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المالیةقراءة القوائم

·  م 7:55 في 2006, 27اغسطس 

 من الناس من غیر المتخصصین في المحاسبة یحتاجون أن یتفھموا القوائم المالیة وأن یستنبطوا كثیٌر
ج ذلك لعمل دراسة جدوى ثم لتقییم أدائھ فالمستثمر یحتا. منھا معلومات أساسیة عن أداء الشركات

وتحلیل أداء المنافسین، والذي یستثمر في األسھم یحتاج أن یقدر القیمة الحقیقیة ألسھم الشركات وأن 
یتوقع القیمة المستقبلیة، و المدیر یحتاج لتفھم تأثیر قراراتھ على میزانیة الشركة، والموظف البسیط 

كذلك فإن أي شخص یود لو تفھم میزانیات الشركات . ة التي یعمل بھایحتاج أن یتعرف على أداء الشرك
. التي تعلن بالجرائد والتي تبدو لكثیر من الناس كمجموعة كبیرة من األرقام والمصطلحات غیر المفھومة

ولذلك فإنني أحاول جاھدا في ھذه المقالة أن أوضح المبادئ األساسیة التي یحتاجھا أي شخص لقراءة 
لقوائم المالیة بشكل مبسط یستطیع أن یفھمھ غیر المتخصص، وعلى ھذا فقد أتغاضى عن بعض وتحلیل ا

التفاصیل الدقیقة التي یھتم بھا المتخصصون

ماذا ترید أن تعرف عن . دعنا نتساءل عن األشیاء التي نأمل أن نعرفھا من خالل تحلیل القوائم المالیة
ك أو الشركات المنافسة؟ الشركة التي تفكر أن تستثمر فیھا أو شركت

ربحیة المؤسسة ھذا العام واألعوام السابقة قدرة المؤسسة على سداد دیونھا حجم االستثمارات التي قد 
تؤدي إلى زیادة األرباح األعوام القادمة نسبة العائد السنوي لرأس المال صافي المبیعات مقارنة باألعوام 

أي القروض قصیرة األجل وطویلة  - المتوفرة قیمة الدیون السابقة ومقارنة بالمنافسین قیمة السیولة
األجل قیمة أصول الشركة قیمة المخزون مقارنة باألعوام السابقة ومقارنة بصافي المبیعات ربحیة السھم 

للحصول على ھذه المعلومات فإن علینا أن نقوم بتحلیل قوائم الشركة المالیة والتي قد نستطیع اإلطالع 
ھذه . جرائد أو في موقع الشركة على الشبكة الدولیة أو بعض المواقع المتعلقة بالبورصةعلیھا في ال

غالبا ما تكون جمیع األرقام . القوائم تحتوي على أرقام تساعدنا على اإلجابة على األسئلة المذكورة أعاله
وتجد ) من الیمینأي أن جمیع األرقام محذوف منھا ثالثة أو ست أصفار (مكتوبة باآلالف أو المالیین 
فمثال إذا كانت جمیع األرقام مكتوبة بآالف الریاالت السعودیة فقد تجد أحد . ملحوظة بذلك أعلى القائمة

بآالف الریاالت السعودیة Sr’000العبارات التالیة مكتوبة في مكان ما في قائمة الدخل 

ویالحظ .  ألف ریال وھكذا950 یعني 950 ملیون ریال سعودي ورقم 7 یعني 7000وھذا یعني أن رقم 
. أنھ قد یستثنى بعض األرقام مثل ربحیة السھم و التي تكتب عادة بالوحدات العادیة

. القوائم المالیة تعد ألغراض عدیدة منھا النواحي القانونیة واإلداریة ومنھا نواحي یھتم بھا المستثمر
الھدف من شرح . مختلفة التي تقرأ ھذه القوائمولذلك فھي تحتوي على العدید من األرقام التي تھم الفئات ال

ھذه القوائم ھنا أن تتمكن من فھم األرقام األساسیة في كل قائمة وما تعنیھ وكیفیة االستفادة منھا

یوجد أربعة أنواع من القوائم مالیة وھذه القوائم متكاملة بمعنى أن كال منھا یوضح جانبا من األشیاء التي 
في القسم التالي نقوم بفھم ھذه القوائم، ورجاء مالحظة أننا نرید أن نقرأ . شركةنرید أن نعرفھا عن ال
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فال تنزعج من كثرة األرقام ولكن ابحث . األرقام الھامة فقط وھي الموضحة بأسھم حمراء في كل مثال
عن األرقام الھامة

القوائم المالیة

   Net Income Statement or Profit and Loss Statement   قائمة الدخل : أوال

ھذه القائمة تعطینا فكرة عن ما حدث في ھذه المؤسسة خالل الفترة التي تعبر عنھا القائمة والتي قد تكون 
ھذه القائمة تبدأ بصافي المبیعات وھو العائد الكلي للمبیعات أو . ثالثة أشھر أو ستة أشھر أو عام

 المنتجات وتكلفة التسویق واألجور وأي تكلفة تكبدناھا اإلیرادات ثم یتم خصم التكالیف وتشمل تكلفة إنتاج
ھذا العام وبالتالي نصل في النھایة إلى صافي الربح

مثل) لة بسھم أحمرموضحة في األمث(ھذه القائمة تحتوي على أرقام ھامة 

 Sales Revenue or Net) أو إجمالي المبیعات أو المبیعات ( –) أو اإلیرادات(صافي المبیعات 
Sales or Sales or Revenue

كلما زادت المبیعات من عام آلخر كان ھذا مؤشرا جیدا. وھي القیمة المالیة للمبیعات خالل العام

Cost of Goods Sold or Cost of Sales or Cost of revenueتكلفة المبیعات 

أو تكلفة شراء المنتجات التي ) في حالة شركة إنتاجیة(وھي تكلفة شراء وتصنیع المنتجات التي تم بیعھا 
ھذه التكلفة ال تشمل التكلفة اإلداریة وتكلفة التسویق). في حالة األعمال التجاریة(تم بیعھا 

Gross Profitمجمل الربح 
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ین صافي المبیعات و تكلفة المبیعاتوھو الفرق ب

2009عن عام ..…الدخل لشركة قائمة
الجنیھاتبآالف

2,600 المبیعاتصافي

(1,900) المبیعاتتكلفة

700 الربحمجمل

(150) وعامةمصاریف إداریة وتسویقیة

450 العملیاتالربح من

(70) أخرىمصاریف

40 أخرىإیرادات

420 الضرائبالربح قبلصافي 

(130) الضرائب

290 الربحصافي

2.9 المصري بالجنیھ-ربحیة السھم

Net Income or Net Profit صافي الربح

ھذه األرباح ال عالقة لھا بالنقد المتوفر لدى الشركة اآلن . وھي قیمة األرباح المالیة التي حققتھا الشركة
لمبیعات ومصاریف الشركة خالل القترة الموضحة أعلى قائمة و لكنھا تعبر عن الفرق بین صافي ا

وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة، فمثال المعدات التي تم شراءھا ھذا العام ال یتم ) و لنفترض أنھا عام(الدخل 
والذي ینبني على ” اإلھالك“خصم ثمنھا بالكامل وإنما یتم خصم جزء من ثمنھا كل عام طبقا لما یسمى 

كذلك فإن المبیعات التي . دات سیتم استخدامھا لعدة أعوام إلنتاج منتجات تدر ربحا للشركةأن ھذه المع
سیتم سداد قیمتھا في المستقبل القریب تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن البیع تم بالفعل و لكن 

ولذلك فإن النوع . د المتاحفینبغي أن نفرق بین مفھوم األرباح ومفھوم النق. النقد لم یتم استالمھ حتى اآلن
الثالث من القوائم یختص بالتدفق النقدي وسوف نوضحھ بعد قلیل

 ماكینة بمبلغ ألف جنیھ ودفع ثمنھا بالكامل واشترى -في بدایة العام– شخص اشترى :ل ھذا المثالتأّم
اج في شھر دیسمبر  جنیھ ثم بدأ اإلنت100خامات وأدوات إنتاج وتبقى معھ )  جنیھ500(بباقي رأس المال 

ھل .  جنیھ للوحدة وسوف یقبض ثمنھم خالل شھر ینایر20 وحدة من المنتج وباعھم بسعر 100وأنتج 
ترى أن ھذا الشخص ناجح أم فاشل؟
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. بالطبع ھو ناجح جدا ألنھ استطاع أن یبیع خالل العام األول ما یغطي ثمن الماكینة ورأس المال ویزید
 جنیھ فقط فھل ھذا یعني أنھ فشل؟ ال، نحن نعرف 100لمتاح معھ اآلن سنجده ولكن لو نظرنا إلى النقد ا

 وحدة قد تم وعلى ذلك تكون 100لو نظرنا إلى أرباحھ المحاسبیة فإننا نعتبر أن بیع ال . جیدا أنھ ناجح
قائمة الدخل كاآلتي

 جنیھ  2000       صافي المبیعات

 جنیھ500         تكلفة المبیعات

)افترضنا أن عمر الماكینة عشر سنوات ( جنیھ100                اإلھالك

 جنیھ1400           صافي الربح

ھذا المثال یوضح فائدة األسلوب المحاسبي لحساب األرباح والفرق بین صافي الدخل والنقد المتاح

Earnings per Share EPSربحیة السھم 

ینبغي أن تعلم أن . ھا بقسمة صافي الربح على عدد األسھمنصیب السھم الواحد من األرباح ویتم حساب
ربحیة السھم تتأثر . صافي الربح یتم توزیع جزء منھ على المساھمین ویتم استثمار الباقي داخل الشركة

افترض أنك تمتلك محال تجاریا . بقیمة صافى الربح بغض النظر عن ما یتم توزیعھ وما یتم احتجازه
ند نھایة العام ووجدتھ ألف جنیھ وقمت باستھالك ربع ھذه األرباح على وقمت بحساب األرباح ع

 جنیھ فقط؟ بالطبع ال، 250مصاریفك الشخصیة ومصاریف عائلتك، ھل معنى ھذا أن األرباح كانت 
الجزء . األرباح كانت ألف جنیھ وأنت قمت بصرف ربعھا لنفسك وأبقیت الباقي یتم استثماره في المحل

 من األرباح یسمى باإلنجلیزیةالذي یتم توزیعھ

Dividend

ربحیة السھم تؤثر بشكل . كلما كان نصیب السھم من األرباح یزداد عاما بعد عام كان ذلك مؤشرا جیدا
كثیرا ما ینظر الناس .  أو انخفاض سعر السھم ألنھا تعبر بشكل مبسط عن عائد السھمكبیر على ارتفاع

ین على أنھا ھي األھم وھي المؤشر على نجاح الشركة وھذا غیر إلى األرباح التي توزع على المساھم
صحیح فالشركات توزع جزء من األرباح فقط بل وبعض الشركات الناجحة جدا ربما ال توزع أرباحا 

على المساھمین فمثال شركة میكروسوفت ظلت سنوات عدیدة ال توزع أرباحا على المساھمین على 
، ھل معنى ھذا أن المستثمر یخسر؟ ال، فقیمة السھم الذي یملكھ في السوق الرغم من تحقیقھا أرباحا طائلة

تزداد عاما بعد عام ألن قیمة أرباح السھم تزداد وبالتالي فالمستثمر إن أراد بیع السھم سیحصل على 
 بل إن األرباح التي ال توزع تكون مؤشرا على زیادة األرباح األعوام. مقابل أكبر بكثیر من ثمن الشراء

أما إذا كان المستثمر یھدف إلى الحصول على عائد نقدي بصفة . القادمة ألن استثمارات الشركة تزداد
دوریة فیكون أكثر اھتماما بالنسبة التي یتم توزیعھا من األرباح

وھذه ھي نفس قائمة الدخل باللغة اإلنجلیزیة
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Income 2009for . Statement for……Co

LE’000

2,600Net Sales

)1,900(Cost of Sales

700Gross Profit

)150(Selling, general and administrative expenses

450Operating Income

)70(Other expenses

40Other Income

420Earnings before taxes : EBT

)130(Taxes

290Net Income

2.9Earnings per share in LE: EPS

 Balance Sheetقائمة المركز المالي أو المیزانیة العمومیة : ثانیا

الخصومات أو (ھذه القائمة تمكنك من التعرف على قیمة أصول الشركة و قیمة االلتزامات 
 دیسمبر من العام المنصرم أو في 31 وقیمة حقوق المساھمین في نھایة فترة ما مثل یوم )المطلوبات

الحظ أن قائمة الدخل تعبر عن ما حدث خالل فترة ما مثل سنة أو . ھایة ستة أشھرنھایة ثالثة أشھر أو ن
بضعة أشھر، بینما قائمة المركز المالي تعبر عن المركز المالي للشركة في نھایة تلك الفترة ولیس 

. أثناءھا

من مال ومعدات ممتلكات الشركة (األصول : المیزانیة أو المركز المالي تحتوي على ثالثة أقسام رئیسیة
قروض ستسددھا (، االلتزامات )ومنتجات ومباني وأراضي وأموال لدى آخرین مثل دیون العمالء

الشركة مستقبال وأموال یجب أن تدفعھا للموردین عن ما تم شراؤه بالتقسیط أو باآلجل وحقوق متأخرة 
ي دفعوه وأي أرباح تم ، وأخیرا حقوق المساھمین أو مالك الشركة وتشمل رأس المال الذ)للعاملین

)احتجازھا
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:المیزانیة تجیب عن األسئلة اآلتیة

؟ماذا تمتلك الشركة من معدات ومباني ومخزون ونقد وغیرھا

أن تدفعھا مستقبال مثل قروض وثمن أشیاء تم شراؤھا ما ھي األشیاء التي على الشركة 
؟بالتقسیط أو أجور لم یتم سدادھا

؟ما ھي حقوق المساھمین في ھذه الشركة

كذلك . وبالتالي فھي تمكننا من معرفة ما إذا كانت ممتلكات الشركة تمكنھا من سداد ما علیھا من التزامات
لى حقوق المساھمین بمعنى أننا نعرف مدى اعتماد ھذه فإننا نتعرف على حجم دیون الشركة بالنسبة إ

.الشركة على االقتراض

: ھيالمصطلحات الھامة في ھذه القائمة

2009 دیسمبر 31في .…المالي لشركة المركز

بآالف الجنیھات

متداولةأصول

510 حكمھانقود وما في

90 المخزون

110 مدینةحسابات

710 اولةالمتدمجموع األصول

ثابتةأصول

2,250 أراضي

3,730 مباني

3,130 معدات

9,110 الثابتةمجموع األصول

9,820 األصولإجمالي
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Assets) أو الموجودات(األصول 

ھذه األصول تقسم إلى قسمین . وھي األشیاء التي تملكھا الشركة من نقد ومعدات ومخزون وخالفھ

Current Assets)  المتداولةأو الموجودات( األصول المتداولة -أ

النقد، الحسابات : وھي النقد واألصول التي یمكن تحویلھا إلى نقد خالل أقل من عام وعلى ھذا فھي تشمل
تملكھا ) أسھم وسندات(، المخزون، أوراق مالیة )النقد الذي سیتم تحصیلھ من العمالء وغیرھم(المدینة 
الشركة

Fixed Assets) ولةأو غیر المتدا( األصول الثابتة -ب

المعدات، : مثل) عام(وھي األشیاء التي تملكھا الشركة والتي ال یمكن تحویلھا لنقد خالل فترة قصیرة 
 یتم تدوین قیمتھا الدفتریة وھي قیمة شرائھا الفعلیة الحظ أن المعدات والمباني. المباني، األراضي

وحتى تاریخ ) أو بدایة تشغیل األصل(ھذا األصل مخصوما منھا قیمة اإلھالك الذي تم احتسابھ منذ شراء 
فمثال افترض أن الشركة اشترت معدات من أربع سنوات بمبلغ ملیون جنیھ ). المركز المالي(ھذه القائمة 

وبالتالي فقد تم تحمیل القوائم المالیة ) على سبیل المثال(ویتم إھالكھا بشكل منتظم على عشرین عاما 
 ألف جنیھ وعلیھ تكون قیمة ھذه المعدات في قائمة المركز المالي ھي 200 خالل األربع سنوات بمبلغ

قد یكون ثمن ھذه المعدات في السوق ارتفع كثیرا ولكن ھذا ال یؤخذ في االعتبار عند .  ألف جنیھ800
ول الحظ أنھ في حالة بیع األص). إال في حاالت خاصة(إعداد القوائم المالیة حتى ال تكون العملیة تقدیریة 

فإنھا بالطبع تباع بسعر السوق ولیس بالقیمة الدفتریة

2009 دیسمبر 31في .…المالي لشركة المركز
بآالف الجنیھات

متداولةالتزامات

110 دائنةحسابات

70 األجلأقساط االلتزامات طویلة

30 مستحقةمصروفات

210 المتداولةمجموع االلتزامات

األجلالتزامات طویلة

610 األجلقرض طویل

610 األجلمجموع االلتزامات طویلة

820 االلتزاماتإجمالي
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Liabilities) أو الخصومات أو المطلوبات(االلتزامات 

وھي االلتزامات التي على الشركة تسدیدھا من دیون قصیرة األجل ودیون طویلة األجل واألموال التي 
االلتزامات . مقابل خدمات تمت بالفعل أو مقابل أشیاء تم شراؤھایجب على الشركة أن تدفعھا للموردین 

تقسم إلى) أو الخصومات أو المطلوبات(

Current Liabilities االلتزامات المتداولة -أ

ھي االلتزامات الني على الشركة تسدیدھا خالل عام من تاریخ قائمة المركز المالي وتشمل الدیون 
التي سیتم سدادھا خالل األشھر المقبلة، وأي مصروفات مستحقة قریباقصیرة األجل، حقوق الموردین 

Long Term Liabilities) أو طویلة األجل( االلتزامات غیر المتداولة -ب

وھي االلتزامات التي سوف تسددھا الشركة على المدى البعید مثل الدیون طویلة األجل

2009 دیسمبر 31في .…المالي لشركة المركز
لجنیھاتبآالف ا

المساھمینحقوق

6,000 المالرأس

1,700 مرحلةأرباح

1,300 احتیاطیات

9,000 المساھمینمجموع حقوق

Share Holders Equityحقوق المساھمین 

حقوق المساھمین تشمل رأس المال الذي دفعھ المساھمون عند شرائھم أسھم الشركة مضافا إلیھا األرباح 
الحظ أن أرباح الشركة یتم توزیع جزء منھا ویتم . واالحتیاطیات) ة أو المستبقاةأو المحتجز(المرحلة 

القیمة (احتجاز جزء یتم استثماره في الشركة وبالتالي فحقوق المساھم تشمل ما دفعھ للشركة مقابل السھم 
 مضافا إلیھا ما تم احتجازه من أرباح)االسمیة

 المعادلة اآلتیةیالحظ أن قائمة المركز المالي دائما تحقق

حقوق المساھمین+ االلتزامات = األصول

فلو كانت االلتزامات تساوي صفر . أو أن حقوق المساھمین تساوي الفرق بین األصول وااللتزامات
وبالتالي فإن زیادة الفرق بین . فإن حقوق المساھمین تساوي قیمة جمیع األصول) على سبیل الفرض(

یة العام عن العام السابق یعني تحقیق أرباحااللتزامات عن األصول في نھا

وھذه ھي نفس قائمة المركز المالي باللغة اإلنجلیزیة
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Balance Sheet of ……Co. in December 31 2009

LE’000

Current Assets

510Cash and equivalents

90Inventory

110Accounts Receivables

710Total Current Assets

Fixed Assets

2,250Land

3,730Building

3,130Equipment

9,110Total Fixed Assets

9,820Total Assets

Current Liabilities

110Accounts Payable

70Current portion of long term loan

30Accrued Expenses

210Total Current Liabilities

Long Term Liabilities

610Long term debt

610Total Long Term Liabilities

820Total Liabilities

Shareholders Equity

6,000Sahre capital

1,700Retained Earnings

1,300Reserves

9,000Total Shareholders Equity

Cash Flow statementقائمة التدفقات النقدیة : ثالثا
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عن ) أو إلى خارج المؤسسة(ھذه القائمة توضح التدفقات النقدیة أي النقد الذي تم تدفقھ إلى المؤسسة 
طریق بیع منتجات مثال،والنقد الذي تم تدفقھ خارج المؤسسة عن طریق شراء مواد وخامات وسداد دیون 

لى إدارة التدفقات النقدیة ھي أمر ھام یؤثر في مستقبل الشركة ولذلك كانت ھذه قدرة الشركة ع. وغیرھا
ھذه القائمة تتكون من مجموع الزیادة والنقص التي حدثت في النقدیة . القائمة وسیلة لتوضیح ھذا األمر

تالينتیجة لما قامت بھ الشركة من بیع وشراء وسداد دیون واقتراض وبالتالي فھذه القائمة تبدو كال

یتم تقسیم التدفقات النقدیة إلى ثالثة أقسام

2009عن عام.…لشركة التدفق النقديقائمة
بآالف الجنیھات

أنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من

290 الربحفيصا

326 اإلھالك

(126) المخزونتغیرات في

50 المدینةتغیرات في الحسابات

(70) الدائنةتغیرات في الحسابات

470 التشغیلمجموع التدفقات النقدیة من أنشطة

أنشطة االستثمارالتدفقات النقدیة من

(70) معداتشراء

100 بیع أراضي
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30 االستثمارمن أنشطةمجموع التدفقات النقدیة 

أنشطة التمویلالتدفقات النقدیة من

140 األجلالزیادة في القروض طویلة

(70) قروضأقساط

(50) أرباحتوزیعات

20 التمویلمجموع التدفقات النقدیة من أنشطة

520 النقدیةصافي الزیادة في

250 2009  ینایر1رصید النقدیة في 

770 2009  دیسمبر31ة فيرصید النقدی

 Cash Flow from Operationتدفقات نقدیة من أنشطة التشغیل 

وھي التدفقات النقدیة بسبب نشاط الشركة األساسي وبالتالي فإنھا تشمل صافي الربح وتغیر قیمة 
المخزون والحسابات المدینة والدائنة وغیرھا

Cash Flow fromتدفقات نقدیة من أنشطة االستثمار  Investing Activities

وتشمل التدفقات النقدیة نتیجة شراء أصول ثابتة أو بیع أصول ثابتة

Cash Flow fromتدفقات نقدیة من أنشطة التمویل  Financing Activities

وتشمل التغیرات النقدیة نتیجة لسداد دیون أو اقتراض أو شراء أسھم أو توزیع أرباح 

Net Change in Cashصافي التدفقات النقدیة 

كذلك . عن بدایتھا) العام مثال(مجموع الثالثة أجزاء السابقة یوضح التغیر في النقدیة في نھایة الفترة 
توضح قائمة التدفقات النقدیة رصید النقدیة في بدایة الفترة وفي نھایتھا
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Statement of Cash Flow for……Co. for 2009

LE’000

Operating Activities

290Net Income

326Depreciation

)126(Changes in inventory

50Changes in accounts receivables

)70(Changes in accounts payables

470Total cash flow from operations

Investing Activities

)70(Acquisition of equipment

100Selling land

30Total cash flow from investing activities

Financing Activities

140Increase in long term debt

)70(Interest expenses

)50(Dividends

20Total cash flow from financing activities

520Net change in cash

250Cash in Jan 1st  2009

770Cash in Dec 31st  2009

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین: رابعا
Statement of Retained Earnings

ھذه القائمة إضافیة وھي توضح قیمة حقوق المساھمین التراكمیة وتفصیالت ذلك من رأس مال وأرباح 
كلما زادت حقوق المساھمین عن رأس المال بمعنى أنھ كلما زادت القیمة التراكمیة . محتجزة وخالفھ

رباح المحتجزة كلما كان ذلك أفضل للمساھمین ألنھ یعني أن حقوقھم تزید بمعنى ان استثماراتھم تزیدلأل
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2009عام .……لشركةالمساھمینقائمة التغیر في حقوق
المجموع األرباح المرحلة احتیاطیات المالرأس

8,760 1,460 1,300 6,000 2009  ینایر1الرصید في 

(50) (50) 2009 ت أرباح في عامتوزیعا

290 290 2009 صافي الربح عن عام

9,000 1,700 1,300 6,000 2009  دیسمبر31الرصید في 

:ملخص لألرقام المالیة الرئیسیة

یمكننا اآلن أن نقوم بتلخیص األرقام الرئیسیة التي أردنا ان نعرفھا كاآلتي

یسیةالرئاألرقام المالیة
بآالف الجنیھات

2,600 المبیعاتصافي

700 الربحمجمل

290 الربحصافي

2.9 المصريربحیة السھم بالجنیھ

710 المتداولةمجموع األصول

9,110 الثابتةمجموع األصول

Changes in Shareholders’ Equity for … .. Co. for 2009

Total
Retained 

Earnings
Reserves

Share 

Capital
LE’000

8,7601,4601,3006,000
Balance at Jan 1st 

2009

)50()50(Dividends

290290Net Income for 2009

9,0001,7001,3006,000
Balance at Dec 31st 

2009
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9,820 األصولإجمالي

210 المتداولةمجموع اإللتزامات

610 األجلمجموع اإللتزامات طویلة

820 إجمالي اإللتزامات

9,000 مجموع حقوق المساھمین

520 النقدیةصافي الزیادة في

770 2009  دیسمبر31رصید النقدیة في 

ما الذي نستفیده؟

من ھذه المعلومات عرفنا 

أن ھذه الشركة حققت أرباحا - أ

 جنیھ2.9 أن ربحیة السھم في العام - ب

 بكثیر من األصول المتداولة أي أن الشركة یمكنھا بسھولة سداد  أن االلتزامات المتداولة أقل- ت
التزاماتھا قصیرة األجل

 أن األصول الثابتة للشركة عظیمة جدا- ث

 كذلك من الواضح اعتماد الشركة على تمویل مشروعاتھا عن طریق المساھمین ألن نسبة    - ج
االلتزامات إلى رأس المال تعتبر قلیلة جدا

رصید النقدیة في الشركة یعتبر عالیا بل ھو أكبر من االلتزامات المتداولة بكثیر، وھذا ربما  أن    - ح
یثیر تساؤال عن قصور في إدارة النقدیة ألنھ ربما كان من األفضل استغالل جزء من النقد المتاح في 

استثمارات قصیرة األجل 

 أن ھناك زیادة كبیرة في النقدیة عن بدایة العام   - خ

ما لو قارنا أرقام ھذا العام بالعام الماضي فسنتعرف على تطور ھذه األرقام وھو ما یعطینا فكرة جیدة أ
عن تحسن الشركة من عام آلخر، ولكن األرقام المالیة للعام السابق غیر معلومة في ھذا المثال لتبسیط 

األمور

مالحظات عامة

ن متتالیتین على األقل مثل أن تجد میزانیة العام الماضي  غالبا ما ستجد المیزانیة معروضة لفترتی      - أ
وبجوارھا أرقام میزانیة العام قبل الماضي وذلك حتى یتمكن القارئ من المقارنة بینھما
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 معرفة األرقام المالیة الرئیسیة ھو وسیلة لتحلیل أداء الشركة من الناحیة المالیة وھو ما سنناقشھ في - ب
 بتفصیل أكبرالموضوع التالي

صافي الربح قیل الضریبة، صافي الربح :  قد تجد في قائمة الدخل العدید من أنواع صافي الربح مثل- ت
 إال بزیادة ھذه كلھا أنواع ال تختلف عن صافي الربح. قیل الزكاة، صافي الربح قبل الضریبة والفوائد

الضریبة أو الزكاة أو الضریبة وفوائد الدیون

 رأس المال الذي نتحدث عنھ و الذي ھو من حقوق المساھمین ھو رأس المال المدفوع- ث

 یوجد اختالف في أنظمة المحاسبة من بلد آلخر فقد تجد بعض النفقات مثل البحوث والتطویر في    - ج
ب خصمھا من صافي مبیعات العام الحالي، وفي بلد آخر قد تسمح بلد تعتبر مصروفات بمعنى أنھ یج

النظم بخصمھ بطریقة اإلھالك أي على عدة سنوات

 یرفق مع المیزانیة بعض التوضیحات والتي قد یكون بھا ما یوضح بعض األشیاء المرتبطة بالقوائم    - ح
المالیة

ق اإلطالع على موقع الشركة فقد تجد القوائم  یمكنك البحث عن القوائم الملیة لشركة ما عن طری   - خ
المالیة أو ملخص لھا أو تجدھا ضمن التقریر السنوي، ویمكنك اإلطالع على موقع البورصة التي تتداول 

قوائم الشركات األجنبیةمن المواقع الجیدة لإلطالع على . فیھا أسھم تلك الشركة

ثم ابحث باسم  Symbol look upللبحث في ھذا الموقع اختر .  ویمكنك التسجیل فیھ مجانارویترز
الشركة

 مصطلح مدینون یعني مدینون لنا، وكذلك أرصدة دائنة یعني دائنة لنا، وأرصدة مدینة یعني مدینة      - د
لیعني موردون ” موردون“ مدینون لنا، ومصطلح لیعني عمالء” عمالء“كذلك قد یستخدم مصطلح . لنا

دائنون لنا

بین قوسین وأحیانا تكتب ) مثل تكلفة المبیعات أو الضرائب( أحیانا تكتب المبالغ التي یتم خصمھا      - ذ
كذلك فإن كان صافي . بین قوسین وباللون األحمر، وقد تكتب بدون أقواس وبنفس لون كتابة باقي األرقام

الب بمعنى أن الشركة حققت خسائر فإن ذلك قد یكتب بین أقواس أو بین أقواس وباللون الربح بالس
األحمر أو تكتب تحت مسمى صافي الخسارة بدون أقواس وبنفس لون كتابة باقي األرقام

:بعض مراجع الموضوع
1995منیر صالح ھندي، المكتب العربي الحدیث، .  مدخل تحلیلي معاصر، د-اإلدارة المالیة

Intermediate Financial Management, Eugene Brigham et al., Dryden Press, 
1999

Corporate Finance ,Stephen Ross et al., McGraw-Hill, 2002
میزانیات بعض الشركات العربیة واألجنبیة
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المالیةتحلیل القوائم

 · ص 11:46 في 2006, 3سبتمبر 

كیف نقیم أداء شركة مالیا؟

عن كیفیة استخدام ھذه وما تعنیھ فإننا نجد أنفسنا نتساءل القوائم المالیة بعد أن تفھمنا األرقام األساسیة في 
 ملیون جنیھ ھذا العام وماذا یعني أن شركة أخرى 10ماذا یعني أن صافي الربح لشركة ما ھو . األرقام

 ملیون جنیھ فقط؟ ھل الشركة األولى أفضل من الثانیة؟ ھل الشركتان شركتان ناجحتان؟ ھل 5أرباحھا 
 من ھذین الرقمین أن كال من الشركتین حققت الشركتان مستقبلھما مزدھر؟ في الحقیقیة كل ما عرفناه

لماذا؟ ألننا ال نعرف قیمة استثمارات . أرباحا ھذا العام وال یمكننا اإلجابة على أي من األسئلة المطروحة
كال من الشركتین حتى نقارن بینھما، وال نعرف أرباحھما في األعوام السابقة حتى نعرف إن كانت 

ذلك ال نعرف أرباح الشركات المثیلة لكل منھما حتى نستطیع أن نقیم أداءھما أرباحھما في ازدیاد أم ال، ك
ھذا یقودنا إلى الطرق المختلفة الستخدام القوائم المالیة لتقییم أداء الشركات . مقارنة بالشركات المثیلة

م المالیةولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالیة لما لھا من قیمة عظیمة في تحلیل القوائ

النسب المالیة

 ملیون وصافي ربح ملیون واحد، ثم في العام التالي أصبحت 10افترض أن شركة ما حققت مبیعات ب 
كیف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زیادة المبیعات .  ملیون1.2 ملیون واألرباح 20المبیعات 

رباح ال تكافئ الزیادة في المبیعات مما یوضح ونجحت في زیادة األرباح ولكن المشكلة أن الزیادة في األ
وكذلك الحال إذا زادت االلتزامات المتداولة للضعف وزادت األصول المتداولة بمقدار . زیادة في التكلفة

لذلك فقد استحدث .  وكذلك لو زادت األرباح إلى الضعف وزادت األصول الثابتة أربعة أضعاف،10%
من النسب الشھیرة والھامة. نا على ربط ھذه المؤشرات ببعضھاالمحللون بعض النسب التي تساعد

نسب قیاس الربحیة
  Profitability Ratios

نسب قیاس الربحیة

مجمل الربح

صافي المبیعات
الربحھامش مجمل

صافي الربح

صافي المبیعات

الربحھامش صافي
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صافي الربح

متوسط حقوق المساھمین
المساھمینائد على حقوقمعدل الع

صافي الربح

متوسط إجمالي األصول
معدل العائد على األصول

 ھامش مجمل الربح-أ
Gross Profit Margin

كلما زادت ھذه النسبة مقارنة بالمنافسین فإن ذلك یعني . وھو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبیعات
بیعات إلى صافي المبیعات أقل من المنافسین كفاءة عملیات التشغیل ألن نسبة تكلفة الم

 حقیبة بسعر خمسة 100افترض أنك تصنع حقائب مدرسیة ووجدت في نھایة العام أنك قد بعت : مثال
جنیھات بینما تكلفة إنتاج الحقیبة الواحدة ھي أربعة جنیھات معنى ذلك أن

 جنیھ500          صافي المبیعات

 جنیھ400           تكلفة المبیعات

 جنیھ100              مجمل الربح

%20    ھامش الربح المجمل

، معنى ھذا أنھ قادر على زیادة الفارق بین %25ماذا لو كان منافسك یحقق ھامش ربح مجمل یساوي 
تكلفة الحقیبة وسعر الحقیبة وھذا یعني قدرة أكبر على تقلیل تكلفة المنتج

 ھامش صافي الربح-ب
Net Profit Margin

ھذه النسبة تبین قدرة الشركة على تحقیق ربح نتیجة . وھو نسبة صافي الربح إلى صافي المبیعات
الحظ ھامش الربح المحمل قد یكون عالیا بینما ھامش صافي الربح منخفضا وذلك ألن تكلفة . للمبیعات

ي ھذه الحالة یكون وف. المبیعات ال تشمل التكالیف اإلضافیة من تسویق ومصاریف إداریة وفوائد قروض
ھذا مؤشرا على نجاح العملیة األساسیة بینما فشل الشركة في النواحي األخرى بمعنى وجود تكلفة 

إضافیة محملة على مصاریف الشركة ال عالقة لھا بتكلفة المنتج األساسیة

 بینما %10افترض في المثال السابق أن ھامش صافي الربح الذي حققتھ خالل العام الماضي ھو : مثال
ھذا یعني أنھ على الرغم من قدرة منافسك على تعظیم ھامش الربح المجمل فإن . فقط% 8منافسك حقق 
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ھذا قد یكون مرجعھ إلى مصاریفھ التسویقیة . مصاریفھ اإلضافیة كانت أكثر من مثیلتھا بالنسبة لك
الزائدة أو العملیات اإلشرافیة المكلفة أو فوائد دیون كثیرة وھكذا 

)أو حقوق الملكیة(دل العائد على حقوق المساھمین  مع-ت
Return On Equity ROE

نظرا ألن حقوق المساھمین في بدایة العام تختلف . وھو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساھمین
عنھا في نھایة العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساھمین

متوسط حقوق + المساھمین في بدایة العام متوسط حقوق  ( *0.5= متوسط حقوق المساھمین 
)المساھمین في نھایة العام

البعض یستخدم متوسط حقوق المساھمین كما ھو موضح أعاله والبعض یستخدم حقوق المساھمین في 
نھایة العام، وھذا یتكرر في نسب أخرى

فكلما قلت قیمة . ساھمینھذا مؤشر ھام جدا ألنھ یبین نسبة العائد على االستثمار المتمثل في حقوق الم
ھذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سیئا عن أداء الشركة

اشتركت أنت وصدیقك في محل أدوات مكتبیة ودفع كل منكم نصف رأس المال وھو عشرون ألف : مثال
ف دینار، ثم حققتم أرباح في العام األول بلغت ألف دینار وتم احتجازھا ثم في العام الثاني بلغت أربعة آال

ما ھو معدل العائد على حقوق المساھمین في العام الثاني؟. دینار

 دینار20,500 )= 21,000 + 20,000 (*0.5متوسط حقوق المساھمین 

 دینار4,000= العائد 

 %19.5= 20,500 / 4,000= معدل العائد على حقوق المساھمین 

 ألن البنك عادة ال یعطي عائد یقارب ھذه ھل ھذه النسبة جیدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جیدة
الحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن ھذا ال یعتبر مؤشر سيء ألنھ من الطبیعي أن . النسبة

تكون أرباح أول عام أقل من أرباح األعوام التالیة نظرا لعدم وجود علم لدى العمالء بالشركة وبالتالي 
ھذا یبین أن األرقام المالیة ال . لیة وكذلك بعض المصاریف األخرىضرورة تحمل مصاریف دعایة عا

یتم تحلیلھا بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة

 معدل العائد على األصول-ث
Return On Assets

یمكن استخدام ). أي مجموع األصول المتداولة والثابتة(وھو نسبة صافي الربح إلى إجمالي األصول 
 متوسط إجمالي األصولإجمالي األصول أو
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ھذه النسبة مشابھة لمعدل العائد على حقوق المساھمین حیث أن كال منھما یقیس العائد على االستثمار 
معدل العائد على األصول یقیس قدرة الشركة على استثمار األصول التي تمتلكھا من . بصورة أو بأخرى

بعض األنشطة تحتاج أصوال أكبر من ربما تبادر إلى ذھنك أن . معدات ومباني وأراضي ومخزون
غیرھا، ھذا صحیح ولذلك فإن مقارنة ھذه النسبة بین شركتین یعمالن في مجالین مختلفین ال یعطینا 

ولكن یمكننا مقارنة قیمة ھذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن . مؤشر عن فشل ھذه أو نجاح تلك
لنشاطنقارنھ بالشركات المماثلة من حیث طبیعة ا

 أو نسب قیاس إدارة األصولنسب قیاس كفاءة النشاط
Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios

نسب قیاس كفاءة النشاط

تكلفة المبیعات

متوسط المخزون
المخزونمعدل دوران

صافي المبیعات

متوسط الحسابات المدینة

تحت التحصیللغمعدل دوران المبا

صافي المبیعات

متوسط إجمالي األصول
األصولمعدل دوران إجمالي

 معدل دوران المخزون-أ
Inventory Turnover

)أو المخزون(وھو حاصل قسمة تكلفة المبیعات على متوسط المخزون 

سبة تمكننا من حساب وھذه الن). عام مثال(ھذا المؤشر یبین عدد مرات دوران المخزون خالل الفترة 
متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وھي

معدل دوران ) /  في حالة عام كامل365(عدد أیام الفترة = متوسط بقاء المنتج في المخزون باألیام 
المخزون

ھذه النسبة توضح سرعة بیع المنتجات
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 معدل دوران المبالغ تحت التحصیل-ب
Receivables Turnover

). أو الحسابات المدینة في نھایة الفترة(مة صافي المبیعات على متوسط الحسابات المدینة وھو حاصل قس
معدل ) /  في حالة عام كامل365(عدد أیام الفترة = وبالتالي یمكننا حساب متوسط فترة التحصیل باألیام 

دوران المبالغ تحت التحصیل

ل فترة التحصیل ال ینم بالضرورة عن فشل الحظ أن طو. ھذه النسبة تبین قصر أو طول فترة التحصیل
إداري ألن بعض الشركات تسمح للعمالء بسداد قیمة المنتج بعد شھر أو اثنین أو على أقساط وذلك یعتبر 

تشجیع للعمالء على الشراء 

 معدل دوران إجمالي األصول-ت
Total Assets Turnover

أو إجمالي األصول (صول المتداولة والثابتة وھو حاصل قسمة صافي المبیعات على متوسط إجمالي األ
كلما زادت ھذه النسبة كلما كان أفضل ولكن یجب أن یراعى أن ھذه النسبة تختلف ). حسب نھایة الفترة

من قطاع آلخر ألن بعض األنشطة تحتاج أصول ثابتة كبیرة بینما أنشطة أخرى قد ال تحتاج أصول ثابتة 
كبیرة

یاس القوة المالیةنسب قیاس السیولة أو نسب ق
Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios

نسب قیاس السیولة

األصول المتداولة

االلتزامات المتداولة
التداولمعدل

األصول المتداولة السریعة

االلتزامات المتداولة

السریعمعدل التداول

 معدل التداول-أ
Current Ratio

إذا كانت األصول المتداولة أقل بكثیر من .  االلتزامات المتداولة األصول المتداولة إلى مجموعوھو نسبة
.االلتزامات المتداولة فإن ھذا یبین أن ھذه الشركة ستواجھ مشاكل في سداد التزاماتھا
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أنت رجل ثري وجاء شخص صاحب مشروع استثماري لیقترض منك ألنھ یعاني من نقص في : مثال
ویحاول ھذا الشخص إقناعك بقدرتھ على السداد وتخیل ھذا الحوارالنقد 

ال أمانع في أن أقرضك ولكنني أرى أن عملك متعثر ولن تقدر على السداد: الثري

في الواقع إن أعمالي تسیر على ما یرام وقد حققنا أرباحا ھذا العام لم نحققھا من قبل: المقترض

تك على السدادولكن ھذا لیس دلیال على مقدر: الثري

صحیح أنني بحاجة إلى االقتراض اآلن ولكنني أمتلك الكثیر من األشیاء التي ستساعدني على : المقترض
السداد خالل بضعة أشھر، فكثیر من العمالء سیسددون ثمن البضاعة الشھرین القادمین، وكذلك لدي 

عدید من األسھم التي سوف مخزون یقدر بحجم مبیعات شھرین وسوف یتم بیعھ قریبا، وكذلك لدي ال
أبیعھا ھذا الشھر

ولكنني أعلم أنك مدین آلخرین فكیف یمكنك سداد كل ھذا؟ ال أظن انك تقدر على ذلك؟. كالم جید: الثري

نعم أنا مقترض من خالي وصدیق لي وعلي بعض المتأخرات للموردین ولكن جمیع ھذه : المقترض
 من مستحقات لدى العمالء ومن قیمة األسھم التي المستحقات تساوي نصف ما أملكھ من مخزون و

أملكھا وبالتالي فلیس لدي مشكلة في السداد

كلما كانت ھذه النسبة أكبر من واحد دل ذلك على . أال ترى أنھما یتحاوران حول قیمة معدل التداول
على الشركةوجود أصول متداولة لدى الشركة تمكنھا من سداد االلتزامات من دیون ومستحقات متأخرة 

 معدل التداول السریع-ب
Quick ratio

إلى ) وھي مجموع األصول المتداولة مطروحا منھا المخزون(وھو نسبة األصول المتداولة السریعة 
ھذه النسبة مشابھة لمعدل التداول غیر أنھا تستثني المخزون على أساس أنھ . مجموع االلتزامات المتداولة

یحتاج وقتا لتحویلھ إلى نقد

في المثال السابق كان یمكن للثري أن یرد على المقترض حین تحدث عن وجود مخزون لدیھ قائال

أنا ال یعنیني وجود مخزون لدیك ألنھ ما أدرانا أنك ستجد من یشتریھ أو انھ لن یتلف في المخازن: الثري

التالي یعطي ضمانا من ھنا ظھرت أھمیة معدل التداول السریع ألنھ ال یأخذ في االعتبار المخزون وب
أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا

)أو قیاس الرافعة المالیة(نسب قیاس االقتراض 
Financial Leverage ratios or debt ratios
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نسب قیاس االقتراض

إجمالي االلتزامات

إجمالي األصول
االقتراضسبةن

إجمالي االلتزامات

ھمینحقوق المسا

حقوق المساھمیننسبة االقتراض إلى

Debt Ratio   نسبة االقتراض-أ

ھذه النسبة تبین قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا . وھي نسبة مجموع االلتزامات إلى مجموع األصول
. قصیرة وطویلة األجل

)أو الرافعة المالیة( نسبة االقتراض إلى حقوق المساھمین -ب
Debt to equity Ratio

ھذه النسبة تبین مدى اعتماد الشركة على االقتراض . وھي نسبة إجمالي االلتزامات إلى حقوق المساھمین
لتمویل االستثمارات

نسب خاصة بتوزیع األرباح

Dividend Yield  معدل الربح الموزع للسھم-أ

نسب خاصة بتوزیع األرباح

األرباح الموزعة للسھم

سوقسعر السھم في ال
للسھممعدل الربح الموزع

األرباح الموزعة

صافي الربح

التوزیعنسبة
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 ھذه النسبة ھامة بالنسبة للمستثمر .وھي نسبة األرباح السنویة الموزعة لكل سھم إلى قیمة السھم السوقیة
لى عائد سنوي افترض أن شخصا یرید أن یشتري أسھما لكي یحصل ع. الذي یھتم بالعائد النقدي الدوري

ال یقل عن قیمة معینة، في ھذه الحالة فإن معرفة ھذه النسبة یؤثر على قراره بشراء السھم أو عدم شرائھ

 نسبة التوزیع-ب
Payout Ratio

 ھذه النسبة توضح سیاسة الشركة في توزیع األرباح.وھي نسبة األرباح الموزعة إلى صافي الربح

نسب قیاس القیمة السوقیة
Market Value Ratios

نسب قیاس القیمة السوقیة

سعر السھم في السوق

العائد السنوي للسھم
عائدهمعامل سعر السھم إلى

سعر السھم في السوق

قیمة السھم الدفتریة

القیمة الدفتریةنسبة سعر السھم إلى

)أو مضاعف السعر للعائد( معامل سعر السھم إلى عائده -أ
Price to Earnings Ratio P/E

كلما . على السھم ) الموزع والمحتجز(وھي كما یبدو من االسم نسبة سعر السھم في السوق إلى العائد 
كان المستثمرین في البورصة یتوقعون زیادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت ھذه النسبة 

وھي ثابتة منذ عدة أعوام ویتوقع ثبوتھا ( سنویا  ریال100ھل تقبل شراء سھم ربحیتھ السنویة ھي : مثال
 ریال؟2000بمبلغ ) ألعوام قادمة

 ماذا لو كنت تتوقع .سنویا وھو عائد ضئیل% 5في األغلب لن توافق ألن العائد في ھذه الحالة یصل إلى 
د سیمثل ارتفاع األرباح أكثر من الضعف في العام المقبل؟ إذا ارتفعت األرباح إلى الضعف فإن العائ

 ریال في ھذا السھم اآلن2000سنویا ولذلك فقد تكون على استعداد ألن تدفع % 10

 نسبة سعر السوق إلى القیمة الدفتریة-ب
Market to Book Value

وھي قیمة السھم في السوق إلى قیمتھ الدفتریة
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عدد األسھم/ حقوق المساھمین = قیمة السھم الدفتریة 

 كانت قیمة السھم في السوق متدنیة أو مرتفعة عن قیمتھ الحسابیة بناء على ما یملكھ ھذه النسبة تبین ما إذا
وبالتالي فھو یوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال یتوقعون . ھذا السھم من حقوق لدى الشركة
زیادة ربحیة الشركة مستقبال أم ال

 مثال

األرقام المالیة لعامین متتالیین كاآلتينرید حساب جمیع النسب المالیة لشركة ما علما بأن 

الرئیسیةاألرقام المالیة

بآالف الجنیھات

2004عام  2005عام 

1,410,000 1,500,000 المبیعاتصافي

685,000 780,000 المبیعاتتكلفة

725,000 820,000 الربحمجمل

420,000 546,000 الربحصافي

1,500,000 1,820,000 تداولةالماألصول

2,700,000 3,300,000 األصولإجمالي

1,330,000 1,550,000 المتداولةاإللتزامات

1,400,000 1,910,000 إجمالي اإللتزامات

1,300,000 1,390,000 مجموع حقوق المساھمین

380,000 350,000 المخزون

260,000 310,000 الحسابات المدینة

112 127 جنیھبالسعر السھم في السوق

31,500,000 31,500,000 عدد األسھم

390,000 455,000 الموزعةاألرباح

نبدأ أوال بحساب بعض القیم التي سنحتاجھا لحساب النسب المالیة
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المالیةبعض األرقام الالزمة لحساب النسب

الجنیھاتبآالف

1,345,350 المساھمینمتوسط حقوق

365,000 المخزونمتوسط

285,000 المدینةتوسط الحساباتم

3,000,000 األصولمتوسط إجمالي

17.3 المصريعائد السھم بالجنیھ

14.4 المصريالربحیة الموزعة للسھم بالجنیھ

44.1 المصريقیمة السھم الدفتریة بالجنیھ

ثم نحسب النسب المالیة فنحصل على النسب اآلتیة

2005 عام…………………النسب المالیة لشركة

54.7% الربحھامش مجمل Gross Profit Margin

36.4% الربحھامش صافي Net Profit Margin

40.6% المساھمینمعدل العائد على حقوق Return On Equity (ROE)

18.2% األصولمعدل العائد على Return On Assets (ROA)

12.14 المخزونمعدل دوران Inventory Turnover

5.26 التحصیلالمبالغ تحتمعدل دوران  Accounts Receivable Turnover

0.5 األصولمعدل دوران إجمالي Total Assets Turnover

1.17 معدل التداول Current Ratio

0.95 السریعمعدل التداول Quick Ratio

0.58 االقتراضنسبة Debt Ratio

137.4% المساھمیننسبة االقتراض إلى حقوق Debt to Equity Ratio

11.4% للسھممعدل الربح الموزع Dividend Yield

83.3% نسبة التوزیع Payout Ratio

7.3 عائدهمعامل سعر السھم إلى Price to Earning Ratio

2.9 الدفتریةنسبة سعر السوق إلى القیمة Market to Book value
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أسالیب التحلیل المختلفة

لة مریض فإنھ یبدأ بتقدیر إن كان ھذا الشخص مریضا فعال أم ال ثم یقارن عندما یقوم الطبیب بتقییم حا
بین نتائج تحالیل المریض ونتائج أمثالھ أي األرقام المعتادة للشخص الطبیعي واألرقام المعتادة لمن ھم 

 في مثل سنھ، وكذلك قد یطلب منھ إجراء تحالیل على فترات متباعدة لكي یرى إن كانت حالتھ تتحسن أم
ھذا ھو ما یمكن أن نفعلھ لتقییم أداء الشركات باستخدام القوائم المالیة والنسب المستنتجة منھا. ال

: التحلیل المطلق-أ

إن كانت الشركة تحقق خسائر فھذا مؤشر سيء، . ھذا التحلیل یعني تقییم أداء الشركة في الوقت الحالي
متداولة فھذا مؤشر سيء، إن كان العائد على إن كانت قیمة االلتزامات المتداولة تفوق األصول ال

االستثمار أقل من عائد البنك فھذا مؤشر سيء جدا وھكذا

انظر إلى ھذه األرقام والنسب المالیة وحاول ان تستنتج معلومات عن اداء الشركة: مثال

مجمل الربح ملیون جنیھ

 ملیون جنیھصافي األرباح

%2معدل العائد على حقوق المساھمین 

5 عامل سعر السھم إلى ربحیتھم

0.4 معدل التداول السریع

ماذا نستنتج من ھذه األرقام؟ 

 فمعدل العائد .واضح أن الشركة حققت أرباحا ھذا العام ولكن كثیر من األرقام والنسب ال تبشر بخیر
 سعر السھم على حقوق المساھمین متدني جدا، ومعدل التداول السریع ینم عن نقص في السیولة، ومعامل

إلى ربحیتھ یظھر تخوف المستثمرین في سوق المال من مستقبل ھذه الشركة

ھذا التحلیل یعطینا فكرة مبسطة عن أداء الشركة ولكنھ ال یأخذ في االعتبار تطور أداء الشركة مع 
الزمن و أداءھا مقارنة بالمنافسین وتأثیر طبیعة النشاط على بعض النسب المالیة

لتاریخي التحلیل ا-ب

فمثال إن كانت األرباح تزداد مع الزمن . ھذا األسلوب یعني تحلیل تطور أو تدھور أداء الشركة مع الزمن
فقد تحقق الشركة أرباحا عالیة ولكنھا تقل كثیرا عن العام الماضي أو . فھذا مؤشر جید والعكس صحیح

م الماضي او العكس فتحلیل األرقام تكون نسبة العائد على حقوق المساھمین عالیة ولكنھا أقل من العا
والنسب الماللیة لنفس الشركة لعدة اعوام متتالیة یمكننا من معرفة ما إذا كانت ھذه الشركة في تحسن أم 

في انحدار
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ماذا . 2005 إلى عام 2002انظر إلى الرسم البیاني التالي الذي یبین تغیر أرباح شركة ما من عام : مثال
تالحظ؟ 

إن أرباح الشركة في تزاید مستمر مما یدل على تحسن األداء من عام آلخر ویبشر بمستقبل أفضل لھذه 
الشركة

ماذا تالحظ. خرانظر إلى تغیر قیمة صافي مبیعات شركة أخرى من عام آل: مثال آخر
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إن صافي المبیعات یقل من عام آلخر بشكل ملحوظ مما یدل على انحدار أداء الشركة من عام آلخر لمدة 
 ملیون جنیھ وھو رقم كبیر بالنسبة 60ل في آخر عام إلى الحظ أن المبیعات تص. أربعة أیام متتالیة

لشركات أخرى صغیرة ولكنھ ال یعبر عن أن أداء الشركة رائعا لما الحظناه من انخفاض صافي 
المبیعات عاما بعد آخر

 التحلیل النسبي-ج 

الم وكذلك النتائج كما یقارن الطبیب بین نتائج تحالیل المریض والنتائج المعتادة للشخص الطبیعي في الع
المعتادة لمن ھو في نفس سن المریض وفي نفس البلد الذي یعیش فیھ، فإنھ من الطبیعي أن نقارن بین 

لماذا؟ . نتائج الشركة والشركات المثیلة في العالم، وكذلك الشركات المثیلة في نفس المنطقة ونفس البلد
ام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض ألنھ قد یكون نجاح الشركة راجع إلى ازدھار السوق الع

النسب متدنیة نظرا لطبیعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة ھائلة بینما صناعات 
لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات . أخرى أو بعض الخدمات ال تحتاج ھذا الكم من األصول الثابتة

 یعطي صورة أدقالمنافسة أو العاملة في نفس المجال

كیف تعلق على أداء . الجدول التالي یوضح النسب المالیة لشركة ما ومثیالتھا للشركات المنافسة: مثال
الشركة بناء على المعلومات المتاحة

متنافسةالنسب المالیة لشركات

شركة منافسة ب منافسة أشركة شركتنا

9% 8% 7% األصولمعدل العائد على

15% 16% 12% المساھمینعدل العائد على حقوقم

9% 5% 6% الربحھامش صافي

6 3 2.5 المخزونمعدل دوران

2.3 2.7 2.2 التداولمعدل

28% 35% 20% التوزیعنسبة

معدل العائد على األصول ومعدل العائد على . من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة أقل من المنافسین
معدل دوران المخزون أقل بكثیر من ا .  المعدلین للشركتین المنافستینحقوق المساھمین أقل من ھذین

ھامش صافي . لشركات المنافسة مما یعني بقاء المخزون مدة طویلة داخل الشركة مقارنة بالمنافسین
معدل التداول ونسب التوزیع مقاربتین . الربح أعلى من إحدى الشركتین المنافستین ولكنھ أقل من األخرى

یبدو أن ھذه الشركة بحاجة لدراسة سبل زیادة المبیعات حتى تتحسن نسب العائد على .  المنافسةللشركات
األصول وعلى حقوق المساھمین وھذا قد یحتاج لمراجعة أسالیب التسویق أو مراجعة المنتج نفسھ

الھیئات من تقوم بعض المواقع والھیئات بحساب متوسط النسب المالیة لكل قطاع، فتمكننا ھذه المواقع و
إن توفرت ھذه المعلومات فإن استخدامھا یمكننا من مقارنة أدائنا باألداء . مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع

المتوسط في القطاع الذي نعمل فیھ
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مثال 

شركة تعمل في مجال صناعة األثاث وكانت بعض النسب المالیة لھذه الشركة ولمتوسط الشركات العاملة 
اث كالتاليفي مجال صناعة األث

القطاعالنسب المالیة لشركة ومتوسط نسب

متوسط القطاع شركتنا

6.0% 5.5% األصولمعدل العائد على

11% 14% المساھمینمعدل العائد على حقوق

4% 5% الربحھامش صافي

10 8 المخزونمعدل دوران

1.8 1.1 التداولمعدل

40% 70% التوزیعنسبة

یة لھذه الشركة بمتوسط الصناعة یوضح أن أداء الشركة بالنسبة لمتوسط الصناعة مقارنة النسب المال
. یعتبر جیدا، فمعدل العائد على حقوق المساھمین أعلى من متوسط الصناعة وكذلك ھامش صافي الربح

یالحظ أن الشركة تحتاج لتحسین معدل . أما معدل العائد على األصول فإنھ مقارب لمتوسط الصناعة
نسبة التداول للشركة أقل من الصناعة ولكنھا لیست . المخزون والذي یقل عن متوسط الصناعةدوران 

نسبة التوزیع تبین أن ھذه الشركة تقوم بتوزیع نسبة أكبر من األرباح مقارنة . سیئة ألنھا أكبر من واحد
بمتوسط الصناعة مما یعني أنھا تحتجز نسبة أقل مما تحتجزه الشركات المنافسة

 انھ في التحلیل المطلق والتاریخي یمكننا استخدام كال من األرقام الموجودة بالقوائم المالیة و كذلك الحظ
أما في حالة التحلیل النسبي فال یمكننا استخدام سوى النسب المالیة إذ ال معنى لمقارنة . النسب المالیة

ھامش صافي الربح أو معدل ألتزامات شركة بشركة أخرى أو أرباح شركة بشركة أخرى ولكن مقارنة 
العائد أو غیرھما من النسب یمكننا من مقارنة أداء شركة بالنسبة للشركات األخرى

 المقارنة باألھداف المحددة سابقا-د 

 الشركة في العام التالي ومن ضمنھا بعض األرقام قبل بدایة كل عام تقوم إدارة الشركة بوضع أھداف
بعد نھایة العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا لتحدید مناطق الضعف . لیةالما

ھذا التحلیل یھتم بھ العاملون في الشركة فقط. وتحدید أسباب عدم تحقیق بعض األھداف

مالحظات عامة

لن تجد كل المعلومات في القوائم المالیة
جدا ولكننا نحتاج أن نحللھا في ضوء متغیرات كثیرة مثل تقلبات السوق القوائم المالیة بھا أرقام ھامة 

فمثال قد . ودخول منافسین جدد والبدء في االستثمار في مشاریع جدیدة ووجود أعباء مالیة مؤقتة وغیرھا
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تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحا نظرا ألنھا بدأت مشروعا جدیدا سوف یؤتي ثماره 
كذلك قد تحقق شركة أرباحا نتیجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجھا، والتوقعات . عوام القادمةفي األ

. الستمرار أو انھیار ھذا الطلب تحدد نظرنا لألداء المتوقع للشركة في األعوام القادمة

یوجد العدید من النسب األخرى
داما ولكن یوجد العدید من النسب اقتصرنا في شرح النسب المالیة على النسب المالیة األكثر استخ

. في ضوء فھم النسب المالیة المذكورة ھنا یمكننا فھم فائدة أي نسب مالیة. األخرى والتي قد تصادفھا
فمثال لمعرفة ما إذا كانت شركة . كذلك فإننا قد نستحدث نسب مالیة توضح أداء الشركة في جزئیة محددة

 فإننا نقیس ذلك بنسبة مصاریف البحوث إلى صافي ما تنفق على البحوث مثل الشركات األخرى
وإذا أردنا كذلك معرفة ما إذا كان اإلنفاق على التسویق مبالغا فیھ فإننا نقارن بین نسبة . المبیعات

مصاریف التسویق إلى صافي المبیعات مقارنة بالشركات المنافسة

استخدم أكثر من أسلوب لتحلیل اداء الشركات
فمثال . خدام التحلیل المطلق والتاریخي والنسبي وال یتم االستغناء بأحدھما عن اآلخرفي األغلب یتم است

قد تكون شركة تعمل في قطاع متعثر جدا ولكنھا من أفضل الشركات وتحقق أقل خسائر، في ھذه الحالة 
 تغییر ال یمكننا أن نغفل عن أداء الشركة سيء وأنھا تحقق خسائر ألن القطاع كلھ متعثر وقد نفكر في

وكما ذكرت سالفا فإن تحقیق الشركة لنسب مالیة جیدة . نشاط الشركة أو تصفیتھا أو عدم االستثمار فیھا
لذلك فإن استخدام األسالیب . ولكنھا تقل كثیرا عن متوسط الشركات المنافسة یعني أن أداء الشركة سيء

ا كان مخططا فھو امر یختص بإدارة أما أسلوب مقارنة النتائج بم. الثالثة یعطینا صورة أكثر تكامال
الشركة وال یتمكن المستثمرین من معرفة ھذه الخطط وال یھتمون أساسا بھا

استخدم األرقام والنسب المالیة التي تؤثر على قرارك
إن كنت ستقرض ھذه . بحسب الھدف من التحلیل المالي تكون بعض األرقام والنسب المالیة أكثر أھمیة

 بنسب السیولة، وإن كنت تفكر في شراء أسھم فیھا فإنك تھتم بنسب الربحیة ونسب الشركة فإنك تھتم
القیمة السوقیة أكثر من النسب األخرى، وإن كنت تقوم بمقارنة شركتك بالمنافسین فإنك تھتم بمعظم 

مش النسب، وإن كنت تھتم بمقارنة أداء الشركة في العملیات األساسیة مثل التصنیع فإنك تھتم بنسبة ھا
لذلك فإن ال یلزم تحلیل جمیع األرقام وجمیع النسب في كل تحلیل مالي وإنما یتم . مجمل الربح وھكذا

تحلیل األرقام والنسب ذات العالقة بھدف التحلیل المالي

احذر اختالف تعریف النسب المالیة
إجمالي  أومتوسط إجمالي األصولیوجد بعض االختالفات في تعریف النسب المالیة مثل استخدام 

عند استخدام نسب مالیة من . األصول حسب قیمتھا في میزانیة ھذا العام عند حساب العائد على األصول
موقع أو مطبوعات ومقارنتھا بنسب مالیة من مصدر آخر فینبغي التأكد من أن النسب المالیة محسوبة في 

كلتا الحالتین بنفس األسلوب

:بعض مراجع الموضوع
1995منیر صالح ھندي، المكتب العربي الحدیث، .  مدخل تحلیلي معاصر، د-ةاإلدارة المالی

Intermediate Financial Management, Eugene Brigham et al., Dryden Press, 
1999
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Corporate Finance, Stephen Ross et al. ,McGraw-Hill, 2002
میزانیات بعض الشركات العربیة واألجنبیة
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المالیةأمثلة تطبیقیة على قراءة وتحلیل القوائم

·  م 12:51 في 2006, 10سبتمبر 

ھذه المقالة تشتمل على . تحلیلھا وكیفیة قراءة القوائم المالیةاستعرضنا في المقالتین السابقتین كیفیة 
أمثلة توضح كیفیة تحلیل القوائم المالیة

:مثال
 كانتا كاآلتياافترض أن قائمة صافي الدخل وقائمة المركز المالي لشركتن

2005عن عام ..…الدخل لشركة قائمة
بآالف الجنیھات

2004 عام 2005 عام

1,350,300 1,830,000 المبیعاتصافي

(630,000) (750,000) المبیعاتتكلفة

720,000 1,080,000 الربحمجمل

(44,000) (51,000) وتوزیعمصاریف بیع

(28,000) (41,000) وعمومیةاریةمصاریف إد

648,000 988,000 العملیاتالربح من

(2,850) (3,100) أخرىمصاریف

9,200 8,100 أخرىإیرادات

654,350 993,000 الضرائبصافي الربح قبل

(130,870) (198,600) الضرائب

523,480 794,400 الربحصافي

12.92 19.86 المصري بالجنیھ-ربحیة السھم
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2005 دیسمبر 31في .…المالي لشركة المركز
بآالف الجنیھات

2004 عام 2005 عام
متداولةموجودات

185,000 300,000 حكمھنقد وما في

218,000 230,000 المخزون

370,000 520,000 مدینةذمم

773,000 1,050,000 المتداولةمجموع الموجودات

متداولةموجودات غیر

1,120,000 950,000 أراضي

520,000 450,000 مباني

1,650,000 2,100,000 معدات

3,490,000 3,500,000 غیرالمتداولةمجموع الموجودات

4,063,000 4,550,000 الموجوداتمجموع

متداولةمطلوبات

300,000 320,000 دائنةذمم

9,000 12,000 األجلأقساط قروض طویلة

1,100 1,200 مستحقةمصروفات

310,100 333,200 المتداولةمجموع المطلوبات

متداولةمطلوبات غیر

745,000 890,000 األجلقرض طویل

745,000 890,000 المتداولةمجموع المطلوبات غیر

1,055,100 1,223,200 المطلوباتمجموع

المساھمینحقوق

1,700,000 1,700,000 المالرأس

1,050,000 1,200,000 مستبقاةأرباح

257,900 426,800 احتیاطیات

3,007,900 3,326,800 المساھمینمجموع حقوق
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علما بأن 
عدد األسھم ھو 
40,000,000

 على 2005 و 2004  جنیھ عن عامي11.9نیھات و  ج8وكانت األرباح الموزعة للسھم ھي 
الترتیب

 جنیھا98 ھو 2004 جنیھا بینما كان سعر السھم في نھایة عام 150سعر السھم في السوق ھو 

یمكننا استخالص األرقام التي نحتاجھا لحساب النسب المالیة وتقییم أداء الشركة وھي موضحة في 
الجدول أدناه

الرئیسیةاألرقام المالیة
بآالف الجنیھات

2004عام  2005عام 

1,350,000 1,830,000 المبیعاتصافي

630,000 750,000 المبیعاتتكلفة

720,000 1,080,000 الربحمجمل

523,480 794,400 الربحصافي

12.92 19.86 المصريربحیة السھم بالجنیھ

773,000 1,050,000 المتداولةمجموع األصول

3,490,000 3,500,000 الثابتةمجموع األصول

4,063,000 4,550,000 األصولإجمالي

310,100 333,200 المتداولةمجموع اإللتزامات

745,000 890,000 األجلمجموع اإللتزامات طویلة

1,055,100 1,223,200 إجمالي اإللتزامات

3,007,900 3,326,800 مجموع حقوق المساھمین

218,000 230,000 المخزون

370,000 520,000 الحسابات المدینة

145 235 بالجنیھسعر السھم في السوق

40,000,000 40,000,000 عدد األسھم

320,000 476 الموزعةاألرباح

یمكننا اآلن حساب بعض القیم التي نحتاجھا لحساب النسب المالیة
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المالیةبعض األرقام الالزمة لحساب النسب

الجنیھاتفبآال

3,167,350 المساھمینمتوسط حقوق

224,000 المخزونمتوسط

445,000 المدینةمتوسط الحسابات

4,306,500 األصولمتوسط إجمالي

19.86 المصريعائد السھم بالجنیھ

11.90 المصريالربحیة الموزعة للسھم بالجنیھ

83.17 الدفتریةقیمة السھم

النسب المالیة ونحصل على النتائج التالیةوبالتالي یمكننا حساب 

2005 عام…………………النسب المالیة لشركة

59.0% الربحھامش مجمل Gross Profit Margin

43.3% الربحھامش صافي Net Profit Margin

25.1% المساھمینمعدل العائد على حقوق Return On Equity (ROE)

18.4% األصولمعدل العائد على Return On Assets (ROA)

3.35 المخزونمعدل دوران Inventory Turnover

4.11 التحصیلمعدل دوران المبالغ تحت Accounts Receivable Turnover

0.42 األصولمعدل دوران إجمالي Total Assets Turnover

3.15 معدل التداول Current Ratio

2.46 السریعمعدل التداول Quick Ratio

0.27 االقتراضنسبة Debt Ratio

36.8%
نسبة االقتراض إلى حقوق

المساھمین Debt to Equity Ratio

7.9% للسھممعدل الربح الموزع Dividend Yield

59.9% نسبة التوزیع Payout Ratio

11.8 عائدهمعامل سعر السھم إلى Price to Earning Ratio

2.8 ریةالدفتنسبة سعر السوق إلى القیمة Market to Book value
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ما ھو تحلیلنا لھذه الشركة؟
نسبة العائد على حقوق المساھمین .  الشركة حققت أرباحا في عامین متتالیین:الربحیة       - أ

ھامش صافي الربح یعتبر عالیا بصفة عامة. والعائد على األصول عالیتین
تعتمد كثیرا على االقتراض ألن نسبة من الواضح أن الشركة ال : االقتراض والسیولة - ب

ولذلك فإن نسبة التداول ونسبة التداول السریع . االقتراض إلى حقوق المساھمین منخفضة
. مرتفعتین

نسب معدل دوران المخزون والمبالغ تحت التحصیل واألصول یصعب : دوران األصول - ت
فسةتقییمھا بدون معرفة متوسط الصناعة أو متوسط الشركات المنا

من األرباح وھي نسبة عالیة ومعدل % 60الشركة توزع حوالي : نسب توزیع األرباح - ث
األرباح الموزعة للسھم عالیا لذلك فإن ھذا السھم قد یكون مناسبا للمستثمر الذي یحتاج 

الحصول على أرباح نقدیة كل عام
ن استمرار نجاح الشركة ولذلك من الواضح أن المستثمرین یتوقعو: تقییم المستثمرین للشركة    - ج

فإن نسبة سعر السھم إلى عائده مرتفعة وكذلك نسبة سعر السھم إلى قیمتھ الدفتریة
بمقارنة صافي المبیعات وھامش مجمل الربح وھامش صافي الربح عن : تطور أداء الشركة    - ح

وزیادة في % 16العامین الماضیین نجد أن الشركة حققت زیادة في المبیعات قدرھا حوالي 
لذلك فإن نسبة ھامش مجمل الربح وھامش صافي الربح %. 34صافي األرباح قدرھا حوالي 

كذلك فإن معدل العائد عل حقوق %. 43.3و % 59إلى % 38.8و % 53.3قد ارتفعتا من 
لكل منھما% 5المساھمین ومعدل العائد على األصول قد ارتفعا بما یزید عن 

مطلق بمعنى أننا قمنا بتحلیل األرقام والنسب المالیة للشركة في نھایة العام ھذا التحلیل یعتبر تحلیل 
نظرا لعدم توفر معلومات عن القوائم المالیة للشركة في األعوام . دون النظر إلى الشركات المنافسة

ق السابقة فلم نتمكن من تحلیل تغیر أداء الشركة خالل السنوات الماضیة سوى بالمقارنة بالعام الساب
فقط
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:مثال
:افترض أن النسب المالیة لشركة منافسة لھذه الشركة كاآلتي

2005 عام…………………النسب المالیة لشركة

المنافس شركتنا

62% 59.0% الربحھامش مجمل

40% 43.3% الربحھامش صافي

29% 25.1% المساھمینمعدل العائد على حقوق

17.0% 18.4% األصولمعدل العائد على

3.80 3.35 المخزونمعدل دوران

5.10 4.11 التحصیلمعدل دوران المبالغ تحت

0.62 0.42 األصولمعدل دوران إجمالي

1.9 3.15 التداولمعدل

1.1 2.46 السریعمعدل التداول

0.48 0.27 االقتراضنسبة

130% 36.8% المساھمیننسبة االقتراض إلى حقوق

6.3% 7.9% للسھمعمعدل الربح الموز

40% 59.9% التوزیعنسبة

13.1 11.8 عائدهمعامل سعر السھم إلى

3.2 2.8 الدفتریةنسبة سعر السوق إلى القیمة

ماذا نستفید من مقارنة الشركتین؟
من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة یعتبر مقاربا للمنافس       - أ

شكل أكبر وھذا واضح من ارتفاع نسبة من الواضح اعتماد المنافس على االقتراض ب - ب
االقتراض ونسبة االقتراض إلى حقوق المساھمین

المنافس استطاع أن یحقق معدل عائد على حقوق المساھمین أعلى من شركتنا وربما یكون  - ت
ولكن ینبغي الحذر من أن سیاسة االقتراض لھا . ذلك عائدا لسیاسة االقتراض التي یتبعھا

ث خسائر ولذلك فمعامل المخاطرة في االستثمار في شركتنا أقل من مخاطرھا عند حدو
المنافس

السیولة لدى المساھم أقل من شركتنا ولكن مازالت في الحدود المقبولة حیث أن األصول  - ث
كذلك یالحظ أن السیولة لدینا مرتفعة أكثر من الالزم . المتداولة تزید عن االلتزامات المتداولة

ثمار جزء من النقد المتاحومن أألفضل است
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ھامش صافي الربح لشركتنا أعلى من المنافس على الرغم من أن ھامش مجمل الربح     - ج
ربما كان ذلك عائدا لفوائد القروض التي یتكبدھا او الرتفاع مصاریفھ . للمنافس أعلى

اإلداریة أو التسویقیة أو ألسباب أخرى
لمنافس أقلمعدل الربح الموزع للسھم لدى ا    - ح
من الواضح أن المنافس لدیھ قدرة أفضل على تدویر األصول ولذلك فقد یكون من المھم     - خ

دراسة كیفیة تحسین ھذه النسب لدینا
التي نستثمر فیھا كاآلتي) الصناعة(مثال افترض أن متوسط النسب المالیة للقطاع 

2005 عام…………………النسب المالیة لشركة

متوسط القطاع شركتنا

48.0% 59.0% الربحھامش مجمل

35.0% 43.3% الربحھامش صافي

17.0% 25.1% المساھمینمعدل العائد على حقوق

13.0% 18.4% األصولمعدل العائد على

3.50 3.35 المخزونمعدل دوران

4.50 4.11 التحصیلمعدل دوران المبالغ تحت

0.46 0.42 األصولمعدل دوران إجمالي

2.1 3.15 التداولمعدل

1.3 2.46 السریعمعدل التداول

0.38 0.27 االقتراضنسبة

122% 36.8% المساھمیننسبة االقتراض إلى حقوق

5.9% 7.9% للسھممعدل الربح الموزع

35% 59.9% التوزیعنسبة

9.1 11.8 عائدهمعامل سعر السھم إلى

2.1 2.8 الدفتریةنسبة سعر السوق إلى القیمة

كیف ننظر إلى شركتنا في ضوء ھذه النسب؟
من الواضح أن شركتنا من الشركات الناجحة جدا في ھذا القطاع ألن معظم النسب المالیة        - أ

لشركتنا تتفوق على متوسط القطاع
یبدو أن نسب التداول لدینا عالیة أكثر من المعتاد في ھذا القطاع - ب
 حقوق المساھمین والعائد على األصول في شركتنا تتفوق بكثیر نسب الربحیة والعائد على - ت

عن متوسط الصناعة
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من الواضح أن شركتنا توزع نسبة عالیة من األرباح مقارنة بالشركات األخرى وھو ما یثیر  - ث
تساؤل عن عدم استغالل نسبة أكبر من األرباح في توسعة نشاط الشركة طالما أن الشركة 

ناجحة
:مثال
ض أن النسب المالیة لشركتنا خالل خمس سنوات كانت كاآلتيافتر

 

2005 عام…………………النسب المالیة لشركة

2001 2002 2003 2004 2005

52.0% 51.0% 54.0% 53.3% 59.0% الربحھامش مجمل

43.3% 39.3% 40.3% 38.8% 43.3% الربحھامش صافي

16.4% 15.8% 16.1% 17.3% 25.1%
على حقوقمعدل العائد 

المساھمین

12.1% 12.4% 14.4% 12.9% 18.4% األصولمعدل العائد على

3.6 3.5 3.38 3.1 3.35 المخزونمعدل دوران

4.61 3.38 4.51 3.55 4.11
معدل دوران المبالغ تحت

التحصیل

0.38 0.32 0.36 0.39 0.42 األصولمعدل دوران إجمالي

2.35 2.55 2.98 3.05 3.15 تداولالمعدل

1.93 2.00 2.26 2.16 2.46 السریعمعدل التداول

0.57 0.52 0.41 0.24 0.27 االقتراضنسبة

61.8% 56.8% 46.8% 35.8% 36.8%
نسبة االقتراض إلى حقوق

المساھمین

3.9% 4.5% 4.9% 5.5% 7.9% للسھممعدل الربح الموزع

39.9% 43.9% 45.9% 61.1% 59.9% التوزیعنسبة

8.8 9.2 10.8 11.1 11.8 عائدهمعامل سعر السھم إلى

2.9 2.6 2.3 1.9 2.8
نسبة سعر السوق إلى القیمة

الدفتریة

ماذا أضافت النسب المالیة لمدة خمس سنوات؟
ھذه . یمكننا أن نرسم رسم بیاني یوضح تغیر بعض ھذه النسب خالل السنوات الخمس الماضیة

في تحسن مستمر وأن نجاحھا العام الماضي لیس شیئا طارئا الرسومات البیانیة توضح أن الشركة 
من الواضح أن الشركة بدأت في زیادة النسبة الموزعة من األرباح خالل . وإنما ھو نمو تدریجي

العامین الماضیین وھذا تزامن مع تناقص نسبة االقتراض إلى حقوق المساھمین ربما ألن الشركة 
. سددت دیون أكثر مما اقترضت
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یالحظ تذبذب معدل دوران المبالغ تحت التحصیل وقد یكون ھذا بسبب إتباع سیاسات مختلفة في 
تقدیم تسھیالت للعمالء في السداد
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 شركة باستخدام النسب ھذه األمثلة توضح كیفیة استخدام طرق التحلیل المختلفة وكیفیة تقییم أداء
كما ترى فإن كًأل من . المالیة وبمقارنتھا بالمنافسین وبمتوسط القطاع وبالمقارنة بالسنوات السابقة

أسالیب التحلیل یوضح أداء الشركة ویجعلنا نستطیع تقییمھا بشكل أفضل
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المشروعاتتقییم

·  ص 6:05 في 2006, 13یولیو 

المشروع من الناحیة المالیة لتحدید إن كان ) تقویم(من األمور األساسیة في دراسة المشاریع الجدیدة تقییم 
ھذا التقییم یسبقھ العدید من . المشروع یستحق أن نستثمر فیھ وھل ھو أفضل من البدائل األخرى أم ال

توجد . الخطوات التي ناقشناھا سابقا مثل تحلیل السوق والمنافسین ومواردنا وقدراتنا وتحلیل بیئة القطاع
ھناك طرق . عدة طرق للتقییم نستعرض أربعة منھا في ھذه المقالة ونناقش مزایا وعیوب كل طریقة

أخرى ال تعتبر جیدة ولذلك لن نستعرضھا ھنا

طرق التقییم المختلفةدعنا نبدأ بمثال بسیط ثم نناقش 

ووجدت مشروع یحتاج أن تنفق % 10 جنیھ في بنك یعطي فائدة 1000افترض أنھ یمكنك أن تضع 

ھل ھذا مشروع جید أم ال؟.  بعد عام ثم ینتھي المشروع1090 جنیھ اآلن فتحصل على 1000

مشروع  جنیھ بعد عام ولو استثمرت في ال1100لو أنك وضعت نقدك في البنك فستحصل على 

إذن فوضع النقود في البنك ھو االستثمار األفضل.  جنیھ بعد عام1090فستحصل على 

لو . لماذا نعتبر االستثمار البدیل ھو البنك؟ ألن معظم الناس إما أن یضع نقوده في البنك أو یستثمرھا
إما أن تجد افترضنا أنك ترفض وضع نقودك في أي بنك فستتغیر النتیجة ویصبح المشروع مربحا ألنك 

 جنیھ نتیجة الحفاظ 1000 جنیھ نتیجة للمشروع االستثماري أو أن تجد معك 1090معك بعد عام 
كما ھي بدون أي استثمارعلى نقودك

. فسیتغیر المثال% 10و% 8بین یعطي فائدة ُمتغیرة تتراوح عادةلو افترضنا أنك تضع نقودك في بنك

 جنیھ بعد 1090التالي لو وضعت نقودك في البنك فسیكون معك وب% 9سنعتبر أن الفائدة المتوقعة ھي 

فالحالتین سواء.  جنیھ بعد عام1090عام ولو استثمرت ستحصل على 

بعض المراجع یعتبر معدل الفائدة ھو معدل فائدة االقتراض على اعتبار أنك ستقترض رأس المال 
 لو تأملت ھذا األمر لوجدت أن األمر یستوي .وبالتالي یجب أن یكون معدل العائد أعلى من معدل الفائدة

سواء كنت ستقترض رأس المال أو ستستثمر أموالك التي لو لم تستثمرھا في ھذا المشروع لوضعتھا في 
بنك ما ففي كلتا الحالتین یجب أن یكون العائد أعلى من معدل فائدة االقتراض أو أعلى من معدل فائدة 

االدخار في البنك

فمثال . تستثمر فیھفلن تعتبر معدل الفائدة األدنى الذي إن لم یحقق المشروع أعلى منھیمكنك كذلك أن
أنت لدیك بعض األموال تدخرھا في أي مكان وتفكر أن تستثمر في مشروع ما ولكنك ال ترید أن تخاطر 

%. 20ة ففي ھذه الحالة ستستخدم معدل الفائد%. 20في االستثمار ما لم یكن العائد المتوقع أكبرمن 
افترض أن شخصًا آخر سیقترض أمواال من أقاربھ لعمل مشروع ما وسیردھا كما ھي بعد عام أو 

ھذا الشخص لو استثمر في مشروع یعطي عائد أقل من معدل فائدة البنك فسیكون قد استفاد ألن . عامین
البدیل ھنا أال یقترض وأال یفعل شیئا
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یة للبنوك ولكننا ننقاش تقییم المشروعات فأسلوب التقییم یتوقف نحن ھنا ال نناقش الناحیة الدین:ملحوظة
ھذه النسبة قد تكون صفر في حالة وضع . على نسبة العائد المتوقعة لو لم نستثمر المال في مشروع ما
فأنا ھنا ال أشجعك على وضع نقودك في . النقود في المنزل أو في خزینة، وقد تكون نسبة عائد بنك ما

 أو غیره والأشجعك على االقتراض من البنوك فھذه مسألة علیك أن تبحث عنھا في مواقع البنك العادي
  الفتاوى المعروفة

انظر إلى المثال التالي. المثال السابق بسیٌط جدا

 على أنھ ُیتوقع  جنیھ كل عام500 جنیھ اآلن ثم تنفق 1000ماذا لو كان علیك أن تنفق على مشروع 

ھل ھذا مشروع مربح؟ .  جنیھ كل عام من بعد العام األول600ھ بعد عام و جنی300أن تحصل على 
بالطبع ال نستطیع أن نقیم المشروع بمجرد النظر ونحتاج إلى استخدام وسائل التقییم

جمیع الطرق التي نناقشھا ھنا تعتمد على التدفقات النقدیة وال تعتمد على األرباح المحاسبیة ألن األرباح 
. شيء نظري یتم استخدامھ حتى نتمكن من تقییم أداء الشركات عاما بعد آخرالمحاسبیة ھي

 جنیھ الیوم ونشغلھا إلنتاج مأكوالت 1000سنشتري ماكینة قیمتھا : مثال لتوضیح معنى التدفقات النقدیة

 جنیھ 500ما بحیث أن عائد البیع في العام یفوق كل التكالیف من ثمن الطعام وأجور العاملین بمبلغ 
التدفق النقدي في ھذه الحالة ھو عبارة عن تدفق نقدي خارج وھو . سنویا و ال توجد ضرائب لعدة سنوات

–األرباح المحاسبیة ستعتبر أننا في العام األول .  جنیھ سنویا500 جنیھ وتدفق نقدي داخل ھو 1000

 وبالتالي - المستخدمةطبقا لطریقة اإلھالك- جنیھ 200 استھلكنا خمس قیمة الماكینة مثال وھي -نظریا

ھذه األرباح لن نستخدمھا في حساباتنا ھنا ألنھا كما ترى شيء نظري ال .  جنیھ300فأرباحنا ھي 
یصلح لتقییم المشاریع الجدیدة ولكنھ یفید في تقییم أدائنا السنوي

دراسة صافي القیمة الحالیة للمشروع: أوال

Net Present Value NPV

 أن ننفق أمواال في أوقات مختلفة وسیكون ھناك عائد نقدي في أوقات مختلفة نظرا ألننا سنضطر إلى

فإن قیمة % 10لو كان العائد المعتاد للبنك مثال . فإننا نحتاج أن نقیم قیمة األموال في الوقت الحالي

فالقیمة الحالیة لـ .  جنیھ التي تحصل علیھا بعد سنة مساویة أللف جنیھ تحصل علیھا اآلن1100

 جنیھ التي تحصل علیھا بعد سنة1100

 جنیھ1000ھي 

 جنیھ بعد عام فتكون قیمة 1100 جنیھ في البنك الیوم ستحصل على 1000بمعنى آخر لو وضعت 

 جنیھ تملكھا اآلن1000 جنیھ التي تحصل علیھا بعد عام مساویة لـ 1100
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؟%10 جنیھ بعد عامین إذا كانت قیمة الفائدة ھي 2000ما ھي القیمة الحالیة لـ 

2200%)= 10* 2000 + (2000=  جنیھ بعد عام 2000  قیمة 

2420%) = 10*2200+ (2200=  جنیھ بعد عامین 2200 قیمة

یمكن حساب ذلك باستخدام القانون اآلتي

ن)نسبة الفائدة+ 1*(القیمة الحالیة = القیمة بعد عدد ن سنة 

2420= 2%)10+1*(2000=  جنیھ بعد سنتین 2000قیمة 

؟%7 تحصل علیھا بعد ثالث سنوات إذا كانت قیمة الفائدة ھي 5000ما ھي القیمة الحالیة لـ 

ن)نسبة الفائدة+ 1/ (القیمة المستقبلیة = القیمة الحالیة

 4081.1= 3%)7+1/(5000=  جنیھ تحصل علیھا بعد ثالث سنوات5000 ـالقیمة الحالیة ل
جنیھ
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الداخلة والخارجة أي المنفقة (دراسة المشاریع بالقیمة الحالیة یعتمد على تقییم جمیع التدفقات النقدیة 
. بقیمتھا الحالیة فإذا كان مجموع القیم الحالیة موجبا أي أكبر من الصفر كان المشروع جیدا) والمكتسبة

ام میكروسوفت إكسل لعمل ھذه ولكن قبل أن نسترسل في شرح ھذا األسلوب سنتطرق إلى استخد
الحساباتھ افتح میكروسوفت إكسل

 اضغط علىInsert…..Function

اختر . سیظھر لك النافذة اآلتیةFinancial

ثم اختر  NPVكما بالشكل 

 ثم اضغطOK

ستظھر لك النافذة اآلتیة

اكتب قیمة الفائدة السنویة في الخانة األولى
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تب قیمة اك. ثم ضع المؤشر داخل الخانة الثالثة لكي یقوم الحاسب بإظھار خانة رابعة

الحظ أن الخانة الثانیة ھي قیمة المال الذي تحصل علیھ بعد عام .  في الخانة الرابعة5000
، الخانة الثالثة ھي قیمة ما )بالطبع في مثالنا لن نحصل على شيء إال في نھایة العام الثالث(

ھكذاستحصل علیھ بعد عامین، الخانة الرابعة ھي قیمة ما ستحصل علیھ بعد ثالثة أعوام و

اختر  OK

 4081.1اقرأ النتیجة في الخانة التي تقف علیھا وتكون 

:مالحظات عامة على استخدام إكسل لحساب القیمة الحالیة
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ھا مكتسبة أو منفقة تعتبر مكتسبة أو منفقة في نھابة الفترة أو القیم التي تكتب على أساس أن
نھایة العام

المبالغ المنفقة یوضع قبلھا إشارة سالب لكي تدخل في الحسابات على أنھا مبالغ منفقة

قد یكون متوقعا أن الفائدة تكون منخفضة بعد . ال یمكن أن تستخدم أكثر من معدل فائدة
.  ھذا في االعتبار ولكن حساب القیمة الحالیة في إكسل ال یمكنك من ذلكعامین ولذا یجب أن نأخذ

إذا كان ذلك ضروریا ستضطر الستخدام القانون وحساب القیمة الحالیة بمعدل الفائدة المتغیر

مثال

تدفق ( جنیھ اآلن وُیتوقع أن نحصل على عائد 1000افترض أننا ندرس مشروعا یحتاج أن ننفق 

 جنیھ في العام الرابع ثم ینتھي المشروع300 جنیھ لمدة ثالث سنوات ثم 500قیمتھ ) نقدي

باستخدام إكسل كما في المثال أعاله مع األخذ في . نرید حساب القیمة الحالیة لكل ھذه التدفقات النقدیة

صرف في وإدخال التدفقات النقدیة للسنوات الخمسة فیما عدا المبلغ الذي سی% 6االعتبار أن قیمة الفائدة 
نظرا ألن إكسل یعتبر أي تدفق نقدي یتم في نھایة الفترة أو نھایة العام فال یمكننا إدخال . بدایة المشروع

المبلغ الذي سیصرف في بدایة المشروع في حسابات القیمة الحالیة باستخدام ھذه الوسیلة األوتوماتیكیة 
فماذا نفعل؟ . في إكسل

یمكن . لب لنتیجة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة في األعوام الخمسةسنضیف قیمة المبلغ المنصرف بالسا
أن نحسب ذلك في أي خلیة مباشرة كاآلتي

-1000+NPV(6%,500,500,500,30)

بما أن الناتج موجب فإن ھذا المشروع یعتبر مشروع ناجح مالیا مقارنة .  جنیھ574ویظھر الناتج 
بوضع النقود في بنك

یمكن أن نكتب قیم التدفقات النقدیة ومعدل الفائدة في خالیا في إكسل ونجعل حسابات القیمة الحالیة تقرأ 
ن ھذه القیم على القیمة الحالیة للمشروعالقیم من ھذه الخالیا ألن ذلك سیمكننا من دراسة تأثیر تغیر أي م
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فنحسب القیمة الحالیة كاآلتي

+ B2 + NPV(B8,B3,B4,B5,B6) 

 جنیھ 400 جنیھ إلى 500لتدفقات النقدیة من اآلن یمكننا أن نجرب أن نحسب القیمة الحالیة إذا قلت ا

 جنیھ307بتغییر القیم في الخالیا تتغیر أوتوماتیكیا القیمة الحالیة إلى .  جنیھ300مع بقاء العام األخیر 

 جنیھا 40إن القیمة الحالیة الصافیة تصبح .  جنیھ في جمیع األعوام300ماذا لو أصبح التدفق النقدي 
مشروع یفوق عائد وضع النقود في البنك بأربعین جنیھا فقطفقط بمعنى أن عائد ال

 6إن القیمة الحالیة تصبح أقل من الصفر %. 8 جنیھ سنویا وكان معدل الفائدة 300ماذا لو بقي العائد 
 وبالتالي یصبح المشروع غیر مقبول-

مثال

لثاني قیمتھ الحالیة الصافیة  جنیھ وا1000افترض أن لدینا مشروعین أحدھما قیمتھ الحالیة الصافیة ھي 

جنیھ1200

بالطبع المشروع الذي لھ قیمة حالیة صافیة أكبر یعتبر أفضل من الناحیة المالیة وبالتالي نختار المشروع 

 جنیھ1200الذي قیمتھ الحالیة الصافیة ھي 
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ثم بعد ذلك % 18 جنیھ ویمكنني أن أستثمرھم لمدة عام بعائد یساوي 1000افترض أنني أمتلك : مثال

ھناك . وأسترد المبلغ األصلي في نھابة العام الرابع% 8یمكنني أن أستثمرھم في مشروع آخر بعائد 

 100 جنیھ، 400 جنیھ، 400 جنیھ، 300مشروع آخر لو استثمرت فیھ اآلن یعطیني عائد قیمتھ 

 بالمائة8أیا من الطریقین أختار إذا كان معدل الفائدة ھو . جنیھ

180) = 0.18*1000(العائد بعد عام : ولالمشروع األ

94) = 0.08*1180(العائد بعد عامین 

102) = 0.08*1274( أعوام 3 العائد بعد

110) = 0.08*1376( أعوام 4 العائد بعد

نك ستستعید األلف جنیھ بعد نھایة العام الرابعأالحظ 

 جنیھ110القیمة الحالیة الصافیة للمشروع األول ھي 

 جنیھ11.75 الحالیة الصافیة للمشروع الثاني ھيالقیمة

وبالتالي فھو یأخذ . یتمیز أسلوب القیمة الحالیة بأنھ یعتمد على التدفقات النقدیة ولیس األرباح المحاسبیة
في االعتبار التدفقات النقدیة على مدى عمر المشروع وكذلك تغیر قیمة المال مع الزمن

تقدیر التدفق النقدي على مدى ُعمر المشروع مما قد یتطلب حسابات كثیرة یعیب ھذا األسلوب أنھ یتطلب 
صافي القیمة الحالیة تتأثر . وعملیات تقدیریة كبیرة في المشاریع التي یكون ُعمرھا االفتراضي طویال

 بشكل كبیر بقیمة الفائدة التي یتم الحساب على أساسھا وبالتالي فإن الخطأ في تقدیرھا یؤثر بشكل كبیر
  على نتیجة التقییم

دراسة فترة االسترداد: ثانیا

Pay Back Period

ھذا األسلوب یجیب على السؤال اآلتي

 جنیھ 9000افترض أنك ستبدأ مشروعا یكلفك . ما ھي الفترة التي نسترد بعدھا رأس المال المستثمر

 جنیھ خالل عام 5000 جنیھ خالل عام ثم أرباح تصل 4000یصل إلى ) تدفق نقدي(وتتوقع عائد 
معنى ھذا أنك تسترد رأس المال خالل عامین فنقول إن فترة االسترداد لھذا المشروع ھي عامین. آخر

معرفة فترة االسترداد یساعد الشركات . كما ترى فإن ھذا األسلوب َیسیر في استخدامھ وفي َفھم معناه
نظرا لسھولة استخدامھا فإن دراسة فترة . الكبیرة على تقییم مدیریھا وتقییم قراراتھم االستثماریة

االسترداد ُیعتبر أسلوبًا جیدًا في القرارات االستثماریة البسیطة بالنسبة للمستثمر، فیستخدم في الشركات 
الكبیرة لتقییم المشاریع التي تعتبر صغیرة بالنسبة الستثمارات الشركة ومبیعاتھا مثل إنشاء مخزن صغیر 

مھم في المشاریع التي ال ُیتوقع ھو أسلوبدراسة فترة االسترداد. ر أو ما شابھأو شراء ماكینات تصوی
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لھا عمر افتراضي طویل أو التي یكون ھناك تھدید بظھور بدائل لھا في فترة قصیرة وبالتالي یكون من 
المھم جدا ضمان استرداد رأس المال في وقت قصیر

یر قیمة المال مع الزمن فھو یعتبر القیمة الحالیة تساوي یعیب ھذا األسلوب أنھ ال یأخذ في االعتبار تغ
القیمة المستقبلیة ففي المثال السابق اعتبرنا أننا استرددنا رأس المال بعد عامین في حین أن األرباح التي 

كذلك فھذا األسلوب ینظر إلى فترة . حصلنا علیھا بعد عامین قیمتھا الحالیة أقل من قیمتھا بعد عامین
فقد تكون فترة االسترداد طویلة لكن . اد وال ینظر إلى قیمة التدفقات النقدیة بعد فترة االسترداداالسترد

المشروع مربح جدا على المدى البعید وكذلك عند مقارنة مشروعین قد یكون المشروع األقل ربحیة على 
رداد عملیة اختیاریة مما قد تعتبر عملیة اختیار فترة االست. المدى البعید لھ فترة استرداد أقصر من اآلخر

یؤثر على استبعاد مشاریع جیدة بدون أساس صحیح

دراسة معدل العائد الداخلي: ثالثا

Internal Rate of Return IRR

. سنویا% 17ما أیسر أن تعبر عن نجاح مشروع ما بأن تقول أن ھذا المشروع یعطي عائد معدلھ 
دل الفائدة الذي یعطیك قیمة حالیة لجمیع التدفقات النقدیة دراسة معدل العائد الداخلي تعني حساب مع

مساویة للصفر

 جنیھ بعد 1200 جنیھ اآلن وتحصل على 1000افترض أنك تدرس مشروع بسیط سیكلفك : مثال
ما ھي نسبة العائد الداخلي؟ . عام

معدل %. 20وھي نظرا ألن ھذا المثال بسیط فیمكن معرفة قیمة معدل العائد الداخلي بمجرد النظر 
العائد الداخلي ال یعتمد على تقدیر نسبة الفائدة كما ھو الحال في تقدیر صافي القیمة الحالیة ولذلك فھو 

یسمى معدل العائد الداخلي

 جنیھ اآلن ویعطیك عوائد 1000افترض أنك تدرس مشروع یحتاج استثمارات قیمتھا : مثال آخر

عوام من األول إلى الثالث ثم ینتھي المشروع جنیھ في األ300 جنیھ، 400 جنیھ، 500

لحل ھذا المثال باستخدام اآللة الحاسبة سنضطر لعمل عدة محاوالت حتى نصل إلى قیمة معدل العائد 
الداخلي عن طریق حل المعادلة

0  = -1000 +  500/(1+IRR) +  400 / (1+IRR)2 +  300 / (1+IRR)3

برنامج میكروسوفت إكسل بسھولة كاآلتيیمكننا حل ھذه المسألة باستخدام 

اكتب األرقام في خالیا متتالیة كما ھو موضح أدناه
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 اضغط علىInsert…..Function

 اخترFinancial

ثم اختر  IRR

 اضغط ثمOK

 اكتب أسماء الخالیا التي تحتوي على التدفقات النقدیة ثم اضغطOK
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 بالمائة10.7تحصل على معدل العائد الداخلي في الخلیة التي تقف علیھا وھي 

 داخل النافذة أعاله بدال من مسمیات الخالیا ولكن كتابة مسمیات یمكنك كتابة قیمة التدفقات النقدیة
نقدي في أي عام على معدل العائد الداخليالخالیا یعطیك القدرة على دراسة تأثیر تغیر التدفق ال

تتمیز ھذه الطریقة بسھولة فھم معناھا عن أسلوب صافي القیمة الحالیة فیستطیع أي مدیر أو مستثمر 
كذلك فإن ھذا األسلوب یتجنب عدة مشاكل في أسلوب حساب فترة . اإلحساس بمعنى معدل العائد الداخلي

االسترداد

 معدل العائد الداخلي وطریقة صافي القیمة الحالیة في حالة دراسة قد یحدث تعارض بین نتیجة
في ھذه الحالة نھمل قیمة معدل العائد الداخلي ویكون أساس . مشروعین أو أكثر الختیار واحد منھما فقط

یوجد عدة أسباب لھذا التعارض منھا أن معدل العائد الداخلي یحدد . االختیار ھو صافي القیمة الحالیة
العائد ولیس حجمھ ولكن القیمة الحالیة تقارن إلى القیمة الكلیة المضافة لثروة المستثمرینمعدل 

ھذا قد یحدث . في أحوال قلیلة قد یكون ھناك أكثر من معدل عائد داخلي أو ال یوجد معدل عائد داخلي
ة أن كل التدفقات أما في حال. التدفق النقدي) سالب وموجب(فقط إذا كان ھناك أكثر من تغیر في إشارة 

موجبة أو أنھ یوجد تدفق واحد سالب في البدایة أو یوجد تدفق واحد موجب في البدایة فإننا نحصل على 
معدل عائد داخلي واحد

دلیل الربحیة: رابعا

Profitability Index PI

في القیمة الحالیة دلیل الربحیة یعتمد على حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ولكن بدال من حساب صا
فإننا نحسب نسبة التدفقات النقدیة خالل عمر المشروع باستثناء التكلفة األولیة إلى قیمة التكلفة 

االستثماریة األولیة
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التكلفة االستثماریة األولیة/ القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة باستثناء التكلفة األولیة = دلیل الربحیة

اوي واحد فمعنى ھذا أننا نحصل على جنیھ مقابل كل جنیھ نضعھ في االستثمار إذا كان دلیل الربحیة یس
أما إذا كان دلیل الربحیة أكثر . وبالتالي فإذا كان دلیل الربحیة أقل من واحد فإن المشروع یكون مرفوضا

ناحیة من واحد فإن المشروع یكون مقبوال وكلما زادت قیمة دلیل الربحیة كلما كان المشروع أفضل من ال
المالیة

 جنیھ في شراء معدات ونتوقع تدفق نقدي خالل األعوام الثالثة 1000افترض أننا سنستثمر : مثال

 جنیھ فما ھو دلیل الربحیة إذا كان معدل الفائدة 400 جنیھ، 400 جنیھ، 400قیمتھ       األولى

؟8%

 جنیھ لمدة ثالثة 400: ل عمر المشروعباستخدام إكسل نقوم بحساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة خال

 جنیھ لن تدخل في 1000الحظ أننا التكلفة االستثماریة األولیة .  جنیھ1031أعوام فنحصل على 
حساب القیمة الحالیة 

 بما أن 1.03نقسم ناتج القیمة الحالیة على قیمة التكلفة االستثماریة األولیة فنحصل على دلیل الربحیة 
ر من الواحد الصحیح فإن المشروع یعتبر مقبوالدلیل الربحیة أكب

ولكن یعیبھ أنھ ال . دلیل الربحیة یأخذ في االعتبار القیمة الزمنیة للنقد ویعطي مؤشرا مفھوما إلى حد ما
یأخذ في االعتبار حجم االستثمارات في حالة المفاضلة بین عدة مشاریع فمشروع صغیر یعطي دلیل 

في ھذه . مشروع كبیر یعطي عائد ربحیة أقل وھذا قد یكون غیر صحیحربحیة أكبر سیكون أفضل من 
الحاالت یكون صافي القیمة الحالیة ھو أفضل أسلوب

تعلیق عام وأمثلة تطبیقیة

لذلك . على الرغم من وجود عیوب فكل أسلوب من األسالیب األربعة المذكورة فإن كال منھا لھ ما یمیزه
یل مثل معدل العائد الداخلي وصافي القیمة الحالیة أو صافي القیمة الحالیة فقد یستخدم أسلوبین في التحل

یمكنك اإلطالع . واستخدام الحاسب یجعل استخدام أكثر من أسلوب أمرا یسیرا. وفترة االسترداد وھكذا
على األمثلة المرفقة والتي توضح بعض النقاط التي ناقشناھا
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أمثلة على تقییم المشروعات

1مثال 

 مثال مشروع ناجح
التدفق النقدي

اآلن -70,000

بعد عام 5,000

بعد عامین 25,000

بعد ثالثة أعوام 30,000

بعد أربعة أعوام 20,000

بعد خمسة أعوام 20,000

معدل الفائدة 7%

القیمة الحالیة $10,515

فترة االسترداد 4 سنوات

معدل العائد الداخلي 12%

دلیل الربحیة 1.15
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2مثال 

 مثال مشروع  غیر ناجح
التدفق النقدي

اآلن -70,000

بعد عام 5,000

بعد عامین 5,000

بعد ثالثة أعوام 20,000

بعد أربعة أعوام 25,000

بعد خمسة أعوام 20,000

معدل الفائدة 7%

القیمة الحالیة ($11,302)

فترة االسترداد 5 سنوات

معدل العائد الداخلي 2%

دلیل الربحیة 0.84
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3مثال

 مشروع  أ مشروع  ب
التدفق النقدي التدفق النقدي

اآلن -65,000 اآلن -65,000

بعد عام 15,000 بعد عام 10,000

بعد عامین 20,000 بعد عامین 20,000

بعد ثالثة أعوام 30,000 بعد ثالثة أعوام 25,000

بعد أربعة أعوام 25,000 بعد أربعة أعوام 30,000

بعد خمسة أعوام 20,000 بعد خمسة أعوام 20,000

معدل الفائدة 7% معدل الفائدة 7%

القیمة الحالیة $24,309 القیمة الحالیة $19,369

فترة االسترداد 3 سنوات فترة االسترداد 3.5 سنوات

معدل العائد الداخلي 19% معدل العائد الداخلي 16%

دلیل الربحیة 1.37 دلیل الربحیة 1.30

كیف تختار أحد ھذین المشروعین

جمیع األسالیب تشیر إلى أن مشروع ب أفضل
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4مثال 

 مشروع  أ مشروع  ب
التدفق النقدي التدفق النقدي

اآلن -65,000 اآلن -10,000

بعد عام 15,000 بعد عام 5,000

بعد عامین 20,000 بعد عامین 5,000

بعد ثالثة أعوام 30,000 بعد ثالثة أعوام 7,000

بعد أربعة أعوام 20,000 بعد أربعة أعوام 7,000

بعد خمسة أعوام 20,000 بعد خمسة أعوام 2,500

معدل الفائدة 7% معدل الفائدة 7%

القیمة الحالیة $20,494 القیمة الحالیة $11,877

فترة االسترداد 3 سنوات فترة االسترداد 5 سنوات

معدل العائد الداخلي 18% معدل العائد الداخلي 46%

دلیل الربحیة 1.32 دلیل الربحیة 2.19

كیف تختار أحد ھذین المشروعین

على الرغم من أن معدل العائد الداخلي ودلیل الربحیة لمشروع أ أكبر 
بكثیر من مشروع ب فإن صافي القیمة الحالیة لمشروع ب أكبر وذلك 

ألن ھناك اختالف في القیمة االستثماریة. وعلیھ فإذا كان علینا أن نختار 
واحد فقط من ھذین المشروعین فأننا نختار مشروع ب ألن القیمة المض
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استثمار فارق التكلفة
التدفق النقدي 

الثانوي
55,000 -55,000
58,850 3,850
62,970 4,120
67,377 4,408
72,094 4,716
77,140 60,047

 مشروع  أ مشروع  ب
التدفق النقدي التدفق النقدي

اآلن -65,000 اآلن -65,000

بعد عام 15,000 بعد عام 8,850

بعد عامین 20,000 بعد عامین 9,120

بعد ثالثة أعوام 30,000 بعد ثالثة أعوام 11,408

بعد أربعة أعوام 20,000 بعد أربعة أعوام 11,716

بعد خمسة أعوام 20,000 بعد خمسة أعوام 62,547

معدل الفائدة 7% معدل الفائدة 7%

القیمة الحالیة $20,494 القیمة الحالیة $14,082

فترة االسترداد 3 سنوات فترة االسترداد 5 سنوات

معدل العائد الداخلي 18% معدل العائد الداخلي 13%

دلیل الربحیة 1.32 دلیل الربحیة 1.22

بھذا األسلوب أصبح معدل العائد الداخلي ودلیل الربحیة متفقان مع ناتج 
صافي القیمة الحالیة

یختلف األمر لوكان باإلمكان استثمار فارق التكلفة االستثماریة 55000 جنیھ في 
مشروع استثمارى آخر ذي ربح أعلى من سعر الفائدة %7

كیف تختار أحد ھذین المشروعین

یمكن أن نصل إلى نفس النتیجة لو افترضنا أن الفرق في التكلفة 
االستثماریة وھو 55000 سیستثمر بسعر الفائدة 7%. في ھذه الحالة 
نحصل على أرباح ھذا المبلغ سنویا ونستعید المبلغ بعد خمس سنوات
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5مثال 

 مشروع  أ مشروع  ب
التدفق النقدي التدفق النقدي

اآلن -65,000 اآلن -65,000

بعد عام 20,000 بعد عام 15,000

بعد عامین 20,000 بعد عامین 15,000

بعد ثالثة أعوام 30,000 بعد ثالثة أعوام 20,000

بعد أربعة أعوام 7,000 بعد أربعة أعوام 15,000

بعد خمسة أعوام 5,000 بعد خمسة أعوام 20,000

بعد ستة أعوام 4,000 بعد ستة أعوام 15,000

معدل الفائدة 7% معدل الفائدة 7%

القیمة الحالیة $7,220 القیمة الحالیة $14,145

فترة االسترداد 3 سنوات فترة االسترداد 4 سنوات

معدل العائد الداخلي 12% معدل العائد الداخلي 14%

دلیل الربحیة 1.11 دلیل الربحیة 1.22

 فترة االسترداد - مالحظات

على الرغم من ان فترة االسترداد لمشروع ب أقل من مشروع أ فإن مشروع أ أفضل. 
السبب في ذلك أن فترة االسترداد ال تنظر إلى التدفق النقدي بعد فترة االسترداد 

والذي یكون لھ تأثیر على ربحیة المشروع.                                في بعض 
الحاالت قد نختار المشروع الذي
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6مثال 

 مشروع  أ مشروع  ب
التدفق النقدي التدفق النقدي

اآلن -65,000 اآلن -65,000

بعد عام 10,000 بعد عام 25,000

بعد عامین 20,000 بعد عامین 30,000

بعد ثالثة أعوام 35,000 بعد ثالثة أعوام 10,000

بعد أربعة أعوام 10,000 بعد أربعة أعوام 10,000

بعد خمسة أعوام 9,000 بعد خمسة أعوام 9,000

بعد ستة أعوام 8,000 بعد ستة أعوام 8,000

معدل الفائدة 9% معدل الفائدة 9%

القیمة الحالیة $5,738 القیمة الحالیة $8,612

فترة االسترداد 3 سنوات فترة االسترداد 3 سنوات

معدل العائد الداخلي 12% معدل العائد الداخلي 15%

دلیل الربحیة 1.09 دلیل الربحیة 1.13

على الرغم من ان فترة االسترداد واحدة فإن مشروع أ أفضل. السبب أن فترة 
االسترداد ال تنظر إلى القیمة الزمنیة للمال. الحظ الفرق في زمن التدفق النقدي بین 

المثالین

فترة االسترداد - القیمة الزمنیة للمال

مراجع
جع اآلتیة في كثیر من أجزاء ھذه المقالةاستعنت بالمرا

1995 – المكتب العربي الحدیث –منیر صالح ھندي .  د–مدخل تحلیلي عصري : اإلدارة المالیة

Intermediate Financial Management, E. Brigham et al., Sixth 

Edition, The Dryden Press, 1999

Corporate Finanace, Ross et al., Sixth Edition, McGraw-Hill, 2002
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ُمختلفینالُمفاَضلة بین ِشراء ماكینتین بُعمرین

·  ص 11:45 في 2007, 3أبریل 

 وأوضحت الطرق المختلفة المستخدمة تقییم المشاریع من الناحیة المالیةكیفیة ناقشت في مقالة سابقة 
. وكذلك ناقشت بعض األمثلة عن المفاضلة بین مشروعین. لتقییم جدوى مشروع ما من الناحیة المالیة

أمامنا مشروعان بعمرین مختلفین ویتم تجدید المشروع فور ولكن ھناك حالة خاصة وھي أن یكون 
:المثال الشھیر لذلك ھو. انتھائھ

:افترض أننا نرید شراء ماكینة جدیدة ووجدنا أن أمامنا خیاران لماكینتین لھما نفس القدرة اإلنتاجیة

ة جنیھ وكان سعرھا جیدة بعمر افتراضي خمس سنوات وتكلفة صیانة سنویة مائ) أ(ماكینة : الخیار األول

 جنیھ2000

متوسطة بعمر افتراضي أربع سنوات وتكلفة صیانة سنویة مائتي جنیھا وكان ) ب(ماكینة : الخیار الثاني

 جنیھ1500سعرھا 

ُترى أي ماكینة نشتري؟

 

ننا لو اعتبرنا ال ُیمكننا أن ُنفاضل بین الماكینتین باستخدام أسلوب القیمة الحالیة بشكلھ التقلیدي، لماذا؟ أل
بل ) بنھایة عمر الماكینة(شراء أي من الماكینتین مشروعًا فإن ھذا المشروع لن ینتھي ِبَھالك الماكینة 

كل خمس سنوات وفي الحالة الثانیة )أ(ففي الحالة األولى سنشتري نفس الماكینة . سنشتري ماكینة أخرى
كل أربع سنوات)ب(سنشتري ماكینة 

 Equivalent Annualلحل ھذه المشكلة وھي طریقة القیمة الُمكافئة السنویة توجد طریقة بسیطة 

Cost

ھذه الطریقة تھدف إلى تحویل التكلفة إلى صورة تكلفة سنویة ثابتة بمعنى أن نقدر تكلفة سنویة ثابتة 
نویة وعند وصولنا إلى تكلفة س). ب(وكذلك للماكینة ) أ(مكافئة لجمیع تكالیف شراء وصیانة الماكینة 

كیف نصل . مكافئة لكل من الماكینتین یصبح القرار یسیرا إذ أننا سنختار التكلفة السنویة المكافئة األقل
إلى ذلك؟

على مدار عمر كل منھما االفتراضي أي ) ب(والماكینة ) أ( لشراء الماكینة نحسب القیمة الحالیة: أوال
كما لو كان المشروع ال یتجدد

سعر الفائدة ھذا قد یكون سعر البنك الذي تضع فیھ أموالك %. 14لمتاح لك ھو افترض أن سعر الفائدة ا
المدخرة وقد یكون السعر المتوقع إن كانت الفائدة متغیرة وقد یكون معدل العائد للمشاریع األخرى التي 

ائدة سعر الف. تستثمر فیھا الفائض وقد یكون صفرا إن كنت تدخر الفائض بدون أي استثمار أو عائد بنكي
معدل التضخم وھو مؤشر لزیادة األسعر عاما بعد یسمى سعر الفائدة االسمي ألنھ ال یأخذ في االعتبار



64موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة

ُیفضل أن نأخذ معدل التضخم في االعتبار في ھذا . أي آخر أو بمعنى آخر انخفاض القوة الشرائیة للمال
فس السعر بعد عدة سنوات أي أننا لماذا؟ ألننا نفترض أننا سنشتري نفس الماكینة بن. النوع من المسائل

لكي یكون ھذا االفتراض صحیحا فعلینا حذف تأثیر التضخم من . نفترض أن معدل التضخم ھو صفر
معدل الفائدة

كطریقة تقریبیة بسیطة

 ُمعدل التضخم-ُمعدل الفائدة االسمي = ُمعدل الفائدة الحقیقي 

%10% =4 -%14فائدة الحقیقیة سیساوي فإن معدل ال% 4فلو افترضنا أننا نتوقع معدل تضخم 

%10معدل الفائدة الذي سنستخدمھ في الحسابات ھو المعدل الحقیقي وھو في ھذا المثال وبالتالي فإن

:القیمة الحالیة للماكینة األولى

یمكنك استخدام أي : (لحساب القیمة الحالیة كاآلتي MSExcelبرنامج میكروسوفت إكسل نستخدم
)و آلة حاسبة عادیة أو مالیةبرنامج آخر أ

:اكتب في أي خلیة

= -2000 + NPV (0.1, -100,-100,-100-100,-100)   

2379-تحصل على 

 جنیھ2379-ھي ) أ(وبالتالي فالقیمة الحالیة للماكینة 

إن استخدمت اآللة الحاسبة وَحسبت القیمة الحالیة لتكلفة كل عام فستحصل على القیم التالیة

-2000 ,-90.9 ,-82.6 ,-75.1 ,-68.3 ,-62.1

2379-وبالتالي یكون المجوع مساویا 

:القیمة الحالیة للماكینة الثانیة

یمكنك استخدام أي برنامج آخر أو آلة : (برنامج میكروسوفت إكسل لحساب القیمة الحالیة كاآلتينستخدم
)حاسبة عادیة أو مالیة

اكتب في أي خلیة

= -1500 + NPV (0.1, -200,-200,-200-200)   

2134-تحصل على 
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 جنیھ2134-ھي ) أ(وبالتالي فالقیمة الحالیة للماكینة 

إن استخدمت اآللة الحاسبة وحسبت القیمة الحالیة لتكلفة كل عام فستحصل على القیم التالیة

-1500 ,-182 ,-165 ,-150 ,-136

2134-وبالتالي یكون المجوع مساویا 

) ب(أفضل؟ ال یمكننا أن نقول ذلك ألن العر االفتراضي للماكینة ) ب(ینة ھل یمكن ان نقول أن ماك
سنشتري ) أ(جدیدة بعد أربع سنوات بینما في الحالة األخرى ) ب(أقصر وبالتالي فسنحتاج لشراء ماكینة 

كلة لذلك فإن علینا تحویل القیمة الحالیة لتكلفة سنویة ثایتة لنخرج من مش. ماكینة جدیدة بعد خمس سنوات
األعمار المختلفة للماكینات

حساب القیمة السنویة المكافئة: ثانیا

نرید أن نحسب التكلفة السنویة الثابتة المكافئة للقیمة الحالیة لكل من الماكینتین

 مدفوعة اآلن؟ یبدو 2379ما ھي التكلفة السنویة الثابتة ولمدة خمس سنوات المكافئة لـ : الحالة األولى
نھ في الواقع ال یأخذ سوى ثوان لحلھ باستخدام الحاسوب أو باستخدام آلة حاسبة متقدمة سؤاال صعبا ولك

أو مالیة

:باستخدام برنامج میكروسوفت إكسل

اكتب في أي خلیة

= PMT(0.1, 5,2379)

فتكون تكلفتنا مكافئة لتكلفة سنویة ثابتة قیمتھا ) أ( أي أننا إن اشترینا الماكینة 627.6تحصل على 

بالطبع ھذه تكلفة مكافئة لمصاریف شراء .  جنیھ627.6 جنیھ أي أننا كما لو كنا ندفع سنویا 627.6
)أ(وصیانة ماكینة 

 مدفوعة اآلن؟ یبدو 2134أربع سنوات المكافئة لـ ماھي التكلفة السنویة الثابتة ولمدة: الحالة الثانیة
تخدام الحاسوب أو باستخدام آلة حاسبة متقدمة سؤاال صعبا ولكنھ في الواقع ال یأخذ سوى ثواٍن لَحلِّھ باس

أو مالیة

:باستخدام برنامج میكروسوفت إكسل

اكتب في أي خلیة

= PMT(0.1, 4,2134)
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 673فتكون تكلفتنا مكافئة لتكلفة سنویة ثابتة قیمتھا) ب( أي أننا إن اشترینا الماكینة 673تحصل على

بالطبع ھذه تكلفة مكافئة لمصاریف شراء وصیانة . یھ جن673جنیھ أي أننا كما لو كنا ندفع سنویا
)ب(ماكینة

أي الماكینتین نختار؟

كل خمس سنوات وصیانتھا مكافئة لتكلفة سنویة ثابتة قیمتھا ) أ(من الواضح اآلن أن تكلفة شراء ماكینة 

ثابتة قیمتھا كل أربع سنوات وصیانتھا مكافئة لتكلفة سنویة ) ب( جنیھ بینما تكلفة شراء ماكینة 627.6

.ھي الِخیار األفضل) أ(وبالتالي فالماكینة .  جنیھ673

ففي ھذا المثال لو . ال ُیشترط أن تكون الماكینة ذات العمر االفتراضي األكبر أفضل في جمیع األحوال

) أ( جنیھ فإن التكلفة السنویة المكافئة لمصاریف الماكینة 220ھو ) أ(افترضنا أن ثمن شراء الماكینة 

أفضل ِخیار أمامنا) ب( جنیھ وبالتالي تكون الماكینة 680تفع إلى تر

ربما تكون العملیات الحسابیة لھذه الطریقة یسیرة ولكن الصعوبة َتكُمن في تقدیر تكالیف الصیانة السنویة 
وكما ھو الحال في أي قرار متعلق بالمستقبل فإن علینا . وتقدیر العمر االفتراضي وتقدیر معدل التضخم

لتقدیر تكالیف . لوصول إلى أرقام تقدیریة تساعدنا في اتخاذ القرار وینبغي أال ننسى أنھا أرقام تقدیریةا
 وإلى آخرین یستخدمون نفس الماكینة وإلى -ولكن بحذر-الصیانة وعمر الماكینة فإننا نرجع إلى المصنع 

ضخم في األعوام السابقة وعلى أي لتقدیر معدل التضخم فإنھ من المناسب االعتماد على نسب الت. خبراتنا
.اقتصادیة لھا عالقة بالتضخممؤشرات

ھذا األسلوب یمكن استخدامھ لدراسة أي مشروعین متجددین بعمرین مختلفین وال یشترط أن یكون األمر 
یالحظ أن ھذه المقالة تناقش الحسابات المالیة ولكن ینبغي عند اتخاذ قرار انشاء . متعلق بشراء ماكینتین

شروع أن نأخذ في االعتبار كل العوامل في االعتبار مثل قدراتنا والتغیرات المحتملة في العوامل م
الخارجیة والتي قد تدعم أو تھدد المشروع والبدائل المحتملة وقوة المنافسین إلى غیر ذلك من أمور تم 

بصورة أو بأخرى التخاذ ھذا األسلوب یستخدم . مناقشتھا في مقاالت التخطیط االستراتیجي بھذا الموقع
.قرار استبدال أو صیانة ماكینة قدیمة

:مواقع ذات صلة بالموضوع

Can we delay the replacement of this plant

PERDEC

Lecture on NPV and Capital Budgeting

EAC -Wikipedia

Replacement Analysis


