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   Financial Analysis    -: بالنسب ا : التحليل الماليلثثا
لما كان هدف االداره هو تعظيم قيمة المنشاه )او تعظيم قيمة سهم المنشأة في السوق ( فانها تقوم باتخاذ القرارات 
بشكل مستمر لتسيير اعمالها وتنقسم القرارات الى قرارات تشغيلية وقرارات تتعلق برسم السياسات لتنفيذ الخطط 

خيص ايجابيات )نقاط القوه ( وسلبيات ) نقاط الضعف ( في ادائها الماضي لغرض الموضوعة كما انها تقوم بتش
تعزيز االيجابيات ومعالجة السلبيات . ان التتبع المستمر لتنفيذ القرارات وقياس االداء مقارنة النتائج المحققه 

الخطط المستقبلية  في ظربالنتائج المخططه )اي المرغوب التوصل اليها واتخاذ القرارات التصحيحية واعادة الن
في ضوء التطورات الفعلية هي دليل لمقدرة االدارة على تحقيق االهداف وتدعى هذه المهام بالرقابة وتقييم االداء . 

لنظام المالي والمحاسبي الذي وتحتاج هذه العملية انظمة معلومات وتقارير دوريه ومعايير للمقارنه وهذا يوفره ا
لمعلومات المالية ويلخص نتائج االداء من خالل التحليل المالي الذي يمكن للمستفيدين المصدر الرئيسي ل عتبري

تفيدة من منه فهم االرقام الواردة في الكشوفات المالية واالستفادة في اتخاذ القرارات وهنالك العديد من الجهات المس
 والمالكون والدائنون والمجهزون وغيرهم ويشمل التحليل المالي ثالث مراحل . ةالتحليل المالي كاالدار 

 : وتشمل تحديد االهداف وتجميع الكشوفات المالية .  ةالتهيئ -أ
 دائها .أد اساليب الكشف عن وضع المنشاة و الحساب والتفسير : اي تحدي -ب
 قارنة النتائج بالمعايير التقييم وتهدف الى تطوير استنتاجات وتوضيحات من خال ل م -ج
 :  تحليل النسب المالية*

ان النسب المالية هي عبارة عن عالقة مابين عنصرين او اكثر من عناصر الميزانية وحساب االرباح والخسائر 
من تقييم جوانب االداء المتعدد في الشركة هذا  Normsاو قائمة الدخل تمكن حين قياسها ومقارنتها بالمعايير 

قيم لشركة مثالية يرغب  يمكن ان تكون متوسطات للصناعة اويعني انه من الضروري وجود معايير للمقارنة 
اختالفات في  دلتخطيط . وهنا يجب التأكد من وجو من قبل ادارة الشركة في عملية ا ةبها او قيم محددللمقارنة 

ية ما بين هذه الشركات كسياسة اندثار الموجودات الثابتة وسياسة تقييم المخزون ان وجود هذه السياسة المحاسب
الى عدم وجود اخطاء في تصنيف  هنتبهانات فيما بينها كما يجب االاالختالفات يجعل من الصعب اجراء مقار 

 .وتقديم عناصر الميزانية وقائمة الدخل حتى ال تكون النتائج مظلله 
  -: سب الماليةانواع الن -

هنالك عدد كبير من النسب التي تستخدم في تشخيص مشاكل وقياس جوانب االداء في المنشاة والنسب االكثر 
  -: كما في الجدول االتي شيوعا في االستعمال هي
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 (1-4جدول رقم )
 شركة منتجات االدوية الصناعية

 ف الدنانير ( )القيمة باال   31/12/2006ية في الميزانية العموم
 الموجودات                                                         المطلوبات 

 ____________                                                                         _____________ 
  120حسابات دائنة                                                       100نقد 

  200اوراق دفع                                           400حسابات مدينة 
  20مستحقات                                                  600مخزون 

  260مخصصات لضريبة الدخل                                             300اوراق مالية 
                      _______                                                                                                                       

 _________ 
  600اجمالي المطلوبات المتداولة                         1400اجمالي الموجودات المتداولة 

  1000        ( 1سندات الدين )                            3600اجمالي الموجودات الثابتة 



  400       قروض طويلة االجل                              1000يطرح االهالك المتراكم 
                      ___                                                                                            _______  ______ 

  1400اجمالي الدين طويلة االجل                             2600صافي الموجودات الثابتة 
  1200الف سهم (  200اسهم عادية )                                                       

  800        ارباح محتجزة                                                                  
                                                                                     _______ 

  0200لملكية       اجمالي حقوق ا                                                           
  4000اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية                            4000جودات اجمالي المو 

 
 ات الدين ددينار سنويا لتسديد سن 40000دفع ( يتوجب 1)
 
 
 

 ( 2-4جدول )
 شركة منتجات االدوية الصناعية 

 قائمة الدخل )االرباح والخسائر ( للسنه المنتهية 
 )القيمة باالف دينار (        31/12/2006في

  6000                            صافي المبيعات                      
 تكلفة المبيعات 

   2500مواد اولية                            
 1000     اجور عمال                    

             500كهرباء وماء المصنع               
  800اجور عمال خدمات المصنع        

  5000                                    200اهالك موجودات ثابتة في المصنع  
                                         _____                                _________    

  1000االجمالي                                                               الربح
 يطرح نفقات التشغيل 

  44نفقات البيع                          
  80نفقات ادارية وعامة                 
  180                                    56ايجار مبنى االدارة                 

                                     ______                                                  ______ 

  820ربح التشغيل                                                              
  30          يضاف ايرادات اخرى                                            

                                                                          ______ 
  850     االرباح قبل الفائدة الضريبة                                           

 يطرح نفقات الفائدة 
  20فائدة اوراق الدفع                 

  130فائدة السندات                      
  210                                    60فائدة القروض الطويلة االجل     

                                                 _____                              _______ 



        640                                   االرباح قبل الضريبة                 
  256     %(                                             40ضريبة الدخل )

                                                             ______ 

                  384                             االرباح بعد الضريبة             

                 
 


