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: مفيوم التخطيط المالي اوال  

 -: financial planningمفيوم التخطيط المالي 

ستخدم التنبؤ المالي لتحديد وتكووين الخطوط الماليو  ا بااتبوارس ا سواس المسوتخدم لتحديود اتحتيازوات ال زمو  ي 
لتنفيذ الخطط ا وتتطمب هذس الخطط ااداد مزموا  من الموازنات التقديري  أهمها الموازن  النقديو  . ويوي اطوار 

 حميل العناصر التالي :معالزتها لموضوع التخطيط المالي سوف نتناول بالشرح والت

 مفهوم التخطيط المالي. -1

 متطمبات التخطيط المالي. -2

 أدوات التخطيط المالي وأهمي  الموازنات. -3

 تخطيط ا رباح بإستخدام تحميل التعادل والريع التشغيمي. -4

 -مفيوم التخطيط المالي: -1

و وورارات التمويوول التووي تتووداخل  ترزووع أهميوو  التخطوويط المووالي إلووي ضوورورة الووربط المسووبت بووين  وورارات اتسووت مار
ذا كووان الهوودف هووو تح ووتتفااوول معووا بشووكل كبيوور  يووت قتقوووم العمميوو  التخطيطيوو  امووا تحديوود الهوودف والتنبووؤ . واه

الروايود المختمفو  لتحقيوت هوذا مستوي معين من ا رباح ا يوإن التنبوؤ هوو ا داة التوي تسوتخدم يوي تحديود كول مون 
 مال الخاص  بالمنشأة.التقدم يي مختمف اإلدارات وا ا

 : وهيعممي  التخطيط خطوات لويي سبيمنا لتحقيت ذلك يمكن تحديد 

 تحميل كاي  البدائل المتاح  أمام المشروع يي مزاتت اتست مار والتمويل واختيار أنسب البدائل. (أ 

لحاليو  والقورارات التنبؤ بالنتائج المترتب  اما القرارات التي يوتم اتخاذهوا بحيوث يوتم الوربط بوين القورارات ا (ب 
 المستقبمي .

وضووع خطوو  ماليوو  متكامموو  تشوومل كايوو  مزوواتت اتسووت مار والتمويوول الخاصوو  بالمنشووأة وتنطوووي هووذس  (ج 
 الخط  اما مزموا  القرارات التي يتم اختيارها يي ضوء الخطوات السابق .

 تقييم ا داء الفعمي يي ضوء أهداف الخط  المالي  السابت إ رارها. (د 

 3ن التخطيط المالي طويل ا زل أو  صير ا زل. ويتراوح التخطيط المالي طويل ا زل بين  د يكو و  هذا
سوونوات ويمكوون أن يصوول إلووي اشوور سوونوات يووي بعووض الصوونااات كصووناا  المنووايع العاموو  ا وتسووااد  5: 

د الخطووط الماليوو  طويموو  ا زوول امووا وضووع السياسووات الماليوو  لممنشووأة. ويووي ضوووء هووذس السياسووات يووتم إاوودا
 الخطط المالي   صيرة ا زلا 

 

 -وبصف  اام  تركز الخطط طويم  ا زل اما العناصر التالي :
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 كيفي  تنفيذ خطط اتست مار بالمنشأة. (أ 

 البرامج وا بحاث الخاص  بتطوير منتزات الشرك . (ب 

 . اباء المترتب  اميهاموال وكيفي  سداد امصادر الحصول اما ا  (ج 

 ست مار يي البعض اتخر.وخطط اإل رىأخندماج مع شركات خطط اإل (د 

ويمتد التخطيط  صير ا زل لفترة تغطي العام يقط ا وتتصف هذس الخطط بالتفصيل ا وتعتمود اموا إاوداد 
 ن  التقديري  المتو ع  و ائم  الدخل المتو ع  ز امو الكمزموا  من القوائم التقديري  

   المالي  اما ادد من العوامل أهمها :يتو ف نزاح الخط.:    متطمبات التخطيط المالي الجيد -2

 أ( د   اممي  التنبؤ:

ن هوووذس الصوووعوب  يوووي تعووودد زوانبهوووا . إذ أنووو  هنووواك ضووورورة لوضوووع كموووتتصوووف امميووو  التنبوووؤ بالصوووعوب  وت
تصورات بشأن كل من : الظروف المحيط  بالمشروع كمعدل التضخم ا والمعدتت الحالي  والمتو ع  لمنموو 

لوووك بزانوووب ذير الموووواد الخوووام والمعووودات الرأسووومالي  ا وأسوووعار العمووو ت المختمفووو  ا و اإل تصووواديا ومووودى تووووا
الظوووروف الداخميووو  لممشوووروع والمتغيووورات المرتبطووو  بالخطووو  . ومووون شوووأن دراسووو  ظوووروف المشوووروع الداخميووو  
 والظروف الخارزي  المحيط  ان القيوام بعمميو  التنبوؤ أن يسوااد المخطوط الموالي اموا الوصوول إلوي تحميول
د يووت يمكوون موون التنبووؤ بالمخوواطر التووي يحتموول أن يوازههووا المشووروع يووي ظوول البوودائل المختمفوو  ل سووت مارات 

 ومصادر التمويل.

 -ب( الوصول إلي أيضل خط  مالي  ممكن :

ت يوزد تصور نظرى مسبت يمكن لممخطط الموالي أن يعتمود اميو  لتحديود أيضومي  خطو  ماليو  معينو  اموا 
خووورى ا وتتحووودد أيضووومي  الخطوووط بالمشوووروع والمرتبطووو  بكووول بوووديل ا ويوووي ضووووء هوووذس غيرهوووا مووون الخطوووط ا 

 الدراس  يتم اختيار البديل اتيضل.

 -ج( مرازع  ومتابع  الخط  المالي :

بعد اختيار الخط  الم ما ا  م  ضرورة لمتابع  التقديرات التي يتم اما أساسها بناء الخطو  الماليو  . إذ  ود 
وف التوي ااودت يوي ظمهوا التقوديرات مموا يسومتزم تعوديمها ا وتسوتخدم الخطوط الماليو  تحدث تغيرات يي الظور 

داء الفعمي . حيث يتم مقارن  ا هداف بالنتائج الفعمي  وتحديد اإلنحرايات والعمول اموا لتقييم ا  أداةأيضًا ك
 أو كساد ا زها اما أن يرااي ذلك التغيرات يي البيئ  المحيط  لممشروع )تغير م   من رواج 

كووون الخطووط الماليوو   صوويرة ا زوول ا وأدواتهووا يووي ذلووك تكمووا سوومف الووذكر  وود  -أدوات التخطيييط المييالي : -3
المتو ع  ا أو  د تكون طويم  ا زل وتعني بتحقيت و ائم  المركز المالي الموازن  النقدي  التقديري  و وائم الدخل 

 .أهداف الشرك  لفترات مستقبمي  
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ر العام لمفيوم الموازنة: االطا ثانيا  

 مفيوم الموازنة التخطيطية : -1

تعتمد اإلدارة العممي  الحدي   يا إدارة المنشواة اموا اسواليب مختمفو  يوتم بمقتضواها العمول اموا تاكيود اإلسوتخدام 
اتم ل لمطا ات المادي  والبشري  وتنمي  اكبر  ودر مون الموواد وذلوك يوا سوبيل تحقيوت أهوداف المشوروع الوذى هوو 

 ء من أهداف المزتمع.زز 

  وذلوك اموا أسوواس يوأسوموب الموازنو  يتطموب وضوع تقوديرات لتخطويط الموووارد واإلسوتخدامات لفتورة ماليو  مسوتقبم
الظوووروف المحيطووو  بالمنشووواة والمتو وووع سوووريانها خووو ل تموووك الفتووورة  وووم العمووول اموووا مرا بووو  التنفيوووذ الفعموووا لمخطووو  

يووإذا مووا انحوورف التنفيووذ الفعمووا اوون الخطوو  المرسوووم  يووان  الموضوووا  يووا سووبيل العموول امووا تحقيووت ا هووداف.
 اإلدارة تتخذ القرارات المصحح  يا الحال حتا ت يتراكم الضياع وتزداد الخسائر.

 ومن  م يالموازن  تتطمب:

 تخطيط ورسم سياس  منسق  لممستقبل. .1

 تنفيذ الخط  والر اب  اميها. .2

ن اوو ج مسووبباتها وبووذلك تعموول المنشوواة وهووا اتخوواذ القوورارات المصووحح   ي إنحرايووات حتووا يمكوو .3
يووا اموووان مووون الو ووووع يوووا اوامووول اووودم الكفايوو . ومووون  وووم تتفوووادى اتنهيوووار أو الفشووول يوووا تحقيوووت 
أهدايها ان طريت اتستعداد المسبت لموازه  المعو ات المنتظرة التا ت يتم التفكير ييها ات يوا 

 ضوء تخطيط امميات الوحدة.

لوا كول  طواع مهموا كوان وت يقتصر تطبيت أسومو  ب الموازنو  اموا أنشوط  معينو  بالوذات بول يمتود إلوا كول يورع واه
نشاط . يأسموب الموازن  يطبت يا المنشات الصنااي  والزرااي  والتزاري  والخدمي . وكل ما يا اتمر يخضع 

 كل يرع من الفروع السابق  يا تخطيط نشاط  إلا درزات متفاوت  من الد   والتحكم.

تفاوت درز  الد   والتحكم إلا إخت ف ظروف كل وحدة أو كل نشاط سواء كانت تموك الظوروف متعمقو  ويرزع 
 بالمنشاة أو مرتبط  بعوامل خارزي .

ان  يوووا ظووول النظوووام اإل تصوووادى )اإلشوووتراكي(ويختموووف أسوووموب الموازنووو  يوووا ظووول النظوووام اإل تصوووادى المخطوووط 
  بالخطوو  العامو  لمدولوو . يفووا ظول النظووام اإل تصووادى يصووادالراسومالا موون حيووث مودى ارتبوواط خطوو  الوحودة اإل ت

توورتبط خطوو  الوحوودة ارتباطووًا و يقووا بالخطوو  العاموو  لمدولوو . وهووذا اترتبوواط ت يتوازوود بوونفس )اإلشووتراكي( المخطووط 
ذ الدرز  إذا كانت المنشاة تعمل يا ظل النظام الراسمالا. وبخ ف هذا الفارت يإن يكرة التخطيط والر اب  واتخا

 القرارات المصحح  مطبق  يا النظامين .
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اداد الموازنات منذ القدم حيث كانوت الحكوموات المركزيو  تعود الموازنوات اون إت يكرة أومن الناحي  التاريخي  بد
يرادتهوووا المختمفووو . و ووود امتووودت بعووود ذلوووك إلوووا المشووورواات اإل تصوووادي  وكانوووت اه طريوووت مصوووروياتها الحكوميووو  و 

ادات والمصوورويات لوويس يقووط موون ناحيوو  ا نشووط  اإل تصووادي  ولكنهووا كانووت تضووم يووا يوور الموازنوو  تعبوور اوون اإل
نوااهوا التوا أدت أطياتها العمميات الخاص  بصاحب المشروع. واندما تطورت المشرواات وظهورت الشوركات ب

ي  التوا نشوطتها اإل تصوادأنفصال اإلدارة ان الممكي   امت الوحدات اإل تصوادي  يوا تطبيوت الموازنو  اموا إإلا 
 تشعبت وترتب اما ذلك كبر حزم الموازن  حتا تتمكن من تحقيت الر اب  واتخاذ القرارات المناسب .

 وهناك تعاريف مختمف  لمموازن  التخطيطي  يعبر كل منها ان وزه  نظر معين  واهمها ما يما:

ويا الغالب يا صوورة  -انها يا صورة كمي  نها خط  مستقبمي  معبراً أالموازن  التخطيطي  ب تم تعريف .1
وتغطا يترة زمني  معين  يا الغالب سن  مالي  ويطمت اموا الموازنو  التخطيطيو  لممشوروع خطو   -مالي 

 نها تم ل خط  مستقبمي  لتحقيت هدف الربح لممشروع.أالربحا حيث 

لك تكتمول يااميو  شوار إلوا الموازنو  بوالزمع بوين الصوف  الكميو  والماليو  معوًا وبوذأنو  أوي حظ اما هذا التعريف 
نوو  اشووار لمموازنوو  التخطيطيوو  بأنهووا خطوو  الووربح لممشووروع وهووو مووا يؤخووذ امووا أت إديوو  الغوورض منهوواا أالموازنوو  لت
خذ يا اإلاتبار أن تأن الموازن  التخطيطي  ليست خط  تهدف إلا تحقيت هدف الربح يقطا بل تبد التعريف  

 زميع أهداف المشروع بما ييها هدف الربح.

كن تعريف الموازنو  التخطيطيو  بأنهوا  ائمو  ماليو  أو كميو  تعود مقودما لفتورة محوددة مون الوزمنا تعبور ويم .2
 ان السياسات التا تتبع خ ل تمك الفترة لتحقيت أهداف معين .

ن الموازن  تشومل اودة  ووائم أو زوداول أوي حظ اما هذا التعريف أن  ابر ان الموازن  بأنها "  ائم " يا حين 
   التا سوف تتبعها المنشاة.يالمستقبمات ت  ائم  واحدة تم ل تقديرات مسبق  كخط  لمعمميات والسياسا وليس

طووار التوووازن العينووا والمووالا والنقوودى لعمميووات المنشوواة إداة امميوو  لتحديوود ألمموازنوو  بأنهووا  وهنواك تعريووف .3
قووم بنشواط صونااا أو زرااوا لفترة أو لفترات  صيرة أو طويم  يا المستقبل سواء كانوت هوذس المنشواة ت

أو تزووارى أو مووالا أو تووؤدى خوودمات خاصوو  أو ااموو  ا وسووواء كانووت المنشوواة مشووروع يووردى أو شوورك  
خاص  أو اام  أو زهاز أو وزارة أو هيئ  أو إدارة حكومي  أو سواء كانت هذس المنشاة تمارس نشاطها 

 سمالا.أشتراكا أو ر إيا ظل نظام 

سووتخدامها يووا التخطوويط والر ابوو  ا يهووو و يتعوورض   ن هووذا التعريووف لوومأوي حووظ  ن تعوورض اه غووراض الموازنوو  واه
ن يتبعو  متابعو  لمتنفيوذ أن التخطويط تبود و ألمتخطيط يقود تزاهول الر ابو  التوا تم ول الشوت ال وانا لمموازنو ا حيوث 

 ظهار اإلنحراياتاه الفعما وذلك لبيان و 
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الصورة الكمي  المعبرة ان خطوط اإلدارةا والموازنو   ن الموازن  التخطيطي  هاأموازن  بلمخر آ و تعريف .4
نتاج وتمويول وهوا أهوداف كميو   الرئيسي  ها تمخيص  هداف الوحدات الفراي  لممشروع من مبيعات واه

 خرى.غراض ا لممبيعات واإلنتاج وا 

ديواات حيووث تشوومل الموازنوو  الرئيسووي  اووادة  ائموو  الوودخل المتو ووع والميزانيوو  و ائموو  المتحصوو ت والموو
النقدي ا والزداول المساادةا وهذس القوائم ها نهاي  لسمسو  خطوط و ورارات تتسوم بالتفصويل ود و  النظور لمسوتقبل 

 المنشاة.

ن أداة تخطوويط يقووطا يووا حووين أغفوول الر ابوو  تمامووا حيووث ااتبوور الموازنوو  مزوورد أن هووذا التعريووف أ أيضوواً وي حووظ 
نحرايووات وهووا الوظيفوو  الر ابيوو  لمموازنوو ا وذلووك حتووا يتسوونا الموازنوو  هووا تخطوويط و يوواس تحوودد امووا أساسوو  اإل

 وز  القصور ووسائل ا زها.أدارة معري  لإل

الموازن  " أنها ابارة ان خط  ايني  وماليو  ونقديو  شوامم ا تغطوا زميوع مزواتت  يعرف خرآ وتعريف .5
 غراض معين .أالنشاط يا المنشاة لمدة محددة مقبم  من أزل تحقيت أهداف و 

حوووظ اموووا هوووذا التعريوووف أنووو  تعريوووف شوووامل لمموازنووو  حيوووث زموووع بوووين الزانوووب التخطيطوووا ووسووويم  تحقيوووت وي 
 اداد الموازن .إت أن  لم يتطرت إلا الزانب السموكا يا إا هدافا 

اووداد تقووديرات كميوو  ونقديوو  لبوورامج أنشووط  إداة يووتم بمقتضوواها أويووا ضوووء مووا سووبت يمكوون تعريووف الموازنوو  بأنهووا 
يتوورة  ادموو  يووا شووكل خطوو  شووامم  يتفووت اميهووا ويوورتبط بهووا المسووئولون والمنفووذون وذلووك يووا ضوووء  المشووروع اوون

تخوواذ إمتطمبووات المنشوواةا ويووتم اتخاذهووا هوودف يووتم امووا أساسوو  متابعوو  النتووائج الفعميوو  خوو ل التنفيووذ حتووا يمكوون 
 ات.نحرايزراءات المصحح  لإلاإل

 تخطيطي  ييما يما:مما سبت يمكن بيان الخصائص العام  لمموازن  ال

  .يتعتبر ترزم   هداف المشروع خ ل يترة مستقبم -1

ادادها  اما متطمبات وظروف المنشاة وذلوك يوا ضووء الخطو  العامو  لمدولو  ) خاصو  يوا إتعتمد يا  -2
 .ا )أو ا امال(القطاع العام(

وزووو  النشووواط داة تخطيطيووو  بموووا تشووومم  مووون ترزمووو   هوووداف المشوووروع وتقوووديرات كميووو  ونقديووو   أتعتبووور  -3
 المختمف .

داة ر ابي  اما النتائج الفعمي  وذلك من خ ل تحميول اإلنحرايوات واتخواذ القورارات المصوحح  يوا أتعتبر  -4
 معالز  هذس اإلنحرايات.

 تحمل يا طياتها انصر اتلتزام حيث يرتبط بها كل من المسئولين والمنفذين. -5

الفراي  بعضها البعض بغرض تزنب التعارض ييما  تعد اداة لمتنسيت ييما بين خطط ات سام واإلدارات -6
بينهووواا وهوووا تعمووول أيضوووًا اموووا التنسووويت بوووين الموازنوووات الفرايووو  يوووا مزمواهوووا وبوووين ا هوووداف العامووو  

 لموحدة.
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 تعد اداة لمتحفيز وذلك من خ ل تحفيز اتيراد لتحقيت أهداف المنظم  التا تشممها الموازن . -7

مختموف امميوات النشواط وبوين المسوتويات اإلداريو  المتعوددة التوا  تحقيت انصر اتتصال المستمر بوين -8
 تعمل اما تنفيذ الخط  الموضوا .

داة تخطوويط ور ابوو ا يقوود ا تضووا ذلووك ضوورورة اتهتمووام بهووا منووذ أهميوو  الموازنوو  التخطيطيوو  كووونظوورا  
إلووا زديوو  اتهتمووام  مراحوول ااوودادها يووا مراحمهووا التمهيديوو  وحتووا صووورتها النهائيوو ا حيووث تووؤدى د وو  اتاووداد

بالناحيوو  التخطيطيوو  لتحديوود ا هووداف المرزوووةا وموون ذلووك يووتم الحصووول امووا أسوواس اووادل لمر ابوو  والحكووم امووا 
 التنفيذ الفعما.

 تقسيم الموازنة التخطيطية  -2

 يمكن بيان تقسيمات الموازن  التخطيطي  ويقا لما يما:

 لموضوع المعامالت: تبعاً   - أ

 :إلا نظام المحاسبا الموحدتنقسم الموازنات يا ال
 موازنة عينية: -1           

مرتبطوا بالطا و  اإلنتازيو  ومشووتم  اموا المسوتمزمات السومعي  والخدميوو   لممنشوواةتوضوح البرنوامج اإلنتوازا وهوي 
 واتحتيازات من القوى العامم  ويعبر ان ذلك يا شكل وحدات ايني  دون ترزمتها إلا  يم نقدي .

 مالية ةازنمو  -2         

 وضح الخط  التمويمي  لموحدة.تتم ل ترزم  مالي  لمموازن  العيني  بالضرب يا ا سعارا كما وهي 
 موازنة نقدية: -3        

 وما يرتبط بها من يائض أو ازز نقدى. لممنشاةتشتمل اما المقبوضات والمديواات النقدي  

 وها تم ل مراحل ااداد الموازن .
 الزمنية التى تغطييا الموازنة التقديرية إلى: تبعا لطول الفترة  - ب

 موازنة طويمة األجل: -1

 وتشمل اك ر من يترة زمني  وغالبا ما تكون موززة.
 موازنة قصيرة األجل: - 2

 .وترتبط بفترة زمني  واحدةا وتكون تفصيمي 

 
 تبعا لنوع النشاط اإلقتصادى أو العمميات التى تمثميا:  -ج
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 لجارى وتشمل:موازنات النشاط ا -1

 المبيعات.  موازن -

 موازن  مستمزمات اإلنتاج من مواد وازور مباشرة ومصاريف صنااي  غير مباشرة. -

 موازن  المخزون وبرنامج اإلنتاج. -

 موازن  المصرويات البيعي  والمصرويات اإلداري . -

 .التقديري   ائم  التديقات النقدي  -

 قديرات الربحي . ائم  الدخل التقديري  لتوضيح ت -

  ائم  المركز المالا التقديري  لتوضيح المركز المالا خ ل الفترة القادم . -
 سمالية:أموازنة ر  -2       

لتوضيح السياس  اتست ماري  لموحدة ووضع برنوامج اتسوت مار وتخوتص بوالتكوين الراسومالا واتسوت مارى وغالبوا 
 لغ كبيرة.ما تختص با زل الطويلا وتتطمب انفات مبا

 تبعا لمشمول: -د

 موازنة رئيسية: -1        

 تشمل كاي  أوز  النشاط بصورة مختصرة.
 موازنة فرعية: -2       

 تشمل احد يروع النشاط وها اك ر تفصي .

 تبعا لممرونة: -ىي 

 موازنة ثابتة: -1     

 مستوى واحد  ابت من النشاط. أساستعد اما 

مبووودأ ال بوووات حيوووث يفتووورض وزوووود مسوووتوى واحووود  ابوووت مووون النشووواطا ويوووا ضووووء هوووذا ن الموازنووو  تعووود ويقوووا لأي أ
ذا تغير المستوى يإن الر اب   د تفقد يااميتهوا إلخوت ف  المستوى ال ابت تعد زميع التقديرات الخاص  بالموازن .واه

 المستوى الفعما لمنشاط ان المستوى المخطط.

 ويستخدم هذا النوع من الموازنات يا:

 ييهوا حريو  التزواوب موع ظوروف  لممنشوتت المختمفو والتا ت يكوون )اإلشتراكي ( يات المخطط  اإل تصاد
 السوت بل تنفذ ما يمما اميها من ازهزة التخطيط.

 .السوت ال ابت  التا يمكن ييها تحديد حزم اإلنتاج بد   ومقدما نظرًا ل بات الطمب اما المنتج 
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  حودات تحديود إنتازهوا طبقوا لموا تريود دون دخول لتقمبوات السووت السوت اتحتكاري  وبالتالا يإنو  يمكون لمو
 أو التعرض لعنصر المنايس .

  سوتخدامها الموازن  العام  لمدول : حيث تمتزم الوحدات اإلداري  بوالوزارات باإلاتموادات المخصصو  لهوا واه
 يا ا وز  المحددة.

 لمموازنة الثابتة االنتقادات التالية: وويوج

 ر الظروف.ادم موازهتها لتغي 

  ان  حتا بالنسب  لمموازن  العام  لمدول  يإن ييها بعض المرون  من حيث امكاني  اإلاتمواد اتضوايا أو
 الحكومي . وائحطبقا لقوااد الم ذلكالنقل من بند تخر أو من باب إلا اخر و 

  لووا هبوووط  ووار سوويئ  لوودى المنفووذين ممووا يووؤدى إآداء صووعب التحقيووت يإنوو  يووؤدى إلووا إذا كووان مسووتوى ا
 حباط.الروح المعنوي  واإل

 متغيرة أوموازنة مرنة  -2     

 تعد اما أساس ادة مستويات من النشاط طبقا لمتقمبات المتو ع حدو ها خ ل يترة الموازن .وهي 

 تبعا لممستوى الذى تعد عمى أساسو إلى: -و

 .موازن  تقديري  لممنشاة 

 . موازن  اام  لمدول 

   لممنشاة اما أساس مستوى الوحدة.تعد الموازن  التقديري

اموووا بالنسوووب  لمموازنووو  العامووو  لمدولووو  يهوووا محاولووو  لتوووويير البيانوووات ال زمووو  لمر ابووو  الماليووو  اموووا النشووواط 
ا ويمكون توضويح  الحكوما أو النشاط العاما وكذلك التعرف اما مدى مساهم  الخط  يا زيادة الدخل القووما

 نقاط التالي :أك ر لمفرت بين الموازنتين يي ال

  تتحوودد الموووارد أوت ويووا ضوووئها تحوودد النفقووات. امووا يووا الموازنوو   )المنشووتت( يووا الوحوودات اإل تصووادي
 العام  لمدول  لتغطي  هذس النفقات.

  تسعا الوحدات اإل تصادي  إلا تحقيت ا صا يائض أو ربحي  ممكن ا وهناك ا    سوببي  بوين اتيوراد
إلا تحقيت ا صا خدمات ومنفع  لمشعبا ت توزد ا  و  سوببي  مباشورة  بينما تسعا الحكوم واتنفات.

 بين اتيراد واتنفات.

 

 .تم ل موازن  المنشاة اداة لمتنسيت بين ات سام واإلدارات المختمف  يا المشروع 

 .اما موازن  الدول  يتسعا بين المصالح واإلدارات الحكومي  المختمف 
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  لموا يسوفر انو  متابعو  التنفيوذ وموا تقضوا بو  المرونو  حتوا ت  ممنشاة طبقواً لالموازن  التقديري  يتم تعديل
تضوويع يرصووا معينوو  امووا المنشوواة بينمووا ت يزوووز التعووديل يووا الموازنوو  العاموو  لمدولوو  بعوود إاتمادهووا موون 

 السمط  التشريعي ا ي  يزوز النقل من باب إلا باب ات بعد الرزوع لمسمط  التشريعي .

 الوحوووودات اإل تصووووادي  موووون خوووو ل إدارة المنشوووواة والموووودير المووووالا وموووودير إدارة الموازنوووو   تووووتم الر ابوووو  يووووا
 والمتابع .

 الزهات التالي : ما بالنسب  لمموازن  العام  لمدول  ييقوم بالر اب أ

  وزارة المالي : وتمارس الر اب  اإلداري. 

  مزمس الشعب: ويمارس الر اب  الشعبي  وها ر اب  السمط  التشريعي . 

  م ل "الزهاز المركزي لممحاسبات". زهزة المركزي : وتمارس ر اب  مستقم ا 

: أىمية الموازنة فى التخطيط ثالثا  

نوو  يمكوون إسووتخدام الموازنووات يووا أيتضووح ممووا سووبت ويووا ضوووء مفهوووم ومقومووات ومبووادئ الموازنوو  التخطيطيوو  
ذا يمكن تطبيقها يا المشوروع اموا إخوت ف المشرواات الصنااي  والتزاري  والزرااي  ومشرواات الخدمات وك

 ن تخطط وتنست وترا ب انشطت  المختمف .أاحزامها. يكل مشروع مهما كان حزم  تبد إلدارت  

والموازنوو  التخطيطيوو  هووا الوسوويم  العمميوو  التووا تسووااد اإلدارة امووا تحقيووت وظووائف التخطوويط والتنسوويت والر ابوو  
 .تصال والدايعي  واإل

نهووا تموود أذ إن واحود أ  التخطيطيو  اإلدارة موون تطبيووت مبودأ مركزيوو  المسووئولي  ومركزيو  الر ابوو  يووا وتمكون الموازنوو
ن تفقوووود اإلدارة العميووووا سوووويطرتها امووووا المشووووروع والمووووديرين أداة التووووا تحقووووت تفووووويض السوووومطات دون اإلدارة بووووا 

 المسئولين ان التنفيذ.

سوتخدام الموديرين التنفيوذيين لمموازنواتا والشرط ا ساسا لنزاح نظام الموازنات يا التطبيوت  العمموا هوو  بوول واه
  تناع و بول.إن  من الصعب تصور أداء الموازن   ي من وظائفها إذا لم يستخدمها المديرون ان اذ إ

واموا هوذا ا سواس يووإذا لوم تعضود اإلدارة العميوا والتنفيذيوو  الموازنو  اون طريوت إسووتخدامها يو  يمكون لمموازنوو  ان 
 ورها يا مزاتت التخطيط والتنسيت والر اب  والدايعي  واتتصال.تؤدى د

 

 ن أهم مميزات الموازن  التخطيطي  ها:أمن هنا يتضح 

 إلدارة أداة لمتخطيط الشامل وأنشط  المشروع بمغ  موحدة.لتقدم  -1

  سام المشروع.تقدم لإلدارة أداة لمتنسيت بين أوز  النشاط المختمف  والخطط المختمف    -2

 دم لإلدارة أداة لمر اب  اما أوز  النشاط المختمف  يا المشروع .تق -3
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 سام وا نشط  تسااد اإلدارة اما وضع أهداف وسياسات واضح  محددة مقدما لممشروع ككل ولأل -4
 المختمف  داخل المشروع.

 شراك المستويات اإلداري  الدنيا يا وضع خط  المشروع.إتسااد يا  -5

 وليات المديرين المسئولين ان تنفيذ الخط .تسااد اما توضيح سمطات ومسئ -6

تسوووااد كووووأداة ل تصووووال الفعووووال بووووين المسووووتويات اإلداريووو  المختمفوووو  يووووا المشووووروع موووون زهوووو  وبووووين  -7
 المحاسب والمستويات اإلداري  من زه  اخرى.

تسوووووااد يوووووا تفوووووويض السووووومطات إلوووووا اإلدارة التنفيذيووووو  دون ان تفقووووود اإلدارة العميوووووا سووووويطرتها اموووووا  -8
 المشروع.

 تسااد يا رسم الخطط لضمان تحقيت أهداف المشروع طويم  و صيرة ا زل. -9

 تسااد يا امداد اإلدارة بمقياس يمكنها من  ياس كفاءة ا داء الفعما.  -11

 تسااد اإلدارة اما تقييم السياسات الحالي  ورسم السياسات المستقبمي . -11

 وع.يمكن لمموازن  ان تكون  وة ديع ايزابي  لتحقيت أهداف المشر  -12

تسووااد اإلدارة امووا اسوووتقرار نشوواط المشوووروع خوو ل يتووورة الموازنوو  اووون طريووت دراسووو  ومحاولوو  حووول  -13
 مشاكل التغيرات الدوري  والتغيرات الفصمي   بل حدو ها.

 تسااد يا تخطيط وموازن  ور اب  الدخل والمصرويات. -14

ات مووووع مصووووادر تسووووااد يووووا تخطوووويط ور ابوووو  المصوووورويات الرأسوووومالي  لممشووووروع وموازنوووو  اتسووووت مار  -15
 التمويل المتاح  لممشروع.

تسااد يا تخطيط ور اب  تمويل المشروع  وز  النشاط المختمف  بحيث يتحقت النمو المتوازن ييهاا  -16
 والتأكد من كفاي  راس المال العامل لتحقيت برنامج اإلنتاج وتويير اتحتيازات الضروري  لممشروع.

وتحديووود أسوووبابها كأسووواس تتخووواذ القووورارات اإلداريووو  تسوووااد يوووا  يووواس اإلنحرايوووات اووون الموازنووو   -17
 المعالز  والمصحح .

وبوووالرغم مووون تعووودد مزايوووا نظوووام الموازنوووات التخطيطيووو ا إت أنووو  يعتمووود اموووا الووونظم المحاسوووبي  واإلداريووو  ا خووورى 
نوات الموزودة بالمشروع. ويوؤدى ضوعف الونظم المحاسوبي  واإلداريو  الموزوودة بالمشوروع إلوا ضوعف نظوام المواز 

والتقميل من يااميت . ويا رأينا أن المشروع إذا موا اسوتخدم نظوام محاسوبا يزموع بوين سوز ت المحاسوب  الماليو  
اطوواء بيانووات موحوودة إوالتكوواليف والموازنووات التخطيطيوو  يكووون  وود وصوول إلووا درزوو  كبيوورة موون التقوودم والنمووو يووا 

 .يادة لممستويات اإلداري  المختمف  بالمشروعإك ر أود يق  و 
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ستخدامها يمكن بيانها ييما يما:توبالتالا يإن الموازن  التخطيطي   د   واز  مشاكل اند إادادها واه

 

ستخدام الموازنات التقديري . -1  ادم ا تناع اإلدارة وادم تواير الواا اإلدارى بأهمي  إاداد واه

 تداخل السمطات والمسئوليات. -2

 حصائا.ادم د   النظام المحاسبا والتكاليفا واإل -3

 صعوب  التنبؤ والتقدير إلاتمادس اما انصر ادم التأكد والتقدير الشخصا. -4

 مخاطر زيادة التكاليف اإلداري . -5

اتيتقووار إلووا انصوور المرونوو  واإلاتموواد امووا الموازنوو  ال ابتوو  الووذى ت يسوومح بتغيوور الخطووط يووا الو ووت  -6
 المناسب.

 وزود النزاات الفردي  التا  د تتم ل يا : -7

يعوووات المقووودرة يوووا الموازنوووات التقديريووو ا لمحمايووو  مووون النقووود الموزووو  يوووا حالووو  اووودم تحقيوووت )أ( خفوووض ر وووم المب
التقووديرات الووواردة يووا الموازنووات التقديريوو . ويووؤ ر التخفوويض المتعموود لممبيعووات امووا تخطوويط ا نشووط  الوظيفيوو  

 تكون غير سميم .ا ن ونفقات البيع والتوزيع المقدرة حيث المخزون وبرامج اإلو اتخرى م ل اإلنتاج 

 نفات الفعما أ ل من التقديرى وبالتالا يظهر ويورات يا اإلنفات.)ب( التقدير الزائد لمنفقات ليوضح ان اإل

)ج( طمووب نقديوو  أك وور موون الحازوو ا حتووا ت يحتوواج إلووا طمووب نقديوو  اضووايي  ا نوواء العموولا و وود يووؤدى ذلووك إلووا 
ة انها الموازن  التقديري ا حتوا ت تبقوا مبوالغ غيور مسوتغم   ود زيادة اإلنفات بغير حساب  رب نهاي  الفترة المعد

تخصوووم انووود إاوووداد تقوووديرات الفتووورة التاليووو ا ويسوووتند حووول هوووذس السمسوووم  مووون المشووواكل اموووا تفكيووور اإلدارة العميوووا 
المنعكس يا سياستها ويا أامالهاا وامت كها ل ساليب يا وضع حود لهوذس النزاوات الطبيعيو ا كموا ان التنظويم 

 م ل حايزًا لألداء الزيد وتحقيت الويورات يا اإلنفات.ي

 

حتيازوات المتو عو  أك ور مون إاتمادهوا اموا تقوديرات ويزب ان يستند إاداد التقديرات اما البرامج المقترح  واإل
اإلنفووات السوووابق  وبيانوووات اإلنفووات الفعموووا الخاصووو  بووواتاوام السووابق  موووع العنايووو  بتحميوول الفوووروت ) سوووواء اكانوووت 

رغوبوو  أو غيوور مرغوبوو ( ومعريوو  ان كانووت ترزووع إلووا تخطوويط غيوور د يووت أو تنفيووذ غيوور سووميم ومنا شووتها مووع م
 المسئولين ان حدو ها.
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: ىرم التخطيط رابعا  

يمكننووا الووربط بووين وظووائف التخطوويط والر ابوو  وبووين المسووتويات اإلداريوو  المختمفوو  داخوول المنظموو  كمووا يظهوور يووا 
كننا التمييز بين الوظائف الرئيسي  التابع  لكل من المسوتويات اإلداريو  الرئيسوي  وهوا ذ يمإ(   1الشكل ر م )   

 شرايي .اإل تاإلدارة العميا واإلدارة الوسطا واإلدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1شكل رقم ) 

 المستويات اإلدارية

 Strategic Planningستراتيجى )أ( التخطيط اإل 

المنظمووو  واي تغييوووورات تمحقهووواا والموووووارد الووو زم توييرهووووا لتحقيوووت تمووووك  ذ تخوووتص اإلدارة العميووووا بتحديووود أهوووودافإ
ستخدامها.  ا هداف اوالسياسات التا تحكم الحصول اما تمك الموارد واه

  Management Control)ب( الرقابة اإلدارية 

ستخدامها بكفاءة وياامي  لتحقيت ا هداف الم  حددة لممنظم .تختص اإلدارة الوسطا بتويير الموارد ال زم  واه

 Operational Control)ج( الرقابة عمى العمميات 

ذلووك تخووتص اإلدارة اتشوورايي  بضوومان تنفيووذ الوازبووات التفصوويمي  المحووددة لكوول وظيفوو  امووا الوزوو  المحوودد لهووا و 
 تحقت كفاءة وياامي  التنفيذ. بغرض أن

القوورارات يووا تمووك المسووتويات ال   وو   ولكووا تمووارس المعمومووات دورهووا يووا تووويير مووا يمووزم لتسووهيل امميووات إتخوواذ
 المختمف ا يتعين تويير المعمومات الم ئم  لطبيع  امميات إتخاذ القرارات يا كل من تمك المستويات

 انرقاتح اإلداريح

 انرقاتح ػهً انؼًهياخ

 ستراتيجًانتخطيط اإل
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 (.   2. ويمكن تمخيص الخصائص النواي  لممعمومات ال زم  وطبيعتها بالشكل ر م )  
 ( 2شكل رقم  ) 

 التخطيط وفقا لممستويات اإلدارية خصائص المعمومات المستخدمة في عممية

 

 الر اب  اما العمميات الر اب  اإلداري  التخطيط اإلستراتيزا البيان

 داخمي   خارزي  مصدرال

 تفصيمي   ممخص  نطاتال

 محددة  تقديري  د  الدرز  

 تاريخي   مستقبمي  بعد الزمناال

 دوري   غير منتظم   دوريال

 متاخرة تو يتال
 يوري  

امكاني  اإلاتماد 
 اميها:

 شخصي 
 

 موضواي 
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: الخصائص النوعية والعناصر األساسية لممعمومات المحاسبية:خامسا   

ن مهنوو  المحاسووب  تهووتم بتووويير معمومووات أيضوول لفائوودة مسووتخدمي المعمومووات المحاسووبي  التووي تعكسووها القوووائم إ
ل المعمومووات المحاسووبي  ذات يائوودة يووي امميوو  اتخوواذ القوورارات الماليوو . وموون أهووم الخصووائص النوايوو  التووي تزعوو

مكاني  اإلاتماد اما المعمومات.  خاصتي الم ءم  واه

مووو  تعنوووي أن تكوووون لممعموموووات  ووودرة اموووا التوووأ ير اموووا القووورار الوووذي يتخوووذس الشوووخص   المسوووتخدم لهوووذس ئيالم 
ن لهووا القوودرة امووا التنبووؤ بنتووائج ا حووداث المعمومووات. ولكووي تكووون المعمومووات مووؤ رة امووا القوورار يزووب أن تكووو 

 ويزب أن توير أيضًا إمكاني  التحقت من التو عاتا وأن يتم توييرها يي الو ت الذي يحتازها متخذ القرار.

أموووا ييموووا يتعموووت بإمكانيووو  اإلاتمووواد اموووا المعموموووات يهوووذس الخاصوووي  تتعموووت بدرزووو  ال قووو  التوووي يوليهوووا مسوووتخدم 
متوووويرةا وتزيووود درزووو  ال قووو  إذا كانوووت المعموموووات تم ووول الظوووواهر أو ا حوووداث بصووودت المعموموووات لممعموموووات ال

 وموضواي  وبصورة تتصف بالحياد.

م  وخاصي  إمكاني  اإلاتماد اموا ئون حظ هنا أن  من المتو ع اادة أن يكون هناك تعارض بين خاصي  الم 
يوي المعموموات يزوب أن نضوحي بقودر مون إمكانيوو   موو ئالمعمومواتا يمو ً  إذا أردنوا توويير درزو  االيو  مون الم 

اإلاتماد اما المعمومات. لذلك نزد أن المحاسب  تحاول دومًا إيزاد توازن بين هاتين الخاصتين يي المعمومات 
 المحاسبي  التي يتم اإليصاح انها.

المحاسيبية  ىناك عدد مين الخصيائص األخيرى التيي يجيب أن تتيوفر فيي المعموميات ..  باإلضافة لمخاصيتين
 منيا:

 إمكاني  إزراء المقارنات بين المنشتت. -1

 يزب أن يتمكن مستخدم المعمومات المحاسبي  من يهم هذس المعمومات. -2

 ال بات يي تطبيت الطرت واإلزراءات المحاسبي . -3

يزب أن تكون المعمومات مكتمم  وذلك بأن تشتمل اما كول موا هوو مهوم وزووهري وموؤ ر اموا القورار  -4
 اتاتبار بتكمف  تويير المعمومات. مع ا خذ يي

ومن الناحي  ا خرى يتضمن اإلطار الفكري لممحاسب  المالي  ادد من العناصر ا ساسي  أو تعريفوات  -5
 لممصطمحات الرئيسي  التي تستخدم بصورة خاص  يي المحاسب  

 وتم ل أسس لغ  المحاسب .
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 و د تم حصر هذس العناصر ا ساسي  يي اآلتي: 

وتم وول المنووايع اإل تصووادي  المتو عوو  والتووي تمتمكهووا المنشووأة أو خاضووع  لسوويطرتها نتيزوو   :األصييول -1
 لمعمميات أو ا حداث الفعمي  السابق .

وتم وول تضووحيات بمنوايع إ تصووادي  متو عو  يووي المسوتقبل ناتزوو  اون اتلتزامووات الحاليوو  : اإللتزاميات -2
بلا وذلك تنتيز  لعمميات أو أحداث و عت لممنشأة لتحديد أصول أو تقديم خدمات لمغير يي المستق

 يي الماضي.

وتم ول القيمو  أو المصوالح المتبقيو  بعود تخفويض ا صوول باإللتزاموات وهوي تشومل  :حقوق الممكيية -3
 مصالح مالك )م ك( المنشأة يي المنشأة.

ويم وول التغيووور يوووي حقووووت الممكيووو  خوو ل يتووورة زمنيووو  محوووددة مووون  صيييافي اليييربخ )اليييدخل( الشيييامل: -4
يووات ماليوو  وأحووداث وظووروف موون أطووراف غيوور موو ك المنشووأة وتشوومل كوول التغيوورات يووي حقوووت امم

 الممكي  ييما ادا اإلست مارات اإلضايي  بواسط  م ك المنشأة والتوزيعات لهم.

نخفوواض يووي اإللتزامووات )أو ات نووين معووًا( خوو ل وتم وول الزيووادة يووي أصووول المنشووأة أو اإل اإليييرادات: -5
الناتز  من بيع أو إنتاج السمعا أداء الخدمات أو أي أنشوط  أخورى تودخل ضومن يترة زمني  محددة 

 امميات المنشأة الرئيسي .

)أو  اإللتزامووواتوتم ووول التوووديقات لمخوووارج أو إسوووتعمال أصوووول المنشوووأة أو الزيوووادة يوووي  المصيييروفات: -6
خدمات أو أي أنشط  ات نين معًا( خ ل يترة زمني  محددة والناتز  من بيع أو إنتاج السمعا أداء ال

 أخرى تدخل ضمن امميات المنشأة الرئيسي .

وتم ل زيوادة يوي مقدمو  الممكيو  مون امميوات زانبيو  أو ارضوي  وكول العمميوات وا حوداث  مكاسب: -7
ا خرى التي تؤ ر اما المنشأة خو ل يتورة زمنيو  محوددة ييموا اود تموك التوي تنوتج مون اإليورادات أو 

 ة.اإلست مارات من م ك المنشأ

وتم ووول اتنخفووواض يوووي حقووووت الممكيووو  مووون امميوووات زانبيووو  أو ارضوووي  وكووول العمميوووات  خسيييائر: -8
تمووك التووي تنووتج موون  اوا حووداث ا خوورى التووي تووؤ ر امووا المنشووأة خوو ل يتوورة زمنيوو  محووددة ييمووا اوود

 المصرويات أو التوزيعات لم ك المنشأة.
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التوجييات العممية لممحاسبة المالية:سادسا :  

 وض األساسية:الفر  ( أ)

 قتصادية:الوحدة اإل -1

أحووود الفوووروض ا ساسوووي  يوووي المحاسوووب  هوووو أن مووون الممكووون مطابقووو  النشووواطات اإل تصوووادي  موووع وحووودة 
محاسووبي  بعينهووا بمعنووا أن نشوواطات المنشووأة يمكوون أن يووتم تحديوودها ويصوومها اوون أصووحابها واوون أي منشووتت 

 أخرى.
 ستمرارية:فرض اإل -2

سوتمرار لنشوواطات المنشووأة يووي المسووتقبل إت إذا إيتووراض أن هنوواك إمحاسوبي  امووا تعتمود العديوود موون اإلزووراءات ال
وزود الودليل أو المؤشوور الواضوح بووأن حيواة المنشووأة سووف تنتهووي يوي زموون معوين. يالمحاسووب  تفتورض أن المنشووأة 

 سوف تستمر يي نشاطاتها يي المستقبل لفترة تكفي اما ا  ل لتحقيت أهدايها.

رتكواز ا ساسوي  تسوتخدام أسواس التكمفو  التاريخيو  يوي المحاسوب ا حيوث ت تتووير نقطو  اإليتراض ويم ل هذا اإل
المبررات تستخدام التكمف  التاريخي  كأساس لقياس ا حداث اإل تصادي  إذا كان شبح التصفي  يمووح يوي ا يوت. 

البيعيوو  ولوويس امووا  يبووديهي أنوو  يووي حالوو  التصووفي  موون المفضوول أن تقيوويم ا صووول امووا أسوواس صووايي القيموو 
أساس تكمفتها التاريخي ا ويتبوع ذلوك أيضوًا اسوتخدامنا  سوموب اسوته ك وتخفويض ا صوولا يمون غيور ايتوراض 

 اتستمراري  ليس هنالك مبرر تستخدام م ل هذس الطرت المحاسبي .

 وحدة القياس النقدي: -3

ادي ا كمووا أن الوحوودة النقديوو  توووير تفتوورض المحاسووب  أن النقووود هووي أسوواس التعاموول يووي يووي النشوواطات اإل تصوو
أساسًا لمقياس والتحميل يي المحاسب ا ويقضي هذا اتيتوراض بوأن الوحودة النقديو  هوي الوسويم  ا ك ور يعاليو  يوي 

 التعبير ان التغيرات يي رأس المال وتبادل السمع والخدمات لألطراف المختمف .

بأنهوا م ئمو ا بسويط  يوي متنواول الزميوعا مفهومو  ومعرويو   وتأتي هذس الفعالي  نسوب   ن الوحودة النقديو  تمتواز
لمزميووعا وذات نفوووع لألطووراف المعنيووو . ويعتموود هوووذا اتيتووراض اموووا ايتووراض أساسوووي آخوور وهوووو أن المعموموووات 
الكميوووو  مفيوووودة يووووي نقوووول المعمومووووات اإل تصووووادي  ويووووي امميوووو  اتخوووواذ القوووورارات الرشوووويدةا كمووووا أن المحاسووووب  يووووي 

 النقدي  تتعامل معها وكأن  وتها الشرائي   ابت  ت تتغير بمرور الزمن. استخدامها لموحدة
 الفترات المحاسبية: -4

تفترض المحاسب  أن  باإلمكان تقسيم النشاطات اإل تصادي  اموا يتورات يمكون أن توتم المحاسوب  اون كول واحودة 
أو سووون  كاممووو ا ونسوووب   ن منهوووا اموووا حووودةا تختموووف هوووذس الفتووورات ولكووون أك رهوووا شووويواًا يتووورة الشوووهرا ربوووع سووون  

المحاسب يقوم بتقسيم نشاطات مسوتمرة بصوورة ززاييو  وزوب اميو  إيزواد طريقو  لمم ءمو  بوين كول امميو  ماليو  
 والفترات المحاسبي .
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 المبادئ األساسية: ( ب)

 التكمفة التاريخية: -1

يصووواح يوووي لقووود وحووودحت المحاسوووب  منوووذ نشوووأتها أن التكمفووو  هوووي اموموووًا أك ووور ا سوووس نفعوووًا لمقيووواس واإل
المحاسب ا وامي  يإن الزهات المنظمو  لممهنو  توصوي بوأن يوتم تسوزيل ا صوول واإللتزاموات والمحاسوب  

 اميها اما أساس تكمف  الحصول اميها.

ا يالتكمفوو   وود تووم تحديوودها اولمتكمفوو  ميووزة واضووح  امووا أسووس التقيوويم ا خوورى يهووي يمكوون اإلاتموواد اميهوو
قووت منهووا امووا أسووس موضووواي . وهووذس خصووائص مهموو  بالنسووب  بالفعوولا ويووي نفووس الو ووت يمكوون التح

لدرز  اإلاتماد اموا المعمومواتا لوذا باسوتخدام التكمفو  كأسواس لمتسوزيل يوي المحاسوب  يمكون لممحاسوب  
 تقديم معمومات موضواي  يمكن التحقت منها.

مفوو  التاريخيوو  و وود وزهووت لممحاسووب  الك يوور موون اتاتراضووات والنقوود نسووب  إلصوورارها امووا اسووتخدام التك
كأساس لمقياس يي المحاسوب   ذلوك  ن يوي ظول تغيور ا سوعار تصوبح المقارنو  ليسوت ذات زودوى بوين 
تكمفووو  السووونوات السوووابق  والتكمفووو  الحاليووو . اسوووتنادًا اموووا ذلوووك يقووود أوصوووت بعوووض المنظموووات المحاسوووبي  

 شتت.بإاداد  وائم إضايي  تعكس التغييرات يي ا سعار وذلك بالنسب  لبعض المن
 تحقق اإليرادات: -2

يوضوووح هوووذا المبووودأ الشوووروط التوووي يزوووب أن تتووووير لتحديووود تو يوووت اإلاتوووراف بووواإليراداتا واوووادة موووا يوووتم 
 ستحقات باستيفاء شرطين رئيسيين:اإلاتراف باإليرادات اما أساس اإل

 اكتمال الززء ا كبر من النشاطات الخاص  بعممي  اكتساب اإليراد. (1)

 ن المنشأة وأطراف أخرى.إتمام اممي  تبادلي  بي (2)

 مقابمة اإليرادات بالمصروفات: -3

يحكم هذا المبدأ تو يت تسزيل المصروياتا واما أساس اتستحقات يتم اتباع المصرويات )المزهوود( 
باإليرادات )اإلنزاز( بقدر المستطاعا واستنادًا اما هذا المبدأ يقووم المحاسوب بتحميول التكواليف لمتحقوت 

اتا يفوي حالو  وزوود ا  و  سوببي  بوين التكمفو  واإليوراد تقابول اإليورادات بالمصورويات من تبعيتها لإليراد
يووي الفتوورة التووي تحقووت ييهووا اإليوورادات. أمووا يووي الحوواتت التووي ت يمكوون ييهووا إيزوواد ا  وو  واضووح  بووين 

 تفيدة.اإليرادات والمصرويات يستخدم المحاسب طريق  منتظم  ورشيدة لتوزيع التكمف  اما الفترات المس

ويي حاتت أخرى  د تكون طريق  التوزيع غير مرغوب ييهوا ويقووم المحاسوب بااتبوار التكمفو  مصورويا 
 .يي الفترة التي تحمحمت ييها المنشأة التكمف 
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 أساس االستحقاق:

 لقد تعرضنا لهذا المصطمح المحاسبي اند ارضنا لمبودأ تحقوت اإليورادات ومبودأ مقابمو  اإليورادات والمصوروياتا
ويم ل هوذا المصوطمح أسواس التطبيقوات المحاسوبي  المعاصورة يوي مزوال  يواس اناصور القووائم الماليو ا يتسوزيل 
اإليرادات والمصرويات اما أساس اتستحقات اادة ت يعتمد اما حرك  النقدي  )است م وسداد( بل يتم تسزيل 

 بغض النظر ان مواد تحصيل  يمتها النقدي . اإليرادات يي الفترة التي يتم ييها بيع وتسميم السمع أو الخدمات

والمصرويات من الناحي  ا خرى تتبع اإليورادات بغوض النظور اون مواود السوداد النقوديا واوادة موا توتم المقارنو  
بين أساس اتستحقات والذي توصي باستخدام  كل المنظمات التي تنظم مهن  المحاسب ا وا ساس النقدي بأنو  

يقوووم امووا الووربط بووين اإلنزووازات والمزهوووداتا وبووذلك يكووون أك وور وا عيوو  يووي  يوواس الووربح  نتيزوو  لإلاتقوواد بأنوو 
 الدوري لممنشأة.

 

 مبدأ اإلفصاح الكامل: -4

يتطمب هذا المبدأ إظهار كاي  المعمومات الم ئم  التي تؤ ر اما  رارات مستخدمي المعموموات المحاسوبي ا إموا 
والكشووويات والقوووائم اإلضووايي  المريقوو ا ولغوورض اإليفوواء بهووذا المبوودأ  يووي طمووب القوووائم الماليوو  أو يووي الم حظووات

 يزب وضع ااتبارات لقابمي  المعمومات التي يتم اإليصاح انها لمفهم وتكمف  إاداد المعمومات.

 
 القيود واالستثناءات:

الع  وو  بووين تكمفوو  المعمومووات ويائوودة المعموموواتا حيووث يزووب أن تغطووي الفائوودة موون المعمومووات  -1
 اما ا  ل تكمف  إاداد المعمومات.

ا هميوووو  النسووووبي : وتكووووون لمبنوووود المعوووويحن أهميوووو  نسووووبي  إذا كووووان تضوووومين  أو اوووودم تضوووومين  يووووي  -2
المعمومووات التووي يووتم توييرهووا يووؤ ر امووا أو يغيوور موون تقوودير الشووخص العووادي الووذي يعتموود امووا 

 المعمومات.

ب  لمسووماح بعوودم اتلتووزام بتطبيووت الممارسووات الخاصوو  لووبعض  طااووات ا امووال: وتتزوو  المحاسوو -3
المبووادئ ا ساسووي  يووي ظوول وزووود ممارسووات خاصوو  بقطوواع معووين موون  طااووات ا امووال وذلووك 

 مراااة لمخصائص المميزة لذلبك القطاع.

وول المحاسووب الطوورت والمقوواييس المحاسووبي   -4 الحيطوو  والحووذر )الووتحفظ(: يووي ظوول اوودم التأكوود يفضح
 أو الربح.التي يضعف احتمال زيادتها لألصول 
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 السياسات المحاسبية:

يطمووووت لفووووظ "السياسووووات المحاسووووبي " امووووا مزمواوووو  التوصوووويات التووووي تصوووودر اوووون المنظمووووات المنظموووو  لمهنوووو  
المحاسووووبي ا سووووواء كانووووت هووووذس المنظمووووات مسووووتقم  أو تم وووول زهووووات حكوميوووو . وتحوووودد هووووذس التوصوووويات القوااوووود 

داد المعموموات الماليو  الوواردة يوي القووائم الماليو ا واوادة موا واإلزراءات المحاسوبي  الوازبو  اتتبواع يوي امميو  إاو
زووراءات بديموو  يمكوون أن يووتم امووا أساسووها المعالزوو   توووير هووذس المنظمووات ويووي ك يوور موون ا حيووان اوودة طوورت واه

 المحاسبي  لبعض البنود أو العمميات المالي  أو ا حداث.

تمامًا اما إذا استخدمت المنشأة بديً  آخر )م ال ذلك و د يؤدي استخدام أحد هذس البدائل إلا نتائج مختمف  
استخدام طريق  الوارد أوًت صادر أوًتا أو طريق  القسط ال ابت لحساب اتسته ك اما ا صول ال ابت  بدًت 
ان طريق  مزموع أر ام السنوات(ا واما مستوى المنشأة تقرر اإلدارة سياس  المنشأة المحاسبي  بمعنا أنها 

 تمك الطرت واإلزراءات التي سوف تستخدمها من بين البدائل المسموح باستخدامها. تحدد
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مقدمة فى التحميل المالي ا :بعسا  

إسوتخدام البيانوات الماليو  الوواردة بوالقوائم الماليو  لمشورك  لمعريو  وتفسوير الكيفيو  التووي  اموايعمول التحميول الموالي 
لمسوتقبل ا وبوذلك يمكون القوول أن التحميول الموالي هوو امميو  منظمو  تصريت بها الشرك  والتنبؤ بتصرياتها يوي ا

وامميوو  التحميوول المووالي بااتبارهووا امميوو  ا لتفسووير سووموك الشوورك  ونقوواط الضووعف بهووا والعموول امووا تصووحيحها 
 -منظم  تستهدف القوائم المالي  يزب أن تتضمن اآلتي :

 .المزخرى يي نفس الداء الشركات ا أمقارن  أداء الشرك  ب (1

 تزاهات المركز المالي لمشرك  ابر الزمن.إتقييم  (2

 زراءات التصحيحي  المناسب .تخاذ اإلإد أوز  القصور يي المنشأة ومن  م يتحد يييسااد  (3

اتبارس خطوة تمهيدي  وضروري  لعمميوات التخطويط إاما ما سبت يمكن النظر إلي التحميل المالي ب وتأسيساً 
ة ا وهوو بزانوب ذلوك يمكون إسوتخدام  كوأداة ر ابيو  لتقيويم القورارات الماليو  التوي المالي والتنبؤ الموالي بالمنشوأ

 تخاذها وبالتالي يهو يعد بم اب  نوع من الر اب  وتحديدا الر اب  ال حق  اما النشاط المالي لمشرك .إسبت 

يضوواحات والتقووارير ويعتموود التحميوول المووالي امووا البيانووات الووواردة بووالقوائم الماليوو  لممنشووأة الووي زانووب اإل 
 -والم حظات المتمم  لها ويهدف إلي تحقيت اآلتي:

 معري  المركز المالي لممنشأة. -1

 ئتماني لممنشأة.تحديد المركز اإل -2

 .لمزالالحكم اما أداء الشرك  ومن  م أداء اإلدارة ومقارنت  بالشركات ا خرى التي تنتمي إلي نفس ا -3

 ة المشروع.ر داإالحكم اما مدى كفاءة  -4

الدالوو  امووا وضووع مؤشوورات الير التحميوول المووالي لألطووراف المختمفوو  المعنيوو  بالمنشووأة يرصوو  معريوو  يووو  -5
داراتها المختمف .  المنشأة وبالتالي كاي  النواحي المتعمق  بالمنشأة واه

 عالقة التحميل المالي بالمستخدمين

م أو القووووائم بعمميوووو  التحميوووول . حتيازووووات المسووووتخدإهووووداف تحميوووول القوووووائم والتقووووارير الماليوووو  بوووواخت ف أتختمووووف 
يالمسووووتخدمين لممعمومووووات الماليوووو  موووون داخوووول المشووووروع لهووووم أهوووودايهم المميووووزة اوووون أهووووداف المسووووتخدمين لتمووووك 
المعمومات من خارج المشروع ا وبطبيع  الحال يإن تمك ا هداف ستؤ ر اموا تحديود مودلول المعموموات الماليو  

ن أهوووداف مسوووتخدمي المعموموووات الماليووو . سووووف نسوووتعرض بعوووض وإليضووواح هوووذا التبووواين بوووي اموضووووع التحميووول 
الفئات من مستخدمي المعمومات المالي  وبيان أهدايهم وكيفي  تأ ير تمك ا هداف اما تفسير مدلول المعمومات 

 المالي  موضوع التحميل.
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 -إدارة المشروع :-1

وتهتم اإلدارة يي هذا الصودد بربحيو   الداخميين لممعمومات المالي . نمستخدميالتعتبر إدارة المشروع من 
المشروع خ ل يترة زمني  معين  ا و درت  اما زذب رؤوس ا موال مون خو ل معودتت العائود المتو وع 
امووووا رأس المووووال. وذلووووك امووووا أسوووواس أن هووووذس المعوووودتت هووووي المحوووودد الرئيسووووي لزووووذب رؤوس أموووووال 

اإلدارة من ناحي  أخرى بما يعنوي اسوتمرارها يوي  احي  ا وتقيم أداءنالمست مرين القائمين والمحتممين من 
 أداء وازباتها داخل المشروع.

 -المالك )حممة األسيم( :-2

اتمواد اموا اووام السوابق  ا واإلربواح لمعوام الحوالي وا ينصب اهتمام حمم  ا سهم اما معدل توزيوع ا 
هووتم بعووض المسوواهمين بووالتنبؤ تمووك المعمومووات المقارنوو  يووي تحديوود معوودل التوزيووع يووي المسووتقبل . و وود ي

بالقيم  السو ي  لمسهم والتي تتأ ر إلي حد كبير بتو عات توزيعات ا رباح لألسهم يي المستقبل ا واما 
ست مار هتمامها يي تحميل القوائم المالي  الذي يفيد يي تقدير العائد اما اإلإذلك يإن يئ  الم ك يتركز 

 والمخاطر المرتبط  ب .
 -المقرضون :-3

يهوتم المقرضووون اووادة بقوودرة المقتوورض امووا السووداد والحصوول امووا اائوود مناسووب ولووذلك يووإن هووذس الفئوو  
تركز اما البيانات التي تقدم لهم معمومات تمكنهم من تقدير درز  المخاطرة المرتبط  بقروضهم والتوي 

ن )القرض( والفوائود تعكسها درز  السيول  النقدي  لممشروع ا ومقدرت  يي المستقبل اما سداد أصل الدي
م موع مسوتوى المخواطر المرتبطو  ئيي مواايدها المقررة ا كما تمكنهم مون تحديود معودل العائود الوذي يوت 

 بالقرض.

امي أهداي  من استخدام المعمومات التي تتضمنها  كضح أن نواي  المستخدم تؤ ر ب  شيتومما سبت 
ماموو  اميهووا. وموون ناحيوو  أخوورىا يمكوون القووول بووأن القوووائم الماليوو  ا وطبيعوو  المعمومووات التووي يركووز اهت

ختمووف اوون مووودلولها بالنسووب  لمسووتخدم أخووور ا يحووود ا طووراف المسووتخدم   ووود موودلول نفووس المعمومووات  
حود ا طوراف الدائنو  لممشوروع ا يوي حوين أنهوا يدرز  السيول  النقدي  المرتفع   د تعني طرويوا م ئمو   

 تي تهتم بالربحي  اما حساب السيول  النقدي  لممشروع.دارة اللإل د ت تعني ذلك بالنسب  

 :  إحتياجات مستخدمى القوائم المالية

من الصعوب  بمكان أن نعرف بد   المعمومات التا يزب أن تقدم لعدد كبير ومختمف من المستخدمين . 
 :وبصف  اام  يمكن  تصنيف إهم إحتيازات مستخدما القوائم والتقارير المالي  ييما يما 
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 :  Assessment of  Performance تقييم األداء -1

يهتم مستخدما التقارير التا تصدرها الشركات بتقييم أداء الشرك  وذلك من أك ر من منظور ا وذلك بمقارن  
أداء الشرك  با داء السابت لها ا أو بمقارنت  بأداء شرك  أخرى يا نفس الصناا  ا أو مقارنت  مع تو عاتهم . 

لتقييم بالطبع سوف ت يكون يا شكل ر ما مطمت . يعما سبيل الم ال ا تقرير ا داء يسااد حمم  هذا ا
ا سهم اما مقارن  ا هداف الفعمي  مع المخطط  وذلك لمساادتهم يا الحكم اما كفاءة مديرى الشرك  ا كما 

زب أن يرازعوا التقارير المالي  تشير أيضًا إلا مدى  درة المدير يا الر اب  اما التكاليف . يالمست مرين ي
 السنوي  لمشرك  ليتعريوا اما إتزاس اإليرادات والعائد اما السهم .

 :  Assessing the Management Qualityتقييم جودة األداء اإلدارى -2

ؤشرات إن تقييم زودة ا داء اإلدارى يعتبر من ا مور الصعب  ياسها من خ ل القوائم المالي   نها ت تقدم م
ان  درة اإلدارة يا اإلحتفاظ أو تحسين الربح أو تشغيل المنشأة بفاامي  يا المستقبل . ومن ناحي  أخرى ا 
يإن إدارة المنشأة دائما ما تتزنب أن تذكر يا التقارير السنوي  أى مشك ت أو اوائت إداري  أو وزود ضعف 

ا داء يمكن أن تسااد مزمواات المستخدمين يا  يا ا داء يا أحود النواحا داخل المنشأة ا ولكن تقارير
 تقييم زودة العممي  اإلداري  بمعنا  درة اإلدارة اما تحقيت البرنامج المستهدف .

 Estimating the Future Prospectsالتنبؤ بالمستقبل :  -3

. يم وً  ا تهتم لعل التنبؤ بمستقبل المنشأة هو اإلهتمام الرئيسا لمعظم ا طراف المعني  بنشاط الشرك 
مزمواات المستخدمين باإلتزاس المستقبما لممكاسب التا يمكن أن تحققها الشرك  ا وكذلك توزهات الشرك  
يا المستقبل بالنسب  لإلست مارات الرأسمالي  ا وكذلك إحتمال إستمراري  الشرك  لتكون مصدر زيد إلمداد 

ستمرارها   يا توظيف العاممين لديها وتحسين دخولهم .المزتمع بما يحتاز  من سمع أو خدماتا واه

ولكن يا االم تتسم يي  ا نشط  التزاري  بالتعقد وادم ال بات ت توزد آلي  معين  إلنتاج معمومات ان 
المستقبل . ومن  م يإن مزمواات المستخدمين المختمفين يمكن إمدادهم بمعمومات تمكنهم من تصور ا داء 

 بل وذلك من وزه  نظرهم الخاص  .المحتمول لمشرك  يا المستق

يمعظم المعمومات التا تقدم إلا حمم  ا سهم والمتعمق  با داء يمكنهم إستخدامها يا بناء تو عاتهم 
ان مستقبل الشرك  وذلك أخذًا يا اإلاتبار ا داء يا الماضا . كما أن  يمكنهم إستخدام هذس المعمومات 

  در من الكفاي  أو أن  يحتاج إلا إاادة نظر .لتقرير ما إذا كان أداء اإلدارة اما 
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 : Assessing Financial Strength and Stabilityتقييم إستقرارالشركة وقوتيا المالية  -4

إن مزمواات المستخدمين خاص  حمم  ا سهم والدائنين يهتمون أيضًا بتقييم  درة الشرك  يا التعامل مع أى 
تأ ير اما ربحيتها ومكاسبها يا المستقبل . يفا العادة يقوم المست مرين بشراء  متغيرات إ تصادي  لما لها من

أسهم ليحصموا منها اما توزيعات أو لإلستفادة من إرتفاع  يمتها السو ي  يا المستقبل . يقدرة المنشأة اما 
ت أرباح وتويير سيول  القيام بتوزيعات يا المستقبل أو تقييم  أسهمها يا السوت يرتبط اادة بقدرتها اما تحقي

نقدي  ا لذلك يإن العائد المستقبما لحمم  ا سهم يتم ل يا  درة الشرك  اما تحقيت أرباح يا المستقبل وبالتالا 
 يإن المست مرين يحتازون معمومات تمكنهم من التنبؤ با رباح يا المستقبل .

 

 : Assessing Solvency and Liquidityتقييم السيولة والربحية   -5

إن المعمومووات الخاصوو  بتقيوويم السوويول  والربحيوو  لمشوورك  موون المعمومووات الهاموو  بالنسووب  لممسووتخدمين  نهووا تووؤ ر 
اموا سوبيل الم وال امووا  ورارات الودائنين يووا المسوتقبل ييموا يتعمووت بمونح إئتموان لمشوورك  وبوأى شوروط يمكوونهم أن 

الحصووول امووا معمومووات تمكوونهم موون تقيوويم  وودرة  يتوسووعوا يووا تقووديم اإلئتمووان . كمووا أن المقرضووون يرغبووون يووا
الشرك  اما سداد يوائد الديون وأاباءها ا أما حممو  ا سوهم يهتمووا بتقيويم السويول  والربحيو  مون أزول تقيويم  ودرة 

 الشرك  اما القيام بتوزيعات ا رباح .

 عالقة التحميل المالي بالبيانات المختمفة

ن القووائم الماليو  التوي تعورض   اسي  التي يستند إليها يي اتخاذ القراراتا ونظوراً تعد البيانات المالي  الركيزة ا س
غوراض العامو  ا يإنهوا تصوبح ذات معنوي أكبور اذا موا هذس المعمومات يتم إادادها يقي صورة مزمم  ومطمق  لأل

سووتقراء وتفسووير إ مكانيوو إتووم تصوونيفها وترتبهووا بشووكل يكشووف اوون ا هميوو  النسووبي  بووين بنووود تمووك القوووائم بغوورض 
المعزي الذي يقف خمف هذس البنود ا وذلك لإلزاب  ان تساؤتت مستخدمي القوائم المالي  باخت ف يئاتهم حول 

داء المسووتقبمي لممشووروع الووذي تخصوو  تمووك القوووائم ا بمووا يكفوول مسوواادتهم يووي اتخوواذ القوورارات الرشوويدة مكونووات ا 
 ح  لذلك المشروع.االموارد المتالتي تؤدي إلي ضمان كفاءة تخصيص واستغ ل 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

  يعذل  درجح ثانيح -تحهيم ياني  ظيفح يحاسة ويراجع يانيانًسار انىظيفي نى
 

 

 

 االدارج انعايح نتخطيط انًسار انىظيفي –قطاع تنًيح انًىارد انثشريه تانشركح انقاتضح 

 26 
 

 : وسائل تحميل البيانات الماليةثامنا
 وهي تتمخص بشكل مباشر يي اآلتي :

 القياس المباشر. -

 ا دل  غير المباشرة. -

 التنبؤ. -

 المقارنات. -

هذا ويستطيع محمل القوائم المالي  أن يختار من بين ادد من الوسائل وا دوات تبعًا لمغرض من اممي  
 التحميل. 

 وتتخمص هذس ا دوات والوسائل ييما يمي :

 : أاداد القوائم المالي  المقارنComparative financial statements  

  : ا ر ام القياسي  واتتزاهات ونسبهاTrend series ,  index number & percentage 
method. 

  :  وائم التوزيعات )ا وزان( النسبي common – size finacial statement  

  :  النسب الماليRatio Analysis 

 م ل :

o   تخطيط النقديCash forecasts  

o حميل التغيرات يي المركز المالي تAnalysis of changes in financial positions  

حيث يحسب معدل لدوران مخزون المواد الخام اما حدة ومعدل آخر لدوران اإلنتاج غير التام ومعدل  الث 
 ون اإلنتاج التام والبضائع بغرض البيع .لمخز 

وبالم ل يقد يقوم المحمل المالي بعممي  دمج بين معدلي دوران المدينين والمخزون تستخراج ما يسما بفترة 
التحول أى المدة ال زم  لتحويل البضائع من و ت شرائها وتخزينها إلا و ت بيعها وتحصيل  يمتها . وتحتسب 

 ا يمي:هذس المدة ببساط  كم

 يترة التحول = يترة البيع + يترة التحصيل.

ومن المعدتت التي  د يقوم المحمل المالي باحتسابها أيضا معدتت التوزيع النسبي لعناصر ا صول المتداول  
بمعنا الوزن النسبي لكل انصر من هذس ا صول منسوبًاإلا مزموع ا صول المتداول  . و د يدرس التغيرات 

 زان النسبي  تاريخيًا أو يقارنها بالمشرواات المنايس  أو النسب المعياري  لمبضاا .يي هذس ا و 
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 رنات من أساليب التحميل الماليوعمل المقانتائج الاستخالص :  تاسعا
 أساليب التحميل المالي:

لدال  اميها ا يهو اما البيانات والمعمومات الواردة بالقوائم المالي  والمستندات ا يقوم التحميل المالي أساساً 
يا رأسبم اب  دراس  لمع  ات بين البنود وا ر ام التي تتضمنها القوائم المالي  . و د يكون التحميل المالي أيقيا أو 

وينطوي التحميل ا يقي اما دراس  سموك بند معين خ ل يترتين أو أك ر من الزمن ا كما  د ينطوي أيضًا 
ستخدامات ا  تزاس دراس  اإل موال بين تاريخين مختمفين واخيرا  د يتناول التحميل ا يقياما دراس  مصادر واه
 العام بين العناصر محل التحميل.

وتزدر اإلشارة إلي أن ا طراف المعني  بالمنشأة تهتم بالقوائم المالي  ويقا لرؤى خاص  تتعمت بكل طرف . 
ل المالي يستخدم هذس القوائم لتحسين أداء المنشأة يعمي حين يهتم المحاسب بكيفي  إاداد هذس القوائم يإنالمحم

وهكذا يإن كل طرف من ا طراف المختمف  ذات الع    بالمنشأة يمكن أن تستخدم نتائج التحميل المالي من 
 المنظور الذي يخصها.

تتضمنها  ومن ناحي  أخرى يهتم التحميل الرأسي بدراس  الع  ات الكمي  بين العناصر والبنود المختمف  التي
 القوائم المالي  يي تاريخ معين. ومن ناحي   ال   يمكن تقسيم التحميل المالي تبعا لألسموب المستخدم إلي:

 : أسموب التحميل بإستخدام القوائم المالية: (1)

 أسموب دراس  المقارن  لمقوائم المالي . -1

 أسموب تحميل حرك   ا موال  -2

 دي .أسموب التحميل باستخدام التديقات النق -3

 : أسموب التحميل بإستخدام النسب المالية. (2)

ولتبيان ا ساليب المختمف  لمتحميل المالي ا ينبغي تواير القوائم المالي  التي توضح المركز المالي لمشرك  
 لسنتين متتالتين(  المالي ائم  المركز )

 
 -أسموب التحميل باستخدام القوائم المالية::  (1)

سووموب يووتم   يووي التحميوول باسوتخدام القوووائم الماليوو  هووو الدراسوو  المقارنو  . وويقووا لهووذا ا أحود ا سوواليب الشووائع
ا و ائم  الدخل( بعد وضع اناصر هذس القوائم يوي صوورة معينو    ائم  المركز الماليتحميل القوائم المالي  )

 ي  والر ابي  .تخاذ القرارات التخطيطإتزود المحمل المالي بالك ير من البيانات التي تسهم يي 
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ر وام المدرزو  بوالقوائم يوي يتورات وأحد أهم الصور مقارن   ر ام والبنود التي تضومها القووائم الماليو  بونفس ا 
 كالتالي: ا و ائم  الدخل المقارن   ائم  المركز المالي  النسبي  لبنود يهمالمقارن  ا و ائم  ا 

 (    1رقم )   لجدو

 "مميون زني "        30/6/2009السالم المتحدة في  لشركة قائمة المركز المالى

           البيان
     اتصول ال ابت  )مبانا واتت(

         صايا المبانا 

         صايا اآلتت
          صايا  اتصول ال ابت  

     اتصول المتداول 
       نقدي 
         مدينين
         مخزون

          المتداول  ازمالا اتصول
     الخصوم المتداول 

       دائنون 
        اورات ديع
         مستحقات

         ازمالا الخصوم المتداول 
         رأس المال العامل
           ازمالا اتست مار
     اموال الممكي  
         مميون سهم( 51اسهم اادي )
         ارباح محتززة

         ازمالا اموال الممكي 
       مميون سهم( 4اسهم ممتازة)

         سندات طويم  اتزل 
           ازمالا تمويل اتست مار
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 (   2جدول رقم )  

 30/6/2009قائمة الدخل لشركة السالم المتحدة عن السنة المنتيية في 

 رقام بمميون جنيو عدا بيانات األسيم""األ 

 2119 2118 

 2851 3111 صافي المبيعات 

 2587 2716.2 استه ك(و تكمف  البضاا  المباا  )التكمف  

 263 283.8 ا رباح  بل الفائدة والضرائب )صايي ربح العمميات(

 61 88 يخصم : الفوائد

 213 195.8 الربح  بل الفوائد

 81 78.3 %(41يخصم الضرائب )

 122 117.5 صايي الربح القابل لمتوزيع

 4 4 يطرح : توزيعات ا سهم الممتازة

 118 113.5 صايي الربح المتاح  صحاب ا سهم العادي 

 53 57.5 توزيعات ا سهم العادي 

 65 56 ا رباح المحتززة

 

    2119  2118    بيانات ا سهم :         

 24  23    السعر السو ي لمسهم

 2.36  2.27     ربحي  السهم

 1.16  1.15     سهمتوزيعات ال

 16.8  17.92    القيم  الديتري  لمسهم
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 ووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 بالزني  = صايي الربح / ادد ا سهمربحي  السهم 

 مميون 113,5   

 زنيها 2,27=        ووووووووووووووووووووووو          ربحي  السهم =

 مميون 51   

 

  يم  التوزيعات / ادد ا سهمتوزيعات السهم الواحد = 

 مميون  57,5    

 زنيها 1,15=       ووووووووووووووووووووووووووو        

 مميون 51    

 ادد ا سهم× يم  ا سهم العادي   =القيم  الديتري  لمسهم 

 مميون 896=     51×            17.92ا سهم العادي  =            يم 

 

 

 (  3جدول )  

 ألرباح المحتجزة لشركة السالم المتحدةقائمة ا

 30/6/2009عن السنة المنتيية في 

 "مميون جنيو"                                                           

 711 31/6/2118رصيد ا رباح المحتززة يي 

 113,5 2119يضاف : صايي الربح خ ل اام 

 (57,5) تخصم : التوزيعات لحمم  ا سهم

 766 31/6/2119رصيد ا رباح المحتززة يي 
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 -: أسموب التحميل باستخدام القوائم المالية:( 1)

 الدراسة المقارنة لمقوائم المالية:  -1
 : المقارن المركز المالا (أ 

 ار المترتب  اما  يام الشرك  يي توضيح اآل المقارن المركز المالااداد ي يي إيتم ل الهدف ا ساس
 صولست ماري  والتمويمي  ا ا وذلك من خ ل رصد الزيادة أو النقص يي بنود ا مي  واإلبأنشطتها التشغي

 والخصوم وحقوت الممكي  . 

أو أك ر يي بداي  ونهاي  الفترة الزمني  محل التحميل   ائمتا مركز مالاويتم ذلك الرصد من خ ل مقارن  
 ن متتالتين .يي سنتي  ائمتا مركز مالا. واادة ما تتم المقارن  بين 

وتتيح هذس المقارن  معمومات تساهم يي التعرف اما درز  تطور الشرك  ا وكذلك يرص  دراس  اتزاس  
والتعرف اما اتزاس النسب المئوي  المحسوب   القائمتينالعناصر المختمف  لمميزاني  خ ل الفترة بين تاريح 

 لهذس العناصر يي تواريخ مختمف  ا 

خ ل الفترة المحاسبي  بعوامل اديدة لقائم  المركز المالا تحدث يي البنود المختمف  وتفسر التغيرات التي 
 أهمها :

 شراء وبيع أصول. -ب   ا رباح والخسائر. -أ

 زيادة حقوت الممكي  أو نقصها. -د زيادة اإللتزامات أو سدادها. -ج

 

لشرك  الس م   ائم  المركز المالا ( الذي يوضح بنود   4ويي ضوء البيانات الموضح  يي الزدول ر م )  
 لشرك  الس م كالتالي: المقارن المركز المالايتم إاداد  2119ا  2118يي نهاي  سنتي 
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 (    4جدول رقم )   

  "مميون جنيو     2009   30/6/2008المقارنة لشركة السالم قائمة المركز المالى 

 الزيادة أو           البيان
ةالنسب % ) النقص (  

         االصول الثابتة 
  .               صافى المبانى 
                صافى اآلالت

  .                صافى االصول الثابتة 
         االصول المتداولة

     -   -       نقدية
               مدينين
                  مخزون

                   اجمالى االصول المتداولة
         الخصوم المتداولة

              دائنون 
                اوراق دفع
                مستحقات

                 الخصوم المتداولة+ اجمالى
                  رأس المال العامل
  .                 اجمالى االستثمار

         اموال الممكية 
             مميون سيم( 50)اسيم عادية

                ارباح محتجزة
                اجمالى اموال الممكية

           مميون سيم( 4اسيم ممتازة)
  .               سندات طويمة االجل 

  .                 اجمالى تمويل االستثمار
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المقارن وما أسفرت ان  من توضيح التغيرات با ر ام المطمق    ائم  المركز المالا نتهاء من إاداد وبعد اإل
والنسب المئوي  ا يتعين اما المحمل المالي إستعراض كل البنود وتحديد ودراس  العناصر التي طرأت اميها 
تغيرات ا اما أن يتناول هذس التغيرات كل اما حدة ا ومع بعضها البعض يي حال  وزود ا    مباشرة بينها 

 تحديد وتقييم أسباب هذس التغيرات. ا مع

 
 -قائمة األىمية النسبية لبنود الميزانية : (ب 

بالنسب المئوي  ا حيث يتم من خ لها إحتساب كل  المقارن قائم  المركز المالا تسما هذس القائم  أيضا ب
ونسب  كل انصر من اناصر الخصوم وحقوت الممكي  إلي مزموع الخصوم  صولأصل إلي مزموع ا 

 صول% نظرا  ن مزموع كل من ا 111حقوت الممكي  ا ويطمت اما هذس القائم  أيضا بقائم  و 
 % .111ي  يشكل والخصوم وحقوت الممك

إذ أنها تظهر الوزن النسبي لكل بند المقارن  قائم  المركز المالا بهمي  خاص  بالمقارن  وتكتسب هذس القائم  أ
ي الشركات رى ا كما يكون من المفيد مقارن  هذس القائم  بنظيراتها يوتطورس من سن  إلا أخ القائم من بنود 

شرك   مركزمالاا ويمكن التأكد من ذلك من خ ل دراس   ائم  ا همي  النسبي  لبنود ا خرى ويي تاريخ معين
 -( ورصد بعض الم حظات:5الس م الموضح  بالزدول ر م )

 2119% اام 1.5إلي  2118% اام 4.8إنخفاض نسب  النقدي  إلي إزمالي ا صول من  (1
رصيد   نخفاض  ابمت  زيادة يي نسببيد أن هذا اإل % 18,8لي  18.9رصيد المدينين من  وانخفضا

 . 2119يي اام % 31.8إلي   2118% اام  24,9المخزون إذ ارتفعت من 

% 51ي إل 2118% اام 48,5إن نسب  ا صول المتداول  إلي إزمالي أصول الشركات ارتفعت من  (2
 51إلي  2118% اام  51,1يي الو ت الذي انخفضت يي  نسب  ا صول ال ابت  من  2119اام 

 . 2119% اام 
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 ( قائمة األىمية النسبية المقارنة  5جدول )   

 نسبة مئوية %             2009   30/6/2008لشركة السالم في 

 

 التغير  النسب %      النسب %      البيان

            ابت  اتصول ال
    .              صايا المبانا 
  . -  .              صايا اآلتت

  . -  .               اتصول ال ابت  )مبانا واتت(
           اتصول المتداول 

    -               نقدي 
    -   .                مدينين
      .                مخزون
  .   .                 لا اتصول المتداول ازما

                         ازمالا اتصول 
           الخصوم المتداول 

                 دائنون 
                    اورات ديع
  . -               مستحقات

  .   .                ازمالا لخصوم المتداول 
         اموال الممكي  

 
  . -  .              مميون سهم( 51اسهم اادي )

  . -  .                ارباح محتززة
  . -  .                ازمالا اموال الممكي 

    -             مميون سهم( 4اسهم ممتازة)
  .   .                سندات طويم  اتزل 

                       ازمالا حقوت الممكي  والخصوم
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( تفيد يي مزالي التحميل  5ومن الواضح أن  ائم   ا همي  النسبي  بالشكل المعين يي الزدول )   (ج 
ا يقي والتحميل الرأسي . إذ تمكن من إزراء التحميل المقارن ورأسيا ويمكن من خ ل التحميل ا يقي 

ا وتبعا لذلك يإن هذا النوع من التحميل  دراس  سموك كل بند من بنود القائم  اما حدا ابر الزمن
يتصف بالديناميكي  نظرًا  ن  يبين التغيرات ابر الزمن . يم ً  يمكن التوصل من خ ل إستقراء  ائم  
ا همي  النسبي  يي م النا السابت التوصل لنتيز  مؤداها إنخفاض  يم  النقدي  ووزنها النسبي يي اام 

من ناحي  أخرى ينطوي التحميل الرأسي لقائم  اما دراس  ا  ات و  2118بالمقارن  بعام  2119
كمي   ائم  بين اناصر القائم  يي تاريخ معين ا وتبعا لذلك يهو يتصف بالسكون وال بات  ن  ت 

أن نسب  المخزون يأخذ حسبان  انصر الزمن. يعندما نستبين من  ائم  ا همي  النسبي  لشرك  الس م 
نكون هنا إزاء تحميل رأسي يتصف بالسكون  2119% يي اام  31,8ل تبمغ نحو إلي إزمالي ا صو 

 .2118بالمقارن  بنظيرتها يي اام  2119 ن  لم يوضح التغيرات يي نسب  المخزون اام 
 -قائمة الدخل المقارنة : (د 

تحدث يي  تظهر  ائم  الدخل المقارن  نتائج امميات المنشأة يي يترات محاسبي  مختمف  والتغيرات التي
عد  ائم  الدخل بنود القائم  . ويمكن أن تظهر القائم  يي شكل أر ام مطمق  أو يي شكل نسب مئوي . وت

 اداد الميزاني  العمومي  المقارن .إسموب الذي سبت إستخدام  ييالمقارن  بنفس ا 

م  الدخل المقارن  اما واما ضوء البيانات الموضح  يي  ائم  الدخل لشرك  الس م المتحدة يمكن إاداد  ائ
( . ويمكن أيضا تحميل  ائم  الدخل المقارن  بنفس الكيفي  التي تم بها      6النحو الموضح يي الزدول )     

تحميل الميزاني  إما أيقيا أو رأسيا . حيث يبين التحميل ا يقي معدل التغير يي العوامل والعناصر التي تؤ ر يي 
مف  البضاا  المباا  ا واإله ك ا والضرائب وغيرها. ييما يمكن تحميل القائم  صايي الربح كالمبيعات ا وتك

. وتقوم  ائم    ائم  المركز المالارأسيا غير أن هذا يستمزم إاداد  ائم  نسبي  كقائم  ا همي  النسبي  لبنود 
 ر م  الدخل المقارن  بالنسب اما تحديد نسب  كل انصر إلي المبيعات كما هو موضح بالزدول

( . وتمكن القائم  النسبي  لمدخل من القيام بالتحميل الرأسي الذي يظهر توزيع إيرادات المبيعات بين   6)  
اناصر التكمف  التي تعمل اما تحقيت هذس المبيعات . ويقوم المحمل المالي بدراس  كل نسب  مئوي  لمتعرف 

   لمستوى المبيعات.اما معقولي  أو ادم معقولي  حزم بنود المصرويات بالنسب
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 (    6جدول رقم )  

 قائمة الدخل المقارنة لشركة السالم عن السنوات
 )مميون جنيو(                        2009   30/6/2008المنتيية في 

 

 

ويمكن لممحمل المالي أن يصل لمعديد من النتائج من وا ع الفحص والتحميل الرأسي لقائم  الدخل المقارن  يم   
% يي 2.9إلا   2118% اام 2.1يمكن أن يصل من تحميم  إلي نتيز  مفادها أن تزايد نسب  الفوائد من 

يي إنخفاض نسب  صايي  2118بالمقارن  بمبيعات  2119أسهم رغم تزايد  يم  مبيعات اام  2119م اا
 .2119% اام 3.9% إلا 4.3الربح القابل لمتوزيع من 

 أسموب التحميل بإستخدام التدفق النقدي . -2

يمكن تحويمها إن  ائم  التديت النقدي تفسر التغير يي النقدي  وغيرها من ا صول سريع  السيول  )التي 
لنقدي  بسرا  ويسر ودون أى خسارة( كأذون الخزان  والودائع واتورات المالي  القابم  لمتسويت. وتقوم  ائم  

يي رصيد النقدي  وا صول  التديت النقدي بهذا الدور من خ ل متابع  ا نشط  التي تؤ ر زيادة أو نقصاً 
  السائم  اتخرى .

 

 البيان
      النسبةالمئوية %     

النسبةالمئوية 
% 

 الزيادة أو النقص

                         صافى المبيعات

 
 تكلفة البضاعة المباعة

 ستهالك(اإلو )التكلفة
       5.09                 

 
 االرباح قبل الفائدة والضرائب

 )صافى ربح العمليات(
       .               

                  يخصم:الفوائد

 الربح قبل الضرائب
                  -    

    -                    %.0يخصم الضرائب 

    -  .                  صافى الربح القابل للتوزيع
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شرك  الس م المتحدة بإاداد  ائم  التديت النقدي الخاص  بها وذلك اما  وسوف نقوم بتطبيت ذلك اما
 التالا :النحو المبين بالزدول 

 "مميون جنيو"                  2009قائمة التدفق النقدي لشركة السالم عن عام   (   8جدول رقم )   

 اتنشط  التشغيمي  -1
  117,5 صايي الربح

  11 يضاف : اته ك
  31 زيادة يي الدائنينال

  11 الزيادة يي المستحقات 
   يخصم : إستخدامات النقدي 

  (61) الزيادة يي المدينين
  (211) الزيادة يي المخزون

 (92,5)  صايي التديت النقدي من اتنشط  التشغيمي 
   اتنشط  اتست ماري  -2

  (141) الزيادة يي ا صول ال ابت  )شراء أصول(
 (141)  ي التديقات النقدي  من اتنشط  اتست ماري صاي
   اتنشط  التمويمي  -3

  174 زيادة اإل تراض )سندات(
  (4) تسديدات أرباح لحمم  ا سهم الممتازة

  (57,5) توزيعات أرباح مسددة لحمم  ا سهم العادي 
  51 زيادة اورات الديع )ائتمان  صير اتزل(

 162,5   نشط  التمويمي صايي التديقات من ا
 صايي التديت النقدي خ ل الفترة 

 1/7/2119رصيد النقدي  يي 
 31/6/2119رصيد النقدي  وغيرها من ا صول السائم  يي 

  (71) 
81 
11 

 -م حظ  :

زل ويرى  صير ا  تم إاتبار أورات الديع ضمن اتنشط  التمويمي  بااتبارها أحد أنواع اإلئتمان 
تبط  بالمبيعات اتزم  التي تعد نشط  التشغيمي  بااتبارها مر أورات الديع ضمن ا اج التغيرات يي البعض ادم

 هم اتنشط  التشغيمي  لممنشأة.أحد أ
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 -تحميل  ائم  التديت النقدي :

مميون زني   257,5بالرغم من أن ا نشط  التشغيمي   د أيضت إلي تديقات نقدي  داخم   درها   -1
 31مميون زني  وزيادة يي الدائنين  درها  127,5تديقات العمميات و درها  )مم م  يي صايي

مميون زني ( إت أن صايي التديت النقدي من  11مميون زني  وزيادة يي المستحقات  درها 
مميون زني  ويفسر ذلك بأن التديقات النقدي   92.5 –ا نشط  التشغيمي  زاء سمبيًا إذ بمغت  يمت  

 61مميون زني  )مم م  يي زيادة المدينين بنحو  261والتي بمغت نحو  2119ام الخارز  خ ل ا
مميون زني  ( كانت أكبر من التديقات الداخم  من ا نشط   211مميون زني  والمخزون بنحو 

 مميون زني . 92.5التشغيمي  بنحو 

نتيز  لقيام الشرك  مميون زني   141ترتب اما ا نشط  اإلست ماري  تديقًا نقديًا خارزا  يمت   -2
 بشراء بعض ا صول خ ل العام.

 بعدة أنشط  تمويمي  أهمها. 2119 امت الشرك  خ ل اام  -3

الحصول اما إئتمان  صير ا زل متم ل يي زيادة رصيد أورات الديع ترتب امي  تديقا نقديا  (أ 
 مميون زني . 51داخً   درس 

صدارات زديدة من سنداتها ا مر حصمت الشرك  امىإ تراض طويل ا زل تم ل يي بيع إ (ب 
 مميون زني . 174الذى أدى إلا دخول تديت لمشرك  بمغت  يمت  

 61,5سداد توزيعات لكل من حمم  ا سهم الممتازة وحمم  ا سهم العادي  بمغت يي المزموع  (ج 
تديت  مميون زني  ا م مت تديقًا نقديًا خارزًا . وبذلك يكون  د ترتب اما ا نشط  التمويمي  صايي

 مميون زني . 162,5نقدي إيزابي  درس 

 سمبا ويي المزموع يإن  ترتب اما زميع أنشط  الشرك  التشغيمي  واإلست ماري  والتمويمي  صايي تديت نقدي 
إلي  1/7/2119مميون زني  يي  81الرصيد النقدي من  نقصمميون زني  ا اتمر الذي ترتب امي  71  درس
 .31/6/2119مميون زني  يي 11

 تضمنت  ائم  التديت النقدي لشرك  الس م بعض الزوانب السمبي  التي ت ير  مت اإلدارة أهمها: -4

 مميون زني .92.5ترتب اما ا نشط  التشغيمي  اززًا يي الرصيد النقدي  درس  (أ 

مميون  61,5مميون زني  لشراء أصول  ابت  كما  امت بسداد نحو  141 امت الشرك  بإنفات نحو 
يعات لحمم  ا سهم العادي  وحمم  ا سهم الممتازة . و د  امت بتغطي  هذس النفقات زني  كتوز 

مميون زني  والحصول  174مميون زني ( من خ ل بيع سندات  يمتها  224باإل تراض المك ف )نحو 
 مميون زني  )اورات ديع( . 51نحو اما تسهي ت إئتماني   صيرة ا زل ب
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و ع أن ت تستطيع الشرك  اإلستمرار بهذا ا سموب ا وتبعا لذلك يتعين وتاسيسًا اما ذلك يمن المت
اما إدارة الشرك  تعديل سياستها لتعمل اما تنشيط العمميات التشغيمي  مع تقميل اإلاتماد اما 

 التمويل بإستخدام القروض والسندات.

 -: التحميل بإستخدام النسب المالية : (2)

امالها ان الفترة ألمالي  كل من مركز الشرك  المالي يي لحظ  معين  ا ونتيز  لقوائم ااكما سمف الذكر تحدد 
دارة تهي  ا وتكتسب القوائم المالي  أهمي  خاص  بالنسب  لألنالمالي  الم طراف المعني  بالمنشأة بصف  اام  واه

ف والقوة يي المركز دارة بتحميل القوائم المالي  بهدف تحديد نقاط الضعالمشروع بصف  خاص  ا حيث تهتم اإل
دارة زراءات ال زم  لسد أوز  الضعف ا وذلك بزانب مساادة اإلتخاذ اإلإالمالي لممنشأة ومن  م العمل اما 

ستخدام هذس التو عات كنقط  بدء لمعممي  التخطيطي  التي تؤ ر اما التو ع بالظروف وا  حوال المستقبمي  واه
 اما مستقبل المنشأة.

سوواليب التووي تسووااد يووي تقوويم القوووائم الماليوو  ا حوود ا أل المووالي بإسووتخدام النسووب الماليوو  ويعتبوور أسووموب التحميوو
ستفادة من البيانات الك يورة الوواردة بوالقوائم الماليو  لممنشوأة بهودف الحصوول اموا المعموموات التوي اإللا إويهدف 

م يي صياغ   رارتهم ا ويستند تحميل دارة ا الم ك ا الدائنون( التي تساادهتهم ا طراف المعني  بالمشروع )اإل
النسووب الماليوو  امووا مزمواوو  موون الع  ووات المنطقيوو  بووين البنووود المختمفوو  لمقوووائم الماليوو . ويعبوور اوون الع  ووات 
المنطقي  بين البنوود المختمفو  لمقووائم الماليو  يوي شوكل نسوب مئويو  أو معودتت و ود تكوون هوذس الع  و  بوين بنوود 

  بااتبارهووا يووو ائموو  الوودخل . والنسووب  المال  ائموو  المركووز الموواليييمووا بينهووا ا أو بووين بنووود   وووائم المركووز المووالي
طووراف المعنيوو  بالمنشووأة بمعمومووات محووددة تسوواادهم ا  وو  بووين بنوودين أو أك وور موون بنووود القوووائم الماليوو  تووزود ا 

ها مون تحميول المعموموات بشوكل اما تفهم ظروف المنشأة بشكل أيضل بالمقارن  بالمعمومات التي يحصمون امي
 منفصل.

وتزوودر اإلشووارة إلووي أن الع  وو  التووي توزوودها النسووب  الماليوو   وود ت يكووون لهووا دتلوو  كاييوو  مووا لووم يووتم مقارنتهووا 
 بنسب أخرى  د تكون تاريخي  أو معياري  أو مما م  لشرك  أخرى اما النحو التالي :

سوونوات سووابق  ا والهوودف موون مقارنوو  النسووب  وود تكووون المقارنوو  بنسووب تاريخيوو  مما موو  خاصوو  ب -1
الماليوووو  بنظيراتهووووا التاريخيوووو  هووووو تحديوووود موووودى تطووووور أو توووودهور أداء الشوووورك  ا ويعوووورف هووووذا 

أو  time series comparisonا سووموب باسووموب المقارنوو  بإسووتخدام السمسووم  الزمنيوو  
 تحميل اتتزاس.

تنتمي لها الشرك  ا ويسااد هذا   د تكون المقارن  مع متوسطات نسب خاص  بالصناا  التي -2
 ا سموب يي معري  أداء الشرك  مقارن  بمستوي أداء الصناا .
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 وود تكووون المقارنوو  مووع نسووب الشووركات ا خووري المما موو  لهووا يووي الحزووم والنشوواط وتنتمووي لوونفس  -3
الصناا  ا بما يسااد يي التعرف اما مستوي أداء الشرك  بالمقارن  باداء الشركات المنايسو  
. غير أن نتائج هذس المقارنات يزب أن تؤخذ بقدر من الحوذر والحيطو  لوزوود إخت يوات بوين 
الشووركات يووي الحزووم ا وا سوواليب المحاسووبي  المتبعوو  ا وكميوو  المنووتج ا ومسووتوي التكاموول بووين 

نتاج والتسوويت والبيوع ا ودرزو  التنووع ا وغيرهوا مون العوامول ا خوري التوي  ود توؤدي أنشط  اإل
ود إخت يووات زوهريوو  يووي النسووب بووين الشووركات محوول المقارنوو  . وتأسيسووا امووا ذلووك إلووي وزوو

لووي نتوووائج إن يقفووز أيمكوون القووول ان التحميوول المووالي الفعووال بإسوووتخدام هووذا ا سووموب ت يزووب 
لوووي مسوووتوي اتزابوووات اووون إ ان النسوووب الماليووو  تعطوووي دتتت  ووود ت تر وووأنهائيووو . بااتبوووار 

 المشكم .

التوووي حوووددتها إدارة  management targetsالمعياريووو  أو المسوووتهدي  المقارنووو  بالنسوووب  -4
داء المشوووروع. وتعكوووس النسوووب المسوووتهدي  الزهوووود المبذولووو  مووون إدارة المنشوووأة لمر ابووو  اموووا ا 

 ستراتيزي  لإلدارة سوف يتم تحقيقها.هداف اإلوتوزيه  والتحقت من أن ا 

 تحميل السيولة في األجل القصير  .1

مل المالي العديد من النسب والمؤشرات لمحكم اما درز  السيول  يي ا زل القصير نورد منها ما يستخدم المح
 يمي :

 Current ratioنسبة التداول  (أ 

وهي النسب  لمسيول  يي ا زل القصير تعكس مقدرة المشروع اما الوياء بالتزامات   صيرة ا زل . وهي 
 لممشروع. نسب  متعارف اميها اند تحميل القوة المالي 

 نسب  التداول = 

  

ويمنحنا هذا المعدل مقياسا أوليًا )خام( لمسيول  يي ا زل القصير حيث ت تتمتع زميع ا صول المتداول  
بالقابمي  إلا التحول إلا نقدي  بنفس الدرز  من السهول  واليسر. يبعض حسابات العم ء م    د ت تكون 

 السمعي  د يتضمن كميات متقادم  ت يأمل المشروع حتا يي بيعها.  ابم  لمتحصيل .. كما ان المخزون

وهذا يعكس هذا المعدل درز  ا مان التي تسمح أو تشزع دائني المشروع وموردي  بمنح  اإلئتمان بعد 
 اإلحتياط طبعا تنخفاض  يم  المخزون أو ادم تحصيل ززء من حسابات العم ء.

وليس حكما اما من الزمن يإنها يي هذس الحال  تتضمن منهزًا لمتصفي   وبتطبيت هذس النسب  يي لحظ  معين 
ولتقييم نسب  التداول تقييمًا سميمًا  يتم التصنيف إلا متداوال وغير متداول طبقا لممعايير  إستمراري  المشروع

 التي تمقا  بوًت اامًا.

 صول المتداول ا 
 تزمات  صيرة اتزللاإل
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المال العامل وهو الفرت بين ا صول ولعل هناك مؤشر بنسب  التداول هو صايي ا صول المتداول  أو رأس 
 المتداول  واإللتزامات  صيرة ا زل وهو يم ل هامش ا مان بالنسب  لمدائنين الحاليين.

واند مقارن  شركتين من حيث مقدرة كل منهما اما الوياء بالتزاماتها  صيرة ا زل يإن نسب  التداول هي التي 
مل حيث تعد النسب  مقياسًا أزود لمقدرة اما السداد ا وذلك  نها يزب أن تستخدم وليس مقدار رأس المال العا

تم ل ا    وليست ير ًا مطمقًا. وباإلضاي  إلا ذلك يإن النسب  تم ل أساسًا مفيدًا لممقارن  ت يتوير يي الر م 
 المطمت لرأس المال العامل.

 

 Acid – test Ratioنسبة السيولة السريعة :  (ب 

 السيول  تدام نسب  التداول. نسب  أخرى لقياس درز 

ومن الموضواات الهام  التي تستخدم النسب المالي  اادة يي تحميمها موضوع السيول  واليسر المالي .. يهي 
وت شك تحظا باهتمام العديد من الفئات التي يهمها أمر المشروع كاإلدارة والمقرضين سواء  صيري ا زل أم 

ن العادي بمقدرة المشروع اما الوياء بالتزامات  يي ا زل القصير نزد أن يفي حين يهتم الدائا طويمي ا زل
الدائن طويل ا زل )حامل السند م  ( يهتم بمقدرة المشروع اما تحقيت اترباح التي ستستخدم يي سداد 
اي  الفوائد الدوري  بل والقرض نفس  اند حمول أزم . وكذلك يان تحميل نتائج أامال المشرواات يعد يي غ

ا همي  بالنسب  لمعديد من المحممين الداخميين والخارزين. حيث تؤ ر هذس النتائج من مباشرة اما  يم  
المشروع ودرز  سيولت  ويسرس المايمي. وتهتم يئات اديدة بهذس النتائج كإدارة المشروع وم ك  ومقرضي  وامال  

 وغيرهم .

 

 -تحميل المخزون: .2

لسمعي  درًا ت يستهان ب  يي ك ير من المشرواات بل  د يم ل أهم يم ل اإلست مار يي المخزون ا
است مارات المشرواات التزاري  ولذلك يان  تبد وأن يدار هذا المخزون بكفاءة ا ومن المعدتت التي 

 تحتسب لمحكم اما كفاءة الر اب  اما المخزون معدل الدروان الذي يحتسب كما يمي:

 تكمف  البضاا  المباا     

 --------------------عدل دوران المخزون =  م

 متوسط تكمف  المخزون    

 ويرتبط بهذا المعدل أيضا معدل آخر يسما متوسط يترة البيع وتحتسب كاآلتي:
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 ادد أيام السن × متوسط التكمف  المخزون     

 -----------------------------متوسط يترة البيع =      

 مف  البضاا  المباا تك                   

 

 ادد أيام السن     

  = ------------- 

 معدل دوران المخزون   

 هذا و د يعكس معدل دوران بطاء لممخزون بعض أو كل ا سباب التالي :

 بطاء النشاط )الركود(. -أ 

 زيادة اإلست مار يي المخزون ان الحدود المعقول . -ب 

 يي ا سعار أو تو عا لفترة رواج. زيادة المخزون يي نهاي  العام تحسبًا إلرتفاع -ج 

 تقيم غير سميم لممخزون ينتج ان  مغاتة يي القيم . -د 

 إحتواء المخزون اما كم غير  ميل متقادم ت يباع. -ه 

 

 : المعدالت الخاصة باألصول وتقييم المخاطر فى دورتيا عاشرا 
زمالي ا صول تقيس مدى استغ ل أو دوران ا صول بمعنا درز  استخدام أو  إن الع    بين المبيعات واه
استغ ل ا صول يي إنتاج المبيعات خ ل مدة معين  . ويعكس معدل دوران ا صول ياامي  إستغ ل أصول 

 المشروع.

 -وتحتسب معدل العائد اما إزمالي ا صول اما الوز  التالي:

 المبيعات ×  صايي ا رباح     

 -----------          ------------العائد اما إزمالي ا صول = 

 ازمالي ا صول   المبيعات             

وهذس المعادل  تم ل نسب  صايي الربح إلي المبيعات مضروب  يي معدل دوران ا صول . وبما أن المبيعات 
 -ق  يإن  يمكن احتساب العائد اما إزمالي ا صول كما يمي:تعد اام  مشتركًا يي المعادل  الساب
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 صايي ا رباح    

    =------------- 

 ازمالي ا صول    

ونكرر هنا أن صايي ا رباح الداخم  يي المعادل  السابق  هي صايي ا رباح بعد الفوائد والضرائب. هذا 
المشروع أن يحتسب هذا المعدل باستخدام صايي ويفضل البعض وخاص  يي حال  وزود يوائد ك يرة تحممها 

الربح  بل الفوائد والضرائب وذلك من أزل أغراض المقارن  : كما يفضل يريت  الث أن يحتسب هذا المعدل 
 اما أساس صايي الربح  بل الفوائد ولكن بعد الضرائب كما يمي :

              (                    معدل الضرائب -1رباح + الفوائد )صايي ا 

 ------------------------العائد اما ازمالي ا صول = ووو

 إزمالي ا صول     

 

معدل الضرائب( تم ل  يم  الفوائد بعد ا خذ يي الحسبان مقدار الضريب  التي تخفضها  -1وت شك أن القيم  )
 هذس الفوائد.

 د تحميل الربحي  ومعدل دوران ا صول. وتحميل معدل العائد اما إزمالي ا صول يي حقيق  ا مر يع

 وهذا التحميل سوف يوضح مواطن الضعف ومواطن القوة بالنسب  لممشروع.

 

يعمي سبيل الم ال نفترض أن هناك شركتين تنتميان إلي صناا  واحدة أنتزت البيانات الممخص  التالي  ان 
 . 31/6/2119العام المنتهي يي 

 

 شرك  الس م شرك  الحري  
 81,111,111 41,111,111 مبيعات )أ(ال

 411,111 4,111,111 صايي اترباح )ب(
 41,111,111 41,111,111 ازمالي ا صول )ج(

 %5 %11 )أ(÷ الربحي  )ب( 
 مرة 2 مرة 1 )ج(÷ معدل دوران ا صول )أ( 

 %11 %11 معدل العائد اما ازمالي ا صول
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ابق  والخاص  بالشركتين أن ك هما  د حقت اائدا منخفضًا لمغاي  ويتضح لنا بمزرد النظر إلي البيانات الس
 اما ازمالي ا صول ولكن مع اخت ف بين يي أوز  القصور وأوز  القوة.

% يعد متوسطا بالنسب  لهذس الصناا  يان شرك  الحري  تتمتع بهذا 11يمو ايترضنا أن معدل ربحي   درس 
 روش يقط مبيعات لكل  11وران لوزدنا أن شرك  الحري  تحصل اما المعدل. لكننا إذا نظرنا إلي معدل الد

 زني  مست مر يي ا صول.

وت شك أن اهتمام المحمل المالي بالنسب  لهذس الشرك  سوف ينصب اما اإلست مارات يي ا صول . لماذا 
يي ا صول.  ينخفض معدل دوران ا صول يي هذس الشرك  إلي هذا الحد ؟ هل هناك مغاتة يي اإلست مار

 هل هناك أصول ااطم ؟. أم أن ادل استغ ل أصول ت يصل إلي المعدل ات تصادي.

وحيث أن معدل الربحي  يي هذس الشرك  يم ل متوسط الصناا  يإن  من المفضل أن يكون التركيز اما تحسين 
حتفاظ بهذا المعدل معدل دوران ا صول بدًت من المحاول  لريع معدل الربحي  يوت متوسط الصناا . ياإل

سوف يكون مقيدًا زدًا لو  در لهذس الشرك  أن تحسن من المبيعات أو تخفض اإلست مارات يي ا صول أو 
 ك هما.

أما بالنسب  لشرك  الس م يالوضع مختمف تمامًا. يمعدل دوران ا صول يعد مرتفعًا بمقارنت  بمعدل الدوران 
% يعد منخفضًا لمغاي  بالنسب  لذلك  5معدل الربحي  هذس الشرك  وهو  مرة ( بينما 1شرك  الحري  )مرتان إلي 

%( وهنا سنزد أن المحمل المالي سيركز إهتمام  اما ربحي  هذس الشرك  11المعدل يي شرك  الحري  )
 المنخفض .

ي بد من تحديد أسباب اإلنخفاض يي الربحي  من أزل إتخاذ اإلزراءات المصحح . وت شكل أنأسباب 
خفاض الربحي  متعدد منها اما سبيل الم ال وزود خطوط انتاج أو منتزات غير مربح  ا ارتفاع ان

المصرويات البيعي  واتداري  والعامم  ا طرت انتاج غير سميم  ا معدات انتاج غير كفؤة ا طا   ااطم  ترتفع 
 معها التكاليف ال ابت  إلي غير ذلك من ا سباب.

 

 صول العاممة :نسب ربخ العمميات الى األ

Ratio of operating income to operating assets  

  بل ان ننا ش هذس النسب  تبد لنا من توضيح المقصود بربح العمميات وبا صول العامم .

والعمومي  .وأن  مقدار الربح  يقصد بربح العمميات مزمل الربح مطروحا من  المصرويات البيعي  واإلداري 
فوائد والضرائب وتوزيعات ا رباح بايتراض أن  ت توزد مصرويات أخرى وت مفردات غير اادي  المتاح لسداد ال

 لمكاسب أو خسائر.
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أما ا صول العامم  ييقصد بها ا صول المستخدم  يي امميات المشروع العادي  يي نهاي  العام. مع ا خذ يي 
ن المشكوك يي تحصيمها ا مخصص هبوط اإلاتبار أرصدة حسابات التقيم واإلسته ك )كمخصص الديو 

 أسعار المخزون ا مزمع اإلسته ك ... الخ ( وذلك بضرورة خصمها لموصول اما صايي ا صول العامم .

هذا ولو توير متوسط لهذس ا صول اما المدار الشهري أو الربع سنوي م ً  يإن  يزب أن يستخدم ا هذا 
ت مارات طويم  ا زل ي بد من استبعادها وادم إدرازها ضمن ويزب م حظ  أن  إذا كان لدى المشروع إس

 ا صول العامم   نها غير مستخدم  بطريق  مباشرة يي امميات المشروع العادي .

 

 ويحتسب هذا المعدل كما يمي :

 ربح العمميات                   

                                             وووووووووو     نسب  ربح العمميات إلي ا صول العامم  =

 ا صول العامم           

 

وتوضح هذس النسب  المقدرة الكسبي  لرأس المال المست مر يي أصول المشروع العامم  ييعكس بوضوح  درة 
 المشروع الكسبي  كما يعد مقياسًا لكفاءة امميات المشروع.

 - صول العامم  اددًا من ا سباب منها:هذا و د تعكس النسب  المنخفض  لربح العمميات الا ا

a. .إست مارات زائدة ان الحد يي ا صول بالنسب  إلي المبيعات 

b. .ادم كفاءة إدارة اإلنتاج أو الشراء أو التخزين 

c. .حزم غير م ئم من المبيعات بالنسب  إلي تكمف  الحصول اما هذا الحزم 

d. .ركود يي نشاط المشروع 

ذا ما كانت نسب  ربح العممي ات إلي ا صول العامم  مرتفع  يإن ذلك  د يعني أن أ ر العوامل السابق  اما واه
 المشروع منخفض لمغاي .
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 -مثال عمي تحميل البيانات بإستخدام النسب المالية :
 و تفسير مدلوتتها و المطموب ازراء التحميل بالنسب المالي  211 9ان سن   لديك البيانات التالي  لشرك 

 زني   5831:   متوسط المخزون امما بان  

  مرة            2.1معدل دوران المخزون                          :  معدتت الصناا  ها: 

 مرة            8.6معدل دوران ا صول ال ابت                                                    

  %            4.2اما اإلست مار                  معدل العائد                                   

  %          8.13معدل العائد اما حقوت الممكي                                                

  %             3حاي  صايا  الربح                                                               

  %        27.5حاي  مزمل الربح                                                                

  %           41نسب اإل تراض                                                                    

  2009عام   بيان 

  51000  المبيعات

  45000 تكمفة المبيعات 

  4000  صافي الربخ

  30000  األصول المتداولةمجموع 

  7000  مجموع األصول الثابتة

  37000  إجمالي األصول

  15720  مجموع التزامات المتداولة

  6280  طويمة األجل إجمالي االلتزامات

  22000  إجمالي االلتزامات

  00555  يجًىع حقىق انًساهًين
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                                        45111  

  مرة   7.7معدل دوران المخزون = ووووووووووووو =        

                                        5831           

يعنا ذلك ان معدل الدوران يا الشرك  يفوت م يم  اما متوسط الصناا  وهذا ت يعنا بالضرورة كفاءة االي    
زون مما يضيع اما الشرك  ارباح المبيعات اإلضايي  التا  ن  ممكن ان يعرض المنشأة لمخاطر نفاذ المخ

يمكن تحقيقها لو لم ينفذ المخزون و ليس معنا ذلك ان معدل الدوران المنخفض ايضل  ن  يعنا مخزون زائد 
 يؤدى إلحتمال التهرض لمخسارة كما ان ذلك يؤدى لوزود نقدي  معطم  . 

 

 

 

 

                                 365  

  47.4وووووووووووو =  = متوسط يترة البيع       

                                 7.7  

يقيس ادد ا يام التا تبقا يي  البضاا  بالمخازن  بل تحويمها لمبيعات وبشكل اام يقصر المدة مؤشر 
 ايزابا اما تحسن يا ادارة المخزون 

 

 
 

                                           51111 
 مرة            =        معدل دوران اتصول المتداول  = وووووووو           

                                           31111 

 زني  1.7يدل ذلك ان كل زني  مست مر يا ا صول المتداول  يسهم يا توليد مبيعات يدرها 

 صايا المبيعات                                           

 -------------------------معدل دوران اتصول المتداول  =  
 صايا اتصول المتداول                                              

 تكمف  البضاا  المباا                                               

  ووووو             معدل دوران المخزون =           
 متوسط المخزون                                                     

 

 ادد ايام السن                                

  وووووووووووو         =    متوسط يترة البيع 
 معدل دوران المخزون                               
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 صايا المبيعات                                            

 -----------------------    =معدل دوران اتصول ال ابت  
 صايا اتصول ال ابت                                                    

  

                             51111 
  مرة   7.2=      معدل دوران اتصول ال ابت  = ووووووو

                              7111   
د يرزع ذلك اما إلنخفاض الكفاءة يا معنا ذلك ان هذا المعدل يقل ان م يم  اما مستوى الصناا  و   

 استغ ل ا صول ال ابت  أو المغاتة ييها  .

 

                      Current Ratio معدل التداول

 ) وهو نسب  ا صول المتداول  إلا مزموع  اتلتزامات المتداول (           
 ا صول المتداول                                       

 ------------------------=   ل التداولمعد
 الخصوم المتداول                                    

                                  31111    

 مرة1.9=         ------------=   - التداولمعدل            

                                   15721  
 غطي  اصول المشروع المتداول  لخصوم  المتداول  ويعكس هذا المؤشر مدى ت

 ( 1:  2و المعيار المفضل لنسب  التداول ها ) 

 السريعة  معدل السيولة
 المخزون  -ا صول المتداول                                        

  ووووووووووووو                  السريع  =  معدل السيول 
 الخصوم المتداول                                       

 
 

 =السريع     معدل السيول 
                                               31111 -5831  

 %        1.8=        ووووووووووووو                                                 
                                                31111  

ويعكس هذا المؤشر مدى مقدرة المنشأة اما سداد إلتزاماتها  صيرة ا زل ا وذلك دون اإلضطرار إلي بيع أى 
 أصل من ا صول التي يصعب بيعها دون التعرض لخسارة. 
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 نسب قياس الربحية  

 نسب و مؤشرات تبين مدى ربحي  الشرك  ونمو ارباحها من اام الا اخر
 صايا الربح بعد الضريب                                      

   X 111------------------معدل العائد اما حقوت الممكي  =
 حقوت الممكي                                            

                                     
                                     4111 

 % X 111   =7.8--------- كي  =معدل العائد اما حقوت المم
                                    51111 

 وهو العائد اما ا موال المست مرة بواسط  الم ك 

 

                              Gross Profit Margin صايا الربح  حاي 
 الربح صايا                                    

 X111  ----------و =    الربح      صايا حاي   
 صايا المبيعات                                   

                                    4111 

 % X111   =7.8ووووووو     = الربح         صايا حاي  

                                 51111 
 . % .7  ربح هذا يعنا ان كل زني  من المبيعات  يتولد ان  نسب و  

 معدل العائد اما ا ست مار (1
 صايا الربح بعد الضريب                                 

                                    =  ----------------  X111 
 ازمالا اتصول                                  

 (  لمتاح القدرة اما توليد ا رباح من ا صول ايقيس  ) وهو    
 معدل العائد اما ا ست مار (2

                                  4111 

                                        = ------------X111 =11.8 % 

                                     37111 
  يم  اما مستوى الصناا دليل ان المنشأة  ادرة اما تحقيت معدل لمعائد اما اإلست مار يزيد اما م   
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 نسب قياس االقتراض 
                  Debt Ratio نسب  ات تراض -أ

 ) وهي نسب  مزموع اتلتزامات إلا مزموع ا صول ( .   

 هذس النسب  تبين  درة الشرك  اما الوياء بالتزاماتها  صيرة وطويم  ا زل. 
 ازمالا اإللتزامات                       
 X111 ------------- = اإل تراض ب  نس

 ازمالا ا صول                       
                         

                           22111 
 X111   =59.4%------------- = اإل تراض نسب   

                            37111 
   صعوبات يا الحصول اما  روض يا المستقبلالشرك   د تزاوزت متوسط الصناا  مما يزعمها تواز 
 

  نسب  ات تراض إلا حقوت الممكي (                      -ب
 ازمالا اإللتزامات                                      

 X111  ------------=اإل تراض الا حقوت الممكي   نسب  
 ي حقوت الممك                                        

 = اإل تراض الا حقوت الممكي   نسب  
                                               22111 

                                   --------------- X111         =43.14% 
                                             51111    
  ير  بدرز  كبيرةمما يعنا ان الشرك  تعتمد اما اموال الغ
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 : القدرة عمى استخالص مؤشراتحادى عشر
 تقييم العمالية:  -1

تحديد الو ت الضائع  إلاوالتا تهدف  نتاجاإل أ ساميمكن استخدام مؤشرات ادة لقياس درز  كفاءة العمال  يا 
 ي  العامل ونوايتها.إنتازو ياس 

 مؤشرات تحديد الوقت الضائع:

زود و تًا ضائعًا ومن  م محاول  ا تراح الحمول الم ئم  لع ج ما ينتج وتقيس هذس المؤشرات مدى و 
 المؤشرات المستخدم  يا هذا المزال: أهمان . ومن 

 وتحسب كاتتا::نسب  الو ت الضائع  -

 

 

 

 زر.ا ان  الو ت المديوع  زماليسباب غير اادي  بالنسب  إل لنسب  بمقدار الو ت الضائع نتيز وتقيس هذس ا

 سااات التشغيل الفعمي  نسب  -

 نتاجاإل إدارةوتحسب بقسم  سااات التشغيل الفعمي  اما سااات التشغيل المعياري ا وتهدف 
 ا تراب هذس النسب  من الواحد الصحيح حيث يدل ذلك اما نزاحها يا استغ ل و ت  إلا

لم تحسن  العمل بالكامل وكمما نقصت ان الواحد الصحيح كمما دل ذلك اما وزود و ت ضائع
 استغ ل . دارةاإل

 

 

 
 ية العمالة:إنتاجمؤشرات قياس  -2

 أزرسااات العمل التا حصل امي  إلانتزها أالفعمي  التا  نتاجي  العامل بنسب  كمي  اإلإنتازتقاس 
الزيد يقطا  نتاجاإل أساسن تحسب هذس النسب  اما ( . ويزب أزرانها ) سااات العمل مديوا  ا 

 نتاجسواء بالقيم  او بالكمي  وذلك بقسم  اإل أزر/ ي  الزني  إنتازدام مؤشرات يضا استخكما يمكن أ
المحسوبة زور الصنااي  المديوا  خ ل الفترة ويفضل اادة استخدام النسب )بالقيم /الكمي ( اما ا 

 سعار.الكمية تفاديًا لتقمبات األ أساسعمى 

 

 الو ت الضائع  سباب غير اادي      
                       =---------------------  ×111% 

 إزمالي الو ت المديوع ان  ا زر                        
 

 سااات التشغيل الفعمي                
                       =-----------------  ×111% 

 سااات التشغيل المعياري                           
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 تقييم اآلالت -3

اطال. ميل يترات ا م ل وتقستخدام ا تت اإلاستغ ل واستخدام اآل إلاف تهد نتاجاإل إدارةمما ت شك يي  ان 
 يا هذا المزال. دارةدارى مقياس مدى نزاح اإلالمؤشرات التا يستخدمها المرازع اإل أهمومن 
 الت ) مؤشر اوقات الصيانة واالصالح(نسبة المحافظة عمى اآل (أ 

 

 

 

 

و ات صيان  أا زادت النسب  كمما دل ذلك اما وزود تت وكممتوضح هذس النسب  او ات لتصميح اآلو 
 إلانها تعد مؤشر لمدى الحاز  أتت. كما و ه ك اآلأستخدام واص ح اك ر  د تكون نتيز  سوء اإل

 تت.استبدال اآل
 الت وتحسب :ية اآلإنتاجنسبة  (ب 

 

 

 

واحدة من المنتج النهائا  وحدة نتاجو ادد سااات الدوران ال زم  إلل  أي  اآلإنتازوتبين هذس النسب  
ن يم ل المقام سااات أتمامها و إتحت التشغيل طبقا لمستوى  نتاجن يشتمل البسط اما كمي  اإلأويرااا 

 تت.تشغيل مزموا  متزانس  من اآل
 الت( وتساوىعطال ) نسبة انتظام تشغيل اآلنسبة األ (ج 

 

 

 

 

 إلان تحمل أل المعياري  والتا يزب سااات العم إزماليوتوضح هذس النسب  السااات الضائع  من 
 سباب غير اادي .سباب اادي  و و ت ضائع  

 المشتريات والمخازن: إدارة -4

ص ح اآلتت     ادد سااات الصيان  واه
 %111×  ----------------------مؤشر الصيان      =    

 ادد سااات التشغيل الآلتت                            
 

 كمي  اإلنتاج الزيد         
 ----------------------إنتازي  الآلتت     =    

 ادد سااات التشغيل الفعمي  لآلتت                            
 

 ادد سااات ا اطال    
 %111×   -------------------نسب  ا اطال     = وو   

 ادد سااات التشغيل الفعمي                             
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المشترياتا ويا ظل شروط  إدارةمحددة مسئولي   أسعاريعتبر شراء المواد الخام وبكميات معين  وب
ذلك كم  يا خ ل يترة زمني  العميا لممنظم  و  دارةزراءات الشراء والتخزين الموضواي  بمعري  اإلواه 

خرى المرتبط  بعممي  يا تكاليف الشراء والمصرويات ا   تصاد ا ويندرج تحت هذس المسئولي  اإلمعين
 الشراء والتخزين.

 دارةى بعدة نسب مالي  لمحكم اما كفاءة هذس اإلدار المشتريات والمخازن يستعين المرازع اإل إدارةأداءولتقييم  
 وتحسب كاتتا: :التوريدنتظام فى مدى اإل 

 

 

 

وتقيس هذس النسب  مدى انتظام مصدر التوريد يا تنفيذ تعهدات . وي حظ ان هذس النسب   د تكون مضمم  يا 
المنظم  يعً ا ولكنها  إلاالمشتريات لمصادر التوريد المناسب ا يقد تصل الخامات  إدارةالحكم اما اختيار 

 الصنف م ً . إلاالمشتريات لحازتها  إدارةقبمها خرة ان المواد المتفت اميها وتمتأ

 ستعان  بالنسب  التالي  لمحكم اما مدى انتظام التوريد:ولذلك يمكن اإل

 

 

 

 تا:وتحسب كاآل    صناف الراكدةنسبة األ (أ 

 

 

 

 صناف الواردة.صناف الراكدة من ا وتقيس هذس النسب   يم  ا 
 تا:اآلوتحسب ك     متوسط فترة تخزين الخامات:  (ب 

 
 
 

 

 

 كمي  المشتريات التا تم توريدها     
 %111×   --------------------التوريد     = وو مدى اإلنتظام يا   

 كمي  المشتريات المتعا د اميها                                   
 

 يترة التوريد الفعمي          
 %111×  --------------------مدى انتظام التوريد     = وو   

 يترة التوريد المخطط                                   
 

  يم  ا صناف الراكدة بالمخازن           
 %111×  -------------------نسب  ا صناف الراكدة     =   

  يم  ا صناف الواردة                                     
 

 )ادد أيام السن ( 365             
 %111×  ------------------متوسط يترة التخزين     = وو   

 معدل دوران الصنف                                  
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: عالقة التحميل المالي بالتخطيط المالي عشر ثانى  

 

ن هنواك أت إاما الرغم من تداخل امميوات إتخواذ القورارات يوا كايو  ا نشوط  التوا تونهض بهوا إدارة المنظمو  ا 
التخطويط  ت وهموا وظيفتواإدراك الع  و  الكائنو  بينهمواا اه برازهما و إوظيفتين أساسيتين من وظائف اإلدارة ينبغا 

ن كو  مون أنشوط  التخطويط أذ إذ ت ينبغا النظور إلوا هواتين الووظيفتين كموا لوو كانوا مسوتقمين تمامواا إوالر اب ا 
ذ يعقوب التخطويط متابعو  ا داء إخرى وهكوذا. أحودهما وتنتهوا بوأنما تم  ن دورة متعا بو  مسوتمرة تبودأ بإوالر اب  

تخوواذ القوورارات التصوووحيحي   إذا اسووتمزم اتموورا ومرازعوو  الخطوو  التاليووو . ولووذا يووإن الخطوو  تووووير وتقيوويم النتووائج واه
 .هالمرازع  الخط  وتطوير  أساسا لتقييم ا داء الفعماا ونتائج تقييم ا داء توير أساساً 

 (.      3ر م )     ويمكن تم يل تمك الدورة من ا نشط  المتعا ب  لمتخطيط والر اب  يا الشكل المبسط 

ائل الر اب  هوو التحميول الموالي حيوث أن التحميول الموالي يوضوح النتوائج الحقيقيو  لكايو  النوواحي هذا ومن أهم وس
تخووواذ القووورارات  المختمفووو  داخووول المنشوووأة ا ا مووور الوووذى يمكووون القوووائمين بعمميووو  التخطووويط مووون تووودارك الموا وووف واه

التحميول الموالي يوي الحسوبان  التصحيحي  الخاص  بالخط  الحالي   م بعود ذلوك يوتم أخوذ موا أسوفر انو  مون نتوائج
 اند اإلاداد لمخط  القادم .

 (  3شكل ر م ) 
 إتخاذالقرارات عمميات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتخطيط

 )وضغ انًىازنح(

 انتنظيى

 قياس نتائج

 االداء انفؼهً

 يراجؼح نحرافاختىجذ إ

 انخطط

 جراءاخاتخار إ

 تصحيحيح

 يقارنح

 االداء انفؼهً

 تانخطح

 نحرافاخال تىجذ إ
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نحرافات عن الموازنةاإل : تحديد  رعش لثاث  

   ممكن .ئ صا كفاأ ل تكمف  ممكن  وبأتهدف الر اب  إلا التحقت من تحقيت ا هداف ب

 نحرايات ومسبباتها.ابق  الفعما مع المخطط والتعرف اما اإلداء ومطوالر اب  تعنا التقدم يا ا 

 والر اب   د تتم ان طريت:

 .مقارن  القوائم المالي  الفعمي  والقوائم التقديري  ان نفس المدة 

   مقارنوو  القوووائم الفعميوو  لممنشوواة والقوووائم الفعميوو  لممنشوواة ا خوورى المما موو ا يووا نوووع وحزووم النشوواطا إت انوو
 وحيد الظروف التا تخضع لها المنشات.من الصعب ت

  مقارن  القووائم الفعميو  لممنشواة بوين اودة يتورات متسواوي  يوا المودةا م ول مقارنو  نتوائج هوذا الشوهر ونتوائج
و نتووائج هووذا العووام بنتووائج العووام السووابتا و وود يكووون ذلووك بالنسووب  أالشووهر المما وول لوو  يووا العووام السووابتا 

و كل يرع مون الفوروع الموزوودة. أ سام المشروعا أبين  وائم كل  سم من لممنشاة ككل او تكون المقارن  
 خطاء الماضا لمحاضر وادم ا خذ يا الحسبان تغير الظروف.أنتقال إن ذلك يعنا أإت 

ن الر اب  بهذا ا سموب تفتقر إلا وزود المعايير العممي  السميم  التا تقاس اميها البيانات الفعمي ا يالر اب  أإت 
ن تووتم بمقارنوو  ا داء الفعمووا بمعووايير ا داء.  ووم تحميوول اإلنحرايووات والتعوورف امووا أسووبابها اقيوويم ا داء يزووب وت

تخاذ القرارات المصحح .  وتحديد المسئول ان حدو ها واه

 ويمكن تحقيت الر اب  وتقييم ا داء بشكل يعما وذلك من خ ل الخطوات الرئيسي  التالي :

المبيعات المترتب  اما وزوود إنحرايوات يوا أسوعار البيوع ويوا أحزوام المبيعوات  تحميل إنحرايات إيرادات -1
 وكذلك يا ا رباح.

نحرايوات اإلنتازيو  يوا إسوتخدام هوذس  -2 تحميل إنحرايات اناصر التكاليف والمتم م  يا خمط  المدخ ت واه
 المدخ ت.

معري  المصادر التا يمكون أن  ليها حيث يتم أوتإبيان كيفي  التصرف يا اإلنحرايات التا تم التوصل  -3
ضووايا لمعريووو  إزووراء يحووص إتووؤدى إلووا وزووود اإلنحرايوواتا  ووم كيفيوو  تحديوود اإلنحرايووات التووا تسووتمزم 

 دت إلا وزود هذس اإلنحرايات.أا سباب التا 
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توضيخ النتائج المرتبطة باإلنحرافات عن الموازنة   

 تحميل إنحرافات الربخ: -1

 الربخ الفعمىو               الربخ المخطط    بح يتم ل الفرت بين:إنحرايات الر                 

 ويرزع اإلنحراف إلا :

 إنحرايات المبيعات. -1

 إنحرايات التكاليف. -2
 ن صافى الربخ الفعمى يساوى:أحيث 

 لكل من المبيعات والتكاليف الي : اإلنحرايات ) يا صالح المشروع( اً مضاي الربح المخطط يا الموازن 

 .) يا غير صالح المشروع( لكل من المبيعات والتكاليف من : اإلنحرايات مخصوما  

 مثال:

 زني  16111زني  والربح الفعما  31111الربح المخطط يا الموازن  

نحراف  يم  المبيعات   زني   يا غير صالح المشروع. 5111واه

نحراف التكاليف   زني   يا غير صالح المشروع. 8911واه

 زني   يا غير صالح المشروع. 6611تشمل إنحرايات مواد 

 زني   يا غير صالح المشروع. 811إنحرايات امال  

 زني   يا غير صالح المشروع 1511إنحرايات تكاليف صنااي  غير مباشرة 
 الحل:

 زني  تحمل إلا:    13911- زني  =  31111 –زني   16111إنحراف الربح = 
نحوراف تكوواليف  5111إنحوراف مبيعووات  زنيوو  ومون  ووم يمووزم تحميول إنحرايووات المبيعووات والتعوورف  8911زنيوو  واه

 اما أسبابها وتحميل إنحرايات التكاليف والتعرف اما أسبابها.
 تحميل إنحرافات المبيعات: - أ

 يتم يصل إنحرايات الكمي  ان إنحرايات السعر لموصول إلا أسباب اإلنحراف.

 إنحراف  يم  المبيعات:

   المبيعات المخطط  يم –=  يم  المبيعات الفعمي  

 سعر مخطط(× ) كمي  مخطط   –سعر يعما( × = ) كمي  يعمي 
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 ويحمل إنحرايات  يم  المبيعات إلا :

 –نتيزوو  إخووت ف كميوو  المبيعووات الفعميوو  اوون الكميوو  المخططوو  )كميوو  مبيعووات يعمووا  : إنحووراف كميوو  -1
 كمي  مبيعات مخطط (

 سعر مخطط( -لسعر المخطط ) سعر يعمانتيز  إخت ف السعر الفعما ان ا : إنحراف سعر -2

 نتيز  إخت ف الكميات وا سعار الفعمي  ان المخطط .:  إنحراف مختمط -3

 * ويحدد إنحراف الكمية كاآلتى:

 كمي  مخطط ( –= سعر مخطط ) كمي  يعمي  

 * يحدد إنحراف السعر لممبيعات كاآلتا:

 سعر مخطط( –= كمي  مخطط  ) سعر يعما 

 مط يحدد كاآلتى:* اإلنحراف المخت

 التغيير يا السعر.× التغير يا الكمي 

 سعر مخطط( –سعر يعما ×) كمي  مخطط (  –= ) كمي  يعمي  

 ذا تواير لدينا البيانات التالي  ان المنتج )س(:إ   مثال:

 الفعمى المخطط البيان

 15111 21111 كمي  المبيعات بالوحدات

 5 4 سعر الوحدة بالزني 

 توضيح اإلنحراف القيما والكما والسعرى والمخطط لممبيعات.         المطموب:
 :الحيل

 إنحراف  يم  المبيعات 

  يم  المبيعات المخطط  -=  يم  المبيعات الفعمي 

 سعر مخطط(× ) كمي  مخطط   –سعر يعما( × = )كمي  يعمي  

( =15111 ×5 )–  (21111×4) 

 مشروع( يا غير صالح ال5111)  -=  81111 – 75111= 

 وهذا اإلنحراف يحمل إلا اإلنحرايات الفراي  المكون  ل  كما يما:
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 إنحراف كمية: -1

 كمي  مخطط ( –إنحراف كمي  المبيعات = سعر مخطط ) كمي  يعمي  

 =4 (15111 – 21111) 

 ج يا غير صالح المشروع 21111 -= 

 إنحراف سعر:-2

 مخطط(سعر  –إنحراف سعر البيع = كمي  مخطط  ) سعر يعما 

 =21111  (5-4) 

 ج يا غير صالح المشروع 21111= 
 إنحراف مختمط : -3

 التغير يا السعر× اإلنحراف المختمط = التغيير يا الكمي 

 سعر مخطط( –كمي  مخطط ( ) سعر يعما  –= )كمي  يعمي  

 ( =15111- 21111( )5-4)      =-5111×1 

 زني  يا غير صالح المشروع. 5111-= 

 صح  التحميل السابت: كد منأولمت

 ن إنحراف الكمي   + إنحراف السعر + اإلنحراف المختمط = إنحراف  يم  المبيعات.إي

 (51111-)+  (21111 -)+ 21111إنحراف  يم  المبيعات =         ن :أى أ

 ر صالح المشروعيزني  يا غ 5111-=                    

ن اإلنحوراف ظوول أت إرتفوواع السوعر إةا زيووادة كميو  المبيعوات يورغم دار ن تحواول اإلأويوا ضووء هوذا التحميوول يموزم 
 سالبا.

  : دارةلذلك تحاول اإل

 ا ني  لممنتج.تركيز الحمم  اإل 

  رتفوواع السووعر. ممووا يتطمووب إمحاولوو  معريوو  سووبب إنخفوواض كميوو  المبيعووات حيووث  وود يرزووع السووبب إلووا
 و هدايا معين  اما المبيعات.أو محاول  طرح زوائز أاادة النظر يا السياس  السعري  إ

  و سوء ارض أ د يكون السبب هو ادم زودة المنتج 

و الع زي . و د تصل إلا نفس النتيز  بإسوتخدام الحول أزراءات المصحح  تخاذ اإلإويا ضوء ا سباب يتم 
 تا:اآل
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نحوووراف سووعر يقوووط  نحوووراف ن اإلنحووراف المخوووتمط يكووون ضووومن إأى أتحميوول اإلنحوووراف إلووا إنحوووراف كميوو  واه
 السعر.

 كمي  مخطط( -إنحراف الكمي  = سعر مخطط )كمي  يعمي  -1

 =4  (15111- 21111 ) 

 ( يا غير صالح المشروع21111)  -= 

 سعر مخطط( –إنحراف السعر = كمي  يعمي  ) سعر يعما  -2

 =15111 (5-4) 

 يا غير صالح المشروع. 15111= 
 التحقق من التحميل :

 إنحراف كمي  + إنحراف سعر إنحراف  يم  المبيعات =

 =(- 21111  ) +15111  

 وها نفس النتيز  السابق                                     ج 5111 -= 

خووت ف معوودل الووربح ييهووا يوو ن اإلنحووراف يوضووح الفوورت يووا هووامش المبيعووات نتيزوو  إويووا حالوو  تعوودد المنتزووات واه
نحراف حزم  التغير يا المزج الفعما ان المخطط ويتم تحميم   اددى()إلا إنحراف مزج )تشكيل( واه

 تحميل إنحرافات عناصر التكاليف : - ب

 تحميل إنحرافات تكمفة المواد الخام:       

 تكمف  المواد التقديري  –إنحراف تكمف  المواد = تكمف  المواد الفعمي  

 ويتم تحميل هذس اإلنحرايات إلا :

كميوو  المووواد  –المووواد الفعميوو  المسووتخدم  يووا اتنتوواج إنحووراف كميوو  = معوودل السووعر المخطووط ) كميوو   -1
 المخطط إستخدامها يا اتنتاج(.

 السعر المخطط( –) السعر الفعما   إنحراف سعر = كمي  مخطط -2

 ويا حال  ادم حساب اإلنحراف المختمط تستخدم الكمي  الفعمي  )ليشمل اإلنحراف السعر واإلنحراف المختمط(

 التغير يا السعر× ا الكمي  إنحراف مختمط = التغير ي -3

 
 مثال :
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نحراف نحراف الكمي  واه  المختمط. نحرافاإلالسعر و  يا ضوء البيانات التالي  حدد إنحرايات التكمف  واه

 

 الفعمى المخطط البيان
  وحدة 111111 نتاجكمي  اإل

 المواد الخامكمي  
 وحدة من 15111
 المادة )ع(

 وحدة من 18111
 المادة )ع(

 زني  1.21 زني  لموحدة 1 رمعدل السع

 الحيل :

 (ع )إنحراف تكمف  المادة 

 تكمف  المواد المخطط . –= تكمف  المواد الفعمي  

 سعر مخطط(× ) كمي  مخطط   –سعر يعما ( × = )كمي  يعمي  

 ( =18111  ×1.21 )–  (15111×1) 

 =21611- 15111 

 ج  6611= 

 مي  مخطط (ك -إنحراف كمي  =  سعر مخطط ) كمي  يعمي 

 ( =18111 – 15111  × )1 

 ج  3111= 

 سعر مخطط( –كمي  مخطط  ) سعر يعما  =إنحراف سعر 

 =15111  (1.21 -1) 

 =3111  

 التغيير يا السعر× التغيير يا الكمي   إنحراف مختمط =

 ( =18111 – 15111  ) (1.21- 1) 

 ج  611=      1.21×ج  3111= 
 

 التحقق من النتيجة:
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 زني   3111كمي  =  إنحراف

 زني   3111إنحراف سعر = 

 زني   611إنحراف مختمط = 

6611  

 و يضم اإلنحراف المختمط إلا إنحراف السعر ويكون الحل كاتتا:أ

 كمي  مخطط ( –إنحراف كمي  = سعر مخطط )كمي  يعمي  

( =18111 – 15111 ) 

 =3111  

 سعر مخطط( –إنحراف سعر = كمي  يعمي  ) سعر يعما 

 =18111  (1.21-1) 

 =3611 
 التحقق من النتيجة:

 3111إنحراف كمي  = 

  3611إنحراف سعر = 

 =6611 

 وهو مساوى إلنحراف التكمف 
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: قرارات فحص اإلنحرافات عشر رابع  

 

المحوددة  نظر المديرين إلا وزود إخت يات اما المعوايير او الموازنوات اً توز  اإلنحرايات السابت منا شتها سابق
نوذار المبكور اون وزوود مشواكل إنحراف غاي  يا حد ذات  بل هوو وسويم  لإل دمقدما لألداء. وت يعتبر العمم بوزو 

)بدايووو  مووون وضوووع  داءوحتوووا تكتمووول صوووورة المووودخل المحاسوووبا يوووا تقيووويم ا  و يووورص ضوووائع . ولوووذلكأمحتممووو  
هووا بالمعووايير والموازنووات المحووددة مقوودما لتحديوود معووايير وموازنووات لووألداء  ووم حصوور نتووائج التنفيووذ الفعمووا ومقارنت

 اإلنحرايات  م تحميمها لمعري  أسبابها ( ننا ش يا هذا القسم ما يزب امم  بعد تحميل اإلنحرايات.

اون اإلنحرايوات يشوتمل اموا اودد كبيور ومتنووع مون اإلنحرايوات يمون يزود مون  يعندما يتسمم المدير المعين تقريراً 
بعووو  ومعريووو  أسوووباب كووول اإلنحرايوووات. ييتطموووب معريووو  أسوووباب اإلنحرايوووات إزوووراء يحوووص الو وووت والمزهوووود لمتا

ستفسار من الشخص المسوئول ك ر من اإلأحيان بسيطا ت يتطمب اضايا. و د يكون هذا الفحص يا بعض ا 
ذا ن يكون هأحيان أخرى أل  التا يعمل اميهااكما يمكن يا ان اإلنحرافا م ل سؤال العامل ان ما حدث لآل

نتاج بكامم  حتا يتم يحص  من خبراء متخصصين. وبالتالا ستكون يقاف خط اإلإالفحص معقد لمغاي  يتطمب 
 ضايا  سباب اإلنحرايات مكمف  وتحتاج إلا بذل الو ت والمزهود. اممي  الفحص اإل

التا تتطمب وبذلك يصبح السؤال هو: ما هو اإلنحراف الذى يزب يحص ؟ وكيف سيحدد المديرون اإلنحرايات 
ذا كوان اموا درايو  إت إزابو  الصوحيح  اموا هوذس اتسوئم  إزراءات تصحيح ؟ ولن يصل المدير المعوين إلوا اإل

ن تظهور اإلنحرايوات نتيزو  لمعديود بودرزات أن تؤدى الا وزوود اإلنحرايوات. يويمكن أكايي  با سباب التا يمكن 
و أتخواذ القورار الصوحيح بخصووص إزوراء إا يمكون مختمف  من التكواليف. ويزوب معريو  ويهوم هوذس ا سوباب حتو

  سباب اإلنحراف. ضايياً إادم إزراء يحص 

 مصادر اإلنحراف: -1

لوا إزوراء تصوحيحا إن تكون مسبب  لظهور اإلنحرايات. ويحتاج كل مصودر أتوزد ست  مصادر أساسي  يمكن 
 خاص ب ا وسيكون لكل إزراء تكمف  مختمف  ان اتخر هذس المصادر ها:

او م ا ييتم ل الهدف ا ساسا من إستخدام نظام التكواليف المعياريو  يوا اإل فاءة العممياتادم ك -3
نتوواج تسوومح اوون وزووود اوودم الكفوواءة يووا العمميووات. يعمووا سووبيل الم ووالا توضووع معووايير معينوو  لإل

ن تظهووور ألف طبيعوووا. وبالتوووالا يمكووون تبوزوووود اوووادم طبيعا.وو وووت ضوووائع طبيعووواا ووحووودات تووو
المعووايير بسووبب تزوواوز امميووات التشووغيل الفعميوو  لمحوودود المسووموح بهووا لمعووادم إنحرايووات اوون هووذس 

سووبب  وتً أن نعوورف أصوو ح هووذا المصوودر لإلنحووراف إوالو ووت الضووائع والوحوودات التالفوو  ويتطمووب 
 ادم الكفاءة يا ا داء  م نحاول معالز  السبب والتخمص من  بقدر اتمكان. 
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و غيوور م ئموو  يقوود يووؤدى يحووص أءة العمميووات سووواء كانووت م ئموو  وي حووظ هنووا ضوورورة يحووص إنحرايووات كفووا
و أو مووواد خووام منخفضوو  الزوووودةا أكتشوواف تسوواهل يوووا المعووايير الموضوووا ا إمصووادر اإلنحووراف الم ئووم إلووا 

نو  مون هتموام باإلنحرايوات الم ئمو  أيضوا  ذن يزوب اإلإو ما شواب  ذلوك. أهمال لمصيان ا إو أ ل مهارة أامال  
سوأ من اإلنحرايات غير الم ئم . يعما سبيل الم الا  ود يوؤدى توويير تكواليف أن يترتب اميها اوا ب أالممكن 

 ل إلا أسعار رخيص  وزودة أنتاج بكامم  ييما بعدا كما  د يؤدى شراء المواد بن إلا تعطل خط اإلالصيان  اآل
لا تضييع الك ير من و ت العماإ  ل.سراف يا كميات المواد المستخدم  واه

: تستهمك اممي  وضع المعايير الك ير من الو ت والتكمف  وخصوصا موع تطوور وتعقود  معايير غير مناسب  -2
ن أنتازي  يا الو ت الحاضرا باتضاي  إلا سرا  التطوور يوا التقنيو  المتواح لإلنتواج. لوذلك يمكون العمميات اإل

ابقا متقادموو  وغيوور مناسووب . كمووا يمكوون ان تووؤدى هووذس التطووورات السووريع  إلووا ان تصووبح المعووايير الموضوووا  سوو
تكون المعايير متشددة تاطاء الحايز لمعمال اما بذل مزهوود اكبور لتحقيوت المعيوار. مون ناحيو  أخورىا يمكون 
ان يكون هناك خطأ يا المعيار يزعم  سهل التحقيت يم  ا اهمال ا ر التعمويم انود وضوع معوايير الوزمن الو زم 

يار يمكن تحقيق  بسهول  ويؤدى إلا ظهور إنحرايات م ئم  مضمم . كل هذس الحواتت لإلنتاج  د يؤدى إلا مع
تتطمب ااادة النظر يا المعايير الموضوا  من يترة إلا أخرى حتا تكوون مناسوب يوا ظول الظوروف المحيطو  

 وبالتالا القضاء اما مصدر من مصادر ظهور اإلنحرايات.

ختمف المقادير التا تم تسزيمها لألداء الفعما ان المقادير الفعمي  لهذا :  د ت خطأ يا  ياس النتائج الفعمي  -3
ا داء. يقد يكون هناك خطأ يا حصر ادد وحدات المخزون اخر الفترة مما يؤدى إلوا خطوأ يوا  يواس التكمفو  

ة او الكمي . كما يكون هناك أخطاء يا التصنيف المحاسبا م ل تسزيل اتزوور غيور المباشورة اموا انهوا مباشور 
العكوووس . ويحووودث الخطوووأ يوووا القيووواس أيضوووا انووودما يوزووود خطوووأ يوووا التوزيووو  المحاسوووبا م ووول معاممووو  مصوووروف 
راسومالا اموا انو  مصوروف ايوورادى او العكوس ويتطموب اصو ح م ول هووذس ا خطواء ضورورة العنايو  بالمسووتندات 

اي  إلوا تنشويط المرازعو  الداخميو  اتصمي  وبالدورة المستندي  التا يتم من خ لهوا حصور النتوائج الفعميو . باتضو
 المستمرة لمعمميات المالي .

:  د ت تتفت أهداف المدير المسئول ان مركز مسئولي  معين مع أهداف مراكوز أخورى او تعارض ا هداف -4
ا هوووداف العامووو  لمشووورك  ككووول. يمووو  ا تووورى اتدارة العميوووا يوووا احووود الشوووركات اتحتفووواظ بوووادنا حووود ممكووون مووون 

ظورًا لضويت المسواح  المخصصوو  لمتخوزين ولتوويير تكمفو  التخوزين. ولكوون مودير المشوتريات يرغوب يووا المخوزون ن
الشووراء بكميووات كبيوورة لتحقيووت سووعر يعمووا ا وول موون السووعر المعيووارى. يوواذا  ووام موودير المشووتريات بالشووراء بكميووات 

ا تكمف  التخزين يفوت  يمو  كبيرة لتحقيت إنحراف م ئم يا سعر البيعا سيترتب اما ذلك إنحراف غير م ئم ي
اإلنحراف الم ئم يا سعر البيوع. وتشوك ان اصو ح هوذا المصودر لإلنحرايوات يتطموب تعميموات مشوددة بواتلتزام 
الحريووا بالسياسوو  العاموو  حتووا ولووو تعارضووت مووع أهووداف ات سوواما باتضوواي  إلووا وضووع حوودود معينوو  لتفووويض 

 رة العميا لمموايق  امي .السمط  ومازاد ان ذلك يزب الرزوع إلا اتدا
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يقوووم التخطوويط امووا التنبووؤ بمووا يتو ووع ان يكووون اميوو  المسووتقبل موون حيووث التكوواليفا  أخطوواء يووا التنبووؤ: -4
واسعار البيعا والطمب اما المنتج..الخ. وبطيع  الحوال سويكون هنواك إخوت ف بوين القويم الفعميو  والقويم 

يوول موون ا ووار هووذا المصوودر لإلنحووراف ضوورورة ااتموواد المتنبووأ بهووا يطمووت اميوو  خطووأ التنبووؤ. ويتطمووب التقم
امميووو  التنبوووؤ اموووا بيانوووات د يقووو  مووون مصوووادر مو ووووت بهوووا باتضووواي  إلوووا ااوووادة النظووور يوووا النمووووذج 

 المستخدم يا التنبؤ من و ت تخر .

وت : يضووع نظوام التكوواليف المعيوار يوا صووورة ر وم محودد. ونووادرا موا تتفووتقمبوات اشووائي  يووا كفواءة العمميوات -6
النتيز  الفعمي  تماما مع هذا الر م اما الرغم من كفاءة العمميات يم  ا اذا كان الوزمن المعيوارى إلنتواج الوحودة 

) سواا  1:  51ساا  يا المتوسط: بمعنا ان  اذا كان الزمن الفعما يتراوح م   بوين  2ساا  ا يهذا يعنا  2
ان المعيار الموضوع وانموا  ت( ي  يعتبر ذلك إنحراياً )سااتين واشر د ائ 2: 11واحدة وخمسون د يق ( وبين 

هو يرزع إلا طبيع  البشر والظروف المحيط  باإلنتاج. ولذلك يطموت اموا م ول هوذا النووع مون اإلنحرايوات اسوم 
إنحرايات اشوائي  وت تستمزم اى إزوراءات تصوحيحي  تن اى محاولو  تصو حها تسوتمزم تغييور المنوتج او نظوام 

 ل بما يسبب تكاليف كبيرة تفوت اى منايع مترتب  اما اص ح هذا المصدر لإلنحرايات.اإلنتاج كك

يتضوح مموا سوبت انو  يمكون تصوونيف اإلنحرايوات التوا تظهور يوا تقريوور ا داء إلوا إنحرايوات ترزوع إلوا التقمبووات 
نحرايووات ترزووع إلووا أسووبا ب غيوور اشوووائي  العشوووائي  يووا ا داء ويووا امميوو  اإلنتوواج وت يمكوون الووتخمص منهووا واه

ويمكوون الووتخمص منهووا بالقيووام بوواإلزراء التصووحيحا المناسووب. وبالتووالا ت تتطمووب اإلنحرايووات العشوووائي  امميوو  
يحووص ومتابعووو  تنهووا متاصوووم  يووا المنوووتج نفسوو  او امميووو  اإلنتوواج وت يمكووون الووتخمص منهوووا ات بووالتخمص مووون 

 المنتج نفس  او اممي  اإلنتاج. 

ترزوووع إلوووا أسوووباب غيووور اشووووائي  يمنهوووا موووا هوووو زووووهرى او هوووام يسوووتمزم امميووو  يحوووص اموووا اإلنحرايوووات التوووا 
والمرازع . ولذلك اادة ما يتم اتخواذ القورار بخصووص الفحوص او اودم الفحوص اموا مورحمتين: يوتم يوا اتولوا 

د موا اذا تحديد ما اذا كان اإلنحراف يرزع إلا أسباب اشوائي  او أسباب غير اشوائي ا  م يوتم يوا ال انيو  تحديو
كووان اإلنحووراف الووذى يرزووع إلووا أسووباب غيوور اشوووائي يعتبوور إنحووراف هووام وزوهرىاوبالتووالا يزووب الفحووصا او 

( التسمسل المنطقا لخطوات   4  إنحراف غير هام او غير زوهرىا وبالتالا ت يتم الفحص ويتضمن الشكل )
 اتخاذ القرار الخاص بفحص او ادم يحص اإلنحراف. 

 

 ن التفصيلش  لممعايير المستخدم  يا هذا القرار بقميل موييما يما منا 
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  Decision To Investigateقرار الفحص  -2

هووذس . و اوودم يحووص اإلنحوورافأتخوواذ القوورار الخوواص بفحووص إتوزوود    وو  معووايير يمكوون إسووتخدامها يووا 
 المعايير ها :

 معيار حكما يعتمد اما حزم اإلنحراف -

 حصائي .اما الدتل  اإل معيار حكما يعتمد -

 معيار حكما يعتمد اما التكمف  المتو ع . -

و اودم يحوص أن الخبرة المكتسب  والحكم الشخصا يمعبان دورًا أساسيا يوا القورار الخواص بفحوص أ واضح زداً 
ا خر تظهر يي  إستخدام موهب  المدير ونظرت  ال ا بو  وحكمو  الشخصوا يوآ اإلنحراف. وتعتبر هذس الحال  م اتً 

 و ادم الفحص اإلنحرايات.أتخاذ  رار معقد ومكمف م ل القرار الخاص بفحص إ

 اإلنحراف

 سثاب غير عشىائيحأ سثاب عشىائيحأ

 نحرافعذو فحص اإل حرافنفحص اإل

 تعارض فى

 هذافاأل

خطاء فى أ

 انتنثؤ

 يعايير غير

 يناسثح

 خطاء فىأ

 اننتائج انفعهيح

 عذو كفاءج

 انتشغيم

هاو 

 ال نعى وجىهري
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 حجم اإلنحراف: -3

يتم ويقا لهذا المعيار تحديد مبمغ معين من الزنيهات أو نسوب  معينو  مون التكمفو  المعياريو  كحود ا صوا 
و نسوبت  أاإلنحوراف ذا زادت  يمو  إموا أتاتبار اإلنحراف يرزوع إلوا أسوباب اشووائي  وت يزوب يحصو . 

 صوووا ييعتبووور اإلنحوووراف هوووام وزووووهرى ويرزوووع إلوووا أسوووباب غيووور أو النسوووب  المحوووددة كحووود أاووون القيمووو  
اشوووائي  تسووتداا يحووص اإلنحووراف لمعريوو  هووذس ا سووباب. يعمووا سووبيل الم ووال يمكوون بنوواء امووا الحكووم 

لعشوووائا او تحديوود  صووا لإلنحووراف اأزنيوو ا موو  ا كحوود  311الشخصووا والخبوورة السووابق  تحديوود مبمووغ 
 صا يعتبر بعدس اإلنحراف غير اشوائا ويزب يحص .ويمكن أ% من التكمف  المعياري  كحد 21نسب  

نووو  يفضووول يوووا الممارسووو  العمميووو  إسوووتخدام أت إو النسوووب  بمفردهووواا أإسوووتخدام القيمووو  المطمقووو  بمفردهوووا 
زنيوو   111التكمفوو  المعياريوو  المقياسووين معووا لتزنووب الفحووص غيوور المزوودى لإلنحووراف. يموو   اذا كانووت 

زنيوو  ت يعتبوور مبمووغ كبيوور يسووتداا يحووص اإلنحووراف. لووذلك اووادة مووا  21وكووان اإلنحووراف غيوور م ئووم 
ى إنحراف يزيود اون مبموغ معوين او نسوب  معينو  ايهموا اك ور. يمو   يوتم يحوص أتفضل الشركات يحص 

الحالوو  تزوورى مقارنوو  بووين مبمووغ يهمووا اك وور. يوا هووذس أ% 21زنيوو  او  311اى إنحوراف تزيوود  يمتوو  اوون 
% مون 21زني  اكبر من ما يعادل  311ذا كان مبمغ إ% من التكمف  المعياري . ي21زني  وبين  311

% 21زنيو  أ ول مون موا يعوادل  311زنيو  هوو المقيواسا اموا إذا كوان مبموغ  311التكمف  يسيكون مبمغ 
 يترض الحاتت اتتي :% ها المقياس. ولتوضيح هذس النقط  ا21من التكمف  يستكون 

 311زنيوو  أي أ وول موون  211% موون التكمفوو  =21زنيوو :  151زنيوو  واإلنحووراف  1111التكمفوو  المعياريوو   -1
زني  ي  يزرى يحص  311زني  أي أ ل من  151زني  ستكون المقياس وحيث ان اإلنحراف  311زني  اذن 
 لإلنحراف.

ا  311زنيوو  أي أ وول موون  111% موون التكمفوو = 21نيوو :ز 211زنيوو  واإلنحووراف  511التكمفوو  المعياريوو   -2
زني  ي  يزرى يحص  311زني  أي أ ل من  211زني  ستكون ها المقياس. وحيث ان اإلنحراف  311اذن 

 اإلنحراف.

 311زني  أي اكبر من  411% من التكمف  = 21زني ا  351زني  واإلنحراف  2111التكمف المعياري   -3
ي  يزرى يحص  411زني  أي أ ل من  311ون ها المقياس. وحيث ان اإلنحراف زني  ستك 411زني  اذن 
 اإلنحراف.

 % من التكمف 21زني :  351إلنحراف زني  وا 511التكمف  المعياري   -4

 زني  ها المقياس. 311زني . اذن  311زني  أي أ ل من  111= 

 اء الفحص.زني  اذن يزب إزر  311زني  أي اك ر من  351وحيث ان اإلنحراف 
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انعكاس متابعة اإلنحرافات عمى عممية التخطيط المالىعشر :  خامس  
 الداللة االحصائية: -1

ن اإلنحرايووات التووا يووتم تحديوودها بإسووتخدام بيانووات نظووام محاسووب  التكوواليف تقوويس  يموو  اإلخووت ف بووين أتحووظ 
ت تحودد طبيعو  هوذا اإلنحوراف مون حيوث كونو  البيانات الفعمي  ان البيانات المعياري  أو بيانات الموازنو  ولكنهوا 

يرزع إلا التقمبات العشوائي  أو يرزع إلا اوامل غير اشووائي  يمكون تصوحيحها. و ود سوبت اتشوارة إلوا أهميو  
الفصوول بووين اإلنحرايووات العشوووائي  وبووين اإلنحرايووات غيوور العشوووائي  انوود اتخوواذ القوورار بفحووص أو اوودم يحووص 

 اإلنحراف.

 عممي  الفصل بإستخدام المدخل اتحصائا المطبت بنزاح كبير يا الر اب  اما زودة اإلنتاج.ويمكن القيام ب 

ويقوم المدخل اتحصائا اما تحديد  يم  المعيار المعين مع السماح بالتغير يا  يم  هذا المعيار داخول مودى 
المودخل اتحصوائا يوا ر ابو  ( الفكرة ا ساسي  التا يقوم اميهوا   5   حد ااما وحد ادنا ا ويتضمن الشكل )

الزودة. وكما هو واضح من الشكل ان  يتم تزميع مشواهدات العينوات  وم رصود هوذس المشواهدات اموا الخريطو . 
وتعتبر المشاهدات التا تقع داخل المدى مقبول  وت تستداا أي يحص اضايا. اما المشاهدات التا تقع خارج 

يحوووص اضوووايا. تحوووظ ان هوووذا المووودخل يفيووود يوووا اتشوووارة إلوووا  المووودى يتعتبووور غيووور مقبولووو  وتحتووواج إلوووا إزوووراء
 المشاكل المحتمم  يقط ولكن  ت يشير إلا اإلزراء الذى يزب اتخاذس لع ج هذس المشاكل.

 (   5شكل ر م )  
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 نقطة التعادل وتقييم تحميل سادس عشر:
  ن  محققا لألرباح أو الخسائر وحزم هذا يوعد مستوى نشاط المؤسس  انصرا هاما اندما ترغب يي تحديد كو

الووربح أو تمووك الخسووارة . يووي تحميمنووا لمووربح اإلزمووالي تبووين لنووا وزووود ك يوور موون اناصوور النفقووات غيوور المباشوورة   
هي  ابت  بغض النظر ان مستوى النشواط م ول اإليزوار ا وهنواك نفقوات شوب   ابتو  م ول اتنفوات اموا إصو ح 

الي أت تكون متأ رة بحزم ودوران رأس المال . ويوي الزانوب اآلخور هنواك نفقوات  المعدات والتزديدات ا وتميل
تتووأ ر مباشوورة وتسووتزيب لمسووتوى هووذا الوودوران وحزووم النشوواط ) حزووم المخرزووات أو النوواتج ( م وول المووواد ا وليوو  

 المستخدم  يي التصنيع .

   ا يوو  نوودرك  141111راد الكمووي هووو زنيهووا ا لكوون اإليوو 151111يووإذا بمغووت النفقووات ال ابتوو  وشووب  ال ابتوو
 خسارة هذس الحال  إت بالو وف اما حزم نفقات  المتغيرة . 

 ال ابتوو  والمتغيوورة  بوول أن   موون الواضووح أن المشووروع يزووب أن يكسووب إيوورادا كاييووا لموازهوو  نفقاتوو  ال ابتوو  وشووب
اإليورادات التوي اميو  تحقيقهوا  يتمكن من تحقيت أي ربح . ولذلك من ا همي  بمكان أن يعمم مدير المشروع أي

لتحقت هذا الغرض ا يإذا كانت إيرادات النشاط أ ل من النفقوات ال ابتو  وشوب  ال ابتو  والنفقوات المتغيورة الكميو  ا 
 تتحقت أيضًا خسائر ا لكن إذا زاد اإليراد الكمي مستويات كل النفقات ا تتحقت أرباح .

 تزنوووب الخسوووائر ويحقوووت ا ربووواح؟ أن يحووودد النقطووو  )ذلوووك إذن موووا الوووذي يكوووون اموووا المووودير معريتووو  حتوووا ي
اإليراد الكمي = التكواليف ال ابتو  يكون المستوى( التي يزب أن يتو ف اندها النشاط )نقط  اإلغ ت( = حينما 

 يقط .

وأن يحوودد النقطوو  )ذلووك المسووتوى( التووي يتو ووف انوودها النشوواط اوون تحموول الخسووائر ا وبعوودها يبوودأ اإليووراد يووي در 
 رباح .ا 

 السؤال إذن عند أي نقطة ال يحقق النشاط أية خسائر وال أية أرباح ؟

 إنيا نقطة التعادل الشييرة .  

ونقط  التعادل هي تم يل بياني لمع  و  بوين معودل الودوران والنفقوات وا ربواح والخسوائر )إن وزودت(  
التحديووود الفووووري لموووربح التقريبوووي أو  المؤسسووو . وموووع هوووذا التم يووول البيووواني يمكووون  نشوووطانووود مسوووتويات مختمفووو   

الخسووائر التووي تميوول إلووا أن تتحقووت انوود مسووتوى محوودد موون مسووتويات النشوواط . وخريطوو  تحميوول التعووادل تظهوور 
النفقووات المتغيوورة يووي شووكل خووط يهووو ينطمووت موون نقطوو  الصووفر ويميوول ويووت مسووتوى سووعر بيووع وحوودة النوواتج الووذي 

 يفترض  بات  بين وحدات المبيعات. 

ط  التي اندها يتقاطع كل من :  ) أ ( خط دخل المبيعات  و )ب( خط تزميع النفقات ال ابت  وشب  ال ابت  والنق
والمتغيرة . هي نقط  التعادل حيث يتعوادل انودها زممو  اإليوراد موع زممو  النفقوات وتكوون ا ربواح و/أو الخسوائر 

لنشوواط الخسووائر كمووا هووو موضووح يووي الشووكل معادلوو  لمصووفر . بعوود هووذس النقطوو  سووتحقت ا ربوواح و بمهووا يتحموول ا
 التالي .
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  21111                   النفقات ال ابت 

 اإليزار 

 أتعاب المحاسبين 

 يوائد مستحق  

 يوائد بنكي  مديوا  

 أ ساط التأمين 

 أتعاب مؤزرة 

 مصرويات المكتب

 إه كات ا صول 

5811 

2711 

611 

1111 

1511 

1511 

1111 

6111 

 

 

 زنيها  21111 

 

 

 

 زمم  النفقات ال ابت          

 زنيها  38111=         

 النفقات شب  ال ابت 

 امال  غير مباشرة

 إص حات وتزديدات 

ا ن  دااي  واه

 بريد وتميفون

 متنواات 

 معاشات 

 رح ت وتسمي  

 

5111 

1511 

3111 

1511 

1511 

4111 

1511 

 

 

 

 

 زنيها  18111 

 النفقات المتغيرة 

 مباشرة امال 

 مواد خام مباشرة 

 كهرباء 

 تكاليف تسيير مركبات 

 مديواات لمقاوتت 

 يراي  ) لممقاولين ( 

 

61111 

211111 

1111 

11111 

 

2111 

 

 

 

 

 زنيها 283111 
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  :امينا أن نتذكر التغيرات التالي  التي تستحضر بدورها تغيير يي ا رباح تشمل 

o ج .أي زيادة أو نقص يي سعر بيع وحدة النات 

o .  أي زيادة أو نقص يي النفقات ال ابت  وشب  ال ابت 

o . أي زيادة أو نقص يي النفقات المتغيرة لكل وحدة ناتج 

o . أي زيووووووووووووووووووووووووووووووووووادة أو نقووووووووووووووووووووووووووووووووووص يووووووووووووووووووووووووووووووووووي حزووووووووووووووووووووووووووووووووووم النوووووووووووووووووووووووووووووووووواتج أو المبيعووووووووووووووووووووووووووووووووووات

 اإليرادات والنفقات           
 

               341 
               321 
 311      أرباح 28911     
               281 

 261    خط اإليراد الكمي خط النفقات الكمي  
           
 ص      نقط  التعادل 

 حزم اإليراد الكايي لتغطي  مزمل التكاليف
241 
221 

               211 
               181 
               161 
مستوى إيراد كمي أ ل        

من مستوى مزمل 
 التكاليف 
 

 تكاليف متغيرة 

    141 
 121   هو        
           111 
           81 
 61  س        ك 
 41     زنيها 283111       

 21         زنيها 38111التكاليف ال ابت  = 
   م      ت       
42
1 

39
1 

36
1 

33
1 

31
1 

27
1 

24
1 

21
1 

18
1 

15
1 

12
1 

91 61 31   

 

ينطقح 

 خسائر 
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 وحدات الناتج 

  أمام تمك التي تعد اما الحاسب اآللي ا تستطيع يقط ارض آ ار تغير  دوياً يخرائط التعادل التي تعد
انصر واحد من العناصر ا ربع  السابق . وغالبا ما نطرت اما هذا ا  ر  . يعما سبيل الم ال ا تغير سعر 

كب لمتغيرات يي اناصر اديدة يزب أن بيع الوحدة بالزيادة  د يديع الي خفض الكميات المباا  ا وا  ر المر 
 تؤخذ يي اتاتبار بدت من مراااة تغير واحد بشكل منعزل . 

  مو ك وموديري المشورواات ينصوحون بشودة دراسو  البرنوامج ا كواديمي رييوع المسوتوى المسوما المحاسوب  يوي
 ل  .  االم ا امال واإلدارة ا حيث التفاصيل الكامم  والذي يمكن أن يرسل لك اند طمبك

 

 * من الرسم البياني ت حظ اآلتي : 

       زمم  النفقات = التكاليف ال ابت  + شب  ال ابت  + التكاليف المتغيرة

 زنيها  321111=  283111+  38111= 

  لو أنتج المشروع الكمي  )م( يقط يتكون اإليرادات الكمي  هي المستوى )س( بينما النفقات الكمي  هي )هو( ا
ناك خسائر بالمستوى )هو س( و ن المشروع اند )س( يحقت إيرادا يقط معادت لمنفقات ال ابت  أي تكون ه

وشب  ال ابت  ا يتكون الخسائر هي النفقات المتغيرة التي يتحممها النشاط ان تويير الكمي  )م( . ولذلك تكون 
 )س( هي نقط  إغ  ا النشاط واإلنسحاب من السوت .

  نا ص كمما زاد حزم الناتج يوت المستوى )م( حيث يوتمكن اإليوراد مون تغطيو  النفقوات تتز  الخسائر الي الت
 المتغيرة رويدًا رويدًا .

  نعبر ان النفقات ال ابت  وشوب  ال ابتو  بخوط مسوتقيم مووازي لممحوور ا يقوي ا م ول الخوط )ك(  نهوا ت تورتبط
 معدل سريع زدا كمما زادت الوحدات المنتز .باإلنتاج ا ويتز  نصيب الوحدة من هذس النفقات إلا التنا ص ب

  مسووتوى النوواتج )ت( هووو الووذي يتحقووت معوو  إيوورادا كاييووا بالكوواد لتغطيوو  النفقووات الكميوو  وهووو الووذي تتحوودد انوودس
 نقط  التعادل )ص( حيث يكون اإليراد الكمي = النفقات الكمي  .

 . اإلنتاج بعد المستوى )ت( يحقت أرباحًا صايي  لمنشاط 

نا ابرنا ان اتزاس النفقات الكمي  بخط مستقيم وزاء ذلك يقط لغرض التبسيط ا لكن الوا ع أاقد من تحظ أن
ذلك ا يالوا ع أن ا رباح تبمغ مستواها الم الي اند مستوى محدد من الناتج ا وأي إنتاج بعد هذا اإلنتاج 

ما من اإليرادات ا وتتحقت نقط  تعادل الم الي يستنفذ الويورات اإل تصادي  ا ويحمل النشاط بأاباء ونفقات أا
 زديدة اند نطات إنتاج أكبر .. وهكذا .
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 قدير حجم المبيعات بتحميل التعادلت

يمكن استخدام تحميل التعادل يي تقدير مستوى المبيعات الذى يغطي التكاليف الكمي  إلي زانب حد أدني 
 -من الربح وذلك بعد تعديل معادل  نقط  التعادل كالتالي:

 ك س = ث + م + ر

 حيث ر = الحد ا دني من الربح المطموب تحقيق .

 م ( –ك = ) ث + ر ( / )س  أذن 

 ن أبافتراض  بالتطبيق

 زني   3زني             و تكمف  متغيرة لموحدة  3111التكمف  ال ابتت  

    زنيها 15111صايي الربح المستهدف زني                و  6سعر بيع الوحدة 
   

 )حزم المبيعات المطموب لتحقيت الربح المستهدف( = ك

31111    +15111 

 وحدة 15111=      ----------------

6  -  3 
 تقييى أسهىب تحهيم انتؼادل                            

 -إلي زانب ما تقدم يي ريع يعالي  الخطط المالي  يي      مزاتت محددة هي : 

يدة يي تحديد نتاج سمع زدإييها اتخاذ  رارات بتحوال التي يتم يسااد تحميل التعادل يي ا -1
 رباح.أحزم المبيعات الذي يتعين تحقيق  حتا يمكن تحقيت 

يفيد تحميل التعادل يي مزال دراس  تأ ير أى توسعات مخطط  يي مستويات التشغيل ا حيث  -2
إلي زانب تأ يرها اما يرة التكاليف ال ابت  والم  يرات اما كل من أيكون لهذس التوسعات ت

 حزم المبيعات.

إذا كانت هذس  ست ماري خصوصاً نفات اإل تراحات اإلإيات تقييم يسااد تحميل التعادل يي امم -3
  التشغيل ومن  م تؤدى نتاج تؤدي إلي تزايد ما أتمإساليب أمكاني  تطبيت إالمقترحات تتعمت ب

 غيرة وخاص  تكمف  العمال .زيادة التكاليف ال ابت  بهدف تخفيض التكمف  المت اإل
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داة لمتخطيط لعل أسموب تحميل التعادل كأمي  اااديدة تحد من ي الفوائد السابق  إت أن  م  نقاطوبالرغم من 
 ها:أهم

صل يي شكل خط مستقيم بما يعني أن زميع يراد الكمي ينطمت من نقط  ا يتراض  أن منحني اإلإ -1
نتاج ومستوي المبيعات وينطوي ايتراض  بات ن حزم اإلالوحدات تباع بنفس السعر بغض النظر ا

خفض ييها مستوي المبيعات يتعمد الشركات عي  ا ذلك أن  م  حاتت اديدة ينعر اما ادم وا سال
إزاء ذلك إلي تخفيض سعر البيع بهدف تنشيط المبيعات. ويحدث العكس يي حال  تزايد الطمب اما 

 إلي ريع السعر لترشيد الطمب الزائد ان طا اتها.السمع  بشكل مك ف  د يديع المشرواات 

يفترض تحميل التعادل  بات متوسط التكمف  المتغيرة )تكمف  الوحدة المتغيرة( اند زميع مستويات  -2
نتاج ط    ا إذ أن  اند مستويات اإلإاما  يتراض  د ت يكون صحيحاً التشغيل غير أن هذا اإل

رتفاع تكمف  الشراء اند هذس اه نتازي  العمال و إنخفاض موحدة نتيز  إلالصغيرة  د ترتفع التكمف  المتغيرة ل
كبر من العمال  أاداد أنتاج المرتفع   د يحتاج المشروع إلي المستويات . كما أن  اند مستويات اإل

رتفاع تكمف  الوحدة المتوسط  إإلىمر الذى يؤدي ال ابت  ا  صولكبر من المعدات غيرها من ا أوحزم 
 المستويات. اند هذس

يراد الكمي  د ت يتراض خطي  كل من منحنا التكمف  الكمي  ومنحنا اإلإاما ذلك يمكن القول أن  وتأسيساً 
 بتحميل التعادل غير الخطي. إلي تناول ما يسمامر الذى يديعنا يتست مع الوا ع الفعما. ا 

 تحميل التعادل غير الخطي:
 يتراض ادل بصورت  الخطي  يتمحوران حول إيوزها لتحميل التع نتقادين أساسينكما سمف الذكر يإن  م  إ

. غير أن تحميل  نتاجمن ناحي  ا وخطي  الع    بين التكاليف واإل نتاجم اإلخطي  الع    بين اإليرادات وحز
 -يتراضات التالي :التعادل غير الخطي يت يي هذس العيوب حيث يقوم اما اإل

 

تت متزايدة نتيز  لتزايد متوسط التكمف  المتغيرة لموحدة اند وصول حزم تزداد التكاليف الكمي  بمعد -1
 زور اإلضايي .ي  العمال وزيادة تكمف  ا إنتازها انخفاض أهمسباب اديدة لمستويات معين    نتاجاإل

ومن  م حزم المبيعات إلي  نتاجات الكمي  بمعدتت متنا ص  بعد وصول حزم اإليرادتزداد اإل -2
 نخفاض مرون  الطمب اما المنتزات . ين  نتيز  إلمستويات مع

 ( .1ط  التعادل كالمبين يي الشكل )   يتراضات اما شكل خريوتنعكس هذس اإل -3

 ( خريط  التعادل غير الخطي 1شكل ر م )  

 

 

 ارتاح

 خسائر و

 ينحنً

 االيراد

 انكهي

 ينحني انتكانيف انكهيح
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 -من الشكل السابت يتضح اآلتي :

 والمبيعات اما المحور اتيقي . نتاجلرأسي بينما حزم اإلات والتكاليف اما المحور ايرادتم ل اإل -1

رباح ا وتحقت المنطق  ا ولا لمخسائر يي ظل مستويات منخفض  ق  لألطد منطقتان لمخسارة ومنيوز -2
من  من المبيعات ا يي حين تتحقت منطق  الخسائر ال اني  يي ظل مستويات مرتفع  زداً  زداً 

 المبيعات.

الكمي ا توزد نقطتان تعادل هي النقط  )هو( والنقط   يرادالتكمف  الكمي  واإل نظرا لعدم خطي  منحنيي -3
 )م(.

كمف  الحدي  أو تكمف  الوحدة اإلضايي  من المنتج ا يي س ميل منحنا التكاليف الكمي  ما يعرف بالتيقي -4
لكمي  يتساوي ميل منحنا التكمف  ا الحدي يرادالكمي ما يسمي باإل يرادحين يقيس ميل منحنا اإل

 )ك(. نتاجالحدي( ا ويتحقت ذلك اند حزم اإل يرادالكما )اإل يراد)التكمف  الحدي ( مع ميل منحنا اإل

ا وتبعا  2و ك 1ك نتاجممكن  لمشرك  بين حزمي اإل أرباحالذى يحقت أ صا  نتاجيتحقت حزم اإل -5
ن حزم المبيعات ي  والبيعي  إذا اشارت التو عات أنتازلذلك يزب أن ترازع المنشأة خططها اإل

 هذس الحال  يي مناطت تحقيت خسائرحيث تعمل الشرك  يي  2أو يزيد ان ك 1المتو ع يقل ان ك

امال هذا تواير البيانات التي تسااد اما إ ها ادمأهمالتعادل غير الخطي صعوبات اديدة  أسموبويكتنف 
سعار البيع لعم ء لمتغيرات يي أدى استزاب  احصول اما بيانات بشأن ميي ال ا إذ توزد صعوبات سموبا 

ط تكمف  الوحدة يي ظل مستويات سا كما تتوازد صعوبات ممائم  يي تويير بيانات بشأن معدل الزيادة يي متو 
 المختمف  . نتاجاإل

 -تحميل التعادل النقدي :
ته ك سبت  كاإلا اما ذلك توزد تكاليف  ايعتمد تحميل التعادل بصف  اام  اما المبادىء المحاسبي  ا وترتيب

ن   ت يترتب اميها أى تديقات نقدي  تؤخذ يي الحسبان اند احتساب حزم و يم  مبيعات التعادل. ونظراً 
ا واإلدارة ا والدائنين ا نشأ ما يسمي بتحميل التعادل  طراف اديدة معني  بالمنشأة كالم كألنقدي  تهم التديقات ا

االيراداخ 

 تكانيفان

انتكهفح 

 انثاتتح
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دل بعد استبعاد كاي  العناصر غير النقدي  . ويمكن تطبيت بيانات النقدي الذي يعمل اما تحديد نققط  التعا
 زنيها لتوضيح كيفي  تطبيت تحميل التعادل النقدي: 311سته ك تعادل لم ال السابت بايتراض أن  يم  اإلا

 التكاليف غير النقدي  –إزمالي التكاليف ال ابت      

 --------------------------     حزم مبيعات التعادل النقدي = 

 التكمف  المتغيرة لموحدة –سعر بيع الوحدة     

 وحدة 9111( = 6-3( / )3111-311= ) 

وحدة( يتضح أن حزم مبيعات التعادل  11111وبالمقارن  بحزم مبيعات التعادل اما ا ساس المحاسبي )
لتعادل النقدي مقارن  نقط  ا ( 2وحدة . ويوضح الشكل ر م )  111النقدي يقل ان نظيرس المحاسبي بنحو 

 بنقط  التعادل المحاسبي .

 مقارن  نقط  التعادل بنقط  التعادل النقدي (   2)  شكل ر م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمبيعات اند نقط  التعادل النقدي غير مربح ا حيث تعمل المنشأة يي منطق   نتاجأن مستوى اإل -1
وحدة يحقت  9111عادل النقدي ( حيث أن حزم الت2الخسائر وذلك اما النحو الموضح بالشكل )

 خسائر لممنشأة.

ت اآلزم  تأخذ شكل ستحقات المحاسبا  م  بنود كالمبيعاحيان ونتيز  لتطبيت مبدأ اإليا بعض ا  -2
وأورات القبض دون أن تؤ ر يا النقدي  ا غير انها بعد ذلك تتحول لنقدي  مع  يام  زيادة يا المدينين

ى ت يستطيع تحميل التعادل النقدى أو يوضح  ومن شأن ذلك أن المدينين بالسداد ا وهو ا مر الذ
 يقمل من الفائدة المستمدة من  يا هذس ا حوال.

 الرفع التشغيميعشر : سابع

 انتكانيف انثاتتح اننقذيح

 انقيًح تانجنيه

61111 

54111 

 انًثيعاخ

 عذد انىحذاخ 01111 9111

 االستهالك

 انتكانيف انثاتتح

 تكانيف كهيح نقذيح

 تكانيف كهيح
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. أوضحنا يا الززء السابت التأ ير الذى تباشرس التكاليف ال ابت  اما كل من حزم و يم  مبيعات التعادل   
 خرى اما حالها ا يزيد حزم التعادل ومن  م  يم  التعادل مع زيادة التكاليف و د بينا أن  مع بقاء العوامل ا

 حول مفهوم الريع التشغيمي . ال ابت  ا ويرتبط ذلك بوزود ما يسما بالريع التشغيما ويطرح ذلك بدورس تساؤتً 

نسب   إرتفاعببصف  اام  يمكن القول أن الشرك  لديها مستوى مرتفع من الريع التشغيما إذا كانت تتصف 
  Leverستخدام رايع  إيي امم الفيزياء  Leverageالتكمف  الكمي . وتعني كمم  الريع  إلاالتكاليف ال ابت  

 لريع زسم  قيل بقدر صغير من القوة.

مصطمح الريع التشغيمي أن  بايتراض بقاء العوامل ا خرى اما حالها أن  يي  إلاويشير امم اإلدارة المالي  
 إرتفاعتغير كبير يي الدخل التشغيمي. ي إلاالتكاليف ال ابت  يإن تغير نسبي يي المبيعات يؤدي  إرتفاعظل 

تغير كبير يي الدخل التشغيمي وا رباح.  إلادرز  الريع التشغيمي تعني أن تغير محدود يي المبيعات يؤدي 
(  3  المشرواين أ ا ب بالشكل ) التعادل من خ ل مقارن ويمكن توضيح يكرة الريع التشغيمي باستخدام تحميل

 حيث يم ل الشكل أ المشروع أ ييما يم ل الشكل ب المشروع ب.

 ( تصوير الريع التشغيمي باستخدام تحميل التعادل   3شكل ر م )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح بيانات المشرواين أ ا ب

 "زني "

 مشروع )ب( مشروع )أ( البيان
 2 2 سعر الوحدة 

 1 1.5 غيرةمتوسط التكمف  المت
 61111 21111 التكاليف ال ابت 

 مشروع ب
أرتاح 

 تشغيهيح

انىحذاخ 

 تاألنف

أنف 

 جنيح

021 

61 

 أ مشروع 

أرتاح 

 يهيحتشغ

انىحذاخ 

 تاألنف

أنف 

 جنيح

81 

41 
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 211111 211111 ا صول
 %41 %41 سعر الضريب 

 

 يوضح بيانات المشرواين أ ا ب (11زدول )  

 المشروع )ب( المشروع )أ(
اد 

الوحدات 
 المباا 

إيراد 
المبيعات 
 بالزني 

إزمالي 
تكاليف 
التشغيل 
 بالزني 

أرباح 
التشغيل 
 بالزني 

ادد 
 الوحدات
 المباا 

إيراد 
المبيعات 
 بالزني 

إزمالي 
تكاليف 
التشغيل 
 بالزني 

أرباح 
التشغيل 
 بالزني 

21111 41111 51111 (11111) 21111 41111 81111 (41111) 
 (21111) 11111 81111 41111 صفر 81111 81111 41111
 صفر 121111 121111 61111 11111 111111 121111 61111
81111 161111 141111 21111 81111 161111 141111 21111 
111111 211111 171111 31111 111111 211111 161111 41111 
121111 241111 211111 41111 121111 241111 181111 61111 

من وا ع البيانات السابق  يمكن مقارن  المنايع التي يحصل اميها كل مشروع اند مستويات مختمف  من الريع 
 التشغيما :

أن  إلار ذلك زنيًها (ا ويمكن تفسي 21111تخدم المشروع )أ( مقدار صغير من التكاليف ال ابت  )يس -1
يمن يكن  وألي  بشكل كبير يي امميات التشغيمي  ا وتبًعا لذلك مم أساليب مدخهذا المشروع ت يست

نتيز  لذلك ر التكاليف ال ابت  كاتسته ك والصيان  والضرائب منخفض  ا و المتو ع أن تكون اناص
ميل منحنا التكمف  المتوسط  لممشروع )أ( يكون شديد اتنحدار بشكل نسبي بما يعني أن متوسط 

لو كانت يستخدم ريع  التكمف  المتغيرة )التكمف  المتغيرة الوحدة ( تكون أكبر بالمقارن  بقيمتها ييما
 .تشعيمي أاما

ى أاما من الريع التشغيما بااتبار أن من ناحي  أخرى يتطمب تنفيذ المشروع )ب( استخدام مستو  -2
يمكن  سموبالمشروع يستخدم آتت والمعدات وتقني  آلي   أاا من المشروع )ب( . ويا ظل هذا ا 

 لفرد واحد )مشغل( أن ينتج وحدات أك ر اند كل مستوى معين لتكمف   العمل .

غ حزم التعادل لممشروع )ب( تكون نقط  التعادل لممشروع )أ( أ ل من نظيرتها لممشروع )ب( حيث لب -3
تخدام معادل  تحميل التعادل . ويمكن اسوحدة 41111نظيرس يا المشروع )أ( وحدة ييما بمع 61111
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حقيق  أن التعادل  إلااً ك استنادادل لك  المشرواين ذلالسالف شرحها يا احتساب كمي  مبيعات التع
 لمصفر . حينما يكون صايا الربح مساوًيا  يتحقت

 وحدة . 41111(=1,5-2/)21111عات التعادل لممشروع )أ( = حزم مبي

 وحدة . 61111(=1-61111/12حزم مبيعات التعادل لممشروع )ب(=

ك اما النحو الموضح وذل نتاجي حظ أن درز  الريع التشغيما تؤ ر تأ يًرا بالًغا يا متوسط تكمف  اإل -4
 (11بالزدول )   

 مشروع )ب( مشروع )أ( 

 121111 41111 121111 41111 لوحدة()با نتاجحزم اإل

 1,5 2,5 1,7 2 متوسط التكمف  )بالزني (

 -يتضح من الزدول السابت اآلتي :

 2,5المشروع )ب( مرتفعا ) إلاوحدةيكون متوسط تكمف  الوحدة  41111 نتاجأ( اندما يكون حزم اإل
 إلانتازعكس ييما لو ارتفع حزم اإلزني ( ويحدث ال 2زنيها( بالمقارن  بمتوسط التكمف  يي المشروع )أ( )

وحدة . ومؤدي ما سبت أن  اند مستويات التشغيل المرتفع  يحقت المشروع )ب( إيرادات أكبر  121111
 حزم مبيعات  وانفاض مستوى تكاليف  يي نفس الو ت. إرتفاعبالمقارن  بالمشروع )أ( لتميزس ب

ادل يي توضيحها يبقي أن نطرح تساؤت حول الكيفي  وبعد ارض يكرة الريع التشغيمي واستخدام تحميل التع
التي يمكن بها  ياس درز  الريع التشغيمي يتم ل مضمون اإلزاب  اما هذا التساؤل يي أن هناك أسموبين 

 يمكن بهما  ياس درز  الريع التشغيمي:
 -الطريقة االولي : -1

ب  التغير يي الربح التشغيمي لتحديد درز  تقوم هذس الطريق  اما الربط بين نسب  التغير يي المبيعات ونس
لفوائد والضرائب الريع المالي. وتبعا لذلك تقاس درز  الريع التشغيمي بالنسب  المئوي  لمتغير يي الربح  بل ا

 لمئوي  لمتغير يي المبيعات.إلي النسب  ا

 

 النسب  المئوي  لمتغير يي الربح  بل الفائدة والضرائب    

 ------------------------------مي = درز  الريع التشغي

 النسب  المئوي  لمتغير يي المبيعات    

 التغير يي الربح  بل الفائدة والضرائب      
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 ------------------------حيث: النسب  المئوي  لمتغير يي الربح = 

 الربح  بل الفائدة والضرائب       

 التغير يي المبيعات       

 -------------------------------متغير يي المبيعات = النسب  المئوي  ل

 المبيعات       

وحدة  111111( لقياس درز  الريع التشغيمي اند مستوى مبيعات بوبالتطبيت اما بيانات المشروع )
 وحدة . 121111 إلابايتراض تغيرس 

    (61111 – 41111 / )41111  51% 

 مرة2,5=    ووو =   ---------------------ووو= درز  الريع التشغيمي

    (121111-111111)111111       21% 

 -الطريقة الثانية : -2

 :بيعات معين كالتاليوبموزب هذس الطريق  يتم  ياس درز  الريع التشغيمي لمستوى م 

   

 متوسط التكمف  المتغيرة( –ادد الوحدات المنتز  )سعر البيع 

 ------------------------درز  الريع التشغيمي = 

 التكاليف ال ابت  -م. التكمف  المتغيرة( –ادد الوحدات )سعر الوحدة   

 وحدة. 111111باستخدام المعادل  السابق  لقياس درز  الريع التشغيمي لممشروع )ب( اند حزم إنتاج 

    11111 (2-1 )        111111 

 مرة 2,5=  -----------      و=         و-------------درز  الريع التشغيمي = 

    11111 (2-1 )– 61111         41111 

ويمكن استخدام  يم المبيعات وليس كمياتها لقياس درز  الريع التشغيمي وبتطبيت ذلك اما المشروع )ب( 
 111111اند مستوى مبيعات 

 زنيها 211111=  2×  111111 يم  المبيعات = 

 ليف المتغيرةازمالي التكا – يم  المبيعات       

 -------------------------------درز  الريع التشغيمي = 
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 التكاليف ال ابت  –إزمالي التكاليف المتغيرة  – يم  المبيعات     

    211111 – 111111      111111 

 مرة 2,5= و--------      -=-------------------وو=    

           211111 – 111111 – 61111    41111 

% تؤدي إلي زيادة 111ن زيادة يي المبيعات بنسب  أا  2,5ومؤدى بأن درز  الريع التشغيمي تساوي 
% وتزدر اإلشارة أن  كمما ا ترب حزم 251رباح التشغيمي  )الربح  بل الفائدة والضرائب( بنسب  ا 

 يد أنها تأخذ يي التنا صرتفع  . بنتاج من حزم التعادل يان درز  الريع التشغيمي تكون مالمبيعات واإل
رتفع حزم المبيعات ان حزم التعادل. ولمتوضيح نعقد مقارن  بين المشرواين )أ( ا )ب( اند إكمما 

 وحدة . 111111مستوى 

 ب  أ    المشروع 

 2,5   1,67  الريع التشغيمي

ء العوامل ا خرى % يي مبيعات  يؤدي مع بقا11ومؤدى ما تقدم أن  بالنسب  لممشروع )أ( يإن تغيرس  درس 
% ا ييما يؤدي تغير يي مبيعات المشروع )ب(  16,7اما حالها يي إلي زيادة الربح التشغيمي بنسب  

رتفاع درز  الريع إ% وتشير هذس النسب إلي 25% إلي تغير يي الربح التشغيمي ل  بنسب  11بنسب  
يم  التكاليف ال ابت  يي المشروع )ب( رتفاع  إالتشغيمي لممشروع )ب( بالمقارن  بالمشروع )أ( ومرد ذلك 

 مقارن  بالمشروع )أ( .

رتفعت درز  إوتستند النتائج السابق  إلي حقيق  مؤداها ا أن  مع بقاء العوامل ا خري اما حالها ا كمما 
رباح المشروع صعوًدا أو هبوطا مع صعود أو هبوط أرتفعت حدة التغيرات )التقمبات( يي إالريع التشغيمي 

رتفاع درز  الخطورة المرتبط  بإيرادات المشروع . حيث تشوبها درز  االي  إعات ا مر الذى يعني المبي
 من ادم التأكد.

 مثال :

زنيها ا ويبمغ سعر بيع الوحدة لكمتا الشركتين  61111مل تبمغ مبيعات كل من شرك  الس م وشرك  ا 
زنيهات لشرك  الس م وست  زنيهات لشرك  ا مل  اشرة زنيهات ا ييما تبمغ متوسط التكمف  المتغيرة أربع 

 زنيها. 12111مل زنيها وتبمغ نظيرتها يي شرك  ا  21111ا بينما تبمغ التكاليف ال ابت  لشرك  الس م 

 المطموب :

 تقدير درز  الريع التشغيمي لكمتا الشركتين. -1

 امت اما النتائج. -2

 الحل :
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 مل.ز  الريع التشغيمي لكل من شرك  الس م وشرك  ا ( كيفي  احتساب در 12يوضح الزدول ر م )   

 شرك  اتمل شرك  الس م 
 61111  61111 المبيعات

 (36111= ) 6×  6111 (24111= ) 4×  6111 التكمف  المتغيرة
 (12111) (21111) التكمف  ال ابت 

 صايي الربح التشغيمي
 رباح والفوائد بل ا 

16111 12111 

 (4 – 11)  6111 الريع التشغيمي 
 وووووووووووو

6111 (11-4)-21111 
=36111  /16111 
 =2,5 

6111 (11-6) 
 ووووووووووووووو
 12111-(6-11) 6111و
=24111  /12111 
 =2 
 

-م حظات :  

بما يعني أن تغير يي  2ييما بمغت لشرك  الس م  2,5بمغت درز  الريع التشغيمي لشرك  الس م  -1
% لشرك   25مي   بل الفوائد والضرائب بنسب  رباح التشغيي إلي زيادة ا % يؤد11المبيعات بنسب  
 مل.% لشرك  ا 21الس م ا وبنسب  

رتفاع التكاليف ال ابت  إمل إلا رتفاع درز  الريع التشغيمي لشرك  الس م مقارن  بشرك  ا إتفسر  -2
ن أرباح شرك  الس م أك ر مل ا وتبعا لذلك يتو ع أن تكو لشرك  الس م ان نظيرتها يي شرك  ا 

 ملحساسي  لمتغيرات يي المبيعات مقارن  بشرك  ات

 

 
 : يهخص ألهى اننسة ػشر ثاين

مجال 
 ستخداماإل

 اليدف نموذج قياس النسبة مسمي النسبة

: تحميل وتً أ
 السيول :

 صول المتدول ا  )أ( نسب  التداول
 وووووووووووووووووووووو

 الخصوم المتداول 

كفايووووووووووو    يووووووووووواس مووووووووووودى
مزمواووووووووووووووو  ا صوووووووووووووووول 
المتداولوووووووو  يووووووووي الويوووووووواء 
باإللتزاموووووووووووووات  صوووووووووووووويرة 
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 ا زل.
)ب( نسب   

 السيول  السريع 
 ا صول-ا صول المتدول 

 صعب  التحويل إلي نقدي 
 وووووووووووووووووو

 الخصوم المتداول 

ة أ يووووووواس مقووووووودرة المنشووووووو
لتزاماتهوووووووا إاموووووووا سوووووووداد 
زوووول ا وذلووووك  صوووويرة ا 
ضطرار إلي بيع دون اإل

صوووول أصووول مووون ا  أى
التي يصعب بيعهوا دون 

 التعرض لخسارة.
)ج( نسب   

 النقدي 
 متوسط النقدي 

 وووووووووووووووووو
 الخصوم المتداول 

ك وور أ يوواس درزوو  كفايوو  
صووووووول سوووووويول  وهووووووي ا 

لتزاموات النقدي  لسداد اإل
 زل صيرة ا 

)د( نسب  صايي  
س المال أر 

العامل الي 
صول ا 

 المتداول 

 المال العامل سأصايي ر 
 وووووووووووووووووو
 المتداول  ا صول

س الززء المتبقي من ا ي
صوووول المتداولووو  بعوووود ا 

لتزامات الزاريو  سداد اإل
الووووووووذي يمكوووووووون لممنشووووووووأة 
اسوووتخدام  يوووي اممياتهوووا 

 التشغيمي 
)هو( نسب   

صول السائم  ا 
صول إلي ا 

 المتداول 

 صول السائم ا 
 ووووووووووووووووووو
 المتداول  ا صول

 يووووووووووووواس الزوووووووووووووزء مووووووووووووون 
صوول المتداولو  الووذي ا 

يم وول خووط الوودياع ا ول 
لتزامووووووووووووووووووات لسوووووووووووووووووداد اإل

 الزاري  
:  انيووووووووووووووووووووووووووواً 

تحميوووووووووووووووووووووووول 
 النشاط:

)أ( معدل دوران 
ا صول 
 المتداول 

 صايي المبيعات
 وووووووووووووووووووووو

 صول المتداول  مزموع ا

 يووووووووووواس مووووووووووودى كفووووووووووواءة 
اإلدارة يووووووووووووي اسووووووووووووتخدام 

لوووو  يووووي صووووول المتداو ا 
 تحقيت المبيعات.

 
)ب( معدل  

 دوران المدينين
 صايي المبيعات اآلزم 

 وووووووووووووووووووووو
 متوسط المدينين خ ل العام

سووووت مار  يوووواس حزووووم اإل
يوووي المووودينين ا وهوووو موووا 

مووووووو  ئيعكوووووووس مووووووودى م 
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 سياس  التحصيل.
( متوسط يترة )ج 

 التحصيل
 زمالي المدينينإ

 وووووووووووووووووووووو
 اآلزم  اليومي  المبيعاتوسط مت

 يووووووواس متوسوووووووط القووووووودرة 
الزمنيوووووو  التووووووي تنقضووووووي 

تموووووووووووووام إبووووووووووووين لحظوووووووووووو  
المبيعات اآلزم  ولحظ  

 تحصيل  يمتها.
معدل دورتن  )د( 

 المخزون
 

 

 المبيعات تكمف 
 وووووووووووووووووووووو

 متوسط المخزون خ ل العام

مووووووووو  ئ يووووووووواس مووووووووودى م 
سووووووووت مار يووووووووي حزووووووووم اإل

رة المخوووووزون خووووو ل الفتووووو
مووووووووون تووووووووواريخ شوووووووووراء أو 

نتوووواج المخووووزون وحتووووا إ
 تاريخ بيع .

( نسب  ه) 
س أصايي ر 

المال العامل 
صول الي ا 

 المتداول 

 خصوم متداول  –المتداول  صول ا
 ووووووووووووووووووو
 المتداول  ا صول

تقوووووووووويس المتبقووووووووووا موووووووووون 
ا صووول المتداولوو  التووا 
يمكووووون لممنشوووووأة تشوووووغيم  
بعوووووووود سووووووووداد اإللتامووووووووات 

 ل  المتداو 
)هو( معدل دوران  

 صول ال ابت  ا 
 صايي المبيعات

 وووووووووووووووووووووو
 صول ال ابت  صايي ا 

 يووووووووووواس مووووووووووودى كفووووووووووواءة 
دارة يووووووووووووي اسووووووووووووتخدام اإل
صووووووووول ال ابتوووووووو  يووووووووي  ا

 تحقيت المبيعات.
)د( معدل دوران  

 صولا 
 صايي المبيعات

 وووووووووووووووووووووووووو
 صولمزموع ا 

  يووووووووووواس مووووووووووودى كفووووووووووواءة
دارة يووووووووووووي اسووووووووووووتخدام اإل
صووووووووووووووول الممموكوووووووووووووو  ا 

لمشووووووووورك  يوووووووووي تحقيووووووووووت 
 المبيعات.

 
 

:  ال وووووووووووووووووووووووووووواً 
تحميوووووووووووووووووووووووول 

 الربحي :

مزموا  الربح 
 إلي المبيعات

)أ( حاي  مزمل 
 الربح

 مزمل الربح
 وووووووووووووووووووووو

 صايي المبيعات

دارة يوووي  يووواس كفووواءة اإل
التعامووووول موووووع العناصووووور 
التكوووووواليف التووووووي توووووورتبط 
  بتكمفووووووووووووووووووو  البضووووووووووووووووووواا
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 المباا .
)ب( حاي  ربح  

 العمميات
 صايي ربح العمميات

 %111×ووووووووووووووووو 
 صايي المبيعات

دارة يوووي  يووواس كفووواءة اإل
التعاموووووول مووووووع اناصووووووور 
التكوووووواليف التووووووي توووووورتبط 
بالعمميوووووووووووووات ا ولوووووووووووووويس 
 بتكمف  البضاا  يقط.

)ج( حاي   
 صايي الربح

 صايي ربح العمميات
 %111×وووووووووووووووووو 
 المبيعات صايي

دارة يوووي  يووواس كفووواءة اإل
ربوواح الصووايي  تحقيووت ا 

 المتولدة من المبيعات.
 

مزموا  
 االربحي  إل

موال ا 
 المست مرة
 

  
)أ( نسب  القوة 
 اإليرادي 

 
 صايي ربح العمميات

 %111×ووووووووووووووووو 
 مزموع اتصول المشترك  يي العمميات

 
دارة اموا  ياس مقدرة اإل

موون مزموووع ربوواح أتوليوود 
صوووووول التوووووي تشوووووترك ا 

 نتازي .يي العمميات اإل

)ب( نسب   
صايي الربح إلي 
 مزموع ا صول 

 صايي الربح بعد الضريب 
 %111×وووووووووووووووووو 

 مزموع اتصول

دارة اموا  ياس مقدرة اإل
ربوواح موون مزموووع أتوليوود 
صوووووول التوووووي تشوووووترك ا 

 نتازي .يي العمميات اإل
)ج( معدل  

ا العائد ام
 حقوت الممكي 

 صايي الربح بعد الضريب 
 %111×وووووووووووووووووو 

 مزموع الممكي 

 يووووووووووواس العائووووووووووود اموووووووووووا 
مووووووووووووووووال المسوووووووووووووووت مرة ا 

 بواسط  الم ك.
: رابعوووووووووووووووووووووووووواً 

تحميوووووووووووووووووووووووول 
 تراض: اإل

 سهم الممتازةالتوزيعات اما ا –صايي الربح  )د( ربحي  السهم
 ووووووووووووووووووووووووو

 ةسهم العادي  المصدر ا 

 يووووووووووواس ربووووووووووووح السووووووووووووهم 
 الواحد.

)هو( معدل سعر  
 السهم الربحي 

 القيم  السو ي  لمسهم
 وووووووووووووووووو

 ربحي  السهم

 يوووووووواس ربحيوووووووو  السوووووووووهم 
بالمقارنوووووووووووووووووووو  بقيمتوووووووووووووووووووو  

 السو ي .
 
 
 

ربوووووووواح ا   يوووووووواس نسووووووووب  رباح اتسهمأتوزيعات )و( نسب   
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 %111×وووووووووووووووووووووو  التوزيعات
 صايي الربح بعد الضريب 

التووي تقوورر توزيعهووا مووون 
 رباح العام.أصايي 

)ز( نسب   
رباح ا 

 المحزوزة

 رباح الموزا ا  –صايي الربح بعد الضريب  
 %111×وووووووووووووووووووووو 

 صايي الربح بعد الضريب 

مكانيوووووو  تمويوووووول إ يوووووواس 
 .النمو والتوسع داخمياً 

)أ( نسب   
القروض إلي 

 صول مزموع ا 

 روضمزموع الق
 %111×وووووووووووووووووووووو 

 مزموع اتصول

 يوووووواس التمويوووووول المقوووووودم 
موووال ألممشووروع بواسووط  

 الغير.
)ب( نسب   

 االقروض إل
 حقوت الممكي 

 مزموع القروض
 %111×وووووووووووووووووووووو 

 مزموع حقوت الممكي 

اتمووووووووواد إ يووووووووواس مووووووووودى 
موال الغير أدارة اما اإل

 يي تمويل احتيازاتها.
: اً خامسووووووووووووووووو

نسووووووووووووووووووووووووووووب 
 التغطي :

)ج( نسب  هيكل 
 رأس المال

 زل القروض طويم  ا
 %111×وووووووووووووووووووووو 

 س المالأمزموع هيكل ر 

 يووووووووواس نسوووووووووب  المووووووووووارد 
زوووووول الماليوووووو  طويموووووو  ا 

التي تم الحصوول اميهوا 
 من الغير.

)أ( معدل تغطي   
 الفوائد

 صايي الربح  بل الفوائد والضريب 
 وووووووووووووووووووووووووووووو
 الفوائد

 ياس المدي الذي يمكن 
ربووواح أن تووونخفض بووو  ا 

حووووووداث مشوووووواكل إون دبوووووو
ماليووووو  لممشوووووروع بسوووووبب 
اوودم المقوودرة امووا سووداد 

 الفوائد السنوي .
)ب( معدل  

اباء تغطي  ا 
 ال ابت 

 اباء ال ابت صايي الربح  بل الضريب  + ا 
 ووووووووووووووووووووووووووو

  مزموع ا اباء ال ابت

 ياس  درة المنشوأة اموا 
ابائهووووووووووا أسوووووووووداد كايووووووووو  

 ال ابت .
)ج( القيم   

 الديتري  لمسهم
 مزموع حقوت الممكي 

 وووووووووووووووووووو
 سهممتوسط ادد ات

 يوواس مووا يتسوومم  حاموول 
السووووووووهم مقابوووووووول السووووووووهم 
الواحووووووود ويقوووووووا لموووووووا هوووووووو 

 مسزل بالدياتر.
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 انًراجغ 

 

  : ائل أحمد محمد البمقاسىو دكتور اإلعداد   

 خبير تدريب فى مجال المحاسبة والتمويل والتسويق والعموم المصرفية

 IWSPمشروع تطوير مياه الشرب والصرف الصحي  بمشاركةو 

 : وتم دعم المادة العممية بحاالت عممية من خالل مشاركة السادة- 
    ف الصحي بالبحيرة شرك  مياس الشرب والصر    محاسب  / ألفت إبراهيم زمع  امي 

  شرك  مياس اإلسكندري    محاسب / أحمد محمود ابد الحميم محمد 
 


