 
اي  يم ااء تفا لم هذا ايتند يليضل ا هشلس اينىتلس ي م ان ر شنها نىتس إيء ت افس ايشتليكات فكقذا 

يم اسىتفىار شن اكدارة فلشكا إذا  كان تاكش كان اي  كيم س ظ ارتفاع ا هشلس اينىتلس ياشياد ا ييلس ل ا
ااء شياد تدلاس أخرى تمثشان أتم ش  ايش افظس ااء جيدة ايشنتجكات، أا أن هكذ  ايشكياد تطتليتهكا شرتفيكس 
ايثشن يس لش كن اي  كيم ااكء شكياد تدلاكس يهكا  لكث أن هكذا ا شكر لايكب ديرام تكارزام فكم اي  كا ااكء إدارة 

 . فا تها فم تخفلض ت ايلم ايشنتجاتايشنشمة يشدى 
تاكضافس إيء ان ر هكاا آخكر أس يهكي أجكير ايلكد ايياشاكس فمكد تشاكا ايشنشكمة اشايكس تكمجير شرتفيكس 
فلجب ااء اكدارة أن تدرس هذ  ايين ر، فقذا  انت هذ  اييشايكس ذات  فكا ة اايلكس تتطاكب هكذ  ا جكير 

تنفس اي فكا ة يي كن تكمجير شنخفضكس ششكا لكني س ااكء  ايشرتفيس أي أن  لش ن اي  يم ااء اشايس أخرى
 .انخفاض ت ايلم ايشتليات تايضريرة يتايتايم ايتش ن شن اي  يم ااء أرتاح شرتفيس ياشنشمة

ش  ضريرة اسنتتا  أن ايش اكم ايشكايم ل كايم إجكرا  ت الكم أفمكم يهكذا ايتنكد يتلكان استجكا  اييكاا يهكذ  
ذا تش نككت ايشنشككمة شككن زلككادة شتلياتهككا تنىككتس أ تككر شككن زلككادة ت ايلفهككا اينىككتس تاسرتفككاع أي اسنخفككاض، فككق

تيطم شؤشرام جلدام ااء تزالد ايطاب ااء شنتجكات ايشنشكمة، يت ملكق ىلاىكس تيىكيلس تايىكيق ششكا لكني س 
 .ااء رت لس ايشنشمة تاسرتفاع

فس فهكذا ا شكر س لكني س ش  ا خذ تيلن اسنتتا  فلشا إذا تشت زلادة ايشتليات تنفس نىتس زلادة ايت ا
ااككء زلككادة رت لككس ايشنشككمة تايشككدى ايم ككلر، إذ تككد ت ككين ىلاىككس ايشنشككمة تمتضككم ت شككم ت ككايلم إضككافلس 
ي ىككب ش انككس شيلنككس تايىككيق ياي فككاظ االهككا شىككتمتلم، ششككا لككؤد  ااككء ايشككدى ايطيلككم إيككء ارتفككاع نىككتس 

 .ي س تزلادة أرتاح ايشنشمةايشتليات ش  تخفلض ايت ايلم ييي تش م تىلط ا شر ايذ  لن
يلش ككن ياش اككم ايشككايم أن لككدرا هككذا ا شككر شككن خككلم ت الككم تا شككس ايككدخم ت اككللم رأىككلام يأفملككام إن 
تش ن شن ذيا يتلان شدى تطير ايشتليات، ياتجا  ايت ايلم، يتايتايم لتش ن شن اتخاذ ايمكرار ايىكالا  كيم 

 .يض  ا رتاح ياشنشمة ياتجاهها ايشىتمتام

 : صاريف التشغيلم -3
ي كككذيا ا شكككر لكككتا ت الكككم نىكككتس  كككم تنكككد شكككن تنكككيد ش كككارلم ايتشكككللم إيكككء ايشتليكككات  لكككث لتتكككلن  

ياش ام ايشايم اييزن اينىتم ي م تند شنها يشيرفس اي جا ايذ  تشكلا  نىكتس إيكء شتليكات ايشنشكمة  ن هكذ  
مثلر ااء أرتاح ايشنشمة فارتفكاع ايكيزن فم شثاينا ايىاتق تايب ديرام  تلرام فم ايت% 01ايش ارلم يايتايلس 

شن هذ  ايش كارلم % 8اينىتم يينا رها لؤد  إيء أرتاح شنخفضس  لث أن ايش ارلم اكدارلس ت تم 
يكككذيا لجكككب ااكككء اكدارة أن تيشكككم تاىكككتشرار ااكككء تخفكككلض هكككذ  ايش كككارلم  ينهكككا تايكككب ديرام هاشكككام فكككم 
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اهشلن سىككتثشار أشككيايها يككدى ايشنشككمة شككن جهككس اي  ككا ااككء أدا هككا شككن جهككس تاكضككافس إيككء جككذب ايشىكك
أخككرى يتايتككايم اي  ككيم ااككء ايا ككد شجزلككس سىككتثشاراتها، يل ككايم ايش اككم ايشككايم شمارنككس هككذا ايتنككد شكك  
شيلككار ش ككدد  لككث أن أةاككب ايشككر ات تشاككا ت ككيرام يش ككارلفها ايتشككللالس تتككم ايتككد  تماشايهككا فككقذا تش ككن 

للالس شك  ايشيلارلكس ايتكم يضكيتها ايشنشكمة لتتكلن يك  شكدى نجكاح اكدارة ايش ام شن شمارنس ايش ارلم ايتشك
 .فم ايش افظس ااء ايش ارلم ضشن اي ديد ايشتيتيس

 : صافي الدخل -4
يستد ياش ام ايشايم شكن أن لمكيا تشيرفكس ايكيزن اينىكتم ي كافم ايكدخم تتكم ايضكرا ب إيكء ايشتليكات 

اىكككتها يخططهكككا فككم ت ملكككق ا هكككدام ايشخططكككس،  لكككث  لككث أنككك  لشثكككم شكككدى نجككاح اكدارة فكككم تنفلكككذ ىل
تيتتر هذ  اينىتس شن أ ثر اينىب أهشلس يفيايلس فكم شجكام تملكلا ايشنشكمة تشك م اكاا إذ أنهكا تي كس شكدى 
نجا هككا فككم اىككتثشار ا شككيام ايشىككتثشرة يككدلها يت ملككق ايا ككد شناىككتس ياشىككتثشرلن ششككا لككني س ألضككام ااككء 

 .جا  ايشمرضلن يايدا نلنىلييتها تتىدلد ايتزاشاتها ت
تتم إضافس اكلرادات يايش كارلم شكن اييشالكات % 28ففم شثاينا ايىاتق نجد أن اييزن اينىتم يها 

 %(.62)ةلر اييادلس ياشنشمة نظرام ييجيد ت ايلم ياشتليات تنىتس 
يايش كككارلم % 4يلل كككظ ايش اكككم ايشكككايم أن نىكككتس اكلكككرادات ا خكككرى شكككن ا نشكككطس ةلكككر اييادلكككس 

 %(.31)ا شر ايذ  اني س ااء يزن نىتم يألرتاح تتم ايضرلتس % 2 خرى ا
يلتج  ايش ام ايشايم يشيرفس اييزن اينىتم ي كافم ايكدخم تيكد ايضكرلتس يتلكان نىكتس ايضكرا ب ايتكم 
تدفيها ايشنشمة ش  ا خذ تيلن اساتتار أن ايضرا ب تدف  شن تتم إدارة ايشنشمة تنا م ااء ايميانلن اينافكذة 

 .تايتاد
%( 23)يي ن ايشىاهشلن يايشىتثشرلن لهتشين تشيرفس  افم ايدخم تيد ايضرلتس يايتاي  فكم شثاينكا 

 لكث تالكت   كس ايىكها شكن . يتلان شمدار ايتيزليات ايشىكت مس يهكا اكن أشكيايها ايشىكتثشرة يكدى ايشنشكمة
يزلك ، ااشكام أن اكدد ا ىكها يلرة ي م ىكها اكاد  شك  افتكراض أنهكا تاتاكس يات 05هذ  ا رتاح تيد ايضرلتس 

 .ىها ااد ( 311.111)ايتم أ درتها هذ  ايشنشمة تا  
ي شا ذ رنا ىاتمام ل كايم ايش اكم ايشكايم اي  كيم ااكء تلانكات اكن ا اكياا ايىكاتمس ياشنشكمة كجكرا  
 ت الككم أفمككم يهككا يلككتش ن شككن اي  ككا ايىككالا ااككء شككدى نجككاح ايشنشككمة تت ملككق أهككدافها فلشككا إذا تش نككت شككن
زلادة أرتا ها شن ااا إيء آخر فايشىكاهشين يايشىكتثشرين لنظكرين إيكء نتكا و هكذا ايت الكم تينالكس يشيرفكس 
شكككدى تطكككير ايشنشكككمة شىكككتمتلم يتايتكككايم   كككييها ااكككء ايا كككد شرتفيكككس ا شكككر ايكككذ  لكككني س ااكككء جكككذب 

 .اسىتثشارات ياشنشمة
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رأىككم ل تككم أهشلككس  تلككرة فككم شيرفككس شككن ايت الككم ايىككاتق يما شككس ايككدخم لككرى ايتا ككث أن ايت الككم اي
ا يزان اينىكككتلس يتنكككيد تا شكككس ايكككدخم نىكككتس إيكككء ايشتليكككات، يت الاهكككا يشيرفكككس شكككدى اني اىكككها ااكككء أرتكككاح 
ايشنشككمة ياي  ككا ااككء أدا هككا، شكك  اسنتتككا  أنكك  ستككد شككن ش اييككس ت الككم تا شككس ايككدخم ييككدة ىككنيات فككم  ككام 

فترات يايذ  لتا تنفلذ  شن خلم ايت الكم ا فمكم ياند كذ لكتش ن تيفر ذيا يشيرفس اتجا  ايتللر اتر هذ  اي
 .ايش ام ايشايم شن ايي يم إيء شؤشرات تتلن اييض  ايشىتمتام ياشنشمة

 : التحميل الرأسي لقائمة التدفقات النقدية -3
يككء تنككا  ااككء ا ىككايب ايشتتكك  فككم هككذا ايت الككم لمككيا ايتا ككث ألضككام تت يلككم تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس إ

 .تا شس تيزل  نىتم يتنيدها يشيرفس ا يزان اينىتلس يهذ  ايتنيد ياىتخلص اينتا و شنها
 لككث تهككدم تا شككس ايتيزلكك  اينىككتم يما شككس ايتككدفمات اينمدلككس إيككء تلككان ا يزان اينىككتلس يتنيدهككا نىككتس 

 .مإيء ايشجشياس ايتم تنتشم إيلها  ىب نيع اينشاط ايتشللام أي اسىتثشار  أي ايتشيلا
فينكد إتتككاع ايطرلمككس ايشتاشككرة فكم إاككداد تا شككس ايتككدفمات اينمدلكس ت ككين ا يزان اينىككتلس يتنككيد ايتككدفمات 

 : اينمدلس ايداخاس شن ا نشطس ايتشللالس
 %.011× ايتدفمات اينمدلس ايداخاس / ايشتليات اينمدلس= اييزن اينىتم ياشتليات اينمدلس

يملشكس ايشتليكات اينمدلكس نىكتس إيكء شجشياكس ايتكدفمات اينمدلكس يتدم هكذ  اينىكتس ااكء ا هشلكس اينىكتلس 
 .ايداخاس شن ا نشطس ايتشللالس

ي ككذيا ا شككر تاينىككتس إيككء تككاتم تنككيد ايتككدفمات اينمدلككس ايداخاككس يلتتكك  نفككس ا ىككايب يتنككيد ايتككدفمات 
 .اينمدلس ايداخاس يايخارجس ييتاتم ا نشطس

نىككتم يما شككس ايتككدفمات اينمدلككس يألنشككطس ايتشككللالس شككثلم يلش ككن ياتا ككث أن ليضككل تا شككس ايتيزلكك  اي
 : يفترة شايلس ك دى ايشنشات
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 : ايتدفمات اينمدلس شن ا نشطس ايتشللالس  
 : ايتدفمات اينمدلس ايداخاس  
 تل  ايىا   
 ايشمتيضات شن ايزتا ن  
   
 :لطرح ايتدفمات اينمدلس ايخارجس  
 ش ريفات تشللالس   
 ياات ايشيردلن شدف  
 ككككككافم ايتككككككدفمات اينمدلككككككس شككككككن ا نشككككككطس   

 ايتشللالس 
ثككا لمككيا ايش اكككم ايشككايم تتلكككان شككدييم هكككذ  ا يزان اينىككتلس يألنشكككطس ايتشككللالس يتلكككان ايتنككيد ا  ثكككر 
 فا ة ياشنشمة، يايذ  لجاب أ تر ىلييس شش نكس تكني س تت ملكق أرتكاح شىكتمتالس اكن طرلكق اىكتثشارها فكم 

 .تافسنشاطات شخ
شن ايتدفمات اينمدلكس ايداخاكس % 85ففم شثاينا اسفتراضم ايىاتق نرى أن شتليات ايىا  ت تم نىتس 

ياشنشمة، يهم نىتس شرتفيس لىتنتو ايش ام ايشايم شنها أن ايشنشمة ت  م ااء ىلييس نمدلس شكن شتلياتهكا 
% 05شككن ايزتككا ن تشثككم  تنىككتس أااككء شككن نىككتس تىككدلد ايشككدلنلن ياشىككت ق ااككلها،  لككث أن ايشمتيضككات

فهذ  اينىتس تدم ااء شدى  فا ة اكدارة تت  لم دلينها يجاب أشيام إيء ايشنشمة تىتطل  اىتثشارها فكم 
يذيا لجب ااء اكدارة أن تىيء جاهدة إيء زلادة نىتس ت  كلم . أيج  شختافس تؤد  إيء ارتفاع أرتا ها

 .يايتيى  تاىتثشاراتها دلينها يا  يم ااء ىلييس  افلس يتلطلس ايتزاشاتها
يلنتمم ايش ام ايشكايم يت الكم تنكيد ايتكدفمات اينمدلكس ايخارجلكس يشيرفكس ا هشلكس اينىكتلس ي كم تنكد شنهكا 

شككن ايتككدفمات ايخارجككس يككذيا لجككب ااككء %( 77) لككث أن ايش ككارلم ايتشككللالس تتاكك  فككم شثاينككا ايىككاتق 
تها شن جهس ياىتللم هكذ  ايىكلييس فكم نكيا م اكدارة أن ت ايم تخفلض هذ  اينىتس ياش افظس ااء ىليي

ادلدة شن جهس أخرى، فمد تتش ن اكدارة شن ايتيى  تاىتثشاراتها أي ايكدخيم فكم اىكتثشارات جدلكدة تجاكب 
 .إيلها أرتا ام إضافلس

ي شا ذ رنا ىاتمام اند ت الم تا شس ايدخم أن هذا ايتند لتياكق تطتليكس اشكم ايشنشكمة  لكث أن تيكض 
 .طاب شنها ش ارلم تشللالس شرتفيس شثم إنفاتها ااء ايداالس ياكالن يتريلو شنتجاتهاايشنشات تت
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شكككن ايتكككدفمات ايخارجكككس % 23شككك  اسنتتكككا  أن ايكككيزن اينىكككتم يتنكككد ايشكككدفياات إيكككء ايشكككيردلن لتاككك  
ياشنشككات يهككذا شؤشككر ااككء أن ايشنشككمة ت ككايم تخفككلض ايتزاشاتهككا اككن طرلككق ىككداد جككز  شنهككا يش اييككس 

 . ها تدر اكش انتمال
أ  أن ت الكم تنكيد ايتكدفمات اينمدلكس ايخارجكس لكتا تنىكتس  كم تنكد شنهكا إيكء شجشياكس ايتكدفمات اينمدلكس 
ايخارجككككس يلتككككلن ايش اككككم ايككككيزن اينىككككتم يهككككا يشيرفككككس ايتنككككيد ايتككككم تشثككككم أهشلككككس  تلككككرة أ  أ تككككر تككككدر شككككن 

اطا ها أهشلس  افلس يش اييس تمال ها تد  .ر اكش انايش ريفات اينمدلس، يا 
يتككد   ككات ايشنشككمة ااككء تككدفق نمككد  إلجككاتم شككن أنشككطتها ايتشككللالس تااتتككار أن ايتككدفمات اينمدلككس 

 .ايداخاس إيلها تفيق ايتدفمات اينمدلس ايتم تا  رفها يخرجت نتلجس اييشم ضشن هذا اينشاط
تككككرات يي اشككككم يت تشكككم ياش اككككم ايشككككايم أهشلككككس ت الككككم ايتنككككيد ايىككككاتمس إذا تش ككككن شككككن ت الاهككككا ييككككدة ف

ا نشككطس يشيرفككس اتجاهاتهككا خككلم هككذ  ايفتككرات ياي  ككا ااككء اتجاههككا ايشتيتكك  فككم ايشىككتمتم ششككا ليطككم 
شككدييسم اككن  فككا ة اكدارة تتشككللم أ ككييها يت ملككق ايىككلييس اي افلككس يىككداد ايتزاشاتهككا، يايتيىكك  تاىككتثشاراتها 

 .يت ملق أرتاح إضافلس ياشنشمة
 شكككس ايتكككدفمات اينمدلكككس يفكككق ايطرلمكككس ةلكككر ايشتاشكككرة فلكككتا إاكككداد تا شكككس ي كككذيا ا شكككر انكككد إاكككداد تا

ايتللككككرات يتنككككيد شجشياككككس تىككككيلات رأس ايشككككام ايياشككككم يشيرفككككس ايككككيزن اينىككككتم ي ككككم تنككككد نىككككتس إيككككء هككككذ  
 .ايشجشياس

فقذا  انت نىتس ايزلادة فم ا  يم ايشتداييس شرتفيس لرج  ايش ام ايشايم إيكء ش اييكس شيرفكس ىكتب 
رتفككاع، فمككد ليككيد هككذا اسرتفككاع إيككء ايشخككزين يلتككلن ا ىككتاب اي اشنككس يرا  ارتفككاع ايشخككزين، ف شككا هككذا اس

ذ رنككا ىككاتمام تككد ل ككين تىككتب زلككادة ايطاتككس اكنتاجلككس ياشنشككمة نتلجككس تزالككد ايطاككب، أي ياككدخيم فككم أىككياق 
اشكم تكني س ااكء  فكا ة جدلدة، أي أن هذ  ايزلادة تييد يىي  ت رلم شنتجات ايشنشمة  لكث أن هكذ  اييي 

 .ايشنشمة
تاكضككافس إيككء تنككد ايككنمص فككم اسيتزاشككات ايشتداييككس ففككم  ايككس ارتفااكك  لككدم ااككء أن ايشنشككمة تمككيا 
تىكككداد اسيتزاشكككات ايشترتتكككس االهكككا  لكككث أن ايكككدا نلن يايشمرضكككلن لهتشكككين تت الكككم هكككذا ايتنكككد يشيرفكككس تكككدرة 

 .ايشنشمة ااء اييفا  تايتزاشاتها
و ايتا ككث أهشلككس ايت الككم ايرأىككم يامككيا ا ايشايلككس يتلككان ا هشلككس اينىككتلس ي افككس تنككيد ششككا ىككتق لىككتنت

ايمكيا ا ايشايلكس يي كن نل كظ أن ايت الكم ايرأىكم لي ككس اييضك  اي كايم ياشنشكمة يس لىكتطل  إاطكا   ككيرة 
شلككس هككذ  ياضكك س اككن اييضكك  ايشتيتكك  ياشنشككمة يشككدى اتجككا  رت لتهككا ايشىككتمتالس، يككذيا س ل تشككم ت الككم أه

ايتنيد يتلان شدييستها تدتس إس إذا تش ن ايش ام ايشايم شكن ت الكم ايمكيا ا ايشايلكس ييكدة فتكرات شايلكس ت اكللم 
أفملكككام يتلكككان أهشلكككس تللكككرات ايتنكككيد تكككلن فتكككرة يأخكككرى يش اييكككس إلجكككاد شيلكككار يشمارنتهكككا يا تشكككام ان رافاتهكككا 
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اتلات شنها يايش افظس ااء اكلجاتلات فلها يت ىكلنها يت الم أىتاب هذ  اسن رافات يش اييس شيايجس ايى
ي كيسم إيككء  فككا ة اايلككس يككإلدارة تاىكتللم شياردهككا يارتفككاع رت لتهككا ششككا لكؤد  إيككء ارتفككاع ايا ككد ا شككيام 
ايشىكككتثشرة يكككدلها يتايتكككايم جاكككب اىكككتثشارات جدلكككدة إيلهكككا أي اىكككتشرار تياشكككم ايشىكككتثشرلن يايشىكككاهشلن شككك  

 .ايشنشمة

 : مزايا وعيوب أسموب التحميل الرأسي -رابعاً 
( تا شكككس ايتكككدفمات اينمدلكككس -تا شكككس ايكككدخم -تا شكككس ايشر كككز ايشكككايم)شكككن خكككلم ت الكككم ايمكككيا ا ايشايلكككس 

 :ياشنشمة  شا أيض نا ىاتمام لش ن ياتا ث أن لتي م إيء ايشزالا ايتايلس ايتم لتشت  تها ايت الم ايرأىم
لس ي كم ان كر يي كم شجشياكس يا تشكام اييلتكات ايتكم تكرتط لىااد ااء شيرفس ا هشلكس اينىكت -0

تككلن ايجز لككات تيضككها تككتيض شككن جهككس، يتككلن ايشجشياككات ايفرالككس ياي الككس شككن جهككس أخككرى تااتتككار أن 
 .ايت الم ايرأىم لهتا تشمارنس ايجز لات تيضها تتيض يتشمارنس  م شجشياس جز لس تايشجشياس اي الس

يضككيم يككدى ايشنشككمة شككن خككلم ت الككم اينىككب ايش يلككس ايتككم أثككارت تلككان أيجكك  اي فككا ة يأيجكك  ا -2
 .اهتشاا ايش ام ايشايم شن خلم ايشمارنات تلن ايجز لات يتلن ايشجشياات

لىااد فم تمللا أدا  إدارة ايشنشمة شن خكلم تلكان ايكيزن اينىكتم يكتيض ايتنكيد ايتكم تكؤثر ااكء  -3
ايككذ  لشككلا ، فككقذا  ككان  تلككرام فهككذا لينككم أن اكدارة يككا  رت لككس ايشنشككمة، شثككم تنككد ايش ككارلم يتلككان اي جككا

تكككتش ن شكككن   ككككر ش كككارلفها يتايتككككايم اي  كككيم ااككككء رت لكككس شنخفضكككس  ككككان شكككن ايشش ككككن زلادتهكككا يككككي 
 .اىتطاات اكدارة تخفلض ش ارلفها

تلكككان شر كككز ايشنشكككمة ايشكككايم يشكككدى ااتشادهكككا ااكككء ش كككادر ايتشيلكككم ايداخالكككس يايخارجلكككس فيكككن  -4
س  ميق ايشا لس إيء إجشايم ايخ يا لتتكلن ياش اكم ايشكايم شكدى ااتشكاد ايشنشكمة ااكء ش كادر طرلق نىت

 .تشيلاها ايداخالس أي ايخارجلس، يتايتايم زلادة اسيتزاشات ايشترتتس االها

تلككان نىككتس اكلككرادات ةلككر اييادلككس أي ايخىككا ر ةلككر اييادلككس ايتككم ت ممهككا ايشنشككمة شككن ا نشككطس  -5
 .يتايتايم شيرفس نىتتها يشدى تمثلرها ااء أرتاح ايشنشمة اييادلس ةلر ايتشللالس

لل ا ايت الم ايرأىم اشالات ايشمارنس ايتم تتا تلن ايشنشات ايتم تنتشم إيء نفكس ايمطكاع  نك   -6
تتا إاكادة  كلاةس ايتلانكات ايشايلكس يشكر ات ايمطكاع فكم  كيرة نىكب هل الكس تتلفكء ايفريتكات فكم أ جكاا 

 .52ايشنشات
يي ن تاكضافس إيء ايشزالا ايىاتق ذ رها لش ن ياتا ث أن ليرد تيض اييليب يات الكم ايرأىكم يفكق 

 : اآلتم
                                           

 .203ك طارق  شاد، ايشرج  ايىاتق، ص52
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ليتتككر ايت الككم ايرأىككم ىككا نام، إن  ككان ليضككل ا يزان اينىككتلس يتنككيد ايمككيا ا ايشايلككس، إس أنكك  س  -0
أي تنىكب نشيذجلكس ش كددة يانشكاط ليطم ايفا دة ايشرجية شنك  إس إذا تكيرن تشيكاللر يشنشكات أخكرى ششاثاكس 

 .ايذ  تزايي  ايشنشمة
س لش ن اساتشاد ااء نتا و ايت الم ايرأىم ياتنتكؤ تشىكتمتم ايشنشكمة ىكيا  شنكت نا لكس رت لتهكا  -2

ايشىككتمتالس أي يضككيها تشكك م اككاا  ن هككذا ايت الككم لتككلن ا يزان اينىككتلس خككلم فتككرة زشنلككس يا ككدة يككنفس 
 .هذا ايتند خلم ادة فترات زشنلس ايما شس يس لتلن اتجا 

ييتجككايز ىككاتلات ايت الككم ايرأىككم شككن جهككس، ياي  ككيم ااككء شيثيتلككس فككم ايت الككم ايشككايم ستككد شككن 
 .ايملاا تيشالس ايت الم ا فمم ياميا ا ايشايلس  شا ىنرى فم ايتند ايل ق

 التحميل األفقي
هنكككا إيكككء شفهكككيا ايت الكككم ا فمكككم   شكككا ىكككتمت اكشكككارة فكككم ايت الكككم ايرأىكككم، لتطكككرق ايتا كككث ألضكككام 

( تا شكس ايشر كز ايشكايم، تا شكس ايكدخم، تا شكس ايتكدفمات اينمدلكس)يخ ا    يآيلس تنفلذ  ااكء ايمكيا ا ايشايلكس 
 .  م ااء  دة، ثا لتج  ايتا ث يتلان أثر تا شتم ايشر ز ايشايم يايدخم ااء تا شس ايتدفمات اينمدلس

 : مفيوم التحميل األفقي -أوالً 
ينم ت الم ايميا ا ايشايلس ياشنشمة خلم ادة فترات زشنلس شتتايلكس  لكث لكتا تلكان اتجكا   كم تنكد شكن ل

 .تنيد ايميا ا ايشايلس خلم هذ  ايفترات يشيرفس شدى اسىتشرار أي ايتطير أي ايتراج  يهذا ايتند
إ كدى هكذ  ايفتكرات  يلفضم أن ل ين هناا تلانات يميا ا شايلس ييدة فترات زشنلس ااكء أن لكتا اتخكاذ

ىنس ا ىاس يةايتام شا ت ين ايىنس ا ييء، يلكتا ا كس نتكا و ت الكم ايفتكرات ايتايلكس تنكا  ااكء هكذ  ايىكنس 
 .يشيرفس اتجاهات  م تند شن تنيد ايميا ا ايشايلس

إن اختلككار ىككنس ا ىككاس لككؤثر ااككء  ىككاب استجاهككات شىككتمتلم ييككذيا لجككب أن تخضكك  يشمككاللس 
 :53رها ش  شراااة اساتتارات ايتايلسدتلمس فم اختلا

اككككدا خضككككيع ىككككنس ا ىككككاس ياككككرأس ايشخ ككككم يامككككا ا تاختلارهككككا،  لككككث إن اككككدا يجككككيد تيااككككد  -0
فاسختلككار ايشتيشككد  ىككي  أدا  فكككم . شيضككيالس يلختلككار لككؤد  إيككء ىككي  اسىككتخداا تيىككاطس ايشيككد يهككا
تام فككم  ككيرة جلككدة ششككا لرتككب نتككا و ايشاضككم يااتتككار  ىككنس أىككاس ىككيم لجيككم ا دا  اي ككايم يايشىككتم

 .شضااس يايي س فم  ايس اختلار أ ىن أدا  فم ايشاضم  ىنس أىاس ششا لرتب نتا و شضااس ألضام 

                                           
 .210اي ىلنم، ايشرج  ايىاتق، ص ك  ادق53
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أن ت ككين ىككنس ا ىككاس ذات ظككريم طتليلككس يككا تخضكك  يشككؤثرات  ككادة شثككم اختلككار ىككنس ت ككين  -2
شيلنس،  لكث أن ايشكر ات اياتنانلكس ، أي ظريم ىلاىلس (تضخا شدلد شثلم )فلها ظريم اتت ادلس طار س 
 .ىنس أىاس تىتب اييديان اي هلينم االها 2116شثلم س تىتطل  اتخاذ ااا 

س  انكت ايشمارنكات ةلكر ىكالشس فكم أةاكب ا  لكان، ييكذيا  -3 أن س ت ين ىنس ا ىاس شتمادشكس يا 
 .ل ىن أن س تتتيد ىنس ا ىاس ان ايىنس اي ايلس ان خشس ىنيات

 كككديث تللكككرات جيهرلكككس فكككم هل كككم ايشنشكككمة  تللكككر اينشكككاط فلتكككد شكككن تطككك  ىاىكككاس  فكككم  ايكككس -4
 .يتد  ىاىاس جدلدة تتدأ شن ىنس  ديث هذ  ايتللرات( أي استجا )ايشمارنات 

يتايتككايم نجككد أن ااككء ايش اككم ايشككايم أن لتككيخء اي ككذر ايشككدلد انككد اختلككار ىككنس ا ىككاس فل ككايم 
 .م  لاة ايشنشمة نظرام  ن نتا و ايت الم تيتشد االها تش م  تلرتدر اكش ان أن ت ين ىنس طتليلس ف

 : خصائص التحميل األفقي -ثانياً 
لتشت  ايت الم ا فمم تااتتار  أداة شن أديات ايت الم ايشايم لىتخدشها ايش ام ايشكايم ياي كيم إيكء 

 : أهداف  ايش ددة تايخ ا ص ايتايلس
يلكس ت تكي  نفكس ايين كر ايكذ  ىكلجر  االك  ايت الكم يتلكان لهتا هذا ايت الم تشجشياس تكيا ا شا -0

 .شدى تللر  اتر ايفترات ايزشنلس ايشدريىس
إن تككيفر ( ثككلث فتككرات شايلككس شتتايلككس)ل تككاج إيككء فتككرات زشنلككس طيلاككس تزلككد اككن ثككلث ىككنيات  -2

 .ذيا شن أجم ايي يم إيء تطير انا ر ايميا ا ايشايلس خلم هذ  ايفترات
 د شن إتتاع ايشنشمة يشتكدأ ايثتكات فكم تطتلكق ايشتكادئ يايفكريض يايطكرق ايش اىكتلس ضريرة ايتم -3

نفىككها ااككء شككدار ايفتككرات ايشايلككس شجككام ايت الككم،  ن ايتللككر فككم تطتلككق شتككدأ شيككلن شككن اككاا آلخككر لككؤثر 
ن ااككء نتككا و ايت الككم شثككم طرلمككس تملككلا ايشخككزين شككثلم أي طرلمككس اسىككتهلا ايشتتيككس يأل ككيم ايثاتتككس ، يا 

 . دث هذا ايتللر ستد ياشنشمة شن اكف اح ان أثر هذا ايتللر ااء تلاناتها
يجكككيد تشكككات  فكككم تتيلكككب ايمكككيا ا ايشايلكككس يش تيلكككات  كككم ان كككر شككك  تكككيافر شىكككتيى شيكككلن شكككن  -4

 .ايشيايشات ىيا  فم ايميا ا ايشايلس أيفم اكلضا ات ايشرفمس
ايشككراد تلككاس نتا جهككا إيككء نفككس ايين ككر فككم ىككنس  نىككتس  ككم ان ككر فككم ايمككيا ا ايشايلككس فككم ايىككنس 5

 .ا ىاس ايشختارة يتلان ايتللرات  شلام يتلان نىتتها ألضام 
تلكككان شكككدييم هكككذ  ايتللكككرات شجكككام ايت الكككم  لكككث أن ايشهكككا إيمكككا  ايضكككي  ااكككء شكككا تينلككك  هكككذ   -6

 .ايتللرات تشهلدام ياي يم إيء شؤشرات تىها فم إ دار ايمرارات يرىا ايىلاىات
 



 000 

 : آلية التحميل األفقي لمقوائم المالية -ثالثاً 
لمككيا ايتا ككث تدراىككس آيلككس إجككرا  ايت الككم ا فمككم يامككيا ا ايشايلككس ا ىاىككلس ايتككم تيككدها ايشنشككمة يهككم 

 : تا شس ايتدفمات اينمدلس يفق اآلتم -تا شس ايدخم -تا شس ايشر ز ايشايم

 : التحميل األفقي لقائمة المركز المالي -0
لس تلان ايتللرات ايتم ت دث ي م تند شن تنيد تا شس ايشر ز ايشايم اىتنادام إيكء ىكنس ا ىكاس لتا تدا

 .ايشختارة
 لث لتا  ىاب هذ  ايتللكرات اكن طرلكق نىكتس تلشكس ايين كر فكم ىكنس ايشمارنكس إيكء تلشكس ايين كر 

 .011فم ىنس ا ىاس شضريتام تك 
 .011× س ا ىاس تلشس ايين ر فم ىن/ تلشس ايين ر فم ىنس ايشمارنس

تهككدم هككذ  ا داة إيككء تلككان ايتللككرات ايتككم ت ككدث يملشككس ان ككر أي انا ككر شيلنككس يتلانككات ايمككيا ا 
ارتفككاع يانخفككاض تلشتهككا شككن ىككنس )ايشايلككس يهككي تككذيا لىككاط ايضككي  ااككء ايينا ككر ذات ايتللككرات ايشككاذة 

 .يااء تاا ايينا ر ايتم ت ين تلشتها طتليلس( إيء أخرى
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تا ث أن ليضل هذ  ايتللرات ياينا ر ش  ااتتار تلانات تا شكس ايشر كز ايشكايم ايكياردة  شا لش ن يا
 : تايت الم ايرأىم ىنس أىاس يافتراض تلانات ان فترتلن شايلتلن شتتايلتلن ينفس ايشنشمة يفق اآلتم

السنة  السنة الثانية السنة الثالثة
 األولى

 البيان

مقدار  النسبة
 التغير

مقدار  النسبة
 تغيرال

 األساس

  تاس ايملا ايثاتتس اي افلس      
 أ يم ثاتتس شادلس      

 شتانم 011% 7.511 31% 6.111 24%
 آست 011% 06.511 22% 21.111 27%
شجشكككككككككككيع ا  كككككككككككيم ايثاتتكككككككككككس  011% 24.111 24% 26.111 26%

 ايشادلس 
 ا  يم ثاتتس يهشلس      
 ا ايتمىلس 011% 1 1 1 1
شجشكككككككككيع ا  كككككككككيم اييهشلكككككككككس  011% 1 1 1 1

 يايشينيلس
 ا  يم ثاتتس أخرى      

 ششرياات تلد ايتنفلذ 011% 4.111 01% 6.111 05%
 ايتمشلنات ايشجشدة  011% 2.511- 28%- 3111- 33%-
 شجشيع أ يم ثاتتس أخرى  011% 0.511 3% 3111 6%

 إجشايم ايملا ايثاتتس اي افلس  011% 25.511 03% 29.111 05%
 تاكككككككس ايشيجككككككككيدات ايشتداييككككككككس      

 يايجاهزة 
 ايشخزين  011% 25.111 51% 35.111 71%
 ايشدلنلن  011% 7.111 21% 02.111 34%
-27% -

07111 
-25% -

05.511 
 اينمدلس  011%

شجشكككككككيع ا  كككككككيم ايشتداييكككككككس  011% 06.511 00% 31.111 21%
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 يايجاهزة 
 شجشيع ا  يم  011% 2.111 02% 59.111 07%
  تاس ا شيام ايدا شس      
 أشيام خا س  -0     
 رأس ايشام 011% 1 1 1 1

 ا تلاطات 011% 4.111 28% 7.111 48%
 أرتاح شديرة  011% 5.111 02% 01.111 24%
 شجشيع ا شيام ايخا س  011% 9.111 5% 07.111 01%
تككككككككريض طيلاككككككككس ا جككككككككم  -2 011% 06.111 25% 04.111 22%

(5)% 
 إجشايم ا شيام ايدا شس  011% 25.111 01% 30.111 03%
  تاس ايدلين ت لرة ا جم      

 شيردلن  011% 7.111 05% 03.111 27%
 أيراق ايدف   011% 7.511 07% 00.511 26%
 شؤينس ضرا ب 011% 2.511 20% 3.511 29%
 شجشيع ايدلين ايم لرة ا جم 011% 07.111 06% 28.111 27%
 شجشيع ايشطايلب  011% 42.111 02% 59.111 07%

 
يستكد ياش اككم ايشككايم تيككد إاككداد هككذ  ايما شككس يتلكان نىككتس  ككم ان ككر اىككتنادام إيككء ىككنس ا ىككاس أن  

 .لتلن شدييم هذ  اينىب ااء يات  ايشنشمة
 لتا اينظر تدالس إيء  تاس ايملا ايثاتتس ت لث لتلن ايش ام ايشايم أن هناا زلكادة فكم اسىكتثشار فكم 

ياآلست تنىككتس % 31فككم ايىككنس ايثانلككس اككن طرلككق زلككادة ايشتككانم تككك % 24ا  ككيم ايثاتتككس ايشادلككس تنىككتس 
فكم % 26أ  أن ايشنشمة تيىيت تشتانلها تنىكتس أ تكر شكن زلكادة آستهكا، يارتفيكت هكذ  اينىكتس إيكء % 22

شكمة أييكت اهتشاشكام أ تكر أ  أن ايشن% 27ياآلست تكك % 24ايىنس ايثايثكس اكن طرلكق زلكادة ايشتكانم تنىكتس 
سىتثشارها تاآلست فكم ايىكنس ايثايثكس أ ثكر شكن اىكتثشارها تايشتكانم، يتكد ليكيد تفىكلر ذيكا إيكء أن ايشنشكمة 

 .اهتشت أيسم تتيفلر ايش ان ايشناىب يجاب هذ  ايشيدات ياآلست ايتم تىها ترف  إنتاجلس ايشنشمة
ا ايثاتتكككس شؤشكككرام جلكككدام ااكككء اىكككتللم ا  كككيم تشككك م اكككاا تيتتكككر زلكككادة اىكككتثشار ايشنشكككمة تم كككييه 
 .ايثاتتس
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فككم ايىككنس % 01تاكضكافس إيككء أن ايشنشككمة تمكيا تزلككادة إنفاتهككا ااكء ششككريااتها تلككد ايتنفلكذ تزلككادة  
فكم ايىكنس ايثايثكس، يهكذا لكدم ااكء اهتشكاا ايشنشكمة تتيىكل  اىكتثشاراتها تكدخييها تششكارل  % 05ايثانلس إيكء 

 .رت لس أ تر شىتمتلم  جدلدة تد تؤد  إيء
يي ن لجب اينظر إيكء  لفلكس تشيلكم هكذ  اسىكتثشارات إن  كان تشكيللم داخالكام أي اكن طرلكق تشيلكم  

 .خارجم تقضافس ايتزاشات جدلدة ااء ايشنشمة
فمكككد % 5يشكككن خكككلم شثاينكككا ايىكككاتق نجكككد أن ايشنشكككمة تش نكككت شكككن زلكككادة ايتشيلكككم ايكككداخام تشمكككدار  

أ  أنهككا أضككافت ايتزاشككام ليتتككر % 25ااتشككدت ااككء تشيلككم خككارجم   ككييها تشمككدار تايىككنس ايثانلككس تلنشككا 
ات كككام  تلكككرام االهكككا، يهكككذا شؤشكككر لنظكككر إيلككك  ايشىكككاهشين تينالكككس  لكككث أنككك  تكككد لكككؤثر ااكككء ىكككلييس ايشنشكككمة 

 .تتىدلدها يهذ  اسيتزاشات ششا لؤد  إيء ادا تيزل  ايشنشمة يجز  شن أرتا ها فم ايىنيات ايمادشس
فكككم % 22ي ككن انكككد شتاتيككس اتجاهكككات  ر كككس اسيتزاشككات طيلاكككس ا جككم نجكككد أنكككا  انخفضككت إيكككء ي  

، أ  أن ايشنشكمة تش نكت شكن ت ملكق %01ايىنس ايثايثس يارتفيت نىتس اساتشاد ااء تشيلاها ايداخام إيكء 
هكا  لكث أن أرتاح فم ايىنس ايثانلكس نتلجكس اىكتللم أ كييها اني ىكت هكذ  ا رتكاح تىكداد جكز  شكن ايتزاشات

فككم % 27ياىككتشر هككذا اسنخفككاض إيككء أن ي ككم إيككء % 25ايىككلييس انخفضككت فككم ايىككنس ايثانلككس تنىككتس 
ايىككنس ايثايثككس شككن ىككنس ا ىككاس أ  أن ايشنشككمة تيككانم نتلجككس يليتزاشككات ايشتزالككدة االهككا شككن ضككيم فككم 

 .ايىلييس
طلكككر يتكككتش ن شكككن اتخكككاذ يلجكككب ااكككء ايش اكككم ايشكككايم أن لافكككت نظكككر اكدارة إيكككء هكككذا ايشؤشكككر ايخ 

 .اكجرا ات ايشناىتس ياش افظس ااء ىلييس  افلس يدلها
فككم ايىككنس ايثانلككس، % 28شكك  شل ظككس أن ايشنشككمة اىككتردت جككز ام شككن ايتمشلنككات ايشدفياككس تنىككتس  

 .فم ايىنس ايثايثس، يهذا ا شر لؤثر ااء ىلييس ايشنشمة% 33يارتفيت ايزلادة إيء 
ىككيم لل ككظ أن يتلككرة ارتفككاع ايخ ككيا ايشتداييككس أىككرع شككن ا  ككيم  تاكضككافس إيككء أن ايش اككم 

ايشتداييككس يهككذا لككدم ااككء أن رأس ايشككام ايياشككم ىككايب أ  انخفككاض شيككدم تلطلككس  ككم يلككرة شككن ايخ ككيا 
 . ايشتداييس
يلنظكككر ايش اكككم ايشكككايم إيكككء هكككذا ايشؤشكككر تينالكككس إذ أن ايشنشكككمة تكككد س تكككتش ن شكككن ىكككداد ايتزاشاتهكككا  

د شل ظس أن ايفجية تلن ايخ يا ايشتداييس يا  يم ايشتداييس تزداد أ  أن ايشنشمة تيكانم يخ ي ام ان
 .شن زلادة ايتزاشاتها تش م ياضل

يانكككد دراىكككس تفا كككلم تنكككيد ا  كككيم ايشتداييكككس نجكككد أن ايشخكككزين ارتفككك  تنىكككتس  تلكككرة، ففكككم ايىكككنس  
يثايثس، أ  أن ايشنشمة تد تيانم شكن ىكي  فم ايىنس ا% 71يارتفيت هذ  اينىتس إيء % 51ايثانلس ازدادت 

ت كككرلم شنتجاتهكككا ياند كككذ ستكككد ياش اكككم ايشكككايم شكككن ش اييكككس تلكككان أىكككتاب ىكككي  ايت كككرلم، ا شكككر ايكككذ  
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لني س ااء ارتفاع ت ايلم ايشخزين يتايتايم انخفاض ا رتاح أي زلادتها تنىتس تالاس س تلطكم ايت كايلم 
 .ايتم تت تدها ايشنشمة

تىككيء يزلككادة تيىككيها تايىككيق اككن طرلككق زلككادة شتلياتهككا  لككث أن ر ككلد ايشككدلنلن  أي أن ايشنشككمة 
فككم ايىككنس ايثايثككس، أ  أن ايشنشككمة تتلكك  % 34فككم ايىككنس ايثانلككس، ياىككتشر تايزلككادة إيككء % 21ارتفكك  تنىككتس 

شكن تا جم تنىتس  تلرة ششا لدم ااء ت رلم شنتجاتها يي ن تاينظر إيء أن نىتس ارتفاع ايشخزين أ تكر 
نىتس ارتفاع ايشدلنلن أي ايىلييس نجد أن هناا خالم فم إنتاج  شلات أ تر شكن ايطاكب ااكء ايشنتجكات أي 
أن ىلاىس ايشنشمة تىيء ييجيد  شلات  تلرة شن ايشخزين يشياجهس تزالد ايطاب، شك  شل ظكس أن اينمدلكس 

س ايثايثكس نتلجكس ىكداد جكز  فم ايىكن% 27فم ايىنس ايثانلس ياىتشر اسنخفاض إيء % 25انخفضت تنىتس 
يتايتكككايم لىكككتدم ايتا كككث ااكككء أن ايشنشكككمة تيكككانم شكككن ششككك اس زلكككادة  .شن اسيتزاشات ايشترتتس ااء ايشنشمة

شخزينهكككا تنىكككب  تلكككرة ت لكككث س تكككتش ن شكككن ت كككرلم  اشكككم هكككذ  ايزلكككادة، تاكضكككافس إيكككء ت شكككم ايشنشكككمة 
 .شر ايذ  لني س ااء ىلييتها تاسنخفاضسيتزاشات  تلرة ىيا  طيلاس ا جم أي ت لرة ا جم ا 

يهككذا شؤشككر ىككايب تاينىككتس ياشىككاهشلن  لككث أن ايشنشككمة يككا تمككا تملككس زلككادة ااككء رأس شايهككا ششككا  
لتيتككك  أن ل جكككا ايشىكككاهشلن يايشىكككتثشرلن اكككن هكككذ  ايشنشكككمة شىكككتمتلم نظكككرام سرتفكككاع ايتزاشاتهكككا يانخفكككاض 

شكن يضك  شكايم ىكلد  تكد لكني س ااكء أرتا هكا تاسنخفكاض ىلييتها يهذا لكدم ااكء أن ايشنشكمة تكد تيكانم 
يه ذا ا شر تاينىتس ياش ام ايشايم  لث لجب اينظر إيء تللرات انا ر تا شكس ايشر كز ايشكايم . شىتمتلم 

تينالككس، يدراىككس نىككتس ايتللككرات نىككتس إيككء ىككنس ا ىككاس ياىككتخلص اينتككا و ايشهشككس يألطككرام ايشىككتفلدة 
 . افس

 : ي لقائمة الدخلالتحميل األفق -0
إن أداة ايت الم ا فمم يات الم ايشايم تتلن ايتللرات ايتم ت دث ااء  م تند شن تنيد تا شكس ايكدخم 

 لث لتا  ىاب هذ  ايتللرات ان طرلق نىتس ايتنكد فكم ىكنس . ياشنشمة شنىيتس إيء ىنس ا ىاس ايشختارة
 %.011ايشمارنس ااء تلشس ايتند فم ىنس ا ىاس شضريتام تك 

يشكككن ثكككا لكككتا إيمكككا  ايضكككي  ااكككء شكككا تينلككك  هكككذ  ايتللكككرات تشهلكككدام ياي كككيم إيكككء شؤشكككرات تىكككها فكككم 
 .إ دار ا   اا ايشناىتس ايشىاادة فم اتخاذ ايمرارات يرىا ايىلاىات

يكلضاح ايت الم ا فمم يما شس ايدخم ش  ااتتكار تلانكات تا شكس ايكدخم ايكياردة تايت الكم ايرأىكم ىكنس 
 :  جيد تلانات يفترتلن شايلتلن شتتايلتلن ينفس ايشنشمة ااء اين ي ايتايمأىاس يافتراض ي 
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السنة  السنة الثانية السنة الثالثة
 األولى

 البيان

مقدار  النسبة
 التغير

مقدار  النسبة
 التغير

 األساس

 إلراد ايشتليات  011% 38.111 09% 51.111 25%
 شتليات شرديدات اي( -) 011% 02.111 311% 4.111 351%
  افم ايشتليات  011% 26.111 04% 36.111 08%
ت افكككككككككككس ايتضكككككككككككااس ( -) 011% (05.798) 03% (09.443) 06%

 ايشتااس 
 شجشم ايرتل  011% 01.212 21% 06.557 22%
ش كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككريفات ( -) 011% (3.370) %(07) (2.715) %(04)

 :ايتشللم
 س إدارلس يتىيلمل. ا 011% (2.822) %(08) (2.352) %(05)
 أتىاط اسهتلا  011% (549) %(04) (353) %(9)

 دخم ايتشللم  011% 03.574 25% 09.262 35%
 : لضام إلرادات أخرى     

 إلراد إلجارات  011% 3.921 51% 5.881 75%
لطرح خىا ر يش ارلم  011%    

 أخرى
 فيا د ايىندات  011% (862) %(22) (0.333) %(34)

 ككككككككككافم ايككككككككككدخم تتككككككككككم  011% 08.356 30% 26.474 45%
 ايضرا ب

 ضرا ب ايدخم ( -) 011% (4.222) %(30) (6.189) %(45)
 ككككككككككافم ايككككككككككدخم تيككككككككككد  011% 04.034 30% 21.385 45%

 ايضرا ب 
   س ايىها شن ا رتاح  011%  5%  7%
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 : بيان مدلول نسب التغيرات* 
ايتللكرات يهكذ  ايفتكرات ايشنىكيتس إيكء  لميا هذا ايش ام ايشايم تايخطية ا ها يهم تلكان شكدييم نىكب

ىكككنس ا ىكككاس  لكككث لكككتا اساتشكككاد ااكككء أن ايىكككنس ا ييكككء هكككم ىكككنس ا ىكككاس يتكككا نىكككب أرتكككاا ايتنكككيد فكككم 
 .ايفترات ايل مس إيء هذ  ايىنس

، يهككذ  %04فككلل ظ ايش اككم ايشككايم تدالككس أن  ككافم ايشتليككات تككد ازداد فككم ايىككنس ايثانلككس تنىككتس 
 لكككث تشكككت إاكككادة تيكككض ايشتليكككات يلجكككب اينظكككر إيكككء % 09لكككادة ايشتليكككات تنىكككتس اينىكككتس ناتجكككس اكككن ز 

فككم ايىككنس ايثانلككس، يتيتتككر نىككتس شرتفيككس  لككث أنهككا % 311ايشككرديدات تينالككس  لككث أنهككا ازدادت تنىككتس 
أ  ضكشن اي كديد % 2شن ايشتليكات يخ ي كام أنهكا  انكت فكم ىكنس ا ىكاس % 7أ ت ت تشثم  يايم 
ان ىنس ا ىاس لنظر إيل  تينالس  لث تد ل ين هنكاا ىكي  % 311رتفااها تنىتس ايشىشيح تها، يي ن ا

تقنتكاج تيككض ايشنتجكات تككا ردهككا إيكء ايشنشككمة، يلجككب ااكء اكدارة أن تت ككث اككن أىكتاب هككذ  ايشككرديدات 
 .يت ايم شيايجتها يايتمالم شنها

يشكرديدات تكد ارتفيكت تنىكتس يي ن ايش ام اند تيجه  إيء ايىنس ايثايثكس لل كظ أن نىكتس زلكادة هكذ  ا
اككن ىككنس ا ىككاس أ  أنكك  شازايككت هنككاا ششكك اس شككا يككدى ايشنشككمة يككا تككتش ن شككن شيايجتهككا، يستككد % 351

ياشنشككمة شككن ش اييككس ايت ككث اككن هككذ  ايششكك اس يشيايجتهككا يتخفككلض نىككتس هككذ  ايشككرديدات يتايتككايم ارتفككاع 
 .أرتاح ايشنشمة

م ةالكس ا هشلكس يتكمثلر  ااكء أرتكاح ايشنشكمة تشك م شتاشكر، ثا لنتمم ايش ام ايشكايم إيكء ت الكم تنكد فك
اكككن ىكككنس ا ىكككاس نتلجكككس زلكككادة ايشتليكككات % 03أس يهكككي ت افكككس ايتضكككااس ايشتااكككس يايتكككم ازدادت تنىكككتس 

يايكككذ  ليتتكككر شؤشكككرام إلجاتلكككام، إذ أنهكككا % 21، ا شكككر ايكككذ  أدى إيكككء زلكككادة شجشكككم أرتا هكككا %09تنىكككتس 
  ارتفكككاع شتلياتهككككا، يي كككن ليككككيد ايش اكككم يلمككككارن هكككذا ايتنككككد شككك  تنككككد  افظكككت ااكككء ت ككككايلم شنخفضكككس شكككك

 ككم . ايشكرديدات إذ تكد ت كين ايشكرديدات ايشرتفيكس نتلجكس سنخفككاض جكيدة ايشنتجكات انكد تخفكلض ت ايلفهكا
هذ  اييياشم لجب ااء ايش ام ايشايم أن لمخذها تيلن اساتتار اند إجكرا  ايت الكم ا فمكم يما شكس ايكدخم 

 .ياشنشمة
يانككد ت الككم تنككد ت افككس ايتضككااس ايشتااككس اتككر اككدة فتككرات لل ككظ ايش اككم ايشككايم اتجاهكك  يلرتفككاع 

ا شككر ايككذ  أدى إيككء   ككيم ايشنشككمة % 25فككم ايىككنس ايثايثككس نتلجككس زلككادة شتلياتهككا % 06 لكث ازداد تككك 
نىكتس زلكادة  أ  أن  تشك م اكاا نجكد أن. ان ىنس ا ىاس% 22ااء زلادة شجشم أرتا ها ايشنشمة تنىتس 

 .ايشتليات تفيق نىتس زلادة ايت ايلم، يهذا شؤشر جلد لؤد  إيء زلادة أرتاح ايشنشمة
يستككد ياش اككم ايشككايم شككن أن لككييم أهشلككس يتنككد ش ككارلم ايتشككللم يتلككان  ر ككس اتجاهكك ، إذ تش نككت 

ؤشكر ةالكس فكم فكم ايىكنس ايثانلكس، يهكذا ش% 08ايشنشمة شن تخفلض ش كارلفها اكدارلكس يايتىكيلملس تنىكتس 
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ا هشلس سرتتاط  تانخفكاض ايت كايلم شك  زلكادة ايشتليكات أ  اي  كيم ااكء رت لكس شرتفيكس ياشنشكمة  لكث 
، يي ككن ايش اككم ايشككايم لل ككظ أنكك  فككم ايىككنس ايثايثككس يككا %25اني ككس ذيككا تزلككادة دخاهككا ايتشككللام تنىككتس 

زلكككادة اكككن ايىكككنس % 4مكككدار يهكككذ  ايش كككارلم أ  أنهكككا أنفمكككت تش% 04تكككتش ن ايشنشكككمة إس شكككن تخفكككلض 
ايثانلككس، يتكككد ليكككيد تفىكككلر ذيكككا إيكككء أن ايشنشكككمة تىكككيء ي ىكككب أىكككياق جدلكككدة أي شىكككتها لن جكككدد يتيىكككل  
نشككاطها تايىكككيق يت تكككم ش انكككس شيلنكككس اكككن طرلكككق ايتككريلو يشنتجاتهكككا يزلكككادة إنفكككاق ايشنشكككمة ااكككء ايداالكككس 

يأدى ذيكا إيكء % 22يأرتا هكا اكجشايلكس % 25ياكالن، ا شر ايذ  اني س ااء زلادة شتلياتها تنىتس 
فككم ايىككنس ايثايثككس  لككث ليتتككر ذيككا شؤشككرام جلككدام ي فككا ة اكدارة % 35ت ملككق زلككادة دخككم ايتشككللم تنىككتس 

 .تاىتللم أ ييها يت ملق ايا د شجزلس
% 04يتكايييدة إيككء ايش كارلم ايتشككللالس ا خكرى شثككم أتىككاط اسهكتلا نجككد أنهكا انخفضككت تنىككتس 

س ايثانلس، يليتتر هذا شؤشرام جلكدام فكم اي  كا ااكء إدارة ايشنشكمة إذ أنهكا تىكيء يتخفكلض ت ايلفهكا شك  تايىن
فمككط % 9ارتفكاع أرتا هككا، يي ككن  ر ككس هككذا ايتنكد تشككلر إيككء اسرتفككاع إذ أنكك  انخفكض تايىككنس ايثايثككس تنىككتس 

إيكء أن ايشنشكمة تزلكد شكن  اكن ايىكنس ايثانلكس، يتكد ليكيد ىكتب ذيكا% 5ان ىنس ا ىاس أ  تزلادة تكدرها 
 .إنفاتها ااء أ ييها ايثاتتس ا شر ايذ  لؤد  إيء زلادة أتىاط اسهتلا يهذ  اس يم

تاكضافس إيء أن ايش ام ايشايم لل ظ أن ايشنشمة ت مق إلرادات أخرى شن أنشطتها ا خكرى  لكث 
ازدادت هكككذ  % 51تنىكككتس  أنهكككا  ممكككت زلكككادة تكككقلرادات تيزليكككات يهكككا اكككن أىكككها شىكككتثشرة تشنشكككات أخكككرى

فم ايىنس ايثايثكس، يهكذا شؤشكر جلكد إذ أن إدارة ايشنشكمة تىكيء جاهكدة سىكتللم أشيايهكا % 75اينىتس إيء 
 .يت مق ايا د إضافلس يها تني س ااء زلادة أرتا ها يتميلس شر زها ايشايم
لككككس، يازداد فككككم ايىككككنس ايثان% 22يي نهكككا ألضككككام تىككككيء إيككككء تخفككككلض ايش ككككارلم اكضككككافلس تنىككككتس 

 .تايىنس ايثايثس ششا لؤد  إيء  افم أرتاح إلجاتم ياشنشمة% 34اسنخفاض إيء 
فكم اييكاا ايثكانم ارتفك  إيككء % 30ا شكر ايكذ  اني كس ااكء زلكادة  كافم دخاهكا تتكم ايضكرا ب إيكء 

 فم ايياا ايثايث، يهذا شؤشر جلد ااء ت ملق ايشنشمة  رتاح شرتفيكس  لكث لنظكر ايشىكاهشين إيكء% 45
هكككذ  ايزلكككادة تينالكككس  ن ذيكككا لكككني س ااكككء أشكككيايها ايشىكككتثشرة تت ملكككق ايا كككد شرتفيكككس يهكككا، ا شكككر ايكككذ  
لشككجيها ااككء اىككتشرار اىككتثشاراتها تايشنشككمة ياي  ككا ااككء  فككا ة اكدارة ايجلككدة تاىككتللم شياردهككا أفضككم 

لكس لتمكء يكدلها زلكادة ت كافم اىتللم  لث أن  تيد دف  ايشنشمة يضرا تها ايشىكت مس االهكا ياكديا ر اي  يش
تاكضكككافس أن   كككس ايىكككها شكككن . فكككم ايىكككنس ايثايثكككس% 45فكككم ايىكككنس ايثانلكككس ينىكككتس % 30دخاهكككا تنىكككتس 

يهذا شؤشر جلد تاينىتس ياشىكاهشلن  لكث ازداد ن كلتها شكن % 5ا رتاح ازدادت فم ايىنس ايثانلس تنىتس 
فمكط % 2فكم ايىكنس ايثايثكس أ  تنىكتس تللكر % 7 أىهشها ايشىتثشرة يدى ايشنشمة يازدادت هذ  اينىكتس إيكء

تلن ايىكنس ايثانلكس يايثايثكس، يهكذا لكدم أن نىكتس ايزلكادة فكم ايىكنس ايثانلكس أ ثكر شنهكا فكم ايىكنس ايثايثكس، يهكذا 
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ايشؤشر لييد ايماق يدى ايشىكاهشلن ايكذلن لشا كين أىكهشا فكم هكذ  ايشنشكمة  لكث لنظكرين أن نىكتس ايزلكادة 
تككلن ىككنس يأخككرى، يهككذا ا شككر تككد لككدفيها إيككء اييككديم اككن هككذ  ايشنشككمة إيككء شنشككمة تشلككم إيككء اسنخفككاض 

أخككرى تككيفر يهككا ثمككس أ تككر ياا ككد أيفككر، يلجككب ااككء إدارة ايشنشككمة أن ت ككايم تككدارا هككذا ا شككر يش اييككس 
زلادة   س ا ىها شن ا رتاح فم ا اياا ايمادشس ي ىب أ تر ادد شن جشهير ايشىاهشلن يايشىكتثشرلن 

 .دلهاي
يتش م ااا لش ن ياش ام ايشايم أن ل  ا ااء أدا  جلد كدارة هذ  ايشنشمة  نها تيشكم ااكء زلكادة 
شتلياتها يزلادة إلراداتها ش  تخفلض ت ايلفها ش  شل ظس اسرتفاع ايشا يظ تشرديدات ايشتليكات شكن ىكنس 

ا تيكد، يكذيا ستكد شكن ايت كث إيء أخرى، أ  أن هناا ششك اس شكا فكم شنتجكات ايشنشكمة يكا تىكتط  شيايجتهك
اككن هككذ  ايششكك اس يش اييككس شيايجتهككا يتماككلص هككذ  ايشككرديدات إيككء اي ككديد ايشىككشيح تهككا تمككدر اكش ككان 
يت ملككق ارتفككاع تككاكلرادات، ف ر ككس اتجاهككات انا ككر اكلككرادات تتجكك  إيككء ايزلككادة تنىككتس أ تككر شككن ارتفككاع 

كلككككرادات ايشىككككتمتالس ياشنشكككمة يتايتككككايم تشككككجل  ت كككايلم ايشتليككككات، يهكككذا شؤشككككر جلككككد لكككدم ااككككء ارتفكككاع ا
ايشىتثشرلن ااء اىتشرار اىتثشاراتها أي جكذب اىكتثشارات جدلكدة ياشنشكمة تجاكب يهكا أرتكاح إضكافلس إذا تكا 

 .اىتلليها تش م فيام
 

 : التحميل األفقي لقائمة التدفقات النقدية -3
تا شس ايتكدفمات اينمدلكس اكن طرلكق نىكتس لتا  ىاب تلان ايتللرات ايتم ت دث ااء  م تند شن تنيد 

، ثككا لككتا تلككان شككدييست هككذ  %011ايتنككد فككم ىككنس ايشمارنككس ااككء نىككتس ايتنككد فككم ىككنس ا ىككاس شضككريتام تككك 
 .ايشؤشرات ااء يات  ايشنشمة

فيند إتتاع ايطرلمس ايشتاشرة تقاداد تا شس ايتدفمات اينمدلس لتا ت الكم اتجاهكات تنكيد ايتكدفمات اينمدلكس 
اخاككس يايخارجككس يشختاككم أنشككطس ايشنشككمة اتككر اككدة فتككرات يتلككان اني اىككها ااككء ياتكك  ايشنشككمة اي ككايم ايد

 .يايشتيت  شىتمتلم 
ي كذيا ا شككر انكد إتتككاع ايطرلمكس ةلككر ايشتاشكرة تقاككداد تا شكس ايتككدفمات اينمدلكس، لمككيا ايش اكم ايشككايم 

اشم اند  ىكاب  كافم ايتكدفمات اينمدلكس تت الم ايتللرات فم  م تند شن شجشياس تىيلات رأس ايشام ايي
 .شن ا نشطس ايتشللالس ي ذيا ا شر يتاتم شجشياات ا نشطس ايتشللالس

 شا لش ن ياتا ث أن ليضل ذيا ان طرلق افتراض أن ايىنس ايتم تشكت دراىكتها تايت الكم ايرأىكم 
تتككك  ايطرلمكككس ايشتاشكككرة هكككم ىكككنس ا ىكككاس، يتشكككت إضكككافس تلانكككات يفتكككرتلن شتتكككايلتلن يكككنفس ايشنشكككمة ايتكككم ت

 : تقاداد تا شس ايتدفمات اينمدلس  شا لام
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 السنة الثانية السنة الثالثة
السنة 
 األولى

 البيان

مقدار  النسبة
 التغير

مقدار  النسبة
 التغير

 األساس

 :ايتدفمات اينمدلس شن ا نشطس ايتشللالس     
 :ايتدفمات اينمدلس ايداخاس 011% 72.625 29% 61.625 24%
 تل  ايىا  011% 65.875 30% 53.025 25%
 ايشمتيضات شن ايزتا ن 011% 6751 08% 7511 21%
 :ايتدفمات اينمدلس ايخارجس 011% 23.698- 20% 20.241- 09%
 ايش ريفات ايتشللالس 011% 08635- 22% 06.941- 21%
 شدفياات ايشيردلن 011% 5161- 21% 4311- 07%
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية 011% 48.931 35% 39.385 28%

 :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 شرا  آست 011% 1 1 08.111- 21%
 تل  أراضم 011% 2511 01% 1 1
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 011% 2511 3% 08.111- 

 :التمويمية التدفقات النقدية من األنشطة     

 إ دار أىها اادلس جدلدة 011% 1 1 21.111 21%
 تيزليات أرتاح 011% 9111- 31% 7.511- 25%
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويمية 011% 9111- 03% 02.511 08%

      
  افم اينمدلس شن جشل  ا نشطس 011% 42.430 29% 33.884 23%

 
تطككرأ ااككء  ككم تنككد شككن تنككيد تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس اتككرة ايفتككرات ايشايلككس تيككد تلككان ايتللككرات ايتككم 

 .ايشدريىس لميا ايش ام ايشايم تتيضلل اني اس هذ  ايتللرات ااء يات  ايشنشمة
تدالككس لككتا ت الككم  ككم تنككد شككن تنككيد ا نشككطس ايتشككللالس ياشنشككمة  لككث لل ككظ ايش اككم ايشككايم تطككير 

اككن ىككنس اسىككاس اككن طرلككق % 5ا نشككطس فككم ايىككنس ايثانلككس تنىككتس  ككافم ايتككدفمات اينمدلككس شككن هككذ  
اكككن ىكككنس ا ىكككاس  لكككث تش نكككت ايشنشكككمة شكككن رفككك  نىكككتس % 29ارتفكككاع ايتكككدفمات اينمدلكككس ايداخاكككس تنىكككتس 
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، يتد لييد ىتب هذا اسرتفكاع إشكا إيكء ت ىكلن جكيدة شنتجكات ايشنشكمة نتلجكس %30شتلياتها اينمدلس تنىتس 
تككا إدخايهككا إيككء خككط اكنتككاج اككن طرلككق شككرا ها فككم ىككنس ا ىككاس أي تىككتب ايككدخيم اآلست اي دلثككس ايتككم 

فككم أىككياق جدلككدة أدت إيككء زلككادة شتليككات ايشنشككمة ياكتتككام ااككء شنتجككات ايشنشككمة، يت ككفس ااشككس لنظككر 
لجاتلككس، يي ككن ا شككر ايككذ  لككداي إيككء اسنتتككا  انككد دراىككس تطككير هككذا  ايش اككم إيككء هككذا اسرتفككاع تاهتشككاا يا 

اكن ىكنس ا ىكاس أ  تنىكتس أتكم شكن ايزلكادة اي ا كاس % 25تند أن نىتس زلادت  فم ايىنس ايثايثس  انت اي
فككم ايىككنس ايثانلككس أ  أن نىككتس ايزلككادة انخفضككت، يستككد شككن ايت ككر  يرا  هككذا اسنخفككاض ايخطلككر يشيرفككس 

يىككنس ايثانلككس فمككد تظهككر ايىككتب يرا  اككدا ايش افظككس ااككء ايزلككادة ايهاشككس تايشتليككات اينمدلككس اي ا ككاس فككم ا
ششكك اس تشنتجككات ايشنشككمة أدت إيككء تراجكك  اكتتككام االهككا أي إاككادة جككز  شنهككا إيككء ايشنشككمة أي أن ايشنشككمة 

ايخ، يذيا ستد شن ايييدة إيء تا شكس ايكدخم ..تدأت تقتتاع ىلاىس جدلدة شثم شتليات تايتمىلط أي تا شانس
 .تطيرها تلن ااا يآخريهذ  ايشنشمة يتلان نىتس شرديدات ايشتليات ي 

فككم % 21إيككء % 08تاكضكافس إيككء تنكد ايشمتيضككات شكن ايزتككا ن فمكد ازداد فككم ايىكنس ايثانلككس تنىكتس 
يتاينتلجككس نجككد أن . ايىككنس ايثايثككس، يهككذا شؤشككر إلجككاتم اككن شككدى ت  ككلم ايشنشككمة يككدلينها ايتككم شكك  ايللككر

يهم نىتس أتم شكن نىكتس ايزلكادة اي ا كاس فكم  %24نىتس زلادة ايتدفمات اينمدلس ايداخاس فم ايىنس ايثايثس 
 .ايىنس ايثانلس نتلجس انخفاض نىتس زلادة ايشتليات اينمدلس

فم ايىنس ايثانلس نتلجكس % 20يلتا اينظر تايتياز  إيء ايتدفمات اينمدلس ايخارجس ايتم تطيرت تنىتس 
شتلياتهكككا ايشا ككيظ فكككم هكككذ   نتلجكككس ارتفككاع% 22زلككادة إنفكككاق ايشنشككمة ااكككء ش ككريفاتها ايتشكككللالس تنىككتس 

% 21ايىكنس، ي ككذيا ا شكر تاشككت ايشنشكمة تىككداد جكز  شككن ايتزاشاتهكا تجككا  شكيرد  ايشنشككمة تارتفكاع شمككدار  
يهككذا شؤشككر إلجككاتم اككن ش اييككس يفككا  ايشنشككمة تايتزاشاتهككا يىككداد جككز  شنهككا نتلجككس ايتككدفق اينمككد  ايشتككيفر 

 .يدلها
فمككط اككن ىككنس ا ىككاس أ  % 21 ككريفات ايتشككللالس تنىككتس أشككا فككم ايىككنس ايثايثككس فمككد ارتفيككت ايش

تزلكككادة أتكككم شكككن ايزلكككادة اي ا كككاس فكككم ايىكككنس ايثانلكككس يهكككم نتلجكككس طتليكككس تااتتكككار أن شتليكككات ايشنشكككمة تكككد 
% 07انخفضت تهذا ايياا ان ايياا ايىاتق يتايتايم تاشت ايشنشمة تزلادة شدفيااتها إيء ايشيردلن تنىكتس 

 شكر ايكذ  أدى تكدير  إيكء زلكادة  كافم ايتكدفمات اينمدلكس شكن ا نشكطس ايتشكللالس ا. فمط ان ىنس ا ىاس
فككم ايىككنس ايثايثككس اككن ىككنس ا ىككاس نتلجككس انخفككاض زلككادة ايتككدفمات اينمدلككس ايخارجككس تهككذ  % 28تنىككتس 

اكء ايىنس ان ايىنس ايىكاتمس يهكا، أ  أنك  فكم  اتكا ايىكنتلن ايثانلكس يايثايثكس تش نكت ايشنشكمة شكن اي  كيم ا
ن  انت فم ايىنس ايثانلس أااء شن ايىنس ايثايثس  .زلادة إلجاتلس تايتدفمات اينمدلس شن هذ  ا نشطس يا 

يلنتمم ايش ام ايشايم يلتلن أن ايشنشمة يا تما ت رم ألس شتاي  نمدلس ااء أنشطتها اسىكتثشارلس تكم 
شكر ايكذ  أدى إيكء تكدفق اكن ىكنس ا ىكاس، ا % 01تش نت فمط شكن تلك  جكز  آخكر شكن أراضكلها تنىكتس 
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نمد  إلجاتم فم هذ  ايىكنس ااكء ا كس ايىكنس ايثايثكس ايتكم أدت إيكء تكدفق نمكد  ىكاتم نتلجكس ايزلكادة فكم 
 .دين اي  يم ااء ألس ايا د نمدلس فم هذا اينشاط% 21شرا  ايشنشمة ينست اي دلثس تنىتس 

تتيزليكات نمدلكس يجكز  شكن أرتا هكا فكم أشا ايتدفمات اينمدلس شن ا نشطس ايتشيلالس فمد تاشكت ايشنشكمة 
ان ىنس ا ىاس دين أ  تدفمات نمدلس داخاكس فكم هكذا اينشكاط، ا شكر % 31ايىنس ايثانلس تزلادة شمدارها 

ايكككذ  أدى إيكككء   كككيم ايشنشكككمة ااكككء تكككدفق نمكككد  شيجكككب فكككم ايىكككنس ايثانلكككس يي كككن تنىكككتس أتكككم شكككن ىكككنس 
 %.03ا ىاس تشمدار 

% 21إ ككدار ا ىككها اييادلككس ايجدلككس فككم ايىككنس ايثايثككس تنىككتس شمككدارها يي ككن ايشنشككمة تاشككت تزلككادة 
فمكط أ  تنىكتس أتكم شكن نىكتس زلكادة ايتيزليكات فكم % 25يزلكادة تيزلياتهكا اينمدلكس ااكء ايشىكاهشلن تنىكتس 

ايياا ايىاتق، ا شر ايذ  أدى تدير  ااء   يم ايشنشمة ااء تدفق نمد  إلجكاتم شكن نشكاطها ايتشكيلام 
اكككن ىكككنس ا ىكككاس، يهكككذ  ايزلكككادة اني ىكككت تزلكككادة  كككافم ايتكككدفق % 0ايثايثكككس تزلكككادة شمكككدارها  شكككن ايىكككنس

اكن ىكنس ا ىكاس يهكم نىكتس أتكم شكن ايزلكادة اي ا كاس % 23اينمد  ياشنشمة شن شختام أنشطتها تنىتس 
 ككاس فككم نتلجككس ايزلككادة اي ا% 29فككم ايتككدفمات اينمدلككس فككم ايىككنس ايثانلككس ايتككم تالككت ايزلككادة فلهككا نىككتس 

 . افم ايتدفمات اينمدلس شن ا نشطس ايتشللالس فم ايىنس ايثانلس
يلل كككظ ايش اكككم ايشكككايم أن ايشنشكككمة نتلجكككس زلكككادة إ كككدار ا ىكككها اييادلكككس فكككم ايىكككنس ايثايثكككس اكككديت 
يضيها اينمكد  ت  كييها ااكء تكدفمات نمدلكس شيجتكس نىكتس إيكء ىكنس ا ىكاس رةكا انخفكاض زلكادة  كافم 

س شككن أنشككطتها ايتشككللالس فككم ايىككنس ايثايثككس انهككا فككم ايىككنس ايثانلككس ي  ككييها ااككء تككدفق ايتككدفمات اينمدلكك
 .نمد  ىايب شن أنشطتها ايتشيلالس

يتشكك م اككاا لنظككر إيككء يضكك  نمككد  جلككد ياشنشككمة  لككث زادت ايتككدفمات شككن اككاا إيككء آخككر دين أ  
فككم ايىككنس ايثانلككس % 29دار تراجكك  ت ككافم ايتككدفمات اكجشايلككس نىككتس إيككء ىككنس ا ىككاس  لككث ازدادت تشمكك

فككم ايىككنس ايثايثككس، يخ ي ككام أن ايشنشككمة يككا تتيتككم اككن إاطككا  تيزليككات نمدلككس يجككز  شككن % 23يتنىككتس 
ن  انككككت تككككد  أرتا هككككا إيككككء شىككككاهشلها يهككككذا شؤشككككر جلككككد لنظككككر إيلكككك  ايشىككككاهشين يايشىككككتثشرين تينالككككس يا 

ايثانلس نتلجس انخفاض ايزلكادة فكم اينشكاط  انخفضت نىتس زلادة هذ  ايتيزليات فم ايىنس ايثايثس ان ايىنس
 .ايتشللام تلن ايياا ايثانم يايثايث

يششا ىتق لجد ايتا ث ا هشلس ايتكم لتالهكا ايت الكم ا فمكم يامكيا ا ايشايلكس شكن خكلم تلكان ايتللكرات 
ام ايتككم تطككرأ ااككء  ككم تنككد اتككر اككدة فتككرات، يتايتككايم اي  ككا ااككء ياتكك  ايشنشككمة اي ككايم يش اييككس اىتشككف

ايشىككتمتم شككن خككلم دراىككس اتجككا  هككذ  ايتللككرات ياي ككيم إيككء   ككا ياضككل يىككالا لفلككد شختاككم ا طككرام 
ايشتياشاككس شكك  ايشنشككمة شككن شىككاهشلن يشىككتثشرلن يدا نككلن يشمرضككلن، تاكضككافس إيككء إدارة ايشنشككمة نفىككها 

 .يتلان شدى  فا تها خلم هذ  ايفترات
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 : قيمزايا وعيوب أسموب التحميل األف -رابعاً 
 : لتشت  ايت الم ا فمم تااتتار  أ د أديات ايت الم ايشايم ياميا ا ايشايلس تايشزالا ايتايلس

ليتتككر ايت الككم ا فمككم يىككلاس تىككااد فككم ايتنتككؤ تشىككتمتم ايشنشككمة ايشككايم يرت لتهككا ايشتيتيككس اككن  -0
ىككنس ا ىككاس يتلككان  طرلككق ت الككم اتجاهككات انا ككر ايمككيا ا ايشايلككس اتككر اككدة فتككرات شايلككس شنىككيتس إيككء

 ر تهكككا خكككلم هكككذ  ايفتكككرات، فينكككد ت الكككم اتجاهكككات يشؤشكككرات شجشكككم ايكككرتل ايشرتتطكككس تت افكككس ايشتليكككات 
ي ذيا ا شر  افم ايرتل ايشرتتط تايش ريفات اتر ادة فتكرات لتي كم ايش اكم ايشكايم إيكء اىكتنتاجات 

س يلتجاهكات ايشتيامكس تش كادر ايتشيلكم ي ذيا ا شر تاينىكت. ان اي ر س ايشتيتيس شىتمتلم يهذ  ايينا ر
ايداخالس يايخارجلكس ياشنشكمة  لكث أن ااتشكاد ايشنشكمة ااكء ش كادر تشيلكم خارجلكس لنتك  تضكليط ش تشاكس 
ااكككء ايىكككلييس ا شكككر ايكككذ  لكككؤد  إيكككء اكككدا ايتيىككك  تاىكككتثشارات ايشنشكككمة شىكككتمتلم ششكككا لكككؤد  إيكككء ثتكككات 

 .شتلياتها يتايتايم رت لتها
اككب اىككتثشارات جدلككدة ياشنشككمة اككن طرلككق ايشىككتثشرلن يايشىككاهشلن فلشككا إذا تككا لىككااد ااككء ج -2

ايتنتككؤ تشىككتمتم إلجككاتم  نشككطس ايشنشككمة فككم ايشىككتمتم ايمرلككب اككن طرلككق نتككا و ايت الككم ايشككايم ايتككم تككا 
ايتي كككم إيلهكككا انكككد ت الكككم ايمكككيا ا ايشايلكككس ياشنشكككمة خكككلم اكككدة فتكككرات يخ ي كككام إذا تشكككت شمارنكككس نتكككا و 

 . الم ش  شنشات أخرى ششاثاس ي انت نتا و ايشنشمة ذات  فا ة اايلسايت
اي  كا ااككء أدا  إدارة ايشنشككمة خكلم هككذ  ايفتككرات ايشدريىكس شككن خككلم شكدى ت ملمهككا يألهككدام  -3

ايشنشكككيدة يايىلاىكككات ايشرىكككيشس شكككن تتكككم ايشنشكككمة يشكككدى ت ملمهكككا يايا كككد ايشتيتككك  ااكككء اسىكككتثشارات يكككدى 
رتها ااء ىداد ايتزاشاتها يشكدى تكيفر ايىكلييس ايشل شكس يشياجهكس ايظكريم ايطار كس ايتكم ايشنشمة، يشدى تد
 .تد تتيرض يها

لىااد فم شيايجس اسن رافات ايىايتس يىايا تيض ايتنكيد خكلم اكدة فتكرات يش اييكس ا تشكام  -4
اطكا  ا هشلكس أىتاب هذ  اسن رافات، ا شر ايذ  لؤد  إيء إلجكاد اي اكيم ايشناىكتس يهكذ  اسن رافك ات، يا 

يلن رافككات ايشيجتككس يخ ي ككام تاككا ايتككم تككؤثر ااككء رت لككس ايشنشككمة شثككم اتجككا   ر ككس ايش ككارلم ن ككي 
 .اسنخفاض ششا لؤد  إيء ارتفاع أرتاح ايشنشمة

يي ن تاكضافس إيء ايشزالا ايىاتق ذ رها لش ن ياتا ث أن ليرد تيكض اييلكيب يات الكم ا فمكم يفكق 
 : اآلتم

لار ىنس ا ىاس لؤثر ااكء نتكا و ايت الكم ايشكايم تشك م ياضكل  لكث أنك  إذا تكا اختلكار إن اخت -0
إ دى ايىنيات ايتكم تيرضكت فلهكا ايشنشكمة يظكريم اتت كادلس أي ىلاىكلس طار كس  ىكنس أىكاس لكؤد  إيكء 
ظهير نتا و ةلر ىكالشس يا  كا ااكء ايشنشكمة نىكتس إيكء هكذ  ايىكنس، يكذسا ستكد شكن اختلكار ىكنس ا ىكاس 

 .دتس تمن ت ين ىنس ذات ظريم طتليلس ياشنشمة يتيلدة ان ايرأ  ايشخ م ياما ا تاختلارهات
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إن إظهككار ايتللككر فككم شكك م نىككتس ش يلككس ياتجككا  هككذ  اينىككب ااككء شككدى اككدة فتككرات س لظهككر  -2
تايضكريرة ا هشلككس اينىككتلس يشختاكم ايينا ككر ششككا تككد لترتكب االكك  اهتشككاا ايش اكم ايشككايم تدراىككس انا ككر 

هشام دراىس انا ر أخرى ي لر  جا ايتللكر فلهكا ااكء ايكرةا ةل ر شهشس يشجرد  تر  جا ايتللر تها يا 
 . 54شن أنها تد ت ين شهشس جدام شن نا لس ايشيضيع أي ايشتاي  ايشطامس

ضريرة تم د ايش ام ايشايم شن شدة إتتاع ايشنشمة فم إاداد ايميا ا ايشايلس شيضيع ايت الم إيكء  -3
فم تطتلق ايشتادئ يايفريض يايطرق ايش اىتلس ااء شدار ايفترات ايشايلس ايشدريىس ذيكا أن شتدأ ايثتات 

 .اختلم ايطرق تلن فترة يأخرى لؤثر  تشام ااء نتا و ايت الم
يكلس ايشهكا تايت الكم ايشكايم تلككان تللكرات انا كر ايمكيا ا ايشايلككس ينىكتتها خكلم ايفتكرات ايشايلككس  -4

ذ  ايتللككرات يا  ككا ااككء ايشنشككمة يرت لتهككا، يككذيا تتطاككب دراىككس شككا يرا  هككذ  تككم ستككد شككن تلككان شككدييم هكك
ايتللكككرات ياينىكككب جهكككدام  تلكككرام شكككن ايش اكككم ايشكككايم يدرالكككس تاشكككس تمنشكككطس ايشنشكككمة يشىكككاادة شكككن تتكككم إدارة 

 .ايشنشمة نفىها يإلجاتس ان تىاؤست ايش ام ايشايم
ايرأىككم يا فمككم شزالككا يالككيب يشككن أجككم تفككاد  ششككا ىككتق لتتككلن ياتا ككث أن ي ككم شككن أداتككم ايت الككم 

الككيب  ككم شنهشككا يايي ككيم إيككء اينتككا و ايىككالشس يات الككم ايشككايم ستككد ياش اككم ايشككايم شككن اىككتخداا  اتككا 
ا داتلن إن تش ن شن ذيا يهذا شا ىتتا شيايجتك  فكم ايشت كث ايثايكث شكن هكذا ايف كم شكن خكلم ايت الكم 

مكككيا ا ايشايلكككس، يشكككن ثكككا ل كككايم إلجكككاد شيلكككار شناىكككب يشمارنكككس نتا جككك  يا( ايرأىكككم يا فمكككم شيكككام )ايششكككترا 
 .يايي يم إيء اي  ا ايىالا ااء يض  ايشنشمة   م، ياي  ا ااء  فا ة إدارتها

 : أثر التغير في القوائم المالية عمى قائمة التدفقات النقدية* 
تم تمكيا ايشكر ات  ايلكام تتنظلشهكا تااتتار أن تا شس ايتدفمات اينمدلس أ ت ت شن ايميا ا ا ىاىلس اي

جنتككام إيككء جنككب شكك  تا شككس ايشر ككز ايشككايم يايككدخم، فككقن ايتللككر اينمككد  فككم أ  تنككد شككن تنككيد ايمككيا ا ايشايلككس 
ايشيككدة ااككء أىككاس اسىككت ماق لككؤثر ااككء تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس ( تا شككس ايشر ككز ايشككايم، تا شككس ايككدخم)

ايتدفمات اينمدلس ايداخاس يايخارجس يتايتايم ااء  افم ايتدفمات  ايشيدة ااء أىاس اينمد  أ  لؤثر ااء
 : اينمدلس شن ا نشطس ايتشللالس أي ايتشيلالس أي اسىتثشارلس  شا لام
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 : قائمة المركز المالي -0
 : إذا تللر تند شن تنيد هذ  ايما شس لؤثر ااء ايتدفمات اينمدلس ايداخاس أي ايخارجس يفق اآلتم

ة اكنفككككاق ااككككء ا  ككككيم ايثاتتككككس اككككن طرلككككق شككككرا  أ ككككيم جدلككككدة أي تجدلككككد ا  ككككيم تككككؤثر زلككككاد
ايشىتخدشس ياش افظس االها ااء زلادة ايتدفمات اينمدلس ايخارجس، ي ذيا ا شر فم  ايس تلك  أ كيم ثاتتكس 

 . لؤثر ااء ايتدفمات اينمدلس ايداخاس شن ا نشطس اسىتثشارلس
لكككؤثر ىكككداد اسيتزاشكككات ايشترتتكككس ااكككء ايشنشكككمة ااكككء زلكككادة ايتكككدفمات اينمدلكككس ايخارجكككس شكككن ا نشكككطس 

 .ايتشللالس أي ايتشيلالس نتلجس نمص ايىلييس اينمدلس يدى ايشنشمة
لككؤثر ارتفككاع ت ككايلم ايشخككزين ااككء ايتككدفمات اينمدلككس ايخارجككس شككن ا نشككطس ايتشككللالس نتلجككس زلككادة 

 .لس أي زلادة شدفياات ايرياتب يايش ريفات ا خرى ايداخاس تاكنتاجشرا  ايشياد ا يي
 شا أن زلادة شيدم ديران ايشخزين ايذ  ليضل ادد ايشكرات ايتكم لكتا فلهكا ت يلكم  جكا شيكلن شكن 
ايشخككزين إيككء شتليككات خككلم ايفتككرة لككؤد  إيككء ارتفككاع ايشتليككات اينمدلككس شككن جهككس يتايتككايم زلككادة ايتككدفمات 

 نشطس ايتشللالس، أي ارتفاع ايشتليات اآلجاكس شكن جهكس أخكرى يتايتكايم ارتفكاع ايشكدلنلن ايكذ  اينمدلس شن ا
لدخم تتيدللت تىكيلات رأس ايشكام ايياشكم فكم ا نشكطس ايتشكللالس انكد إتتكاع ايطرلمكس ةلكر ايشتاشكرة فكم 

 .إاداد تا شس ايتدفمات اينمدلس
لينككم تايضككريرة أن يضكك  ايشنشككمة جلككد  لككث يي ككن لجككب اسنتتككا  إيككء أن شيككدم ديران ايشخككزين س 

أنكك  ااككء ايشككدى ايطيلككم تككد لككؤد  إيككء اس تفككاظ تشخككزين تالككم ششككا لككؤد  إيككء نمككص  جككا ايشتليككات أ  
 .انخفاض ايتدفمات اينمدلس ايداخاس

ي ككذيا ا شككر فككقن شيككدم ديران اي ىككاتات ايشدلنككس ايككذ  ليضككل اككدد شككرات ايت  ككلم ايتككم تت ككيم 
دلنككس إيككء نمككد، فينككد زلادتكك  لككدم ااككء ىككراس ايت  ككلم ششككا لككؤد  إيككء زلككادة ايتككدفمات فلهككا اي ىككاتات ايش

 .اينمدلس ايداخاس شن ا نشطس ايتشللالس
لككؤد  ارتفككاع تيظلفككات ايشنشككمة  شيايهككا تشككرا  أىككها فككم شككر ات أخككرى أي أيراق شايلككس أخككرى إيككء 

 .س نم ان ايىلييس اينمدلس يدى ايشنشمةارتفاع ايتدفمات اينمدلس ايخارجس شن ا نشطس ايتشيلالس نتلج
 شككا يتككؤد  تىككدلدات ايزتككا ن ياشىككت ق ااككلها إيككء ارتفككاع اينمدلككس ششككا لككؤثر ااككء ايتككدفمات اينمدلككس 

 .ايداخاس شن ا نشطس ايتشللالس تايزلادة

 : قائمة الدخل -0
ايتكدفمات اينمدلكس  شا ىتق ايميم فم تا شس ايشر كز ايشكايم تكمن أ  تللكر فكم تنكيد ايما شكس لكؤثر ااكء 

 : ايداخاس أي ايخارجس يفق اآلتم
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تؤد  زلادة ايشتليات اينمدلس إيء ارتفاع ا شيام ايجاهزة يدى ايشنشمة ششا لكؤد  إيكء زلكادة ايتكدفمات 
 .اينمدلس ايداخاس شن ا نشطس ايتشللالس

ثشرة تشنشككات تككؤثر زلككادة اكلككرادات اينمدلككس ا خككرى ياشنشككمة شثككم اي  ككيم ااككء تيزليككات أىككها شىككت
 .أخرى أي فيا د ش  اس ااء ايتدفمات اينمدلس ايداخاس شن ا نشطس ايتشللالس أي اسىتثشارلس تايزلادة

لكككؤد  ارتفكككاع ايش كككارلم ايتشكككللالس ياكدارلكككس ياشنشكككمة إيكككء ارتفكككاع ايتكككدفمات اينمدلكككس ايخارجكككس شكككن 
 .ا نشطس ايتشللالس

نتلجكس ارتفكاع أرتا هكا ايخاضكيس ياضكرلتس إيكء زلكادة  تؤد  زلادة ايضرا ب ايشدفياس شن تتم ايشنشمة
 .ايتدفمات اينمدلس ايخارجس شن ا نشطس ايتشللالس

يششككا ىككتق نجككد شككدى اسرتتككاط تككلن تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس يايمككيا ا ايشايلككس ا خككرى  لككث أن ايتللككر 
ايككدخم لككؤثر تايضككريرة ااككء فككم أ  تنككد شككن ايتنككيد ايشرتتطككس تايىككلييس فككم تا شككس ايشر ككز ايشككايم أي تا شككس 

 .ايتدفمات اينمدلس ايداخاس أي ايخارجس
هذا ش  ايياا أن ىلييس ايشنشمة تؤثر ااء رت لتها تطرلمكس ةلكر شتاشكرة  لكث أن تكيفر ىكلييس  افلكس 
يككدى ايشنشككمة لككؤد  إيككء ايتيىكك  تاىككتثشاراتها اي ايلككس أي ايككدخيم تاىككتثشارات جدلككدة ششككا لككؤد  إيككء زلككادة 

ضككككريرة، ا شككككر ايككككذ  لككككني س ااككككء ايشىككككاهشلن تزلككككادة ايا ككككدها يايتيزليككككات ايشىككككت مس يهككككا أرتا هككككا تاي
 .يايي س   لل فم  ايس انخفاض ايىلييس
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 المبحث الثالث

 التحميل المشترك لمقوائم المالية 

( ستا شس ايشر ز ايشكايم، تا شكس ايكدخم، تا شكس ايتكدفمات اينمدلك)لميا ايتا ث هنا تدراىس ايميا ا ايشايلس 
اكككن طرلكككق ت الكككم  كككم شنهكككا ت اكككللم ششكككتر ام أ  ايكككدشو تكككلن شكككدييست ايت الكككم ايرأىكككم يشكككدييست ايت الكككم 
ا فمم يش اييس ايرتط تلنهشا ي يسم إيء تلان اييض  اي ايم يايشتيت  شىكتمتلم ياشنشكمة، يذيكا شكن ت الكم 

زشنلككس، يدراىككس اتجككا   ككم  اينىككب ايتككم تككا اي  ككيم االهككا شككن خككلم ايت الككم ايرأىككم خككلم اككدة فتككرات
 .نىتس شنها

 : التحميل المشترك لقائمة المركز المالي* 
تااتتككار أن ايت الككم ايرأىككم لتنككايم ت الككم ايمككيا ا ايشايلككس يىككنس شايلككس يا ككدة يتلككان ا هشلككس اينىككتلس  

 ا ايشايلكس يينا ر هذ  ايميا ا دين شيرفس تطيرها، يتااتتار أن ايت الم ا فمم لدرس تطير انا كر ايمكيا
خلم ايىنيات ايشدريىس نىتس إيكء ىكنس ا ىكاس دين إظهكار ا هشلكس اينىكتلس يهكذ  ايينا كر، فكقن ايملكاا 
تايت الككم ايرأىككم أي ايت الككم ا فمككم  ككم ااككء  ككدة س ل فككم، يككذيا ستككد ياش اككم ايشككايم شككن ايملككاا تيشالككس 

شكن تا شكس ايشر كز ايشكايم  لكث لتكلن ايش اكم  ايت الم ا فمم ياتلانات ايشىتخرجس شن ايت الم ايرأىم تكد ام 
ايشايم اييزن اينىتم ي افس انا ر هذ  ايما شس ي لفلس تطير هذ  ايينا ر يشكدى اسخكتلم تكلن تطيرهكا 
يتطككير اي تاككس اييا ككد يهككا، فمككد ل ككين ايككيزن اينىككتم يين ككر شككن أ ككدى  تككم تا شككس ايشر ككز ايشككايم شرتفيككام 

ر هذ  اي تاس س ل ين تنفس شىكتيى تطكير هكذا ايين كر نتلجكس يجكيد يلتطير تش م شا يظ فلشا نجد تطي 
انا ككر أخككرى يككا تتطككير تشكك م  تلككر ششككا لككني س ااككء تطككير تىككلط يا تاككس، يهككذا شككا نل ظكك  انككد تلككاا 
ايتا ككث تت الككم تا شككس ايشر ككز ايشككايم فككم ايشثككام ايىككاتق ايشتتكك  انككد إجككرا  ايت الككم ايرأىككم يا فمككم، فشككن 

فتراضلس فم ايشثام ايىكاتق شكن هكذ  ايدراىكس، نجكد أن نىكب ايت الكم ايششكترا تظهكر  شكا خلم ا رتاا اس
 : لام
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السنة  السنة الثانية السنة الثالثة
 األولى

 البيان

مقدار  النسبة
 التغير

مقدار  النسبة
 التغير

 األساس

  تاس ايملا ايثاتتس اي افلس     
 أ يم ثاتتس شادلس     

 شتانم 25% 7.511 31% 6.111 24%
 آست 75% 06.511 22% 21.111 27%
 شجشيع ا  يم ايثاتتس ايشادلس 011% 24.111 24% 26.111 26%
 ا  يم ثاتتس يهشلس     
 ا ايتمىلس 011% 1 1 1 1
 مجموع األصول الوىمية والمعنوية 011% 1 1 1 1

 ا  يم ايثاتتس ا خرى     
 ياات تلد ايتنفلذششر  82% 4.111 01% 6.111 05%
 ايتمشلنات ايشجشدة 08% 2.511- 28%- 3111- 33%-
 شجشيع أ يم ثاتتس أخرى 011% 0.511 3% 3111 6%

 إجشايم ايملا ايثاتتس اي افلس 011% 25.511 03% 29.111 05%
 كتمة الموجودات المتداولة والجاىزة     

 ايشخزين 34% 25.111 51% 35.111 71%
 ايشدلنين 24% 7.111 21% 02.111 34%
-27% -

07111 
-25% -

05.511 
 اينمدلس 42%

 مجموع األصول المتداولة والجاىزة 011% 06.511 00% 31.111 21%

 شجشيع ا  يم 011% 42.111 02% 59.111 07%
  تاس ا شيام ايدا شس     
 أشيام خا س -0     
 رأس ايشام 59% 1 1 1 1

 لاطلاتا ت 08% 4.111 28% 7.111 48%
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 أرتاح شديرة 23% 5.111 02% 01.111 24%
 شجشيع ا شيام ايخا س 011% 9.111 5% 07.111 01%
 %(5)قروض طويمة األجل  -0 011% 06.111 25% 04.111 22%

 إجشايم ا شيام ايدا شس 011% 25.111 01% 30.111 03%
  تاس ايدلين ت لرة ا جم     

 ردينايشي  46% 7.111 05% 03.111 27%
 أيراق ايدف  42% 7.511 07% 00.511 26%
 شؤينس ضرا ب 02% 2.511 20% 3.511 29%
 .شجشيع ايدلين ايم لرة ا جم 011% 07.111 06% 28.111 27%
 شجشيع ايشطايلب 011% 42.111 02% 59.111 07%

ي ككام اآلست تدالككس لل ككظ ايش اككم ايشككايم أن ايشنشككمة تككييم اهتشاشككام ياضكك ام يأل ككيم ايثاتتككس يخ 
شكككن اس كككيم ايثاتتكككس ايشادلكككس فكككم ايىكككنس ا ييكككء، ي افظكككت ايشنشكككمة ااكككء ايكككيزن % 75 لكككث أنهكككا تشثكككم 

اينىتم يهكا فكم ايىكنيات ايتايلكس  لكث أنهكا ىكيت يزلكادة اىكتثشارها تهكذا ايين كر اكن طرلكق زلادتك  تنىكتس 
رنكس تين كر ايشتكانم ايكذ  تشثاكت فكم ايىكنس ايثايثكس شما% 27فم ايىنس ايثانلس يارتفيت ايزلادة إيكء % 22

 %.24ايزلادة ت  فم ايىنس ايثايثس تك 
يهككذا لككدم أن ايشنشككمة تىككيء ياتيىكك  تطاتتهككا اكنتاجلككس اككن طرلككق ت ككدلث اآلست ايما شككس أي جاككب 
آست جدلككدة يزلككادة ايطاتككس اكنتاجلككس، ا شككر ايككذ  لككني س تزلككادة شنتجككات ايشنشككمة يتنياهككا شككن جهككس يتككد 

 .ض ايت ايلم يتيفلر اييتت ايضا   شن جهس ثانلستؤد  إيء خف
 كككم هكككذا لكككؤثر تزلكككادة شتليكككات ايشنشكككمة يتايتكككايم زلكككادة أرتكككاح ايشنشكككمة اي ايلكككس يايشىكككتمتالس، يهكككذا شكككا 

فككم ايىككنس % 48فككم ايىككنس ايثانلككس، يارتفيككت إيككء % 28نل ظكك  نتلجككس ازدلككاد ا تلاطلككات ايشنشككمة تنىككتس 
 .شن شجشياس ا شيام ايخا س% 22ي  ثاتت ششثلم تك  ايثايثس ش  تما  اييزن اينىتم

يء % 02ي ذيا ا شر ارتفاع ا رتاح ايشديرة تنىتس  فكم ايىكنس ايثايثكس أ  % 24فم ايىنس ايثانلس يا 
فككم ىككنس ا ىككاس إيككء % 23أن ايشنشككمة ت مككق أرتا ككام شتزالككدة ششككا أدى إيككء ارتفككاع ا هشلككس اينىككتلس شككن 

 .شجشياس ا شيام ايخا سفم ايىنس ايثايثس شن % 25
أ  % 31يي ن لجب شل ظس أن ايشنشمة فم ايىنس ايثانلكس زادت اىكتثشارها تين كر ايشتكانم تنىكتس 

، يتكد ليكيد تفىكلر ذيكا أن ايشنشكمة ىكيت يتكيفلر ايش كان %22نىتس أ تر شن نىتس زلكادة اآلست يايتايلكس 
ا  آست  دلثس شك  تمكا  ايكيزن اينىكتم يك  ثاتكت ايشناىب يايشم نتلجس تزالد ايياشالن شثلم، أي شن أجم شر 

 .خلم ايىنيات ايشدريىس% 25
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فكم ايىكنس % 24يهذ  ايزلادة تين ر ايشتانم أدت إيء زلادة إجشايم ا  يم ايثاتتس ايشادلكس تنىكتس 
، يي كن انكدشا لتجك  ايش اكم %27فكم ايىكنس ايثايثكس نتلجكس ارتفكاع اآلست تنىكتس % 26ايثانلس ي يسم إيء 

فمككط رةككا يجككيد زلككادة % 03ء  تاككس ايمككلا ايثاتتككس اي ككافلس لجككد أنهككا تطككيرت فككم ايىككنس ايثانلككس تنىككتس إيكك
ا شكر % 28ياض س فم ا  يم ايثاتتس، يي ن اسنخفاض ايشا يظ فم ان ر ايتمشلنات ايشجشكدة تياتك  

 .يىنس ايثايثسفم ا% 05ايذ  اني س ااء إجشايم  تاس ايملا ايثاتتس اي افلس إيء أن ازدادت تنىتس 
شككن  تاككس % 34يتككاينظر تككايتياز  إيككء ان ككر ايشخككزين نل ككظ أنكك  لشثككم فككم ىككنس ا ىككاس نىككتس 

فكم % 48فكم ايىكنس ايثانلكس ي كيسم إيكء % 46ا  يم ايشتداييس يايجكاهزة يهكم نىكتس هاشكس ارتفيكت إيكء 
 لككث تالككت ايزلككادة فككم  ايىككنس ايثايثككس شككن هككذ  اي تاككس، فينككد شتاتيككس هككذا ايين ككر نجككد ايتطككير ايياضككل تكك 

فكككم ايىكككنس ايثايثكككس، يتكككد ليكككيد تفىكككلر ذيكككا يلهتشكككاا ايكككذ  أييتككك  % 71ارتفيكككت إيكككء % 51ايىكككنس ايثانلكككس 
 .ايشنشمة تزلادة تيىيها تاآلست ايتم أدت إيء زلادة إنتاجلس ايشنشمة

ن ت كرلم يي ن ايش ام لنظر تينالس إيء هذ  ايزلادة تايشخزين يشيرفكس إن  انكت ايشنشكمة تش نكت شك
يفككم ايىككنس ايثانلككس يايثايثككس % 24هككذ  ايزلككادة،  لككث لل ككظ أن نىككتس ايشككدلنلن ايتايلككس فككم ىككنس ا ىككاس 

فككم ايىككنس ايثانلككس ياىككتشرت هككذ  % 21تمرلتككام شككن  تاككس ا  ككيم ايشتداييككس يايجككاهزة ازدادت تنىككتس % 26
س  تلكرة شكن شنتجاتهكا تا جكم، ا شكر أ  أن ايشنشمة تتل  نىكت% 34ايزلادة إيء أن تالت فم ايىنس ايثايثس 

 .شن  تاس ا  يم ايشتداييس يايجاهزة% 42ايذ  تد لؤثر ااء ىلييتها اينمدلس ايتايلس فم ىنس ا ىاس 
ياىككككتشر % 25يي ككككن نجككككد أن هككككذ  اينىككككتس ايشرتفيككككس ياىككككلييس انخفضككككت فككككم ايىككككنس ايثانلككككس تنىككككتس 

ن  تاككس ا  ككيم ايشتداييككس يايجككاهزة فككم ايىككنس  لككث تالككت نىككتس ايىككلييس شكك% 27اسنخفككاض إيككء أن تاكك  
فككم ايىككنس ايثايثككس، يتككد ليككيد تفىككلر ذيككا إيككء اسىككتثشار ايياضككل تككاآلست اككن % 25إيككء % 28ايثانلككس 

طرلككق شككرا ها أي تجدلككدها أي أن هككذا اسنخفككاض ىككتت  اسيتزاشككات ايشتزالككدة ااككء ايشنشككمة، أ  أن ايشنشككمة 
فككم % 25ات يخ ي ككام ايككدلين طيلاككس ا جككم ايتككم ازدادت تنىككتس تىككيء يىككداد جككز  شككن هككذ  اسيتزاشكك
فكم ايىكنس ايثايثكس اكن % 3 لث نل ظ أنهكا انخفضكت تمرلتكام % 22ايىنس ايثانلس، يانخفضت ايزلادة إيء 

 .ايىنس ايثانلس نتلجس ىداد جز  شن هذ  اسيتزاشات
فككم ايىككنس % 02جككاهزة تنىككتس يهكذا اسنخفككاض تايىككلييس أدى إيككء تطككير  تاككس ا  ككيم ايشتداييككس ياي

 .فم ايىنس ايثايثس رةا ايزلادة اي تلرة فم ان ر ايشخزين تلن ااا يآخر% 07ايثانلس إيء 
تاكضككافس إيككء أن ايش اككم ايشككايم لتككلن ايتزالككد ايياضككل ت تاككس ايككدلين ت ككلرة ا جككم ايتايلككس فككم ىككنس 

، ياىككتشر اسرتفككاع ي ككيسم إيككء %30شككن إجشككايم ا  ككيم ارتفيككت فككم ايىكنس ايثانلككس إيككء % 31ا ىكاس 
فكككم ايىكككنس ايثايثكككس، أ  أن ايشنشكككمة تيكككانم شكككن زلكككادة ايتزاشاتهكككا نتلجكككس شكككرا  ايشكككياد ا ييلكككس ايلزشكككس % 33

 .يإلنتاج نتلجس ارتفاع ايشخزين
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يهككذا ا شككر لنظككر إيلكك  تينالككس شككن تتكككم ايشىككاهشلن يايشىككتثشرلن تككمن هككذ  ايشنشككمة االهككا ايتزاشكككات 
تيانم شن نمص ياضل تايىلييس  لث أن ايىلييس اينمدلس يشت  اينمدلس ايشتكيفرة يكدلها س ت فكم شتزالدة يتد 

يىكككداد  افكككس ايتزاشكككات ايشنشكككمة ت كككلرة يطيلاكككس ا جكككم يخ ي كككام فكككم ايىكككنس ايثانلكككس يايثايثكككس نتلجكككس تزالكككد 
ارة إيلكك  يتييلكك  اسيتزاشككات ينمككص ايىككلييس، يهككذا شؤشككر خطلككر لجككب ااككء ايش اككم ايشككايم يفككت انتتككا  اكد

ايينالس اي افلس يتدارا ذيا شىكتمتلم ياييشكم ااكء تكيفلر ايىكلييس ياكدا ايكدخيم تملكس ايتزاشكات جدلكدة تكؤد  
 .إيء إ جاا ايشىتثشرلن يايشىاهشلن ان ايتياشم ش  هذ  ايشنشمة شىتمتلم 

شكككككن إجشكككككايم ا  كككككيم % 50يخ ي ككككام أن نىكككككتس ا شكككككيام ايخا ككككس ايتايلكككككس فكككككم ىكككككنس ا ىككككاس 
يأن نىككتس ايزلككادة تهككذ  ا شككيام ترتفكك  تككيتلرة تالاككس شمارنككس % 48انخفضككت فككم ايىككنس ايثانلككس يايثايثككس إيككء 

تايدلين ت لرة يطيلاس ا جم تااتتار أن ايشنشمة يا تتش ن شن زلادة رأس شايها ا شر ايذ  اني س ااكء 
 . فمط فم ايىنس ايثايثس% 01إيء أن تالت ايزلادة % 5زلادة هذ  اي تاس فم ايىنس ايثانلس تيات  

يتكككايييدة إيكككء ا  كككيم ايثاتتكككس ا خكككرى نجكككد أن ايششكككرياات تلكككد ايتنفلكككذ ايتايلكككس فكككم ىكككنس ا ىكككاس 
فكم ايىكنس ايثانلكس % 01شكن إجشكايم ا  كيم يازدادت تنىكتس % 21شن ا  يم ايثاتتكس ا خكرى ي% 82

اىكككككتثشاراتها ايما شكككككس أي ايكككككدخيم فكككككم ايىكككككنس ايثايثكككككس، أ  أن ايشنشكككككمة تىكككككيء جاهكككككدة يتيىكككككل  % 05إيكككككء 
تاىتثشارات جدلدة يهذا شؤشر جلد يي ن لجب اينظر  شا ذ رنا ىكاتمام إيكء  لفلكس تشيلكم هكذ  اسىكتثشارات 

 .إن  ان داخالام أي خارجلام 
تش م ااا نجد أن ايشنشمة تىيء تاىتشرار إيء زلادة اىتثشاراتها ىيا  تم كييها ايثاتتكس شثكم اآلست 

تلد ايتنفلذ أي تم ييها ايشتداييكس شثكم ايشخكزين، يهكذ  نا لكس جلكدة ياشنشكمة يي كن ستكد شكن  أي ايششرياات
اسنتتككا  إيككء أن ايشنشككمة تيتشككد ااككء تشيلاهككا ايخككارجم تزلككادة اسيتزاشككات ت ككلرة يطيلاككس ا جككم ايشترتتككس 

ز تىكلييس ايشنشكمة االها أ ثر شن ااتشادها ااكء أشيايهكا ايخا كس، ا شكر ايكذ  تكد لكني س تايشىكتمتم تيجك
نتلجككس ىككداد اسيتزاشككات ايشتزالككدة يخ ي ككام إذا يككا تككتش ن ايشنشككمة شككن زلككادة أرتا هككا تنىككب  تلككرة تىككااد 
ااككء تلطلككس هككذ  اسيتزاشككات، يهككذا شككا نل ظكك  فككم شثاينككا ايىككاتق ت لككث أن نىككتس زلككادة ا رتككاح يككا ت ككن 

ر ااشككم ضككشان ياشىككاهشلن يايشمرضككلن اككن شرضككلس ي افلككس يىككداد اسيتزاشككات ايشتزالككدة شككن جهككس يتككيفل
 .أشيايها يدى ايشنشمة شن جهس ثانلس
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 : التحميل المشترك لقائمة الدخل* 
تاد ام ذا تد  لميا ايتا ث هنا تقتتكاع نفكس ا ىكايب ايىكاتق ايشتتك  تايت الكم ايششكترا يما شكس ايشر كز 

ايشىكتخرجس شكن ايت الكم ايرأىكم يليضكل  ايشايم  لث لتا تلان اييزن اينىكتم ي افكس انا كر تا شكس ايكدخم
 لفلككس تطيرهككا اتككر ايفتككرات ايشدريىككس، ي لفلككس اني اىككها ااككء ياتكك  ايشنشككمة  لككث تظهككر نىككب ايت الككم 

 : ايششترا يما شس ايدخم يفق اآلتم

السنة  السنة الثانية السنة الثالثة
 األولى

 البيان

مقدار  النسبة
 التغير

مقدار  النسبة
 التغير

 األساس

 إلراد ايشتليات 012% 38.111 09% 51.111 25%
 شرديدات ايشتليات( -) 2% 02.111 311% 04.111 351%
  افم ايشتليات 011% 26.111 04% 36.111 08%
(06)% (09.443

) 
(03)% (05.798

) 
 ت افس ايتضااس ايشتااس( -) 62%

 شجشم ايرتل 38% 01.212 21% 06.557 22%
 :ش ريفات ايتشللم( -) 01% (3.370) %(07) (2.715) %(04)
 إدارلس يتىيلملس. ا 8% (2.822) %(08) (2.352) %(05)
 أتىاط اسهتلا 2% (549) %(04) (353) %(9)

 دخم ايتشللم 28% 03.574 25% 09.262 35%
 :لضام إلرادات أخرى     

 إلراد إلجارات 4% 3.921 51 5.881 75
 :لطرح خىا ر يش ارلم أخرى     
 فيا د ايىندات 2% (862) %(22) (0.333) %(34)

  افم ايدخم تتم ايضرا ب 31% 08.356 30% 26.474 45%
 ضرا ب ايدخم( -) 7% (4.222) %(30) (6.189) %(45)

  افم ايدخم تيد ايضرا ب 23% 04.034 30% 21.385 45%
   س ايىها شن ا رتاح 011%  5%  7%
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شكن ايشتليكات يايتكم % 2ت ايشتليكات ايتايلكس فكم ىكنس ا ىكاس لتا اينظر تدالس إيكء ان كر شكرديدا
تيتتككر نياككام شككا ضككشن اي ككديد ايشىككشيح تهككا يي ككن  ر ككس هككذ  ايشككرديدات تييككد ايماككق يككدى ايش اككم إذ أنهككا 

شكن ايشتليكات فككم ايىكنس ايثانلككس % 6تشلكم إيكء اسرتفككاع ايشا كيظ شكك  ارتفكاع شتليكات ايشنشككمة ي كيسم إيككء 
ايثايثكس يستكد شكن يفكت انتتكا  اكدارة إيكء هكذ  ايزلكادة ايخطلكرة يشيرفكس أىكتاتها يش اييكس فم ايىنس % 7إيء 

شيايجتهكككا تايىكككراس ايشش نكككس يخ ي كككام إذا  انكككت اينتلجكككس تكككدنم جكككيدة ايشنتجكككات، ا شكككر ايكككذ  لكككني س 
انخفكاض تاي  ا ااء  فا ة ىاتلس كدارة اكنتكاج  لكث لخشكء شكن أن اسىكتشرار تهكذ  ايزلكادة تكد لتىكتب ت

ايشتليكات ايشىككتمتالس يتايتككايم انخفككاض إلكرادات يأرتككاح ايشنشككمة ششككا لككؤد  إيكء يضكك  ةلككر ىككالا ياشنشككمة، 
 .يذيا ستد شن اسهتشاا تهذا ايتند يشيايجت  تايطرلمس ايىالشس

يلنتمككم ايش اككم ايشككايم يت الككم تنككد ت افككس ايتضككااس ايشتااككس  لككث لتككلن أنهككا تتاكك  فككم ىككنس ا ىككاس 
% 28شن ايشتليات، يهم نىكتس شرتفيكس نياكام شكا، ا شكر ايكذ  أدى إيكء دخكم تشكللام تنىكتس  %62نىتس 

يي ككن ايشككم  اكلجككاتم ياشنشككمة يايككذ  تككتا شل ظتكك  فككم ايىككنيات ايشدريىككس هككي ا، هككذا ايتنككد لشلككم إيككء 
يشتليككات شكك  زلككادة ا% 03اسرتفككاع تنىككتس أتككم شككن ارتفككاع ايشتليككات  لككث تالككت زلادتكك  فككم ايىككنس ايثانلككس 

ا شككر ايككذ  لككني س % 25شكك  زلككادة ايشتليككات تنىككتس % 06يفككم ايىككنس ايثايثككس ازداد تنىككتس % 09تنىككتس 
فككم اي  كككا ااكككء  فكككا ة جلكككدة يكككإلدارة شكككن جهكككس يارتفكككاع إلكككرادات ايشنشكككمة شكككن جهكككس أخكككرى،  لكككث ازدادت 

شكا يكي أن ايشنشكمة زادت ، تلن%22يفكم ايىكنس ايثايثكس تنىكتس % 21شجشم أرتا ها فم ايىكنس ايثانلكس تنىكتس 
شتلياتهككا شكك  زلككادة ت افككس ايتضككااس ايشتااككس تنىككتس أ تككر س ني ككس ذيككا تانخفككاض أرتا هككا يخ ي ككام إذا 

 .اىتشر ذيا ييدة فترات شايلس
شكن % 8تاكضافس إيء ت الم تنكيد ايش كارلم ا خكرى شثكم ايش كارلم اكدارلكس يايتىكيلملس ايتايلكس 

يهم نىتس شيمييس يتلطلكس ت ايلفهكا ايثاتتكس شكن جهكس يايتكريلو يشنتجاتهكا  افم ايشتليات فم ىنس ا ىاس 
% 08شككن جهككس أخككرى تااتتككار أن  ر ككس هككذ  ايش ككارلم فككم ايىككنس ايثانلككس تشلككم إيككء اسنخفككاض تنىككتس 

يهذا شؤشر إلجاتم إذ أن ايشنشمة تش نت شكن تخفكلض ت ايلفهكا شك  ايش افظكس ااكء شتليكات شرتفيكس  لكث 
 %.6يثانلس يايثايثس إيء ي ات فم ايىنس ا

اكن ىكنس ا ىكاس، فمكد ت كين ايشنشكمة % 04يي ن نىتس اسنخفاض فم ايىنس ايثايثكس انخفضكت إيكء 
زادت ش ككارلفها ايتىككيلملس ي ىككب أىككياق جدلككدة أي تككريلو أ تككر يشنتجاتهككا، أي أنهككا جاتككت اشايككس تككمجير 

 .شرتفيس تاللم يت ىلن إنتاجها
ثكا اكادت % 04اط اسهتلا ايتكم انخفضكت فكم ايىكنس ايثانلكس تنىكتس ي ذيا ا شر تاينىتس يتند أتى

اكن ايىكنس ايثانلكس نتلجكس جاكب أي ت ىكلن أ كيم ايشنشكمة % 5إيء اسرتفكاع تاكللم فكم ايىكنس ايثايثكس تنىكتس 
 .ايثاتتس ارتتاطام تزلادة تند اآلست ايذ  تاشت ايشنشمة تزلادت 



 034 

لؤثر ااء دخم ايتشللم إس تاسرتفكاع نتلجكس ايشتليكات  يي ن لل ظ ايش ام ايشايم أن هذا ا شر يا
فككم ايىككنس % 35ارتفيككت إيككء % 25ايشرتفيككس ياشنشككمة،  لككث ازداد دخككم ايتشككللم فككم ايىككنس ايثانلككس نىككتس 

ايثايثس، يهذا شؤشر إلجكاتم اكن  فكا ة إدارة ايشنشكمة تت ملكق أرتكاح شرتفيكس اني ىكت تجاكب أرتكاح إضكافلس 
فككم ايىككنس ايثايثككس ششككا أدى إيككء % 75ي ككيسم إيككء % 51دادت فككم ايىككنس ايثانلككس شككن اكلجككارات يايتككم از 

فكم ايىكنس ايثايثكس ا شكر ايكذ  % 45فكم ايىكنس ايثانلكس ارتفك  إيكء % 30زلادة  كافم دخكم ايشنشكمة تنىكتس 
ليطككم  كككافزام ياشىكككاهشلن يايشىككتثشرلن سىكككتثشار أشكككيايها يككدى ايشنشكككمة إذ أنهكككا تش نككت شكككن ت ملكككق ايا كككد 

 .جاتلس شرتفيس ش  ايش افظس ااء ت ايلم شنخفضس، أي أن ت ايلفها يا تزداد تنفس نىتس زلادة ايشتلياتإل
يهككذا شؤشككر إلجككاتم لىككتدم تكك  ايتا ككث اككن يضكك  جلككد يهككذ  ايشنشككمة فككم اييتككت اي ككايم شكك  تيتكك  

فككم   ككييها  ت ىككن أفضككم فككم ايىككنيات ايمادشككس نظككرام ياىلاىككس اكلجاتلككس ايتككم تتتيهككا ايشنشككمة يايياضكك س
يستككد ياشنشككمة شككن ش اييككس زلككادة . ااككء إلككراد شتليككات شرتفكك  شكك  ش اييككس تخفككلض ت ايلفهككا تمككدر اكش ككان

يلككرة ي ككم ىككها اككاد ، يتالككت نىككتس ايزلككادة فككم  05  ككس ا ىككها شككن ا رتككاح ايتايلككس فككم ىككنس ا ىككاس 
ايشكايم أن نىكتس ايزلكادة تشلكم  فكم ايىكنس ايثايثكس،  لكث لل كظ ايش اكم% 7ارتفيت إيء % 5ايىنس ايثانلس 

إيء اسنخفاض نىتس إيء ىنس ا ىاس، يهذا شؤشر لنظر إيل  ايشىاهشين تينالس  نها لت ثين اكن أ تكر 
نىككككتس يييا ككككد أشككككيايها ايشىككككتثشرة، يلجككككب ااككككء إدارة ايشنشككككمة ش اييككككس رفكككك  هككككذ  اينىككككتس ياش افظككككس ااككككء 

 .لزلد ايثمس فم ايتياشم ش  هذ  ايشنشمةايشىاهشلن اي ايللن يجاب شىاهشلن جدد إيلها ششا 
يي ن ا شر ايذ  ستد شن ايييدة يايتم لد اال  هي شيايجس زلادة شرديدات ايشتليات يشيرفس أىكتاب 

 .ارتفااها شن ااا إيء آخر  تء س ل ين يها تمثلر ىاتم تايشىتمتم ااء ايشنشمة

 : التحميل المشترك لقائمة التدفقات النقدية* 
يمكككيم فكككم ايت الكككم ايششكككترا يامكككيا ا ايىكككاتمس لمكككيا ايش اكككم ايشكككايم تتلكككان ايكككيزن اينىكككتم  شكككا ىكككتق ا

يينا ر ا نشطس ايتشللالس ياسىتثشارلس يايتشيلالس شن تا شس ايتدفمات اينمدلس ي لفلس تطيرها اتكر ايفتكرات 
يتككدفمات اينمدلككس ايشدريىككس ي لفلككس اني ككاس ايتللككر فككم إ ككداها ااككء شختاككم ا نشككطس، فينككد يجككيد زلككادة تا

ايداخاس تنىتس أ تر شن ايتكدفمات ايخارجكس   كد ا نشكطس لكني س ذيكا ت كافم تكدفق إلجكاتم يهكذا اينشكاط 
يايي س   لل فكم  كام يجكيد انخفكاض شا كيظ تايتكدفمات ايداخاكس اكن ايخارجكس ا شكر ايكذ  لكؤد  إيكء 

 .تدفق ىاتم يانشاط
ينمدلكس انكد إتتكاع ايت الكم ايرأىكم يا فمكم لمكيا ايتا كث يتايييدة إيء ايشثام ايىاتق يما شس ايتدفمات ا

 : تقجرا  ايت الم ايششترا يها  لث تظهر نىب ايت الم ايششترا يما شس ايتدفمات اينمدلس  شا لام
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السنة  السنة الثانية السنة الثالثة
 األولى

 البيان

مقدار  النسبة
 التغير

مقدار  النسبة
 التغير

 األساس

 :لنقدية من األنشطة التشغيميةالتدفقات ا     

 :ايتدفمات اينمدلس ايداخاس 011% 72.625 29% 61.325 24%
 تل  ايىا  85% 65.875 30% 53.025 25%
 ايشمتيضات شن ايزتا ن 05% 6751 08% 7511 21%
 :ايتدفمات اينمدلس ايخارجس 011% 23.695- 20% 20.241- 09%
 ت ايتشللالسايش ريفا 77% 08635- 22% 06.941- 21%
 شدفياات ايشيردلن 23% 5161- 21% 4311- 08%
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيمية 011% 48.931 35% 39.385 28%

 :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 شرا  آست 011% 1 1 08.111- 21%
 تل  أراضم 011% 2511 01% 1 1
صافي التدفقات النقدية من األنشطة  011% 2511 3% 08.111- 

 االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة      

 :التمويمية
 إ دار أىها اادلس جدلدة 011% 1 1 21.111 21%
 تيزليات أرتاح 011% 9111- 31% 7.511- 25%
صافي التدفقات النقدية من األنشطة  011% 9111- 03%- 02.511 08%

 التمويمية
      

 صافي النقدية من جميع األنشطة 011% 42.430 29% 33.884 23%

 
لتا ايتد  تت الم ا نشطس ايتشللالس  لث أننا نجد أن نىتس شتليكات ايىكا  اينمدلكس فكم ىكنس ا ىكاس 

فم ايىنس ايثانلس يايثايثس يهكم نىكتس شرتفيكس % 86شن ايتدفمات اينمدلس ايداخاس يتالت  يايم % 85تشثم 
اح ايشنشمة تايملاا تايتل  اينمد  تنىتس  تلرة ياي  يم ااكء ىكلييس نمدلكس، يتكاينظر إيكء تدم ااء شدى نج

تطكير هكذا ايتنكد فكم ا اكياا ايمادشكس لل كظ ايش اكم ايشكايم أن ايشتليكات اينمدلكس ازدادت فكم ايىكنس ايثانلكس 
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هكذ  اينىكتس تكد ت كين يهم نىتس جلدة ي شكا ذ رنكا ىكتاتام فكم ايت الكم ا فمكم يهكذ  ايما شكس أن % 30تنىتس 
تىكتب ت ىكن جككيدة شنتجكات ايشنشكمة نتلجككس إدخكام اآلست اي دلثكس إيككء خكط اكنتكاج يايتككم تكا شكراؤها فككم 
ىككككنس ا ىككككاس أي تىككككتب ايككككدخيم فككككم أىككككياق جدلككككدة ي ىككككب زتككككا ن جككككدد ششككككا أدى إيككككء ت ىككككن شىككككتيى 

ء هكذا اسنخفكاض ت كذر إذ يلنظكر إيك% 25ايشتليات، يي كن هكذ  ايزلكادة انخفضكت فكم ايىكنس ايثايثكس إيكء 
أن ايشنشمة يا ت افظ ااء ايزلادة فم شىتيى ايشتليكات يستكد شكن دراىكس ا ىكتاب يرا  هكذا اسنخفكاض إن 
 كان تىككتب ىكي  ايت ككرلم أي  ن تيكض ايشنتجككات يككا تيكد شرةيتككس شكن تتككم ايشىكتها لن أي تىككتب زلككادة 

 .يات اينمدلسشرديدات ايشتليات أي أن ايشتليات اآلجاس أ تر شن ايشتل
تشكك م اككاا لل ككظ ايش اككم ايشككايم ايتذتككذب تتطككير هككذا ايتنككد شككن ايتككدفمات اينمدلككس شكك  ايياككا أنكك  فككم 
 ل ايياشلن ارتف  تنىب جلدة ان ىنس ا ىكاس، يتملكت ايشنشكمة ش افظكس ااكء نىكتت  ايشرتفيكس أ تكر شكن 

ايتكدفمات اينمدلكس ايداخاكس  شكن% 05نىتس   كييها ااكء شمتيضكات شكن ايزتكا ن ايتاييكس فكم ىكنس ا ىكاس 
يهكذا شؤشكر جلكد لكدم ااكء  فكا ة اكدارة تت  كلم دلينهكا، يلجكب ااكء ايشنشكمة أن ت كايم ت  كلم أ تككر 

 .نىتس شن دلينها ياشىاهشس فم رف  شىتيى اينمدلس ايشتيفرة يدلها ياىتلليها فم ا يج  ايشناىتس
شكمة تش نكت شكن زلكادة ت  كلاها شكن ايزتكا ن ياند دراىس تطير هذا ايتند لجكد ايش اكم ايشكايم أن ايشن

فككم ايىككنس ايثايثككس،  لككث لككدم ذيككا ااككء شككدى ايتككزاا % 21فككم ايىككنس ايثانلككس ارتفيككت إيككء % 08تنىككتس 
 .شدلنم ايشنشمة تىداد دلينها ي  يم ايشنشمة ااء اينمدلس ايلزشس

فككككاق ااككككء يشككككن خككككلم هككككذ  اينمدلككككس ايتككككم   ككككات االهككككا ايشنشككككمة فككككم ىككككنس ا ىككككاس تاشككككت تاكن
شككن ايتككدفمات اينمدلككس ايخارجككس، يهككم نىككتس شرتفيككس نياككام شككا نىككتس إيككء % 77ش ككريفاتها ايتشككللالس تنىككتس 
يهذا لدم ااء أن ش ارلم ايشنشمة ايلزشس يا  يم ااء تكدفق نمكد  % 23شدفياات ايشيردلن ايتايلس 

ها تمكككدر اكش كككان يرفككك  إلجكككاتم شكككن أنشكككطتها ايتشكككللالس شرتفيكككس يلجكككب ااكككء ايشنشكككمة أن ت كككايم تخفلضككك
 .رت لتها شن جهس يايش افظس ااء ىلييتها شن جهس أخرى

فككم ايىككنس ايثانلككس، يانخفضككت إيككء % 22يي كن ايشككم  ايشل ككظ أن هككذ  ايش ككارلم ارتفيككت تنىككتس 
فم ايىنس ايثايثكس نتلجكس انخفكاض ايزلكادة فكم ايشتليكات اينمدلكس يي كن ايشؤشكر اكلجكاتم أنك  فكم  كل % 21

 .انت نىتس زلادة ش ريفات ايتشللم أتم شن ايزلادة فم ايشتليات اينمدلسايياشلن  
فكم ىكنس % 23تاكضافس إيء أن ايشنشمة تش نت شن ىداد جز  شن اسيتزاشات ايشترتتس االها تنىتس 

% 21ا ىاس نىتس إيء ايتدفمات اينمدلس ايخارجس، ياىتطاات زلكادة هكذ  اينىكتس فكم ايىكنس ايثانلكس تنىكتس 
فككم ايىككنس ايثايثككس نتلجككس انخفككاض ايزلككادة فككم ايتككدفمات اينمدلككس ايداخاككس % 08ت هككذ  ايزلككادة إيككء يانخفضكك

 .انها فم ايىنس ايثانلس
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يي ن ايشنشمة تش م اكاا ت كايم جاهكدة تخفكلض اسيتزاشكات ايشترتتكس االهكا، يهكذا شؤشكر جلكد لنظكر 
 .مة تتيهداتها ياييفا  تايتزاشاتهاإيل  ايدا نين يايشمرضين تاهتشاا يدسيت  ان شدى ايتزاا ايشنش

يتاينتلجككس لل ككظ ايش اككم ايشككايم أن  ككافم ايتككدفق اينمككد  اكلجككاتم شككن ا نشككطس ايتشككللالس يايتككاي  
  .ان ىنس ا ىاس% 35شن ايتدفمات اينمدلس ايداخاس تد ازداد فم ايىنس ايثانلس تنىتس % 56
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 الفصل الثالث
 لمالي باستخدام النسب الماليةالتحميل ا

 
 المبحث األول

 مفيوم النسب المالية وأىميتيا

 مقدمة 
 س إيككء تنككد آخككر، تشككرط أن ل ككين هنككااتنككد شيككلن شككن تنككيد ايمككيا ا ايشايلكك ستمككيا اينىككب ايشايلككس تنىككت

ا ا دا  يذيككا يلىككتفادة شككن تفىككلر هككذ  اييلتككس فككم تملككل ،دسيككس ش ككددة يشفلككدة يايلتككس تككلن هككذلن ايتنككدلن
 ,ااكككء شككك م نىكككتس ش يلكككس أي اكككدد شكككن ايشكككرات  إشكككايلش ن أن ليتكككر اكككن اينىكككتس ايشايلكككس ،شنشكككمةياايشكككايم 

يتيتتككر اينىككب ايشايلككس أ تككر أديات ايت الككم ايشككايم شككهرة ياىككتخداشام انككد ت الككم ايتلانككات ايشايلككس يشنشككمة 
 . 55شا

إس أنك   ،ايت الكم ايرأىكم  شكن أشك امااتتار اينىكب ايشايلكس شك لم  يتايرةا شن أن هناا شن لشلم إيء
فايت الكككم ايرأىكككم لهكككدم إيكككء  ،ايف كككم تلنهشكككا  كككمداتلن شىكككتماتلن ي كككم شنهشكككا يظلفتهشكككا ايخا كككس لفضكككم

فكم  كلن تتشلكز اينىكب ايشايلكس اكن  ،ايهل ام يطرفم ايمكيا ا ايشايلكس بايتيرم ااء ا يزان اينىتلس يايتر ل
 خكككرى تمنهكككا تمكككيا تت يلكككم ا رتكككاا ايشطامكككس يامكككيا ا ايشايلكككس إيكككء ايت الكككم ايرأىكككم يتكككاتم أديات ايت الكككم ا

التككات ذات دسست تىككااد ااككء تشككخلص ا تيككاد ايشايلككس ا ىاىككلس ياشنشككمة شككن ىككلييس يرت لككس يتككدرة 
  .ااء ىداد اسيتزاشات ي فا ة فم ايتشللم

ن  كككان ايكككتيض تكككد شكككت  ايمكككيا ا ايشايلكككس يشككك م خكككاص ياشلزانلكككس اييشيشلكككس ت ككك يرة فيتيةرافلكككس فكككم يا 
س لش ككن تفىككلرها دين تطتلككق  ايشلشككلفككلش ن ايمككيم تمنهككا  ككيرة ةاشضككس  ،ي ظككس زشنلككس ثاتتككس يشنشككمة شككا

 . اينىب ايشايلس شن أهشهاأديات ايت الم ايشايم يايتم تيتتر 
شكن فقنهكا تش كن ( أ  أنها تيطم شدييستها  نىتس ييلس  مرتكاا شطامكس )ينظرام يطتليس اينىب ايشايلس 

يشمارنككات تككلن . 56إجككرا  ايشمارنككات تككلن ايشنشككات ايتككم تنتشككم ي ككنااس يا ككدة يي نهككا ذات  جككيا شختافككس
  .ادة ىنيات ىاتمس يشنشمة يا دة

                                           
 . ا2111، 92طارق اتد اييايا  شاد، ايت الم ايفنم يا ىاىم يأليراق ايشايلس،  الس ايتجارة، جاشيس الن ششس، ص, ك د 55

 Koning, Jozef-Roodhooft. Filip: Financial Ratio cross Section Dynamics, Journal of Business Finance and Accounting , 24ك  56

(9) &(10), October, 2000, PPl 331. 
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ايشايلككس ايجككديى ايشرجككية شنهككا فككم اشالككس تملككلا ا دا  ستككد شككن شمارنتهككا تاينىككب  يي ككم ت مككق اينىككب
ايشثايلككس أي  سيايتككم ةايتككام شككا ت ككين نىككب اي ككناا ،Standard Ratiosايشيلارلككس أي اينىككب ايشرجيلككس 

نىب ايشنشات ايتم تيشم فم اي نااس ذاتها أي تد ت ين نىب ايشنشمة ذاتها ايشيديكس يت كتل نىكتام شثايلكس 
ايتكككا ثلن خا كككتلن  تيكككضيل كككدد  ،هكككايذيكككا تيكككد ت للكككد أثكككر ايظكككريم ايطار كككس يةلكككر اييادلكككس ايشكككؤثرة اال

 : 57اند اختلار اينىب ايتم ىلتا اىتخداشها فم ايت الم ايشايم يهشاأىاىلتلن ستد شن تيفرهشا 
يذيكا يلىكتفادة شنهكا فكم اتخكاذ اكجكرا ات  ،ك أن تشاا اينىتس ايمدرة ايتنتؤلكس تا  كداث ايشىكتمتالس 0

  .اييتا لس فم  ام ا تشام يجيد خطر شىتمتام لهدد  لاة ايشنشمة
تككر  شلككس شش نككس شككن ايشيايشككات ت لككث لككتا اسىتياضككس ك اختلككار اينىككب ايمككادرة ااككء اختككزام أ  2

  .تاينىتس ايشختارة ان ادد شن اينىب
 ن ايمكا ا ااكء ايت الكم ايشكايم  ،يستد أن لتا ايتر لز فم اختلار اينىب ااء خا كلس ايمكدرة ايتنتؤلكس

م ايشنشككمة إيككء ايتنتكؤ تشكا ىككل ين االك   كا أ كلم  ايكذ  لمككيا شكن أجاك  تايت الككم لهكدم ايلكرضيتكاختلم 
يتككد ىككااد ااككء ت ملككق هككذا ايهككدم تطككير ا ديات  ،تراراتكك  اي ايلككس اتخككاذفككم ايشىككتمتم  ككم لككتش ن شككن 

ت لث لش ن شكن خليهكا دراىكس تطكير ىكايا  ،ياىتخداشها  دلثام فم ايت الم ايشايميا ىايلب اك  ا لس 
ألضكام إن اختلكار اينىكب ايتكم  .ىتملم اينىب ايشايلس فم فترة زشنلس ىاتمس يشن ثا ايتنتؤ تشا ىت ين اال  ش

تختكزم أ تككر تكدر شش ككن شككن ايشيايشكات لشككا لتككلل اسىتياضكس تهككا اككن اكدد شككن اينىككب لىكاها فككم تككيفلر 
إيء ايتر لز ااء ا تيكاد ا  ثكر  تاكضافس ،اييتت يايجهد اياذلن تد تىتلرتهشا اشالس ت الم جشل  اينىب

  فككم اككدد  تلككر شككن اينىككب ششككا تككد ليطككم نتككا و شتضككارتس أهشلككس تاينىككتس ياش اككم دين أن لتشككتت ذهنكك
اشالكس ايت الكم أ   أجاك يتايتم لد فقن اختلار اينىكب لخضك  تشك م ر لىكم يالكرض ايكذ  تكتا شكن  ،أ لانام 

  .تاختلم ايما ا ااء اشالس ايت الم ىيا   ان شىتثشرام أا شمرضام أا إدارة أا ةلرها
شجشياكككات اينىكككب ايشايلكككس ايتكككم تمكككلس ا تيكككاد ايشايلكككس  يىكككلتا فكككم هكككذا ايشت كككث ايتيكككرض إيكككء أهكككا

شك  ايتر لكز ااكء اينىكب ا  ثكر ( ىكلييس ك رت لكس ك ايمكدرة ااكء ىكداد اسيتزاشكات  فكا ة )ايشختافكس ياشنشكمة 
ايتيكككرم ااكككء اينىكككب ذات  يذيكككا تهكككدم ،شكككهرة يت كككرارا فكككم ا دتلكككات ايىكككاتمس ايتكككم تهكككتا تهكككذا ايشيضكككيع

  .أي فشم ايشنشات تقفلسايتنتؤ  يا  ثر ارتتاطام تهدمايدسست ا  ثر أهشلس 
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 : أىمية التحميل المالي لمنسب
يشيرفس يايلتس تكلن شضكاشلنها يشكدييست ا رتكاا  ،ليتتر ت الم ايميا ا ايشايلس أداة يتفىلر هذ  ايميا ا

لكككلا تلشكككس ايشنشكككمة يتم يلكككيفر ايت الكككم ايشكككايم شيايشكككات تىكككااد فكككم تمكككدلر ،ياييلتكككات تلنهكككا ،ايكككياردة فلهكككا
يلىكااد ايت الكم ايشكايم فكم تملكلا أدا  اكدارات  ،شر زها ايشكايم يشكدى فيايلكس أنشكطتها ايشختافكس ي فا تهكا

يل ككدد شككدى  فا تهككا فككم اي  ككيم ااككء اا ككد شل ككا ااككء ا شككيام ايشتا ككس يككدلها،  ،ايشختافككس فككم ايشنشككمة
 ،رارات استت ادلس ي ثلر شن شىتخدشم ايمكيا ا ايشايلكسيت شن أهشلت  اي ترى فم  ين  لىاها فم ترشلد ايم

يشككن ايشياككيا أن اي  ككيم  ،فهككذ  ايمككرارات تيتشككد تشكك م أي تككاخر ااككء ايتلانككات ايككياردة فككم ايمككيا ا ايشايلككس
 .58هذا ايمرار رشلدلىااد فم تااء شيايشات شل شس تتم اتخاذ ترار شيلن 

 

 : أواًل ا مفيوم النسب المحاسبية 
ت الم ايشايم تياىطس اينىب شن اييىا م ايشهشس يا ىاىلس فكم دراىكس رت لكس ايشنشكمة يتلكان ليتتر اي

يياي كيم إيكء تيرلكم شناىكب . ايشر ز ايشايم يها فم ضي  شا جا  شن أرتاا يتلانات فم تيا شهكا ايشايلكس
لس يذيكا يانىب ايش اىتلس ستد شن ارض تيض ايتيارلم ايتم شن شمنها تيضلل شفهيا اينىب ايش اىكت

 : ااء اين ي ايتايم
تيككرم اينىككب ايش اىككتلس تمنهككا التككس تككلن شتللككرلن أ ككدهشا لشثككم ايتىككط ياآلخككر : ايتيرلككم ا يم 

 . 59ااء ش تيلات ايميا ا ايشايلس يايتمارلر ايش اىتلس ا خرى لشثم ايشماا تىتخدا فم إضفا  دسست 
تككات ايتككم تنشككم تككلن ا رتككاا ايككياردة فككم تا شككس تيككرم اينىككب ايش اىككتلس تمنهككا اييل: ايتيرلككم ايثككانم 

أي تلن تاا ا رتاا يأرتاا تكيا ا أخكرى  لكث تيضكل جيانكب ايمكية يايضكيم  ،شايلس شيلنس يتيضها ايتيض
 .60فم أدا  ايشنشمة

تيتتككر اينىككتس ايش اىككتلس تمنهككا شككن اييىككا م ايشهشككس يا ىاىككلس فككم دراىككس ايشر ككز : ايتيرلككم ايثايككث 
 .61ايشايلس اتيا شهفم ضي  شا جا  شن أرتاا يتلانات فم  ايشايم ياششريع

هككم التككس تككلن تنككدلن أي أ ثككر شككن تنككيد ايمككيا ا ايشايلككس ياي ككيم إيككء دسيككس ذات : ايتيرلككم ايراتكك  
 . 62شينء
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يلكككرى ايتا ككككث أن ايتيرلكككم ا يم لتطككككرق إيكككء ايشينككككء ايرلاضكككم يانىككككتس يي كككن أيضككككل أن يانىككككب 
انم  اشاككس لىترشككد تهككا ايش اككم ايشككايم إذ أنهككا تامككم ايضككي  ااككء ايجيانككب ايش اىككتلس دسست شيلنككس يشيكك

 . ايشتيددة  اشام ايشنشمة
شار إيكء أن اينىكب ايش اىكتلس تتكلن جيانكب ايمكية م ايثانم ايذ  أيهذ  ايف رة ألضام يردت فم ايتيرل

م شيايجتهكا ي ة  لكث ت كاش ان ايضيم فم أدا  ايشنشكم يتتلن ،يدى ايشنشمة يتايتايم تر ز االها تاىتشرار
  .تدر اكش ان يتجنتها تيد شيرفس أىتاتها

أشكككا ايتيرلكككم ايثايكككث فمكككد أيضكككل أن يانىكككب ايش اىكككتلس ديرام هاشكككام فكككم تلكككان ايشر كككز ايشكككايم ياشنشكككمة 
 لككث لككتا ايككرتط تككلن هككذ  ا رتككاا تنىككب ش اىككتلس تككؤد  إيككء  ،ايشايلككس تيا شهككا ىككب ا رتككاا ايككياردة فككم 

  .يس شيلنسشؤشرات ذات دس
تاكضككافس إيككء أن ايتيرلككم ايراتكك  تطككرق ألضككام إيككء ايشينككء ايرلاضككم يانىككب ايش اىككتلس  لككث تتككلن 

يشككن خككلم هككذ  اييلتككس لككتا ايي ككيم إيككء دسيككس  ،أنهككا التككس تككلن شتللككرلن لشككثلن تنككيد ايمككيا ا ايشايلككس
 . س ايشنشمةل اىتدسم يشيرفس ت افس أنشطلشيلنس أ  أنها تيفر ياش ام ايشايم شفات

يلكككرى ايتا ككككث أن ايتيرلكككم ا نىككككب يانىكككب ايش اىككككتلس هككككي ايتيرلكككم ايككككذ  لشكككلر إيككككء أن اينىككككب 
تا شككس ايشر ككز ايشككايم ك )ايش اىككتلس هككم التككس هاشككس يذات دسيككس تككرتط تككلن تنككيد ايمككيا ا ايشايلككس ياشنشككمة 

 ا تيضككها تككتيض ي ككيسم إيككء ي ككم تا شككس ااككء  ككدة أي تككلن ايمككيا( تا شككس ايككدخم ك تا شككس ايتككدفمات اينمدلككس
  .شؤشرات لىتدم تها ايش ام ايشايم  يم اييض  اي ايم ياشنشمة يشا ىتؤيم إيل  تايشىتمتم

ش  ضريرة اسنتتكا  إيكء أن نىكتس أ  تنكد شكن ايما شكس ايشايلكس إيكء تنكد آخكر لجكب أن تيتكر اكن دسيكس 
 .يارتتاط تلنهشا

 : رة عمى النسب المحاسبية ثالعوامل المؤ ك 
ن ايش اككم لجككب أن ل ككين تككادرام افكك ،اتتككار اينىككب شثككم أديات ايت الككم ا خككرى ذات تيجكك  شىككتمتامتا

ايش تشكم فكم  ي جشهكاشك  شك اها  يتكتل اااء تىيلس يضتط ا شير ايشت كاس أي ايشيجكيدة فكم التكس شكا 
اكء ذيكا فكقن يا ،اييياشم ايشؤثرة ااء تاا اينىب فم ايشىتمتم يءإ شا لجب ألضام أن لتيرم  ،ايشىتمتم

يهكككي شكككا لشثكككم أ كككيب جانكككب فكككم ت الكككم  ،جكككديى اينىكككب ايش اىكككتلس تيتشكككد ااكككء تفىكككلرها تكككذ ا  يشهكككارة
 .63اينىب
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 : ومن العوامل التي تتأثر بيا النسب
ليجككد اي ثلككر شككن ايظككريم ايشتيامككس تاييشككم تككؤثر ااككء ا رتككاح شثككم : ك ظككريم اييشككم ايياشككس  0

شثككم )فيجككيد اينماتككات فككم ايشككر ات ايتككم تيشككم فككم شجككام ايتيككدلن  ،لككساييشايككس ايشككاهرة أي اينماتككات اييشاي
اي اجكس  كذيا  ،لش ن أن لكؤثر ااكء ا رتكاح شكن خكلم اكضكراتات أي اييمكيد ايش افكس( اشام شناجا ايف ا

ا شكر ايكذ  . شتلياتهكا يأرتا هكااشايس شتخ  س تد لؤد  ايء زلادة جيدة ايشنتجات يتايتايم ارتفكاع  إيء
 اككم ايشككايم ف ككرة شفلككدة اككن يضكك  ايشنشككمة ايشىككتمتام شككن خككلم شككا تي ىكك  اينىككب ايخا ككس ليطككم ايش

  .تمرتاح ايشنشمة
تااتتككار أن ايا ككد ايمطككاع فككم ألككس فتككرة زشنلككس تختاككم : مطككاع ايككذ  تيشككم فلكك  ايشنشككمة يك يضكك  ا 2

 ،تثشارات ايشىكتهدفستشمدار  تلر ششا لينم أن ت الم ظريم ايمطاع لش ن أن ل ين شفلدام فم اشالس اسىك
فهكذا ايت الكم لىكااد فكم  ،داخكم ايمطكاع اييا كد تتفكايت ألضكام تاكضافس إيء أن شيكدست ايييا كد ياشنشكات 

 . اختلار فرص جلدة يييا د ا ىها ايشرتفيس تشخاطر شيمييس
 : ك ايىلاىات اكدارلس يايش اىتلس ايشتتيس فم ايشنشمة  3

ىتلس ااكء يجك  ايت دلكد إيكء شمارنكات ةلكر شيضكيالس فكم  ايكس تؤد  هذ  ايىلاىات اكدارلس يايش ا
يككذيا لجككب ااككء ايش اككم ايشككايم أن لتم ككد ديشككام شككن أن  .يش اىككتلس ايشتتيككساتلككاا ايشنشككمة تتلللككر ايىلاىككس 

 ىكب طرلمككس ) فكاختلم ىلاىكس تملككلا ايشخكزين ايىكايم  ،ا رتكاا ايشىكتخدشس فكم  ىكاب اينىككب  كاي س
( أي طرلمس ايشتيىكط ايشكرجل( LIFO)إيء طرلمس اييارد أخلرام  ادر أيسم ( FIFO) اييارد أيسم  ادر أيسم 

يذيا لجب أن لتم د ايش ام ايشايم شن أن ايشنشمة تتتك  نفكس ايطرلمكس شكن  ،ر ااء ت افس ايشتلياتليها تمث
هككذا شكك   ،اككاا آلخككر أي أنكك  فككم  ايككس تللككر ايطرلمككس ايشتتيككس ستككد يهككا شككن اكف ككاح اككن أثككر هككذا ايتلللككر

 . ايياا أن جشل  ايطرق تتفق ش  ايشتادئ ايش اىتلس ايشتيارم االها

  :  أنواع النسب المحاسبية     
ليجد اييدلد شن ايتمىلشات ايشختافس  نياع اينىب ايش اىكتلس يي نهكا جشليهكا تكؤد  إيكء هكدم يا كد 

 . يي ن تختام تطرلمس ارضها
يش اىككتلس شككن  لككث  ككاتها تش ككادر ايشيايشككات  لككث ذهككب ايككتيض إيككء أنكك  لش ككن تتيلككب اينىككب ا

 : 64إيء شالام

                                           
 .52ك إىشاالم إىشاالم يآخرين، ص 64
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يليتككر انهككا تاينىككب ايرأىككشايلس تااتتارهككا تتياككق تاييلتككات تككلن : ك نىككب تا شككس ايشر ككز ايشككايم  0
  .انا ر تا شس ايشر ز ايشايم

يتىكككشء اينىكككب ايتشكككللالس إذ تظهكككر اييلتكككات تكككلن انا كككر اينشكككاط : نىكككب تا شكككس ايكككدخم  ك  2
 . يتىتخرج شن ايتلانات ايتم تظهر تما شس نتا و ا اشام ،لس شن إلرادات يت افس هذ  اكلراداتاساتلاد
يهكم ايتكم تيتدكر اكن التكات تكلن تنكيد تا شكس ايكدخم يأخكرى تما شكس ايشر كز : ك اينىكب ايشختاطكس  3
 . ايشايم

ت ككدد اييلتككات تككلن  يلككرى ايتا ككث أن ايتمىككلا ايىككاتق لككيفر اككددام  تلككرام شككن اينىككب ايش اىككتلس ايتككم
ف كككم ش كككادر ايشيايشككات ايىكككاتمس هككم ش كككادر شنشككيرة ششكككا لىكككهم  ،تنككيد ايمكككيا ا ايشايلككس تيضكككها تككتيض

يي كن ايتمىكلا ايىكاتق تجاهكم تشاشكام تا شكس ايتكدفمات اينمدلكس  .اشالس اىتخراج اينىب ايشتيامكس تهكا يتفىكلرها
  .ياينىب ايشتيامس تها أي ش  ايميا ا ايشايلس ا خرى

 : ام ايذ  تشتق شن  فم ف تلن هشاجلنشا نجد أن  لش ن ت نلم اينىب  ىب ايشت
تلشكس تنكد شيكلن شكن تنكيد ايمكيا ا ايشايلكس  للراندشا تشثم اينىب  ر س أي اتجا  ت: ك نىب اتجاهلس  0

 . ااء شدار فترة زشنلس شيلنس
ر شكن تنكيد ايما شكس ايشايلكس يهم اينىب ايتم تشثكم اييلتكس تكلن تلشكس تنكدلن أي أ ثك: ك نىب هل الس  2

يلش كن اشكتماتها إشكا شكن تلانكات تا شكس ايشر كز  ،فم ي ظس زشنلس شيلنكس يااكء شكدار نفكس ايفتكرة ايش اىكتلس
 . ايشايم أي تا شس ايدخم أي تا شس ايتدفمات اينمدلس أي شن خلم تلانات ادة تيا ا شيام 

يم ايكككذ  تىكككا اينىكككب  ىكككب ايما شكككس يلكككرى ايتا كككث أن ايتمىكككلا ايىكككاتق س لختاكككم اكككن ايتمىكككلا ا 
ااككء ذيككا أنكك  ااتتككر ايت الككم ايرأىككم يا فمككم  يي نكك  أضككام ،ايشىككتخرجس شنهككا شكك  إش انلككس ايككرتط تلنهككا

فم  لن أنها تيتتر إ دى أديات ايت الكم ايشكايم جنتكام إيكء جنكب شك  أداة اينىكب  أنيااام يانىب ايش اىتلس
  .ايش اىتلس

 :  65 لث شجاست تمللا أدا  ايشنشمة إيء اينىب ايتايلس  شا أن  لش ن تمىلا اينىب شن
  .ك نىب ايرت لس 0
  .ك نىب ايىلييس 2
  .(شيدست ايديران)ك نىب اينشاط  3
  .ك نىب اكنتاج 4
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 .ك نىب اييشايس 5
 .ك نىب تمللا دير ايشجتش  فم خدشس ايشجتش  6

لككككس اي  كككككيم ااككككء تيكككككض يلككككرى ايتا كككككث أن ايتمىككككلا ايىكككككاتق لياجكككك  تيكككككض اي ككككييتات شكككككن نا 
ايشيايشات ايهاشس يتطتلمها شثم نىب اييشايس ينىب دير ايشجتش   لث لتطاب شيايشات س ت ين شتكيفرة 
تككايميا ا ايشايلكككس ايشنشكككيرة ياشنشكككمة شثكككم إجشكككايم اكككدد اييكككاشالن أي اكككدد اييكككاشالن ايكككذلن تكككيفر يهكككا ايشنشكككمة 

شدى شىاهشس ايشنشكمة فكم  كم ششكا م اييكاشالن  ايتم لش ن شن خليها تلاس( ايى ن )تيض ايشزالا شثم 
 . يشن نا لس أخرى هناا تيض اينىب ايشختاطس ايتم لش ن أن تخدا أ ثر شن شجام ،شن نا لس

 ،يي ن لتمء هذا ايتمىلا أفضم شن ىاتم   ين  لتياق تاينىتس ايشرتتطس تشجكام ايتملكلا ايشكراد ياشنشكمة
تملكلا رت لكس ايشنشكمة شك  ا خكذ تيكلن اساتتكار اينىكب ايشتياكق يذيا ىيم لتا اساتشاد ااء هذا ايتمىكلا ي

شنها تش م شتاشر تايرت لس ياينىكب ايشتياكق شنهكا تشك م ةلكر شتاشكر تايرت لكس تاكضكافس إيكء تلكان أهشلكس 
 .  م نىتس ااء  دة

 : أىمية النسب المحاسبية 
ايش اككم ايشككايم  ككيم  هككاتيلىككت اينىككب ايش اىككتلس هككدفام ت ككد ذاتهككا تككم هككم شؤشككرات  شلككس لىترشككد 

أهشلتها شن  ينهكا أ ثكر تكدرة شكن ايمكلا ايشطامكس فكم ايتيتلكر اكن  تنت  لث  ،ا اشام ايشختافس فم ايشنشمة
ش انلككس اىككتخداشها فككم ايتنتككؤ تككتيض ايظككياهر ايشىككتمتالس يتايتككايم لش ككن   ملمككس أيضككاع ايشنشككمة اي ايلككس يا 

 : شن خليها ايي يم إيء ا هدام ايتايلس 
ايمككدرة ايتنتؤلككس ت لككث لش ككن اىككتخداا تلشككس اينىككتس  شؤشككر شىككتق ااككء ا تشككام شككرير ايشنشككمة ك  0

 لكث أن ايتطكير ايياشكم ايشيا كر  ،تم داث شيلنس شىتمتلم ت يرة تىتيجب اتخاذ إجرا ات يتا لس شيلنكس
س ايتنتكؤ فم شجام اىتخداا اينىب ايش اىتلس لتشثم فم ضريرة انتما  ادد شن اينىب ايتكم تتشلكز تخا كل

 . تايشىتمتم
ك ايي كيم إيكء شؤشكرات  كيم درجكس نشكي ايشنشكمة شكن خكلم اي شكم اكن نمكاط ايمكية يهكا يشكيطن  2

ايضيم فلها  لث تملس اينىب ايش اىتلس اييلتات تلن أرتاا ايميا ا ايشايلكس يتللكرات هكذ  اييلتكات شكن 
  .اىنس إيء أخرى ششا لىااد ااء شيرفس شدى تطير ايشنشمة أي تراجيه

ك لككتا اىككتخداا ت الككم اينىككب يا  ككيم ااككء تفهككا  اشككم اككن شختاككم جيانككب ايشنشككمة ايشتيامككس  3
 لكككث أن ايرت لكككس تشكككلر إيكككء تكككدرة ايشنشكككمة ااكككء تييلكككد  ،ترت لتهكككا يىكككلييتها يفيايلكككس إدارة ا  كككيم فلهكككا

شاتهككا ت ككلرة يطيلاككس يتشككلر ايىككلييس إيككء تكدرة ايشنشككمة ااككء تاتلكس ايتزا ،ايا ككد ايشىكاهشلنا رتكاح يارتفككاع 
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تلنشا تشلر فيايلكس إدارة ا  كيم إيكء تكدرة إدارة ايشنشكمة فكم اىكتخداا أ كييها ت كيرة فيايكس يذيكا  ،ا جم
 . كنتاج اا د شناىب كدارة ايشنشمة يشىاهشلها

ك إن ايميا ا ايشايلس ياشنشكمة تيطكم أرتاشكام ش كددة ايشيكانم س لش كن اساتشكاد االهكا فكم تمكدلر تلشكس  4
يذيا فقن اينىب ايش اىتلس تيفر ايشيايشات ايلزشس يرىا ايىلاىات ياتخاذ ايمكرارات تشك م  ،يشنشمة   ما

  .ىالا شن خلم تفىلر شؤشرات هذ  اينىب ياني اىها ااء يات  ايشنشمة
ك تىااد فم اشالس ايرتاتس ااء أنشكطس ايشنشكمة اكن طرلكق تملكلا أدا  شختاكم اكدارات شكن خكلم  5

ايشايلكس يشمارنتهكا شك  نىكب ايشنشكمة فكم ايىكنيات ايىكاتمس  تيا شهكاينىب ايش اىتلس ايشختافكس شكن اىتخراج ا
 . أي نىب ايمطاع ايذ  تيشم فل  إن أش ن ذيا

يشككن هنككا لككرى ايتا ككث أن اينىككب ايش اىككتلس هككم أداة هاشككس شككن أديات ايت الككم ايشككايم شككن خككلم 
يش اييس تيت  شكا  ،نشمة يشر زها ايشايم فم اييض  اي ايمىيلها يت ملق أهداف  ايشنشيدة يتلان رت لس ايش

 لكككث لش كككن تفىكككلر اينىكككب  ،ىكككت ين االككك  فكككم ايشىكككتمتم تيكككد أن لكككتا تفىكككلرها تينالكككس ي كككرص شكككدلدلن
ايش اىتلس شن خلم اىتخداشها سىتيراض استجا  ايياا تلن ايفترات ايشايلس يكنفس ايشنشكمة أي اىكتخداشها 

نىب ايشيلارلس ايتم تد ت ين شيجيدة يامطاع ايكذ  تيشكم فلك  ايشنشكمة أي يشمارنكس يشمارنس ايشنشمة تتيض اي
 . ايشنشمة ش  ايشنشات ا خرى ايياشاس فم نفس ايمطاع
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 المبحث الثاني
 نسب السيولة ومدلوالتيا

 
تككدرتها ااككء ايملككاا تنشككاطاتها ااككء أىككاس لككيشم دين شياجهككس : تيككرم ايىككلييس فككم شنشككمة شككا تمنهككا 

يتذيا فقن ايىلييس تيتر ان تدرة ايشنشمة ااء ىداد ايتزاشاتها فم ا جم ايم كلر انكد  .ت ايشايلسايضا ما
يشككن ت يلككم  ،يتمككيا ايشنشككمة تىككداد هككذ  اسيتزاشككات شككن  ككم شككن اينمدلككس ايشتا ككس يهككا شككن جهككس .اىككت ماتها

 . شيجيداتها ةلر ايىا اس يتخا س ايشتداييس إيء نمدلس
فىككلييس  ،شفهككيشم ىككلييس ايشنشككمة يىككلييس ايشيجككيدات أي ىككلييس ا  ككيمييككذيا لجككب ايتشللككز تككلن 

 .ا  م  شا هم شيريفس تينكم ايىكراس ايتكم لكتا فلهكا ت يلكم هكذا ا  كم إيكء نمدلكس تكدين ت ملكق خىكارة
يت ين ىلييس ايشنشمة جلدة اندشا ت ين تادرة ااء ىداد اسيتزاشات ت لرة ا جم شن خكلم شكا هكي شتكاح 

س يشكككن خكككلم اكدارة ايتشكككللالس ياشيجكككيدات ايشتداييكككس دين أن تضكككطر إيكككء تلككك  شيجيداتهكككا يهكككا شكككن نمدلككك
 .66ا خرى
 : ا صافي رأس المال العامل  0

 افم رأس ايشام ايياشم ايفرق تلن ايشيجيدات ايشتداييس يايشطايلكب ايشتداييكس، ييجكيد  كافم  لشثم
شن خكلم شيجيداتهكا داد شطايلتها ايشتداييس رأس شام ااشم شيجب ليتتر تشثاتس هاشش أشان لش ن شن ى

أزشكككات شايلكككس تكككد ت كككدث تىكككتب اسخكككتلم فكككم ىكككراس ايكككديران تكككلن  كككم شكككن ايشتداييكككس دين ايتيكككرض إيكككء 
فم  لن أن يجيد  افم رأس شام ااشكم ىكايب ليكلن أن ااكء ايشنشكمة  .ايشيجيدات يايشطايلب ايشتداييس

ن يكا تفاكل  ،ايشيجيدات ايثاتتكس أي رهنهكا يا  كيم ااكء نمدلكسأن تاجم يىداد شطايلتها ايشتداييس إيء تل   يا 
 .67فم ذيا فىل ين ش لرها اكفلس يايت فلس يتىدلد  ميق ايدا نلن

فشكككن ايشيكككريم أن تىكككدلد ايشطايلكككب ايشتداييكككس اكككن طرلكككق تلككك  ايشيجكككيدات ايثاتتكككس أي رهنهكككا ليتتكككر 
يهككم تشثككم  ،ششييككس تش ككادر أشككيام طيلاككس ا جككم فككايشيجيدات ايثاتتككس ،إخككلسم تايميااككد ايشايلككس ا ىاىككلس

يتايتايم فقن تليها أي رهنها ليتتر ايخطية ا ييء فكم فشكم ايتكيازن ايشكايم  ،ضشانام    اب هذا ايتشيلم
  .يتهدلد  لاة ايشنشمة

يهكذا شكا  ،رأس شكام ااشكم شيجكب ةلكر  افلكام  مإس أن  تد ل ين فم تيض اي است  تء تيافر  كاف
 لككث أن هنككاا اي ثلكككر شككن ايشنشككات ايتكككم أاانككت إفلىككها تكككايرةا شككن تكككيافر  ،اس تشانلكككسارب أثتتتكك  ايتجكك

                                           
 . 034ك ا  يم ايش اىتلس ايدييلس، ترجشس يتيرلب ىاتا يشر اها، دار ايياا ياشلللن، تلريت، ص 66

 .Financial Accounting Fundamentals, CIMA BPP London, 1997, p318ك  67
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تيككد أن فشككات فكم ىككداد ايتزاشاتهككا، يليككيد ذيككا ي ككين ايجككز  ا  تككر   كافم رأس شككام ااشككم شيجككب يككدلها
 . 68شن  لشثم شخزينام  يب ايت يم إيء نمدلس

 ( : النسب الجارية)  ولا نسب التدا 0
إس أنها تشتاز ان  ت ينها نىكتس  ،اينىتس ذات ايدسيس ايتم لمدشها  افم رأس ايشام ايياشمتمدا هذ  

يخا ككس انكككد ايشمارنككس تكككلن اككدد شكككن  ،ش يلككس يتايتككايم فهكككم أ ثككر دسيكككس شككن ايملشكككس ايشطامككس ايتككم لمكككدشها
  .ايىنيات أي ادد شن ايشنشات

أن تشاكككككا ضكككككشانام شضكككككاافام يىكككككداد  أ  أن ايشنشكككككمة لجكككككب ،0:  2إن نىكككككتس ايتكككككدايم ايشثايلكككككس هكككككم 
 .69شطايلتها ايشتداييس شن شيجيداتها ايشتداييس

نىككتس ايتككدايم فككم ايت الككم ف ككص انا ككر ايشيجككيدات ايشتداييككس يدراىككس  اىككتخدااهككذا يلفضككم انككد 
إيكء ايشجشكيع تاىكتخداا ايت الكم ايرأىكم يذيكا  ن نىكتس ايتكدايم  نىكت  م شنهكا تشك م إفكراد  اكن طرلكق 

 لن أن ايشيجكيدات ايشتداييكس تكد ت كي  انا كر تطل كس ايت كيم إيكء نمدلكس شثكم فم ظاهرلام جلدة تد ت ين 
 : 70شخزين را د أي دلين شش يا تت  لاها أشا أها اييليب ايتم تيج  إيء نىتس ايتدايم فهم

) ك أنهككا ارضككس ياتلاككب شككن تتككم اكدارة يل ككين ذيككا إشككا اككن طرلككق استتككراض فككم نهالككس اييككاا  0
يت ىككلن  ككيرة هككذ  اينىككتس تزلككادة ر ككلد اينمدلككس يشككن ثككا تىككدلد ايمككرض فككم تدالككس ( طيلككم ا جككم تككرض 

ايشخككزين شككن ايككيارد أخلككرام  ككادر أيسم إيككء  لااييككاا ايجدلككد، أي أن ل ككين ذيككا اككن طرلككق تلللككر طككرق تملكك
  .يشخزيناييارد أيسم  ادر أيسم فم  ام  ين ا ىيار فم  ايس ارتفاع يتايتايم ت ىلن تلشس ا

ك إن هككذ  اينىككتس تيتككر اككن ايىككلييس ايشاضككلس ياشنشككمة فككم ايككديرة ايتشككللالس ايشاضككلس ييككلس اككن  2
  . شا أنها س تمخذ تيلن اساتتار شيدم ايتدفق اينمد  ،ىلييس ايشنشمة فم ايشىتمتم

يكء نمدلكس تمكيا هكذ  اينىكتس تنىكب ايشيجكيدات ايشتداييكس ىكرليس ايت كيم إ: ك نىتس ايىكلييس ايىكرليس  3
ت لكككث لكككتا اىكككتتياد أتكككم انا كككر ايشيجكككيدات ايشتداييكككس ىكككراس فكككم ايت كككيم إيكككء  سايشتداييكككإيكككء ايشطايلكككب 

 شككا لىككتتيد ايش ككريفات ايشدفياككس شمككدشام ااككء ااتتككار أنهككا شككن ايتنككيد ذات  ،يهككم اككادة ايشخككزين ،نمدلككس
  .ها إيء نمدلسايطتليس ايخا س ايتم س تىتخدا فم تلطلس ايدلين يلش ن تليها أي ت يلا

د شكن ششكا م انكد ايت الكم يايتكم تنشكم شكن نكتن ايتلاكب ااكء شكا تكد لىكتت  هكذا ايلتا تاىتتياد ايشخكزي 
يتيتتككر هككذ  اينىككتس أ ثككر شيضككيالس شككن نىككتس ايتككدايم، يلش ككن  ،شخككزين آخككر ايشككدة تملككلااخككتلم طككرق 

                                           
 . 3ايشتمدشس، شطتيس است اد، اشان، ص ك  ىلن ايماضم، ايش اىتس 68

دارة ا شيام، شرج  ىاتق، ص. ك د 69  . 76اام أتي ايفتيح فضايس، ايت الم ايشايم يا 

 . 65-64ك ش شيد اتد اي الا ايخللاس، ايت الم ايشايم تاىتخداا ايتلانات ايش اىتلس، ص 70
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زلككس اينمدلككس يايت الككم ايرأىككم ايتي ككم شككن خليهككا إيككء نتككا و جلككدة يخا ككس ترتطهككا شكك  ت الككم نىككتس ايجاه
 . يش ينات ايشيجيدات ايشتداييس

 : ك نىتس ايجاهزلس اينمدلس  4
 

 اىتثشارات فم أيراق شايلس ىرليس ايت يم ينمدلس+ نمدلس جاهزة 
 شطايلب شتداييس

 
يهكا شكن  حيهم نىتس هاشس تختتر تدرة ايشنشمة ااكء تىكدلد شطايلتهكا ايشتداييكس شكن خكلم شكا هكي شتكا

 . يشت  نمدلس تتم أن تاجم إيء ت يلم شيجيداتها ا خرى إيء نمدلس نمدلس
 : ك شيلار ايفا م ايزشنم ايدفاام ا ىاىم 5

تمنكك  ايفتككرة ايزشنلككس ايتككم تىككتطل  فلهككا ايشنشككمة أن تيا ككم ليككردم ايفا ككم ايزشنككم ايككدفاام ا ىاىككم 
يذيككا شككن  ،يتزاشاتهككا ت ككلرة ا جككمنشككاطها يدفكك   ككم شككن ش ككارلم اييشالككات ايجارلككس اينمدلككس ايشتيتيككس يا

خككككلم شككككا هككككي شتككككاح يهككككا شككككن شيجككككيدات ىككككا اس دين أن تاجككككم إيككككء شككككيارد أخككككرى شثككككم اكلككككرادات شككككن 
 . 71ايشتليات

 : يت ين  للس ايشيلار 

                                                           365×  (  ايشيجيدات ايدفاالس اكجشايلس) إجشايم ايشيجيدات ايىا اس     ( =ليا)اام ايفا م ايزشنم ايدف
 متوسط المطاليب المتداولة+ مصروفات التشغيل النقدية اليومية المتوقعة    

 
يلكككتا ا تىكككاب ايشيجكككيدات ايدفاالكككس تاىكككتتياد  كككم شكككن ايشخكككزين يايكككدلين ايششككك يا تت  كككلاها شكككن 

  .ايشيجيدات ايشتداييس
فككم نشككاطها ة اككن تككدرة ايشنشككمة ااككء اي ككشيد ياسىككتشرار يتككايرةا شككن أن هككذا ايشيلككار ليطككم ف ككر 

إس أنك  لش كن  ،ايتشللام انطلتام ششا هي شتاح يها شن شيجيدات ىا اس دين اياجي  إيء إلكرادات ايشتليكات
يهككذا أشككر  .تطككيلر  ككللس هككذا ايشيلككار س تىككاب ايفا ككم ايككدفاام تككافتراض ت ملككق إلككراد شككن ايشتليككات

ياالك   ،نشاطها تشللالام لجب أن لنكتو انك  إلكرادات تىكاها فكم تلطلكس اسيتزاشكاتطتليم فايشنشمة تشارس 
 :  72ل ين ايفا م ايزشنم ايدفاام  شا لام

                                           
 . 271ك  شد  ايىما، ت الم يشناتشس ياشلزانلات، ص 71

 .271ايىما، ت الم يشناتشس ياشلزانلات، صك  شد   72
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 365×  إيرادات المبيعات المتوقعة ا أوراق قبض وزبائن في حال توقف التحصيل( + الدفاعية اإلجمالية ) الموجودات السائمة  = الفاصل الزمني الدفاعي

 (الديون قصيرة األجل)متوسط المطاليب المتداولة + مصروفات التشغيل النقدية المتوقعة                                
 

يتكككذيا لش كككن اسىكككتفادة تشككك م أ ثكككر شيضكككيالس شكككن هكككذا ايشيلكككار  خكككذ ف كككرة اكككن ىكككلييس ايشنشكككمة  
  .ا شر ايذ  س تيفر  نىب ايىلييس ايىاتمس ،ايشىتمتالس

شارة إيء أن إدارة ايشنشمة هم ايجهس ا  ثر تدرة ااء اىتخداا هذا ايشيلار ياسىكتفادة يهنا لجب اك
  .شن  نظرام يطتليس ايتلانات ايتم ت تاجها اشالس ا تىات 

  .ك نىب ايمدرة ااء ىداد ايدلين طيلاس ا جم
يتزاشاتهككا يتمككلس تككدرة ايشنشككمة ااككء ىككداد ا ،ار طيلككم ا جككمىككيتىككشدء هككذ  اينىككب ألضككام نىككب اكا

طيلاكس ا جككم يايفيا كد ايشىككت مس ( ايمككريض)ايتككم تتضكشن  ككم شكن ايكدلين ي  ،طيلاكس ا جكم انككد اىكت ماتها
  .ااء هذ  ايدلين

يتمكككاس تكككدرة ايشنشكككمة ااكككء ىكككداد ايمكككريض تنىكككب ايكككدف  يايتكككم تمىكككا إيكككء نىكككب ايشدلينلكككس ينىكككب 
تر ككز ااككء ايجانككب ا لىككر شككن تا شككس يهككم نىككب تختتككر تر لتككس ايهل ككم ايت ككيلام فككم ايشنشككمة ي  ،ايشا لككس

 . ايشر ز ايشايم
  .أشا تدرة ايشنشمة ااء ىداد ايفيا د ايشترتتس ااء هذ  ايمريض فقنها تماس تنىب ايتلطلس

أن اىكتشرار ايشنشكمة فكم  لث  ،أهشلس  تلرة. ييت الم تدرة ايشنشمة ااء ىداد ايتزاشاتها طيلاس ا جم
س فقنها ,  ششارىس نشاطها شرتتط تهذ  ايمدرة  . ىتنتهم تايت فلس ي ايل شيظا دا نلها أ  اكفلسيا 

فكم تشيلكم ( ايكدلين)تملس هذ  اينىكب شكدى ااتشكاد ايشنشكمة ااكء ايمكريض : ايشايم  ايرف ك نىب  0
فككك  ايشكككايم فكككم أن ايفيا كككد ايشدفياكككس ااكككء ر ف  ايشكككايم، يت شكككن شلكككزات اير يهكككي شكككا لىكككشدء تكككاي ،شيجيداتهكككا

ايخا كس  أتكم ت افكس شكن اساتشكاد ااكء ا شكيامن ايمريض فم ايهل م ايشايم ليتتر ايمريض ت ين جز  ش
 . فم اشالس ايتشيلم

فكك  ايشكايم  ككم س لكؤد  ايتيىكك  فلك  إيككء تيرضككها ر يي كن لجككب ااكء ايشنشككمة اي كذر انككد اىكتيشام اي
فمات اينمدلككس إيككء شخككاطر شايلككس ناتجككس اككن اككدا ايمككدرة ااككء ايىككداد، يذيككا تككمن تمككيا تدراىككس  ككم شككن ايتككد

يا رتكككاح ايشىكككتمتالس ايشتيتيكككس يدرجكككس اىكككتمرارها ااكككء ااتتكككار أنهكككا تشثكككم ايش كككادر اير لىكككلس يىكككداد هكككذ  
  .اسيتزاشات
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 : ا نسب المديونية 
 = ك نىتس ايدلين طيلاس ا جم إيء إجشايم ايشيجيدات  0 

 ايدلين طيلاس ا جم      
 ككككككككككككككك
 إجشايم ايشيجيدات  

        
 = ك نىتس إجشايم ايدلين إيء إجشايم ايشيجيدات  2

 دلين ت لرة ا جم+ دلين طيلاس ا جم 
 ككككككككككككككككككككك

 إجشايم ايشيجيدات 
 : ا نسب الممكية 

يتكلن  مكيق ايشا لكس ( ش كادر ايتشيلكم ايخارجلكس ) تميا هذ  اينىب ااء ايشمارنكس تكلن  جكا ايكدلين 
 مكيق يذيا ياتيكرم ااكء درجكس ايتلطلكس ايتكم تمكدشها  ،(ر ايتشيلم ايداخالس ا شيام ايخا س أ  ش اد) 

تازدلكاد ( أ ك اب  مكيق ايشا لكس )د درجس ا شان تاينىتس يادا نلن يايشىكاهشلن اايشا لس يادا نلن ت لث تزد
  .هذ  اينىب

 
 (ا شيام ايخا س) ميق ايشا لس        

 ككككككككككككككككككك=  نىتس  ميق ايشا لس إيء إجشايم ايدلين ك  0
 إجشايم ايدلين         

 
 (ا شيام ايخا س) ميق ايشا لس     

 ككككككككككككككككك= ك  نىتس  ميق ايشا لس إيء ايدلين طيلاس ا جم  2
 ايدلين طيلاس ا جم        

 
هكككم ف ،ش شاكككس يتيضكككها ايكككتيض ييلىكككت نىكككتام تدلاكككس ام ايشكككايم ينىكككب ايشا لكككس نىكككت ايرفككك تيتتكككر نىكككب 

فشككثلم  ،ااككء ااتتككار أنهككا تمككيا تت الككم تر لتككس ايهل ككم ايشككايم يي ككن شككن زايلتككلن شختافتككلنتيطككم ايدسيككس 
 : نىتتلن
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       ميق ايشا لس                إجشايم ايدلين
 إجشايم ايدلين     يإجشايم ايشيجيدات      

 
ف  ايشكايم شكن ر اسىتدسم ااء درجس اييتايتايم لش ن  ،هشا نىتتان تتللران شيام يي ن تي س استجا 

 : 73خلم نىب ايشا لس ااء ايش م ايتايم
 

        ميق ايشا لس               
 %011أتم شن         دلين طيلاس ا جم   ف  شرتفيام اندشا ت ين نىتس ر ل ين اي

 
  ميق ايشا لس                     

 %011أ تر شن       ين طيلاس ا جمدل    ف  شنخفضام اندشا ت ين نىتسل ين اير 
       

      ميق ايشا لس         
 %011 تيادمنىتس دلين طيلاس ا جم                اندشا ت ين  لادلام ف  ل ين اير 
       

 
 : ا نسب التغطية  0
 =ك نىتس ادد شرات تلطلس ايفيا د  0

 ( ايفيا د ايرتل ايشتاح يتلطلس) افم ايرتل تتم ايفيا د يايضرا ب 
 ككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 ش ريم ايفا دة ايىني                     
 تملس هذ  اينىتس تدرة أرتاح ايشنشمة ايىنيلس ااء تلطلس ش ريم ايفا دة 

هككذ  ا اتككا  يذيككا يشككا لنككتو اككن اككدا تككدرة ايشنشككمة ااككء ىككداد , ايشترتتككس ىككنيلام ( ت افككس ايمككريض ) 
 .تلس ااء اييض  ايشايم يها شن نا لس ا تشام إ كاتتها تيىكر شكايم تكد لنتهكم تانتهكا   لاتهكاشن آثار ىا

أن تكدرس ااكء  يلفضكم ،م  اشا ازدادت ان ايشكرة اييا كدةضيشن ايشتيارم اال  أن هذ  اينىتس ت ين أف
شكككن ىاىكككاس زشنلكككس ش كككددة تيكككدد شكككن ايىكككنيات ايىكككاتمس ييكككلس فكككم ىكككنس شايلكككس يا كككدة يذيكككا ياتم كككد شكككدى 

  .اسىتمرار فم ادد شرات ايتلطلس
فك  ايشكايم ينىكب  الم هذ  اينىتس شك   كم شكن نىكب اير يتايرةا شن أن ايتيض لفضم أن لتا رتط ت

 . 74يذيا ياتيرم ااء أىتاب ايتللر فلها ،ايرت لس

                                           
 .Financial Accounting Fundamentals, CIMA BPPك شرج  ىاتق  73
 . 016ك طارق اتد اييام  شاد، ايت الم ايفنم يا ىاىم يأليراق ايشايلس، شرج  ىاتق، ص 74
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يتد ل كين ايت ىكن  ، لث أن ايتللر فم  م شن ايدلين يايرت لس لؤثران تش م  تلر ااء هذ  اينىتس
س أنك  تتمكء ايدسيكس  ،  لظهر فلها اا دام يىداد تيض ايدلين شثلم ييلس يت ىكن ايرت لكس فكم ايشنشكمةايذ يا 

ا هكككا ايشكككمخيذة شكككن هكككذ  اينىكككتس فكككم أن ت كككين ايشنشكككمة تكككادرة ااكككء تلطلكككس ش كككريم ايفا كككدة يكككدلها دين 
 . ايىداد فم ايتيرض يششا م

 . ب ك نىتس ادد شرات تلطلس ايفا دة يأ م ايدلن
ليككاب ااككء اينىككتس ايىككاتمس أنهككا تمخككذ تيككلن اساتتككار درجككس تلطلككس ا رتككاح يافيا ككد ايشىككت مس فمككط  تككد

ييهكككذا لكككتا  ،فا رتكككاح هكككم ايش كككدر اير لىكككم يىكككداد جشلككك  اسيتزاشكككات ،دين أتىكككاط ايكككدلين طيلاكككس ا جكككم
 : ا تىاب ادد شرات تلطلس  م شن ايفيا د يأ م ايدلن ااء ايش م ايتايم

 
 م ايفيا د يايضرلتسا رتاح تت
                                                

 شيدم ايضرلتس -0 تىط ايدلن طيلم ا جم+ يا د ايف

 
 

ن يككا لككتا تىككدلد ايككدلن طيلككم ا جككم ااككء أتىككاط فككقن ايشنشككمة تمتطكك  أتىككاطام  تفتككرض هككذ  اينىككتس أنكك  يا 
 .75ات ىنيلس شن دخاها يتىتخدش  فم ىداد ايدلن اند اىت م

                                           
 . 92اتق، ص، شرج  ى(شدخم اتخاذ ايمرارات)ك اتد ايلفار  نفم، اكدارة ايشايلس ايشيا رة  75
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  لثالمبحث الثا
 نسب الربحية ومدلوالتيا 

 :لتا تتيلب نىب ايرت لس إيء شجشياتلن
نىككب ايرت لككس )اينىككب ايشتيامككس شنهككا تشكك م شتاشككر ترت لككس ايشنشككمة ت ككت انككيان : ايشجشياككس ا ييككء

 (.ايشتاشرة
نىكككب )اينىكككب ايشتياكككق شنهكككا تشككك م ةلكككر شتاشكككر ترت لكككس ايشنشكككمة ت كككت انكككيان : ايشجشياكككس ايثانلكككس
 .ش  تلان أهشلس  م نىتس  ىب ا هدام ايشراد ايي يم إيلها( ايرت لس ةلر ايشتاشرة

 :أواًل ا مجموعة نسب الربحية المباشرة
هذ  ايشجشياس اينىب ايتكم تكؤثر ااكء رت لكس ايشنشكمة تشك م شتاشكر يايتكم تشكتق شكن تا شكس  تتضشن

 :اآلتمايدخم تش م خاص أي شن تا شس ايدخم يايميا ا ا خرى يفق 

 :ا نسبة تكمفة البضاعة المباعة 0
تشلر هذ  اينىتس إيء ا هشلس اينىتلس يت افس ايشتليات نىكتس إيكء  كافم إلكراد ايشتليكات، يهكذا لينكم 

 افم ايشتليات لشثم نىتس شجشم ايرتل، ي شا هي شيايا فكقن ايتللكرات فكم نىكتس  نتايتتيلس أن ايشتتمم ش
أىككيار ايتلكك  أي  جككا ايشتليككات أي تشكك لاس ايشتليككات ايتككم تتياشككم  شجشككم ايككرتل ناتجككس اككن ايتللككرات فككم

 .فلها ايشنشمة أي اختلم شىتيلات ت ايلم  ن  ايشنتجات أي ت ايلم اي  يم االها شن ايشيردلن
 نىككتس ش يلكس شككن  كافم ايشتليككات اكن طرلككق تىكشس ت افككس ايتضكااس ايشتااككس "يلش كن ايتيتلككر انهكا 

 .76(" افم ايشتليات/ايتضااس ايشتااست افس )ااء  افم ايشتليات 
ي اشا انخفضت هذ  اينىتس دمَّ ذيا ااء نجاح ايىلاىات اكنتاجلس يايتىيلملس ايشتتيس فم ايشنشكمة، 
يلتككلن تطككير هككذ  اينىككتس اتككر اككدة فتككرات شككدى نشككي ايشنشككمة فككم  ايككس انخفاضككها  شككن فتككرة إيككء أخككرى، 

 .جلد ياشنشمة يايي س   لل فم  ام ارتفاع هذ  اينىتسيتايتايم لتنتم ايش ام ايشايم تيض  شىتمتام 
 
 
 
 

                                           
 .897ك ش شد زاشم، ايشرج  ايىاتق، ص  76
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 :ا نسبة مجمل الربح 0
. تشلر هذ  اينىتس إيء اي شلس ايشجشاس يألرتاح ايتم لش ن ت ملمها شكن  كم يلكرة شكن شتليكات ايشنشكمة

يتت كككدد هكككذ  اينىكككتس تكككلن شجشكككم ايكككرتل ي كككافم ايشتليكككات اكككن طرلكككق تىكككشس شجشكككم ايكككرتل ااكككء  كككافم "
 .(" افم ايشتليات/شجشم ايرتل) ايشتليات
تيتتر هكذ  اينىكتس شكتشا نىكتس ت افكس ايتضكااس ايشتااكس، يلينكم ذيكا أن انخفكاض هكذ  اينىكتس لكدم  ي

ااء تدهير فم ىير ايتل  أي  شلكس ايشنتجكات أي زلكادة ايت كايلم يتايتكايم لكني س ااكء انخفكاض ا رتكاح 
يم تيتككر هككذ  اينىككتس اككن شككدى نجككاح ايىلاىككات ششككا لككؤثر تايضككريرة ااككء انخفككاض  ككافم ايككرتل، يتايتككا

اكنتاجلس يايتىيلملس ياكدارة ايشتتيس فم ايشنشمة، تاكضافس إيء أن   اشا ارتفيت هكذ  اينىكتس شكن فتكرة إيكء 
أخككرى دمَّ ذيككا ااككء نشككي ايشنشككمة يايتنتككؤ تيضكك  شىككتمتام جلككد يهككا، يس تككد ياش اككم ايشككايم شككن اساتشككاد 

يم إيء اىتنتاجات دتلمكس  كيم يضك  ايشنشكمة ياكدا اساتشكاد ااكء نىكتس يا كدة ااء أ ثر شن نىتس ياي 
 .فمط

 (:ىامش الربح)ا نسبة صافي الربح  3
تيتر اينىتس ايىكاتمس اكن نىكتس ايكرتل ايتشكللام تلكض اينظكر اكن ايهل كم ايتشكيلام يشكا لترتكب االك  

تككدم ااكككء فااالكككس ايتشكككللم شككن شكككدفياات فيا كككد ي ككذيا تتكككم أن تخ كككا ايضكككرا ب ااككء ايكككدخم، أ  أنهكككا 
فتشككككلر اييلتككككس تككككلن  ككككافم ايككككرتل ي ككككافم . يشككككدى نجككككاح اكدارة فككككم اىككككتللم ا شككككيام ايشتا ككككس يككككدلها

ايشتليككات إيككء تككدرة اكدارة ااككء إدارة يتشككللم ايشنشككمة تنجككاح ت لككث نككتش ن يككلس فمككط شككن تلطلككس جشلكك  
يايشىكككتثشرلن شماتكككم اىكككتثشار  انا كككر ايش كككريفات تكككم ألضكككام ت ملكككق هكككاشش  كككام يتيكككيلض ايشىكككاهشلن

 .أشيايها يدى ايشنشمة
يتت كككدد هكككذ  اينىكككتس ااكككء أىكككاس  كككافم ايكككرتل تتكككم ايفيا كككد يايضكككرا ب يتتكككم ا خكككذ تكككاكلرادات أي "

ايش كككككريفات ةلككككككر اييادلككككككس اككككككن طرلككككككق تىككككككشس  كككككافم ايككككككرتل تتككككككم ايفيا ككككككد يايضككككككرا ب ااككككككء  ككككككافم 
 .77("يشتليات افم ا/ افم ايرتل تتم ايفيا د يايضرا ب)ايشتليات

شكك  هككذ  يلىككيء ايش اككم ايشككايم يا  ككيم ااككء نىككتس ايمطككاع أي نىككتس ايشنشككات ايششاثاككس يشمارنتهككا 
فم اىتللم ايشيارد ايشتا س يدلها، فكقذا ديكت ايشمارنكس ااكء انخفكاض فكم  رةاينىتس يا  ا ااء  فا ة اكدا

يتشيلكم نشكاط ايشنشكمة ششكا تكد هذ  اينىتس فمد لؤد  ذيا إيء تناتص فرص اي  يم ااكء أشكيام خارجلكس 
ليرضككها ييككدا إش انلككس اييفككا  تايتزاشاتهككا يتنككاتص   ككتها تايىككيق يتايتككايم ايشزلككد شككن انخفككاض ا رتككاح 

                                           
 .93ك شؤلد ايدير ، ايشرج  ايىاتق، ص  77
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ا شكر ايكذ  لكؤد  . يانخفاض اا د ا ىها يهي شا لؤثر ااء تلشكس تاكا ا ىكها فكم ىكيق ا يراق ايشايلكس
 .يض  ىم  شىتمتلم إيء إ جاا ايشىاهشلن ان هذ  ايشنشمة يايتنتؤ ت

يايي ككس  كك لل فككم  ايككس ارتفككاع هككذ  اينىككتس ششككا لككؤد  إيككء ارتفككاع  فككا ة اكدارة ي  ككييها ااككء 
فككرص تشيلككم ينشككاطها ايجككار  يايمككدرة ااككء شياجهككس ايتزاشاتهككا ايشترتتككس االهككا يارتفككاع أرتا هككا ايشىككتمتالس 

ىككها فككم ايىككيق ا شككر ايككذ  لككؤد  إيككء يتايتككايم ت ملككق اا ككد شككرض ياشىككاهشلن يتايتككايم ارتفككاع تلشككس ا 
 .تشجل  ايشىاهشلن سىتثشار أشيايها فم هذ  ايشنشمة ششا لؤد  إيء يض  شىتمتام جلد يها

 ككافم ايشتليككات فككقن اينىككتس / شكك  ضككريرة اسنتتككا  إيككء أنكك  إذا تككا أخككذ  ككافم ايككرتل تيككد ايضككرلتس
ة  نهكا تمخكذ تيكلن اساتتكار اكلكرادات يايش كريفات تيتتر اند ذ  شؤشرام يتمللا ا دا  ايشاشم كدارة ايشنشكم
 .ا خرى ايتم تخرج ان نطاق اينشاط ايياد  ياشنشمة

 .ش  ايياا أن هناا ادة اياشم تت  ا تها ايشنشمة يزلادة نىتس هاشش ايرتل

 :ا نسبة مصروفات التشغيل 4
تلشككس )ايشتليككات تت ككدد نىككتس  ككم شجشياككس شككن ش ككريفات ايتشككللم اككن طرلككق نىككتتها إيككء  ككافم "

 .78(" افم ايشتليات/ايش ريم
 لكككث أن ش كككريفات ايتشكككللم هكككم انا كككر ايت كككايلم ايتكككم تت شاهكككا ايشنشكككمة شكككن نشكككاطها اييكككاد  

 .تخلم ت افس ايتضااس ايشتااس
يشككن ايشياككيا أنكك   اشككا انخفضككت هككذ  اينىككتس تايش افظككس ااككء نفككس ايشىككتيى شككن ايجككيدة  ككان ذيككا 

يككء ارتفككاع فككم  ككافم أرتا هككا يتايتككايم اي  ككا ااككء  فككا ة اايلككس يككإلدارة فككم أفضككم ياشنشككمة  نكك  لككؤد  إ
 .ش اييس تمالص  جا ش ريفاتها يزلادة ايا دها

هككذ   ارةكدي اشكا انخفضككت هكذ  اينىككتس شكن فتككرة إيكء أخككرى ىككااد ذيكا فككم اي  كا ااككء يضك  جلككد 
 .ها يتخفلضهااتايشنشمة  ينها اىتطاات ايت  ا تش ريف

 (:بعد الضرائب)ئد عمى األصول ا معدل العا 5
تااتتككار أنكك  شككن ايشهككا تاينىككتس يككإلدارة يايككدا نلن شيرفككس شككدى اىككتللم شككيارد ايشنشككمة تفااالككس شككن 

جشايم أ يم ايشنشمة ايشىتخدشس فم تييلد هذا ايرتل  .خلم ايرتط تلن  افم ايرتل يا 
 .79"ا ب ااء إجشايم ا  يميتت دد هذ  اينىتس ان طرلق تىشس  افم ايرتل تيد ايفيا د يايضر "

                                           
 .877ك ش شد زاشم، ايشرج  ايىاتق، ص  78
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يتككايرةا شككن أن هككذ  اييلتككس تيتتككر شؤشككرام يارت لككس تشكك م اككاا إس أنهككا تي ككس نتككا و اككادة شككا ت ككين 
ششككيهس تىككتب شككا تككد ت مككق ايشنشككمة شككن أرتككاح أي خىككا ر ةلككر اادلككس أي ايتللككر فككم شيككدست ايضككرا ب 

 :ايشىتخدشس يذيا لتا اياجي  إيء اينىتس ايتايلس
 

 (:قبل الفوائد والضرائب)العائد عمى األصول ا معدل  6
 شا ذ رنا فم اينىتس ايىاتمس فهذ  اينىتس تشلر إيء اىتتياد أثر ا رتاح يايخىا ر ةلر اييادلس يأثكر 
اخكككتلم ايهل كككم ايتشكككيلام يشيكككدست ايضكككرا ب اكككن طرلكككق تىكككشس  كككافم ايكككرتل تتكككم ايفيا كككد يايضكككرا ب 

جشايم ا  يم  .يا 
شككرام اككن شككدة تككدرة إدارة ايشنشككمة فككم اىككتثشار أ ككييها ايتككم ت  ككم االهككا شككن يتككيفر هككذ  اينىككتس شؤ 

ش كككادرها ايداخالكككس شنهكككا يايخارجلكككس يايتكككم تىكككاها فكككم تييلكككد ايشتليكككات يايتكككم هكككم فكككم ا ىكككاس ايش كككدر 
فككقذا  انككت هككذ  اينىككتس شتنات ككس خككلم ايفتككرات ايزشنلككس فهككذا لككدم ااككء أن اىككتثشارات . اير لىككم يألرتككاح

فم هذ  ا  يم أ تر ششا لجب أي يا لكتا اىكتلليها  شكا لجكب، يأشكا إن  انكت شتزالكدة فهكذا لكدم  ايشنشمة
 .ايشنشمة تىتلم ا شيام ايشىتثشرة فم أ ييها ت فا ة يفااالس شتزالدة إدارةااء أن 

يتيتتكككر هكككذ  اينىكككتس شؤشكككرام اكككن ايمكككية اكلرادلكككس يألشكككيام ايشىكككتثشرة فكككم ايشنشكككمة تلكككض اينظكككر اكككن 
رها ششاي س  انت أا شمترضس، فهي لملس اييلتكس تكلن ايكرتل ي جكا ا  كيم ايشتا كس يكإلدارة تلكض ش اد

 .اينظر ان ايطرلمس ايتم لتا تها تشيلم هذ  ا  يم
 :80"يتايتايم لش ن ايتيتلر ان هذ  اييلتس ا خلرة تايشياديس ايتايلس"
 

 مجموع األصول/في المبيعاتصا× صافي المبيعات /صافي الربح= معدل العائد عمى األصول 
 معدل دوران األصول× ىامش الربح =                                

 
أ  أن ايزلككادة فككم هككاشش ايككرتل تككؤد  إيككء ت ىككلن شيككدم اييا ككد ااككء ا  ككيم تفككرض ثتككات شيككدم 

تاىكتخداا  ديران ا  يم، ش  ايياا أن اكدارة ايجلدة تيشم دا شام ااء ت ىلن شيدم اييا د ااء ا  كيم
 :يىا م شتيددة شنها

 
 

                                           
 .005ك ش شيد اتد اير لا خللا ، ايشرج  ايىاتق، ص  80
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 :ك ت ىلن نىتس هاشش ايرتل 0
تاجم اكدارة يت ىلن نىكتس هكاشش ايكرتل إيكء خلكارلن إشكا زلكادة ىكير تلك  ايىكايس أي تماكلص اينفمكات 

 : شا لام

زلادة ىير تل  ايىايس ا شر ايذ  لؤد  إيء زلادة ايكرتل يتايتكايم زلكادة شيكدم اييا كد : الخيار األول
 يم، يي ن لجب اسنتتكا  إيكء أن زلكادة ىكير تلك  ايىكايس تكد لكؤد  إيكء تخفكلض  جكا ايشتليكات ااء ا 

يايذ  لؤد  تدير  إيء تخفكلض شيكدم ديران ا  كيم، يتايكب شرينكس ايطاكب ااكء ايىكايس ديرام هاشكام فكقذا 
ا ىككيار ااككء  ككان ايطاككب ااككء ايىككايس ايتككم تتياشككم تهككا ايشنشككمة اككدلا أي تالككم ايشرينككس فككقن أثككر ارتفككاع 

 جكا ايشتليككات ل ككين طفلفككام إن يجككد، يكذيا ت ككين ىلاىككس زلككادة ىككير تلك  ايىككايس ناج ككس  نهككا تككؤد  إيككء 
زلادة هاشش ايرتل تنىتس أ تر شكن أثكر انخفكاض شيكدم ديران ا  كيم نتلجكس انخفكاض طفلكم تايشتليكات 

 .ا شر ايذ  لؤد  تاينتلجس إيء ارتفاع شيدم اييا د ااء ا  يم
م  ام  ان ايطاب ااء ايىايس ايتكم تتياشكم تهكا ايشنشكمة اكايم ايشرينكس فكقن ارتفكاع ىكير تلك  أشا ف

ايىايس لؤد  تايضكريرة إيكء تخفكلض  جكا ايشتليكات يتايتكايم تخفكلض شيكدم ديران ا  كيم تنىكتس أ تكر 
  فكم شن زلادة هاشش ايرتل ا شر ايكذ  لكؤد  تاينتلجكس إيكء انخفكاض شيكدم اييا كد ااكء ا  كيم، أ  أنك

 . ايس ايشرينس اييايلس ياطاب ااء ىايس ايشنشمة س لن ل تقتتاع ىلاىس ارتفاع ىير ايتل 
يةايتكككام س ليتتكككر خلكككار رفككك  ا ىكككيار ايتكككدلم ا فضكككم يت ىكككلن هكككاشش ايكككرتل يشيكككدم اييا كككد ااكككء 

اع فكم ا  يم  ثر  ايىكاتم ااكء ايشر كز ايتنافىكم ياشنشكمة فكم ايىكيق يخ ي كام إذا يكا ل كن هنكاا ارتفك
 .ايشىتيى ايياا يألىيار

تماكلص اينفمكات يهكي ايخلكار ا فضكم تاينىكتس ياشنشكمة  نهكا تاجكم إيكء إ  كاا ايرتاتككس : الخياار الثااني
ااككء اينفمككات يخفضككها  لككث أن تخفككلض اينفمككات شكك  ثتككات أىككيار ايتلكك  لككؤد  إيككء زلككادة هككاشش ايككرتل، 

ايتل  لؤد  إيكء زلكادة هكاشش ايكرتل، يي كن لجكب يي ن لجب اىتتياد أي تخفلض اينفمات ش  ثتات أىيار 
اىكككتتياد أي تخفكككلض اينفمكككات ةلكككر ايضكككريرلس ايتكككم س تكككؤثر ااكككء  جكككا ايشتليكككات فكككم ايىكككنس اي ايلكككس أي 
ايىككنيات ايمادشككس، فمككد تاجككم اكدارة إيككء تخفككلض ش ككارلم اكاككلن ياىككنس اي ايلككس ششككا لككؤد  إيككء ت ملككق 

إذا  انكككت ش كككريفات اكاكككلن شجدلكككس يأثتتكككت فيايلتهكككا فكككم  شيكككدم اا كككد شرتفككك  فكككم هكككذ  ايىكككنس، يي كككن
ايىككنيات ايىككاتمس تت ىككلن ايشتليككات فكككقن إيلا هككا أي تخفلضككها لككؤد  إيككء أثكككر ىككاتم ااككء ايشتليككات تكككد 

 .لظهر فم ايىنيات ايل مس تانخفاض رت لس ايشنشمة
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ايككرتل يشيككدم  هاشككس يت ىككلن هككاشش إىككتراتلجلسأ  أن إ  ككاا ايرتاتككس ااككء اينفمككات يضككلطها هككم 
اييا كككد ااكككء ا  كككيم إذا  انكككت هنكككاا شجكككام يضكككلط أي إيلكككا  تيكككض اينفمكككات دين ايتكككمثلر ااكككء ايمكككية 

 .اكلرادلس ياشنشمة فم ا جم ايطيلم
 :ك زلادة شيدم ديران ا  يم 2

ي ككذيا ا شككر تاجككم اكدارة هنككا إيككء خلككارلن إشككا تماككلص اسىككتثشارات فككم ا  ككيم أي ت ىككلن  جككا 
 : شا لامايشتليات 

تمالص اسىتثشارات فم ا  كيم ىكيا  ايثاتتكس شنهكا يايشتداييكس ف كم يلكرة شىكتثشرة فكم  :الخيار األول
هكككذ  ا  كككيم يهكككا ت افكككس تتشثكككم فكككم  افكككس رأس ايشكككام، فكككقذا اىكككتطاات اكدارة تماكككلص اسىكككتثشارات فكككم 

ران ا  ككيم يتايتككايم ا  كيم شكك  اي فكاظ ااككء نفكس ايشىككتيى شكن ايشتليككات فكقن هككذا لزلكد شككن شيكدم دي 
 .لزلد شن رت لس ايشنشمة

ت ىككلن  جككا ايشتليككات، يايككذ  لش ككن أن ل ككين تتخفككلض ا ىككيار ايككذ  لككؤد  إيككء  :الخيااار الثاااني
زلككادة ايشتليككات، يي ككن ليككيد ذيككا إيككء شرينككس ايطاككب ااككء ايىككايس فككقذا  ككان ايطاككب ااككء ايىككايس تالككم أي 

زلككادة ايشتليككات تشمككدار أتككم شككن شمككدار اسنخفككاض فككم  اككدلا ايشرينككس فككقن تخفككلض ا ىككيار لككؤد  إيككء
 .هاشش ايرتل يتايتايم تيتتر هذ  ايىلاىس ةلر ناج س فم هذ  اي ايس

أشككا إذا  ككان ايطاككب ااككء ايىككايس اككايم ايشرينككس فككقن تخفككلض ا ىككيار لككؤد  إيككء زلككادة ايشتليككات 
شيدم ديران ا  كيم أااكء شكن أثكر تشمدار أ تر شن شمدار ايتخفلض فم ا ىيار أ  أن أثر ايزلادة فم 

 .انخفاض هاشش ايرتل، يفم هذ  اي ايس تيتتر هذ  ايىلاىس شجدلس يت ىلن ايرت لس
يتد تاجكم اكدارة إيكء ىلاىكات أخكرى يزلكادة  جكا ايشتليكات شثكم ت ثلكم اي شكلت اكالنلكس، ياكادة 

لكادة فكم هكذ  اينفمكات أتكم شكن شا ت كين هكذ  ايىلاىكس ش افكس ي تكء ت مكق أهكدافها لجكب أن ت كين نىكتس ايز 
 .نىتس ايزلادة فم ايشتليات

يششككا تجككدر اكشككارة إيلكك  أن ايشنشككمة تيشككم ضككشن ش ككددات ايمطككاع يايتل ككس ايتككم تيشككم فلهككا ياكدارة 
ايجلدة هم اكدارة ايمادرة ااء ت ملق ايتيازن تلن ايىلاىات ايشختافس آخذة تيلن اساتتار ظريم ايمطكاع 

 .فلها يايتل س ايتم تيشم
 
 
 



 061 

 :ا معدل العائد عمى حقوق الممكية 7
ت ككيرة ااشككس فككقن اييا ككد ااككء  مككيق ايشا لككس ل تىككب تتمىككلا ا رتككاح اي ككافلس تيككد ايضككرلتس إيككء 

 . ميق ايشىاهشلن/ افم ايرتل تيد ايضرلتس.  ميق ايشىاهشلن
يات اك ككدار يتشككشم  مككيق ايشىككاهشلن رأس ايشككام ايشككدفيع يا رتككاح ايش تجككزة ياس تلاطككات ياككل

شكك  ضككريرة ايتنيلكك  إيككء أنكك  فككم  ككام يجككيد أىككها ششتككازة فككم ايشنشككمة فككقن يهككا ا يييلككس أ  أن ايتيزليككات 
ايشىككت مس يألىككها ايششتككازة تطككرح شككن  ككافم ايككرتل، يتطككرح تلشككس ا ىككها ايششتككازة شككن  مككيق ايشىككاهشلن 

 .ياند ذ  تدم اينىتس ااء اييا د ااء  ميق  شاس ا ىها اييادلس
يتتكلن (  مكيق ايشىكاهشلن ك ا ىكها ايششتكازة(/) افم ايرتل تيد ايضرلتس ك تيزليات ا ىها ايششتازة)

هذ  اينىتس شا لييد ااء ايشىاهشلن شن أشيايها ايشىتثشرة يدى ايشنشمة، أ   شلس ايكرتل ايش ممكس اكن  كم 
فككم تيظلككم ا شككيام يشككدى يلككرة شىككتثشرة شككن تككتاها، يتايتككايم فهككذ  اينىككتس تككدم ااككء شككدى  فككا ة اكدارة 

نجككاح ايىلاىككات ايشتتيككس فلهككا، أ  أنكك   اشككا ارتفيككت هككذ  اينىككتس  ككان ذيككا أفضككم ياشنشككمة نظككرام ي فككا ة 
 .اكدارة فم اىتخداا شيارد ايشنشمة ياتخاذ ايمرارات اسىتثشارلس ياكدارلس ايىالشس فلها

ايشكككايم فلشكككا إذا  كككان اييضككك   يانكككد تتتككك  شىكككار هكككذ  اينىكككتس خكككلم اكككدة فتكككرات لتتكككلن يكككدى ايش اكككم
 .ايشىتمتام جلدام ياشنشمة فم  ايس ارتفااها يايي س   لل فم  ام انخفاضها

 :ا مؤشر النقدية التشغيمية 8
تيضككل هككذ  اينىككتس شككدى تككدرة أرتككاح ايشنشككمة ااككء تييلككد تككدفق نمككد  تشككللام، فهككم تتياككق تجككيدة 

.  كككافم ايكككدخم شكككن ايتكككدفمات اينمدلكككس ايتشكككللالس أرتكككاح ايشنشكككمة، أ  شيرفكككس  شلكككس شكككا تييكككد   كككم يلكككرة شكككن
دارة ا  كككيم ايشتداييكككس يايخ كككيا ايشتداييكككس شكككن اييياشكككم ا ىاىكككلس  يتايتكككايم نجكككد أن طكككرق اسىكككتهلا يا 
ايشتيامس تهذ  اينىتس  نها تشثم ايتيدللت ا ىاىلس ايتم تجر  ااكء  كافم ايكدخم ياتي كم إيكء  ىكاب 

 .ايتدفمات اينمدلس شن ايتشللم
 كافم )يايذ  لش ن  ىات  اكن طرلكق تىكشس  كافم ايتكدفق اينمكد  ايتشكللام إيكء  كافم ايكدخم، "

 .81(" افم ايدخم/ايتدفق اينمد  ايتشللام
ياند دراىس اتجا  هذا ايشؤشر شن ااا آلخر أي شمارنت  ش  نىب ايمطاع أي ايشنشات ا خكرى ذات 

 .ىتمتالس ااء تييلد تدفق نمد  تشللامنفس ايشجام لدم ذيا ااء  ىن أي ىي  تدرة ايشنشمة ايش

 

                                           
81 ك    Becker Conviser, Financial Accounting& Reporting (New York:  development corp, 2002).p. 2C – 71. 
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 :ا القوة اإليرادية 9
 .82"ان اييلتس تلن هاشش ايرتل شضريتام تشيدم ديران ا  يم"لش ن ت دلد ايمية اكلرادلس 

 .شيدم ديران ا  يم× هاشش ايرتل = ايمية اكلرادلس 
اككء  ككد ىككيا  فككم تككدرة تشكك م تككدرة ايشنشككمة ااككء ت ملككق ا رتككاح ضككشانام ياشمرضككلن يايشىككاهشلن ا

ايشنشمة ااء ايىداد  ينها شن ايشنشات ايرات س يايمكادرة ااكء ايش افظكس ااكء رت لتهكا  ن إخفكاق ايشنشكمة 
فكم ت ملكق ا رتكاح ليكرض ايكدلين يايشىكت مات إيككء ايخطكر، تاكضكافس إيكء ت ملكق ايشنشكمة  رتكاح اايلككس 

 .يجاب أشيام يلىتثشار فلها تش نها شن اي  يم ااء تشيلم خارجم تىهييس يت افس أتم
 

 (:ربحية السيم)ا العائد عمى السيم العادي  02
تيضل هذ  اينىتس شمدار ا رتاح ايشتا س ي م ىها ااد  ىيا  تكا تيزليهكا أي ا تجكزت ااكء شك م 
ا تلاطككككات أي أرتككككاح ش تجككككزة، يتيتتككككر هككككذ  اينىككككتس هاشككككس ياشىككككاهشلن اي ككككايللن شككككن جهككككس يفككككم تشككككجل  

رتمتلن فكككم ايشىكككتمتم يلىكككتثشار يكككدى ايشنشكككمة شكككن جهكككس أخكككرى، يتكككتا شراتتتهكككا تدتكككس شكككن ايشىكككاهشلن ايشككك
 .ايشىتثشرلن يايشىاهشلن  ينها تيطم شؤشرام ان شدى نجاح اكدارة فم اىتثشار ا شيام ايشتا س يدلها

ن ا ىككها ايشتداييككس ياشنشككات ي  ككتها شكك( 33)يتككد تناييككت شيككاللر ايش اىككتس ايدييلككس تايشيلككار رتككا 
ايهككدم شككن هككذا ايشيلككار هككي يضكك  ايشتككادئ شككن أجككم ت دلككد ياككرض   ككس "ا رتككاح  لككث أيردت تككمن 

ايىككها شككن ا رتككاح ششككا ل ىككن شككن إش انلككس شمارنككس ا دا  تككلن ايشنشككات ايشختافككس ضككشن نفككس ايفتككرة يتككلن 
 ".فترات شايلس شختافس ينفس ايشنشمة

كف اح ان   س ايىكها شكن ا رتكاح  لكث يتد نص ايشيلار ايشذ ير تمن  لتيجب ااء ايشنشات ا
 .أن ا ىها اييادلس تتشارا فم  افم ايرتل تيد ا ىها ايششتازة

يلتا  ىاب   كس ايىكها شكن ا رتكاح تتمىكلا  كافم ايكرتل ااكء ايشتيىكط ايشكرجل يألىكها اييادلكس "
 .83"خلم ايفترة

يشام، يهنا لش ن ايتشللز تكلن يتتمثر اشالس  ىاب اا د ايىها ايياد  أي رت لس ايىها تهل م رأس ا
 : ايتلن
 .ك هل م رأس ايشام ايتىلط 0
 .ك هل م رأس ايشام ايشر ب2

                                           
 .34، ص2115, دار يا م , اشان , ادارة ايش افظ اسىتثشارلس , ك ش شد شطر   82

 .024، ص(2115دار يا م، : اشان) 0ك ش شد شطر يفالز تلا، إدارة ايش افظ اسىتثشارلس، ط  83
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 :الحالة األولى ا رأس المال البسيط
لي ككم رأس ايشككام تمنكك  تىككلط إذا  ككان س ل تككي  ااككء خلككارات تشككرا  أىككها اادلككس أي أيراق شايلككس 

لشس يا دة يرت لس ايىها يتنشر تلشكس يا كدة يرت لكس ياندها لش ن  ىاب ت. تاتاس يات يلم إيء أىها اادلس
 .ايىها فم ايميا ا ايشايلس يهم رت لس ايىها ا ىاىلس

يل ىب اا د ايىها ايياد  فم هذ  اي ايس ان طرلق تىشس ا رتاح ايشتا كس ي شاكس ا ىكها اييادلكس 
 .ايشتيىط ايشرجل يألىها اييادلس ايما شس خلم ايفترةااء 

ايشتيىكككط ايشكككرجل يألىكككها اييادلكككس / ا رتكككاح ايشتا كككس يألىكككها اييادلكككس= ا اييكككاد  اييا كككد ااكككء ايىكككه
 .خلم ايفترة

هذا ش  ايياا أن ا رتكاح ايشتا كس ي شاكس ا ىكها اييادلكس هكم اتكارة اكن  كافم ايخكم تيكد ايضكرا ب 
إذا يكككا ت كككن هنكككاا أىكككها ششتكككازة فكككم هل كككم رأس ايشكككام، يفكككم  كككام يجكككيد أىكككها ششتكككازة تىكككتتيد   كككص 
ا رتاح ااء ا ىها ايششتازة شن  افم ايدخم تيد ايضرا ب ياي يم إيء ا رتاح ايشتا س ي شاس ا ىها 

 .اييادلس  ن   ص ا رتاح ااء ا ىها ايششتازة تيتتر تيزليام يارتل ييلس ات ام اال 
نهالككس  أشككا تاينىككتس ياشتيىككط ايشككرجل ييككدد ا ىككها فهككي اتككارة اككن اككدد ا ىككها اييادلككس ايما شككس فككم

 .ايياا إذا يا لطرأ تلللر ااء ادد ا ىها اييادلس خلم ايياا
يي ككن إذا طككرأ تلللككر ااككء اككدد ا ىككها اييادلككس ايما شككس خككلم ايىككنس  نتلجككس ك ككدارات جدلككدة أي 
اشالككات أىككها ايخزلنككس فككل تككد شككن شياديككس ا ىككها ايتككم أ ككدرت خككلم اييككاا زشنلككام، فرت لككس ايىككها تمككلس 

فكككقذا أ كككدرت ايشنشكككمة إ كككدارات جدلكككدة فكككم ( ىكككنس شكككثلم )ن ا رتكككاح خكككلم فتكككرة شايلكككس ن كككلب ايىكككها شككك
شنت كم ايىكنس ايشايلكس ىكت ين هكذ  ا ىكها ايجدلكدة ضكشن هكذ  ا ىكها ايما شكس فكم نهالكس ايىكنس، يتشكا أن 

ا شكس هذ  ا ىها ايجدلدة ضشن هذ  ا ىها ايما شكس فكم نهالكس ايىكنس، يتشكا أن هكذ  ا ىكها ايجدلكدة ةلكر ت
فككم ايشككهير ا ييككء شككن ايىككنس ايشايلككس فككقن ن ككلتها شككن ا رتككاح  ةككراض ا تىككاب رت لككس ايىككها ليككادم 

 .ن م ن لب ايىها شن ا ىها ايما شس طيام ايياا

 :الحالة الثانية ا رأس المال المركب
لي كككم رأس ايشكككام تمنككك  شر كككب إذا تضكككشن هل كككم رأس ايشكككام خلكككارات يشكككرا  ا ىكككها اييادلكككس أي 

ن أيراتككام شايلككس تاتككم يات يلككم شثككم ايىككندات يا ىككها ايششتككازة ايماتاككس يات يلككم إيككء أىككها اادلككس فككقذا تضككش
اختككار  شاكككس هكككذ  ا يراق ت يلاهكككا إيكككء أىكككها اادلكككس لككؤد  ذيكككا إيكككء زلكككادة اكككدد ا ىكككها اييادلكككس ايما شكككس 

ا ىكككها اييادلكككس ايما شكككس تتكككم يتتشتككك  ا ىكككها اييادلكككس ايش ييكككس ت افكككس اي مكككيق ياسشتلكككازات ايتكككم تتشتككك  تهكككا 
 .ايخ... ايت يلم شن ا رتاح يا  يم يايت يلت ي
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 :يذيا فم  ايس رأس ايشر ب س تد شن  ىاب نيالن يرت لس ايىها
 .ك رت لس ايىها ا ىاىلس يايتم تا  ىاتها ىاتمام  0
 :ك رت لس ايىها ايشخفضس 2

ةلكككرها شيرفكككس آثكككار  مكككيق  كككاشام شكككن  كككق شىكككتخدشم ايمكككيا ا ايشايلكككس شكككن شىكككتثشرلن يشمرضكككلن ي 
ا يراق ايشايلككس ايماتاككس يات يلككم إيككء أىككها اادلككس ااككء رت لككس ايىككها يشىككاادتها فككم تككراراتها ايتككم تيتشككد 
ااككء رت لككس ايىككها، ييشككا  انككت رت لككس ايىككها ا ىاىككلس س تي ككس آثككار ششارىككس هككذ  اي مككيق ااككء رت لككس 

ثار ايش تشاس يهذ  اي ميق ااء رت لكس ايىكها إذا  انكت ايىها ارتمت شهنس ايش اىتس اكف اح ان هذ  اآل
شاشيىس يذيا شن خلم اكف اح ان رت لس ايىها ايشخفضكس يشمارنكس رت لكس ايىكها ا ىاىكلس شك  رت لكس 
ايىها ايشخفضس، ييفمام يشيكاللر ايش اىكتس ايشتيكارم االهكا ليتتكر ا ثكر ايتخفلضكم يششارىكس هكذ  اي مكيق 

شن رت لس ايىها ا ىاىلس أ  أن رت لكس ايىكها ايشخفضكس تشك م % 3أي لزلد ان شاشيىام إذا  ان ليادم 
شككن رت لككس ايىككها ا ىاىككلس، يفككم هككذ  اي ايككس لجككب نشككر رت لككس ايىككها ايشخفضككس % 97أتككم أي تىككاي  

 .تاكضافس إيء رت لس ايىها ا ىاىلس فم ايميا ا ايشايلس
ىكها ا ىاىكلس أ  أن ايفكرق تكلن رت لكس شكن رت لكس اي% 3يفم  ام  كان ا ثكر ايتخفلضكم أتكم شكن 

ايىككها ايشخفضككس يا ىاىككلس ةلككر شاشككيس، يانككدها ل تفككم تنشككر تلشككس رت لككس ايىككها ا ىاىككلس فككم ايمككيا ا 
 .ايشايلس

 :يلش ن  ىاب رت لس ايىها تقتتاع ايخطيات ايتايلس
ايش تشككم ااككء  ك لككتا ت دلككد ا يراق ايشايلككس فككم ايهل ككم ايتشككيلام ياشنشككمة ذات ا ثككر ايتخفلضككم 0

 .رت لس ايىها
ك لتا  ىاب ا ثر ايش تشم يي م يرثس شايلس ااء  دة، يلتا ت دلد ا ثر ايش تشم يت يلكم اييرتكس  2

ايشايلكس تتلككان أثكر ت يلككم اييرتكس ايشايلككس ااكء ايتىككط يايشمكاا فككم شياديكس  ىككاب رت لكس ايىككها  لكث لتشثككم 
اادلككس تزلككادة شككا لىككشء تا رتككاح ايشتا ككس ي شاككس ا ىككها ا ثككر ايش تشككم يت يلككم اييرتككس ايشايلككس إيككء أىككها 

 .اييادة فم ايتىط يزلادة فم ادد ا ىها اييادلس ايما شس فم ايشماا
 .ك لتا ترتلب ا يراق  ىب شمدار ا ثر ت اادلام تد ام شن ايملشس ا تم 3
ت ا ثككر ا تككم ك لككتا  ىككاب رت لككس ايىككها ايشخفضككس ااككء شرا ككم ت لككث لتككدأ تاييرتككس ايشايلككس ذا 4

 . ىب ايترتلب ايت ااد 
ك تيد  ىاب رت لس ايىها اسفتراضلس تافتراض ت يلم اييرتس ايشايلكس ذات ا ثكر ا تكم تكتا شمارنكس  5

رت لس ايىها ايش ىيتس ش  رت لس ايىها ا ىاىلس فقذا  انت رت لكس ايىكها ايش ىكيتس أااكء شكن ا ىاىكلس 
لكككس ااكككء رت لكككس ايىكككها ةلكككر تخفلضكككم أ  س تكككؤد  إيكككء تخفكككلض فهكككذا لينكككم أن أثكككر ت يلكككم اييرتكككس ايشاي
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رت لكككس ايىكككها يانكككدها لكككتا ايتيتكككم اكككن إدخكككام ا يراق ايشايلكككس ا خكككرى ايتكككم تالهكككا، يفكككم هكككذ  اي ايكككس س 
 .تختام رت لس ايىها ايشخفضس ان رت لس ايىها ا ىاىلس

أثر اييرتس ايشايلس ااكء رت لكس  أشا إذا  انت رت لس ايىها ايش ىيتس أتم شن ا ىاىلس فهذا لينم أن
ايىككها تخفلضككم يتايتككايم تككدخم فككم  ىككاب رت لككس ايىككها ايشخفضككس يلككتا اسىككتشرار فككم ايخطككية ايتايلككس 
ت ىككاب رت لككس ايىككها تككافتراض إدخككام اييرتككس ايثانلككس  ىككب ايترتلككب تاكضككافس إيككء اييرتككس ايشايلككس ا ييككء 

 ىب ايترتلب يتتا شمارنكس رت لكس  2رتا +  0شايلس رتا تيد  ىاب رت لس ايىها تافتراض ت يلم اييرتس اي
ذا  انككت أتككم  0ايىككها ايش ىككيتس ايجدلككدة تىككاتمتها ايتككم تككا  ىككاتها تككاتتراض ت يلككم اييرتككس ايشايلككس رتككا  يا 

تخفلضكم يلككتا إدخايهكا فكم رت لككس ايىكها ايشخفضككس   2شكن ىكاتمتها فهككذا لينكم أن أثككر اييرتكس ايشايلكس رتككا 
إدخكككام ا يراق ايشايلكككس، يس لكككتا ايتيتكككم إس إذا  انكككت ايملشكككس ايش ىكككيتس انكككد شر اكككس  يلكككتا اسىكككتشرار فكككم

شيلنككس أااككء شككن ىككاتمتها، يفككم هككذ  اي ايككس لككتا ايتيتككم اككن هككذ  اكجككرا ات يتيتشككد ااككء رت لككس ايىككها 
 .ايش ىيتس تايخطية ايتم تىتمها شتاشرة  ملشس يرت لس ايىها ايشخفضس

 :ا نسبة توزيعات األسيم 00
تتكلن نىككتس تيزليككات ا ىككها ايتيزليككات اينمدلككس ايشمككررة ي شاككس ا ىككها تااتتككار أن تيككض ايشىككاهشلن 
لهشهككا تايدرجككس ا ييككء ايتيزليككات اينمدلككس ايشمككررة يهككا أ ثككر شككن اهتشككاشها تا رتككاح ايش ممككس يككدى ايشنشككمة 

 .خلم ايياا
 :يت ىب هذ  اينىتس ااء ايش م ايتايم

 .84" افم ايرتل تيد ايضرا ب/ايتيزليات اينمدلس ااء ايشىاهشلن =نىتس تيزليات ا ىها "
أ  أن هذ  اينىكتس تظهكر ايشتاك  ايشكدفيع نمكدام ياشىكاهشلن شكن  كافم ايكرتل تيكد ايضكرا ب شكن جهكس 
أخككككرى تيضككككل هككككذ  اينىككككتس تيجكككك  اكدارة فلشككككا لتياككككق تقاككككادة اىككككتثشار ا شككككيام تككككدسم شككككن تيزليهككككا ااككككء 

هكككذا ايتيجككك  لتيتكككم ااكككء شيكككدم نشكككي ايشنشكككمة، ففكككم ايشنشكككمة ذات شيكككدم اينشكككي ايشىكككاهشلن ، يس شكككا أن 
ايشرتف  تفضم اكدارة إاادة اسىكتثشار، أشكا فكم تاكا ايشنشكات ذات شيكدست اينشكي ايشتيىكطس أي ايشىكتمرة 

 .فقن نىتس ايتيزليات ااء ايشىاهشلن ت ين أااء
ر ترتا ايكرتل ايشىكتنتط شكن تا شكس ايكدخم ششا ىتق لجد ايتا ث أن اينىب ايىاتمس تتياق تش م شتاش

شكك  ارتتاطكك  تين ككر آخككر شككن نفككس ايما شككس أي ايمككيا ا ا خككرى كاطككا  شؤشككرات شيلنككس، فهككم ااككء ىككتلم 
ايشثكككام تيطكككم شكككدييست  كككيم نىكككتس شجشكككم ايكككرتل ي كككافم ايكككرتل ايش مكككق، ي كككذيا ا شكككر شكككدى اىكككتللم 

لكس ا رتكاح ايش ممكس شكن اىكتثشار أشكيام ايشىكاهشلن ايشنشمة يشياردها شكن خكلم اييا كد ااكء ا  كيم، ي ش

                                           
 .039ايش افظ اسىتثشارلس، صك ش شد شطر يفالز تلا، إدارة   84
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شن خكلم اييا كد ااكء  مكيق ايشا لكس، إضكافس إيكء رت لكس ايىكها ينىكتس ايتيزليكات اينمدلكس ياشىكاهشلن شكن 
 . افم ايرتل

 :ثانيًا ا مجموعة نسب الربحية غير المباشرة
يايتكم تشكتق شكن ايمكيا ا  ضشن هذ  ايشجشياس اينىب ايتم تتلن رت لس ايشنشمة تش م ةلر شتاشكر،تت

 :ايشايلس  لث تمىا هذ  ايشجشياس إيء ادد شن ايف ات يفق اآلتم

 :ا فئة التشغيل 0
 :ت ي  هذ  ايف س ايتم تتياق تمنشطس ايشنشمة ايتشللالس ااء اينىب ايتايلس

 :ا العائد عمى األصول من التدفق النقدي التشغيمي 0
ااككء تييلككد تكدفق نمككد  تشككللام يايكذ  تككدير  لككؤثر ااككء تتكلن هككذ  اينىككتس شكدى تككدرة أ ككيم ايشنشكمة 

 .جيدة أرتاح ايشنشمة
 .يلت دد ان طرلق اييلتس تلن  افم ايتدفق اينمد  ايتشللام يشجشيع ا  يم

شجشككككيع / ككككافم ايتككككدفق اينمككككد  ايتشككككللام= اييا ككككد ااككككء ا  ككككيم شككككن ايتككككدفق اينمككككد  ايتشككككللام
 .ا  يم

ايتكدفق اينمكد  ايتشكللام ااكء فيايلكس أ كيم ايشنشكمة فكم تكيفلر  لدم ارتفاع اييا د ااء ا  يم شن
 .ىلييس شادلس تىتخدشها ايشنشمة فم تيىل  أاشايها يجاب أرتاح إضافلس يىداد ايتزاشاتها

 :ا نسبة التدفق النقدي التشغيمي 0
تتكككلن نىككككتس ايتككككدفق ايتشكككللام شككككدى  فككككا ة ىلاىكككس اس تشككككان فككككم ت  كككلم اينمدلككككس يخ ي ككككام انككككد 

ااها شن ااا إيء آخر ا شكر ايكذ  لكدم ااكء نجكاح هكذ  ايىلاىكس اس تشانلكس ايشتتيكس يكدى ايشنشكمة فكم ارتف
 .ت  لم دلينها يتيفلر ىلييس  افلس تىتخدا فم ايتيى  تاىتثشاراتها أي تلطلس ايتزاشاتها ايشترتتس االها

س ااككككء  ككككافم يلككككتا  ىككككاب هككككذ  اينىككككتس تمىككككشس  ككككافم ايتككككدفمات اينمدلككككس شككككن ا نشككككطس ايتشككككللال
 .ايشتليات

 . افم ايشتليات/ افم ايتدفمات اينمدلس ايتشللالس= نىتس ايتدفق اينمد  ايتشللام 

 :ا نسبة التوزيعات النقدية 3
تيككد نىككتس ايتيزليككات اينمدلككس ايشدفياككس ي شاككس ا ىككها شؤشككرام يىلاىككس تيزليككات ا رتككاح ايتككم تتتيهككا 

 .ثشار فم ايشنشمةايشنشمة يشدى جاذتلس اييا د ايشتاح يلىت
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تىشس ايتيزليات اينمدلس ااء  افم ايتدفمات اينمدلكس شكن "ليتر ان نىتس ايتيزليات اينمدلس تياىطس 
 .85"ا نشطس ايتشللالس

 . افم ايتدفمات اينمدلس ايتشللالس/ ايتيزليات اينمدلس= نىتس ايتيزليات اينمدلس
أن ايشنشكككمة تكككيزع أرتا كككام نمدلكككس ااكككء إيكككء % 011يتشكككلر نىكككتس ايتيزليكككات اينمدلكككس ايتكككم تزلكككد اكككن 
 .ايشىاهشلن ناتجس ان اشالات ايتشللم ةلر اييادلس

يلككرى ايتا ككث أن هككذ  اينىككتس تيككد شؤشككرام هاشككام تاينىككتس ياشىككاهشلن  ينهككا تتياككق تايتيزليككات اينمدلككس 
 .يألرتاح يايتم تديرها تيتتر هدفام ر لىلام لىيء إيل  ايشىاهشين

 :ا فئة السوق 0
يراق ايشايلس ا ب اي لاة فم ا ىكياق ايشايلكس، يذيكا تااتتارهكا ايىكايس ايي لكدة ايتكم تتكدايم تيد ا 

ن اشالكككس ت الكككم ا يراق ايشايلكككس ايتكككم لكككتا تكككداييها فكككم ايىكككيق ايشكككايم شكككن اييشالكككات  فككم تاكككا ا ىكككياق، يا 
دارة ايشنشكمة ااكء  كد ىكيا  تىكتب  شكا لكيفر  ايت الكم شككن ايشهشكس فكم اتخكاذ ايمكرارات تاينىكتس ياشىكتثشرلن يا 

 .شؤشرات ان تيتيات ياتجاهات أىيار تاا ا يراق
يتخدا هذ  ايف س شن اينىب ايشتيكاشالن فكم ا ىكياق ايشايلكس يةايتكام شكا ت كدرها ايتير كات اييايشلكس "

فم  يرة شمارنس يذيا فم نشرات ديرلس ت در انها،  شا تيجد ألضكام شؤىىكات شتخ  كس فكم اشكتماق 
شؤشكككر داي جكككينز، شؤشكككر ناىكككداا، شؤشكككر ايفالننشكككام تكككالشز، يشؤشكككر : ايشؤشكككرات شثكككمهكككذ  اينىكككتس أي 

 ."ايخ... نل ا ، 
 
 
 :شن هذ  ايف س اينىب ايتايلستضتي 

 :ا نسبة العائد الموزع 0
تيتر اييلتس تلن اييا د ايىني  ايشيزع ياىها اييا د يشتيىكط ىكير ايىكها تايىكيق اكن نىكتس اييا كد 

يلت ككدد شتيىككط 86"شتيىككط ىككير ايىككها ايىككيتم/ب ايىككها اييككاد  شككن ايتيزليككاتن ككل: "ايشككيزع  شككا لاككم
ىير ايىها ااء أىاس أااء يأدنء ىير لتاع ت  ايىكها فكم ىكيق ا يراق ايشايلكس يلش كن اىكتخداا ىكير 

 .اكتفام تدسم شن شتيىط ايىير

                                           
 .238ك طارق اتد اييام  شاد، ايشرج  ايىاتق، ص  85

 .200، ص(2116اايا اي تب، : أرتد) 0ك فالل  ىن خام، ا ىياق ايشايلس ياينمدلس، ط  86
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اي  ككيم ااككء يلايككب هككدم ايشىككتثشر ديرام هاشككام فككم تفىككلر هككذ  اينىككتس فككقن  ككان هككدم ايشىككتثشر 
اا ككككد شرتفكككك  فككككم اييتككككت اي اضككككر فككككقن ارتفككككاع هككككذ  اينىككككتس ل ككككين شؤشككككرام إلجاتلككككام يكككك ، يتايتككككايم لتيجكككك  

 .تاىتثشارات  ن ي شرا  ا ىها ذات اييا د ايشرتف 
أشككا إذا يككا ل ككن هدفكك  ايككرتل ايىككرل  فقنكك  لتيجكك  تاىككتثشارات  إيككء ايشنشككات ايتككم لتيتكك  نشككي أرتا هككا 

ظر ان ايرتل ايكذ  تيزاك  فكم اييتكت اي اضكر، يهنكا لكمتم دير ايش اكم ايشكايم يلتكلن تايشىتمتم تلض اين
شدى تطير ايشنشمة شن خلم دراىس تيا شها ايشايلس يشا تي ى  شن دس م يشؤشرات تاكضافس إيء طتليكس 

 .اشم ايشنشمة يىشيتها تايىيق

 :ا نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية 0
ىتس تيدد ايشرات،  لث تتا شمارنتها إن  انكت تىكاي  أي أتكم أي أ ثكر شكن اييا كد يليتر ان هذ  اين

اي ك لل، يلككتا تملككلا أدا  ايشنشككمة تنككا  ااككء ذيككا أ  أنكك  فكم  ككام  انككت هككذ  اينىككتس تىككاي  اييا ككد فهككذا 
لينككم أن أدا  ايشنشككمة فككم ايىكككيق طتليككم ياككاد  ضكككشن اي ككديد ايطتليلككس فىكككهر ىككهشها فككم ايىكككيق س 

ز تلشت  ايدفترلس، أشكا فكم  كام ارتفااهكا اكن اييا كد فهكذا شؤشكرد ااكء ا دا  ايجلكد ياشنشكمة يت ىكلن لتجاي 
يضيها يشر زها ايتنافىم تلن ايشنشات ايششاثاس يخ ي كام انكد ايش افظكس ااكء ارتفااهكا شكن اكاا آلخكر 

  ايدفترلكس، يي كن ششا لدم ااء تطير ايشنشمة ا شر ايذ  أدى إيء ارتفكاع ىكير ىكهشها ايىكيتم اكن تلشتك
ا دا  ايضيلم كدارة ايشنشمة اندشا ت ين نتلجكس هكذ  اينىكتس أتكم شكن اييا كد ا شكر ايكذ  لكدم ااكء أدا  

 .شتدنم ياشنشمة فم ايىيق ايشايلس
 .87"ان طرلق تىشس ىير ايىها فم ايىيق إيء ايملشس ايدفترلس ياىها"يلتا  ىاب هذ  اينىتس 

 .ايملشس ايدفترلس ياىها/ ىير ايىها فم ايىيق= س ايدفترلسنىتس ايملشس ايىيتلس إيء ايملش

 :ا مضاعف الربحية 3
تيضل هذ  اينىتس ايىير ايذ  لدفي  ايشىاها أي ايشىتثشر ي م يلرة رتل شن ايىها اييكاد ، يليتكر 

لكس فهكذا لينكم أن ايىكها لتكاع فكم ىكيق ا يراق ايشاي( 8)فقذا  انت نتلجس هكذ  اينىكتس . انها تيدد ايشرات
 .تثشانلس أضيام رتل ايىها

اكن طرلكق تىكشس ىكير ايىكها "لطاق االها ألضام نىتس ىير ايىها إيكء اييا كد يايتكم لش كن  ىكاتها 
 .88"ايياد  فم ايىيق ااء رتل ايىها اييا د

                                           
 .216ك فالل  ىن خام، ايشرج  ايىاتق، ص  87

 .206، ص(2116اكى ندرلس، ايش تب ايجاشيم، )0ار، طك  شام ايدلن ايدهراي ، ت الم ايميا ا ايشايلس  ةراض اسىتثش  88
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يلنظككر ايشىككتثشر إيككء هككذ  اينىككتس ااككء أنهككا اككدد شككرات ا رتككاح ايىككنيلس ايتككم ل ككين فلهككا ايشىككتثشر 
يشككرا  ىككها ايشنشككمة، يت ككين هككذ  اينىككتس اايلككس إشككا تىككتب ارتفككاع ايطاككب ااككء هككذا ايىككها شىككتيدام يككدفيها 

نظككرام يتيتكك  اينشككي شككن جانككب ايشىككتثشرلن، أي نتلجككس يشضككارتات ااككء ايىككها أدت إيككء رفكك  تلشتكك  ايىككيتلس 
 .يأ تل ىير ايىها شتايلام فل 

م ايشىكتثشرة فكم ايىكها، أ  أن ي اشا انخفكض هكذا ايشؤشكر دم ذيكا ااكء ت كر فتكرة اىكترداد ا شكيا
ايشنشمة ذات ايشضاام ايشنخفض تشثم  فمس شلرلس تاينىكتس ياشىكتثشر ايشرتمكب شك  افتكراض أنهكا شنشكمة 
ىالشس يتيلس، يي ن هذ  ايماادة ش فيفس تايشخاطرة فمد لرج  هذا اسنخفكاض إيكء ي كيم أنتكا  ىكل س اكن 

 ككس ااككء ىككير ايىككها فككم ايىككيق يككذيا س تككد ياش اككم ايشنشككمة إيككء ىككيق ا يراق ايشايلككس ا شككر ايككذ  اني
 .ايشايم شن أخذ جشل  اس تشاست تيلن اساتتار يتلان  ايس ايشنشمة ايياشس فم ايىيق

ذا تكيفر ياش اكم ايشكايم شيلكار ايمطكاع اكن هكذ  اينىكتس تكتا شمارنكس نىكتس ايشنشكمة شك  نىكتس ايمطككاع  يا 
 .اسيشيرفس يض  ايشنشمة نىتس إيء ايشنشات ايششاث

 :ا عائد االحتفاظ بالسيم العادي 4
لمككلس هككذا ايشؤشككر شيككدم نشككي أي اضككش لم ثككرية  اشككم ايىككها أ  لمككلس ايشنككاف  ياكلككرادات ايتككم 
ل ممهككا ايشىككتثشر شككن جككرا  اىككتثشار  فككم هككذ  ايشنشككمة يذيككا اككن ايىككنس  اشاككس، يتشثككم هككذ  اكلككرادات أي 

 رتكككاح ايشيزاكككس تاكضكككافس إيكككء ا رتكككاح ايرأىكككشايلس ايشنكككاف  ايتكككم ىل  كككم االهكككا ايشىكككاها ن كككلت  شكككن ا
 .ايناتجس ان تل  هذا ايىها تنهالس ايشدة أي ايزلادة فم تلشس ايىها فم  ام ادا تلي 

 :يل ىب اا د اس تفاظ تايىها ايياد  يفق اييلتس ايتايلس
 .89" ىير شرا  ايىها(/ ايرتل ايرأىشايم ياىها+ ن لب ايىها شن ا رتاح ايشيزاس ")

 .يايرتل ايرأىشايم هي ايفرق تلن ىير ايىها تتارلخ ايشلزانلس يىير شرا  ايىها
لدم ارتفاع نىتس اا د اس تفاظ تايىكها اييكاد  ااكء نجكاح تكرار ايشىكتثشر فكم اىكتثشار أشيايك  يكدى 

 .ايشنشمة يشدى اىتشرارلت  ايشىتمتالس فلها

 :ا معدل النمو 5
رتككاح يتيزليككات أرتككاح ا ىككها، فلر ككز ت الككم شيككدم نشككي أرتككاح لهككتا ايشىككتثشر تتمككدلر شيككدم نشككي ا 

 .ا ىها ااء ت الم شيدم نشي اييا د ااء  ميق ايشا لس
يانككدشا ت ككتفظ شنشككمة شككا تا رتككاح، يتمتنككم أ ككيسم إضككافلس، يت  ككم ااككء رتككل ااككء هككذ  ا  ككيم 

رتكككاح فلتيتكككم ااكككء نىكككتس اكضكككافلس فكككقن إجشكككايم أرتكككاح ايشنشكككمة ىكككيم لكككزداد، أشكككا شكككدى ىكككراس زلكككادة ا 
                                           

 .82ك خايد ايراي ، ايشرج  ايىاتق، ص  89
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ا رتككاح ايش تجككزة يايتككم تيلككد ايشنشككمة اىككتثشارها فككم أ ككيم جدلككدة يااككء شيككدم اييا ككد ايككذ  ت ىككت  ااككء 
 .هذ  ا  يم

يككذيا فككقن شيككدم نشككي أرتككاح ا ىككها لت ككدد اككن طرلككق نىككتس ا رتككاح ايش تجككزة شضككريتس فككم شيككدم "
 (.اييا د ااء  ميق ايشا لس×  تفاظ شيدم اس= شيدم اينشي ) 90" اييا د ااء  ميق ايشا لس

أ  أنككك  لش كككن ياشنشكككمة أن تزلكككد شيكككدم نشيهكككا اكككن طرلكككق إشكككا زلكككادة شيكككدم اس تفكككاظ ياىكككتثشار هكككذ  
 .ا شيام ايشضافس أي تزلادة شيدم اييا د ااء  ميق ايشا لس

 :ا فئة النشاط 3
تا كس يتايتكايم فكقن ديران هكذ  تااتتار أن رت لس ايشنشمة تيتشد ااء  فا تهكا فكم إدارة شيجيداتهكا ايش

يشكن اينىكب . ايشيجيدات لؤثر ت يرة ر لىس ااء ايديرة ايتشللالس ايتكم تكؤثر تكديرها ااكء رت لكس ايشنشكمة
 :ايشىتخدشس فم تلاس نشاط ايشنشمة

 :ا معدل دوران المخزون 0
م لمككلس شيككدم ديران ايشخككزين شككدى ت يلككم ايشخككزين إيككء شتليككات فهككي لككدم ااككء اككدد شككرات تككداي 

ايشخكككزين أىكككهم  مايالكككرة ايشىكككتثشرة تكككايشخزين خكككلم اييكككاا، ف اشكككا زاد هكككذا ايشيكككدم  انكككت اشالكككس ت كككرل
 .يأىرع، يت ىن فم  فا ة اكدارة فم اىتخداا ايشخزين

 .91"ان طرلق تىشس ت افس ايتضااس ايشتااس ااء شتيىط ايشخزين"يلتا  ىات  
 .ىط ايشخزين خلم اييااشتي / ت افس ايتضااس ايشتااس= شيدم ديران ايشخزين 

 .2(/شخزين آخر ايشدة+ شخزين أيم ايشدة : )يلشثم شتيىط ايشخزين خلم ايياا
س تككد شككن اسنتتككا  أن ارتفككاع شيككدم ايشخككزين س لينككم تايضككريرة أن يضكك  ايشنشككمة شككرض  يي ككن تككد 

 .لينم أن ايشنشمة ت تفظ تشخزين تالم تد لؤد  إيء نمص فم  جا ايشتليات
خفاض شيدم ديران ايشخزين تد لينكم أن ىلاىكس اكدارة هكم اس تفكاظ ت شلكات  تلكرة شكن  شا أن ان

ايشخككككزين تتطاتهككككا ظككككريم اييشككككم أي أن زلككككادة ايشخككككزين ناتجككككس اككككن انخفككككاض ايشتليككككات أي أن زلككككادة 
 .ايشخزين نتلجس تاق اكدارة شن ا تشام زلادة ا ىيار

يشيكدم تشك م ىكالا إس تيكد ايتيكرم ااكء ىلاىكس ششا ىتق لىكتدم ايتا كث أنك  س لش كن تفىكلر هكذا ا
 .ايشنشمة ايشتتيس يتايتايم ايت ر  ان ىتب ايزلادة أي اسنخفاض اي ا م نتلجس يىلاىس شيلنس

                                           
 .256ك طارق  شاد، ايشرج  ايىاتق، ص  90

91 ك     Paul Soloman, Financial Accounting, first edition (New York: R.R.Donnully,2004),p.760. 
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 :ا معدل فترة التخزين 0
لهككدم هككذا ايشيككدم إيككء تيضككلل ايفتككرة ايتككم لتمككء فلهككا ايشخككزين فككم ايشخككازن تتككم أن لت ككيم إيككء 

اا ايتكككم لتمكككء فلهكككا ايشخكككزين فكككم ايشخكككازن  تكككء لت كككيم إيكككء شتليكككات، ي اشكككا شتليكككات، أ  هكككي اكككدد ا لككك
 .انخفض هذا ايشيدم لدم ااء أن اشالس تل  ايشخزين أىهم يدرجس ايىلييس أ تر

 .ليتر ان شيدم فترة ايتخزلن تياىطس تىشس ادد ألاا ايىنس ااء شيدم ديران ايشخزين
 .شيدم ديران ايشخزين/365= شيدم فترة ايتخزلن 

يلىتخدا هذا ايشيدم فم اي  كا ااكء  فكا ة ىلاىكس ايتىكيلق شكن نا لكس يىلاىكس ايتخكزلن شكن نا لكس 
 .أخرى يشا لىتازا ذيا شن ت ايلم يها أثر ااء رت لس ايشنشمة

 :ا معدل دوران الحسابات المدينة 3
يس ليتكككر هكككذا ايشملكككاس اكككن  فكككا ة اىكككتخداا ا شكككيام ايشىكككتثشرة فكككم اي ىكككاتات ايشدلنكككس يشكككدى ىكككهي 

يىراس ت يلاها إيء ىلييس تااتتار  ليضل اكدد شكرات ايت  كلم ايتكم تت كيم فلهكا اي ىكاتات ايشدلنكس إيكء 
 .نمد

 .92"تىشس  افم ايشتليات اآلجاس ااء شتيىط اي ىاتات ايشدلنس خلم ايياا"ل ىب ان طرلق 
 .شتيىط اي ىاتات ايشدلنس/ افم ايشتليات اآلجاس= شيدم ديران اي ىاتات ايشدلنس

ر كككلد اي ىكككاتات ايشدلنكككس أيم ايشكككدة )ذا شككك  ايياكككا أن شتيىكككط اي ىكككاتات ايشدلنكككس هكككي اتكككارة اكككن هككك
 .2(/ر لد اي ىاتات ايشدلنس آخر ايشدة+

يلىكتخدا شيكدم ايككديران اي ىكاتات ايشدلنكس  شؤشككر ااكء تككدرة ايشنشكمة فكم ت  ككلم دلينهكا أ  شككدى 
يرها تكككؤثر ااكككء أرتكككاح ايشنشكككمة  نككك  شككك  ازدلكككاد نجكككاح ايىلاىكككس اس تشانلكككس ايشتتيكككس فكككم ايشنشكككمة، يايتكككم تكككد

ديرات ايتلكككك  يايت  ككككلم تككككزداد أرتككككاح ايشنشككككمة نظككككرام سىككككتللم ا شككككيام ايش  ككككاس فككككم أيجكككك  اسىككككتثشار 
 .ايشختافس ف اشا ارتفاع هذا ايشيدم دمَّ ااء  فا ة إدارة اس تشان فم ايشنشمة

 :ا متوسط فترة التحصيل 4
لاا ايتم تتمء فلها ايشتليات اآلجاس دلينام تذشكس اآلخكرلن أ  شكدة اىكتخداا لدم ااء ايشدة أي ادد ا 

 .ايللر  شيام ايشنشمة
تىككشس اككدد ألككاا ايىككنس ااككء شيككدم ديران اي ىككاتات "لككتا  ىككاب شتيىككط فتككرة ايت  ككلم اككن طرلككق 

 ".ايشدلنس

                                           
 c2ك  22، ايشرج  ايىاتق، صBecker Conviserك   92
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س، يس تككد شككن ليتتككر انخفككاض فتككرة ايت  ككلم شؤشككرام إلجاتلككام ااككء ىككهييس ت  ككلم اي ىككاتات ايشدلنكك
شمارنكس هككذا ايكرتا شكك  فتكرة اس تشككان ايتكم تشن هككا ايشنشككمة يايشكل ، فزلككادة شتيىكط فتككرة ايت  كلم اككن فتككرة 
اس تشان شؤشر ةاء يجيد شش اس فم ت  لم ايكدلين يهكذ  ايششك اس تكد ت كين اا كدة إيكء اياشكم خارجلكس 

نين شكن ششككا م شايلكس أي ششككا م ىككلييس شرتتطكس تككاييشل  أنفىكها فمككد ل كين تيككض اييشككل  اير لىكللن ليككا
فم ا جم ايم لر يتايتايم ةلر تادرلن ااء ايدف  فم ا جم ايم كلر، أي تكد ت كين اا كدة إيكء تكدنم فكم 

 . فا ة إدارة ت  لم اي ىاتات ايشدلنس
تاكضافس إيكء يجكيد تكمثلر ياشتللكرات استت كادلس اي الكس ااكء هكذا ايشؤشكر تكد تطكيم فتكرة ايت  كلم 

يجيد  ىاد ااا أي تىكتب تكدنم ايطاكب ااكء ىكايس شيلنكس نتلجكس  ىكاد تطكاع شيكلن فكم فتكرة زشنلكس نتلجس 
 .شيلنس

ششكككا ىكككتق لىكككتدم ايتا كككث اكككن شكككدى تكككمثلر جكككيدة إدارة ايشنشكككمة فكككم شختاكككم أنشكككطتها ااكككء أرتكككاح 
ها ايشنشكمة ىكيا   انككت فكم نشككاطها ايتشكللام أي يضكيها فككم ايىكيق ايشككايم، يشايك  شكن دير فككم تلشكس أىكك

 .ايشنشمة يااء  ميق ايشىاهشلن أي فم إدارة شيجيداتها شن شخزين ي ىاتات شدلنس أخرى

 المبحث الثالث ا مزايا وعيوب تحميل نسب الربحية
لتطرق ايتا ث فم هذا ايشت ث إيء ايشزالا ايتم لش ن أن لىتنتطها ايش ام ايشايم شن ت الكم نىكب 

 .تيلق  شايلس هذا ايت الم فم ايي يم إيء أهداف  ايرت لس ااء ايشنشمة ش  ذ ر ايش ددات ايتم

 :أواًل ا مزايا تحميل نسب الربحية
 :هيايشزالا ايتم لتشت  تها هذا ايت الم  شن
ك تيتتر اينىكب أ ثكر تكدرة شكن ايمكلا ايشطامكس فكم ايتيتلكر اكن  ملمكس أيضكاع ايشنشكمة، فهكم يلىكت  0

ش اكم ايشكايم كيمكا  ايضكي  ااكء ايجيانكب ايشختافكس هدفام ت كد ذاتهكا تكم هكم شؤشكرات  شلكس لىترشكد تهكا اي
 . اشام ايشنشمة

ت لككث لش ككن  ايتنتؤلككسك تىككاها اينىككب فككم ايتنتككؤ تككتيض ايظككياهر ايشىككتمتالس فهككم تتشتكك  تايمككدرة  2
اىتخداا تلشس اينىتس  شؤشر شىتق ااكء ا تشكام شكرير ايشنشكمة تم كداث شيلنكس شىكتمتلم ت كيرة تىكتيجب 

 لكككس شيلنكككس أي سىكككتدسم ايشىكككتثشرلن ايكككراةتلن تاىكككتثشار أشكككيايها يكككدى ايشنشكككمة فلكككؤد  اتخكككاذ إجكككرا ات يتا
ت الككم اينىككب شككن خككلم ايشؤشككرات ايتككم ليردهككا فككم ايىككيق ايشايلككس ااككء ياتكك  ا ىككها ينشيهككا إيككء اتخككاذ 

 .ايمرار ايشناىب شن تتم ايشىتثشر تشمن اىتثشار  يدى ايشنشمة
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ياش اكككم ايشكككايم فكككم شيظكككا ا  كككيام شفكككاتلل اىكككتدسم يشيرفكككس  ك تشثكككم اينىكككب أداة ت الكككم تكككيفر 3
ذا شا تكا تفىكلر اينىكب تفىكلرام ىكالشام فكلش ن أن تشكلر يترشكد ايش اكم ايشكايم  تماراض ايظريم اي اشنس، يا 

 .إيء شجاست شيلنس ت تاج إيء شزلد شن ايت ث ياسىتم ا   ىب ا هشلس ايتم لراها ايش ام ايشايم
اس هاشس يتمللا أدا  إدارة ايشنشمة تش م اكاا، يتملكلا شختاكم اكدارات اكنتاجلكس ك تيفر اينىب يىل 4

يايتليلكككس يايتىكككيلملس يايشايلكككس ياس تشانلكككس شكككن خكككلم ايشؤشكككرات ايتكككم تي كككس يضككك   كككم شكككن هكككذ  اكدارات 
ىككط يجككيدة أاشايهككا يا تشككام نمككاط ايضككيم ايياتيككس فلهككا، فشككثلم لىككتنتو ايش اككم ايشككايم انككد ارتفككاع شتي 

ت  ككلم اي ىككاتات ايشدلنككس ششكك اس تككقدارة اس تشككان يشككدى فيايلتهككا تت  ككلم دلككين ايشنشككمة يتككيفلر ىككلييس 
 . افلس تىتخدا فم أيج  اسىتثشار ايشختافس

ك تيتتر اينىب يىكلاس هاشكس يشمارنكس أدا  ايشنشكمة أي أدا  جانكب شيكلن شنهكا شك  ايشنشكات ا خكرى  5
تس هككذ  ايشنشككمة شككن ايشنشككات ايششاثاككس يشيرفككس شيتكك  هككذ  ايشنشككمة فككم نفككس ايمطككاع شككن خككلم شمارنككس نىكك

 .ضشن ايمطاع ايذ  تيشم فل  يشدة اىتمرارها ينشيها ايشىتمتام

 :ثانيًا ا عيوب تحميل نسب الربحية
لمدا ت الم اينىب ايش اىتلس ياميا ا ايشايلس شيايشات  ثلرة ان ايظريم ايتشللالس يايشايلس ياشنشمة، 

 :د ااء هذا ايت الم تيض ايمليد يايش ددات ايتم لجب أن تؤخذ تاساتتار يهميش  ذيا نير 
ك ضكريرة اساتشككاد ااكء شجشياكس شككن اينىكب ايش اىككتلس يتلكان  ككيرة ياضك س اككن جانكب شيككلن  0

أدا  ايشنشكمة ااكء شن جيانب ايشنشمة فل لجيز اساتشاد ااء نىتس يا دة كاطا  اىتنتاج شيلن ياي  كا 
 .اينىب ا خرى دين رتطها ش 

ك إش انلس ايتلاب شن تتم اكدارة تاينىب، فمد تاجم اكدارة إيء إجرا  شيكلن يت ىكلن نىكتس شيلنكس  2
اييشككل  فككم نهالككس  إيككء تتككم انتهككا  ايىككنس ايشايلككس، فككلش ن رفكك  نىككتس ايشتليككات اككن طرلككق شكك ن تضككااس

 .ايياا  انت شيدة يإلرىام فم تدالس ايياا ايتايم
نىب ايش اىتلس تاختلم ايطرق ايش اىتلس ا شر ايذ  لؤد  إيكء إاطكا  نتكا و شضكااس ك تتمثر اي 3

فككم اي ثلككر شككن شجككاست ايت الككم، فككاختلم طرلمككس اسهككتلا ايشتتيككس لككؤد  إيككء فريتككات فككم ش ككريفات 
 اسهتلا ششا لؤد  إيء فريتات فم رتل ايشنشمة،  شكا أن اخكتلم طكرق تملكلا ايشخكزين شكن ايكيارد أخلكرام 

لكؤثر ااككء شيكدم ديران ايشخككزين يةلككر   (FIFO)إيكء ايككيارد أيسم  ككادر أيسم  (LIFO)إيكء اي ككادر أيسم 
 .شن اينىب، يااء ايش ام ايشايم أن لراام تمثلر اختلم هذ  ايطرق ااء اينىب ايش اىتلس

طككرأ ك تككرتتط  ثلككر شككن اينىككب ايش اىككتلس تككايظريم استت ككادلس ايىككا دة فخككلم فتككرة ايتضككخا ل 4
ت ىككن ااككء ايشتليككات نتلجككس زلككادة أىككيار ايشتليككات دين أن ل ككين هنككاا ت ىككن فياككم فككم شيككدم ديران 
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ايشخكزين، تلنشكا فكم ىكنيات اي ىكاد تتراجك  ايشتليكات نتلجككس انخفكاض ايطاكب ششكا لكؤد  إيكء ارتفكاع  جككا 
فككم فتككرات اي ىككاد ايشخككزين نتلجككس تككرا ا ايشخككزين، ي ككذيا ا شككر لتراجكك  شيككدم ديران اي ىككاتات ايشدلنككس 

 .نتلجس طيم فترة ايت  لم يلت ىن فم ىنيات اسزدهار استت اد 
ك ت تكاج اينىكب ايش اىكتلس إيكء اىكتخداا اي  كا ياسجتهكاد ايشخ كم ياش اكم ايشكايم انكد تفىكلرها  5

ا فكم يذيا س تد شن دراىس ايتل س استت ادلس يايمطاع ايذ  تيشم فل  ايشنشمة يش ييس شمارنتها ش  شثللتهك
 .نفس ايمطاع

ك س تمككلس اينىككب ايش اىككتلس اييياشككم اينيالككس ايتككم ت ككين شل شككس  ةككراض تملككلا ايشنشككمة شثككم  6
 .شىتيى تمهلم ايياشالن فلها يشهارات ايشدلر ايياا  ينها شينلس فمط تا رتاا ياييياشم ذات ايطات  اي شم

آخكر لتشتك  تكتيض ايشزالكا ياييلكيب، ششا ىتق لجد ايتا ث أن ت الم اينىب ايش اىكتلس  كم  ت الكم 
يس تد ياش ام ايشايم شن أن لىتفلد شن شزالا  ان طرلق تلان ايشؤشكرات ايكياردة تت الكم اينىكب، يلفىكرها 
تشككك م ىكككالا  ىكككب ياتككك  ايشنشكككمة اي كككايم يشكككا ىكككتؤيم إيلككك  فكككم ايشىكككتمتم يخدشكككس  افكككس ايشهتشكككلن تكككمشير 

  ت الككم دين دشجكك  شكك  ت الككم آخككر أي أ ثككر، فشمارنككس نتككا و ايشنشككمة، يس تككد شككن ايتنيلكك  أنكك  س ل تشككم أ
 .ت الم اينىب ش  ت الم استجاهات تيطم  يرة ياض س ان شختام جيانب ايشنشمة يأاشايها
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 التحميل المالي لشركة إطارات
 (لمدة خمس سنوات)

 يكمية البحثى
 ايشمدشس

 .ك يش س  يم ايشر س 0
،  ةكراض ايت الكم 2118ك  2114ك إاادة تتيلب يت نلم ايشلزانلس اييشيشلكس يخشكس ىكنيات شكن اكاا  2

 .ايشايم
 .ك ايت الم ايرأىم ياشلزانلس اييشيشلس يشدة خشس ىنيات 3
 .ك ايت الم ا فمم ياشلزانلس اييشيشلس يشدة خشس ىنيات 4
 .رة يا رتاح يايخىا ر يشدة خشس ىنياتك ايت الم ايرأىم ي ىاتم ايشتاج 5
 .ك ايت الم ا فمم ي ىاتم ايشتاجرة يا رتاح يايخىا ر يشدة خشس ىنيات 6
 :ك دراىس يت الم اينىب ايشايلس ياشرا ز ايشايلس يشدة خشس ىنيات 7
 نىتس ايتدايم             نىب ايىلييس يايتدايم*

         
 .نىتس ايىلييس ايىرليس          
 
 نىتس ايجاهزلس اينمدلس          
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 نسب نشاط المشروع* 
 
 ايشيجيدات ايجاهزة ايشتداييس  / ايشخزين   اينىب ايخا س تىلاىس ايتخزلن  

         
 شيدم ديران ايشخزين        
 

 ايشدة ايلزشس يت رلم ايشخزين      
 
 يات اكجشايلس اي افلسايشتل/ايشتليات اآلجاس  اينىب ايخا س تىلاىس اس تشان 

       
 شيدم ديران ايذشا يايتىهللت يايشل       

 
 .شتيىط فترة ايت  لم      

 
 
 
  
 شيدم ديران ا شيام ايخا س اينىب ايخا س تديران ا شيام ايشىتثشرة  
 

 شيدم ديران ا شيام ايشىتثشرة       
 

 شيدم ديران ا  يم ايشتداييس       
 

 ديران ا  يم ايثاتتسشيدم        
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 رأس ايشام ايياشم اكجشايم  ت الم رأس ايشام ايياشم* 
 

 رأس ايشام ايياشم اي افم     
 

 رأس ايشام ايياشم اي افم ايخاص     
 

 رأس ايشام ايياشم اي افم ايخارجم     
 
 شن  لث ش ادر   ت الم رأس ايشام ايشىتثشر* 
 

 شن  لث اىتخداش      
 
 ايشدلينلس ت لرة ا جم  دلينلس يايمدرة ااء ىداد ايدليننىب ايش* 
 

 ايمدرة ااء ىداد ايدلين       
 

 شجشيع ا  يم /ايخ يا طيلاس يت لرة ا جم     
 
 تلا ثاتتس  افلس/أشيام دا شس  نىب ايتشيلم * 
 

 تلا ثاتتس  افلس/أشيام خا س     
 

 دلين ت لرة ا جم/ شيجيدات شتداييس يجاهزة    
 

 .رأس ايشام ايياشم اكجشايم/رأس ايشام ايياشم اي افم    
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 .رت لس ايشتليات   نىب ايرت لس* 
 

 .شيدم اييا د ااء ا شيام ايخا س    
 

 شيدم اييا د ااء ا شيام ايشىتثشرة    
 

 شيدم اييا د ااء اىتثشار ا  يم    
 

 شيدم اييا د ااء رأس ايشام ايشىتثشر     
 

 ا د ااء  ميق ايشا لسشيدم ايي    
 

 إلرادات ا شيام ايشىتثشرة    
 
 .أ ك ي افس ايىا : نىتس شجشم رت لس ايشتليات* 
 .ب ك ي م ىايس    
 
 .ت الم نمطس ايتيادم  ك ت الم ايتيادم يشدة خشس ىنيات  8
 

 .ت الم  د ا شان      
 

 ت الم نمطس إةلق ايش ن       
 
 .يجار ك ايتمللا ايشايم يانشاط ا 9



 079 

 .ك ايتمللا ايشايم يانشاط اسىتثشار  01
 

 .ك ايشيازنس ايرأىشايلس 00
 

 .ك ايشيازنس ايجارلس 02
 

 .ك ايشيازنس اينمدلس 03
 

 .ك ت الم  ىاب ايشخ  ات 04
 

 .ك شمارنس ش ادر ايتشيلم طيلاس ا جم ش  أيج  اسىتخداشات ايثاتتس 05
 

 يايشخططاكنتاج ايفيام   ك ايرىيا ايتلانلس 06
 

 ايشتليات ايفيالس يايشخططس    
 

 .شمارنس ايشتليات ياكنتاج ايفيام    
 

 .شمارنس ايطاتس ايشخططس يايطاتس اكنتاجلس ي م شنتو    
 

 .ك اينتا و يايشمتر ات 07
 

 .ك ايتي لات ايياشس 08
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 :المقدمة
، فمكككد اكطكككارات  شكككر سفكككم ىكككتلم إنجكككاز هكككذا ايت كككث ايشتياكككق تايت الكككم ايشكككايم يياتككك  
شكن ( 2118ك  2114)ااتشدنا ااء جشل  ايتلانات يايميا ا ايشايلس ايلزشس يشدة خشس ىكنيات 

اككككادة تجهلككككز ايتلانككككات يتتيلتهككككا يت ككككنلفها  تككككء أ ككككت ت جككككاهزة  ايشككككر س، يتشنككككا تتككككدتلق يا 
اشلككس  لككث تشككت اشالككس ايت الككم ايرأىككم يا فمككم يامككيا ا ايشايلككس ايخت.  ةككراض ايت الككم ايشككايم

رىكشام تلانلكام تاكضكافس  03جكديسم ي 21يت الم اينىب ايشايلس ينمطس ايتيادم، يجا  ايت الم تكك 
 .إيء  شيم ايشلزانلات ايشتيتس يتيض ايشل ق تايجدايم
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 ا لمحة حول الشركة1
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 لمحة حول الشركة
 .زع تلن رأىشام ثاتت يرأىشام ااشمشالين يلرة ىيرلس شي / 705/لتا  رأىشام ايشر س 

 : تميا ايشر س تقنتاج ايشنتجات ايتايلس تملاىات شختافس
 
 :ا اإلطارات الخارجية 0

 (.رادلام+ دلا ينام )ك ىلا لس 
 .ك شا نس خفلفس يأشاشلس ياجرار

 .ك شا نس ثملاس
 .ك خافلس ياجرار

 .ك درجات اادلس يى يتر
 
 :ا اإلطارات الداخمية 0

 .شا نس خفلفس يأشاشلس ياجرار :ك ىلا لس
 .ك شا نس ثملاس
 .ك خافلس ياجرار

 .ى يتر+ ك دراجات 



 083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ا إعادة تبويب وتصنيف الميزانيات العمومية 0
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0224كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
 

 ايتلان جز مايشتا  اي ايشتا  اي ام ايتلان ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام
 ا شيام ايدا شس   0234554679 ايملا ايثاتتس اي افلس   028074203

أ ا الموجودات الثابتة    
 المادية الصافية

 أ ا األموال الخاصة   

 96585243   ا راضم  5508626 
استثمارات 

المؤسسة تنفيذًا 
 لمخطة

نشا ات 055235304    ىدايا وتبرعات 9604840   شتانم يا 

اىتالك مباني - 026542570  
نشاءات  (العجز المرحل)- 020300027   وا 

 48494743     4765483 - 

نفقات إيراديو )- 03234906   آست يتجهلزات 068445080  
 (مؤجمة

اىتالك آالت - 045708809  
  - 07822429  وتجييزات

 22706453       
 تاالحتياطيا    وسائل نقل وانتقال 00044953  

  60700484  اىتالك وسائل النقل- 7532058  
احتياطي ارتفاع 

 أسعار

 3602795      
مؤونات طويمة 

 األجل

فيا د  نديق ايدلن   403093605  ادد يأديات يتيايب 27024797  
 ايياا

اهتلا ادد يأديات - 24504719  
   468025692  يتيايب

تريض طيلاس :ب      2601188 
 ا جم

 447417824   أثاث ومعدات ومكاتب 4350227  
قرض صندوق 

تمويل /الدين العام
 العقد األساسي

  2153949 -
اىتالك أثاث ومعدات 

 009140065   ومكاتب
قرض صندوق 

تمويل /الدين العام
 خارج العقد

 2297278    566448989   
 85259963       

   
ب ك ايشيجيدات 
     ايثاتتس ا خرى

   
ت تحت مشروعا

     التنفيذ

     ششارل  تلد ايتنفلذ  22904161 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0224كشف الميزانية العمومية بتاريخ تابع 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي
  لرة ا جمايدلين ت   542702852 ايشيجيدات ايشتداييس يايجاهزة   0467290526

 دائنون    الموجودات المتداولة:أ   
 موردون 0962947   ايشخزين   
 أوراق دفع 79637063   شخزن ايخاشات اير لىلس 086800377  
 دائنون متنوعون 00780792   مخزن الخامات المساعدة 9706702  
   93382911  مخزن الوقود والزيوت 4470175  

  020905764 
ر والعدد واألدوات قطع الغيا

 حسابات دائنة مختمفة    الصغيرة

 أر دة دا نس أخرى 2841373   مخزن مواد التعبئة والتغميف 88090  

ش ريفات جارلس  02642898   شخزن ايشخافات 2028569  
 يتخ ل لس شىت مس

  ىاب ايشؤىىس ايياشس 307621938   مخزن الموجودات المختمفة 3904388  
     مخزن إنتاج غير تام 7373533  
 جار  ايشؤىىس ايياشس 88161   مخزن إنتاج تام 071224796  

اعتمادات مستندية لشراء  58716453  
 ىاب ايخطس يدى  0431530   المواد والبضائع

 ايشنشمة

شل ات ي ياست  ادرة  6253294      
 يةلر شنفذة

 545360857    341876194   
 ونات قصيرة األجلالمؤ     ايشدلنين   

شؤينس ضرا ب شتنازع  98127138   الزبائن 298753730  
 االها

شؤينس ش ارلم  692111   تأمينات وسمف 0643687  
 اساتشادات ايى نلس

شؤينس رىيا جشر لس  7732808     311397408 
 يلاتشادات ايشىتندلس

   016450856  حسابات مدينة مختمفة   
     شدلنس أخرى أر دة 27794328  

حساب المؤسسة العامة لدى  555721712  
 المنشأة

    

 583505131       
     األموال الجاىزة:ب   

المصرف التجاري السوري  22098524  
     جاري/ح

ايش رم ايتجار  ايىير   05608677  
     اشلت أجنتلس

 37807210       
 إجمالي المطاليب   0575065509 إجمالي الموجودات   0575265529
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0225كشف الميزانية العمومية بتاريخ 

 ايتلان ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام ايتلان ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام
 األموال الدائمة   0028429323 ايملا ايثاتتس اي افلس   051696093

   
الموجودات الثابتة :أ

 األموال الخاصة:أ    الصافيةالمادية 

استثمارات المؤسسة تنفيذًا  98105774   ا راضم  5508626 
 لمخطة

نشا ات 064095070    ىدايا وتبرعات 960480   شتانم يا 

  000694777 -
اىتالك مباني 
نشاءات  (اييجزايشر م)- 95909538   وا 

 50522495     3247707  
 (نفمات إلرادلس شؤجاس)- 02055045   آست يتجهلزات 069204869  

اهتلا آست - 049298480  
 يتجهلزات

 7027408 -  

 09906388       
 االحتياطيات    وسائل نقل وانتقال 00401139  
 ا تلاطم ارتفاع ا ىيار  77070997  اىتالك وسائل نقل- 8363290  
 مؤونات طويمة األجل      3146748 
 فيا د  نديق ايدلن ايياا  470994745  ديات يتيايبادد يأ 27979318  

  26005092 -
اهتلا ادد يأديات 

 يتيايب
 540962304   

 قروض طويمة األجل:ب      0864006 

ترض  نديق ايدلن  447417824   أثاث معدات ومكاتب 4641114  
 تشيلم اييمد ا ىاىم/ايياا

  2339534 -
اىتالك أثاث ومعدات 

ترض  نديق ايدلن  009140065   ومكاتب
 تشيلم خارج اييمد/ايياا

 2311471    566448989   
 48056823       

   
ايشيجيدات ايثاتتس :ب

 ا خرى
    

   
مشروعات تحت 

     التنفيذ

     ششارل  تلد ايتنفلذ  66539371 
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 ليألغراض التحميل الما 30/00/0225تابع كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

0520492490   
الموجودات المتداولة 

 ايدلين ت لرة ا جم   543777380 والجاىزة

الموجودات المتداولة :أ   
 المخزون

 دائنون   

 موردون 2641104   شخزن ايخاشات اير لىلس 017356083  

  8084722 
ن ايخاشات شخز 

 أوراق دفع 79637063   ايشىاادة

 دائنون متنوعون 46386692   مخزن الوقود والزيوت 4047350  

تط  ايللار ياييدد  011892514  
   028663867  يا ديات اي للرة

مخزن مواد التعبئة  2  
 والتغميف

 حسابات دائنة مختمفة   

 ئنة أخرىأرصدة دا 9021854   مخزن المخمفات 0055083  

  0967975 
مخزن الموجودات 

ش ريفات جارلس يتخ  لس  06196040   المختمفة
 شىت مس

  ىاب ايشؤىىس ايياشس 278316384   مخزن إنتاج غير تام 81740099  
 جار  ايشؤىىس ايياشس 78861   مخزن إنتاج تام 241015919  

اعتمادات مستندية  72214482  
 لشراء المواد والبضائع

 حساب الخطة لدى المنشأة 56167211  

شل ات ي ياست  ادرة يةلر  08773471     546188586 
 شنفذة

   378440929  ايشدلنين   
 المؤونات قصيرة األجل    ايزتا ن 226980264  
 مؤونة تخفيض أسعار اإلطارات 30405644   تمشلنات يىام 95546  

ساتشادات شؤينس ش ارلم ا 692111     227176801 
 ايشىتندلس

شؤينس رىيا جشر لس يلاتشادات  4562960   حسابات مدينة مختمفة   
 ايشىتندلس

   36672625  أر دة شدلنس أخرى 28391773  

حساب المؤسسة  585298348  
     العامة لدى المنشأة

 603689020       
     األموال الجاىزة:ب   

ايش رم ايتجار   50506420  
     جار /ىير   كاي

ايش رم ايتجار   63009553  
     ايىير  اشلت أجنتلس

 004635974       
 إجمالي المطاليب   0650086684 إجمالي الموجودات   0652086684
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0226كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
 ايتلان ايشتا  ايجز م مايشتا  اي ا ايتلان ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام

ايملا ايثاتتس    041659015
 األموال الدائمة   0064974355 اي افلس

   
الموجودات :أ

الثابتة المادية 
 الصافية

 األموال الخاصة:أ   

 056127246   ا راضم  5508626 
استثمارات 

المؤسسة تنفيذًا 
 لمخطة

نشا ات 064009470    رعاتىدايا وتب 960480   شتانم يا 

  009080005 -
اىتالك مباني 
نشاءات  (اييجزايشر م)- 68728735   وا 

 44947057     88079990  

نفمات إلرادلس )- 6697794   آست يتجهلزات 068939705  
 (شؤجاس

اهتلا آست - 050283083  
 يتجهلزات

 80580098   

 06856542       

وسائل نقل  00354879  
 طياتاالحتيا    وانتقال

  9172414 -
اىتالك وسائل 

ا تلاطم ارتفاع   90755090  نقل
 ا ىيار

 2282475      
مؤونات طويمة 

 األجل

ادد يأديات  28833715  
فيا د  نديق ايدلن   505087877  يتيايب

 ايياا

اهتلا ادد - 27648318  
   698505366  يأديات يتيايب

 0085397      
قروض طويمة :ب

 األجل

  5107837 
أثاث معدات 
 ومكاتب

  447417824 
ترض  نديق 

تشيلم /ايدلن ايياا
 اييمد ا ىاىم

  2714583 -
اىتالك أثاث 
 009140065   ومعدات ومكاتب

ترض  نديق 
تشيلم /ايدلن ايياا

 خارج اييمد
 2303254    566448989   
 73003530       

ايشيجيدات :ب   
     ايثاتتس ا خرى

ت تحت مشروعا   
 التنفيذ

    

ششارل  تلد   67545574 
     ايتنفلذ
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0226كشف الميزانية العمومية بتاريخ تابع 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

الموجودات المتداولة    0540376436
 والجاىزة

 لرة ا جمايدلين ت    408260086

الموجودات المتداولة :أ   
    المخزون

0987086 
 دائنون
 موردون

 أوراق دفع 79637063   شخزن ايخاشات اير لىلس 019663487  

شخزن ايخاشات  9702080  
 ايشىاادة

 دائنون متنوعون 48863462  

   031487800  مخزن الوقود والزيوت 3454692  

د تط  ايللار ياييد 96470793  
     يا ديات اي للرة

مخزن مواد التعبئة  027900  
 حسابات دائنة مختمفة    والتغميف

 أرصدة دائنة أخرى 2813382   مخزن المخمفات 0627093  

  0522994 
مخزن الموجودات 

ش ريفات جارلس يتخ  لس  9678439   المختمفة
 شىت مس

 ايشؤىىس ايياشس ىاب  256052041   مخزن إنتاج غير تام 7274419  
 جار  ايشؤىىس ايياشس 78861   مخزن إنتاج تام 046453192  

اعتمادات مستندية  43491211  
 حساب الخطة لدى المنشأة 1   لشراء المواد والبضائع

شل ات ي ياست  ادرة يةلر  04620565     421744052 
 شنفذة

   083334386  ايشدلنين   
 لمؤونات قصيرة األجلا    ايزتا ن 297670435  
 مؤونة تخفيض أسعار اإلطارات 1   تمشلنات يىام 323223  

شؤينس ش ارلم اساتشادات  692111     297994658 
 ايشىتندلس

شؤينس رىيا جشر لس يلاتشادات  3546989   حسابات مدينة مختمفة   
 ايشىتندلس

   4038989  أر دة شدلنس أخرى 24999538  

حساب المؤسسة  604861833  
 العامة لدى المنشأة

    

      ىاتات دا نس شدلنس 3443961  
 643314330       
     األموال الجاىزة:ب   

ايش رم ايتجار   043073780  
 جار /ايىير   ك

    

ايش رم ايتجار   37059504  
     ايىير  اشلت أجنتلس

 081333295       
 إجمالي المطاليب    0683235540 جوداتإجمالي المو    0683135540
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0227كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
ايشتا  
 ايتلان ايشتا  ايجز م اي ام

ايشتا  
 ايتلان ايشتا  ايجز م اي ام

034126840   
ايملا ايثاتتس 
 اي افلس

 األموال الدائمة   0340995049

ة الموجودات الثابت:أ   
 األموال الخاصة:أ    المادية الصافية

استثمارات المؤسسة  056127246   ا راضم  5508626 
 تنفيذًا لمخطة

نشا ات 064009470    ىدايا وتبرعات 960480   شتانم يا 

اىتالك مباني - 005669650  
نشاءات  (اييجزايشر م)- 67662539   وا 

 38459800     89308088  
 (نفمات إلرادلس شؤجاس)- 4202090   يتجهلزات آست 068990805  

اهتلا آست - 054838964  
   85327897  يتجهلزات

 04053860       
 االحتياطيات    وسائل نقل وانتقال 00354879  
 ا تلاطم ارتفاع ا ىيار  027269763  اىتالك وسائل نقل- 9824592  

 مؤونات طويمة األجل      0531287 

ادد يأديات  29501636  
 يتيايب

 فيا د  نديق ايدلن ايياا  583068622 

   775546062  اهتلا ادد يأديات يتيايب- 28016808  
 قروض طويمة األجل:ب      0413808 

أثاث معدات  5197135  
تشيلم /ترض  نديق ايدلن ايياا 447417824   ومكاتب

 اييمد ا ىاىم

ات اىتالك أثاث ومعد- 3055864  
ترض  نديق ايدلن  009140065   ومكاتب

 تشيلم خارج اييمد/ايياا
 0940070    566448989   

ايشيجيدات ايثاتتس :ب   
     ا خرى

مشروعات تحت    
     التنفيذ

     ششارل  تلد ايتنفلذ  70119277 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0227كشف الميزانية العمومية بتاريخ تابع 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي لمبمغ الكميا

الموجودات المتداولة    0094070088
 ايدلين ت لرة ا جم   986023782 والجاىزة

   
الموجودات المتداولة :أ

    المخزون
3073056 

 دائنون
 موردون

 أوراق دفع 89093622   شخزن ايخاشات اير لىلس 026974332  

  7934557 
شخزن ايخاشات 

 ايشىاادة
 دائنون متنوعون 7538111  

   99914778  مخزن الوقود والزيوت 3073055  

تط  ايللار ياييدد  97135693  
     يا ديات اي للرة

  6322 
مخزن مواد التعبئة 

 حسابات دائنة مختمفة    والتغميف

 أخرى أرصدة دائنة 3241496   مخزن المخمفات 0629659  

  0555945 
مخزن الموجودات 

 المختمفة
ش ريفات جارلس يتخ  لس  2239996  

 شىت مس
  ىاب ايشؤىىس ايياشس 843970419   مخزن إنتاج غير تام 6268024  
 جار  ايشؤىىس ايياشس 008001   مخزن إنتاج تام 70298900  

اعتمادات مستندية  39019103  
 حساب الخطة لدى المنشأة 09246517   لشراء المواد والبضائع

شل ات ي ياست  ادرة يةلر  03681731     356165689 
 شنفذة

   880497048  ايشدلنين   
 المؤونات قصيرة األجل    ايزتا ن 438592536  

شؤينس ش ارلم اساتشادات  0989500   تمشلنات يىام 39853  
 ايشىتندلس

شر لس يلاتشادات شؤينس رىيا ج 0802243     438632389 
 ايشىتندلس

   3810754  حسابات مدينة مختمفة   
     أر دة شدلنس أخرى 21872773  

حساب المؤسسة العامة  0226926619  
     لدى المنشأة

  7186851 
ش ريفات جارلس 
تخ ل لس شدفياس 

 شمدشام 
    

 0054886030       
     األموال الجاىزة:ب   

ش رم ايتجار  اي 012520193  
     جار /ايىير   ك

ايش رم ايتجار   42166785  
 ايىير  اشلت أجنتلس

    

 044587878       
 إجمالي المطاليب   0308099209 إجمالي الموجودات   2328099129
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0228كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
 

 ايتلان ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام تلاناي ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام
 األموال الدائمة   0447745502 ايملا ايثاتتس اي افلس   028560859

   
الموجودات الثابتة :أ

 األموال الخاصة:أ    المادية الصافية

استثمارات المؤسسة تنفيذًا  081345927   ا راضم  5508626 
 لمخطة

نشا ات 064009470    ىدايا وتبرعات 690480   شتانم يا 

اىتالك مباني - 030056265  
نشاءات  (اييجزايشر م)- 66866024   وا 

 30973427     004440324  
 (نفمات إلرادلس شؤجاس)- 0256467   آست يتجهلزات 069580575  

اهتلا آست - 057602654  
 يتجهلزات

 000384837   

 00970920       
 االحتياطيات    وانتقالوسائل نقل  00380879  
 ا تلاطم ارتفاع ا ىيار  000544025  اىتالك وسائل نقل- 01294321  
 مؤونات طويمة األجل      0187559 
 فيا د  نديق ايدلن ايياا  646367479  ادد يأديات يتيايب 32211175  

  29186633 -
اهتلا ادد يأديات 

 يتيايب
 880096500   

 قروض طويمة األجل:ب      3003442 

تشيلم /ترض  نديق ايدلن ايياا 447417824   أثاث معدات ومكاتب 6147052  
 اييمد ا ىاىم

  3505255 -
اىتالك أثاث ومعدات 

تشيلم /ترض  نديق ايدلن ايياا 009140065   ومكاتب
 خارج اييمد

 2530897    566448989   
 56216832       

   
ايشيجيدات ايثاتتس :ب

  خرىا
    

   
مشروعات تحت 

     التنفيذ

     ششارل  تلد ايتنفلذ  72355127 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0228كشف الميزانية العمومية بتاريخ تابع 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

الموجودات المتداولة    0376838252
 والجاىزة

 ايدلين ت لرة ا جم   0257654399

الموجودات المتداولة :أ   
    المخزون

3603645 
 دائنون
 موردون

شخزن ايخاشات  031784340  
 أوراق دفع 89093622   اير لىلس

شخزن ايخاشات  6840004  
 دائنون متنوعون 31277485   ايشىاادة

   023184752  مخزن الوقود والزيوت 3049992  

تط  ايللار ياييدد  95081632  
     يا ديات اي للرة

مخزن مواد التعبئة  2  
 والتغميف

 حسابات دائنة مختمفة   

 أرصدة دائنة أخرى 8292217   مخزن المخمفات 0038953  

  0920578 
مخزن الموجودات 

 ش ريفات جارلس يتخ  لس شىت مس 1   المختمفة

  ىاب ايشؤىىس ايياشس 913491868   مخزن إنتاج غير تام 6143370  
 جار  ايشؤىىس ايياشس 7851   مخزن إنتاج تام 62321394  

اعتمادات مستندية  71794352  
 حساب الخطة لدى المنشأة 1   لشراء المواد والبضائع

 شل ات ي ياست  ادرة يةلر شنفذة 07627881     378054825 
   909408825  ايشدلنين   
 المؤونات قصيرة األجل    تا نايز  498005038  
 شؤينس ش ارلم اساتشادات ايشىتندلس 2551111   تمشلنات يىام 040538  

شؤينس رىيا جشر لس يلاتشادات  2611842     498256676 
 ايشىتندلس

   
حسابات مدينة 

   5051842  مختمفة

     أر دة شدلنس أخرى 23853840  

حساب المؤسسة  0308729201  
     عامة لدى المنشأةال

  1 
ش ريفات جارلس 
تخ ل لس شدفياس 

 شمدشام 
    

 0340583250       
     األموال الجاىزة:ب   

ايش رم ايتجار   72702115  
     جار /ايىير   ك

ايش رم ايتجار   85030493  
     ايىير  اشلت أجنتلس

 057843498       
 إجمالي المطاليب   0525399929 إجمالي الموجودات   2515399919

 
 
 
 
 



 094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا التحميل الرأسي لمميزانيات العمومية 3
 1الجدول رقم 
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 التحميل الرأسي لمميزانيات العمومية 0الجدول رقم 
 

 ايتلان
2008 2007 2006 2005 2004 

 نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس
ت الثابتة الموجودا

 المادية الصافية 
          

 %5200 0068555 %5200 0068555 %5200 0068555 %5260 0068555 %5266 0068555 ا راضم

نشا اتشتانم   %0258 08040300 %0216 01055040 %6253 00403603 %1250 08004861 %1268 01430053 يا 

 %1200 66315000 %1261 14415088 %1255 15805006 %5251 10100851 %5208 11431461 آست يتجهلزات

 %5260 0516340 %5218 0505308 %5210 6686030 %5253 1005683 %5250 1583004 وسائل نقل وانتقال

 %5213 6515588 %5211 1850115 %5253 1180043 %5255 1050818 %5216 0110006 عدد وأدوات وقوالب

 %5210 6643638 %5210 6055035 %5210 6010600 %5258 1401131 %5215 6001843 أثاث ومعدات ومكاتب

الموجودات الثابتة 
 األخرى

          

 %1200 66410555 %0250 55004035 %0251 53000030 %0250 31554633 %6284 36000563 ششرياات ت ت ايتنفلذ

 %5283 158130560 %4216 105545140 %8205 105504150 %0235 100565801 %0210 168051804 المجموع

           الموجودات المتداولة

 %00256 000051803 %00250 005588085 %60255 065300106 %10264 005550584 %10254 038100860 ايشخازن

 %14253 055043018 %10230 663535815 %13231 643440508 %18280 008506084 %14284 048605535 ايشدلنين

 %03250 080010505 %03210 510584161 %08266 500050001 %00245 1600885606 %00204 1006080501 فس ىاتات شدلنس شختا

           األموال الجاىزة

 52560 03813651 525540 110500430 %15231 185000640 %5261 100083838 %5205 103800048 ايش رم

 %40210 1053541055 %45288 1051045041 %41250 1006035005 %40260 6140136188 %40283 6035808505 المجموع

 %155 1030650064 %155 1506185580 %155 1580500001 %155 6068144564 %155 6050044454 إجمالي الموجودات

           األموال الدائمة

 %5210 45080600 %0240 48510330 %4263 105563605 %5235 105563605 %3265 185000463 اىتثشارات ايشؤىىس

 %5255 451081 %5255 451081 %5255 451081 %5250 451081 %5250 451081 هدالا يتتراات 

- %5204- 156016653- %0281- 40464008- %0258- 58358300- %6241- 53555004- %6253- 55855150 اجز شر م

- %5280- 10500465- %5256- 15600100- %5.50- 5543340- %5213- 0565641- %5258- 6505053 نفمات إلرادلس شؤجاس

 %0248 56316080 %0253 33136443 %0200 41300641 %0255 153554350 %0284 166000650 اس تلاطلات

 %65285 060140510 %68203 031440300 %01265 060183833 %60250 080158555 %60285 505053034 مؤونات طويمة األجل

 %00245 055008484 %00268 055008484 %00255 055008484 %60200 055008484 %66251 055008484 قروض طويمة األجل

 %50253 1500000534 %53254 1158054050 %30215 1650430000 %03250 1001440604 %03234 1003300015 المجموع

           الديون قصيرة األجل

 %0240 40086455 %3234 168550853 %3230 105083811 %0264 44450338 %0241 160580306 الدائنون

 %61250 005835540 %66241 038006454 %15280 680000085 %03245 886043608 %03215 464018850 حسابات دائنة مختمفة

 %5235 155001805 %6266 05535550 %5260 0608484 %5215 0851300 %5261 0105806 مؤونات قصيرة األجل

 %00200 005315805 %06241 000333081 %60280 018551185 %06205 485650385 %06261 1503500044 المجموع

 %155 1030650064 %155 1506185580 %155 1580500001 %155 6068144564 %155 605004454 إجمالي المطاليب
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 ا التحميل األفقي لمميزانيات العمومية
 6الجدول رقم 
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 التحميل األفقي لمميزانيات العمومية 0الجدول رقم 
 

 ايتلان
2008 2007 2006 2005 2004 

 نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس
الموجودات الثابتة 
 المادية الصافية 

          

 %155 0068555 %155 0068555 %155 0068555 %155 0068555 %155 0068555 ا راضم

نشا اتشتانم   %155 08040300 %15526 01055040 %46258 00403603 %34201 08004861 %50240 01430053 يا 

 %155 66315000 %83253 14415088 %30265 15805006 %56201 10100851 %06235 11431461 آست يتجهلزات

 %155 0516340 %80200 0505308 %50218 6686030 %06205 1005683 %05215 1583004 وسائل نقل وانتقال

 %155 6515588 %31206 1850115 %00206 1180043 %00238 1050818 %11420 0110006 عدد وأدوات وقوالب

أثاث ومعدات 
 ومكاتب

6001843 11526% 1401131 80205% 6010600 15523% 6055035 15521% 6643638 155% 

الموجودات الثابتة 
 األخرى

          

ششرياات ت ت 
 ايتنفلذ

36000563 01028% 31554633 05424% 53000030 64028% 55004035 64520% 66410555 155% 

 %155 158130560 %10420 105545140 %10525 105504150 %16024 100565801 %11828 168051804 المجموع

الموجودات 
 المتداولة

          

 %155 000051803 %15521 005588085 %33210 065300106 %50264 005550584 %54200 038100860 ايشخازن

 %155 055043018 %30204 663535815 %44265 643440508 %10525 008506084 %15024 048605535 ايشدلنين

 ىاتات شدلنس 
 شختافس

1006080501 60521% 1600885606 61021% 500050001 11526% 510584161 15026% 080010505 155% 

           األموال الجاىزة

 %155 03813651 %05021 110500430 %03524 185000640 %08620 100083838 %01320 103800048 ايش رم

 %155 1053541055 %15620 1051045041 %15021 1006035005 %10425 6140136188 %15625 6035808505 المجموع

 %155 1030650064 %15024 1506185580 %155.8 1580500001 %10328 6068144564 10425 6050044454 إجمالي الموجودات

           األموال الدائمة

 %155 45080600 %15120 48510330 %15120 105563605 %15120 105563605 %18523 185000463 اىتثشارات ايشؤىىس

 %155 451081 %15525 451081 %15525 541081 %15525 451081 %15525 451081 هدالا يتتراات 

 %155- 156016653 %40235- 40464008 %53215- 58358300 %55210- 53555004 %50200- 55855150 ماجز شر 

 %155- 10500465 %38253- 15600100 %01208- 5543340 %05280- 0565641 %10238- 6505053 نفمات إلرادلس شؤجاس

 %155 56316080 %16021 33136443 %10520 41300641 %13523 153554350 %14020 166000650 اس تلاطلات

مؤونات طويمة 
 األجل

505053034 10623% 080158555 10328% 060183833 16021% 031440300 11120% 060140510 155% 

قروض طويمة 
 األجل

055008484 15525% 055008484 15525% 055008484 15525% 055008484 15525% 055008484 155% 

 %155 1500000534 %15321 1158054050 %16620 1650430000 %16423 1001440604 %10424 1003300015 المجموع

الديون قصيرة 
 األجل

          

 %155 40086455 %10328 168550853 %10423 105083811 %15325 44450338 %10128 160580306 الدائنون

حسابات دائنة 
 مختمفة

464018850 63623% 886043608 %60824 680000085 80216% 038006454 11125% 005835540 155% 

مؤونات قصيرة 
 األجل

0105806 0280% 0851300 0203% 0608484 0248% 05535550 00200% 155001805 155% 

 %155 005315805 %15525 000333081 %33206 018551185 %18620 485650385 %14025 1503500044 المجموع

 %155 1030650064 %15024 1506185580 %15528 1580500001 %10328 6068144564 %104.5 6050044454 إجمالي المطاليب
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 ا التحميل الرأسي لحسابي المتاجرة واألرباح والخسائر 0

 0الجدول رقم 
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 التحميل الرأسي لحساب األرباح والخسائر وحساب المتاجرة 3الجدول رقم 
 

 ايتلان
2008 2007 2006 2005 2004 

 نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس
 %821 103514361 %1123 135660345 %1323 605150454 %1028 105000546 %025 31648411 1/1إنتاج تام 

 %0020 850500156 %0425 361010081 %0523 001014304 %0520 006808058 %0020 543303116 ثمن تكلفة اإلنتاج

 %1021 605348150 %1128 131548081 %1120 100015534 %425 151000055 %1125 105461404 مجمل الربح

           نفقات مراكز التسوٌقٌة

 %526 0146801 %526 0035050 %526 0140140 %520 0808536 %520 0041101 األجور

 %525 016055 %521 1600605 %526 6558088 %521 1041003 %521 1301118 مستلزمات سلعٌة

مستلزمات خدمٌة 
 وتورٌدات خارجٌة

6680303 526% 1831104 526% 1568051 521% 6615600 526% 6600085 521% 

مصروفات تحوٌلٌة 
 جارٌة

6015503 526% 1000506 521% 0531130 520% 6588630 521% 1015610 525% 

 %1623 664004605 %1126 156040666 %1523 100400051 %828 46855085 %1521 164884645 الربح التجاري

 %3828 1060501541 %8028 1600505404 %8120 1156504565 %8020 886186636 %8621 1505884401 المجموع

           نفقات المراكز اإلدارٌة

 %121 14146436 %120 65166554 %120 65056000 %625 61610430 %625 60530003 األجور

 %520 5830650 %520 0801805 %520 0001838 %520 0465105 %520 0004160 ت سلعٌةمستلزما

مستلزمات خدمٌة 
 وتورٌدات خارجٌة

6400585 526% 6855510 520% 6835885 526% 0600815 526% 0500365 526% 

مصروفات تحوٌلٌة 
 جارٌة

0154858 520% 0005006 520% 0553545 520% 0050510 520% 3000055 520% 

التحوٌالت الجارٌة 
 التخصٌصٌة

          

 %525 1865 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إعانات للغٌر

تعوٌضات للغٌر 
 وغرامات

1530064 521% 1515500 526% 1454015 521% 1880086 521% 1850513 521% 

مصروفات سنوات 
 سابقة

 %525 605100 ـ ـ 521% 886863 525% 105506 520% 0684004

 ـ ـ ـ ـ %120 18038100 ـ ـ %521 1858315 ربا ضرٌبة دخل األ

 %620 00331534 %020 85615330 %024 00140606 %020 03485560 %024 50148834 أعباء المؤونات

 %525 550545 %525 01065 ـ ـ ـ ـ ـ ـ خسائر رأسمالٌة

األربا  الصافٌة بعد 
 فوائد الدٌن العام 

46130505 326% 31508556 528% 30504350 020% 06435300 025% 104101550 826% 

 %025 155353030 %026 05040530 %020 00818400 ـ ـ ـ ـ مؤونة ضرٌبة الدخل

األربا  الصافٌة بعد 
الربح )فوائد الدٌن العام
 (المعد

68430153 620% 10533434 120% 63665850 625% 5086554 520% 08000105 623% 

 %6126 086808835 %1026 665853305 %1823 600041014 %1523 133003150 %1324 664003605 المجموع

 %15525 1858044453 %15525 1000800554 %15525 1000005000 %15525 1504564003 %15525 1685003183 إجمالً المصارٌف

 %420 135660345 %1520 605150454 %1528 105000546 %523 31648411 %024 56065040 01/16إنتاج 

صافً مبٌعات اإلنتاج 
 التام

800540030 5521% 358600303 5528% 344080605 0425% 861616351 0520% 1515018845 0526% 

 %521 6650000 %521 6516034 %521 540650 %521 1140505 %526 1400110 مخلفات إنتاج

 %525 0805 %525 3054 ـ ـ ـ ـ ـ ـ خدمات مباعة

 ـ ـ ـ ـ %525 4355 %525 18656 ـ ـ إٌرادات تشغٌل للغٌر

 %1021 605348150 %1128 131548081 %1120 100015543 %524 151000055 %1125 105461404 مجمل الربح

 %3828 1060501541 %8028 1600505404 %8120 1156504565 %8020 886186636 %8621 1505884401 المجموع

 %1623 664004605 %1126 156040666 %1523 100400051 %828 46855085 %1521 164884645 الربح التجاري

           اإلٌرادات التحوٌلٌة

 %525 060000 %521 300454 %521 1605614 %521 1604400 %521 1610050 فوائد دائنة

 ـ ـ %525 00405 %525 00555 %525 00555 %525 00305 إٌجارات دائنة

 %521 455106 %526 6663506 %521 1033041 %521 15604055 %521 1051680 إٌرادات سنوات سابقة

تعوٌضات وغرامات 
 على الغٌر

0013860 520% 136300 525% 1061035 521% 008481 525% 065305 525% 

 %521 600350 %521 1805800 %620 01058406 %521 1610500 %525 150580 إٌرادات متنوعة

 %826 104101550 %025 06435300 %020 30504305 %528 31508556 %326 46130505 األرباح الصافٌة

 %6126 086808835 %1026 665303305 %1823 600041014 %1523 133003150 %1324 664003605 المجموع

 %15525 1858044453 %15525 1000340554 %15525 1000005000 %15525 1504564003 %15525 1685003183 إجمالً اإلٌرادات
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 ا التحميل األفقي لحسابي المتاجرة واألرباح والخسائر 5
 0الجدول رقم 
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 التحميل األفقي لحساب األرباح والخسائر وحساب المتاجرة 4الجدول رقم 
 

 ايتلان
2008 2007 2006 2005 2004 

 نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس نىتس تلشس
 %155 103514361 %11028 135660345 %15020 605150454 %4425 105000546 %8020 31648411 1/1إنتاج تام 

 %155 850500156 %8425 361010081 %5820 001014304 %5526 006808058 %8523 543303116 ثمن تكلفة اإلنتاج

 %155 605348150 %3620 131548081 %5025 100015534 %0628 151000055 %0420 105461404 مجمل الربح

           نفقات مراكز التسوٌقٌة

 %155 0146801 %11128 0035050 %15525 0140140 %16524 0808536 %10028 0041101 األجور

 %155 016055 %60121 1600605 %05023 6558088 %63120 1041003 %00428 1301118 مستلزمات سلعٌة

مستلزمات خدمٌة 
 وتورٌدات خارجٌة

6680303 15620% 1831104 8028% 1568051 0525% 6615600 4425% 6600085 155% 

مصروفات تحوٌلٌة 
 جارٌة

6015503 18020% 1000506 11524% 0531130 01523% 6588630 10420% 1015610 155% 

 %155 664004605 %3528 156040666 %5021 100400051 %0520 46855085 %0525 164884645 الربح التجاري

 %155 1060501541 %8525 1600505404 %3320 1156504565 %5124 886186636 %3023 1505884401 موعالمج

           نفقات المراكز اإلدارٌة

 %155 14146436 %15028 65166554 %15528 65056000 %1120 61610430 %10028 60530003 األجور

 %155 5830650 %3520 0801805 %3426 0001838 %0325 0465105 %5520 0004160 مستلزمات سلعٌة

مستلزمات خدمٌة 
 وتورٌدات خارجٌة

6400585 8520% 6855510 3525% 6835885 3823% 0600815 8421% 0500365 155% 

مصروفات تحوٌلٌة 
 جارٌة

0154858 0528% 0005006 5520% 0553545 0020% 0050510 5120% 3000055 155% 

التحوٌالت الجارٌة 
 التخصٌصٌة

          

 %155 1865 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إعانات للغٌر

تعوٌضات للغٌر 
 وغرامات

1530064 4624% 1515500 8425% 1454015 15426% 1880086 15020% 1850513 155% 

مصروفات سنوات 
 سابقة

 %155 605100 ـ ـ 00624% 886863 0526% 105506 1310% 6084004

 %155 ـ ـ ـ ـ 18038100 ـ ـ ـ 1858315 ضرٌبة دخل األربا 

 %155 00331534 %13426 85615330 %11828 00140606 %16420 03485560 %10126 50148834 أعباء المؤونات

 %155 550545 %526 01065 ـ ـ ـ ـ ـ ـ خسائر رأسمالٌة

األربا  الصافٌة بعد 
 فوائد الدٌن العام 

46130505 5128% 31508556 0825% 30504305 0420% 06435300 0020% 104101550 155% 

 %155 155353030 %0520 05040530 %0020 00818400 ـ ـ ـ ـ مؤونة ضرٌبة الدخل

األربا  الصافٌة بعد 
الربح )فوائد الدٌن العام
 (المعد

68430153 0428% 10533434 6826% 63665850 0526% 5086554 1026% 08000105 155% 

 %155 086808835 %0323 665853305 %5526 600041014 %0520 133000150 %0424 664003605 المجموع

 %155 1858044453 %8520 1000800554 %3024 1000005000 %0825 1504564003 %3528 1685003183 إجمالً المصارٌف

 %155 135660345 %10121 605150454 %8525 105000546 %0124 31648411 %0525 56065040 01/16إنتاج 

عات اإلنتاج صافً مبٌ
 التام

800540030 8026% 358600303 5423% 344080605 3823% 861616351 8528% 1515018845 155% 

 %155 6650000 %4120 6516034 %0120 540650 %0026 1140505 %8825 1400110 مخلفات إنتاج

 %155 0805 %18420 3054 ـ ـ ـ ـ ـ ـ خدمات مباعة

 %155 ـ ـ ـ ـ 4355 ـ 18656 ـ ـ إٌرادات تشغٌل للغٌر

 %155 605348150 %3620 131548081 %5025 100015534 %0628 151000055 %0420 105461404 مجمل الربح

 %155 1060501541 %8525 1600505404 %3320 1156504565 %5124 886186636 %3023 1505884401 المجموع

 %155 664004605 %3528 156040666 %5021 100400051 %0520 46855085 %0525 164884645 الربح التجاري

           اإلٌرادات التحوٌلٌة

 %155 060000 %13526 300454 %64020 1605614 %64628 1604400 %68528 1610050 فوائد دائنة

 %155 ـ ـ 00405 ـ 00555 ـ 00555 ـ 00305 إٌجارات دائنة

 %155 455106 %60625 6663506 %10020 1033041 %1554 15604055 %10520 1051680 إٌرادات سنوات سابقة

تعوٌضات وغرامات 
 على الغٌر

0013860 1054% 136300 0024% 1061035 01625% 008481 15023% 065305 155% 

 %155 6000350 %3020 1805800 %1680 01058406 %0425 1610500 %020 150580 إٌرادات متنوعة

 %155 104101550 %0020 06435300 %0425 30504305 %0825 31508556 %51.8 46130505 األرباح الصافٌة

 %155 086808835 %0323 665303305 %5526 600041014 %0520 133003150 %0424 664003605 المجموع

 %155 1858044453 %8520 1000340554 %3024 1000005000 %0825 1505464003 %3528 1685003183 إجمالً اإلٌرادات
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 ا دراسة وتحميل النسب المالية لممراكز المالية 3
 (16ا  11ا  15ا  4ا  8ا  3ا  5ا  0)الجدول رقم 
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 النسب المالية
 5الجدول رقم 

 نسب التداول والسيولة: أوالً 
 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 0270 0276 3269 0200 0205 نىتس ايتدايم
 0467290526 0520492490 0540376436 0094070088 0376838252 ا  يم ايشتداييس

 542702852 543777380 408260086 986023782 0257654399 ايخ يا ايشتداييس

 0272 0276 0268 0286 0289 نسبة السيولة السريعة
ا  يم ايشتداييس ك 

ش ريفات جارلس تخ ل لس +ايشخزين)
 (شدفياام شمدشام 

0998683005 0830209649 0000630084 955420925 900709649 

 542702852 543777380 408260086 986023782 0257654399 ايخ يا ايشتداييس

 2227 2200 2243 2205 2205 نسبة الجاىزية النقدية
 37807020 004635974 082333095 044587878 057843498 اينمدلس

 542702852 543777380 408260086 986023782 0257654399 ايخ يا ايشتداييس
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 6الجدول رقم 
 نسب نشاط المشروع: ثانياً 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان
      اينىب ايخا س تىلاىس ايتخزلن

 2237 2236 2207 2206 2206 ا  يم ايشتداييس/ايشخزين
 545360857 546288586 402744050 356265689 378054805 ايشخزين

 0467290526 0520492490 0540376436 0094070088 0376838252 األصول المتداولة
 0243 0209 0233 0256 0290 شيدم ديران ايشخزين

 779602786 649504382 644067550 626799430 724770504  افس ايشتليات
 545360857 545705000 483406369 388424900 367002057 متوسط المخزون

 050283 320247 072200 032243 087.50 ايشدة ايلزشس يت رلم ايشخزين
 361 361 361 361 361 ليا 361

 0.43 0.09 0.33 0.56 0.92 شيدم ديران ايشخزين
      اينىب ايخا س تىلاىس اس تشان

ايشتليات اكجشايلس /ايشتليات اآلجاس
 2285 2285 2285 2285 2285 اي افلس

 863956257 698232847 679646596 620999506 708842320 ايشتليات اآلجاس
 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 ايشتليات اكجشايلس اي افلس

 02890 32275 02083 02373 02443 شيدم ديران ايذشا يايتىهللت يايشل 
 863956257 698232847 679646596 620999506 708842320 ايشتليات اآلجاس

 098753730 006980064 097670435 438590536 498005038 ايشدلنين
 004249 007226 057267 060208 049246 شتيىط فترة ايت  لم

 361 361 361 361 361 ليا 361
 02890 32275 02083 02373 02443 شيدم ديران ايذشا يايتىهللت يايشل 

 7220 3238 3243 0235 0266 شيدم ديران ايدا نين
 03756742 8909222 6826882 7440082 9607202 ايششترلات اآلجاس

 0960947 0642204 0987086 3073056 3603645 ايدا نين
 50237 026256 025202 053249 035207 شتيىط فترة ايىداد

 361 361 361 361 361 ليا 361
 7220 3238 3243 0235 0266 شيدم ديران ايدا نين



 6تابع الجدول رقم 
 شيام اينىب ايخا س تديران ا

      ايشىتثشرة

 0207 0263 0209 2296 0220 معدل دوران األموال الخاصة
 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 ايشتليات

 468025692 525233220 602040842 737235803 808400390 شتيىط ا شيام ايخا س

 2265 2252 2248 2232 2234 معدل دوران األموال المستثمرة
 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 ايشتليات

 0575065509 0650086684 0683235540 0308099209 0525399929 (إجشايم ا  يم)ا شيام ايشىتثشرة 
 2269 2255 2250 2230 2236 معدل دوران األصول المتداولة

 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 ايشتليات
 0467290526 0520492490 0540376436 0094070088 0376838252 ايشيجيدات ايشتداييس يايجاهزة
 9242 5245 5268 5208 6258 معدل دوران األصول الثابتة

 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 ايشتليات
 028074203 052696093 042659025 034206840 008560859 ا  يم ايثاتتس
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 7الجدول رقم 
 

 تحميل رأس المال العامل: ثالثا

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 0467290526 0520492490 0540376436 0094070088 0376838252 رأس المال العامل اإلجمالي

 0467290526 0520492490 0540376436 0094070088 0376838252 ايشيجيدات ايشتداييس يايجاهزة

 906382656 957703002 0004305052 0027968428 0309083650 رأس المال العامل الصافي

 0467290526 0520492490 0540376436 0094070088 0376838252 ايشيجيدات ايشتداييس يايجاهزة

 542702852 543777380 408260086 986023782 0257654399 ايدلين ايم لرة ا جم

 359930667 390064000 557866060 640509409 750734660 مال العامل الصافي الخاصرأس ال

 0467290526 0520492490 0540376436 0094070088 0376838252 ايشيجيدات ايشتداييس يايجاهزة

 0027059839 0002006372 984502075 0550650769 0604023388 (ق ك ط ك ا ا جم) افس ايدلين 

 566448989 566448989 566448989 566448989 566448989 لعامل الصافي الخارجيرأس المال ا

 906382656 957703002 0004305052 0027968428 0309083650 رأس ايشام ايياشم اي افم

 359930667 390064000 557866060 640509409 750734660 رأس ايشام ايياشم اي افم ايخاص
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 8الجدول رقم 
 ميل رأس المال المستثمرتح: رابعاً 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

      رأس المال المستثمر

 0234554679 052696092 0064974355 0340995049 0447745502 شن  لث اىتخداش 

 028074203 052696093 042659025 034206840 008560859 ايملا ايثاتتس اي افلس

 906382656 957703002 0004305052 0027968428 0309083650 رأس ايشام اي افم

 0234554679 052696387 0064974355 0340995049 0447745502 من حيث مصادره

 0234554679 052696092 0064974355 0340995049 0447745502 ا شيام ايدا شس
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 9الجدول رقم 
 نسب المديونية والقدرة عمى سداد الديون: خامساً 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 22866 22997 02670 22786 22833 نسب المديونية القصيرة األجل

 468025692 540962304 698505366 775546062 880096500 ا شيام ايخا س

 542702852 543777380 408260086 986023782 0257654399 الديون القصيرة األجل

إجمالي /الخصوم الطويمة والقصيرة األجل
 22723 22670 22585 22667 22648 صولاأل

 0027059839 0002006372 984502075 0550650769 0604023388 ايخ يا ايطيلاس يايم لرة ا جم

 0575065509 0650086684 0683235540 0308099209 0525399929 إجمالي األصول

 02095 02059 22876 02085 02030 ايمدرة ااء ىداد ايدلين

 0027059839 0002006372 984502075 0550650769 0604023388  مسايدلين ايشىت

 906382656 957703002 0004305052 0027968428 0309083650 رأس المال العامل الصافي
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 02الجدول رقم 
 نسب التمويل: سادساً 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 92564 02222 82993 022203 002060 القيم الثابتة الصافية/األموال الدائمة

 42307 32596 42966 52786 62855 القيم الثابتة الصافية/األموال الخاصة

 02703 02760 32689 02005 02047 ديون قصيرة األجل/موجودات متداولة وجاىزة

رأس المال العامل /رأس المال العامل الصافي
 22630 22638 22709 22550 22555 اإلجمالي

ديون قصيرة /ل الصافيرأس المال العام
 02703 02760 02689 02005 02047 األجل
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 00الجدول رقم 
 نسب الربحية: سابعاً 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان
 22248 22228 22234 22220 22220 ربحية المبيعات

 48444032 6380669 07002823 0248096 794435  افم ايرتل تيد ايضرلتس
 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473  افم ايشتليات

 220235 222006 222439 222204 222202 معدل العائد عمى األموال الخاصة
 48444032 6380669 07002823 0248096 794435  افم ايرتل تيد ايضرلتس
 468025692 525233220 602040842 737235803 808400390 شتيىط ا شيام ايخا س

 22230 22224 22206 22220 22222 العائد عمى استثمار األصولمعدل 
 48444032 6380669 07002823 0248096 794435  افم ايرتل تيد ايضرلتس

 0575065509 0603706027 0667600003 0225607085 0406799469 شتيىط ا  يم
معدل العائد عمى رأس المال 

 المستثمر
22220 22220 22200 22240 22247 

 48444032 6380669 07002823 0248096 794435  افم ايرتل تيد ايضرلتس
 0234554679 052696092 0064974355 0340995049 0447745502 رأس ايشام ايشىتثشر

 22023 22200 22239 22220 22220 معدل العائد عمى حقوق الممكية
 48444032 6380669 07002823 0248096 794435  افم ايرتل تيد ايضرلتس

 468025692 540692304 698505366 775546062 880096500  ميق ايشا لس
 02048 22880 22825 22455 22500 إيرادات األموال المستثمرة

 0828499967 0455794669 0355452445 0259609437 0082347087 إجشايم اكلرادات
 0575065509 0650086684 0683235540 0308099209 0525399929 إجشايم ا شيام ايشىتثشرة
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 00الجدول رقم 

 مجمل ربحية المبيعات لكافة السمع: اً ثامن

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 22003 22029 22094 22043 22067 مجمل ربحية المبيعات لكافة السمع

 036798024 070698380 055306679 020435326 042900959 شجشم ايرتل

 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 اتإجمالي المبيع
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 ـ تحلٌل التعادل 8

 ومالحقه 10الجدول رقم 
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 03الجدول رقم 
 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

نقطة التعادل :أوالً 
 (س.بالقيمة ل)

337676927 005506875 027054308 405309900 074660944 

تس ايت ايلم ايثات
 اكجشايلس ياشر س

66289764 60304537 35844534 60092328 60886309 

معدل الربح الحدي 
 لكافة السمع

09257% 07263% 33245% 04265% 00292% 

نقطة التعادل كنسبة 
 مئوية

39293% 30284% 03242% 50279% 07220% 

حد األمان :ثانياً 
 (س.بالقيمة ل)

528207566 480707860 690409900 395890839 740755946 

قيمة المبيعات 
 الشركة

845694473 728034737 799584032 800000760 0206408892 

 074660944 405309900 027054308 005506875 337676927 نقطة التعادل بالقيمة
حد األمان كنسبة 

 مئوية
62227% 68206% 86262% 48200% 70298% 

نقطة اإلغالق :ثالثاً 
 (س.بالقيمة ل)

090509973 002937733 0875980026 003360949 049805644 

التكاليف الثابت 
 النقدية اإلجمالية

37486240 33407360 6075425 30700660 34323820 

معدل الربح الحدي 
 لكافة السمع

09257% 07263% 33245% 04265% 00292% 

نقطة اإلغالق 
 كنسبة مئوية

00265% 07228% 0235% 07202% 04274% 

 



 204 

 03ممحق الجدول رقم 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 846587800 763030020 567957080 574852749 746065807 التكمفة اإلجمالية

 783720523 722940894 530000748 500536000 682076253 ايت افس شتللرة

 60886309 60092328 35844534 60304537 66289764 ايت افس ثاتتس

 08580507 09577646 09569009 08897076 08623700 اسهتلا

 34323820 30700660 6075425 33407360 37486240 التكاليف الثابتة النقدية
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 03ممحق الجدول رقم 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 قيمة المبيعات اإلجمالية

 783720523 722940894 530000748 500536000 682076253  ايلم ايشتللرة اكجشايلسايت

 %00292 %04265 %33245 %07263 %09257 شيدم ايرتل اي د  ي افس ايىا 

 



 206 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ـ التقٌٌم المالً للنشاط الجاري 4
 10الجدول رقم 



 207 

 ط الجاريالتقييم المالي لمنشا                      04الجدول رقم  

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

      أواًل المبيعات

 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 إجشايم ايشتليات

 3706452 ا 30285 46707924 038028400 اي ادرات

      النشاط التجاري: ثانياً 

 0828499967 0455794669 0355452445 0259609437 0082347087 إلرادات اينشاط ايتجار 

 002365 82000 82443 62009 52923 ا جير/ إلرادات اينشاط 

 02840 02752 32582 02957 02660 ايشىتازشات/إلرادات اينشاط 

 062708 92662 92636 72926 92959 ا  يم ايثاتتس/إلرادات اينشاط 

      القيمة المضافة: ثالثاً 

 380292044 350067720 050760685 030309005 364374066 يت افس افم ايملشس ايشضافس تا

إلرادات اينشاط / افم ايملشس ايشضافس
 ايتجار 

22085 22009 22086 22040 22000 

 02420 02989 02568 02340 02682 ا جير/ افم ايملشس ايشضافس

 22622 22666 22665 22648 22757 ايشىتازشات/ افم ايملشس ايشضافس

ايشام /ايملشس ايشضافس  افم
 ايشىتثشر

22050 22073 22099 02338 22369 

ا  يم / افم ايملشس ايشضافس
 ايثاتتس

02834 02733 02792 02338 32530 

      األجور والعمالة: خامساً 

 059000080 077283372 062542767 073062003 006925542 إجشايم ا جير

 0406 0524 0424 0422 0376 شتيىط ادد ايياشالن

 000374249 007740262 004345208 003685282 057634284 شتيىط أجر ايياشم

 739656278 625806249 472242262 440506243 635300200 إنتاجلس ايياشم

 069837274 034002255 079308205 065949238 064826288 ن لب ايياشم شن ايملشس ايشضافس

 22288 22000 22008 22063 22069 إلرادات اينشاط ايجار /ا جير 
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 04تابع الجدول رقم 

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

      المال المستثمر: سادساً 

 0234554679 0028429323 0064974355 0340995049 0447745502 ا شيام ايدا شس

 85059963 84056803 73003530 0940070 56026830 ا  يم ايثاتتس

 00904262 66539372 67545574 70229077 70355207  ت ايتنفلذششرياات ت

 ا ا ا ا ا ااتشادات يشرا  ايشيجيدات ايثاتتس

 ا ا ا ا ا اىتثشارات طيلاس ا جم

 906382656 957703002 0004305052 0027968428 0309083650 رأس ايشام ايياشم

 .2.89 22740 22603 22508 22584 شيدم ديران ايشام ايشىتثشر

      المخزن السمعي: سابعاً 

 086800377 027356083 029663487 006974330 032784340 شخزن ايخاشات اير لىلس

 9706702 8084722 9702080 7934557 6840004 شخزن ايخاشات ايشىاادة

 4470275 4047350 3454692 3073055 3049992 شخزن اييتيد يايزليت

 020905764 022890524 96470793 97235693 95082630 ت اي للرةتط  ايللار ياييدد يا ديا

 88090 2 027900 6322 2 شخزن شياد ايتيت س يايتلالم

 0008569 0055083 0627093 0629659 0038953 شخزن ايشخافات

 3904388 0967975 0522994 0555945 0920578 شخزن ايشيجيدات ايشختافس

 7373533 8274099 7074429 6068004 6243370 شخزن إنتاج ةلر تاا

 072004796 042025929 046453290 70098900 60302394 شخزن إنتاج تاا

ااتشادات شىتندلس يشرا  ايشياد 
 يايتضا  

72794350 39029203 43492022 70024480 58726453 

 0206408892 800000760 799584032 728034737 845694473 شتليات ايىنس ايشايلس
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 ـ التقٌٌم المالً للنشاط االستثماري 15
 10الجدول رقم 
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 05الجدول رقم 
 التقييم المالي لمنشاط االستثماري

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

نشا ات  48494743 50522495 44947057 38459800 30973427 شتانم يا 

 00706453 09906388 06856540 04053860 00970900 آست يتجهلزات

 3600795 3246748 0080475 0532087 0287559 يىا م نمم يانتمام

 0602288 0864006 0085397 0423808 3003440 ادد يأديات يتيايب

 0097078 0322472 0303054 0940070 0530897 أثاث يشيدات يش اتب

 5508626 5508626 5508626 5508626 5508626 ا راضم

 85059963 84056803 73003530 63207564 56026830 ايجشاس
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 ـ الموازنة الرأسمالٌة 11
 15الجدول رقم 
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 06الجدول رقم 
 الموازنة الرأسمالية
 القيمة بآالف الميرات

 ايتلان
2118 2117 2116 

 ش ام ش ام ش ام

 022222 30847 0005522 ايشيتشد تايشيازنس

 09442070 .09046.00 46592349 ايش مق ايفيام

 %0294 %58259 %2238 نىتس ايت ملق
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 ـ الموازنة الجارٌة 16
 13الجدول رقم 
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 07الجدول رقم 
 الموازنة الجارية

 القيمة بآالف الميرات السورية

 ايتلان
2118 2117 2116 

 ايش مق ايشمدر ايش مق ايشمدر ش مقاي ايشمدر
       الموازنة الجارية: أوالً 

 725837 0049805 633088 993853 838444 993853 إجشايم إلرادات اينشاط

 ا ا ا ا ا ا إلرادات أيراق شايلس

 35397 522 00908 622 7395 622 إلرادات ت يلالس جارلس

 740034 0052305 646006 994453 845839 994453 إجشايم ايشيارد ايجارلس

       االستخدامات: ثانياً 

 062540 084552 073062 093035 006926 002359 األجور: باب أول

المصروفات :باب ثاني
       الجارية

 378625 704600 358097 547904 480004 570880 شىتازشات ىايلس

 09287 02695 00620 02250 04720 00545 شىتازشات خدشلس

 ا ا ا ا ا ا ششترلات تلرض ايتل 

 36336 38842 30790 38842 33434 45342 ش ريفات ت يلالس جارلس
ش ريفات ت يلالس 

 تخ  لس
 74404 ا 59738 ا 72973 ا

 528453 774056 460409 626825 622333 638767 جممة الباب الثاني

 668994 958726 634589 822242 807039 859006 إجمالي أعباء التشغيل

 ا ا ا ا ا ا خدشات شر زلس

فائض العمميات الجارية 
 (قبل الضريبة)

035307 08622 094403 00607 090629 70042 
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 ـ الموازنة النقدٌة 10

 18الجدول رقم 
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 08الجدول رقم 
 الموازنة النقدية

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

 ** 37807020 004635974 082333095 044587878 0/0ر لد

 0674459082 0494272340 0299300345 0292605858 0390033474 جشاس ايشمتيضات اينمدلس

 0636640979 0407050569 0233604204 0006360075 0377877854 جشاس ايشدفياات اينمدلس

 37807020 004635974 082333095 044587878 057843498 فا ض

 ا ا ا ا ا اجز

 
 شدشيج ش  شتا  جشاس ايشمتيضات اينمدلس 2114ااا 0/0شتا  ر لد : حظةمال**



 227 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ تحلٌل حساب المخصصات 10
 14الجدول رقم 
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 09الجدول رقم 
 تحميل حساب المخصصات

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان

نشا ات  026542570 000694777 009080005 005669650 030056265 شخ ص إهلا شتانم يا 

 045708809 049298480 050283083 054838964 057602654 شخ ص إهلا آست يتجهلزات

 7530458 8363090 9270424 9804590 02094302 شخ ص إهلا يىا م نمم يانتمام

 04504729 06005090 07648328 08026808 09286633 شخ ص إهلا ادد يأديات يتيايب

شخ ص إهلا أثاث يشيدات 
 يش اتب

3505055 3055864 0724583 0339534 0253949 

شخ ص دلين شش يا فم 
 ت  لاها

 ا ا ا ا ا

 509645470 528665352 509406866 586972354 650508300 شخ  ات أخرى

 906205687 927076605 942007559 0228566043 0284080048 اإلجمالي
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 جل مع أوجه االستخدامات الثابتةـ مقارنة مصادر التموٌل طوٌلة األ 10
 65الجدول رقم 
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 02الجدول رقم 
 مقارنة مصادر التمويل طويمة األجل مع أوجو االستخدامات الثابتة

 2114 2115 2116 2117 2118 ايتلان
      مصادر التمويل طويمة األجل: أوالً 

      ش ادر داخالس

- 07822429- 7027408 80580098 85327897 000384837 رأس المال اإلجمالي

 96585043 98205774 056207046 056207046 082345907 اىتثشارات ايشؤىىس

 960480 960480 960480 960480 960480 هدالا يتتراات

- 03234906- 02055045- 6697794- 4202090- 0256467 (نفمات إلرادلس شؤجاس)

- 020300027- 95909538- 68728735- 67662539- 66866024 اجز شر م

 60700484 77070997 90755090 02769763 000544025 االحتياطيات

 60700485 77070997 90755090 027269763 000544025 ا تلاطم ارتفاع أىيار

 403093605 470994745 505087877 583068622 646367479 مؤونات طويمة األجل

 468025692 540962304 698505366 775546062 880096500 (0)حقوق الممكية 

      ش ادر خارجلس

 566448989 566448989 566448989 566448989 566448989 تريض طيلاس ا جم

 79637063 79637063 79637063 89093600 89093600 أيراق دف 

 646286050 646286050 646286050 655640600 655640600 جممة المصادر الخارجية

مويل طويمة األجل مجموع مصادر الت
(0+0) 

0536939030 0430088870 0344600508 0088246466 0004090840 

      االستخدامات الثابتة: ثانياً 

 85059963 84056803 73003530 0940070 56026830 ا  يم ايثاتتس

 00904262 66539372 67545574 70229077 70355207 ششرياات ت ت ايتنفلذ

 ا ا ا ا ا يجيدات ايثاتتسااتشادات شرا  ايش

 906382656 957703002 0004305052 0027968428 0309083650 رأس ايشام ايياشم

جممة االستخدامات الثابتة وصافي 
 رأس المال

0447745502 0082908856 0064974355 0028429323 0234554679 
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 : النتائج والمقترحات 
 :شن خلم دراىتنا يت الانا ييات  ايشر س لل ظ شا لام

هنكككاا تراجككك  فكككم هل كككم ايتشيلكككم إذا انخفضكككت ش كككادر ايتشيلكككم طيلاكككس ا جكككم نىكككتس إيكككء  -0 
يذيككا ااكككء  2118اككاا % 58إيككء  ككيايم  2114اككاا % 65جشككايم شككن ش ككادر ايتشيلككم اك

إيكككء اكككاا  2114شكككن اكككاا % 41ايكككرةا شكككن تزالكككد ش كككادر ايتشيلكككم تا رتكككاا ايشطامكككس ت كككيايم 
2118  

 [.2ك  0ايجديم رتا ]
شمارنككسم % 01نككاا ت ىككن شا ككيظ فككم ايطاتككس اكنتاجلككس تا رتككاا ايشطامككس إذ تالككت  ككيايم ه  -2

 [.0ايجديم رتا ] 2118ك  2114تلن ااشم 
 :لتضل شا لام[ 5ايجديم رتا ]فلشا لتياق تنىب ايتدايم يايىلييس   -3

 2.25إيكء  2114اكاا  2.70أ ك نىكتس ايتكدايم، يكي ظ انخفكاض شىكتشر تهكذ  اينىكتس شكن  
يشككرد ذيككا إيككء تزالككد اسيتزاشككات ت ككلرة ا جككم تنىككب أ تككر شككن تزالككد  2118اا فككم اكك

ك  2114)أننككا نيتتككر أن هككذ  اينىككتس جلككدة يافتككرة ايشدريىككس  ا  ككيم ت ككلرة ا جككم إس
 [.2ك0ايجديم رتا ] ينها أ تر شن اييا د اي  لل ( 2118

 0.9إيكء  2114اكاا  0.7يهم فكم ت ىكن شىكتشر شكن  لدةب ك نىتس ايىلييس ايىرليس، ج
إيككء  2114يايىككتب فككم ذيككا ليككيد إيككء انخفككاض ايشخككزين شككن اككاا . 2118تمرلتلككام اككاا 

يلكككدم ذيكككا ااكككء أن ايشكككر س تىكككتخدا [ 2ايجكككديم رتكككا % ]31تنىكككتس  كككيايم  2118 اكككاا
 .أىايلب تىيلق أ ثر فيايلس

جكك ك نىككتس ايجاهزلكس اينمدلكس، يكي ظ ت ىككن فكم نىكتس ايجاهزلككس اينمدلكس يافتكرة ايشدريىككس إذ 
، إس أننا رةكا هكذا نيتترهكا نىكتس شنخفضكس  لكث لفتكرض أن 1.05إيء  1.17ارتفيت شن 

 .ىاي  اييا د ااء ا تمت ين ت
 :يي ظ شا لام[ 6ايجديم رتا ]ك فلشام لتياق تنىب اينشاط  4

اكاا  1.06إيكء  2114اكاا  1.37ك انخفكاض نىكتس ايشخكزين إيكء ا  كيم ايشتداييكس شكن أ
 .يهذا شؤشر جلد تاينىتس ياشر س 2118



 -248- 

ن أ  أ 2118اككاا  0.92إيككء  2114اككاا  0.43ب ك زلككادة شيككدم ديران ايشخككزين شككن 
 .2110ايشخزين أ تل لتجدد شرتان فم ااا 

لكيا  087إيكء  2114لكيا اكاا  250جكك ك انخفكاض ايشكدة ايلزشكس يت كرلم ايشخكزين شكن 
 .2118ااا 

يهككذا لككدم ااككء أن ايشككر س % 85د ك تشثككم نىككتس ايشتليككات اآلجاككس إيككء إجشككايم ايشتليككات 
فىككس ايشككدلدة فككم ايىككيق تتيىك  فككم اشالككات ايتلكك  اآلجكم يليككيج ايىككتب فككم ذيككا إيكء ايشنا

 .شن  لث اينيالس يا ىيار
 .2118ااا  0.44إيء  2114ااا  2.9هك ك انخفاض فم شيدم ديران ايذشا ايشدلنس شن 

 2118لكيا اكاا  251إيء  2114ليا ااا  025ي ك ارتفاع فم شتيىط فترة ايت  لم شن 
ايمتككيم تشككريط  يلؤ ككد ذيككا ااككء ارتفككاع  ككدة ايشنافىككس فككم ايىككيق ياضككطرار ايشككر س إيككء

 .ايزتا ن
 .2118ااا ( 2.7)إيء  2114فم ااا ( 7)ز ك انخفاض شيدم ديران ايدا نين شن 
يهكذا  2118لكيا اكاا  035إيكء  2114لكيا اكاا  50ح ك ارتفكاع شتيىكط فتكرة ايىكداد شكن 

 .لدم ااء تدرة ايشر س ااء ىداد ايدلين تىتب ارتفاع شتيىط فترة ايت  لم
، لل ككظ أن رأس ايشككام ايياشككم شيجكككب [7ايجككديم رتككا ]يشكككام ايياشككم ك فلشككا لتياككق تككرأس ا 5
تزالكد شىكتشر يهكذا شؤشكر تيهكي ( ايشيجيدات ايشتداييس يايجاهزة أ تكر شكن ايكدلين ت كلرة ا جكم)

جلد يا  ا ااء ىلييس ايشر س يتدرتها ااء ىداد دلينها يي ن تزالد فترة ايت  كلم تكد لكؤثر فكم 
 .ايشىتمتم ىاتام 

 :لل ظ شا لام[ 9ايجديم رتا ]تياق تنىب ايشدلينلس يايمدرة ااء ىداد ايدلين ك فلشا ل 6
 أ ك انخفاض نىتس ايشدلينلس  لث تشثم ا شيام ايخا س إيء ايدلين ت لرة ا جم 

 .1.83 يايم 
دلككين ت ككلرة ا جككم ي % 65ب ك لككتا تشيلككم أ ككيم ايشككر س ااككء اين ككي ايتككايم  ككيايم 

 .ذا شؤشر ةلر جلد تاينىتس ياشر سأشيام طيلاس ا جم، يه% 35
يهككذا  0.2جككك ك تتككرايح نىككتس ايككدلين ايشىككت مس ااككء ايشككر س إيككء رأس ايشككام ايياشككم  ككيايم 

 .شؤشر جلد تش م ااا
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، تيتتر نىتس ايتشيلم جلدة،  لث أن ا  كيم ايثاتتكس ششييكس [01ايجديم رتا ]ك نىتس ايتشيلم  7
 .6.85إيء ا  يم ايثاتتس اي افلس  تمشيام خا س، يتتا  نىتس ا شيام ايخا س

 [:02ك  00ايجديم رتا ]ك ت الم ايرت لس  8
ي 2114تكلن اكاشم % 07إيكء % 23أ ك انخفاض شجشم رت لس ايشتليات ي افس ايىكا  شكن 

يتيتتككر هككذ  اينىككتس شنخفضككس، يذيككا  ن شجشككم ايككرتل لجككب أن للطككم ش ككارلم  2118
 .ايتل  يايش ارلم اكدارلس

فككم % 0إيككء  2114اككاا % 418تشر فككم  ككافم رت لككس ايشتليككات شككن ب ك انخفككاض شىكك
 .، يلدم ذيا ااء تدهير أاشام ايشر س شن ااا آلخر2118ااا 

إيكء  2114اكاا % 01جكك ك شيكدم اييا كد ااكء ا شكيام ايخا كس هكي تانخفكاض شىكتشر شكن 
 .أ  أتم شن شيدم ايفا دة ااء اييدا   فم ايش ارم ايش الس 2118ااا % 0

شيككدم اييا ككد ااككء رأس ايشككام ايشىككتثشر شيككدم شككنخفض جككدام يلككنخفض تاىككتشرار، د ك إن 
ذا شكا تكيرن ااكء ا تكم تىكير ايفا كدة ايىكا د فكم ايش كارم إيهي تا ىكاس شيكدم شكنخفض 

 لث لتا  ن فها تمرلتام  شا أن  ل م إيء  يايم ن كم ت افكس ايفر كس %( 9ك  8)ايش الس 
يهكذا لشكلر إيكء اكدا % 05شر إذ تيتتكر هكم ااكء ا تكم ايتدلاس ايشتا س يرأس ايشام ايشىتث

 .8رت لس ايشر س  شا تا اكشارة إيء ذيا فم ايفمرة رتا 
 [:03ايجديم رتا ]ك ت الم ايتيادم  9

 شن % 41يارتفيت إيء  2114شن شتليات ااا % 27أ ك نمطس ايتيادم تالت 
 .2118شتليات 

اككء ايككرةا شككن انخفككاض نمطككس ، يي ككن ا%61إيككء % 73ب ك  ككد ا شككان انخفضككت شككن 
ايتيككادم نل ككظ أن نىككتس ايرت لككس شنخفضككس جككدام، يليككيد ايىككتب فككم ذيككا إيككء ارتفككاع نىككتس 

أ  أن  ككم شتليككات % 81 ككيايم  2118ايت افكس ايشتللككرة إيككء ايشتليككات  لككث تتاكك  فككم اككاا 
س لجكب أن تلطكم ايت كايلم ايثاتتكس .م21س يشا تتمء .م 81س فلها ت افس شتللرة .م011

 .ضافسم إيء ا رتاحإ
لؤد  ايرتط ) شن خلم ت الم اييض  ايشايم يشر س إطارات لؤ د ايتا ث ااء تتيم فرضلس ايدراىس   -01

 ( .  تلن شؤشرات ايىلييس يشؤشرات ايرت لس إيء ت اشم شؤشرات تمللا ايشل ة ايشايلس يايشلم 
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 ا التوصيات 08
 :التوصيات

 .ش م جلد يشن  ايهدر يخا س ايت ايلم ايشتللرةك إاادة اينظر يدراىس ايت ايلم ت 0
ك إاكادة اينظكر تنظككاا ش اىكتس ايت ككايلم ياساتشكاد ااككء نظكاا ت ككايلم ا نشكطس كتا ككس  2

 .ايفر س يشراتتس ايت ايلم ياىتتياد ا نشطس ةلر ايرات س
 .ك دراىس ايىيق يايشنتجات ايشنافىس شن  لث ايجيدة يايىير 3
تمس أ  اي ككلانس اييتا لككس تتككم  ككديث ايخاككم يشرااككاة اك ككل ات ك تنفلككذ ايتككراشو ايشىكك 4

لجاد أىايب يت فلز شا ليشاين فم اي لانس ت افس أش ايها  .ايجذرلس يألاطام ايشت ررة يا 
ك نظككرام يتيتينككا تارتفككاع شككدة ايشنافىككس يايشزا شككس شىككتمتلم شككن نا لككس، يييككدا اىككتلياب  5

جكا شكن نا لكس أخكرى، فكقن اكجكرا ات ايلزشكس يتطكيلر ايىيق ايىيرلس   ثر شكن شيشكم تهكذا اي 
اشم ايشر س يايي يم تشؤشرات ايرت لس ايشايلس ياستت ادلس إيء شىكتيى جلكد تفتكرض أن تتجك  

زلكادة   كس اكطكارات ايىكلا لس إيكء إجشكايم  جكا ]ايشر س إيء تيىكل  تااكدة تلاناتهكا اكنتاجلكس 
، يت ىكلنها يتطيلرهكا تقنتكاج [فمكط% 01ىكلا لس تكك اكنتاج  لث تمدر نىكتس إطكارات ايىكلارات اي

يذيا شن خلم ايتياين أي  تء ايشكرا س ايشتاشكرة ( تليتاس)أنياع شتطيرة يشضشينس ااشلام شثم 
 :شن ايشر ستىتفلد   لثش  إ دى ايشر ات اييايشلس ذات ايشهرة يايشار س اييايشلس، 

 .Know howأ ك  ميق ايشيرفس 
 .trede markب ك اييلشس ايتجارلس 
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اكدارة ايشايلكس يايت الكم ايشكايم، ش كدر ىكاتق ذ كر ، شمدشكس فكم (. 2116)كك امكم، شفاكل ش شكد 1
 .233ص

شمدشكس فكم اكدارة ايشايلكس يايت الكم ايشكايم، ش كدر ىكاتق ذ كر ، (. 2116)كك امكم، شفاكل ش شكد 1
 .243ص

شمدشكس فكم اكدارة ايشايلكس يايت الكم ايشكايم، ش كدر ىكاتق ذ كر ، (. 2116)كك امكم، شفاكل ش شكد 1
 .243ص

شمدشكس فكم اكدارة ايشايلكس يايت الكم ايشكايم، ش كدر ىكاتق ذ كر ، (. 2116)كك امكم، شفاكل ش شكد 1
 .243ص

اكدارة ايشايلكككس، ش كككدر (. 2117)كككك اينيلشكككم، اكككدنان تالككك  يايىكككاتم، ىكككيدين شهكككد  يآخكككرلن 1
 .012ىاتق ذ ر ، ص

اكدارة ايشايلكككس، ش كككدر (. 2117)كككك اينيلشكككم، اكككدنان تالككك  يايىكككاتم، ىكككيدين شهكككد  يآخكككرلن 1
 .012ص ىاتق ذ ر ،

اكدارة ايشايلكككس، ش كككدر (. 2117)كككك اينيلشكككم، اكككدنان تالككك  يايىكككاتم، ىكككيدين شهكككد  يآخكككرلن 1
 .012ىاتق ذ ر ، ص

اكدارة ايشايلكككس، ش كككدر (. 2117)كككك اينيلشكككم، اكككدنان تالككك  يايىكككاتم، ىكككيدين شهكككد  يآخكككرلن 1
 .012ىاتق ذ ر ، ص

 .39ك ييلد اي لايم، ايش در ايىاتق، ص1
 .29، ص(0991اشان، ) 3ىلات ايت الم ايشايم، طك زلاد رشضان، أىا1
 .250ك  ادق اي ىلنم، ايش در ايىاتق، ص1
 Charles H. Gibson, Financial Reporting & Analysis *USA: Quebecorكك 1

world, 2004).P.293 



 -254- 

 .329، ص2114، ايطتيس اييرتلس ايىادىس (2) اشلن، أ يم ايش اىتس . ك  جلشس أ1
 .067ايش در ايىاتق، ص ك هلثا ايزاتم،1
 .69، ص(0996تلريت، ) 0ك جشيس اي اىم، ايش اىتس ايشتيىطس، ط1

 
 .67، ص(2111ايدار ايياشلس، : اشان) 0ك  ىلن ايماضم، ايش اىتس ايدييلس، ط1
 .031ك شرج  ىاتق، ص1
ر ايككدا: اكىكك ندرلس) 0ككك طككارق اتككد اييككام  شككاد، ايت الككم ايفنككم يا ىاىككم يككأليراق ايشايلككس، ط1

 .216، ص(2116ايجاشيلس، 
 .069، ص(2111ايدار اييشالس، : اشان) 0ك  ىلن ايماضم، ايش اىتس ايدييلس، ط1
 .3، ص(2113ايدار ايجاشيلس، : الن ششس)ك طارق  شاد، شيىياس شياللر ايش اىتس، 1
، دار زهكران: اشكان) 0ك  جلم اتد   ىن، ا  يم ايياشلس فم ايمكيا ا ايش اىكتلس يايشايلكس، ط1

 .55، ص(2115
دار ايشككككرلخ، : ايرلككككاض) 2ن تيرلككككب أ شككككد  جككككاج، ط’ككككك دينايككككد  لىككككي، ايش اىككككتس ايشتيىككككط1

 .86، ص(2113
، (2113دار يا كم، : اشكان) 0ك شؤلد ايدير  يآخكرين، ايت الكم ايشكايم تاىكتخداا اي اىكيب، ط1

 .27ص
 .24ك  دينايد  لىي، ايشرج  ايىاتق، ص1
 .05تق، صك جلم اتد   ىن، ايشرج  ايىا1
، (0997شنشكيرات جاشيكس دششكق، ) 8ك  افم فاكيح، ايش اىكتس اكدارلكس يدراىكس ايشلزانلكات، ط1

 .26ص
 :Becker Conviser, Financial Accounting & Reporting (Newyorkككك 1

development corp, 2002).P. 534. 
، (2112خ، دار ايشكككككرل: ايرلكككككاض) 0كككككك هلكككككم، ايش اىكككككتس اكدارلكككككس، ترجشكككككس أ شكككككد  جكككككاج، ط1

 .889ص
 .891ك شرج  ىاتق، ص1
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 .322، ايشرج  ايىاتق، صCharles H.Gibsonك 1
ا  ادلشلكس اييرتلكس ياياكيا ايش كرفلس، : اشكان) 0، ط..ايتشيلكم.. ك تىنت أ شكد فهشكم، اس تشكان1

 .60، ص(2114
 .220ك هلثا ايزاتم، ايشرج  ايىاتق، ص1
، (2116اكىك ندرلس، ) 0يلكس  ةكراض اسىكتثشار، طك  شام ايكدلن ايكدهراي ، ت الكم ايمكيا ا ايشا1

 .234ص
 .203ك طارق  شاد، ايشرج  ايىاتق، ص1
 .210ك  ادق اي ىلنم، ايشرج  ايىاتق، ص1
ايطاليكس، : اشكان) 0شكدخم  كنااس ايمكرارات، ط: ك اىشاالم اىشاالم يآخرين، ايت الم ايشكايم1

 .47، ص(2111
ايفنم يا ىاىم يأليراق ايشايلس،  الس ايتجارة، جاشيس طارق اتد اييايا  شاد، ايت الم , ك د 1

 . ا2111، 92الن ششس، ص

 Koning, Jozef-Roodhooft. Filip: Financial Ratio cross Sectionككك  1

Dynamics, Journal of Business Finance and Accounting , 24 (9) 

&(10), October, 2000, PPl 331 
س ت الالس يش ددات ايت الم ايشايم فم ديم ايخالو يايجزلرة  ادق اي ىلن، دراى. ك د 1

 .261ص 63اييرتلس، شجاس دراىات ايخالو يايجزلرة اييرتلس، اييدد 

ش شكككيد اتكككد اي اكككلا ايخللاكككس، ايت الكككم ايشكككايم تاىكككتخداا ايتلانكككات ايش اىكككتلس،  الكككس إدارة . كككك د 1
 .2-0، ص2114ا اشام ك ايجاشيس ا ردنلس، ا ردن، 

 شرج  ىاتق.  ادق اي ىلن. ك د 1

ك ش شد زاشم، ايش اىتس اكدارلس ش  تطتلمات ااء اي اىب اآليم، شيهد اكدارة ايياشس،  1
 .893، ص2111ايرلاض، 

 . 65، ص2113ك شؤلد ايدير ، ايت الم ايشايم تاىتخداا اي اىيب، دار يا م، اشان،  1

 . 37ش شيد اتد اي الا ايخللاس، شرج  ىاتق، ص. ك د 1
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، 2118طارق اتد اييام  شاد، ايت الم ايفنم يا ىاىم يأليراق ايشايلس، شرج  ىاتق ، . ك د 1
 .203ص

 52ك إىشاالم إىشاالم يآخرين، ص 1
 . 250ك  ادق اي ىلن، شرج  ىاتق، ص 1

ك ا  يم ايش اىتلس ايدييلس، ترجشس يتيرلب ىاتا يشر اها، دار ايياا ياشلللن، تلريت،  1
 . 034ص

 ,Financial Accounting Fundamentals, CIMA BPP London, 1997ك  1

p318. 
 . 3ك  ىلن ايماضم، ايش اىتس ايشتمدشس، شطتيس است اد، اشان، ص 1

دارة ا شيام، شرج  ىاتق، ص. ك د 1  . 76اام أتي ايفتيح فضايس، ايت الم ايشايم يا 

 . 65-64داا ايتلانات ايش اىتلس، صك ش شيد اتد اي الا ايخللاس، ايت الم ايشايم تاىتخ 1

 . 271ك  شد  ايىما، ت الم يشناتشس ياشلزانلات، ص 1

 .271ك  شد  ايىما، ت الم يشناتشس ياشلزانلات، ص 1
 .Financial Accounting Fundamentals, CIMA BPPك شرج  ىاتق  1
 . 016ج  ىاتق، صك طارق اتد اييام  شاد، ايت الم ايفنم يا ىاىم يأليراق ايشايلس، شر  1

 . 92، شرج  ىاتق، ص(شدخم اتخاذ ايمرارات)ك اتد ايلفار  نفم، اكدارة ايشايلس ايشيا رة  1

 .897ك ش شد زاشم، ايشرج  ايىاتق، ص  1

 .93ك شؤلد ايدير ، ايشرج  ايىاتق، ص  1

 .877ك ش شد زاشم، ايشرج  ايىاتق، ص  1

 233ك طارق اتد اييام  شاد، ايشرج  ايىاتق، ص  1
 .005ك ش شيد اتد اير لا خللا ، ايشرج  ايىاتق، ص  1

1 ك    Becker Conviser, Financial Accounting& Reporting (New York:  

development corp, 2002).p. 2C – 71. 
 .34، ص2115, دار يا م , اشان , ادارة ايش افظ اسىتثشارلس , ك ش شد شطر   1
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، (2115دار يا كككم، : اشكككان) 0دارة ايش كككافظ اسىكككتثشارلس، طك ش شكككد شطكككر يفكككالز تكككلا، إ  1
 .024ص

 .039ك ش شد شطر يفالز تلا، إدارة ايش افظ اسىتثشارلس، ص  1
 .238ك طارق اتد اييام  شاد، ايشرج  ايىاتق، ص  1

 .200، ص(2116اايا اي تب، : أرتد) 0ك فالل  ىن خام، ا ىياق ايشايلس ياينمدلس، ط  1

 .216ن خام، ايشرج  ايىاتق، صك فالل  ى  1

اكى ندرلس، ايش تب )0ك  شام ايدلن ايدهراي ، ت الم ايميا ا ايشايلس  ةراض اسىتثشار، ط  1
 .206، ص(2116ايجاشيم، 

 .82ك خايد ايراي ، ايشرج  ايىاتق، ص  1
 .256ك طارق  شاد، ايشرج  ايىاتق، ص  1

1 ك     Paul Soloman, Financial Accounting, first edition (New York: 

R.R.Donnully,2004),p.760. 
 c2ك  22، ايشرج  ايىاتق، صBecker Conviserك   1
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 المالحق
 ألغراض التحميل المالي 30/00/0224كشف الميزانية العمومية بتاريخ 

 

 البيان الجزئي المبمغ المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي
 األموال الدائمة   0234554679 القيم الثابتة الصافية   028074203

أ ا الموجودات الثابتة    
 المادية الصافية

 أ ا األموال الخاصة   

 96585043   األراضي  5508626 
استثمارات المؤسسة 

 تنفيذًا لمخطة

نشاءات 055235304    ىدايا وتبرعات 9604840   مباني وا 

  026542570 -
اىتالك مباني 
نشاءات  (العجز المرحل)- 020300027   وا 

 48494743     4765483 - 

- 03234906   آالت وتجييزات 068445080  
نفقات إيراديو )

 (مؤجمة

  - 07822429  اىتالك آالت وتجييزات- 045708809  

 00706453       
 طياتاالحتيا    وسائل نقل وانتقال 00044953  

  60700484  اىتالك وسائل النقل- 7530058  
احتياطي ارتفاع 

 أسعار

 مؤونات طويمة األجل      3600795 

  403093605  عدد وأدوات وقوالب 07004797  
فوائد صندوق الدين 

 العام

اىتالك عدد وأدوات - 04504729  
   468025692  وقوالب

قروض طويمة :ب      0602288 
 األجل

 447427804   أثاث ومعدات ومكاتب 4350007  
قرض صندوق الدين 

تمويل العقد /العام
 األساسي

  0253949 -
اىتالك أثاث ومعدات 

 009240065   ومكاتب
قرض صندوق الدين 

تمويل خارج /العام
 العقد

 0097078    566448989   
 85059963       

   
ب ا الموجودات الثابتة 

     األخرى

     وعات تحت التنفيذمشر    

     مشاريع قيد التنفيذ  00904262 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0224كشف الميزانية العمومية بتاريخ تابع 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي
 ن قصيرة األجلالديو   542702852 الموجودات المتداولة والجاىزة   0467290526

 دائنون    الموجودات المتداولة:أ   
 موردون 0960947   المخزون   
 أوراق دفع 79637063   مخزن الخامات الرئيسية 086800377  
 دائنون متنوعون 00780792   مخزن الخامات المساعدة 9706702  
   93380922  مخزن الوقود والزيوت 4470275  

غيار والعدد واألدوات قطع ال 020905764  
 حسابات دائنة مختمفة    الصغيرة

 أرصدة دائنة أخرى 0842373   مخزن مواد التعبئة والتغميف 88090  

 00640898   مخزن المخمفات 0008569  
مصروفات جارية 
 وتخصيصية مستحقة

 حساب المؤسسة العامة 307602938   مخزن الموجودات المختمفة 3904388  
     مخزن إنتاج غير تام 7373533  
 جاري المؤسسة العامة 88262   مخزن إنتاج تام 072004796  

  58726453 
اعتمادات مستندية لشراء 

 0432530   المواد والبضائع
حساب الخطة لدى 

 المنشأة

شيكات وحواالت صادرة  6053094      
 وغير منفذة

 545360857    342876294   
 لمؤونات قصيرة األجلا    المدينون   

 98207238   الزبائن 098753730  
مؤونة ضرائب متنازع 

 عمييا

 690222   تأمينات وسمف 0643687  
مؤونة مصاريف 
 االعتمادات السكنية

 322397408     7730808 
مؤونة رسوم جمركية 
 لالعتمادات المستندية

   026450856  حسابات مدينة مختمفة   
     صدة مدينة أخرىأر  07794308  

  555702720 
حساب المؤسسة العامة لدى 

     المنشأة

 583505232       
     األموال الجاىزة:ب   

المصرف التجاري السوري  00098504  
 جاري/ح

    

المصرف التجاري السوري  05608677  
     عمالت أجنبية

 37807020       

 إجمالي المطاليب   0575065509 إجمالي الموجودات   0575065509
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 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي
 األموال الدائمة   0028429323 القيم الثابتة الصافية   052696093

الموجودات الثابتة :أ   
 األموال الخاصة:أ    المادية الصافية

ستثمارات المؤسسة تنفيذًا ا 98205774   األراضي  5508626 
 لمخطة

نشاءات 064095070    ىدايا وتبرعات 960480   مباني وا 

  000694777 -
اىتالك مباني 
نشاءات  (العجزالمرحل)- 95909538   وا 

 50522495     3247707  
 (نفقات إيرادية مؤجمة)- 02055045   آالت وتجييزات 069204869  

  049298480 -
اىتالك آالت 

  - 7027408  تجييزاتو 

 09906388       
 االحتياطيات    وسائل نقل وانتقال 00402239  
 احتياطي ارتفاع األسعار  77070997  اىتالك وسائل نقل- 8363090  
 مؤونات طويمة األجل      3246748 
 فوائد صندوق الدين العام  470994745  عدد وأدوات وقوالب 07979328  

اىتالك عدد وأدوات - 06005090  
   540962304  وقوالب

 قروض طويمة األجل:ب      0864006 

 447427804   أثاث معدات ومكاتب 4642224  
قرض صندوق الدين 

 تمويل العقد األساسي/العام

اىتالك أثاث ومعدات - 0339534  
 ومكاتب

  009240065 
قرض صندوق الدين 

 تمويل خارج العقد/العام
 0322472    566448989   
 48056803       

   
الموجودات الثابتة :ب

     األخرى

   
مشروعات تحت 

     التنفيذ

     مشاريع قيد التنفيذ  66539372 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0225تابع كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
 

 البيان لجزئيالمبمغ ا المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

0520492490   
الموجودات المتداولة 

 الديون قصيرة األجل   543777380 والجاىزة

الموجودات المتداولة :أ   
 المخزون

 دائنون   

مخزن الخامات  027356083  
 الرئيسية

 موردون 0642204  

  8084722 
مخزن الخامات 

 أوراق دفع 79637063   المساعدة

 دائنون متنوعون 46386692   قود والزيوتمخزن الو  4047350  

  022890524 
قطع الغيار والعدد 
   008663867  واألدوات الصغيرة

  2 
مخزن مواد التعبئة 

 حسابات دائنة مختمفة    والتغميف

 أرصدة دائنة أخرى 9002854   مخزن المخمفات 0055083  

مخزن الموجودات  0967975  
فات جارية وتخصصية مصرو  06296040   المختمفة

 مستحقة
 حساب المؤسسة العامة 078326384   مخزن إنتاج غير تام 82740099  
 جاري المؤسسة العامة 78862   مخزن إنتاج تام 042025929  

اعتمادات مستندية  70024480  
 لشراء المواد والبضائع

 حساب الخطة لدى المنشأة 56267022  

 546288586     08773472 
كات وحواالت صادرة وغير شي

 منفذة
   378440929  المدينون   
 المؤونات قصيرة األجل    الزبائن 006980064  
 مؤونة تخفيض أسعار اإلطارات 30405644   تأمينات وسمف 95546  

 007276802     690222 
مؤونة مصاريف االعتمادات 

 المستندية

 4560960   حسابات مدينة مختمفة   
رسوم جمركية لالعتمادات  مؤونة

 المستندية
   36672625  أرصدة مدينة أخرى 08392773  

  585098348 
حساب المؤسسة 
 العامة لدى المنشأة

    

 603689000       
     األموال الجاىزة:ب   

المصرف التجاري  50506400  
 جاري/السوري حا

    

المصرف التجاري  63009553  
     نبيةالسوري عمالت أج

 004635974       
 إجمالي المطاليب   0650086684 إجمالي الموجودات   0650086684
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0226كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

القيم الثابتة    042659025
 األموال الدائمة   0064974355 الصافية

   
الموجودات :أ

الثابتة المادية 
 الصافية

 األموال الخاصة:أ   

 056207046   األراضي  5508626 
استثمارات المؤسسة 

 تنفيذًا لمخطة

نشاءات 064009470    ىدايا وتبرعات 960480   مباني وا 

  009080005 -
اىتالك مباني 
نشاءات  (المرحلالعجز )- 68728735   وا 

 44947057     88079990  

 (نفقات إيرادية مؤجمة)- 6697794   آالت وتجييزات 068939705  

اىتالك آالت - 050283083  
 وتجييزات

 80580098   

 06856540       

 االحتياطيات    وسائل نقل وانتقال 00354879  

 احتياطي ارتفاع  90755090  اىتالك وسائل نقل- 9270424  
 األسعار

 مؤونات طويمة األجل      0080475 

  505087877  عدد وأدوات وقوالب 08833725  
فوائد صندوق الدين 

 العام

اىتالك عدد وأدوات - 07648328  
 وقوالب

 698505366   

 قروض طويمة األجل:ب      0085397 

  5207837 
أثاث معدات 
 ومكاتب

  447427804 
قرض صندوق الدين 

تمويل العقد /العام
 األساسي

اىتالك أثاث - 0724583  
 ومعدات ومكاتب

  009240065 
قرض صندوق الدين 

 تمويل خارج العقد/العام

 0303054    566448989   

 73003530       

الموجودات :ب   
 الثابتة األخرى

    

   
مشروعات تحت 

     التنفيذ

     مشاريع قيد التنفيذ  67545574 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0226كشف الميزانية العمومية بتاريخ  تابع
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

الموجودات المتداولة    0540376436
 والجاىزة

 الديون قصيرة األجل   408260086

الموجودات المتداولة :أ   
 المخزون

   
0987086 

 وندائن
 موردون

  029663487 
مخزن الخامات 

 أوراق دفع 79637063   الرئيسية

مخزن الخامات  9702080  
 دائنون متنوعون 48863460   المساعدة

   032487800  مخزن الوقود والزيوت 3454692  

  96470793 
قطع الغيار والعدد 
     واألدوات الصغيرة

  027900 
مخزن مواد التعبئة 

 حسابات دائنة مختمفة    والتغميف

 أرصدة دائنة أخرى 0823380   مخزن المخمفات 0627093  

  0522994 
مخزن الموجودات 

 9678439   المختمفة
مصروفات جارية وتخصصية 

 مستحقة
 حساب المؤسسة العامة 056050042   مخزن إنتاج غير تام 7074429  
 ؤسسة العامةجاري الم 78862   مخزن إنتاج تام 046453290  

  43492022 
اعتمادات مستندية 
 حساب الخطة لدى المنشأة 2   لشراء المواد والبضائع

شيكات وحواالت صادرة وغير  04600565     402744050 
 منفذة

   083334386  المدينون   
 المؤونات قصيرة األجل    الزبائن 097670435  
 أسعار اإلطاراتمؤونة تخفيض  2   تأمينات وسمف 303003  

 097994658     690222 
مؤونة مصاريف االعتمادات 

 المستندية

 3546989   حسابات مدينة مختمفة   
مؤونة رسوم جمركية لالعتمادات 

 المستندية
   4038989  أرصدة مدينة أخرى 04999538  

حساب المؤسسة  604862833  
 العامة لدى المنشأة

    

     ة مدينةحسابات دائن 3443962  
 643324330       
     األموال الجاىزة:ب   

المصرف التجاري  043073780  
 جاري/السوري حا

    

  37059504 
المصرف التجاري 

 السوري عمالت أجنبية
    

 082333095       
 إجمالي المطاليب    0683235540 إجمالي الموجودات   0683235540
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0227ية بتاريخ كشف الميزانية العموم
 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

 األموال الدائمة   0340995049 القيم الثابتة الصافية   034206840

   
الموجودات الثابتة :أ

 األموال الخاصة:أ    المادية الصافية

 056207046   األراضي  5508626 
استثمارات المؤسسة تنفيذًا 

 لمخطة

نشاءات 064009470    ىدايا وتبرعات 960480   مباني وا 

  005669650 -
اىتالك مباني 
نشاءات  (العجزالمرحل)- 67662539   وا 

 38459800     89308088  
 (نفقات إيرادية مؤجمة)- 4202090   آالت وتجييزات 068990805  

   85327897  تالك آالت وتجييزاتاى- 054838964  

 04053860       

 االحتياطيات    وسائل نقل وانتقال 00354879  
 احتياطي ارتفاع األسعار  027269763  اىتالك وسائل نقل- 9804590  

 مؤونات طويمة األجل      0532087 
 فوائد صندوق الدين العام  583068622  عدد وأدوات وقوالب 09502636  

  08026808 -
اىتالك عدد وأدوات 

   775546062  وقوالب

 قروض طويمة األجل:ب      0423808 

 447427804   أثاث معدات ومكاتب 5297235  
قرض صندوق الدين 

 تمويل العقد األساسي/العام

اىتالك أثاث ومعدات - 3055864  
 009240065   ومكاتب

قرض صندوق الدين 
 دتمويل خارج العق/العام

 0940070    566448989   

   
الموجودات الثابتة :ب

     األخرى

     مشروعات تحت التنفيذ   

     مشاريع قيد التنفيذ  70229077 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0227كشف الميزانية العمومية بتاريخ تابع 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

الموجودات المتداولة    0094070088
 والجاىزة

 ايدلين ت لرة ا جم   986023782

   
الموجودات المتداولة :أ

    المخزون
3073056 

 دائنون
 موردون

 أوراق دفع 89093622   شخزن ايخاشات اير لىلس 026974332  

 دائنون متنوعون 7538111   شخزن ايخاشات ايشىاادة 7934557  

   99914778  مخزن الوقود والزيوت 3073055  

تط  ايللار ياييدد يا ديات  97135693  
 اي للرة

    

  6322 
مخزن مواد التعبئة 

 حسابات دائنة مختمفة    والتغميف

 أرصدة دائنة أخرى 3241496   مخزن المخمفات 0629659  

مخزن الموجودات  0555945  
 جارلس يتخ  لس شىت مسش ريفات  2239996   المختمفة

  ىاب ايشؤىىس ايياشس 843970419   مخزن إنتاج غير تام 6268024  
 جار  ايشؤىىس ايياشس 008001   مخزن إنتاج تام 70298900  

اعتمادات مستندية لشراء  39019103  
 حساب الخطة لدى المنشأة 09246517   المواد والبضائع

  ياست  ادرة يةلر شنفذةشل ات ي  03681731     356165689 

   880497048  ايشدلنين   
 المؤونات قصيرة األجل    ايزتا ن 438592536  

 شؤينس ش ارلم اساتشادات ايشىتندلس 0989500   تمشلنات يىام 39853  

شؤينس رىيا جشر لس يلاتشادات  0802243     438632389 
 ايشىتندلس

   3810754  حسابات مدينة مختمفة   
     أر دة شدلنس أخرى 21872773  

حساب المؤسسة العامة  0226926619  
     لدى المنشأة

ش ريفات جارلس  7186851  
     تخ ل لس شدفياس شمدشام 

 0054886030       
     األموال الجاىزة:ب   

ايش رم ايتجار  ايىير   012520193  
 جار / ك

    

ايىير  ايش رم ايتجار   42166785  
 اشلت أجنتلس

    

 044587878       
 إجمالي المطاليب   0308099209 إجمالي الموجودات   2328099129
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0228كشف الميزانية العمومية بتاريخ 
 

 ايتلان ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام ايتلان ايشتا  ايجز م ايشتا  اي ام
 األموال الدائمة   0447745502 يثاتتس اي افلسايملا ا   028560859

   
الموجودات الثابتة :أ

 المادية الصافية
 األموال الخاصة:أ   

استثمارات المؤسسة تنفيذًا  081345927   ا راضم  5508626 
 لمخطة

نشا ات 064009470    ىدايا وتبرعات 690480   شتانم يا 

اىتالك مباني - 030056265  
نشاءات  (اييجزايشر م)- 66866024   وا 

 30973427     004440324  
 (نفمات إلرادلس شؤجاس)- 0256467   آست يتجهلزات 069580575  

اهتلا آست - 057602654  
 يتجهلزات

 000384837   

 00970920       
 االحتياطيات    وسائل نقل وانتقال 00380879  
 ا تلاطم ارتفاع ا ىيار  000544025  اىتالك وسائل نقل- 01294321  
 مؤونات طويمة األجل      0187559 
 فيا د  نديق ايدلن ايياا  646367479  ادد يأديات يتيايب 32211175  

  29186633 -
اهتلا ادد يأديات 

 يتيايب
 880096500   

 قروض طويمة األجل:ب      3003442 

تشيلم /رض  نديق ايدلن ايياات 447417824   أثاث معدات ومكاتب 6147052  
 اييمد ا ىاىم

  3505255 -
اىتالك أثاث ومعدات 

تشيلم /ترض  نديق ايدلن ايياا 009140065   ومكاتب
 خارج اييمد

 2530897    566448989   
 56216832       

   
ايشيجيدات ايثاتتس :ب

 ا خرى
    

   
مشروعات تحت 

     التنفيذ

     د ايتنفلذششارل  تل  72355127 
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 ألغراض التحميل المالي 30/00/0228كشف الميزانية العمومية بتاريخ تابع 
 

 البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي البيان المبمغ الجزئي المبمغ الكمي

0376838252   
الموجودات المتداولة 

 الديون قصيرة األجل   0257654399 والجاىزة

   
الموجودات المتداولة :أ

    لمخزونا
3603645 

 دائنون
 موردون

  032784340 
مخزن الخامات 

 أوراق دفع 89093600   الرئيسية

  6840004 
مخزن الخامات 

 المساعدة
 دائنون متنوعون 32077485  

   003284750  مخزن الوقود والزيوت 3049992  

  95082630 
قطع الغيار والعدد 
 واألدوات الصغيرة

    

  2 
التعبئة  مخزن مواد

 والتغميف
 حسابات دائنة مختمفة   

 أرصدة دائنة أخرى 8090027   مخزن المخمفات 0038953  

  0920578 
مخزن الموجودات 

 مصروفات جارية وتخصصية مستحقة 2   المختمفة

 حساب المؤسسة العامة 923492868   مخزن إنتاج غير تام 6243370  
 جاري المؤسسة العامة 7852   مخزن إنتاج تام 60302394  

  72794350 
اعتمادات مستندية 
 لشراء المواد والبضائع

 حساب الخطة لدى المنشأة 2  

 شيكات وحواالت صادرة وغير منفذة 07607882     378054805 
   909408825  المدينون   
 المؤونات قصيرة األجل    الزبائن 498005038  

 مؤونة مصاريف االعتمادات المستندية 0552222   تأمينات وسمف 040538  

 498056676     0622840 
مؤونة رسوم جمركية لالعتمادات 

 المستندية

   5052840  حسابات مدينة مختمفة   

     أرصدة مدينة أخرى 03853840  

  0308709002 
حساب المؤسسة العامة 

 لدى المنشأة
    

  2 
مصروفات جارية 
تخصيصية مدفوعة 

 اً مقدم
    

 0340583250       
     األموال الجاىزة:ب   

  70700225 
المصرف التجاري 

 جاري/السوري حا
    

  85030493 
المصرف التجاري 
 السوري عمالت أجنبية

    

 057843498       
 إجمالي المطاليب   0525399929 إجمالي الموجودات   0525399929

 


