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تحليل القوائم المالية لترشيد القرارات اإلستثمارية
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إعداد  :إدارة البحوث والتطوير

كلمة السيد  /المدير العام
يسرني أن أقدم لكم كتيب تحليل القوائم المالية لترشيد القرارات
اإلستثمارية وهو واحد من سلسلة مطبوعات سوق الخرطوم لألوراق المالية للعام
 2017م ،والذي نهدف من خالله إلي نشر الوعي اإلدخاري واإلستثماري وتحقيق
أهداف المستثمر الرشيد والتي يمكن حصرها في عنصرين رئيسيين  ،أولهما العائد (
الزيادة في إستثمار المساهم سواء من التوزيعات النقدية والسهمية للورقة المالية ) ،
وثانيهما المخاطرة التي تقيس تباين العائد ،فعادة يفترض أن المساهم الرشيد يفضل
األوراق المالية التي تحقق له أكبر عائد مع أقل مخاطرة يمكن أن يتعرض لها بقدر
اإلمكان  ،كما إن نجاح عملية اإلستثمار في تحقيق األهداف التي ذكرت سابقا ً يعتمد
علي عوامل كثيرة أهمها تلك التي تتعلق بإتخاذ القرار اإلستثماري الرشيد .
تعتمد عملية إتخاذ القرار علي البيانات المتوفرة حول األوراق المالية المصدرة
من جميع جوانبها السوقية والمالية والفنية والبيئية والقانونية والقومية وغيرها وهذا ال
يتأتي إال بتوفير معلومات مفيدة تعين المستثمرفي إتخاذ القرار السليم ولهذا كله نقدم
لكافة المهتمين من المستثمرين وشركات الوساطة المالية واألكاديميين والباحثين
والمحللين الماليين والمختصين بشأن اإلستثمار المالي من األفراد والمؤسسات أو
الهيئات المحلية واألقليمية والدولية هذا الكتيب ونأمل أن يلبي إحتياجات ومتطلبات
المستفيدين .
ختاما ً ،أتقدم بإسمي وإسمكم بخالص الشكر والتقدير لجميع الشركاء المتعاملين
مع سوق الخرطوم لألوراق المالية  ،وكافة العاملين وباألخص فريق العمل بإدارة
البحوث والتطوير علي جهدهم وعملهم المخلص من أجل تنشيط التداول وجذب
اإلستثمارالمحلي والمزيد من رؤوس األموال األجنبية عبر بوابة اإلفصاح بنشر ثقافة
اإلستثمار في األوراق المالية .

د .أزهرى الطيب الفكى أحمد
المدير العام

مقدمة :
تلجأ العديد من األطراف التي لها مصالح وإهتمامات بأمور المنشأة إلي تحليل قوائمها المالية لتحديد
نقاط القوة والضعف المالي لدي المنشأة  .وتمثل القوائم المالية مخرجات النظام المحاسبي مدخال
لعملية التحليل ا لمالي  .بالرغم من أهمية البيانات المالية التي تحتويها القوائم المالية ،إال أن عملية
اإلستفادة منها في إتخاذ القرارات اإلقتصادية من قبل أصحاب العالقة تتطلب تحليل هذه البيانات
وتحويلها إلي معلومات يعتمد عليها متخذ القرار لترشيد قراره .
تقوم عملية التحليل ال مالي علي إيجاد العالقة بين بنود القوائم المالية وعرض ذلك علي شكل نسب
مالية ومن ثم تفسير هذه النسب بشكل يساعد ويرشد متخذ القرار في قراراته المختلفة المتعلقة
بالمنشأة .
أدوات التحليل المالي
هناك العديد من أدوات التحليل المالي التي تستخدم في سبيل التعرف علي نقاط القوة والضعف في
قائمة المركز المالي للمنشأة وربحيتها وكفاءة وفاعلية اإلدارة في إستغالل موارد المنشأة  .ومن
أكثر أدوات تحليل القوائم المالية إنتشارا ً وإستخداما ً مايلي:
 /1التحليل األفقي
 /2التحليل العامودي
 /3التحليل بالنسب

/1التحليل األفقي :
ت قوم فكرة التحليل األفقي علي بيان مدي التغير الحاصل في بنود القوائم المالية ،زيادة أو نقص،
عبر الفترات المالية المتتالية بالجنيه وكنسبة مئوية  .ويستخدم التحليل األفقي الظواهر األخري في
المجتمع مثل إتجاه مستوي التغير في أسعار األسهم أو مستوي النمو في عدد السكان أو التغير في
نسبة العاطلين عن العمل  .ويساعد التحليل األفقي أصحاب العالقة في التعرف علي مدي التغير
الحاصل في بنود القوائم المالية للمنشأة خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة أو الفترات المالية
السابقة وبالتالي الحكم علي هذا التغير إن كان إيجابيا ً أو سلبيا ً في مجال ربحية المنشأة وسيولتها
وكفاءة اإلدارة  ،ويتم إستخراج التحليل األفقي عن طريق إيجاد التغير الحاصل في كل بند في
القوائم المالية والذي يمثل قيمة البند في السنة الحالية مطروحا ً منه قيمة البند في السنة السابقة
وقسمة الناتج علي قيمة البند في سنة األساس أي السنة السابقة .ولتوضيح هذا النوع من التحليل
نعرض المثال التالي :
التحليل األفقي لقائمة الدخل
يتم بداية إيجاد التغير المطلق ( قيمة البند في السنة الحالية – قيمة البند في السنة السابقة ) الحاصل
علي كل بند من بنود قائمة الدخل ،ثم يجري إحتساب التغير النسبي عن طريق قسمة التغير المطلق
علي قيمة البند في السنة السابقة ( سنة األساس ) .
التحليل األفقي لقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في  2015/12/31و 2014
لشركة (  ( XYالتجارية المساهمة العامة المحدودة
2014

2015

البيان

التغير
النسبي
%11.1
%10.3

التغير
المطلق
60000
30000

600000
( )320000

صافي المبيعات
تكلفة المبيعات

540000
( )290000

= مجمل الربح
المصروفات التشغيلية
مصاريف البيع والتوزيع

%12

30000

250000

280000

%12.5

5000

() 40000

() 45000

%7.1%18.8
%1150
%20 -

400029000
4600
12000-

() 56000
154000
400
() 60000

() 52000
183000
5000
() 48000

%48.3
%48.3
%48.3

45600
11400
34200

94400
() 23600
70800

140000
() 35000
105000

المصاريف اإلدارية
= صافي الربح التشغيلي
 +اإليرادات واألرباح األخري
 المصروفات والخسائراألخري
= صافي الربح قبل الضريبة
 ضريبة الدخلصافي الربح بعد الضريبة

أهم المالحظات علي التحليل األفقي لقائمة الدخل :
هناك تحسن بقيمة مبيعات العام 2015م مقارنة مع العام 2014م حيث زادت مبيعات العام 2015بنسبة . %11.3
هناك إرتفاع واضح بصافي الربح التشغيلي بلغ  %18.8نتيجة زيادة المبيعات وإنخفاضالمصاريف اإلدارية .
هناك زيادة كبيرة في صافي الربح للشركة بعد الضريبة للعام  2015والذي إرتفع بنسبة عاليةتجاوزت . %50
/2التحليل العامودي :
يتم التحليل العامودي للقوائم المالية عن طريق نسبة كل بند ظاهر في كل قائمة إلي رقم رئيسي
ومحوري في القائمة ،وبالتالي إستخراج نسبة البنود المختلفة في القائمة إلي هذا البند الرئيسي  .ففي
قائمة الدخل يتم نسبة جميع البنود الظاهرة في القائمة إلي صافي المبيعات وبالتالي نسبة كل بند من
صافي المبيعات  .فإذا كانت قيمة المبيعات 1000جنيه وبلغت تكلفة المبيعات 800جنيه ومجمل
الربح 200جنيه فإن نسبة تكلفة المبيعات تكون  % 80من المبيعات (  ، )1000 ÷ 800ونسبة
مجمل الربح  ، )1000 ÷ 200 ( %20وهكذا بالنسبة لباقي بنود قائمة الدخل .
أما في قائمة الميزانية العمومية فيتم إعتماد مجموع األصول كأساس ويتم إستخراج نسبة كل أصل
ظاهر في الميزانية إلي مجموع األصول ،أما بنود اإللتزامات وحقوق المساهمين فيتم نسبة كل بند
فيها إلي مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين .فعلي سبيل المثال إذا كان مجموع األصول
400جنيه وكانت قيمة النقدية 40جنيه فإن نسبة النقدية تكون  ) 400 ÷ 40( %10أي أن الشركة
توظف أو تستثمر  %10من مجموع أصولها في النقدية
 آليات تحديد االستثمار األفضل:عندما يرغب المستثمر في إتخاذ قرار إستثمار وإختيار اإلستثمار األنسب يقوم بدراسة السوق من
أجل تحديد المشروع األفضل الذي يحقق له التوازن بين عائد مالي ومخاطر مقبولة ،وتشير البحوث
االقتصادية في هذا المجال إلى وجود مذهبين في تحليل األسواق المالية هما:
اآلول  :التحليل الفني ()Technical Analysis
الثاني :التحليل األساسي () Fundamental Analysis

اآلول  :التحليل الفني (:)Technical Analysis
وهو يعنى بدراسة التطور التاريخي لسعر الورقة المالية ،على أمل اكتشاف السعر المستقبلي لها.
فرضيات التحليل الفني:
 -1التاريخ يعيد نفسه:
وجد الفنيون من خالل دراسة منحنى حركة أسعار األوراق المالية لفترات طويلة ،أن هذه الحركة
تسير وفق نماذج شبه محددة وتتراوح في حركاتها ضمن مجاالت متشابهة ،ويعتقد أصحاب هذه
النظرية بأن هذه الحركات والمسارات سوف تتكرر في المستقبل ،ألنها أثبتت صحتها في الماضي
ومن المنطقي توقع تكرارها في المستقبل.
 -2يوجد اتجاه لحركة األسعار يمكن تحديده:
تعد عملية اكتشاف اتجاه األسعار صعودي أم هبوطي ،قضية أساسية بالنسبة للتحليل الفني ،وذلك
من خالل قانون قوة الدفع ( أن إتجاه حركة األشياء سوف يستمر بنفس اإلتجاه السابق حتى يصطدم
بشيء يغير إتجاهه) ،ومن خالل هذا القانون يعتبر الفنيون أن األسعار سوف تستمر في نفس االتجاه
السابق حتى يتغير اتجاهها.
 -3اتجاه حركة األسعار يتضمن كل العوامل المؤثرة على السوق:
إن إتجاه حركة األسعار هو مجموعة العوامل المؤثرة على حركة األسعار سوا ًء سياسية أو
اقتصادية أو نفسية ،بحيث يعكس اإلتجاه الحالي كل العوامل المؤثرة في السوق ،وبالتالي يقوم
الفنيون باكتشاف اتجاه حركة السعر في مرحلته األولى دون االهتمام بإ كتشاف أسباب تغير هذا
اإلتجاه.

-4اتجاه حركة األسعار يتأثر بحجم التعامل:
وجد الفنيون من خالل دراسة حركة األسعار وعالقتها بحجم التعامل ،أن زيادة حجم التعامل في
األسواق دليل على أن حركة األسعار سوف تستمر في نفس إتجاهها السابق ،وإن انخفاض حجم
التعامل يدل على أن األسواق سوف تغير اتجاهها.
الثاني :التحليل األساسي () Fundamental Analysis
ويهتم التحليل األساسي بدراسة ظروف المناخ االقتصادي العام ،وظروف الصناعة التي تنتمي لها
الشركة ،ووضع الشركة .وبالتالي يعتبر أن أي تغير في ربحية الشركة الفعلي يكون بسبب عوامل
قد تكون على مستوى الشركة أو الصناعة أو الدولة .وهذا يعني أنه كلما زادت ربحية الشركة
بالمقارنة مع الشركات األخرى إرتفعت أسهمها في السوق ،ويسعى التحليل األساسي لتحديد القيمة
الحقيقية للورقة المالية أو األداة االستثمارية عن طريق تحليل الظروف االقتصادية العامة ثم
ظروف الصناعة ثم تحليل وضع الشركة المراد دراستها ،ويتم تحليل البيانات والمعلومات وفق
المنهجية التالية:

خطوات التحليل األساسي :
 -1تحليل المناخ االقتصادي :
إن القيام بجمع وتحليل البيانات الخاصة بالظروف االقتصادية بنظرة شمولية ،يتم بهدف تقييم
مستوى األسعار في أسواق المال ،هل هي أقل أم أعلى من قيمتها الحقيقية ،ومن ثم محاولة التنبؤ
باتجاه األسعار بشكل عام هل هو صعودي أم هبوطي ،دون التمييز بين شركة وأخرى أو قطاع
محدد و آخر .ومن أهم معايير قياس أداء االقتصاد الكلي معدل البطالة  ،معدل التضخم  ،العرض
النقدي  ،أسعار الصرف ،مؤشري أسعار التجزئة والجملة (ميزان المدفوعات والميزان التجاري )
 ،الناتج المحلي االجمالي ،متوسط دخل الفرد .
 مؤشرات البطالة : Unemployment Indexتهتم بدراسة القوى العاملة في السوق ،ومن أهم مؤشرات البطالة معدل البطالة وهو مؤشر يقيس
نسبة العاطلين عن العمل إلى إجمالي القوى العاملة ،وتعود أهميته إلى كونه يعطي مدلوالً عن
مستوى األداء االقتصادي بشكل عام.
فانخفاض معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع الثقة باإلقتصاد الوطني وبالتالي تحسن قيمة العملة
المحلية ،وإرتفاع أسعار األسهم ،وانخفاض أسعار الصكوك في الوقت نفسه ،وذلك ألن زيادة
اإلقبال على األسهم بسبب توقع زيادة عائداتها سوف يؤدي إلى إنخفاض اإلقبال على الصكوك ألن
عائدها ثابت.
 معدل التضخم :Inflation Rateيقيس مقدار التغير في أسعار السلع والخدمات ،وأهم مؤشرات معدل التضخم مؤشر أسعار
التجزئة ،حيث يقيس أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلك ،أي أنه مقياس لتكلفة
المعيشة.
يشجع ارتفاع معدل التضخم عملية االقتراض نتيجة انخفاض تكلفة القرض ،مما يشجع عملية
االستثمار في األسهم (باإلضافة إلى التشجيع على شراء العقارات والذهب والعمالت األجنبية) مما
يؤدي إلى ا رتفاع أسعار األسهم وانخفاض قيمة العملة المحلية ،النخفاض الثقة بها وانخفاض صافي
معدل الفائدة،
 الناتج المحلي اإلجمالي :GDPيقيس الناتج المحلي اإلجمالي أداء االقتصاد الوطني ويعتبر من أهم المقاييس التي تقوم بقياس النمو
االقتصادي ،ويرتبط الناتج المحلي اإلجمالي ارتباطا ً مباشرا ً بتكوين وحجم رأس المال في البلد.1
لذلك فإن أي زيادة متوقعة في الناتج االجمالي تكون مرافقة لزيادة حجم رأس المال ،مما يؤدي إلى
تحسن أداء أسواق المال ،لكن ذلك يتم في حال كان التوقع أن هذه الزيادة سوف لن يرافقها زيادة في
اإلصدار النقدي الذي سيولد التضخم ،أما في حال توقع أن هذه الزيادة.

سيرافقها زيادة في اإلصدار النقدي فإن ذلك سيؤثر سلبا ً على أداء األسواق المالية ،بسبب توقع
زيادة األسعار ،مما يعني أن النمو في الناتج المحلي غير حقيقي.
 العرض النقدي :Money Supplyتؤدي زيادة العرض النقدي إلى تحسين السيولة المحلية مما يساعد على تحسن األداء االقتصادي،
ألن زيادة العرض النقدي تؤدي إلى إنخفاض أسعار الفايدة األمر الذي يشجع على االستثمار،
وبالتالي زيادة وتحسن مستوى الطلب الكلي .ولكن في نفس الوقت قد تؤدي زيادة العرض النقدي
إلى حدوث إرتفاع عام في األسعار( وذ لك في حالة زيادة الكتلة النقدية لم يرافقها زيادة في اإلنتاج)
مما يؤثر سلبا ً على أداء أسواق المال ويؤدي إلى هروب رؤوس األموال.
 أسعار الصرف :لسياسة أسعار الصرف دور مهم في ربط أسواق االستثمار المحلية بأسواق اإلستثمار األجنبية ،
كما أنه يلعب دورا ً هاما ً في تخصيص الموارد في السوق المحلية ،ويؤثر التغير في أسعار الصرف
على اإلقتصاد الوطني من خالل تأثيره على ميزان المدفوعات بحسابيه الجاري والرأسمالي ،فمثالً
عند تخفيض أسعار الصرف يؤدي ذلك إلى إنخفاض قيمة السلع المحلية مقيمة بالعمالت األجنبية،
مما يساعد على تحسين

القدرة التنافسية للسلع الوطنية ،مما يؤثر إيجابا ً على التصدير ،ولكن في نفس الوقت إن إنخفاض قيمة
العملة المحلية يؤدي إلى إنخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية ،وإرتفاع تكلفة المستوردات ،مما
يؤدي إلى حدوث تضخم في األسعار ،لذلك لسياسات أسعار الصرف أثرين األول على التبادل
التجاري ،والثاني على المستوى العام لألسعار ،وعادة تستخدم الدول سياسة أسعار الصرف مترافقة
مع أسعار الفائدة (في حالة النظام الربوي)  ،من أجل تشجيع اإلستثمار لتلبية زيادة الطلب الناجمة
عن إنخفاض سعر الصرف ،وينصح بإتباع سياسة سعر صرف واقعية تحقق التوازن بين العرض
والطلب ،وتأخذ بعين اإلعتبار ظروف البلد  ،فمثالً البالد التي تتصف بإنهيار عمالتها وإ نخفاض
الثقة بها ،يجب أن تسعى إلى سياسة سعر صرف مستقرة ،تحقق من خاللها ثبات األسعار وإنخفاض
التضخم مما يساعد على تحسين الثقة باإلقتصاد المحلي ،وجذب اإلستثمارات اليه ،أما اإلاقتصادات
القوية فإن تخفيض قيمة العملة المحلية بشكل طفيف يؤثر إيجابا ً على اقتصادياتها ويجذب
اإلستثمارات لديها .
وأخيرا ً بقي أن نشير إلى أن مستوى استخدام عوامل االنتاج له دور في اختيار سياسة سعر
الصرف ،فعندما يكون االقتصاد في حالة التشغيل الكامل ،فإن أي انخفاض في سعر الصرف سوف
يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع ،أما في حالة مستوى التشغيل الناقص ( الذي يعني أن عوامل
االنتاج غير مستخدمة بشكل كامل وأن الجهاز االنتاجي قادر علي تأمين زيادة الطلب) فتخفيض
العملة يساعد على زيادة االنتاج ،وتكون آثاره التضخمية أقل.

ميزان المدفوعات

دون فيه كافة اإلجراءات اإلقتصادية المتعلقة بالدول،
ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي ،ومالي ت ُ ّ
ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات خاص بها  ،تتعامل فيه مع الدول األخرى ،لتسجيل
العمليات المالية التي تتم بينهم ،ويتكون من جانبين ،األول يسمى (المدين) وتسجل فيه كافة
اإلجراءات المالية التي يتم دفعها  ،والثاني يسمى (الدائن) وتسجل فيه كافة اإلجراءات المالية التي
يتم تحصيلها  ،ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل كافة المبالغ النقدية التي تدفع سوا ًء لشراء
خدمة أو سلعة ما  ،وأيضا ً يحتوي على التفاصيل المتعلقة برأس المال  ،والمصروفات األخرى وفي
العادة يتم إعداد نظام المدفوعات لسنة مالية واحدة  ،تبدأ في بداية العام ،في األول من شهر (يناير
ديسمبر)
شهر
من
والثالثين
الحادي
في
العام
بنهاية
وتنتهي
فهو أكثر شمولية  ،إذ إنه يأخذ بعين اإل عتبار قيم كل المبادالت الدولية وبذلك فإنه يشمل باإلضافة
إلى الصادرات والواردات من السلع والخدمات مجموع اإلستثمارات المالية والغير المالية والمنح
واإلعانات الخاصة والعامة .

أهمية ميزان المدفوعات
لميزان المدفوعات أهميّة في تقييم الحالة االقتصاديّة في دولة ما ،بنا ًء على النقاط التالية:
 يوضّح اإلرتباط بين اإلقتصاد المحلي ،واإلقتصاد العالمي .يقدّم المساعدة للدول لتحسين وضعها االقتصادييساهم في تقييم التأثيرات االقتصاديّة العالمية على اقتصاد الدوليساعد على توقع األسعار الخاصة بالصرف-يوفر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة

كونات ميزان المدفوعات:
م ّ
لميزان المدفوعات مجموعة من المكونات ،والتي تظهر على شكل حسابات مالية،
وهي:
العمليّات الجارية :
المكونة لميزان المدفوعات ،ويحتوي على كافة الحسابات
هو حساب من الحسابات
ّ
المدينة ،والدائنة ،والتي يتم إعدادها خالل مدة زمنية معينة ،وتهتم بدراسة الدخل،
وكميات اإلنتاج ،ويتكون حساب العمليات الجارية ،من حسابين هما :
الميزان السلعي :يحتوي على السلع الصادرة ،والواردة
الميزان الخدمي:
يحتوي على الخدمات التي تتم بين الدول ،مثل :خدمات النقل ،وتأشيرات العمل،
وغيرها.
التحويالت األحادية:
هو الحساب الذي يشمل العمليات المدينة ،والدائنة ،ولكن لطرف واحد ،أي يستخدم
للدولة فقط ،ومن ثم يتم إنشاء حسابات أحادية أخرى خاصة بباقي الدول التي يتم التعامل
معها
رأس المال:
هو الحساب الذي يهتم بتسجيل الحركات التي تتم على رأس المال ،بين دولة ما والدول األخرى
التي تتعامل معها ،مما يؤدي إلى ظهور المراكز المدينة ،والدائنة الخاصة بالتعامالت المالية،
ويتكون حساب رأس المال من ثالثة حسابات ثانويةهي -:

رأس المال قصير األجل:
هو الحساب المالي الذي يجمع كافة الحركات الماليّة حول األصول ،وااللتزامات الخاصة
بالمواطنين ،وغير المواطنين ،وتقيّد فيه الحسابات التي ال تزيد مدتها الزمنية عن سنة مالية ،مثل:
القروض البنكية قصيرة األجل ،واتفاقيات الدفع الدوليّة .

رأس المال طويل األجل:
هو الحساب المالي الذي يجمع كافة الحركات الماليّة حول األصول ،وااللتزامات الخاصة
بالمواطنين ،وغير المواطنين ،وتقيّد فيه الحسابات التي تزيد مدتها الزمنية عن سنة مالية ،مثل:
االستثمارات في المحافظ المالية ،والقروض التجاريّة التي تعتمد على االستيراد ،والتصدير.

الودائع :
يحتوي هذا الحساب على الحركات الماليّة الخاصة بالودائع بالعمالت األجنبيّة ،والمحليّة ،وتسجيل
سعر صرف النقد مقارنة مع أسعار الذهب.

الميزان التجاري :
هو الفرق بين قيمة واردات بلد ما ،خالل فترة ما ،وبين قيمة صادراته  .يعتبر الميزان التجاري من
المؤشرات االقتصادية الهامة وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة ،لهذا البد من
معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد األولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة
.
إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات

الفائض في الميزان التجاري
يحدث الفائض في الميزان التجاري عندما يكون حجم تصدير الصادرات في دولة معينة أكثر من
حجم استيراد المستوردات.

العجز في الميزان التجاري
يكون العجز في الميزان التجار ي عندما يكون حجم الصادرات في دولة معينة أقل من حجم
االستيراد ،أو ال يغطي حجم المستوردات لهذه الدولة ،وهو ما يحدث عنه عجز في الميزان
التجاري للدولة.

متوسط دخل الفرد :
يوجد فرق كبير بين متوسط دخل الفرد ودخل الفرد (بدون كلمة متوسط) ولكن رغم االختالف
الكبير بين االثنين تعتبر بعض المؤسسات االحصائية متوسط دخل الفرد ويسمى per capita
incomeأحد التصنيفات التي يتم على أساسها  -تجاوزا  -ترتيب الدول الى دول غنية ودول فقيرة

(بغض النظر عن عدالة توزيع الدخل بين األفراد) ولهذا فإن ارتفاع متوسط دخل الفرد في حد ذاته
اليعن ي بأي حال من األحوال رفاهية األفراد في الدولة فهو يتم حسابه بتقسيم إجمالي الدخل القومي
على مجموع عدد السكان في الدولة (مواطنين واجانب) ويسمى الناتج متوسط دخل الفرد.

جدول أثر المتغيرات االقتصادية على أسواق المال بفرض ثبات بقية العوامل
المتغيرات االقتصادية

اتجاه التغير

العملة

األسهم

الصكوك

عرض النقد
مؤشر البطالة
الناتج القومي اإلجمالي
مؤشر أسعار التجزئة
مؤشر أسعار الجملة
الدخل الشخصي
تأثير ضعيف.

تأثير متوسط.

تأثير قوي.

 -2دراسة وتحليل واقع الصناعة:
إن تحليل المناخ االقتصادي بشكل عام قد يؤدي إلى الوصول إلى نتائج ال تتطابق بالضرورة مع
عناصر االقتصاد بمختلف قطاعاته ،فقد تكون نتيجة التحليل الكلي هي تشجيع عملية االستثمار،
بينما ينتج عن تحليل ظروف كل صناعة على حدى ،وجود بعض الصناعات التي ال يجب
االستثمار فيها ،أو وجود صناعات ذات عائد أعلى مما تم توقعه عند القيام بالتحليل الكلي بحيث
ينصح بالتركيز على الشركات التابعة لهذه الصناعات؛ باإلضافة إلى ذلك فإن أثر المتغيرات
االقتصادية والسياسية الكلية يختلف من صناعة إلى أخرى ،فتغير سياسة اإلنفاق العام أو تغير سعر
الفائدة أو توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية ،قد يؤثر على بعض القطاعات بشكل إيجابي وعلى أخرى
بشكل سلبي.
لذلك تعتبر عملية تحليل واقع الصناعة خطوة ضرورية في عملية تحديد االستثمار األفضل ،وذلك
في إطار تحديد عوائد ومخاطر كل صناعة  ،ومن ثم اختيار الصناعات األمثل من أجل االنتقال إلى
دراسة المنشآت التابعة لها.
وتتم دراسة ظروف الصناعة على أساس تحديد طبيعة كل صناعة وتصنيفها وفق كل من المعايير
التالية :عائداتها ومخاطرها ،دورة حياة الصناعة ،حجم األسواق وظروف الصناعة ،اهتمامات
الحكومة ،تأثرها بالدورات االقتصادية.

حساب متوسط العائد والمخاطر لكل صناعة:
ت تم دراسة وتحليل البيانات التاريخية ألرباح مختلف الصناعات ودراسة تقلباتها ،من أجل
تحديد واقع الصناعة والتنبؤ بمستقبلها ،حيث يعتبر االستقرار في نمو صناعة ما عامل
إيجابي في اإلقبال على هذه الصناعة ،وبالعكس في حال انخفاض معدل العائد أو وجود
تقلبات كبيرة في المبيعات واألرباح.
دورة حياة الصناعة:
يقصد بدورة حياة الصناعة  ،مرحلة نمو السلعة التي تنتجها الصناعة ،وتقسم حياة الصناعة
إلى أربع مراحل هي:
 -1مرحلة الوالدة :هي مرحلة ظهور منتج جديد في األسواق ،وتتسم هذه المرحلة بأنها ذات
مبيعات منخفضة (تزداد تدريجياً) ،وتكاليف عالية (بسبب تكاليف البحث والتطوير والحمالت
اإلعالنية الضخمة) ،وتعتبر هذه المرحلة األكثر مخاطرة (حيث يكون احتمال فشل السلعة
كبير) ،وإذا استطاعت الصناعة أن تنمو خالل هذه المرحلة ،فإن ذلك يعد مؤشراً هاما ً على
تطور هذه الصناعة.
 -2مرحلة االزدهار :يزداد الطلب على السلعة وتزداد األرباح ،وتظهر أنواع جديدة من السلع،
ويتسع حجم المنشآت (نتيجة االحتفاظ بجزء كبير من األرباح) ،وبنفس الوقت يبدأ دخول منتجين
جدد ويزداد معه العرض مما يؤدي إلى تراجع معدالت األرباح.
 -3مرحلة النضوج :تتميز بثبات المبيعات واإل نتاج وتكون معدالت النمو منخفضة ،باإلضافة
إلى زيادة المنافسة السعرية ،مما يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح.
 -4مرحلة االنحدىر :تتسم هذه المرحلة بأن العرض يصبح فيها كبيراً ،ويبدأ الطلب باالنخفاض
نتيجة اإلشباع في األسواق ،ويبدأ المستهلكون عادة ً في هذه المرحلة بالتحول إلى سلع أخرى.
وأخيرا ً يجب اإلشارة إلى أن دورة حياة الصناعة ومدة كل مرحلة فيها تختلف من بلد إلى آخر.
 -3دراسة السوق وظروف المنافسة:
إن التعرف على معطيات السوق م ن مدخالت ومخرجات يساعد في عملية إتخاذ القرار،
فإذا دلت الدراسات أن حجم العرض أكبر من حجم الطلب ،أو أن أي زيادة محتملة في
حجم الطلب يمكن تلبيتها من الطاقة المتاحة ،فهذا يعني أن دخول السوق عملية ليست ذات
جدوى ،والعكس  ،كما أن دراسة ظروف المنافسة واحتمالية دخول منافسين جدد يساعد في
تحليل قرار االستثمار.
اهتمامات الدولة والتطورات في بنية المجتمع وثقافته:
إن دراسة توجهات الدولة ورغباتها والصناعات االستراتيجية بالنسبة لها ،وتحليل عادات
المجتمع واتجاهاته ،أمر في غاية األهمية لمعرفة مستقبل أي صناعة ،فاهتمام الحكومة
بصناعة ما ،يعني توفير مناخ مناسب لتطور هذه الصناعة مما يؤمن مستقبالً زاهرا ً لها
،كما أن تغير عادات المجتمع وأنماط استهالكه يخلق فرصا ً استثمارية جديدة ذات عائد
جيد ،لذا فإن الكشف المبكر التجاهات الحكومة وعادات المجتمع يعني الكشف المبكر
التجاهات السوق.
عالقة الصناعة بالدورات االقتصادية:
من المهم معرفة طبيعة العالقة بين صناعة معينة والدورات االقتصادية ،ويمكن في هذا
المجال تصنيف هذه العالقة إلى:

أ -صناعات مرتبطة بالدورات االقتصادية :وتتميز بازدياد الطلب عليها في فترات الرواج
وانخفاضه في فترات الكساد ،مثل صناع ة األدوات المنزلية والكهربائية ،وعليه فإن معامل
المرونة لهذه السلع يكون موجبا ً وقريبا ً من الواحد.
حيث معامل المرونة = التغير في الطلب/التغير في الدخل الحقيقي = 1
ب  -صناعات أقل تأثرا ً بالدورات االقتصادية :هي الصناعات التي ال ينخفض الطلب عليها بشكل
كبير في حالة الكساد ،كما ال يزداد بشكل كبير في حالة الرواج ،أي أنها تتميز بثبات معين ،ومثال
عليها الصناعات الغذائية والدوائية ،وعليه فإن معامل المرونة لهذه السلع موجب وأصغر من
الواحد.
ج  -صناعات ذات تأثر عالي بالدورات االقتصادية :هي الصناعات التي تتأثر بالدورات
االقتصادية بشكل كبير ،فيكون معدل نموها في مرحلة الرواج أعلى من المعدل العادي ،وتتأثر في
مرحلة كساد بشكل أكبر من بقية الصناعات ،ومثال عليها صناعات الكماليات والخدمية ،وبذلك
تكون هذه الصناعة ذات مرونة عالية ،وبمعامل مرونة أكبر من الواحد.
د  -صناعات تتصف بالمرونة العكسية مع الدورات االقتصادية :أي يزداد الطلب عليها في
فترات الكساد ،وينخفض في فترات الرواج ،وهذه السلع هي السلع الرخيصة ومنخفضة الجودة،
وعليه فإن معامل المرونة لهذه السلع يكون سالباً.
 -4دراسة وتحليل الوضع المالي للمنشأة:
إن هدف تحليل ومقارنة القوائم المالية الختامية للشركات ،هو معرفة الوضع المالي للشركة
ودراسة تطوره وتغيره ،ومقارنته مع الوضع المالي للشركات المماثلة ،ومن ثم تحليل هذه البيانات
والوصول إلى نتائج حول سيولة الشركة ومديونيتها ومبيعاتها ،باإلضافة إلى معلومات أخرى تهم
المستثمرعن وضع الشركة المالي.
أي أن التحليل المالي للمنشأة يتم وفق خطواتٍ ثالث:
األولى :تحليل القوائم المالية (وهي قائمة المركز المالي ،وقائمة التدفقات النقدية ،وقائمة الدخل)،
وتحليل وضع الشركة المالي.
الثانية :مقارنة النسب المستقاة من نتائج التحليل مع مثيالتها في األعوام السابقة ،واكتشاف أماكن
التغير ومعرفة األسباب.
الثالثة :مقارنة هذه النسب مع مثيالتها للشركات المماثلة من جهة ،ومع متوسط هذه المؤشرات في
السوق المالية من جهة أخرى.

وسوف نشرح فيما يلي أهم المؤشرات المالية ومدلوالتها:
النسب والمؤشرات المالية
إن قراءة البيانات المالية ال تكفي لتكوين فكرة كاملة عن أداء الشركات بل البد من إيجاد ربط بين
مفردات هذه البيانات للتمكن من التعرف بشكل أكثر دقة عن واقع أداء الشركة قيد الدراسة والتحليل
 .إن إجراء هذا الربط يتطلب اإللمام بكيفية قراءة المؤشرات المالية وتفسيرها ألن ذلك يساعد على
تبني األسس العلمية في إتخاذ القرار المناسب من قبل مستخدم البيانات المالية سواءا كان مستثمرا
أو مديرا أو موردا أو دائنا .
وهناك الكثير من النسب المالية التي تستخدم في دراسة ومتابعة أداء الشركة دوريا ً  ،غير أنه
باإلمكان تبو يبها ومعالجتها ضمن المجموعات الرئيسية اآلتية :
* نسب السيولة
* نسب التشغيل ( النشاط )
*نسب الربحية
*نسب المديونية
* نسب األسهم (نسب اإلستثمار في السوق المالي )
عند إجراء التحليل للنسب المالية يجب أن يتم :
* حساب النسبة
* ماذا تعني النسبة حرفيا ً ؟
* ماذا يعنى حدوث تغيير فى النسبة ؟
* ماهو المعيار الذي يتم المقارنة به ؟

جوانب التحليل

يعكس

السيولة
Liquidity

قدرة الشركة على تسديد نسبة التداول
إلتزاماتها القصيرة والطويلة نسبة التداول السريعة
األمد .
قدرة الشركة على تحقيق األربا  -نسبة هامش الربح
من نشاطها األساسي كما -نسبة العائد على اإلستثمار
تعكس أداء الشركة وكفاءة -نسبة العائد على حقوق
المساهمين
إدارتها .
 معدل دوران المخزونمعدل دوران الحساباتكفاءة إستخدام الموجودات
 معدل دوران الموجوداتالثابتة
إجمالي
دوران
معدلالموجودات

الربحية
Profitability
كفاءة اإلدارة
(النشاط أو التشغيل )
Activities

المديونية
DEBT

اإلستثمارفي
السوق المالي

الهيكل المالي للشركة

أمثلة للنسب التحليلية

 نسبة الديون إلى إجماليالموجودات
 نسبة تغطية األرباح للفوائدعلى الديون

 العائد على السهماألسهم العادية وسعرها إلى  -مضاعف ربحية السهم
 عائد توزيعات األسهماألرباح وتوزيعات األرباح .
ونسبة األرباح إلى موجودات  -تغطية توزيعات األرباح
 القيمة السوقية إلى القيمةالشركة .
والعائد على اإلستثمار في الدفترية
العائد على اإلستثمار للسهماألسهم.

أوال  :نسب السيولة
تقيس نسب السيولة المالءة المالية للشركة في المدى القصير  ,أي قدرة الشركة على تسديد إلتزامتها
المالية قصيرة األجل وخدمة الديون طويلة األجل  ،وبالتالي تظهر إلى أي مدى تكون المطلوبات
المتداولة مغطاة بموجودات يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية تعادل تقريبا فترة إستحقاق
المطلوبات المتداولة وخدمة ديون الشركة .
إن قيمة نسب السيولة يجب أن تكون في حدود القيم المعيارية العلمية المعتدة في هذا المجال وكذلك
ضمن متوسط نسب القطاع التي تنتمي إليه الشركة كما يجب األخذ بنظر اإلعتبار أن التكون

السيو لة أكبر من النسب المعيارية حيث أنه يفوت على الشركة العائد المحتمل من توظيف السيولة
الفائضة في إستثمارات ذات دخل مرتفع .
ومن أهم النسب المالية المستخدمة لقياس سيولة الشركة هي :
* نسبة التداول
نسبة التداول = الموجودات المتداولة  /المطلوبات المتداولة
هذه النس بة تقيس عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداولة  ،أي إلى أي مدى
يمكن أن تتدنى القيمة الدفترية للموجودات المتداولة وال يزال في إستطاعة الشركة أن تسدد جميع
مطلوباتها المتداولة  .إن القيمة المقبولة لهذه النسبة هي أن تغطي الموجودات المتداولة المطلوبات
المتداولة بمرتين أي أن نسبة  2فأكثر .
* نسبة السيولة السريعة
نسبة التداول = الموجودات المتداولة ناقصا المخزون
______________________
المطلوبات المتداولة
تقيس هذه النسبة قدرة الشركة على تسديد مطلوباتها المتداولة دون اللجوء إلى اإلستعانة ببيع
المخزون .
لذا فإن النتيجة الجيدة لهذه النسبة يجب أن تتراوح ما بين (
رأس المال العامل إلى حقوق المساهمين = %

0%, 7إلى )% 1

رأس المال العامل × 100
حقوق المساهمين

يق يس نسبة رأس المال العامل إلى حقوق الملكية أي نسبة األموال الخاصة المخصصة لتمويل
رأس المال العامل.
نسبة صافي التدفقات النقدية التشغيلية =

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
اإللتزامات المتداولة

وتقيس هذه النسبة مدي تغطية التدفقات النقدية التشغيلية الظاهرة بقائمة التدفقات النقدية لإللتزامات
المتداولة .
ثانيا  :نسب النشاط ( نسب التشغيل )
تقيس نسب النشاط الكفاءة التي تستخدم بها الشركة الموارد المتاحة لها وذلك بإجراء مقارنات فيما
بين مستوى اإلستثمار في عناصر الموجودات  .وتفترض هذه النسب وجود نوع من التوازن ما بين
المبيعات وكل من الحسابات المدينة  ،والمخزون  ،والموجودات الثابتة  ،وإجمالي الموجودات .

وتساعد هذه النسب على كشف مناطق الضعف ( أو تدني الكفاية في إستعمال الموارد ) في
عمليات الشركة لذلك فإن نسب النشاط تعتبر مهمة لكل من له إهتمام بكفاية األداء والربحية على
المدى الطويل للشركة  .وتضم نسب النشاط ( التشغيل ) النسب
* معدل دوران المخزون
معدل دوران المخزون =

تكلفة البضاعة المباعة
المخزون

وهو يقيس عدد مرات دوران المخزون في السنة ،مما يساعد على تقييم أداء الشركة وتقييم
مخزونها في نهاية المدة .إن نتيجة هذه النسبة يجب أن تكون في حدودها الدنيا وال تتجاوز النسب
السائدة في القطاع أو متوسط النسب التاريخية للسنوات الماضية .
إن زيادة عدد أيام دوران المخزون يعد مؤشر سيىء بسبب :
قد يعكس إنخفاض في الطلب على المنتجات .
قد يعكس ض عف الرقابة على المخزون مع التكاليف المصاحبة له مثل تكاليف التخزين والتأمين .
تقادم المخزون وتلف البضاعة وبالتالى إحتمال تعرض الشركة إلى خسائر كبيرة .
معدل دوران إجمالي الموجودات
معدل دوران إجمالي الموجودات = المبيعات  /إجمالي الموجودات الثابتة = مرة في السنة
تقيس هذه النسبة فعاليات الشركة في إستخدام الموجودات الثابتة حيث أن إرتفاع هذه النسبة يعكس
كفاءة اإلدارة الجيدة في إستثمار موجوداتها الثابتة وأن الطاقة اإلنتاجية للموجودات الثابتة مستغلة
بشكل جيد أما إنخفاضها فتعني أن الطاقة اإلنتاجية للموجودات الثابتة غير مستغلة بشكل جيد وهذا
يؤدي إلى إرتفاع كلف اإلنتاج وبالتالي تدني ربحية الشركة .
أن النسبة المثالية لهذه النسبة يتم الوصول إليها من خالل مقارنة نيجة النسبة للشركة مع الشركات
األخرى العاملة في نفس القطاع وفي حالة عدم وجود شركة مماثلة تعمل في نفس القطاع فيتم
مقارنتها مع النسبة للسنوات السابقة لنفس الشركة .
معدل دوران الحسابات المدينة
معدل دوران الحسابات المدينة =

الحسابات المدينة

______________________
متوسط المبيعات األجلة  360 /يوما
تقيس هذه النسبة معدل الفترة الزمنية التي تنتظرها الشركة من وقت إجراء عملية البيع باألجل إلى
حين تحصيل ثمن البضاعة نقدا  .وبصورة عامة كلما كانت فترة أقصر كلما دل ذلك على أداء

أحسن للشركة  .أن النتائج المثالي لهذه النسبة يتم الوصول إليه من خالل مقارنة نتيجة النسبة
للشركة مع الشركات األخرى العاملة في نفس القطاع وفي حالة عدم وجود شركة مماثلة تعمل في
نفس القطاع فيتم مقارنتها مع نتيجة نفس النسبة للسنوات السابقة لنفس الشركة .
المبيعات إلى رأس المال العامل = %

المبيعات
رأس المال العامل

يحسب معدل وسرعة دوران رأس المال العامل.
المبيعات إلى حقوق المساهمين = %

المبيعات
حقوق المساهمين

يقيس معدل دوران حقوق الملكية.
معدل دوران مجموع األصول = %

المبيعات
مجموع الموجودات

يقيس كفاءة األصول من خالل قياس معدل دورانها الذي يدل على قدرتها على توليد المبيعات.
* نسب الربحية
* تقيس هذه المجموعة من النسب قدرة الشركة على تحقيق األرباح من النشاط األساسي التي
تمارسه .
* فاألرباح هي مقياس كفاءة السياسات اإلستثمارية والتشغيلية للشركة  ،وهي بهذا تعكس األداء
الكلي للشركة  .وأهم نسب الربحية هي :

صافي الربح

* نسبة هامش الربح =

___________
صافي المبيعات
تقيس هذه النسبة الربح الذي تحققه الشركة مقابل كل لاير من المبيعات  ،ويختلف هامش الربح من
قطاع إلى آخر بحسب درجة المنافسة أو اإلحتكار الموجود في ذلك القطاع  .فإرتفاع هذه النسبة
تعني أن ربحية الشركة جيدة وللتعرف على كفاءة نيجة هذه النسبة فيجب مقارنتها مع نتائج نفس
النسبة للشركات األخرى العاملة في نفس القطاع وفي حالة عدم وجود شركات مماثلة لها فتتم
مقارنة نتيجة النسبة مع النتائج التاريخية للشركة .
* نسبة العائد على اإلستثمار

العائد على اإلستثمار = صافى الربح بعد الضريبة
___________
مجموع الموجودات
وهو مؤشر هام جدا ً يبين معدل العائد الحقيقي على إجمالي االستثمار (األصول) ،حيث يبين نسبة
الربح دون النظر إلى التوزيعات النقدية أو القيمة السوقية ،وهو ذو داللة هامة على كفاءة األصول
في توليد األرباح  ،حيث تعكس هذه النسبة كفاءة المنشأة فى إستخدام الموارد المتاحة لها ويتم
حساب العائد على اإلستثمار بقسمة صافي الربح على القيمة اإلجمالية للموجودات  .إنه مقياس مهم
للربحية الشاملة أو لكفاءة الشركة في إستخدام مواردها  .ولكي تتمكن الشركة من اإلستمرار في
أداء نشاطها يجب أن تفوق هذه النسبة تكلفة األموال المستثمرة وغالبا ماتقاس إعتمادا على كلفة
اإلقتراض من البنوك إضافة إلى أن نتيجة النسبة يجب أن تكون في حدود متوسط القطاع الذي
تعمل به الشركة وفي حالة كونها الوحيدة العاملة في القطاع فتجرى المقارنة مع المتوسط التاريخي
لنتيجة النسبة لنفس الشركة .
* نسبة العائد على حقوق المساهمين
العائد على حقوق الملكية =

صافي الربح بعد الضريبة
___________
مجموع حقوق الملكية

يتم الحصول على هذه النسبة من قسمة صافي الربح على قيمة حقوق المساهمين  .إنها أهم معيار
لقياس ربحية المستثمرين في األسهم العادية  .وللوقوف على كفاءة هذه النسبة يجب مقارنتها مع
النسب المماثلة للشركات العاملة في نفس القطاع .
العائد على حقوق المساهمين = %

صافي األرباح بعد الضرائب × 100
حقوق المساهمين

حيث يقيس معدل صافي العائد على حقوق الملكية بعد حذف الضرائب من صافي األرباح ،وهذا
المعدل يظهر قدرة الشركة على تخفيض الضرائب من خالل الرفع المالي.
العائد إلى رأس المال المدفوع = %

صافي األرباح بعد الضرائب
رأس المال المدفوع

يقيس نسبة األرباح الصافية للمساهمين على إجمالي رأس المال المدفوع للشركة ،حيث تدل على
معدل العائد الصافي المحقق إلى الحصة المدفوعة من رأس المال.
العائد إلى المبيعات = %

صافي األرباح بعد الضرائب

المبيعات
يقيس هامش صافي الربح بعد الضريبة للمبيعات ،ويتناسب طرديا ً مع تخفيض التكاليف أو زيادة
األسعار.
صافي األرباح قبل الضريبة إلى المبيعات = %

صافي األرباح قبل الضريبة
المبيعات

ويقيس هامش صافي الربح قبل الضريبة للمبيعات ،ويتناسب طرديا ًمع تخفيض التكاليف أو زيادة
األسعار.
رابعا  :نسب المديونية ( الرفع المالي  /الفاعلية المالية )
هي مجموعة من النسب المرتبطة بمقدار الديون التي تعتمد عليها الشركة في تمويل عملياتها  ،فهي
تقدم مؤشرات داله على الرفع المالي وعلى حجم مخاطر الدين التي تتعرض لها الشركة
وتضم هذه المجموعة النسب التالية :
* نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات
إجمالي الديون

نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات =

_____________
إجمالي الموجودات
تقيس ه ذه النسبة مدى مساهمة المقترضين في تمويل إستثمارات الشركة وبطرح الناتج من (واحد)
يمكن الحصول على نسبة مساهمة المساهمين في التمويل ويجب مالحظة أن أرتفاع نسبة الديون
إلى إجمالي الموجودات يعني أن ال شركة تعمل في بيئة مخاطرة عالية وفي كل األحوال فإن نسبة
الديون يجب أن ال تتجاوز  %50من إجمالي قيمة الموجودات .
نسبة الملكية = %

حقوق المساهمين
مجموع الموجودات

ت قيس درجة تمويل الشركة إلجمالي نشاطها من رأس مالها الخاص ،حيث يدل ارتفاع هذه النسبة
على زيادة درجة استقاللية الشركة.
القروض إلى مجموع الموجودات = %

القروض والتسهيالت
مجموع الموجودات

تدعى نسبة االقتراض  Debtationوتحسب مدى استخدام القروض في تمويل نشاط الشركة،
ويقصد بالقروض القروض طويلة وقصيرة األجل والدائنين.

القروض إلى الودائع = %

القروض والتسهيالت
الودائع

ت قيس هذه النسبة قدرة الشركة على سداد القروض من الودائع التي لديها ،ويمكن التفصيل في هذه
النسبة بأن تتم مقارنة القروض طويلة األجل مع الودائع اآلجلة ،والقرو ض قصيرة األجل مع الوائع
الجارية وهكذا.
الموجودات الثابتة إلى حقوق المساهمين = %

الموجودات الثابتة
حقوق المساهمين

تقيس هذه النسبة نسبة مساهمة رأس مال الشركة في تمويل الموجودات الثابتة ،أي تقيس درجة
استقاللية الشركة في تمويل استثماراتها.
معدل المديونية المتداولة = %

اإللتزامات المتداولة
مجموع الموجودات

تمثل نسبة الديون قصيرة األجل من إجمالي أصول الشركة.
المطلوبات للغير إلى حقوق المساهمين = %

إجمالي اإللتزمات للغير
حقوق المساهمين

تق يس حجم االلتزامات للغير ونسبتها من حقوق المساهمين ،فارتفاع النسبة يعني زيادة اعتماد
الشركة على الديون.
المطلوبات المتداولة

المطلوبات المتداولة إلى حقوق المساهمين = %

حقوق المساهمين
تقيس نسبة االلتزامات المتداولة إلى رأس مال الشركة.
القروض طويلة األجل إلى حقوق المساهمين = %

القروض طويلة األجل
حقوق المساهمين

تقيس حجم العالقة بين التمويل بالقروض الطويلة للمساهمين ،والتمويل بإصدار األسهم
* عدد مرات تغطية األرباح للفائدة على الديون
عدد مرات تغطية األرباح للفائدة على الديون = األرباح قبل الفوائد

____________
الفائدة على الديون
تقيس هذه النسبة عدد المرات التي تغطيها األرباح الفوائد على التمويل الخارجي  .بمعنى آخر إلى
أي ن مدى يمكن ألرباح الشركة أن تتدنى وال يزال بإستطاعتها تغطية ودفع الفوائد على الديون .
وفي جميع األحوال فإن هذه النسبة يجب أن تكون أقل من واحد ( أي ) %100
خامسا  :نسب اإلستثمار في السوق المالي
تعتبر نسب األسهم ذات أهمية خاصة لحملة األسهم  ،وللمستثمرين المحتملين في األسهم  ،ولمحللي
األوراق المالية  ،ولبنوك اإلستثمار  ،وحتى المقرضين  .كما أن نسب األسهم مهمة إلدارة الشركة
لقياس تأثير أداء الشركة على أسعار األسهم العادية في السوق  ،ألن الهدف في اإلدارة التمويلية هو
تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم القيمة السوقية للسهم .
ومن أهم النسب المالية المستخدمة في هذه المجموعة هي :
نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات =

صافي الربح
__________
عدد األسهم العادية

يعتبر العائد للسهم أ حد مقاييس األداء الكلي للشركة  ،والتي يمكن تحليل تطورها مع الزمن  ،كما
ي مكن إجراء مقارنات عليها مع مثيلتها لشركات أخرى  .وتعتبر هذه النسبة ذات أهمية خاصة حيث
أنها تدخل في حساب نسب أخرى كنسبة سعر السهم إلى العائد للسهم ونسبة العائد للسهم إلى سعر
السهم .
* سعر السهم إلى ربح السهم
نسبة الديون إلى إجمالي الموجودات = سعر السهم في السوق
_____________
ربح السهم
ويعرف هذا المؤشر بمضاعف ربح السهم إلي سعره ،حيث يعتبر من أهم معايير قياس القيمة
الحقيقية للسهم في سوق األوراق المالية تقيس ه ذه النسبة مقدار الربح الذي يحققه المستثمر عند
اإلستثمار في السهم لهذا فوجود مؤشر يربط بين سعر السهم وربحيته يمكن من خالله إجراء
مقارنات موضوعية بين أسهم الشركات المختلفة و يتم من خالل هذه النسبة معرفة عدد السنوات
التي يتم فيها إسترداد قيمة اإلستثمار في السهم من قبل المستثمر .
سعر السهم إلي قيمة المبيعات ( اإليرادات ) :
نسبة سعر السهم إلي المبيعات = سعر السهم في السوق

______________
نصيب السهم من صافي مبيعات الشركة خالل العام
ويتطلب حساب مؤشر سعر السهم إلي نصيبه من مبيعات الشركة  ،تحديد نصيب السهم من مبيعات
الشركة وذلك بإستخدام المؤشر التالي :
نصيب السهم من صافي مبيعات الشركة خالل العام = صافي مبيعات الشركة خالل العام
_____________
عدد األسهم العادية المتداولة خالل العام
يستخدم هذا المؤشر كبديل لمؤشر سعر السهم إلي ربحيته ،وذلك من أجل إختيار األسهم ذات األداء
المتميز حيث يعبر هذا المؤشر عن مدي تحمس وثقة المستثمر لشراء أسهم شركة معينة لها المقدرة
علي تعظيم إيراداتها في المستقبل نظرا ً ألن حساب المبيعات والتنبؤ بها يكون أكثر دقة وموضوعية
عن حساب الدخل والتنبؤ به .

* األرباح الموزعة للسهم
األرباح الموزعة للسهم =

األرباح المقرر توزيعها
______________
عدد األسهم العادية

يقيس الربح الموزع للسهم الدخل الجاري الناتج عن إستثمار المالكين في أسهم الشركة  ،وتعكس
األرباح الموزعة للسهم أداء أرباح الشركة وسياستها في توزيع األرباح .
* نسبة األرباح إلى سعر السهم
نسبة األرباح إلى سعر السهم =

ربح السهم
_____________
سعر السهم في السوق

تقيس هذه النسبة عائد توظيف األموال في أسهم الشركة وتسمى هذه النسبة أيضا معدل رسملة
الملكية أن هذه النسبة يجب أن تكون على األقل أعلى من النسبة المئوية لكلف التمويل .
* القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للسهم =

سعر السهم في السوق
__________________

للسهم
الدفترية
القيمة
يقارن بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم مما يكشف طبيعة السهم فارتفاع النسبة يدل على أن
األسهم أسهم نمو وانخفاضها يدل على أنها أسهم قيمة تقيس النسبة أداء الشركة وفقا لتقييم
المستثمرين في األسواق المالية كلما زادت النسبة عن واحد كان أداء الشركة جيدا وينعكس ذلك
على سعر السهم في السوق .
عائد السهم الواحد =

صافي األرباح بعد الضرائب
عدد األسهم المكتتب بها

يقيس معدل العائد للسهم ،وهو من أكثر المؤشرات انتشارا ً لتميزه بالوضوح وسهولة
الوصول إليه.

العائد الكلي على اإلستثمار في السهم =

الربح الموزع للسهم
_________  +سعر بيع السهم – سعر الشراء
__________________
سعر شراء السهم
سعر شراء السهم

معدل دوران السهم = %

عدد األسهم المتداولة لعام كامل
عدد األسهم المكتتب بها في نهاية ذلك العام

يدل على سيولة السهم ،أي إمكانية بيعه في السوق المالية ،كما يدل على حجم الطلب على
السهم ،لذا فاألسهم ذات معدل الدوران العالي تكون ذات سيولة عالية.
مضاعف الربحية (القيمة السوقية إلى العائد) =

القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها
صافي األرباح بعد الضرائب

يق يس الفترة الزمنية الالزمة السترداد رأس المال من خالل األرباح ويعتبر هذا المعيار والمعيار
الذي يليه من أهم المعايير المالية لتحديد نوع السهم ،فارتفاع النسبة يدل على أن األسهم أسهم
نمو وانخفاضها يدل على أنها أسهم قيمة ،و قد أثبتت الدراسات االقتصادية أن التغير في هذه
النسبة يتناسب عكسا ً مع زيادة معدل العائد.

نسبة التوزيعات النقدية =

األرباح الموزعة نقدا ً
القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها

حيث تحدد نسبة التوزيعات مقدار العائد النقدي الذي سيحصل عليه المستثمر ،حيث يفضل المستثمر
الصغير ارتفاع الغلة ،في حين يوجه كبار المستثمرين أموالهم إلى الشركات الواعدة.
األرباح الموزعة إلى العائد = %

األرباح الموزعة نقدا ً
صافي األرباح بعد الضرائب

يظهر نسبة التوزيعات النقدية من صافي الربح  ،ويفيد هذا المؤشر في تحديد سياسة الشركة في
توزيع األرباح ،ويساعد على معرفة وضع الشركة هل هي في مستوى النمو أم االزدهار أم
االستقرار.
السعر السوقي إلى التوزيعات =

القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها
األرباح الموزعة نقدا ً

يقيس الفترة الزمنية الالزمة السترداد رأس المال من خالل التوزيعات النقدية.
األرباح الموزعة إلى رأس المال المدفوع = %

األرباح الموزعة نقدا ً
رأس المال المدفوع

تقيس نسبة التوزيعات النقدية للمساهمين على إجمالي رأس المال المدفوع للشركة ،حيث تدل على
معدل اإليراد النقدي المقبوض إلى الحصة المدفوعة من رأس المال.
األرباح قبل الضريبة إلى القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها = %

صافي األرباح قبل الضريبة

القيمة السوقية لألسهم المكتتب بها
يقيس معدل العائد للسعر السوقي للسهم ويقارن هذا المؤشر مع مؤشر ( العائد علي حقوق
المساهمين ) لقياس قدرة الشركة على تخفيض الضرائب.

