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1981لسنة 159أهم ما ورد بقانون 
اخلاص بالشركات املساهمة

اإلدارةجملساختصاصاتأهم:أوال
يتولى. يةالجمعتختارهمثالثةعنيقلالاألعضاءمنعددمنيتكونإدارةمجلسالشركةإدارة1

مجلساولعيينتيكونذلكمنواستثناءالشركةبنظامالمبينةللطريقةوفقاسنواتثالثلمدةالعامة

.سنواتخمساقصاهالمدةالمؤسسينطريقعنادارة

ويجوز. اعضائهاحداواالدارةمجلسعزل-وقتأيفي-العامةللجمعية2

ركةالشنظامينصمالماالقلعلىاعضاءثالثةحضرهاذااالصحيحاالمجلساجتماعيكونوال3.

اكبرعددعلى

يجتمع. ذلكلالضرورةدعتوكلمااعضائهثلثطلبعلىبناءاورئيسهمنبدعوةاالدارةمجلس4

يعين. حالالرئيسمحليحلللرئيسنائبايعينانلهيجوزكمارئيسااعضائهبينمناالدارةمجلس5

.المنتدبالعضوبأعمالالرئيسالىيعهدانللمجلسويجوز،غيابه

يجب. يوقعخاصدفترفيجلسةكلعقبمنتظمةبصفةاإلدارةمجلساجتماعاتمحاضرتدونإن6

.العامةالجمعيةبدفاترالخاصةالشروطالدفترهذاعلييسريوالسرأمينوالرئيسمنعلية

تحدد. مكنيوالمجلسألعضاءالمقررةاألخرىالمزاياوالحضوروبدالترواتبالعامةالجمعية7

.اإلدارةمجلسمنبقرارالمنتدبالعضووبدالتمكافآتتحديد

مجلس. شاطهانوطبيعةيتفقالذيالنحوعلىبهاالمخاطرإدارةعنعامبشكلمسئولالشركةإدارة8

تواجهالتيالمخاطرلتحديدإستراتيجيةوضعمسئوليةعليهوتقعبها،تعملالتيوالسوقوحجمها

علىهكلذلكوعرضالشركةبهاتتعاملالتيالمخاطرةومستوىمعها،التعاملوكيفيةالشركة،

.واضحبشكلالمساهمين

يجب. -:يلىمايشملالمساهمينعلىللعرضسنويا ًتقريرا ًاإلدارةمجلسيعدأن9
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الماليومركزهاالشركةأعمالعنشاملةنظرة•

.القادمالعامخاللالشركةلنشاطالمستقبليةالنظرة•

.وجدتإنالتابعةالشركاتأعمالونتائجأنشطة•

.الشركةماللرأسالرئيسيالهيكلفيالتغيراتعننبذة•

العامةاجلمعية:ثانيا
أسهمهامنيمتلكهمانسبةبحسبكلالشركة،مساهميكلمنالعامةالجمعيةتتكون

يمتلكذيالالمساهمسوىالعامةالجمعيةاجتماعيحضرأالعلىللشركةاألساسيالنظامينصأنيمكن

مساهمكليتعطالتيالقاعدةعلىاستثناءيعتبرأنيجبالنصهذامثلأنإالاألسهم،منمعينةنسبة

قدرةينالمساهمعددفيهايتجاوزالتيالحاالتفيإالإليهاللجوءيتموالالعامةالجمعيةحضورحق

.بعضهمعاداستبأوالمساهمينصغارلتجاهلوسيلةيكونوالالجمعية،انعقادمكانتدبيرعلىالشركة

.Aالعاديةالعامةالجمعية

لكل. عامةالالجمعيةفيممثالاإلدارةمجلسيكونإنويجبالعامةالجمعيةحضورفيالحقمساهم1

تنعقد. مجلسلوالسنةفياألقلعليمرةاإلدارةمجلسرئيسمنبدعوةللمساهمينالعامةالجمعية2

أوباتالحسالمراقبيجوزوذلكإليالضرورةدعتكلمالالنعقادالعاديةالجمعيةيدعوأناإلدارة

العامةالجمعيةتدعوأنالمختصةاإلدارةالجهةأوالمالرأسمن%5يمثلالمساهمينمنعدد

:باالتيالعاديةالعامةالجمعيةتختص3.

وعزلهماإلدارةمجلسأعضاءانتخاب.

المسئوليةمنإخالئهفيوالنظراإلدارةمجلسأعمالمراقبة.

األرباحتوزيععليالموافقة،والخسائراألرباحوحسابالميزانيةعليالمصادقة.

الشركةنشاطعناإلدارةمجلستقريرعليالمصادقة.

وعزلهأتعابهوتحديدالحساباتمراقبتعيين

من(%5)يملكونالذينالمساهمينأوالمختصةاإلداريةالجهةأواإلدارةمجلسيريماكل

.العامةالجمعيةعليعرضهالمالرأس
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.Bعاديةالغيرالعامةالجمعية

:باالتيالعاديةغيرالعامةالجمعيةتختص

بهالمرخصالمالرأسزيادة

األساسيالنظامبذلكيرخصأنبشرط،ممتازةبأسهمالمالرأسزيادةعلىالموافقة.

القانونألحكامطبقااألصليالشركةغرضمنقريبةأومرتبطةأومكملةأغراضإضافة

األسهمبأنواعالمتعلقةالقيودأوالمميزاتأوالحقوقتعديل

يالقانونالشكلتعديلأوالشركةإدماجأوالموعدقبلحلهاأوتقصيرهأوالشركةأمدإطالة

عامةأحكام

ماعهااجتومكانموعدوترتيبللشركة،العامةالجمعيةاجتماعحضورعلىالمساهمينحثيجب

.الحضورعلىويشجعهمعليهمييسربما

مصحوبالعاديةغيرأوالعاديةالعامةالجمعيةأعمالجدولفيمعروضموضوعكليكون

ىعلبناءقراراتهماتخاذمنالمساهمينيمكنبماجوانبهلكافةكافواستعراضوافبشرح

منهمينالمساتمكينهوالمعلوماتتلكتقديممنالقصديكونأنويجب.إليهمالمقدمةالمعلومات

.لالجتماعالشكليةالجوانباستكمالمجردوليسومدروسسليمبشكلقراراتهماتخاذ

الشركةارةإدوعلىأرائهم،عنبالتعبيرللمساهمينيسمحالذيالنحوعلىالعامةالجمعيةإدارةيتم

.موضوعاتمنالجمعيةأعمالجدوليتضمنهماكلعنوالكافيالتاماإلفصاح

تنازعيأنشوءحالةوفي.متناهيةبدقةللشركةالعامةالجمعيةقراراتعلىالتصويتقيديجب

مرةواتاألصهذهصحةباعتبارالتصويتيؤخذالجمعية،فياألصواتبعضتمثيلصحةبشأن

مرتستبحيثالمختصةالقضائيةأواإلداريةالجهةعلىالحقاللعرضأخرىمرةوبطالنها

.األحوالجميعفيالعامةالجمعيةإجراءات
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الممثلةهملألسالمقررةاألصواتلعددالمطلقةباألغلبيةالعاديةالعموميةالجمعيةقراراتوتصدر

من67المادةعليهنصتماوهوذلكمنأعلىنسبةاألساسيالنظاميشترطلممااالجتماعفي

.1981لسنة159القانون

لممثلةاالمالرأسوحصصاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةقراراتوتصدر

موعدهاقبلالشركةحلأوالمالرأستخفيضأوبزيادةيتعلقالقراركانإذاإال،االجتماعفي

يةبأغلبصدورهالقرارلصحةاألحوالهذهفيفيشترطإدماجهاأواألصليغرضهاتغييرأو

(االجتماعفيالممثلةالمالرأسوحصصاألسهمأرباعثالثة)خاصة

فيالعموميةالجمعيةقراراتعلىالتصويتفياالشتراكاإلدارةمجلسأعضاءعلىويحظر

صواتاألتحسبوالاإلدارة،عنمسئوليتهموإخالءذمتهمإبراءأوومكافآتهمرواتبهمتحديدشأن

.التصويتنصابفييحوزونهاالتيباألسهمالخاصة

احلساباتمراقب:ثالثا
يكون. فييهاعلالمنصوصالشروطفيهمتتوافرممنأكثرأوحساباتمراقبالمساهمةللشركة1

عددتحالةوفي،أتعابهوتقدرالعامةالجمعيةتعينهوالمراجعةالمحاسبينمهنةمزاولةقانون

األولقبالمراالشركةمؤسسوايعينذلكمن،واستثناءبالتضامنمسئولينيكونواالمراقبين

ال. ىأقصحدتحديددونأتعابهتحديدأوالمراقبتعيينفياإلدارةمجلستفويضيجوز2

ال. أوإدارتهامجلسعضويةأوالشركةتأسيسفيواالشتراكالمراقبعملبينالجمعيجوز3

.فيهااستشاريأوإداريأوفنيعملبأيدائمةبصفةاالشتغال

ال. أنابهالعملتركهمنسنواتثالثانقضاءقبلالمساهمةالشركاتحساباتلمراقبيجوز4

أواريإدأوفنيعملبأيمؤقتةأودائمةبصفةيشتغلأنأواإلدارةبمجلسعضواأومديرايعمل

بهايعملكانالتيالشركةفياستشاري
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ال. الىواغيرهفياوالعامةالجمعيةمقرفيالمساهمينعلىيذيعأنالحساباتلمراقبيجوز5

.عويضبالتومطالبتهعزلهوجبوإالبعملهقيامهبسببالشركةأسرارمنعليهوقفماغيرهم

يدعى. هابيدعىالتيالمواعيدذاتفيللشركةالعامةالجمعياتلحضورالحساباتمراقب6

العامةالجمعيةيحضرأن.الوصولبعلممصحوبعليهموصىبكتاب،وذلكالمساهمون

لمراقبويجوز،لالجتماعالدعوةفيأتبعتالتياإلجراءاتصحةمنويتأكدللشركة

.عةالمراجأعمالفيمعهاشتركواالذينالمحاسبينمنمساعديهأحدعنهينيبأنالحسابات

يتعين. شركاتللالعموميةالجمعيةالجتماعالدعوةإخطارأنمنيتحققأنالحساباتمراقبعلى7

.العربيةباللغةاألقلعلىإحداهمايوميتينصحيفتينفيمرتيننشرقدالعاماالكتتابذات

يتحقق. العموميةالجمعيةاجتماعفيالحاضرينصفةمنالحساباتمراقب8

يتحقق. العددنعيقلالبماالعامةالجمعيةفيممثلاإلدارةمجلسانمنأيضا ًالحساباتمراقب9

أوارةاإلدمجلسرئيسبينهممناألقلعلىثالثةوهو)جلساتهانعقادلصحةتوافرهالواجب

.لإلدارةالمنتدبيناألعضاءأحدأونائبه

يتحقق. التيلكتأوالشركةنظامعينهاالتيبالطريقةتمقدالتصويتأنمنالحساباتمراقب01

تعلقإذاو–بيانهاعنالشركةنظامسكوتعند–رئيسهااقتراحعلىبناءالجمعيةعليهاتوافق

يكونأنيجبعليهمالمسئوليةدعوىبإقامةأوبعزلهمأواإلدارةمجلسأعضاءبانتخابالقرار

.سريا ًالتصويت

يتحقق. جراهأالذياألصواتوجامعيالسرأمينتعيينأقرتقدالجمعيةأنالحساباتمراقب11

رةاإلدامجلستقريروخالصةوالخسائراألرباحوحسابالميزانيةأنومن،الجمعيةرئيس

المقررةلعموميةاالجمعيةانعقادتاريخقبليوميتينصفحتينفينشرقدلتقريرهالكاملوالنص

.األقلعلىيوما ًعشربخمسةبهاالميزانيةلنظر
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املايلاجلانب 
قراءة القوائم املالية-1
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املقدمــــــــــــة
المختلفةاجوانبهمنالشركةنشاطعلىمنهانطلالتيالنافذةبمثابةالماليةالقوائمتعتبر،

ذاتخرىأجهاتوأينفسهاوالشركةوالدائنونالمستثمرونالقوائمبتلكالمهتمينبينومن

غيرهامنأكثربهايهتماآلخرعنةــــمختلفرؤيةمنهمواحدولكل،.اهتمامأوةـعالق

الشركةإدارةفمثال ً،مرتفعةنموومعدالتماليةأرباحتحقيقعلىالجميعاتفاقمنالرغمب

الشركةمالءةةبدراسالدائنونيهتمفيما،ةــالتمويليوسياساتهااستثماراتهابنجاحأكثرتهتم

.لديهاالسيولةتوفرومدى

تكونقدالتيةالماليللقوائممبسطا ًنموذجا ًالدليلهذافيالمعروضةالماليةالقوائمتعتبرو

حيثمنشموال ًثرأكالعمليالواقعفيالماليةالقوائمتكونحيث،العمليالواقعفيتعقيدا ًأكثر

تلكشكليفالبسيطةاالختالفاتبعضهناكتكونقدكماالماليةللقوائمالمتممةاإليضاحات

.القوائم

هذهإعدادمتو،(البارونشركة)صناعيةلشركةافتراضيةحالةببياناتاالستعانةتمقدو

منبندكللكودىرقمإعطاءتمالعرضلتبسيطو،المصريةالمحاسبةلمعاييروفقا ًالنماذج

.الشرحفييستخدمالماليةالقوائمبنود

السنوىالمالىالتقريرمحتويات

السنةلخالالماليأداءهاوالشركةنشاطعامبشكليستعرضالمساهمينإلىاإلدارةمجلستقرير

-:ويتضمنالمنتهية

شركةالأداءفيواالتجاهاتللتطوراتملخصا ًيعرضالجزءهذاوالشركةنشاطاستعراض

أيةوالمدققةالماليةوالقوائمالماليالملخصخاللمنللشركةالماليالموقفاستعراض

إيضاحاتومتممةبيانات
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الماليةالقوائمفيعليهاالتركيزالواجبالموضوعات

عنددارةاإلمجلسعضوعلىجبويبدونها،التحليلعمليةتستقيمالالتيالمتطلباتبعضهناك

أناعهاأوضعنتقريربتقديمرغبتهعندأوالشركةوضععلىللوقوفالماليةالقوائمعلىاطالعه

:يليماعلىجيدبشكليطلع

المالسوقهيئةوقانون،الدخلضريبةوقانون،الشركاتقانونفيالعالقةذاتالمواد.

ستصدرهاالتيأوالشركةتصدرهاالتيالسنويةللتقاريرةعمقالمتالقراءة.

القطاع)الشركةفيهتعملالذيبالسوقالجيدةالمعرفة(.

بهاالرقابةووسائلولوائحهاالتنظيميوهيكلهاالشركةبإدارةالجيدةالمعرفة.

إليهالموكولةبالمهامقيامهوكيفيةأدائهومستوىالحساباتراقببمالجيدةلمعرفةا.

أوتصادياالقالخلللمعالجةالحكومةتنتهجهاالتيالنقديةوالسياسات،الماليةالسياساتمتابعة

.ىاالقتصاداألداءتطوير

الدليلهذامنالغرض

ركاتالشتصدرهاالتيالماليةوالتقاريرالقوائموتفهمقراءةعلىمساعدةالهوالدليلهذامنالهدف

عضبمعرفةمنتمكنأنهاكماالمعلومات،منكافأساسعلىاالستثماريةقراراتالاتخاذيتمحتى

الهدفةــمعرفأوفهمهافيصعوبةجدويقدالتيةـــالمتخصصةـــوالمحاسبيةــالماليالمصطلحات

.أنواعهاالفــــــاختعلىللشركاتالماليةالقوائمعلىعطالاإلعندمنها

؟الماليةالقوائمتعدلمن

إدارةبينهمومنالقوائم،تلكلمستخدميالالزمةالماليةالمعلوماتتقديمبغرضالماليةالقوائمتُعد

فضال ًابية،الرقوالهيئاتوالبنوكوالموردينالماليينوالمحللينالسنداتوحملةوالمساهمينالشركة

.المرتقبينوالمستثمريناألخرىالحكوميةالجهاتعن

فيكونالمرتقبينللمستثمرينالنسبةب،يهامستخدماحتياجاتباختالفالماليةالقوائماستخداميختلف

ماشركةيفاالستثماربشأنقراراتخاذعندوالمتوقعةالمرتبطةوالعوائدالمخاطرتقييمهوالهدف
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األساسيةاحملاسبيةاالفرتاضاتأهم.
علىأوال ًنتعرفأنالبدالماليةالقوائمعناصروتفاصيلمحتوياتعلىالتعرففينبدأأنقبل

هذهوعليها،فالمتعارالمحاسبيةاألنظمةمعظمعادةعليهاتُبنىالتياألساسيةالمحاسبيةاالفتراضات

-:ىهاالفتراضات

Accrual Principleمبدأ االستحقاق       : أوالً 

لهذاًالمبدأًيتمًاالعترافًباإليراداتًأيًتسجيلهاًفيًالدفاترًوالسجالتًالمحاسبي  ً حتىً)ةًعندًتحققهاًوفقا

النظرًعنًعترافًبالمصروفاتًعندًتكبدهاًبغضاالو(ًلغًمنًهذهًاإليراداتالًأيةًمبيولوًلمًيتمًتحص

.سدادًتلكًالمصروفات

 ً Consistencyالثباتمبدأ:ثانيا Principle

المتماثلةتالمعامالجميععلىواحدةمحاسبيةمعالجةتطبقأنالشركةعلىيكونفإنهالمبدألهذاوفقا ً

للفتراتةالماليالقوائمبينالمقارناتعقدإمكانيةإلىيؤديالذياألمرألخرىفترةمنتغييرهاوعدم

الشركةالأنيعنيالالثباتمبدأأنغيرالماليةالمؤشراتاتجاهاتدراسةفييفيدكما،المختلفة

يثبتالتيحاالتالعلىالتحولذلكيقتصرولكنأخرىإلىمحاسبيةطريقةتطبيقمنالتحولتستطيع

التغييرذلكيروتأثطبيعةعناإلفصاحيجبالحالةهذهوفيالسابقة،منأفضلالجديدةالطريقةأنفيها

..رالتغييبهاحدثالتيالفترةعنالمعدةالماليةللقوائممتممكإيضاحومبرراتهالمحاسبي

 ً Continuityاالستمراريةمبدأ:ثالثا Principle

وهذاالزمن،منمحدودةغيرلفترةنشاطهامزاولةفيتستمرسوفالشركةأنالمبدأهذايعني

يتهددهاشركةنتكاإذاأماالقريب،المستقبلفيتصفيتهاأوالشركةإفالسإمكانيةيستبعداالفتراض

الماليةلقوائماقارئيكونحيثاالستمرارية،افتراضعنالتخلييجبفإنهالتصفيةأواإلفالسخطر

كانظرفأليةاالستمراريافتراضإتباععدمحالةوفي،التصفيةقيمةأونتائجعلىبالتعرفمهتما ً

أنساسأعلىمعدةالماليةالقوائمأنبوضوحتفصحأنالشركةعلىيجبالماليةالقوائمإعدادعند

.تصفيتهاأوإفالسهاإشهارسيتمالشركة
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القوائم املالية

   Balance Sheetالميزانية

Assetsتعرضًالميزانيةًصورةًللمركزًالماليًللشركةًمنًخاللًبيانًماًلهاًمنًممتلكات

‘Equities Shareholdersةًوحقوقًالملكي

ً (ً Liabilities)وماًعليهاًمنًالتزاماتًماليةًً فيًتاريخًمعينًهوًتاريخًالميزانية،ًووفقا

-للمعادلةًاألساسيةًللميزانية :

حقوقًالمساهمين(ً+ًااللتزامات)الخصومً(ً=ًالموجودات)األصولً:ًوهي

أو

(االلتزاماتً)الخصومً–( الموجودات)األصولً=ًحقوقًالمساهمينً

   Income Statementقائمة الدخل

رةًالماليةًتعطيًقائمةًالدخلًصورةًأكثرًحيويةًعنًالشركةًحيثًتقيسًأداءًالشركةًخاللًالفت

أوًخسارة،ًوذلكًعنًطريقًمقارنةً  ً المنتهيةًوتبينًماًإذاًكانتًنتيجةًهذاًاألداءًربحا

  Costsبالتكاليف  Revenuesاإليرادات

Cash Follow Statementقائمة التدفقات النقدية

جةًمنًالشركةًتعرضًهذهًالقائمةًبيانًالتدفقاتًالنقديةًالداخلةًللشركةًوالتدفقاتًالنقديةًالخار

شغيليةًواالستثماريةًخاللًالفترةًالمحاسبيةًمعًالتفرقةًبينًالتدفقاتًالنقديةًالمرتبطةًباألنشطةًالت

.والتمويليةًللشركة
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املايل املركز كود
األصول1

462000أصولًثابتة2

7000مشروعاتًتحتًالتنفيذ3

28000االستحقاقمحتفظًبهاًحتىًتاريخًاستثمارات4ً

64000(غيرًمجمعةً)ًشركاتًتابعةًوًشقيقةًاستثماراتًفي5ً

5000الشهرة6ً

566,000.00أصولًغيرًمتداولةإجمالي7ً

121000مخزون8

66000أوراقًقبضوعمالء9ً

22000مصروفاتًمدفوعةًمقدماًوارصدةًمدينةًاخرى10ً

29000أذونًخزانةاستثماراتًفي11ً

15100بالقيمةًالعادلةًمنًخاللًاألرباحًوًالخسائراستثمارات12ً

73000لدىًالبنوكونقديةًبالصندوق13ً

 326,100.00إجمالىًاألصولًالمتداولةً 14

14000مخصصات15ً

3000الجزءًالمتداولًمنًالقرضًطويلًاألجل16

27000موردونًواوراقًدفع17

26000مصروفاتًمستحقةًوارصدةًدائنةًاخرى18ً

84000سحبًعلىًالمكشوف-بنوك19ً

1000دائنوًشراءًأصولًثابتة20

توزيعاتدائنوا21

 155,000.00التزاماتًمتداولةإجمالي22ً

 171,100.00رأسًالمالًالعامل23

 737,100.00التاليويتمًتمويلهًعلىًالنحوًإجماليًاالستثمار24ً

13000قروضًوالتزاماتًاخرىًطويلةًاالجل25

4000التزاماتًضريبيةًمؤجلة26

 17,000.00إجمالىًااللتزاماتًالغيرًمتداولة27

15000حقوقًاالقلية28

حقوقًالملكية

597000راسًالمالًالمصدرًوالمدفوع29

19000إحتياطيات30

73000أرباحًمحتجزة31

16100ارباحًالعام32

 705,100.00اجمالىًحقوقًالملكية33

 737,100.00غيرًالمتداولةواألصولًتمويلًرأسًالمالًالعاملًإجمالي34ً
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(املايل املركز ) امليزانية
Balance Sheet

صولاألAssets(1)

لمبادئلطبقا ًوقياسهابهااالعترافيتمالتيللمشروعاالقتصاديةالمواردبأنهااألصولتعرف

عليهاصلتحمستقبليةاقتصاديةمنافعبأنهااألصولتعريفيمكنكماعليها،المتعارفالمحاسبية

قاراتوالعالبضائعمخزوناألصولأمثلةومنسابقوقتفيتمتأحداثأولمعامالتنتيجةالشركة

.اآلخرينطرفللشركةالمستحقةالمبالغتعنيالتيالمدينينحساباتوأيضا ًالمملوكة

االلتزاماتLiabilities

منجزءيللتحوالشركةعلىحاليةالتزاماتوجودنتيجةمستقبليةاقتصاديةبمنافعتضحياتهي

أوديونيةأمنهاو،سابقوقتفيتمتمعامالتنتيجةالمستقبلفيللغيرخدماتلتقديمأوأصولها

للغيرالشركةعلىمستحقةمبالغ

(33)المساهمينحقوق/الملكيةحقوق

األصولإجماليمنااللتزاماتقيمةخصمبعدالشركةأصولصافيهي.

هيالميزانيةأساسهاعلىتبنىالتياألساسيةالمحاسبيةالمعادلةو:

حقوقًالملكيةً+ًااللتزاماتً=ًاألصول

(28+27ً+22ً)ًااللتزاماتً–( 35)ًاألصولً=(33ًً)ًحقوقًالملكيةً

(22)ًالمتداولةًااللتزاماتً–( 14)ًًاألصولًالمتداولةً=ً(23ًً)ًرأسًالمالًالعاملً

(14)ًاألصولًغيرًالمتداولةً(ً+23ً)ًرأسًالمالًالعاملً=ً(24ًً)ًإجماليًاالستثمارً

حقوق+(27)متداولةغيرالتزامات+(22)متداولةالتزامات=إجماليًااللتزاماتً

(28)األقلية
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Assetsاألصـــول   

–Non)غري املتداولة)األصول طويلة األجل : أوال  Current Assets 

 (2) األصول الثابتة

بغرضوليسعمالاالستبغرضتُْشتََرىالتيالمعمرةاألصولعلىالثابتةاألصولاصطالحيُطلق

المنشأةفيتبقىلتياأيثباتا ،األقلللبنودطبقا ًمرتبةالميزانيةفيالثابتةاألصولوتُدرجالبيع،

وهكذاأطول،لفترةتبقىالتيثمأوال،أقصر،لفترة

والعددواالنتقالالنقلووسائلوالمعداتواآلالتوالمبانياألراضيمنالثابتةاألصولوتتكون

شطةأنفيتستخدمولكنهاللبيعمخصصةغيراألصولوهذه،المكاتبومعداتوأثاثواألدوات

طبيعةعلىلاألصوإجماليإلىالثابتةاألصولنسبةوتتوقفمنتجاتها،وتخزينلتصنيعالشركة

إجماليمنظماألعالجزءتمثلالثابتةاألصولأننجدالصناعيةالشركاتفيفمثال ً،الشركةأنشطة

إلىنسبيا ًغيرةصنسبةتمثلالثابتةاألصولفإنالماليةوالمؤسساتالتأمينشركاتفيأمااألصول،

.األصولإجمالي

اإلهالك

لفتراتاعلىكمصروفمنظمةمنطقيةبطريقةالثابتاألصلتكلفةتوزيعبأنهاإلهالكيُعرف

المقدرياالفتراضوالعمر،(لألصلالمقدراالفتراضيالعمر)األصلمناالستفادةفيهاالمتوقع

منتجا ًاألصليكونأنفيهاالمتوقعالزمنيةالفترةهولألصل

 ًبدونزانيةبالميرصيدهاويظلعامةبصفةإهالكهايتمالاألرضفإنالثابتةاألصولمنواستثناء

.للشركةالمملوكةاألراضيمناستبعادأوإضافاتيحدثلمإذاأخرىإلىفترةمنتغير

(3)التنفيذتحتالمشروعات

نشطةأفياستخدامهالبدءإعدادهامناالنتهاءيتملمثابتةأصولهيالتنفيذتحتالمشروعات

األصليةبتكلفتهابالميزانيةالتنفيذتحتالمشروعاتتظهروالشركة
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(5) االستثمارات في شركات شقيقة وتابعة

.Aالشركة الشقيقة

مشتأمنشأةًيكونًللمستثمرًفيهاًتأثيرًجوهريًولكنهاًليستًمنشأةًأوًشركةًتابعةً .معًالغيرلهركا ًوًمشروعاً 

.Bالشركة التابعة

باإلضافةًللقوائمًالماليةً،هيًمنشأةًيتمًالتحكمًوالسيطرةًعليهاًبواسطةًمنشأةًأخرىًتسمىًالشركةًاألم

.ةالخاصةًبالشركةًاألمًفإنًعليهاًأنًتعدًأيضاًقوائمًماليةًمجمعةًللشركةًاألمًوشركاتهاًالتابع

األصول غير الملموسةtangible AInssets:-( (6)الشهرة

أوهالمسيمكنالالتيهيو(الملموسالماديالكيانتفقدالتياألصول)الملموسةغيراألصول

فييمةالقضئيلةتكونماوعادةالشركةعلىديونلسداداستخدامهايمكنالأنهكماقياسهاأووزنها

الشهرةةالملموسغيرلألصولالشائعةاألمثلةأبرزومنالنشاط،منخروجهاأوالشركةتصفيةحالة

.التجاريةوالعالماتالتجاريةوالوكالةالتأليفحقوقواالختراعوحقوق

عادلةالالقيمةعنماشركةأسهمفيحصةأوأسهمشراءثمنبهاتزيدالتيالقيمةالشهرةوتمثل

الظروفوالعواملمنالعديدنتيجةالشهرةوتكونالشركة،بتلكالخاصةالمقتناةاألصوللصافي

.الربحيةوقدرتهاقيمتهاتحديدفيوتسهمللشركةمزاياتعطيالتي

الغيرمنةالشركعليهاحصلتالتياألصولتلكهيبالميزانيةتظهرالتيالملموسةغيرواألصول

فيالشهرةندبيظهراللذابالميزانية،تظهرفالتلقائيا ًالشركةلدىتتولدالتيتلكأمابمقابل،

.المجمعةوالميزانياتاالندماجحاالتفيإالالشركاتمعظمميزانيات

االستثمارات طويلة األجلLong – Term Investments :(4)

المتوفرديةالنقفائضاستثماراجلمنالمنشأةبهاتقوماستثماراتعنعبارةاالجلطويلةاالستثمارات

هذهوتعد.المصرفيةالودائعأوالسنداتأواالسهمفيكاالستثماراضافيةايراداتتحقيقبهدفلديها

نشأةالمإنشاءمنالهدفيكونالذيالعادينشاطهاعنيختلفللمنشأةعاديغيرنشاطاالستثمارات
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Current Assets (14)األصول املتداولة: ثانيا 
أوللمنشأة،ةالعاديالنشاطدورةخاللنقديةإلىتحويلهاالمتوقعاألخرى،واألصولالنقديةمنتتكون

.سنةمنأكثرتستغرقالنشاطدورةكانتإذاواحدةسنةخالل

خامالالموادعلىالحصولتاريخبينماالمنقضيةالفترةمتوسطبأنهاالنشاطدورةوتعرف

وادالمتلكفيهااستخدمتالتيالمنتجاتبيعخاللمنالنقديةتولدوتاريخوالمستلزمات

هاعناصرأهممنالنقديةوشبهوالنقديةالماليةواالستثماراتالمدينينوحساباتالمخزونويعتبر

 المخزونInventory  (8)

:ويتكونًالمخزونًفيًالشركاتًالصناعيةًعادةًمنًالبنودًالتالية

(ياراتالمحركًمادةًخامًفيًصناعةًالس)هيًالتيًتستخدمًفيًصناعةًالمنتجاتًالنهائيةً:المواد الخام-

منًالتشغيلًكيًتصبحًت :اإلنتاج غير التام- والتيًتحتاجًمزيداً   ً ً يمثلًمنتجاتًتامةًجزئيا كليا مثلً)امةً 

.)تصنيعًهياكلًالسيارات

) .مثلًالسيارة)يمثلًالمنتجاتًتامةًالصنعًوالجاهزةًللتسليمًإلىًالعمالءً :اإلنتاج التام-

مثلً)يًالموادًالتيًتستخدمًفيًعمليةًتحويلًالموادًالخامًإلىًمنتجاتًتامةه:المواد األخرى-

إماًفيًوبصفةًعامةًفإنًقيمةًكلًبندًمنًتلكًالبنودًيظهرًم(ًالزيوت،ًقطعًالغيار،ًموادًالتعبئةً نفصالً 

.الميزانيةًنفسهاًأوًفيًاإليضاحاتًالمتممةًلها

 الذمم المدينة)المدينون( Accounts Receivable:-

باألجل،لهمالمباعةالبضاعةأولهمتَُؤدّىالتيالخدماتمقابلالعمالءعلىالمستحقةالمبالغتمثل

األصولضمندًّتُعًَفإنهاسنةمنأقلقصيرةفترةخاللعادةالسدادتستحقالمدينينحساباتنألونظرا ً

قدما ،مالمدفوعةوالمصروفاتالعمالء،وهيالبندهذاتحترئيسةحساباتثالثةوتوجدةالمتداول

.اآلخرونوالمدينون
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العمالء. (9) و أوراق القبض1

تسليميتماعندمالحسابذلكويظهربعد،تحصيلهايتملمالتيالشركةعمالءمنالمستحقةالمبالغيمثل

طبقاادلسدسماحفترةعمالئهاالشركةتمنححيثتهاقيمتحصيلقبلالعمالءإلىالخدمةأوالبضاعة

.المتبعةوالتحصيلالبيعلسياسة

. ً المصروفات المدفوعة مقدما 2 (10)

يتمماعادةال ًفمثالقريب،المستقبلفيخدماتعلىالحصولمقابلبسدادهاالشركةقامتالتيالمبالغهي

الدخلئمةبقاكمصروفالمدفوعةالمصروفاتتحميلويتممقدما ،التأمينوأقساطاإليجارمصروفسداد

المصروفاتتلكمنالشركةفيهاتستفيدالتيللفترة

المدينون اآلخرون. 3

(ًدما ًالعمالءًوالمصروفاتًالمدفوعةًمق)هيًأيةًحساباتًمدينةًأخرىًبخالفًالحسابينًالمذكورينًأعالهً

تكونًمستحقةًخاللًسنةًمنًتاريخًالميزانيةًأوًخاللًدورةًنشاطًواحدةًأيهماًأقل

االستثمارات المالية المتداولةMarketable Securities:- (12)

لسوقبامتداولةماليةأوراقفيالحاليةاحتياجاتهاعنالزائدةلنقديةاباستثمارالشركةتقومقد.

طريقتينبإحدىبالميزانيةتسجلالمتداولةالماليةاألوراقفإنعامةبصفةو:-

.Aالسوقيةالقيمة:

.السوقفيالماليةاألوراقفيالتصرفأوالبيعمنعليهاالحصولالممكنالقيمةوهى

.B(أقلأيهما)السوقيةالقيمةأوالتكلفة

.المتداولةاالستثماراتلمحفظةالسوقيةوالقيمةالتكلفةبينالمقارنةتتمحيث

النقدية بالصندوق والبنوكCash (13)

الشيكات،والبنكنوت،أوراقوتشملالسدادوسائلمنكوسيلةفورا ًقبولهايتمحاضرةأمواال ًتمثل

للغاية،المخاطرومنخفضةالسيولةعاليةالماليةاألوراقمثلنقديةشبهبنودا ًأيضا ًتشملكما،والودائع

(11)ةالخزانأذونمثلالفعليةبقيمتهاتسجيلهاويتم
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( LIABILITIES) االلتزامات 
Current Liabilities(22)االلتزامات املتداولة: أوال 
أطول،أيهماواحدةنشاطدورةخاللأوالميزانيةتاريخمنسنةخاللالسدادتستحقالتزاماتأيةهي

هيلةالمتداواألصولألننظرا ًالمتداولةاألصولمنمخصومةبالميزانيةداولةتالمااللتزاماتوتعرض

)العاملالمالبرأسالصافيويعرفااللتزامات،تلكسدادمصدر Net Working Capital)،وتعتبر

.المتداولةااللتزاماتعناصرأهمالدائنينوحساباتالمكشوفعلىوالسحبالمخصصات

المخصصاتProvisions(15)

خصصالماحتسابويتملألرباح،توزيعا ًوليستالشركةإيراداتمنيخصممصروفهيالمخصصات

–ائيةالقضالمطالباتمثل)الدقةوجهعلىالمقدارمحددةوغيرالحدوثمحتملةالتزاماتأيةلمواجهةعادة ً

.(المخزونقيمةهبوط–االستثماراتأسعارهبوط

(19)البنوكمنالمكشوفعلىالسحب

أطولهماأيواحدةنشاطدورةخاللأوالميزانيةتاريخمنواحدةسنةفترةخاللالسدادالمستحقةالمبالغهي

للشركةالمقدمةالبنكيةالتسهيالتالتفاقياتطبقا ًوذلك

الدائنونAccounts Payables

اآلخرونوالدائنونالمستحقةوالمصروفاتالموردونتشملالبندهذاتحتالرئيسيةالحسابات

.A(17)الدفعأوراقوالموردون

.األجلبدماتوالخالسلعمناحتياجاتهاعلىالحصولمقابلالموردينلصالحالشركةعلىالمستحقةلغاالمب

.B(18)األخرىالدائنةاألرصدةوالمستحقةالمصروفات

ألجورا)تهاأمثلومنسدادها،يتمولمالشركةعليهاحصلتخدماتعنالشركةعلىالمستحقةلغاالمبهي

)المستحقةالفوائد–المستحقةاإليجارات–المستحقة

.C(16)لاألجطويلالقروضمنالمتداولالجزء

طبقا ًاألجلةطويلالقروضسدادكأقساطالميزانيةتاريخمنسنةفترةخاللالسدادالمستحقالمبلغويمثل

.البنوكمعالموقعةالقروضتلكالتفاقيات
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.D(21)التوزيعاتدائنو

للشركةمةاالعالجمعيةقراربوالعاملينالمساهمينعلىتوزيعهاتقررالتياألرباحمنالجزءيمثل

.Eاآلخرونالدائنون

اطنشدورةخاللأوالميزانيةتاريخمنسنةخاللالشركةعلىالمستحقةااللتزاماتباقيهي

.أعالهالمذكورةاألربعةالبنودمنبندأيضمنتردلمالتيأطول،أيهماواحدة

)امللكيةحقوق)املساهمنيحقوق:ثانيا Shareholders Equity(33)
وهناك.اتااللتزامكافةسدادبعدالشركةأصولصافيتمثلوالشركةفيالمساهمينحقوقإجماليهي

)المدفوعالمالرأس)المساهمينمنالمقدمةأوالمدفوعةالمساهماتلهاأساسيانمصدران

المحتجزةواألرباححتياطياتواال

(29)المالرأس

أنالحظةمويجب.المصدرةاألسهمقيمةمنالميزانيةتاريخحتىالشركةعليهاحصلتالتيالقيمةهو

سعر)ركةالشألسهمالسوقيةبالقيمةمباشربشكليرتبطالالميزانيةتعرضهالذيالمالرأسقيمة

إلىسنةمنبالميزانيةالمالرأسيختلفالماعادةولذا(الماليةاألوراقسوقيعكسهالذيالتداول

.إصدارهاسبقأسهمشراءأوجديدةأسهمإصدارتمإذاإالأخرى

رباحاألعلىبالحصولويتمتعالخسارةمخاطريتحملالذيالشركةفيالملكيةحقهي:األسهم

قدرعلىللحصولالعاديةاألسهملحملةضماناتأيةتوجدالالشركةتصفيةوعندأقصى،حدبدون

كافةدادسبعدالشركةأصولمنيتبقىمايتقاسمونولكنهمالشركةأصولأوالتوزيعاتمنمعين

ويتالتصخاللمنالشركةإدارةفييتحكمونالعاديةاألسهموحملةالممتازة،واألسهمااللتزامات

اهمينللمسالعموميةالجمعيةعلىتعرضالتيالهامةالقراراتفيوكذااإلدارةمجلساختيارفي

ازةالممتاألسهمبحملةمقارنةالشركةنجاحمناستفادةأكثرالعاديةاألسهمحملةيكونماوعادة

تلكجيلتسيتمفإنهإصدارهاسبقالتيأسهمهابعضبشراءالشركةتقومعندما:الخزينةأسهم

.المتداولةاالستثماراتبندوليسالخزينةأسهمبندفيشرائهابتكلفةاألسهم
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االحتياطياتReserves : (30)

أرباحكتوزيعهمنبدال ًماغرضفيالستثمارهاحتجازهاإلدارةتقررالذياألرباحمنالجزءذلكهي

الجمعيةمنقراراتخاذأوللشركةاألساسيالنظامفيعليهالنصإمااحتياطيلتكوينويلزمللمساهمين،

لمالياالمركزتدعيماالحتياطياتمنوالغرضاإلدارة،مجلسمناقتراحعلىبناءً شركةللالعمومية

–القانونياالحتياطي)تهاأمثلومنالدائنين،لدىالثقةزيادةوبالتاليالمساهمينحقوقبزيادةللشركة

.(المستقبليةاتهالتوسعالالزمالتمويللتوفيرالتوسعاتاحتياطي–ثابتةأصولأسعارارتفاعاحتياطي

األرباح المحتجزةRetained Earnings (31)

أورباحلألتوزيعاتإجراءعدمالشركةتقررعندماوذلكاألرباح،توزيعاتبعدالمستبقاةاألرباحهي

وزيعلتالسيولةتوافرلعدمأوهالالماليالموقفلتدعيمآخرجزءواحتجازاألرباحمنجزءتوزيع

الشركةكانتإذاالمحتجزةاألرباحمنبدال ًمرحلةخسائربندنجدقدالخاسرةالشركاتوفي،األرباح

.الخسائرتلكلتغطيةتكفيمحتجزةأرباحا ًلديهايكنولماألخرى،تلوسنةخسائرتحقق

حقوق األقليةMinority Rights     (28)

ويجبالتزامهشبتعتبرفهيولذلكالتابعة،الشركاتفيالغيريمتلكهاالتيالحقوقهياألقليةحقوق

.المجمعةالميزانيةفياألمالشركةفيالمساهمينحقوقعنفصلها

 Long term Liabilities( طويلة األجل )ت الغري متداولة  االلتزاما: ثالثا 

علىةدوريأقساطعلىهاسدادويتماألجلطويلةأصولشراءعنالشركةعلىالمستحقةااللتزاماتهي

دادالسيستحقااللتزاماتتلكمنجزءأيوسنوات،عدةمروربعدإجماليكمبلغأوسنواتعدةمدى

:تهاأمثلأبرزومنالمتداولة،االلتزاماتضمنإظهارهيجبالميزانيةتاريخمنسنةفترةخالل

بنكيةًمستحقةًالسدادًعلىًمدى( : 25) القروض طويلة األجل  ً .معينًتمثلًقروضا

عبارةندوالس–بالسنداتشهاداتالشركةوتصدرالسنداتحملةمنالمقترضةاألموالتمثل:السندات

السندمنيتضماوعادةمعين،تاريخفيتهقيمسدادبإعادةفيهتتعهدالشركةتصدرهاماليةورقةعن

.سنويةأوسنويةنصفأوسنويةربعدوريةبصفةتدفعفوائدعلىحاملهحصولحق
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قائمة الدخل
Income Statement

ماليةالالفترةخاللالشركةأداءتقيسحيثالشركةعنحيويةأكثرصورةالدخلقائمةتعطي

اتاإليرادمقارنةطريقعنوذلكخسارة،أوربحا ًاألداءهذانتيجةكانتإذاماوتبينالمنتهية

RevenuesبالتكاليفCosts

لحالييناوالمستثمرينالماليينالمحللينمنلكثيربالنسبةماليتقريرأهمالدخلقائمةوتعد

الدخلمةوقائالمنتهية،السنةخاللخسائرأوأرباحمنالشركةحققتهماتوضحوهيوالمرتقبين،

:ألنهاللمساهمينكبيرةأهميةذات

.Aتظهرًنتائجًأعمالًالشركةًللسنةًالماليةًالمنتهية.

.Bلتوقعًماًسيكونًعليهًمستقبلًالشركة  ً هاما .تعتبرًمؤشراً 

صافي المبيعاتNet Sales     (36)

صافيرقمويتكونالدخلقائمةفياألولالبندوهيلإليراداتالرئيسيالمصدرالمبيعاتتعد

مطابقةغيرلمنتجاتوالمسموحاتالمردوداتمنهمخصوماالمبيعاتإجماليمنالمبيعات

/وظمالمنتللسدادكنتيجةللعمالءالبيعسعرعلىالخصوماتو.العمالءمععليهاالمتفقللمواصفات

(الكميةخصم)بكمياتللشراءأو

 تكلفة المبيعاتCost of Goods Sold  (37)

ففي،للبيعزةجاهمنتجاتإلىمشترياتهالتحويلالشركةتتحملهاالتيالتكاليفكافةفيتتمثل

اإلنتاجبتكلفةالتكاليفهذهتعرفالصناعيةالشركات

توزيعوبيعمصروفاتSales, Administrative(39)

المبيعاتوكالءعموالتوأجورمثلالشركةمنتجاتلتوزيعالالزمةالمصروفاتهي

.والنقلواإلعالنالدعايةومصاريف

مع تحیات الدعم الفني لالستثمار23



30/06/2009بيانكود

175000المبيعاتصافي36ً

132000-تكلفةًالمبيعات37

 43,000.000مجملًالربحً 38

-4,300.000وتوزيعًمصروفاتًبيع39ً

-12,000.000مصروفاتًعموميةًوادارية40

-500.000((ةًإضمحاللًقيمةًأصولًتشغيلي)ًمخصصاتًبخالفًاإلهالك41ً

 26,200.000ربحًالتشغيلصافي42ً

-5,400.000مصروفاتًتمويلية 43

 6,700.000فوائدًدائنة44

-900.00رأسمالية(ًخسائرً)ًأرباح45ً

 7,000.000إيراداتًمتنوعةًأخرى46

47
عائدًواالستحقاقًمحتفظًبهاًحتىًتاريخًاستثماراتًإيراداتً

أذونًخزانة
6,000.000 

 38,600.000الربحًقبلًالضرائبًصافي48ً

-12,500.000ضرائبًالدخلًالمقدرةًعنًالفترة49

-10,000.000ضرائبًالدخلًالمؤجلة50

 17,100.000قبلًحقوقًاألقليةًالربحًالقابلًللتوزيعًصافي51ً

-1000.00حقوقًاألقلية52

16100.00ربحًالعامصافي53ً

قائمة الدخل
Income Statement
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واإلداريةالعموميةالمصروفاتGeneral & Administrative Expenses(40)

مثلالمنتجات،عوتوزينتاجإبخالفاليومية،الشركةعملياتإدارةفيالمتكبدةالتكاليففيتتمثل

موسةالملغيرأصولواستهالكاألثاثإهالكالتأمين،اإلدارية،والمصروفاتالمحاسبين،أجور

التشغيلربحصافيOperating Profit(42)

اإلداريةروفاتالمص،التوزيعتكاليف)التشغيليةالمصروفاتخصمبعدالتشغيليالربحينتج

.الربحمجملمن(والعمومية

التمويليةالمصروفاتFinancial Expenses(43)

حيثالشركةعلىثابتا ًعبئا ًوتعتبرللشركة،والمقرضينوالدائنينللبنوكالمدفوعةالفوائديفتتمثل

.الأمربحا ًالشركةحققتسواءسنةكلسدادهاويجبمحددةالفوائدأن

المخصصاتProvisions(41)

لتكوينوذلكاألرباحصافيإلىالوصولقبلاإليراداتمنيخصمعبءأومصروف

ويتم،لألرباحتوزيعا ًوليستالشركةإيراداتمنيخصممصروفكونهاحيثمن)المخصصات

وجهعلىالمقدارمحددةوغيرالحدوثمحتملةالتزاماتأيةلمواجهةعادة ًالمخصصاحتساب

.(المخزونقيمةهبوط–االستثماراتأسعارهبوط–القضائيةالمطالباتمثلالدقة

 الرأسمالية( الخسائر)األرباحCapital GaiLosses(45)

واالستثماراتةالثابتلألصولالدفتريةوالقيمةالبيعسعربينالفرق(الخسائر)األرباحهذهتمثل

السنةخاللالمباعة

(47)المحصلةوالفوائداالستثماراتإيراداتInvestment Revenues & Credit
Interest:

بالبنوكلودائعواالماليةاألوراقفيالشركةاستثماراتمنالمحصلةوالفوائدوالتوزيعاتفيتتمثل
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لضرائب على الدخلاIncome Tax  (49)

نشاطلطبيعةتبعا ًالضريبةسعرتحددوالتيالساريةللقوانينطبقا ًالدخلعلىالضرائبحسابيتم

طبقا ًربحالصافيبتعديلالضريبةوعاءويتحدد(إلخ...تصديري–صناعي–تجاري)الشركة

.قانونا ًالمقررةواالستبعاداتاإلضافاتبإجراءالدخللقائمة

الربح في حقوق األقليةMinority Rights  (52)

اآلخرينالمساهمينحقويمثلاألم،الشركةتعدهاالتيالمجمعةالماليةالقوائمفيالبندهذايظهر

فياهمينالمسحقوقفتمثلاألقليةحقوقخصمبعداألرباحباقيأماالتابعة،الشركةأرباحفي

.التابعةوشركاتهااألمالشركةمنكلأرباحفياألمالشركة

ح السهمرب

السهمبحرويحتسبالمنتهية،السنةعنالشركةأرباحفيعاديسهمكلنصيبالبندهذايعكس

السنةخاللللتداولالقابلةالعاديةاألسهمعددعلىالسنةربحصافيبقسمة

 الخسارة غير العادية/ الربح

تواجهقدأنهإالالسهمربحوصافيالسنةربحصافيعندالدخلقائمةتنتهيالطبيعيةاألحوالفي

خسائرتكبدأوأرباحتحقيقعليهايترتبعاديةغيرأحداثا ًأوظروفا ًاألحيانبعضفيالشركة

الكوارثمنغيرهاأوالزالزلأوالفيضاناتمنالخسائرمثلمتكررةوغيرطبيعيةغير

.الدخلقائمةفيمنفصلةالبنودتلكإظهاريتملذاالطبيعية،
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية
Changing in Shareholders  Equity Statement

-------------

حقوقوالمالرأسبنودعلىتطرأقدأحداثأيالملكيةحقوقفيالتغيراتقائمةخاللمنيظهر

األرباحوالمالرأسعلىالسنةأثناءتحدثالتيالتغيراتعنمعلوماتتعطيوالتيالمساهمين،

علىزيادةةالشركأجرتهلتوضحهيفالمثالسبيلفعلى.واالحتياطياتوالتوزيعاتالمحتجزة

عبتوزيالشركةقامتهلجديدة ؟أسهما ًالشركةأصدرتهلالزيادة؟كانتوكيفالمال؟رأس

بةبالنساألمروكذلكمقدار؟وبأيانخفضتأمارتفعتالمحتجزةاألرباحهلومجانية؟أسهم

.لالحتياطيات

قائمة التدفقات النقدية
Cash Flow Statement

--------

الفترةخاللهانمالخارجةالنقديةوالتدفقاتللشركةالداخلةالنقديةالتدفقاتبيانالقائمةهذهتعرض

والتمويليةتثماريةواالسالتشغيليةباألنشطةالمرتبطةالنقديةالتدفقاتبينالتفرقةمعالمحاسبية

تلكاقإنفوأوجهوقيمةللشركةالداخلةالنقديةالتدفقاتومصادرقيمةتوضحأنهاأي،للشركة

النقديةصدةاألرعلىوالخارجةالداخلةالتدفقاتتلكأثربيانعنفضال ًالفترة،خاللالتدفقات

.الفترةنهايةفيللشركة

الماليالموقفلىعللتعرفتحليلهاالالزمالماليةالقوائمأهممنالنقديةالتدفقاتقائمةوتعتبر

فيالتغيروصافيللشركةالنقديةوالمدفوعاتالمتحصالتالقائمةتلكتظهرحيثللشركة

ألنشطةتبعا ًمقسمةوالمدفوعاتالمتحصالتتلكوأوجهمصادربيانمعالنقديةأرصدتها

.الفترةخاللوالتمويليةواالستثماريةالتشغيليةالشركة
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دىًالشركةًويهتمًالمستثمرونًبقائمةًالتدفقاتًألنهاًتعرضًأهمًالتغيراتًفيًأهمًاألصولًالسائلةًل

:تجيبًعنًاألسئلةًالهامةًالتالية,وهوًالنقدية،ً

ماًهيًمصادرًتولدًالنقديةًخاللًالفترة؟-

خاللًالفترة؟هاماًهيًأوجهًاستخدام-

ماًهوًالتغيرًالذيًحدثًعلىًرصيدًالنقديةًخاللًالفترة؟-

:لذا فإن قائمة التدفقات النقدية تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم على

.قدرةًالشركةًعلىًتوليدًصافيًتدفقاتًنقديةًإيجابيةًفيًالمستقبلتقييمً*ً

.ارجيعلىًالوفاءًبالتزاماتهاًوسدادًتوزيعاتًاألرباحًومدىًحاجتهاًلتمويلًختهاتقييمًمقدر*ً

.ديةالتعرفًعلىًأسبابًاالختالفًبينًصافيًاألرباحًوصافيًالتغيرًفيًاألرصدةًالنق*ً

-: إلى األنشطة التالية ويتم تقسيم قائمة التدفقات النقدية تبعاً ألنشطة الشركة 

.Aاألنشطة التشغيلية

نتاجًوتقديمًالسلعًتتضمنًالمتحصالتًوالمدفوعاتًالمتعلقةًبأنشطةًالشركةًالرئيسيةًوالمتمثلةًفيًإ

والخدماتً

.Bستثماريةالاألنشطة ا:

الماليةتتضمنًاألنشطةًاالستثماريةًالمتعلقةًباقتناءًوبيعًاألصولًالثابتةًواالستثمارات.

.Cاألنشطة التمويلية: 

ينًتتضمنًاألنشطةًالمتعلقةًبالحصولًعلىًتمويلًمنًمصادرًخارجيةًكالمساهمينًوالمقرض

.وإعادةًسدادًذلكًالتمويلًوتوزيعاتًاألرباح

مع تحیات الدعم الفني لالستثمار28



اإليضاحات املتممة للقوائم املالية
----------------------------------------

والسياسةلماليةابالقوائمالواردةللبنودأفضلفهمعطاءإلالماليةبالقوائمتلحقتفصيليةمعلوماتهي

.الثابتةباألصولالمتعلقةكالسياساتبنودهاعنوالمحاسبةالقوائمإعدادفيالمتبعةالمحاسبية

تصبحالكيليةالماالقوائممنمباشرةتظهرالالتيالتفصيليةالمعلوماتمنلكثيرالمساهمينويحتاج

.يةالمالللقوائمالمتممةاإليضاحاتمنكمجموعةتظهرالتفصيليةالمعلوماتهذهفإنلذامعقدة،

ًللوضعًالماليًللشركومن ألنهاًتعتبرًتفصيالً  ماًالمهمًقراءةًهذهًاإليضاحاتًوفهمهاًجيداً   ً ة،ًوغالبا

ةًوأسهمًرأسًتكونًهذهًاإليضاحاتًمتعلقةًبالسياساتًالمحاسبيةًأوًوصفًتفصيليًلألصولًالثابت

المالًوالديونًطويلةًاألجلًوااللتزاماتًالعرضيةًوغيرهاًمنًالبنودًاإلجماليةًبالقوائمً

:وفيما يلي نستعرض بعض األمثلة لإليضاحات المتممة للقوائم المالية

الشركةأنشطةوصف

(جدتوإن)الشركةواسمجنسيتها،الرئيسي،ومقرهاللشركةالقانونيالشكلعناإلفصاحيتم،

.الرئيسيةالشركةأنشطةلطبيعةووصف

المحاسبيالعرف

لمبدأوفقا ًاناألحيمعظمفيالماليةالقوائمتعدحيثالمالية،القوائمإعدادفيتتبعالتيالقاعدةوهي

.إتباعهتمآخرافتراضأيويذكرالتاريخية،التكلفة

للشركةالمحاسبيةالسياساتوصف

المخزون،ييموتقوإهالكها،الثابتةلألصولبالنسبةللشركةالمحاسبيةالسياساتعناإلفصاحيتم

افيصوتحديدالعملة،تحويلوعملياتوالضرائب،واالندماج،،الملموسةغيراألصولواستهالك

.للسهمالربح
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المخزون:

ىأخروموادتام،وإنتاجتام،غيروإنتاجخام،موادمنالمخزونمكوناتالميزانيةتظهرلمإذا

.للميزانيةالمتممةاإليضاحاتضمنالعناصرلتلكبيانتقديميتمفإنه

االستثمارات

وأصولاولةمتدكأصولوتقسيمهاالماليةاألوراقفيباالستثماراتمتعلقةمعلوماتتقديميتم

نسبةوورأسمالهاالشركةاسمتوضيحمعالتابعةالشركاتفيواالستثماراتمتداولة،غير

ونسبةاورأسمالهالشركةاسمتوضيحمعالشقيقةالشركاتفيواالستثماراتفيها،المساهمة

.فيهاالمساهمة

التغيرات في السياسات المحاسبية

جديدةمحاسبيةواعدقإتباعنتيجةالمحاسبيةالسياساتفيللتغيراتتفصيليا ًوصفا ًتتضمن.

المتكررةغيراألحداث

الحاليةالخطوطأحداستبعادمثلالمتكررةغيرالهامةواألحداثللبنودتفصيليا ًوصفا ًتتضمن

لإلنتاججديدةخطوطإضافةأوللنشاط،

االحتياطيات

خالل(أخرى/نظامياحتياطي/عاماحتياطي/قانونياحتياطي)االحتياطياتبحركةبيان

.الفترةنهايةفيوأرصدتهاالفترة

أسهم المنحة

أليةًخططًلمنحًحقًتملكًأسهمًللمساهمينًبالشركة  ً تتضمنًوصفا

أسهم التحفيز

أليةًخططًلمنحًحقًتملكًأسهمًلموظفيًومديريًالشركة  ً .تتضمنًوصفا
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برامج التوظيف والتقاعد

بالنسبةًلعقودًالتوظيفًوحصةًالعاملينًفيًاألرباح،ًوخططًال  ً تفصيليا  ً معاشًوالتقاعد،ًتتضمنًوصفا

.ومكافآتًنهايةًالخدمةًوالتقاعدًبخالفًالمعاشات

األجلطويلاالستئجارعقود:

التيات،والمعدواآلالتللعقاراتاألجلطويلاالستئجاربعقودالمتعلقةااللتزاماتعناإلفصاحيتم

.اراالستئجعقدنهايةوحتىالمدةهذهبعدااللتزاماتجملةوكذاسنواتخمسلمدةسنويا ًتستحق

العرضيةااللتزامات

المحتملمنوالتيمتوقعةأوقائمةقضاياأومطالباتبأيةالمتعلقةالمحتملةااللتزاماتعناإلفصاحيتم

.الشركةعلىجوهريا ًتؤثرأن

المستقبليةالتعاقديةااللتزامات

المستقبليةالفتراتفيالشركةعلىجوهريا ًتؤثرأنالممكنمنالتيالعقودبنودوهي

والنظاميةالقانونيةالقيود

أصولهاأوالشركةأنشطةعلىنظاميةأوقانونيةقيودبأيةبيان

قطاعلكلالمحددةواألصولالتشغيلوأرباحالقطاعية،المبيعات:

األصول،وواألرباحالمبيعاتحجمحيثمنبالشركةالرئيسيةالتشغيليةالقطاعاتتخصمعلوماتهي

.جغرافيةمنطقةلكلالقطاعيالتحليلهذاتعدأنالجنسياتمتعددةالشركاتعلىيجبكما

النقديةوشبهالنقدية

حساباتأونوكالبوحساباتالنقديةبحساباتسواءبالميزانيةالمسجلةالنقديةوشبهالنقديةبنودتشمل

الخزانةنكأذوالمخاطرومنخفضةالسيولةعاليةالماليةاألوراقهيالنقديةوشبهالمكشوف،علىالسحب

األجلطويلةالديون

األجلطويلةالقروضواستحقاقاتالفائدة،ومعدالتالسندات،بإصدارالمتعلقةالتفاصيل

العالقةذووألطراف

الفترةنهايةفيوأرصدتهاالفترةخاللالمعامالتتلكوحجمالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتطبيعة
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قراءة النسب املالية-2
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يل القوائم املالية باستخدام النسب املاليةحتل

دمةـمق
خاللمنتلفةالمخجوانبهامنالشركةنشاطعلىمنهانطلالتيالنافذةبمثابةالماليةالقوائمتعتبر

الماليةاعاألوضلتقييممؤشراتاستخالصبغرضالماليةالقوائمبنودبينمنطقيةعالقاتإيجاد

.للشركة

Fundamental)األساسيالتحليل Analysis)

يطلقمايباألسالهذهضمنومنالمختلفةباألساليبوتحليلهاالماليةالقوائماستخدامتضمنيهوو

:امإغفالهيمكنالنقطتينإلىنشيرأنيجبالبدايةفيو،(Ratio)الماليةبالنسبالتحليلعليه

.Aالنسبة المالية دون معنى ال قيمة لها

قطةنقراءةإلىوراءهمنتهدفواضحامعنىلهاتحددأنيجبتستخرجهانسبةأيأنيعنىماوهو

.الشركةلدىقوةأوقصور

.Bالشركاتلكلنمطيةنسبيسمىماهناكليس

يتملكنوالنسبةضعفأوجودةعلىللحكمكمعاييرستخدامهاايمكننمطيةمؤشراتتوجدالأنهأي

هاستخدامتمويالفترةنفسعنالشركةبهتعملالذىالقطاعفيالناجحةللشركاتمؤشراتاستخدام

النسبةتطورابعةلمتسابقةفتراتعنالشركةلنفسالنسبةتلكاستخداميتمكماالنسبةعلىللحكم

.(اإلتجاهتحليل)بـيسمىماهوواإليجابأوبالسلب

نفسيفالناجحةللشركاتالمحققةالنسببمتوسطأشرناكماومقارنتهاالنسبةقراءةيجبلذلك

بالبنودهاوعالقتالنسبةخاللمناستنباطهايمكنالتياألخرىالجوانبجميعمراعاةوكذلكالنشاط

.األخرى
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النسب اخلاصة بتقييم أداء الشركات
تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى:

نسب السيولة : أوالً 
نسبةًالتداولًً. 1( Current Ratio )

(  Quick Ratio)ًنسبةًالسيولةًالسريعة2ً.

( Cash Ratio)ًنسبةًالنقدية3ًًً.

PROFITABILITY RATIOSنسب الرحبية: ثانيًا 

هامشًمجملًالربحً. 1ً(Gross Profit Margin )

( Net Profit Margin)ًمعدلًالعائدًعلىًالمبيعات2ً.

 ROE( Return on Equity)ًمعدلًالعائدًعلىًحقوقًالملكية3ً.

معدلًالعائدًعلىً. ROI(Return on Investmentً)ِاالستثمار4ً

( Return on Total Assets)ًاألصولًإجماليًمعدلًالعائدًعلى5ً.

ACTIVITY RATIOSنسب النشاط    -: ثالثًا 

( Fixed Assets Turnover)ًاألصولًِالثابتةًإجماليًمعدلًدوران1ً.

( Inventory Turnover)ًمعدلًدورانًالمخزون2ً.

( Accounts Receivable Turnover)ًالقبضًًوأوراقًمعدلًدورانًالعمالء3ً.

( Payables Turnover)ًالدفعًوأوراقًمعدلًدورانًالموردين4ً.

( Average Collection Period)ًالقبضًوأوراقًمتوسطًفترةًتحصيلًالعمالء5ً.

( Average Payment Period)ًالدفعًوأوراقًمتوسطًفترةًسدادًالموردين6ً.

( Storage Period)ًمتوسطًفترةًالتخزين7ً.
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 LEVERAGE  RATIOSاملاىلنسب الرفع -: رابعًا 

نسبةًالمديونيةًً. 1ً(Debt Ratio )

الرافعةًالماليةً. 2Leverage ً(ًًًإلىًحقوقًالملكيةًإجماليًااللتزامات)

( Interest Coverage Ratio)ًمعدلًتغطيةًالفوائد3ًً.

القروضًطويلةًاألجلًإلىًرأسًالمالًالعاملً. 4ً(Long-term Debt to Net Working 

Capital )

مدلوالت النسب املالية

LIQUIDITY RATIOSنسب السيولة     -: أوالً 

اقهااستحقعنداألجلقصيرةالتزاماتهامواجهةعلىالمنشأةقدرةمدىتقيسالتيالنسبوهى

.خسائرأيةتحقيقدون(المتداولةاألصول)سائلةوالشبهالسائلةأصولهاباستخدام

( Current Ratio )نسبة التداول  –1

المتداولةااللتزامات / األصول المتداولة = 

المتداولةمالخصوتغطيةالمتداولةاألصولفيهاتستطيعالتيالمراتعددعنالنسبةهذهوتعبر

ةالمتداولااللتزاماتسدادأخطارمواجهةعلىالشركةمقدرةعلىذلكدلالنسبةهذهزادتوكلما

.جديداقتراضعلىالحصولأوثابتةأصولأيلتسييلالحاجةدونالمفاجئ

مقبولةنتكوأنيمكنالزيادةولكنجيدأمرهوالنسبةفزيادةصماءتقرأأنيمكنالالنسبةأنإال

وعدملمخزوناتراكمبسببالمتداولةاألصولزيادةنتيجةالنسبةارتفاعيكونفقدمعينةدرجةإلى

يدلممافيهاالغمببصورةالنقديةبندزيادةبسببالنسبةزيادةتكونوقدجيدغيرأمروهوتصريفه

تراكمزيادةسبببربماأو،ذلكنتيجةالربحيةوتقليللديهاللسيولةالجيدالشركةاستخدامعدمعلى

.لمدينيناالعمالءومتابعةالتحصيلفيجيدةسياساتاستخدامعدمنتيجةهوتضخمالعمالءبند
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(  Quick Ratio) نسبة السيولة السريعة  –2
المتداولةااللتزامات ( / المخزون –األصول المتداولة = ) 

بندنبتجويتم،معدودةأيامخاللاألجلالقصيرةااللتزاماتسدادإمكانيةمدىالنسبةهذهوتوضح

وقتاللختصريفهلصعوبةوكذلكسيولةالمتداولةاألصولعناصرأقلمنلكونهنظرا ًالمخزون

خسائرتحقيقدونقصير

( Cash Ratio) نسبة النقدية –3
المتداولةااللتزامات / النقدية و األصول شبه النقدية = 

ًلإلدارةًأمدةًوجيزةًفيًتوضحًًمدىًإمكانيةًسدادًااللتزاماتًقصيرةًاألجل فيًنهًوهىًتعطىًمؤشراً 

كلًماًيمكنهيًوتعتبرًاألصولًشبهًالنقديةً،.خاللًأسوأًاألوقاتًيمكنًسدادًااللتزاماتًقصيرةًاألجل

.البورصةفيًتحويلهًإلىًنقديةًخاللًفترةًوجيزةًمثلًاألوراقًالماليةًالقابلةًللتداولً

    PROFITABILITY RATIOSنسب الرحبية-: ثانيًا 

أمثلًلتحقيقًاألربالتيًوهيًالنسبً احتقيسًقدرةًاإلدارةًعلىًاستغاللًالمواردًاستغالالً 

( Gross Profit Margin) هامش جممل الربح –1
المبيعاتصافي / مجمل الربح = 

( Net Profit Margin) معدل العائد على املبيعات –2
المبيعاتصافي/الربحصافي=الربحصافيهامش

المبيعاتحققهتماإلىتشيروهى،المبيعاتمنجنيهكلعلىالمحققالربحصافيالنسبةهذهتقيس

.خالفهوتمويليةالوعموميةالوداريةاإلالمصروفاتوكافةالمبيعاتتكلفةتغطيةبعدأرباحمن

القطاعفيقةالمحقالنسببمتوسطالنسبةهذهمقارنةويجب،جيدا ًذلككانالنسبةهذهارتفعتوكلما

الألحيانامنالكثيرفيالنسبةارتفاعمنبالرغمفربماوحدهاالنسبةهذهاستخدامعدميجبكما،

.الملكيةحقوقعلىللعائدمناسبا ًمعدال ًالشركةتحقق
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 ROE( Return on Equity) معدل العائد على حقوق امللكية –3

حقوق الملكية/ الربح صافي = 

هحققييالذالعائدعنالنسبةهذهوتعبر،عامبشكلالشركةألداءتلخيصا  يمثلعاممؤشرهو

يهاعلناءا  بأنهحيثالمستخدمةالربحيةنسبأهممنوتعتبر،بالشركةأموالهماستثمارعلىالمالك

.مناسبا  عائدا  تحققأخرىاستثماراتإلىاألموالتحويلأوالنشاطفياالستمرارالمالكيقررقد

ماإليهمضافا  الخطرمنالخاليالعائدمعدليوازىماالمالكنظروجهةمنالمناسبالعائدويعتبر

.ألخرىاستثماربيئةومنآلخرنشاطمنيختلفوهوالمخاطرةبدلعليهيطلق

يتعرضالحيث%100بنسبةعليهالحصولالمؤكدالعائدهو:الخطرمنالخاليالعائدمعدل

علىالعائددلمعيستخدمماوغالبا  العائدفيللتقلباتالتعرضأوالمخاطرةمننوعألىالمستثمر

ودوجحالةفيأما،صفريساوىتضخممعدلظلفيالخطرمنخاليعائدكمعدلالخزانةأذون

:يلىكماحسابهويتمالخطرمنالخالياالسمىالعائدمعدلاستخدامفيتمتضخممعدل

1–(التضخممعدل+1)(الخطرمنالخاليالعائدمعدل+1)=الخطرمنالخالياالسمىالعائدمعدل

دعنإضافيةمخاطرتحملهنظيرالمستثمريطلبهالذىالعائدمنالجزءفهو:المخاطرةدلب

:يلىلماالمخاطرتقسيمويتمللتقلباتتتعرضقدمجاالتفياالستثمار

.Aمخاطر األعمالBusiness Risk    

.Bمخاطر التمويلFinancial Risk   

.Cمخاطر السيولةLiquidity Risk

المنتظمةالمخاطرةيسمىماوهوككلالسوقإلىيرجعأحدهما،نجزئيإلىالمخاطرةوتنقسم

داخليهافوالتحكمقياسهاويتمالمنتظمةغيرالمخاطرةيسمىوهونفسهاالشركةإلىيرجعواألخر

ستثماراالعلىالعائدبينالربططريقعنلالستثمارالمنتظمةالمخاطرةتقديرويتم،الشركة

.(بيتا)المنتظمةالمخاطرةمعامليسمىمالتحديدككلالسوقعلىوالعائد
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ROI( Return on Investment)ِاالستثمار معدل العائد على –4

إجمالي االستثمار/ الربح صافي = 

منأو،(األجلطويلةاألصولإجمالي+العاملالمالرأس)مناالستثمارإجماليويتكون

(األجلطويلةالقروض+الملكيةحقوقمجموع)

اهمينالمسمنلديهاالمتاحةاألموالكلوإدارةاستخدامفيالشركةكفاءةمدىعنالنسبةتعبرو

لتلككلفةتوجودهواألساسيالفرضأنحيثاألموالتلكعلىعائدتحقيقفيالمقترضةواألموال

روينتظ،القروضعلىالمدفوعةوالفوائدالمساهمينحقوقعلىالمطلوبالعائدوهىاألموال

.تقديرأقلعلىاألموالتكلفةيوازىاالستثمارعلىعائدمعدلتحقيق

التمويللبنودالمرجحةالتكلفةباستخداماالستثمارتكلفةتقديرويتم(WACC)ييلكما:

النسبيزنالو+الملكيةحقوقتكلفة*الملكيةلحقوقالنسبيالوزن=التمويللبنودالمرجحةالتكلفة

الديونتكلفةمتوسط*للديون

علىعائدبالمقارنتهاويتم،التمويللبنودالمرجحةالتكلفةإجماليهيالتمويلتكلفةوتكون

.المستثمرةاألموالإدارةفيالشركةكفاءةلتحديداالستثمار

( Return on Total Assets) األصول إمجايل معدل العائد على –5
األصولإجمالي / الربح صافي = 

بونتدىمعادلة 

رافعة األصول* معدل دوران األصول * العائد على المبيعات = العائد على حقوق الملكية 

النسبةهذهارتفتوكلما،الربحتوليدفيأصولهااستخدامعلىالمنشأةقدرةعنالنسبةهذهوتعبر

عندلاألصوإجماليمتوسطاستخدامويتم،أصولهااستغاللفيالمنشأةكفاءةعلىذلكدلكلما

متوسطمعالنسبةهذهمقارنةويجب،2\(المدةأخرأصول+المدةأولأصول)النسبةهذهحساب

.القطاعفيالمحققةالنسب
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بونتديمعادلةوتستخدم(Du Pont System of Financial Analysis)أسباببيانفي

-:وهيماليةنسبثالثبينتربطحيثاألصولعلىالعائدفياالنخفاضأواالرتفاع

(األصولرافعة،األصولدورانمعدل،المبيعاتعلىالعائد)

تالفيهاولةلمحاالقصورأوجهلمعرفةوالميزانيةالدخلقائمتيبنودمنقدرأكبرلتحليلطريقههي

.تعزيزهالمحاولةالتفوقأوجهأومستقبال ً

يتمكما،يعبوأسعاركمياتمنالمبيعاتبنودوكذلكوتكاليفإيراداتمناألرباحبنودتحليلويتم

كفاءةمنيدتزالتيلألسبابالمنظومةهذهمنللوصولومتداولةثابتةأصولمناألصولبنودتحليل

.األصولعلىالعائد

ACTIVITY RATIOSنسب النشاط    -: ثالثًا 

استخدامًمواردهافيًتقيسًمدىًكفاءةًالمنشأةًالتيًوهىًالنسبً

( Fixed Assets Turnover) األصول ِالثابتة إمجايل معدل دوران -1
عدد مرات= األصول الثابتة إجمالي / المبيعات = 

فيلديهاالثابتةاألصولمنالمثلىاالستفادةتحقيقعلىالمنشأةمقدرةمدىالنسبةهذهوتوضح

إلىولاألصفيالمستثمرةالمبالغفيهاتحولتالتيالمراتعددعنتعبروهي.للمنشأةأرباحتحقيق

.أصولهاتدويرفيالشركةكفاءةعلىدلكلماالرقمهذازادكلماو،مبيعات

( Inventory Turnover) معدل دوران املخزون –2
عدد مرات= متوسط المخزون  / تكلفة المبيعات = 

إلىنالمخزوتحويلمراتعددأوالشركةلدىالمخزونتصريفمراتعددإلىالنسبةهذهوتشير

كبيرةا ًأرباحتحققانتستطيعحيثالشركةصالحفيذلككانالنسبةهذهزادت،وكلمامبيعات

ميزةوهى،أقلمخزوندورانمعدللديهاوالتيالمماثلةالشركاتمنأقلربحهامشباستخدام

.منهااالستفادةيمكنكبيرةتنافسيه
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( Accounts Receivable Turnover) أوراق القبض  ومعدل دوران العمالء –3
متوسط حسابات العمالء / المبيعات = 

النسبةهذهزادتوكلماالمنشأةفيالعمالءديونومتابعةالتحصيلعمليةكفاءةمدىالنسبةهذهوتوضح

.المبيعاتمنبدال ًاآلجلةالمبيعاتاستخداميفضلوالمنشأةصالحفيذلككان

( Payables Turnover) أوراق الدفع ومعدل دوران املوردين –4
الدفعوأوراق متوسط حسابات الموردين / تكلفة المبيعات = 

منقريبا ًلالمعدهذايكونأنويجب،المبيعاتتكلفةمنبدال ًاآلجلةالمشترياترقماستخداميفضل

صالحفيونويكالمشترياتقيمةإلىالمبيعاتقيمةاختالفالحسبانفياألخذمعالمدينيندورانمعدل

الدائنينعنالمدينيندورانمعدلزيادةالشركة

( Average Collection Period) القبض وأوراق متوسط فرتة حتصيل العمالء –5
القبضوأوراق معدل دوران العمالء / 360= 

علىيدلدقحيثجيدغيرمؤشرالفترةهذهوطولالمدينينديونتحصيليستغرقهاالتيالفترةهي

لدىدةالمجماألموالاستثمارمناالستفادةفرصالشركةعلىيضيعقدكما،التحصيلإدارةضعف

.يليةالتشغاألعباءلمواجهةالفوائدوتحملاالقتراضمثلأخرىألعباءهاتحملإلىيؤدىأوالعمالء

( Average Payment Period) الدفع وأوراق متوسط فرتة سداد املوردين –6
الدفعوأوراق معدل دوران الموردين / 360=

للشركةجلاألقصيرةالتمويلمصادرمنتعتبرالتيوالموردينديونسداديستغرقهاالتيالفترةهي

.المتعثرصورةفيهايظهروالالموردينمعباالتفاقيتمطالماتهامصلحفيالمدةهذهوطول

( Storage Period) متوسط فرتة التخزين –7
معدل دوران المخزون/ 360= 

فيخاصةفيهمرغوبغيرأمرأالمدةهذهطولويعدتصريفهقبلالمخزونيقضيهاالتيالفترةيوضح

تفقدحيثريعالسالتكنولوجيبالتطورتتميزأوصالحيةتواريخذاتمنتجاتمعتتعاملالتيالشركات

تعدفقدرىاخعواملعلىبناءا ًالتخزينفترةعلىالحكميجبهذاورغم،التخزينفترةطولمعقيمتها

.لتكاليفلفيهالمبالغاالرتفاعحالةفيلهاالنسبيةالزيادةمنبالرغممعقولة
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LEVERAGE RATIOSاملايلنسب الرفع -: رابعًا 

التمويلًعلىًمصادرًخارجيةفيًتقيسًمدىًاعتمادًالمنشأةًالتيًوهىًالنسبً

(Ratio Gearing)  نسبة املديونية –1
حقوق الملكيةإجمالي / الديون البنكية إجمالي = 

حقوقجماليإامباستخدبالفوائدالمحملةالبنكيةالديونإجماليتغطيةامكانيةمدىالنسبةهذهوتوضح

.المقرضينوالخارجيينالمستثمريننظروجهةمنأفضلذلككانالنسبةهذهانخفضتوكلماالملكية

(  إىل حقوق امللكية إمجايل االلتزامات )  Leverageالرافعة املالية –2
حقوق الملكية/ إجمالي االلتزامات = 

ًحقوقًالملكيةإجماليًااللتزاماتًباستخدامًإجماليًوتوضحًهذهًالنسبةًمدىًامكانيةًتغطية.

( Interest Coverage Ratio) معدل تغطية الفوائد  –3
مصروف الفوائد/ الربح قبل الفوائد و الضرائب  صافي = 

ًتشغيلً،ًوكلماًربحًالصافيًوتوضحًهذهًالنسبةًالقدرةًعلىًتغطيةًفوائدًالقروضًوالسنداتًباستخدام

.زادتًهذهًالنسبةًكانًذلكًأفضلًبالنسبةًللشركة

( Long-term Debt to Net Working Capital) القروض طويلة األجل إىل رأس املال العامل –4
رأس المال العامل/ القروض طويلة األجل =

وتوضحًهذهًالنسبةًمدىًإمكانيةًتغطيةًالقروضًطويلةًاألجلًباستخدامًرأسًالمالًالعامل.
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حساب النسب املالية للحالة السابقة
الناتجأرقام بنود املؤشراملؤشر

مؤشرات السيولة/ أوالً 
2.10 22 / 14(السيولةً)ًنسبةًالتداولً–1

– 14 )نسبةًالسيولةًالسريعة–2 8 ) / 221.32

– 14 )نسبةًالنقدية–3 8 – 9 ) / 220.90

الرحبية/ ثانيا ً
0.25 36 / 38مجملًالربحهامش–1

360.09 / 51معدلًالعائدًعلىًالمبيعات–2

330.02 / 51معدلًالعائدًعلىًحقوقًالملكية–3

240.02 / 51إجماليًاالستثمارمعدلًالعائدًعلىً–4

350.02 / 51األصولإجماليًمعدلًالعائدًعلىً–5

(نسب النشاط ) كفاءة إدارة األصول/ ثالثًا 
350.20 / 36األصولًإجماليًمعدلًدورانً-1

1.09 8 / 37معدلًدورانًالمخزون–2

92.65 / 36القبضًوأوراقًمعدلًدورانًالعمالءً–3

174.89 / 37الدفعوأوراقًمعدلًدورانًالموردينً–4

135.77معدلًدورانًالعمالء/360ًالقبضوأوراقًمتوسطًفترةًتحصيلًالعمالءً–5

73.64معدلًدورانًالموردين/360ًالدفعوأوراقًمتوسطًفترةًسدادًالموردينً–6

330.00معدلًدورانًالمخزون/360ًمتوسطًفترةًالتخزينً–7

الرفع املايل/ رابعًا 
330.02 / ( 25 + 16 )نسبةًالمديونية–1

330.24 / ( 27 +22 )الرافعةًالمالية–2

43/424.85معدلًتغطيةًالفوائد–3

0.08 23 /25رأسًالمالًالعامل/ًالقروضًطويلةًاألجلً–4

كمثالافتراضها تم التي الرجوع للقوائم المالية للشركة 
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ارة املتطلبات األساسية جمللس اإلد
الفعال وواجبات عضو اجمللس
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املبادئ األساسية جمللس اإلدارة األكثر فاعلية
(ميثاق عمل ممثل  جملس اإلدارة ) 

-------------

رعايةوالمساهمينحقوقلحمايةاألساسيةالركيزةأعضائهوفاعليةاإلدارةمجلسفاعليةتمثل

.ثرواتهمتنميةو

دورهمنمكنةماستفادةأقصىلتحقيقاآلتيةوالتعليماتبالمبادئااللتزامالبنكممثلعلىيجب

-:خارجهوالبنكداخلالبنكعنكممثل

-:البنكداخلدوره:أوال

االلتزام. .فيهايساهمالتيالشركاتبشأنالبنكإدارةمجلسيقرهاالتيوالسياساتالتوجيهاتبتنفيذ1

االلتزام. -:يليبمااالستثمارقطاعبموافاة2

.Aالمالحظاتأهموالقراراتواألعمالجدوليتضمنإدارةمجلسكلعندوريتقرير.

.Bيتضمنسنويربعتقرير:-

الماليةالقوائمبنودأهم•

تواجههاالتيالمشاكلوأهمالشركةأداءمؤشرات•

والمبيعاتوالتكاليفاإلنتاجهيكل•

الحاليةالمديونياتموقف•

الملكيةحقوقفيالتغيرات•

المستقبليةوالتوصياتالمقترحاتأهم•

.بالشركةالبنكمصالحمعتتعارضمعلوماتأوبياناتأية•

فيمامشتركةةرؤيلتكوينالشركةذاتفيالبنكداخلمناآلخرينالممثلينبينوبينهالتنسيق•

.موضوعاتمنعليهميعرض

.أراءأوتساؤالتأيةعنلالستفساراالستثمارلقطاعالرجوع•
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-:البنكخارجدوره:ثانيا

ومبرمجدوريبشكلالمجلسيجتمعأنيجب.

التنفيذيةالقراراتبعضلمواجهةالقوةمنبجزءالمجلسيحتفظأنيجب.

المجلسقراراتوإجتماعاتعلىللسيطرةالمجلسمنعضوألىالمجاليتركأاليجب.

بينهمفيماوايتواصلنوأ،.بينهمفيماالثقةمنعالً بمستوىالمجلسأعضاءيتمتعأنيجب

.عاليةبفاعلية

طبيعةبوأعضاؤهالمجلسيتصفأن،والحميدةواألخالقياتبالقيماألعضاءيتصفأنيجب

.دينامكية

للشركةالمالياألداءعنمسؤوالالمجلسيكونأنيجب.

باستقالليةآراءهميُقدمواأنالتنفيذيينغيراألعضاءعلىيجب.

العملطويرلتالحديثةواالستراتيجياتاألفكارعلىمنفتحينوأعضائهالمجلسيكونأنيجب.،

.والتطويرالتغييرضدوايكونأالو

الذياعالقطفيوالمنافسةالشركةعمللطبيعةعميقافهمااإلدارةمجلسأعضاءيملكأنيجب

.الشركةفيهتعمل

اتالقرارأهميةوطوالنشاالشركةتواجهالتيالمخاطرطبيعةالمجلسأعضاءيعيأنيجب

.منهاالمقبولةالحدودمعرفةومعهاالتعاملكيفيةو،بهااإلرتباطذات

إلىوتحويلهااحتياجاتهموتقبلالمساهمين،معاإلدارةمجلسأعضاءيتفاعلأنيجب

ركةالشمنالمستفيدةالفئاتمعاإلدارةمجلسأعضاءيتفاعلأنيجب،.للشركةاستراتيجيات

.بالغباهتمام
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