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املالي يف قياس الكفاءة املالية واإلدارية لشركات قطاع االمسنت استخدام اساليب التحليل 

دراسة مقارنة لشركة امسنت املنطقة اجلنوبية وشركة : باململكة العربية السعودية
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الشركات المبحوثة في استخدام أساليب تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف إدراك واهتمام إدارات  المستخلص:

التحليل المالي وتحديداً التحليل األفقي والراسي في قياس كفاءة الشركات االئتمانية واالستثمارية والبيعية وتحديد 

لبيان دور أساليب التحليل المالي وتحديداً التحليل األفقي والراسي في  هدفت الدراسةو نقاط القوة والضعف فيها

ءة الشركات المالية واإلدارية بجوانبها االستثمارية، االئتمانية والبيعية، بافتراض ان أساليب التحليل المالي قياس كفا

المتمثلة في التحليل األفقي والراسي تبين نقاط القوة والضعف في قياس الكفاءة المالية واإلدارية للشركات الصناعية 

وتم استخدام المنهج التاريخي لعرض المعلومات  يق األهداف،لقطاع االسمنت وتبين مدي التطور والنمو وتحق

التاريخية للقوائم المالية والمنهج االستقرائي واالستنباطي لتحليل الدراسة وخلصت الدراسة ألهم النتائج، بأن الكفاءة 

لموجود المالية واإلدارية لدي شركة الجنوب ممتازة وأعلي من شركة الجوف وتمت التوصية بمعالجة الخلل ا

 للكفاءة المالية واإلدارية لشركة الجوف.

 : التحليل المالي، قياس الكفاءة المالية واالدارية. الكلمات المفتاحية
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Abstract: The problem arises from the weak understanding and lock of interest of the 

management of studied companies in using financial analysis in measuring corporate 

efficiency of investment, sales and creditability and ascertaining strength and weakness 

points. The study aimed at revealing the role of financial analysis mainly horizontal and 

vertical analysis in describing efficiency of the companies and revealing development 

growth and achievement of objectives. The deductive and inductive methods were used 

for analysis and historical method for presenting data. The study concluded that the 

financial and administrating efficiency of the south company is excellent and higher 

than Algauf Company. Moreover, recommended that the inefficiency of Algauf 

Company to be resided. 
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 للبحثاإلطار العام 

 :المقدمة 1.

القطاع الصناعي له دوراً كبيراً ال يمكنن تجاهلنه فني عملينة النمنو والتطنور االقتصنادي فني 

أي دولة لذلك فقد وجدت حاجة ملحة إلى قياس كفناءة هنذا القطناع حتنى يعكن  مندة حيوينة الوضن  

قني والراسني منن أهنم االقتصنادي لهنذا الدولنة أو تلنك، ويعتبنر التحلينل المنالي باسنتخدام التحلينل األف

الوسننائل واألكثننر شننيوعاً واسننتخداماً مننن قبننل القطنناع الصننناعي فنني قينناس قنندرتها علننى اسننتمرار 

نشنناطاتها االقتصننادية وتوسننيعها مننن خننلل إيجنناد التناسننق والتفاعننل بننين المننوارد المتاحننة للشننركة 

لتكناليف، لنذلك فنان التحلينل واستخدامها بشكل أمثل لتحقيق الجودة العالية في اإلنتاج بأقل الجهنود وا

المنننالي باسنننتخدام التحلينننل األفقننني والراسننني يعننند منننن الماشنننرات المهمنننة لقيننناس كفننناءة المن منننات 

الصننناعية االئتمانيننة واالسننتثمارية والبيعيننة بشننكل عننام والعائنند علننى وجننه التحدينند، كمننا يعنند مننن 

ف منواطن القنوة والضنعف فضنلً األدوات الرقابية المهمة التي تمارسها لقياس مجناالت أدائهنا وكشن

 عن أنه ماشر هام للتعرف على مدي التطور والنمو في الشركات المختلفة.

وبما أن األمنر يتعلنق بقيناس الكفناءة المالينة للشنركة الصنناعية لنذلك فنان الهندف منن عملينة 

والراسنني  القينناس يتمثننل فنني تحدينند الماشننرات الماليننة المميننية للقينناس والتنني يمثلهننا التحليننل األفقنني

للقننوائم الماليننة للنندخل والمركنني المننالي. وكننذلك تحليننل تلننك القننوائم لتحدينند الوضنن  المننالي للشننركة 

 ومقارنته بمنافسيها على مستوة القطاع أو الصناعة التي تنتمي إليها.

 

 مشكلة الدراسة: 2.

فنني اسننتخدام ه تتمثنل مشننكلة الدراسننة فنني ضننعف إدراك واهتمننام إدارات الشننركات المبحوثنن

التحليننل األفقنني والراسنني فنني قينناس كفنناءة الشننركات االئتمانيننة،  وتحديننداً أسنناليب التحليننل المننالي 

واالسننتثمارية، والبيعيننة، وتحدينند نقنناط القننوة والضننعف فيهننا وبالتننالي فنني تحدينند االتجنناا المننالي لهننا 

 والعائد المتوق .

 

 أهداف الدراسة: 3.

 يانات المالية إلى تحقيق األهداف التالية: الدراسة تسعى من خلل تحليل الب

بيننان دور أسنناليب التحليننل المننالي وتحديننداً التحليننل األفقنني والراسنني فنني قينناس كفنناءة الشننركات 1- 

 المالية بشقيها االستثمارية واالئتمانية.

تحليننل ودراسننة وقينناس الكفنناءة الماليننة للمن مننات عينننة الدراسننة فنني ضننوء تحدينند نقنناط القننوة 2- 

 لضعف لهذا الشركات ومعرفة االتجاا للنمو والتطور.وا

 

 أهمية الدراسة:4.

في أنها تعالج موضوعاً في درجة رفيعة من األهمية أال ويتمثل فني  الدراسةتنب  أهمية هذا 

التحليل المالي وعلقته بقيناس الكفناءة المالينة للقطناع الصنناعي وخاصنة قطناع األسنمنت كمنا تكمنن 



 

 3 ... صابر محمد وعاصم إبراهيم استخدام اساليب التحليل المالي في قياس الكفاءة المالية واإلدارية
 

نهننا سنوف تسنناهم فني بيننان الكفناءة أالسننتثمارية االئتمانينة والبيعيننة فني شننركات أهمينة الدراسننة فني أ

 األعمال لمعرفة مدي نجاح الشركات واستمرارية كفاءتها اإلنتاجية وتحقيق العائد المستهدف.

 فرضية الدراسة:5.

فني قيناس ـ أساليب التحليل المالي المتمثلة في التحليل األفقني والراسني تبنين نقناط القنوة والضنعف 1

 الكفاءة المالية للشركات الصناعية لقطاع االسمنت وتبين مدي التطور والنمو وتحقيق األهداف.

 ـ ال يوجد اهتمام بقياس الكفاءة المالية لقطاع االسمنت.2

 منهجية الدراسة:6.

ولدراسة استخدام اساليب التحليل المالي في قياس الكفاءة المالينة للشنركات تنم إتبناع المننهج 

والقنننوائم المالينننة للشنننركات محنننل الدراسنننة، والمننننهج االسنننتقرائي  المعلومننناتالتننناريخي لعنننرض 

البياننات اتبعنت الدراسنة  واالستنباطي للتحليل واستخراج النتائج. ومنن اجنل ذلنك وفني أسناليب جمن 

سلوب المصنادر األولينة للبياننات، حينث تمثلنت فني القنوائم المالينة للشنركات كمنا اعتمندت الدراسنة أ

علننى المصننادر الثانويننة، المتمثلننة فنني الكتننب والمراجنن  والدراسننات واألبحننات العلميننة والن ريننات 

 .المدعمة لموضوع الدراسة ومتغيراتها

 مجتمع الدراسة: 7.

صنننناعية ضنننمن قطننناع االسنننمنت بالمملكنننة العربينننة ال الشنننركاتيتمثنننل مجتمننن  الدراسنننة 

الجننوب اع االسمنت، وتمثلت في شركة أسمنت طالسعودية، وتم سحب عينة مقصودة من شركات ق

 )شركة مساهمة سعودية(، وشركة أسمنت الجوف. 

 الدراسات السابقة:8.

مننن الدراسننة سننوف يننتم اسننتعراض مجموعننة مننن الدراسننات التنني تناولننت  الجننيءفنني هننذا 

استخدام اساليب التحليل المالي في قياس الكفاءة المالينة للشنركات، كمنا سنيتم اسنتعراض أهنم النتنائج 

 التي توصلت إليها هذا الدراسات.

 العربية: .الدراسات8.1

م(2005ـ دراسة: محفوظ )1
1

إدراك واهتمام إدارات المن مات  تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف: 

المبحوثة في استخدام أساليب التحليل المالي وتحديداً النسب المالية في دراسة وتحديد نقاط القوة 

والضعف فيها وبالتالي في تقييم األداء المالي لها. وهدفت الدراسة لبيان دور أساليب التحليل المالي 

لمن مات الصناعية عينة البحث من خلل تحديد نقاط القوة وتحديداً النسب المالية في تقييم أداء ا

ولقد تم تناول تحليل النسب المالية وصياغة مصفوفة القوة والضعف للمن مات عينة  والضعف.

( نسبة مالية وتم الوصول إلى تحديد المن مات التي تتمت  بأداء مالي 21الدراسة حيث تم تحليل )

مالي ضعيف. وتناول المبحث الثالث تحليل االختلف في قوي والمن مات التي تتمت  بأداء 

مستويات أداء المن مات الصناعية عينة الدراسة وفقاً لنوع ملكيتها وتم اقتراح مجموعة من 

التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي يمكن أن تسهم في االرتقاء بمستوة 

ب المالية( وتفعيل دورها في تقييم أداء المن مات الصناعية استخدام أساليب التحليل المالي )النس

عام من ناحية وفي تقديم المعلومات والبيانات  خاص، ومن مات األعمال بشكل بشكل عينة الدراسة

 اللزمة التخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بتطوير نشاطاتها االقتصادية من ناحية أخرة.

                                                
 م.2005الرضي، سالم يسلم محفوظ، استخدام اساليب التحليل المالي في تقييم اداء المن مات، رسالة ماجستير غير منشورة، عدن، اليمن  1
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م(2008دراسة: عبد هللا ) 2.
2

هدف البحث الي استخدام طرق وادوات التحليل المالي الحديثة في : 

الرقابة علي االداء في الوحدة االقتصادية ومساعدة االدارة في اتخاذ القرارات باقل جهد وجودة 

عالية ومعالجة ظاهرة الفساد المالي واإلداري المتفشي في كثير من الدول ومعالجة االنحرافات وتم 

حليل النسب في معالجة مشكلة البحث وتم استخدام المعايير االحصائية والرياضية استخدام اسلوب ت

للوصول للنتائج والتي كان من اهمها في عملية تقويم االداء تنشر الشركات القوائم المالية م  

توضيح لبعض النسب المالية مرفقة بالتقرير المالي للمساعدة في االقبال علي شراء االسهم وكذلك 

 بة.الرقا

م(2008دراسة: ابوبكر ) 3.
3

هدف البحث في استخدام اسلوب التحليل العنقودي لتطوير التحليل : 

المالي بغرض التنبا باألداء المالي وسلمة المراكي المالية لشركات التامين العاملة في السوق 

تخدم المصري والتي تياول التامين على الحياة وتم تقسمها لمجموعتين ضعيفة وقوية وقد اس

الباحث عدة ماشرات مالية لحساب القيم من خلل البيانات المالية للشركات في الكتاب االحصائي 

م وخلصت النتائج من الدراسة بأن الشركات ذات االداء المالي القوي ال 2008-م1996لألعوام من 

 دة االسعار.تعاني من ازمات مالية والضعيفة تعاني من ازمات مالية وذلك بضعف نمو االسهم وزيا

اما دراسة الباحث فهدفت الي استخدام التحليل األفقي والتحليل الراسي في قياس الكفاءة المالية 

واإلدارية لقياس الكفاءات االئتمانية واالستثمارية والبيعية وهي تختلف عن الدراسات السابقة والتي 

 تم استخدام النسب المالية لتقيم االداء للمن مات المبحوثة.

م(2010دراسة: رمو وآخرون). 4
4
 من الكثير توجه التي المواضي  أهم من الشركات فشل يعد:  

 وعلى القومي، االقتصاد على سلبية آثار من عنه ينتج قد لما لدراستها، وذلك والباحثين الكتاب

 قبل بالفشل التنبا خللها من يمكن طريقة إيجاد إلى الباحثين من شرع الكثير لذلك ككل، المجتم 

 لبعض أدوات بوصفها المالية النسب تستخدم التي الدراسات من العديد نتيجة لذلك وظهرت حدوثه،

 إلمكانية المتعددة أو الفردية سواء التميييي التحليل أساليب على تعتمد اإلحصائية والتي النماذج

 تطبيقها، يتم أخرة نماذج عن فضلً  ،"التمان" أنموذج أهمها من والتي قبل حدوثه بالفشل التنبا

 أنموذج تطبيق خلل من بالفشل التنبا في عليها االعتماد يمكن وسيلة إيجاد إلى هذا البحث ويهدف

لدة  الفشل موضوع أهمية من البحث أهمية وتنب  العراقية، المساهمة الشركات من عدد التمان على

الشركات  وعي عدم في البحث مشكلة تكمن حيث بالشركة، العلقة ذات األطراف من العديد

 وتم تطبيق المستقبل، في للفشل الشركات تعرض بمخاطر وغيرهم والمستثمرين العراقية المساهمة

 الخاصة على البيانات الحصول تم والتي عراقية مساهمة شركة 17 من متكونة عينة على االنموذج

 المساهمة بفشل الشركات التنبا في التمان أنموذج دقة أهمها نتائج عدة إلى التوصل وتم بها،

 الصناعية الشركات المساهمة بفشل للتنبا التمان أنموذج تبني إلى الدراسة وخلصت العراقية،

 .أداء الشركات تقييم في المعتمد المالي التحليل أساليب من كأسلوب العراقية

 

 تعليق على الدراسات السابقة:  -8-2

للشركات واالثار التني تننعك  علنى األداء اإلداري التحليل المالي  السابقة الدراسات تناولت

والوض  المالي للشركات المختلفة، وحيث أكدت هذا الدراسات على أهمية التحليل المنالي باسنتخدام 

أدواته المتعددة في صناعة واتخاذ القرارات االدارية والمالية المهمة، ال سيما تلك التي تتعلق بقيناس 

 تمانية والبيعة، والتي تم التركيي عليها في هذا الدراسة.الكفاءة االستثمارية واالئ

                                                
االكاديمينة العربينة، -عبد هللا، علني خلنف، التحلينل المنالي واسنتخداماته للرقابنة علنى االداء والكشنف عنن االنحرافنات، رسنالة ماجسنتير 2

 م.2008الدنمارك،
أبوبكر، عيد احمد، تطوير التحليل المالي باألساليب الكمية للتنبا باألزمات المالية في شركات التامين علنى الحيناة، بحنث غينر منشنور،  3

 م.2008كلية التجارة، جامعة بني سويف، مصر، 
 :الصنناعية الشنركات المسناهمة بفشنل لتنبناا فني المنالي التحلينل أساليب استخدام محمد، الرزاق عبد سيف محمود، الوتار، رمو، وحيد 4

المالية، العنراق، جامعنة الموصنل، مجلنة  لألوراق العراق سوق في المدرجة العراقية المساهمة الصناعية الشركات من عينة على دراسة

 .م32،2010 مجلد 100 العدد الرافدين تنمية
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 فصل الثاني: الجانب النظريال9 :

 5التحليل المالي  1.9

يعتبننر التحليننل المننالي تاريخيننا ولينند ال ننروف التنني نشننأت فنني مطلنن  الثلثينننات مننن النشأأ: : 1.1.9.

القننرن الماضنني، وهنني فتننرة الكسنناد الكبيننر الننذي سنناد الواليننات المتحنندة األمريكيننة والننذي أدي إلننى 

ظهننور عمليننات الغنند والخننداع علنني أثننر انهيننار بعننض الماسسننات األمننر الننذي أوجنند الحاجننة إلننى 

 مات المالية عن الشركات. ضرورة نشر المعلو

مفهوم التحليل المالي:2.1.9.
6
يعتبر التحليل المالي خطوة ضرورية للتخطيط المالي المسنتقبلي، إذ  

أنننه مننن الضننروري التعننرف علنني المركنني المننالي الحننالي للمنشننأة قبننل الشننروع فنني وضنن  الخطننط 

لتنني ت هننر فنني قائمننة النندخل وقائمننة المسنتقبلية لهننا، ويعتمنند التحليننل المننالي علنني البيانننات واألرقنام ا

المركي المالي، ويعتبنر التحلينل المنالي أداة للكشنف عنن منواطن الضنعف والقنوة فني المركني المنالي 

للمشروع كما يستخدم التحليل المالي كمقياس ألثر السياسات اإلدارية والطرق على أرباح المشنروع 

   ومركيها المالي.

عننن معمليننة معالجننة من مننة للبيانننات المتاحننة بهنندف وقنند تننم تعريننف التحليننل بأنننه عبننارة 

الحصول على معلومات تسنتخدم فني عملينة اتخناذ القنرارات وفني تقينيم أداء الشنركات فني الماضني 

والحاضر وتوق  منا سنيكون علينه نتنائج الشنركة فني المسنتقبلم
وكمنا عنرف بأننه م عملينة ينتم منن .7

الكمينننة والنوعينننة حنننول نشننناط المشنننروع خللهنننا استكشننناف أو اشنننتقاق مجموعنننة منننن الماشنننرات 

االقتصادي تساهم في تحديد أهمية وخواص األنشطة التشغيلية والمالينة للمشنروع، وذلنك منن خنلل 

معلومات تستخرج من القوائم المالينة ومصنادر أخنرة وذلنك لكني ينتم اسنتخدام هنذا الماشنرات بعند 

ذلك في تقييم أداء المشروع بقصد اتخاذ القراراتم. 
8
 

هدف التحليل المالي:3.1.9.
9

 

يهندف التحلينل المننالي بالمسناعدة فني عمليننة التعنرف علننى منواطن القنوة فنني وضن  المنشننأة 

، وعلى مواطن الضعف والخلل لوض  العلج اللزم لها وذلك من خلل االطلع وتعيييهالدعمها 

رية المتبعة باإلضنافة إلنى على القوائم المالية المنشورة والملحقات التي تبين السياسات والطرق اإلدا

 االستعانة بالمعلومات المتاحة في أسواق المال من أسعار لألسهم وماشرات اقتصادية عامة. 

أهمية التحليل المالي:4.1.9.
10

 

فنني المنشننأة بأعننداد القننوائم الماليننة لبيننان نتيجننة أعمننال المنشننأة مننن ربننح أو  المحاسننبيقننوم 

ينان موجوداتهننا وطنرق تموينل هنذا الموجنودات سنواء مننن خسنارة وتصنوير قائمنة المركني المنالي لب

خلل حقوق الملكية أو االلتيامات واالئتمان لذلك فادارة المنشأة هي المحرك النرئي  لدفنة األعمنال 

من خلل القرارات للسياسات والطرق الصادرة للتنفيذ، فأهمية التحلينل المنالي لنردارة ينبن  منن أننه 

نشننأة ومركيهننا المننالي للمخطننط منهننا والمنفننذ فعليننا لمعالجننة االنحرافننات تقيننيم أداء نتيجننة نشنناط الم

وأسباب حدوثها، السالب منها والموجب، ويسناعدها فني رسنم أهندافها، ووضن  خططهنا المسنتقبلية، 

                                                
 العلمية والعملية، خوارزم العلمية، جدة.م، التحليل المالي، االصول 2015الكنيي، صابر تاج السر،  5
م، التحليل المالي والمحاسبي، دراسة معاصرة في األصول العلمينة وتطبيقاتهنا، عمنان، األردن، دار مجندالوي 1998الحسيني، صادق، 6

 للنشر والتوزي 
 دار وائل للنشرم، التحليل المالي واالئتماني األساليب واالستخدامات العلمية، عمان، 2003ـ مطر، محمد، 7
 م، تحليل التقارير المالية، الطبعة الثانية، جامعة الملك سعود، الرياض.1995تركي، محمود إبراهيم، 8
 م، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي، منشورات األكاديمية العربية المفتوحة الدنمرك.2007الحيالي، وليد ناجي، 9

م، تحلينل القنوائم المالينة، مندخل ن نري وتطبيقني، دارا لمسنيرة للنشنر والتوزين  2006خنفر، مايد راضني، والمطارننة، غسنان فنلح، 10

 والطباعة.
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والرقابننة القبليننة عننند التنفيننذ التخنناذ القننرارات المهمننة لمعالجننة األخطنناء وتصننحيحها. وكننذلك أيضننا 

االئتمانينة  المنشنأةكتشاف العروض االستثمارية الرابحنة والجيندة، ومعرفنة قندرة يساعد اإلدارة في ا

في مقدرة أصول المشروع على تغطية االلتيامات خلل فترة معينة، وكذلك تقديم النصنح واإلرشناد 

للمشاكل اإلدارينة لتفنادي الفشنل المنالي للمنشنأة منن خنلل معرفنة ماشنرات نتنائج األعمنال وبالتنالي 

 إلجراءات المناسبة لمواجهة االحتماالت المختلفة. اتخاذ ا

مقومات التحليل المالي:5.1.9.
11

 

لتحقيننق األهننداف والغننرض المنشننود مننن عمليننة التحليننل المننالي ونجاحننه البنند مننن وجننود 

 مقومات وركائي أساسية يستند عليها لتحقيق أغراضه الن رية والعملية ومن أبرزها: ـ 

بالمعرفة والدراية الكافينة ب نروف المشنروع الداخلينة والخارجينة قبنل قيامنه تمت  المحلل المالي  -1

بتحليل البيانات مقام التحليل، والبد أن يتسم بالموضوعية في عملينة التحلينل، وأن يكنون مناهل 

علمياً وعملياً مناسنباً فني اسنتخدام األسناليب والوسنائل العلمينة لتحلينل وتفسنير النتنائج بعيندا عنن 

لشخصنني، وأالي يقننف عننند نقطننة كشننف مننواطن الضننعف والقننوة للمنشننأة بننل يجننب عليننه التحينني ا

 تشخيص األسباب ومعرفتها واستقراء االتجاهات المستقبلية.

البند مننن تننوفر درجننة مننن المصننداقية والملئمننة والموثوقيننة والموضننوعية للمعلومننات والبيانننات  -2

 جودة المعلومات المقدمة.محل التحليل، ألن جودة التحليل المالي تتوقف على 

التحدينند الواضننح ألهننداف التحليننل المننالي والمعالجننة العلميننة السننليمة، والتفسننير السننليم النتننائج  -3

 التحليل حتى يتم استخدامها بصورة سليمة وفعالة. 

محددات التحليل المالي:6.1.9.
12
  

 ر في مدي نجاحه: ـ من العوامل تفيد محددات بالنسبة للتحليل المالي وتاث مجموعةهناك  

عوامل متعلقة بالقائم بعملينة التحلينل فني عملينة تركينيا علنى أحند جواننب الوضن  المنالي للمنشنأة 1.

 كالربحية أو السيولة مثل، ومدي عمق التحليل المطلوب واهتمامه بالمنشأة محل التحليل.

فصناح عنهنا فني القنوائم عوامل متعلقة بالمعلومات المتاحة منن حينث الكمينة والنوعينة ودرجنة اإل2.

 المالية، ومدي إتباع المعايير المحاسبية في إعدادها استناداً على هذا المعلومات.

عوامننل متعلقننة بننادارة المنشننأة فنني اختيننار األسنناليب والطننرق المحاسننبية ومنندي االسننتمرار فنني 3.

 تطبيقهنننا دون تغيينننر حتنننى ال تننناثر فننني النتنننائج، ومننندي وضنننوح الخطنننط واألنشنننطة األخنننرة

 والعلقات م  الموردين والمقرضين.

مصادر معلومات التحليل المالي: 7.1.9.
13

 

يمكن تقسيم مصادر الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتحليل المالي إلى نوعين من 

 المصادر الرئيسة هما: ـ 

                                                
and W. Bruce Johnson. "Financial Reporting and Analysis" third  Collins.Lawrence Revsine, Danielw, 11

edition Person Prentice Hall- New Jersey 2004. 
edition,  th.H. financial statement analysis using financial accounting information 6Charles.Gibson 12

International Thomson Publishing Company. Cin cinnati, Ohio- 1995.  
وواجبنات المسنتثمرين فني سنوق األوراق المالينة، الفنرج م، نندوة تطبيقنات التحلينل المنالي وحقنوق 2006هيئة األوراق المالية والسنل ، 13

 للستشارات، أبو ظبي، رأس الخيمة، دبي.
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منشنننورة مصنننادر داخلينننة: كافنننة البياننننات والمعلومنننات للحسنننابات الختامينننة المنشنننورة وغينننر ال 1.

 والتقارير اإلدارية الداخلية األخرة التي يحصل عليها المحلل المالي من المنشأة نفسها. 

مصننادر خارجيننة: وهنني مصننادر عنندة مثننل تقريننر المراجنن  الخننارجي والمكاتننب االستشننارية،  2.

 والكتب والمجلت العلمية المتخصصة، وأسواق المال والبورصات.

 أدوات التحليل المالي:8.1.9.

تسننتخدم للقيننام بعمليننة التحليننل المننالي، وتعتبننر القننوائم الماليننة أهننم هننذا  أدواتهننناك عنندة 

 األدوات، وهي: 

قائمننة المركنني المننالي: وهنني تقريننر وصننفي لكننل الموجننودات مننن األصننول بأنواعهننا المختلفنننة 1.

ومصنننادر تموينننل هنننذا الموجنننودات منننن األصنننول بأنواعهنننا المختلفنننة ومصنننادر تموينننل هنننذا 

دات من استخدامات لحقوق الملكية واالئتمان وتستخدم القائمة لقياس الكفاءة االسنتثمارية الموجو

للمنشأة والمقدرة االئتمانية وعلقات معدالت الدوران م  المبيعات لألصول ونسنب العائند علنى 

 االستثمار.

قيناس التحلينل قائمة الدخل: وهي عبارة عن تقرير يبين نتيجة أعمال المنشنأة ونشناطها وتسنتخدم م2.

 األفقي والرأسي والعلقات الربحية ومقاييسها م  قائمة المركي المالي.

قائمة التدفقات النقدية: كعبنارة عنن شنف تفصنيلي للتندفقات النقدينة الخارجنة والداخلنة المخصنومة 3.

وغير المخصومة لألنشطة التشنغيلية والتمويلينة واالسنتثمارية. وإضنافة إلنى ذلنك منن األدوات، 

تحليننل المننالي بالنسننب وتحلينننل التعننادل، التحليننل المتخصنننص، الموازنننات والقننوائم المالينننة كال

 التقديرية وقوائم مصادر األموال واستخداماتها ومقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة.

مجاالت وأغراض التحليل المالي:9.1.9.
14

 

قصنود تحقيقنه فهنناك عندة يتوقف المجال والغرض منن التحلينل المنالي للهندف المنشنود والم

 زوايا لبيان مجاالت وأغراض التحليل المالي وكاآلتي: 

  أوال: من زاوية ورؤية المستخدم لمعلومات التحليل المالي المداخل التالية:

  Credit Analysisالتحليل االئتماني 1.

قته من  يهدف هذا التحليل إلى التعريف على األخطار المتوق  أن يواجهها المقرض في عل 

ومنندي الوفنناء بااللتيامننات الماليننة ومعرفننة سياسننات المنشننأة التمويليننة وتقييمهننا، واتخنناذ  المقتننرض

 قرارات االقتراض بناءاً على ذلك.

  Investment Analysisالتحليل االستثماري 2.

يهندف هنذا التحلينل للتحقيننق فني سنلمة اسنتثمارات المسننتثمرين وكفاينة عوائندها منن خننلل 

علنى االسنتثمار وهيكنل رأس المنال ومديونينة المنشنأة للمندة الطوينل والقصنير،  العائدالتركيي على 

 ومدي مقدرات اإلدارة في رسم السياسات واستقلل الموارد المتاحة.

  Performance Analysisتحليل تقييم أداء 3.

                                                
 م، مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، عمان، األردن، دار المستقبل للنشر والتوزي .2004عقل، مفلح محمد، 14
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تقييم الربحينة وكفناءة اإلدارة المالينة فني إدارة أصنولها المختلفنة وقندرتها علنى  علىيحتوي 

الوفاء بالتياماتها وتوازنها المالي واتجاهات النمنو المسنتقبلية والسنيولة، وتهنتم بنه اإلدارة ألغنراض 

 الرقابة والتخطيط وتقييم األداء وكذلك المستثمرين والمقرضين. 

  Merger and Acquisition Analysisتحليل االندماج والشراء 4.

يهدف هذا التحليل لتقييم وتقدير قيمنة الشنركة الحالينة المنراد شنرااها واألداء المسنتقبلي لهنا 

وتقييم العرض المقدم والحكم على مدي مناسنبته منن قبنل الشنركة المشنتراة وينتم ذلنك عنند االنندماج 

 أن تكيون وحدة اقتصادية جديدة. للشركات التي تريد والشراء

 Analysis for Planningالتحليل من أجل التخطيط: 5.

التحليننل إلننى مواجهننة التقلبننات المسننتمرة التنني تتعننرض لهننا أسننواق المنتجننات  هننذايهنندف 

المختلفننة مننن سننل  وخنندمات بمعرفننة الماضنني للمنشننأة ودراسننة الحاضننر بصننورة من مننة لمواجهننة 

 داء المستقبلي.المستقبل ووض  تصور لأل

 ثانيا: من زاوية الغرض من التحليل

 تحليل سيولة لمعرفة ربحية المنشأة وتقييمها. 1.

 تحليل سيولة وملئمة لبيان مقدرة المنشأة في الوفاء بااللتيامات المالية طويلة األجل. 2.

 وحقوق الملكية.تحليل كفاءة ونشاط لمعرفة كفاءة إدارة المنشأة التشغيلية في إدارة الموجودات 3.

إضافة إلى ذلك هناك عدة زواينا أخنري لبيئنة التحلينل الداخلينة أو الخارجينة للمنشنأة والبعند  

اليمننني لعمليننة التحليننل والمعلومننات المننراد تحليلهننا فنني الننيمن لعمليننة التحليننل والمعلومننات المننراد 

 تحليلها من اليمن القصير أو الطويل األمد. 

أنواع التحليل:  10.1.9.
15

 

 أنواع من التحليل استنادا إلى التبويب واألس  المختلفة منها: عدةهناك  

  Vertical Analysisالتحليل العمودي )التحليل الرأسي( 1.

يتم تحليل كل قائمة من القوائم المالية بشكل مسنتقل لعنام منالي واحند باسنتخدام أحند عناصنر 

لقائمة الدخل يستخدم صافي المبيعات وأجمنالي  هذا القوائم لمعرفة داللته م  بقية العناصر األخرة،

األصول لقائمة المركني المنالي، لقيناس الكفناءة البيعينة، واالئتمانينة، واالسنتثمارية وذلنك بعند تحوينل 

 األرقام إلي نسب مئوية. 

  Horizontal Analysis التحليل األفقي )أالتجاهي(2.

الماليننة لعنندة سنننوات ماليننة متتاليننة لدراسننة يتضننمن التحليننل األفقنني تحلننيل لعناصننر القننوائم  

اتجاا كل عنصر من عناصر القائمنة باليينادة أو النقصنان من  سننة األسناس بعند تحوينل األرقنام إلني 

 نسب مئوية لمعرفة مدي النمو أو الثبات أو التراج  لكل عنصر من العناصر عبر المدي اليمني.

  Ratio Analysisتحليل النسب المالية )نسب الصناعة( 3.

                                                
لي، اإلطنار الن نري وتطبيقاتنه العملينة، الطبعنة األولني، دار حننين، م، التحلينل المنا1996الحيالي، وليد ناجي والبطمنة، محمند عثمنان، 15

 عمان.
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يعتبننر تحليننل النسننب الماليننة مننن أكثننر أدوات المراقبننة إفننادة واألوسنن  انتشنناراً وهنني عمليننة 

تحدينند علقننة تننرابط بننين بنننود القننوائم الماليننة المختلفننة إليجنناد العلقننة ومقارنتهننا بالنسننب والمعننايير 

 الموضوعة من جهات االختصاص للخروج بدالالٍت معينه.

 المالي: معايير التحليل 11.1.9.

للستفادة من نتيجة التحليل البد من وجود مقنايي  معيننة ينتم بموجبهنا مقارننة النتنائج محنل 

الدراسنننة والتحلينننل وهنننناك ثلثنننة معنننايير رئيسنننة تسنننتخدم كأسننناس للحكنننم علنننى النسنننب واألرقنننام 

 المستخلصة وهي 

معنين ومقارنتنه من  المعيار التاريخي: يعتمد علنى المندي اليمنني باسنتخراج نسنب سنابقه لعنصنر 1.

 سنوات الحقة أو داخل السنة الواحدة، كما في التحليل األفقي والرأسي.

المعيار النمطي: وهو عبارة عنن نسنب ومعندالت متعنارف عليهنا فني التحلينل المنالي صنادرة منن 2.

وزارة الصناعة أو التجارة توحد المنشآت والقطاعات في معيار واحند لقيناس السنيولة والربحينة 

 وهكذا لقياس النسبة. 1:1أو  2:1بمعيار 

القطناع الصنناعي محنل التحلينل من  معيار الصنناعة: وهني معنايير خاصنة بقطناع معنين، لقيناس  3.

الصناعات الشبيهة لنف  الصناعة، لمعرفة وضن  الشنركة من  مثيلتهنا المنافسنة ومندي تقندم أو 

 تراج  الصناعة أو الشركة.

:خطوات التحليل المالي9 .12.1.
16
 

هناك عدة خطوات متتابعة يقنوم بهنا القنائم بعملينة التحلينل فني منهجينة علمينة للوصنول إلنى 

 :الهدف من عملية التحليل وتتمثل في الخطوات التاليةنتيجة 

 تحديد الهدف أو الغاية من التحليل وفترته اليمنية.1.

 اختيار وجم  البيانات المناسبة لتحقيق الهدف المنشود من القوائم المالية.2.

 اختيار األداة المناسبة من أدوات التحليل المالي.3.

 للوصول إلى بعض الماشرات المرتبطة بغرض التحليل.التحليل حسب األداة المستخدمة 4.

 اختيار المعيار المناسب للمقارنة بنتائج التحليل5.

 تحليل الماشرات التي تم التوصل إليها لمعرفة وض  الشركة م  المعيار المقارن.6.

 كتابة االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات والحلول المناسبة النهائية.7.

لمستفيد  من التحليل المالي:الجهات ا13.1.9.
17

 

تتعدد الجهات المستفيدة من التحليل المالي تبعنا الخنتلف الغاينة لكنل منهنا، ويمكنن تقسنيمها 

 إلى األصناف التالية: 
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المستثمرون المحتملون: ينصب اهتمام المسنتثمرون المحتملنون للسنتفادة منن التحلينل المنالي فني 1.

عها وهيكلها المالي، وإمكانية تطورهنا ونموهنا، إضنافة إلنى معرفة القوة اإليرادين للشركة، وض

 اتجاا األرباح وسياسة توزيعها قبل اتخاذ قراراتهم االستثمارية.

الدائنون وأصحاب القروض: تستفيد هذا الجهات بمعرفة الوضن  االئتمناني للمنشنأة وقندرتها علنى 2.

ل الرئيسننة ودرجننة السننيولة وربحيننة الوفنناء بالتياماتهننا، وهيكننل المنشننأة المننالي ومصننادر األمننوا

 المنشأة.

الملك والمساهمون: هي الجهة التي تتحمل المخاطر النهائية للشركة، لذلك البد منن معرفنة مندي 3.

سلمة هيكل رأس المال ودرجة الربحية وتوزيعاتها، والمقدرة االئتمانية للمنشنأة، ونمنو المنشنأة 

 وتطورها.

تهننتم اإلدارة والعمننال والموظفننون بالتحليننل المننالي لمعرفننة منندي اإلدارة والعمننال والموظفننون: 4.

كفاءتهنا فني إدارة دفننة األمنور والحكننم علنى السياسننات والطنرق الصننادرة منن اإلدارة والمنفننذة، 

 بتقييم ربحية وأداء المنشأة م  المنشآت الشبيهة لمعرفة تطور ونمو المنشأة من انهيارها.

التحليل المالي بالدرجة األولني ألسنباب الرقابنة والضنرائب واليكناة المصالح الحكومية: االهتمام ب5.

 في بعض الدول.

بيننوت الخبننرة الماليننة: لمعرفننة منندي تطننور المنشننأة ونموهننا علننى مسننتوي الدولننة ومنندي دعمهننا 6.

 وتأثيرها في االقتصاد المحلي والقومي.

فنني األسننهم واألوراق الماليننة المحللننون ووسننطاء األوراق الماليننة: لمعرفننة التغيننرات التنني تحنندت 7.

 نتيجة تطور المنشأة ونموها.

 عرض نتائج الشركات المبحوثة: 10.

 تتناول الدراسة التطبيقية صناعة االسمنت بالمملكة العربية السعودية متمثلة في التالي:

 شركة اسمنت المنطقة الجنوبية )شركة مساهمة سعودية(: 1.10.

 نبذ  عن الشركة:1.1.10.

اسمنت المنطقة الجنوبية )شركة مساهمة سعودية( تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم شركة 

 (. ويق  المركي الرئي  للشركة في مدينة ابها. ويتب  للشركة ثلثة مصان  في كل من:3)م/

 بمنطقة جازان بمدينة أحد المسارحة. 1.

 بمنطقة عسير محاف ة بيشة. 2.

 ثلوت عمارة. –فذة بمنطقة مكة المكرمة محاف ة القن 3.

ملينون   )ملينار وأربعمائنة ملينون 1400وبلغ راس المال المكتتب فيه والمدفوع بالكامنل 

 على مائة وأربعين مليون سهم عادي نقدي قيمة كل منها عشرة رياالت. موزعة  سعودي( 

 اغراض الشركة:2.1.10.

تجنات والقينام بجمين  األعمننال صنن  وإنتناج االسنمنت ومشنتقاته وتوابعنه واالتجنار بتلنك المن

المتصلة بصورة مباشرة لتحقيق هذا األغراض ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 
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وجهة من الوجوا م  الهيئات والشركات التي تياول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قند تعاونهنا علنى 

ركة منن بداينة ينناير منن كنل سننة ميلدينة تحقيق أو تندمج فيهنا أو تشنتريها. وتبندأ السننة المالينة للشن

 وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر. 

م 2014م الني 2011وفيما يلي القوائم المالية لشركة أسمنت المنطقنة الجنوبينة لألعنوام منن 

 )المركي المالي، الدخل، التدفقات النقدية(.

( 1جدول رقم )أوالً: 
18

  :الجنوبيةلشركة أسمنت المنطقة  قائمة المركز المالي

المالي المركز قائمة 2011 2012 2013 2014  

المتداولة الموجودات 601425 503881 251031 346343  

 المخزون 166106 170816 684761 620957

 االستثمارات 116260 116749 117611 -

الثابتة الموجودات 2107848 2372999 2322691 2922241  

األخرى الموجودات - - - -  

الموجودات إجمالي 2991639 3164445 3376094 3889541  

المتداولة المطلوبات 258762 336663 517353 325915  

المتداولة غير المطلوبات 85326 91341 97144 602650  

األخرى المطلوبات - - - -  

المساهمين حقوق 2647551 2736441 2761597 2960976  

االقلية حقوق - - - -  

وحقوق المساهمين المطلوبات إجمالي 2991639 3164445 3376094 3889541  

 الرياالت بآالف األرقام جميع ألف ألف ألف ألف

 

( 2جدول رقم )ثانياً: 
19

 :لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية قائمة الدخل

الدخل قائمة 2011 2012 2013 2014  
 المبيعات 1691069 1805272 1775144 1878346
المبيعات تكاليف 734072 754361 762293 883208  
الدخل إجمالي 956997 1050911 1012851 995138  
األخرى اإليرادات 10582 15897 58911 124253  
اإليرادات إجمالي 967579 1066808 1071762 1119391  
والتسويقية اإلدارية المصاريف 48693 40396 39520 46700  

    
 االستهالكات

    
األخرى المصاريف  

المصاريف إجمالي 48693 40396 39520 46700  
الزكاة قبل الدخل صافي 918886 1026412 1032242 1072691  
 الزكاة 23148 26211 26150 27272
الدخل صافي 895738 1000201 1006092 1045419  
الفترة أول الباقية األرباح رصيد 35726 54663 73065 657357  
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االحتياطيات الى المحول  

توزيعها المقترح النقدية االرباح 875000 980000 420000 840000  
األخرى التوزيعات 1800 1800 1800 1800  
الفترة آخر الباقية األرباح رصيد 54663 73065 657357 860976  

 الرياالت بآالف األرقام جميع ألف ألف ألف ألف

 

( 3جدول رقم )ثالثاً: 
20

 :لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية النقديةقائمة التدفقات 

 قائمة التدفق النقدي 2011 2012 2013 2014

 صافي الدخل 895737 1000201 1006093 1045419

 االستهلكات 137996 148648 149963 162961

 الحسابات المدينة 14512 34245 1800 12469-

 المخيون 73080 4710 243703- 63804

73837 -89416 
  

 المصاريف المدفوعة مقدما

 الحسابات الدائنة 25596 69705 41638 40016-

 التغييرات األخرة في نشاط العمليات 594 7004- 6695 104186-

 مشتريات الموجودات الثابتة 36877 69608- 373378- 763978-

 التغييرات األخرة في نشاط االستثمار 346001 336067- 3638 226831

 الييادة في الديون - - - -

 التغييرات األخرة في نشاط التمويل 763890 908128- 843795- 467890-

 النقد في بداية الفترة 527072 498705 435407 94942

 النقد في نهاية الفترة 498705 435407 94942 279255

 جمي  األرقام بآالف الرياالت ألف ألف ألف ألف

 

 شركة اسمنت الجوف: 2.10.

 نبذ  عن الشركة:1.2.10.

تم تأسي  شركة استثمارات الجوف ذات مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم  -1

% منن راس 99% والشنركة 1بمدينة الرياض، ويمتلك رئني  مجلن  االدارة  1010298795

طرينف. ملينون  . ويقن  المصنن  فني مديننة 1مليون   الي 230المال الذي تم تخفيضه من 

ويتمثل نشاط الشركة في انتاج االسمنت البورتلندي العادي والمقاوم للكبريتات وتجنارة الجملنة 

والتجيئة في االسمنت ومشتقاته وإقامة مصان  الخرسانة الجناهية ومصنان  االسنمنت ومشنتقاته 

 ومصان  البلوك والبلط وغيرها.

حدودة بالمنطقنة الحنرة بالمملكنة االردنينة ـ تم تأسي  شركة اسمنت الجوف االردن ذات مسئولية م2

الصنادر منن مديننة عمنان. ويتمثنل نشناط  1688الهاشمية مسجلة بموجب السنجل التجناري رقنم 

الشركة في استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجيئة في منتجات شركة اسمنت الجنوف ومنواد 

 البناء.
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 القروض:2.2.10.

ملينون 483.5ة الصنناعية السنعودي بمبلنغ حصلت الشركة علنى قنرض منن صنندوق التنمين

م بضنمان رهنن كافنة مبناني المصنن  بمديننة 2017م واخنر قسنط فني ننوفمبر 2010  في فبراينر 

 طريف.

 المخاطر:3.2.10.

تننولي الشنننركة اهتمامنننا بالمخنناطر المحتملنننة محلينننا وخارجيننا، والبيئينننة والتشنننغيلية، ومنننن  

بل الدولة، وح ر للتصدير للكتفاء النذاتي واسنتقرار منافسة، وأسعار مفروضة على الشركات من ق

االسننعار داخليننا ممننا ينناثر علنني زيننادة الربحيننة. وتقننوم الشننركة بمراجعننة كافننة االخطننار واتخنناذ 

اللزمنننة للتغلنننب علنننى انعكاسننناتها، وتحقنننق الشننركة ذلنننك منننن خنننلل ادارتهنننا ولجانهنننا  االجننراءات

عة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشنغيلية ومقارننة واألدوات الرقابية المتمثلة في لجنة المراج

 ماشرات األداء.

من اعضاء من مجل  االدارة لرسم السياسات االستثمارية ومتابعتهنا  مكونةلجنة االستثمار 

 واقتراح استثمارات جديدة وإعداد المحف ة االستثمارية ورف  تقارير عنها.

م )المركني 2014م إلنى 2011منت الجنوف لألعنوام منن المالية لشركة أسن القوائموفيما يلي 

 المالي، الدخل، التدفقات النقدية(:

( 4جدول رقم )اوال: 
21

 :لشركة أسمنت الجوف قائمة المركز المالي

 قائمة المركي المالي 2011 2012 2013 2014

 الموجودات المتداولة 227549 122961 180329 100497

 المخيون 80315 119693 119115 189966

 االستثمارات 406502 760418 29823 27482

 الموجودات الثابتة 1090108 1044932 2010903 2127283

 الموجودات األخرة ذمم 4287 15983 15546 34766

 إجمالي الموجودات 1808761 2063987 2355716 2479994

 المطلوبات المتداولة 103176 109380 179992 341778

 المطلوبات غير المتداولة 355150 561164 791715 691076

 المطلوبات األخرة 2118 3043 4478 4326

 حقوق المساهمين 1348317 1390400 1379531 1442814

 حقوق االقلية - - - -

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 1808761 2063987 2355716 2479994

 الرياالتجمي  األرقام بآالف  ألف ألف ألف ألف
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( 5جدول رقم )ثانياً: 
22

 :لشركة أسمنت الجوف قائمة الدخل

 قائمة الدخل 2011 2012 2013 2014

 المبيعات 315902 369168 293680 269234

 تكاليف المبيعات 197017 214025 196652 166566

 إجمالي الدخل 118884 155142 97028 102668

 
 اإليرادات األخرة 1934 3465 146

 إجمالي اإليرادات 120818 158608 97174 102668

 المصاريف اإلدارية والتسويقية 3423 6786 6850 6245

 االستهلكات 8998 10834 27628 24917

 المصاريف األخرة 21530 24884 8476 10387

 إجمالي المصاريف 33951 42504 42954 41549

اليكاةصافي الدخل قبل  86867 116104 54220 61119  

 اليكاة 4287 9000 113 573

 صافي الدخل 82580 107104 54107 60546

    
 رصيد األرباح الباقية أول الفترة

    
 المحول الى االحتياطيات

    
 االرباح النقدية المقترح توزيعها

    
 التوزيعات األخرة

 رصيد األرباح الباقية آخر الفترة 82580 107104 54107 60546

 قائمة الدخل ألف ألف ألف ألف

 

( 6جدول رقم )ثالثاً: 
23

 :لشركة أسمنت الجوف قائمة التدفقات النقدية

النقدي التدفق قائمة 2011 2012 2013 2014  
الدخل صافي 82580 107104 54221 61118  
 االستهالكات 51419 53209 55167 55714
المدينة الحسابات 2287 11695 786 23991  
 المخزون 5691 39297 6557 70851
مقدما المدفوعة المصاريف 759 13077 3931 8551  
الدائنة الحسابات 591 9438 11385 8588  

العمليات نشاط في األخرى التغييرات 129750 119135 74854 35602  
الثابتة الموجودات مشتريات - - - -  

االستثمار نشاط في األخرى التغييرات 374612 370029 261563 188340  
الديون في الزيادة - - - -  

التمويل نشاط في األخرى التغييرات 32350 82621 229931 53821  
الفترة بداية في النقد 419770 218258 100674 143897  
الفترة نهاية في النقد 218258 100674 143897 44980  

  ألف ألف ألف ألف
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 النتائج:تحليل الدراسة التطبيقية واستخالص  11.

ينتم اسنتخدام إحندة اسناليب التحلينل المنالي لقيناس الكفناءة المالينة واإلدارينة  الدراسةلتحليل 

 وذلك باستخدام: 

 التحليل الراسي )التحليل االستاتيكي(. 1.

 التحليل األفقي )التحليل الديناميكي(.2.

ارية، الكفاءة البيعية، وعمل ومن خلل هذا التحليل يتم قياس الكفاءة االئتمانية، والكفاءة االستثم

 دراسة مقارنة للشركتين وبيان نقاط القوة والضعف فيهما. 

 : التحليل الراسي : 1.11.

  تتم عملية التحليل الراسي لقائمة المركي المالي باستخدام اجمالي الموجودات كأساس

 االستثمارية. الكفاءة االئتمانية، لقياس: الكفاءةللمقارنة م  بقية العناصر األخرة وذلك 

  ويتم استخدام صافي المبيعات لقائمة الدخل كأساس للمقارنة بقية العناصر األخرة لقياس

 الكفاءة البيعية واالستثمارية.

 شركة اسمنت المنطقة الجنوبية: 1.1.11.

م 2014م إلنى 2011المالية لشركة أسمنت المنطقنة الجنوبينة لألعنوام منن  القوائموفيما يلي 

 لي، الدخل، التدفقات النقدية(:)المركي الما

 قائمة المركز المالي:( 7جدول رقم )أوالً: 

المالي المركز قائمة 2011 2012 2013 2014  
المتداولة الموجودات 17% 15% 19% 8%  
 المخزون 5% 5% 3% 16%
 االستثمارات 5% 4% 4% -
الثابتة الموجودات 70% 75% 73% 75%  
ذمم األخرى الموجودات 3% 1% 1% 1%  

100%  100%  100% الموجودات إجمالي 100%   
المتداولة المطلوبات 9% 11% 14% 8%  
المتداولة غير المطلوبات - - - 13%  
األخرى المطلوبات 3% 3% 3% 3%  
المساهمين حقوق 88% 86% 83% 76%  
االقلية حقوق - - - -  
100%  100%  100%  100%  المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي 

 

التحليننل الراسنني لقائمننة المركنني المننالي لشننركة اسننمنت المنطقننة الجنوبيننة وذلننك باسننتخدام 

 اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة م  بقية العناصر األخرة وذلك لقياس:

ـ الكفاءة االئتمانية لشركة اسمنت الجننوب نجند ان حقنوق الملكينة والمتمثلنة فني حقنوق المسناهمين 1

%( واعلني 76م )2014%( ونجدها في ادني حند لعنام 66من النسبة المتعارف عليها ال ) أكبر

%( 12%( وهي نسبة ممتازة مقارننة بنسنبة المطلوبنات او النديون وهني )88م )2011حد لعام 

%( وهي اقنل منن النسنبة المتعنارف عليهنا وهني 24م )2014م وكأعلى حد في عام 2011لعام 
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الشننركة فنني سننداد الننديون بكننل سننهولة ويسننر ودون مخنناطر ألن مقنندرة  علننى%( ممنا ينندل 34)

 الضمان الوحيد لسداد الديون هو رأس المال )حقوق الملكية(.

ـ الكفناءة أالسنتثمارية ومنن المتعنارف علينه بنين الشنركات ان االسنتثمار يتمثنل فني نسنبة األصنول 2

%( ونجند 67ن ال تقنل عنن )الثابتة وهي التي تساعد في عملية االنتناج وتوليند االربناح ويجنب ا

%( ممنا يندل علنى 75%( الني )70كفاءة الشركة لكل السنوات كفاءة عالينة لكنل السننوات منن )

 االستفادة من اموال الشركة وعدم تكدسها في األصول المتداولة.

 قائمة الدخل:( 8جدول رقم )ثانياً: 

الدخل قائمة 2011 2012 2013 2014  

100%  100%  100%  100%  المبيعات 

47%  43%  42%  43% المبيعات تكاليف   

53%  57%  58%  57% الدخل إجمالي   

3%  7%  1%  1% األخرة اإليرادات   

60%  60%  59%  57% اإليرادات إجمالي   

1%  1%  2%  3% والتسويقية اإلدارية المصاريف   

2%  2%  االستهلكات - - 

األخرة المصاريف - - - -  

2%  3%  2%  3% المصاريف إجمالي   

50%  55%  56%  54% اليكاة قبل الدخل صافي   

2%  2%  2%  2%  اليكاة 

55%  57%  55%  53%  الدخل صافي 

 

التحليننل الراسنني لقائمننة النندخل لشننركة اسننمنت المنطقننة الجنوبيننة وذلننك باسننتخدام المبيعننات 

األخنرة وذلنك لقيناس: الكفناءة البيعينة لشنركة اسنمنت الجننوب كفناءة  العناصنركأساس للمقارننة من  

عاليننة مقارنننة بالنسننب المتعننارف عليهننا لتكلفننة المبيعننات وهنني يجننب ان ال تتعنندي ثلثنني المبيعننات 

% فنجند تكلفنة  18-12وهامد المساهمة في حدود الثلث ومنها صافي الربح النهائي ال يقل عنن ال 

%( وهنني كفنناءة 57-%53امد المسنناهمة )اجمننالي الننربح( مننن )%( وهنن47-%42المبيعننات مننن )

 %( وهو ايضا يدل علي نجاح االستثمار.57-% 53عالية جدا مما حقق ارباحا ممتازة جدا من )

 شركة اسمنت الجوف: 2.1.11.

م )المركني 2014م إلنى 2011وفيما يلي القوائم المالية لشركة أسنمنت الجنوف لألعنوام منن 

 تدفقات النقدية(:، الالدخلالمالي، 

 قائمة المركز المالي:( 9جدول رقم )أوالً: 

المالي المركي قائمة 2011 2012 2013 2014  

المتداولة الموجودات 13% 6% 7% 4%  

 المخيون 4% 6% 5% 8%

 االستثمارات 22% 37% 1% 1%

الثابتة الموجودات 60% 50% 86% 85%  

ذمم األخرة الموجودات 1% 1% 1% 2%  

الموجودات إجمالي 100% 100% 100% 100%  

المتداولة المطلوبات 6% 5% 7% 14%  

المتداولة غير المطلوبات 20% 27% 34% 28%  
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األخرة المطلوبات 1% 1% 1% 1%  

المساهمين حقوق 73% 67% 58% 57%  

االقلية حقوق - - - -  

100%  100%  100%  100%  المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي 

 

المركنني المننالي لشننركة اسننمنت الجننوف وذلننك باسننتخدام اجمننالي  لقائمننةالتحليننل الراسنني 

 الموجودات كأساس للمقارنة م  بقية العناصر األخرة وذلك لقياس:

الكفناءة االئتمانينة لشنركة اسنمنت الجنوف نجند ان حقنوق الملكينة والمتمثلنة فني حقنوق المسناهمين 1.

%( واعلني حند 57م )2014%( ونجدها في ادني حد لعنام 66وهي النسبة المتعارف عليها ال )

%( وهنني نسننبة متدنيننة او ضنننعيفة لألعننوام الننثلت االخيننرة مقارنننة بنسنننبة 73م )2011لعننام 

%( وهني 43م )2014م وكنأعلى حند فني عنام 2011%( لعنام 33المطلوبات او النديون وهني )

قندرة الشنركة فني سنداد %( ممنا يندل علني ضنعف م34أكبر من النسبة المتعارف عليهنا وهني )

الننديون بكننل سننهولة ويسننر ووجننود مخنناطر ألن الضننمان الوحينند لسننداد الننديون هننو رأس المننال 

 م نجد التدهور في السنوات التي تليها. 2011)حقوق الملكية(. ما عدا العام االول 

ألصنول ـ الكفناءة أالسنتثمارية ومنن المتعنارف علينه بنين الشنركات ان االسنتثمار يتمثنل فني نسنبة ا2

%( ونجند 67الثابتة وهي التي تساعد في عملية االنتناج وتوليند االربناح ويجنب ان ال تقنل عنن )

%( بعند 87%( الني )82كفاءة الشركة لكل السننوات كفناءة عالينة ومسنتقرة لكنل السننوات منن )

اضننافة نسننب االسننتثمارات لألصننول الثابتننة ممننا ينندل علنني االسننتفادة مننن امننوال الشننركة وعنندم 

% منن راس 50في األصول المتداولة بالرغم من وجود نسبة مخيون عالية تكاد تعادل  تكدسها

المننال العامننل وربمننا يكننون خلننل فنني سياسننة التسننويق والمبيعننات او االنتنناج يجننب العمننل علنني 

 معالجته.

 قائمة الدخل:( 10جدول رقم )ثانياً: 

الدخل قائمة 2011 2012 2013 2014  

100%  100%  100%  100%  المبيعات 

62%  67%  58%  62% المبيعات تكاليف   

38%  33%  42%  38% الدخل إجمالي   

- - 1%  1% األخرة اإليرادات   

38%  33%  43%  38% اإليرادات إجمالي   

2%  2%  2%  1% والتسويقية اإلدارية المصاريف   

9%  9%  3%  3%  االستهلكات 

4%  3%  7%  7% األخرة المصاريف   

15%  14%  12%  11% المصاريف إجمالي   

23%  19%  31%  27% اليكاة قبل الدخل صافي   

1%  1%  2%  1%  اليكاة 

22%  18%  29%  26%  الدخل صافي 

 

التحليننل الراسنني لقائمننة النندخل لشننركة اسننمنت الجننوف وذلننك باسننتخدام المبيعننات كأسنناس 

للمقارنة م  العناصر األخرة وذلك لقيناس: الكفناءة البيعينة لشنركة اسنمنت الجنوف كفناءة معتدلنة او 

المتعننارف عليهننا لتكلفننة المبيعنات وهنني يجننب ان ال تتعنندي ثلثنني المبيعننات  بالنسننبمتوسنطة مقارنننة 

% فنجند تكلفنة  18-12المساهمة في حدود الثلث ومنها صافي الربح النهنائي ال يقنل عنن الوهامد 
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%( وهنني كفنناءة 42-%33%( وهننامد المسنناهمة )اجمننالي الننربح( مننن )58-%67المبيعننات مننن )

%( وهنو ايضنا يندل علني نجناح االسنتثمار لحند منا او 29 -% 18جيدة مما حقق ارباحنا جيندة منن )

 بصورة مقبولة.

 التحليل األفقي:2.11.

لكنل  األخنرةيتم استخدام السنة االولني وهني اقندم سننة كأسناس للمقارننة من  بقينة السننوات 

 القوائم وذلك لتحليل وقياس اتجاا نمو وتطور المنشآت في النواحي المالية واالدارية.

 شركة اسمنت المنطقة الجنوبية  1.2.11.

م 2014م إلنى 2011قنة الجنوبينة لألعنوام منن وفيما يلي القوائم المالية لشركة أسمنت المنط

 )المركي المالي، الدخل، التدفقات النقدية(:

 قائمة المركز المالي:( 11جدول رقم )أوالً: 

المالي المركي قائمة 2011 2012 2013 2014  

126% 117% 88% 100% المتداولة الموجودات   

17% 57% 103% 100%  المخيون 

- 392% - 100%  االستثمارات 

188% 157% 139% 100% الثابتة الموجودات   

187% 207% 85% 100% ذمم األخرة الموجودات   

130% 112% 105% 100% الموجودات إجمالي   

126% 187% 130% 100% المتداولة المطلوبات   

100% 
  

100% المتداولة غير المطلوبات   

119% 113% 107% 100% األخرة المطلوبات   

112% 104% 103% 100% المساهمين حقوق   

   
100% االقلية حقوق   

130% 112% 105% 100%  المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي 

 

األفقنني لقائمننة المركنني المننالي لشننركة اسننمنت الجنننوب باسننتخدام السنننة االولنني عننام  التحليننل

 م كأساس للمقارنة م  السنوات التي تليها وذلك لقياس:2011

مقارننة المطلوبنات من  حقنوق الملكينة للشنركة فنجند ارتفناع نسنبة حقنوق ـ الكفناءة االئتمانينة وهني 1

الملكيننة والمسنناهمين بييننادة مسننتمرة مننن عننام النني اخننر، بينمننا نجنند ارتفنناع وانخفنناض نسننبة 

المطلوبات من عام وعنام اخنر ممنا يندل علنى مقندرة الشنركة فني سنداد منديونياتها دون مخناطر 

 تذكر.

لية مقارنة االستثمارات واألصول الثابتة م  راس المال العامل وهنو ـ الكفاءة االستثمارية وهي عم2

االصول المتداولة، فنجد ان نسبة الكفاءة االستثمارية في زيادة مستمرة وبصورة اوضح واعلني 

 من الييادة الحاصلة في االصول المتداولة، لذلك نجد كفاءة استثمارية ممتازة وعالية جدا.

 قائمة الدخل:( 12جدول رقم )ثانياً: 

الدخل قائمة 2011 2012 2013 2014  
111% 105% 107% 100%  المبيعات 
120%  104%  102%  100% المبيعات تكاليف   
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الدخل قائمة 2011 2012 2013 2014  
104%  105%  110%  100% الدخل إجمالي   
117%  556%  150%  100% األخرى اإليرادات   
116%  111%  111%  100% اإليرادات إجمالي   
96%  80%  83%  100% والتسويقية اإلدارية المصاريف   

   
100%  االستهالكات 

   
100% األخرى المصاريف   

96%  80%  83%  100% المصاريف إجمالي   
117%  112%  113%  100% الزكاة قبل الدخل صافي   
113%  113%  113%  100%  الزكاة 
117%  112%  112%  100%  الدخل صافي 

 

التحليل األفقي لقائمة الندخل لشنركة اسنمنت الجننوب وذلنك باسنتخدام السننة االولني كأسناس 

للمقارنة م  السنوات التي تليها لقياس: الكفناءة البيعينة نجند ان المبيعنات فني زينادة مسنتمرة منن عنام 

يينادة الي اخر ومما ننتج مننه زينادة تكلفنة المبيعنات بصنورة متوازننة من  زينادة المبيعنات، وكنذلك ال

الملموسة في اتجاا زيادة نسب هامد المساهمة وصافي النربح والندخل منن عنام آلخنر بصنورة تندل 

العالينة والممتنازة للشنركة وهني داللنة واضنحة علني نجناح االسنتثمار وذلنك منن  البيعيةعلى الكفاءة 

 استقرار في زيادة العائد المتولد من االستثمار من عام آلخر. 

 شركة اسمنت الجوف: 2.211.

م )المركني 2014م إلنى 2011وفيما يلي القوائم المالية لشركة أسنمنت الجنوف لألعنوام منن 

 المالي، الدخل، التدفقات النقدية(:

 قائمة المركز المالي:( 13جدول رقم )أوالً: 

المالي المركي قائمة 2011 2012 2013 2014  

44% 79% 54% 100% المتداولة الموجودات   

236% 148% 149% 100%  المخيون 

7% 7% 187% 100%  االستثمارات 

195% 184% 96% 100% الثابتة الموجودات   

810% 362% 372% 100% ذمم األخرة الموجودات   

137% 130% 114% 100% الموجودات إجمالي   

331% 174% 106% 100% المتداولة المطلوبات   

195% 223% 158% 100% المتداولة غير المطلوبات   

204% 211% 144% 100% األخرة المطلوبات   

107% 102% 103% 100% المساهمين حقوق   

- - - 100% االقلية حقوق   

137% 130% 114% 100%  المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي 

 

التحليننل األفقنني لقائمننة المركنني المننالي لشننركة اسننمنت الجننوف باسننتخدام السنننة االولنني عننام 

 للمقارنة م  السنوات التي تليها وذلك لقياس: م كأساس2011
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ـ الكفناءة االئتمانينة وهني مقارننة المطلوبنات من  حقنوق الملكينة للشنركة فنجند ارتفناع نسنبة حقنوق 1

الملكيننة والمسنناهمين بيينننادة مسننتمرة مننن عنننام النني اخننر، بينمنننا نجنند ارتفنناع أكبنننر فنني نسنننبة 

د ضنعف فني مقندرة الشنركة علنى سنداد المطلوبات من عام والي عنام اخنر ممنا يندل علنى وجنو

 مديونياتها ووجود مخاطر بالكفاءة االئتمانية للشركة يجب معالجتها.

ـنن الكفنناءة االسننتثمارية وهنني عمليننة مقارنننة االسننتثمارات واألصننول الثابتننة منن  راس المننال العامننل 2

االعننوام وهنني االصننول المتداولننة، فنجنند ان نسننبة الكفنناءة االسننتثمارية فنني زيننادة ونقننص بننين 

وبصورة اوضح واعلي ومخيفة، نجد اليينادة الحاصنلة فني االصنول المتداولنة خاصنة االصنول 

المتداولة األخرة وهي الذمم وكذلك المخيون ممنا يندل علنى ضنعف التحصنيل للنديون ووجنود 

خلل في التسويق وقسم االنتاج، مقارنة بالييادة الحاصلة في االصول الثابتة واالستثمارات لذلك 

 الكفاءة االستثمارية للشركة ضعيفة تحتاج لدراسة ومعالجة للخلل الموجود. نجد

 قائمة الدخل:( 14جدول رقم )ثانياً: 

الدخل قائمة 2011 2012 2013 2014  
85% 93% 117% 100%  المبيعات 
85%  117%  108%  100% المبيعات تكاليف   
86%  82%  130%  100% الدخل إجمالي   
- 7%  179%  100% األخرى اإليرادات   
85%  80%  131%  100% اإليرادات إجمالي   
182%  200%  198%  100% والتسويقية اإلدارية المصاريف   
277%  307%  120%  100%  االستهالكات 
48%  39%  116%  100% األخرى المصاريف   
122%  127%  125%  100% المصاريف إجمالي   
70%  62%  134%  100% الزكاة قبل الدخل صافي   
13%  3%  209%  100%  الزكاة 
73%  85%  130%  100%  الدخل صافي 

 

التحليل األفقي لقائمنة الندخل لشنركة اسنمنت الجنوف وذلنك باسنتخدام السننة االولني كأسناس 

للمقارنة م  السنوات التي تليها لقياس : الكفناءة البيعينة نجند ان المبيعنات فني نقنص مسنتمر منن عنام 

ورة غينر الي اخر وإذا تجاوزنا الييادة في السنة الثانية فقط ومما نتج عنه زيادة تكلفنة المبيعنات بصن

متوازنة م  زينادة ونقنص المبيعنات، وكنذلك االنخفناض الملمنوس فني اتجناا نسنب هنامد المسناهمة 

وصافي الربح والدخل من عام ألخر بصورة تدل علي ضنعف الكفناءة البيعينة للشنركة ووجنود خلنل 

في زيادة المصنروفات البيعينة واإلدارينة بصنورة ملحوظنة منن عنام ألخنر من  ضنعف العائند فيجنب 

سة عملية زيادة هنذا المصنروفات ومعالجنة الخلنل الموجود.وكنذلك مراجعنة االسنتثمار فني عندم درا

 استقرار العائد المتولد من االستثمار من عام آلخر وانخفاضه في السنوات االخيرة 
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 النتائج والتوصيات12.

 النتائج: 1.12.

ومقارننة التحلينل لشنركتي اسنمنت الجننوب واسنمنت الجنوف نسننتخلص  الدراسنةبعند تحلينل 

 النتائج التالية:

ـن الكفنناءة االئتمانيننة لندي شننركة اسننمنت الجنننوب كفناءة عاليننة جنندا مقارننة بشننركة اسننمنت الجننوف 1

لوجود خلل في توظيف حقوق المسناهمين لنديها واعتمادهنا علنى التموينل الخنارجي )القنروض( 

 ي راس المال مقارنة بشركة اسمنت الجنوب.بنسبة أكبر. وضعف ف

ـ الكفاءة االستثمارية لدي شركة اسمنت الجوف ادني درجة من شركة اسمنت الجنوب بنالرغم منن 2

وجود استثمارات خارجية، لكن تعندد مصنان  اسنمنت الجننوب زاد منن نجناح االسنتثمار وكنذلك 

التكناليف ممنا زاد العائند والندخل  اعتماد الشركة على حقوق الملكية في التمويل خفض من نسبة

 المتولد من االستثمار.

ـنن الكفنناءة البيعيننة نجنندها فنني شننركة اسننمنت الجنننوب كفنناءة عاليننة وممتننازة مقارنننة بشننركة اسننمنت 3

الجوف تدني في نسنبة المبيعنات بنالرغم منن االسنتثمار الخنارجي نجند تكندس للمخنيون وزينادة 

 ل م  ضعف التحصيل.الديون مما يدل على استخدام البي  االج

ـ المصروفات التشغيلية هناك تحكم وسيطرة عليها فني شنركة اسنمنت الجننوب بينمنا نجند الضنعف 4

 الرقابي وعدم التحكم في شركة الجوف 

ـ المخاطر االئتمانية نجدها لدي شركة الجوف العتمادها على القروض في التمويل، عك  شنركة 5

 لملكية فنجد نسبة الخطر تكاد تكون معدومةاسمنت الجنوب والتي تعتمد على حقوق ا

 التوصيات:2.12.

ـنن العمننل علنني زيننادة راس مننال شننركة اسننمنت الجننوف والننتخلص مننن االعتمنناد علننى القننروض 1

 لتخفيض التكاليف.

ـ الخلل في زيادة المصاريف التشغيلية لدي شركة اسمنت الجوف يجب العمنل علنى معالجتنه حتنى 2

 تيداد نسبة صافي االرباح.

 ـ تقليل نسبة المخاطر لدي شركة اسمنت الجوف بالتخلص من المطلوبات بقدر االمكان.3

ـ معالجة التسويق لدي اسنمنت الجنوف والتنسنيق بنين االنتناج وقسنم المبيعنات للنتخلص منن فنائض 4

 المخيون.
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