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 انُست نسسبة سُسزبخٓب انزٙ انمٛى ثؼط ثسسبة أٔلا  َجذأ
  ... اندُٛٓبد ثآٜف ... انًبنٛخ

 

 1345 =2 (/1300+1390) = انًسبًٍْٛ زمٕق يزٕسػ
   365 = 2(/380+350) = انًخضٌٔ يزٕسػ
   285 = 2(/260+310) = انًذُٚخ انسسبثبد يزٕسػ
   3000 = 2(/2700+3300) = األصٕل إخًبنٙ يزٕسػ

 خى 17.3 = 31500000(/546000) = انسٓى ػبئذ
 خى 14.4 = 31500000(/455000) = نهسٓى انًٕصػخ انشثسٛخ

   خى 44.1 = 31500000(/1390000) = انذفزشٚخ انسٓى لًٛخ
 

 
 

 : 2005 عام عن للشزكح الواليح النسة نحسة ثن
 

  ... انزبنٙ ثبندذٔل كًب
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Explanation 



  Different methods of analysis... أسبنٛت انزسهٛم انًخزهفخ 

 

   Absolute Analysis ... الوطلق التحليل1.

 يؤشش رنك ٚؼطٙ يًب يشظٛخ غٛش انًؼذلد أٔ انُست ركٌٕ أٌ ًٚكٍ .. انسبنٙ انٕلذ فٙ انششكخ أداء رمٛٛى ٚؼُٙ انزسهٛم ْزا
 يمبسَخ ٔأداءْب ، انضيٍ يغ انششكخ أداء رطٕس اإلػزجبس فٙ ؤخزر ىن انًؼذلد أٔ انُست رهك ٔنكٍ .. انسبنٙ انششكخ ٔظغ ػٍ سٛٙء

   ... كبفٙ غٛش ٔزذِ انًطهك انزسهٛم إرٌ ... انًبنٛخ انُست ثؼط ػهٗ انُشبغ غجٛؼخ ٔرؤثٛش ، ثبنًُبفسٍٛ
 

   Historical analysis ... التاريخي التحليل2.
 أػٕاو نؼذح انششكخ نُفس انًبنٛخ ٔانُست األسلبو فزسهٛم .. انضيٍ يغ انششكخ أداء رذْٕس أٔ رطٕس رسهٛم ٚؼُٙ األسهٕة ْزا

ًّكُُب ، يززبنٛخ    ... إَسذاس فٙ أو رسسٍ فٙ انششكخ ْزِ كبَذ إرا يب يؼشفخ يٍ ٚ
 

   proportional Analysis ... النسثي التحليل3.
 .. انجهذ َٔفس انًُطمخ َفس فٙ انًثٛهخ انششكبد ٔكزنك ، انؼبنى فٙ انًثٛهخ ٔانششكبد انششكخ َزبئح ثٍٛ َمبسٌ أٌ انطجٛؼٙ يٍ

 َظشاا  يزذَٛخ انُست ثؼط ركٌٕ لذ ٔكزنك .. انؼكس أٔ انًبظٙ انؼبو انسٕق إصدْبس إنٗ ساخغ انششكخ َدبذ ٚكٌٕ لذ ألَّ ، نًبرا؟
  ... أدق صٕسح ٚؼطٙ انًدبل َفس فٙ انؼبيهخ أٔ انًُبفسخ ثبنششكبد انششكخ أداء يمبسَخ فئٌ نزنك .. اإلسزثًبس٘  انُشبغ نطجٛؼخ

 

ًّكُُب ، لطبع نكم انًبنٛخ انُست يزٕسػ ثسسبة ٔانٓٛئبد انًٕالغ ثؼط رمٕو كًب  رّٕفشد إٌ .. انمطبع ثًزٕسػ أدائُب يمبسَخ يٍ فز
ًّكُُب إسزخذايٓب فئٌ ، انًؼهٕيبد ْزِ   فٙ أَّ يالزظخ يٓى ... فّٛ َؼًم انز٘ انمطبع فٙ انًزٕسػ ثبألداء أدائُب يمبسَخ يٍ ٚ

 زبنخ فٙ أيب .. انًبنٛخ انُست ٔكزنك انًبنٛخ ثبنمٕائى انًٕخٕدح األسلبو يٍ كالا  إسزخذاو ًٚكُُب ، ٔانزبسٚخٙ انًطهك انزسهٛم
  ... فمػ انًبنٛخ انُست سٕٖ إسزخذاو ًٚكُُب فال ، انُسجٙ انزسهٛم

 

   Comparison of the targets set previously ... ساتقا   الوحذدج تاألهذاف الوقارنح4.
 فئٌ انؼبو َٓبٚخ ثؼذ .. انًبنٛخ األسلبو ثؼط ظًُٓب ٔيٍ ، انزبنٙ انؼبو فٙ نٓب أْذاف ثٕظغ انششكخ إداسح رمٕو ، ػبو كم ثذاٚخ لجم
 ْزا .. األْذاف ثؼط رسمٛك ػذو أسجبة ٔرسذٚذ انعؼف يُبغك نزسذٚذ ، يخططبا  كبٌ يب يغ رسمك يب ثًمبسَخ رمٕو انششكخ إداسح

   ... فمػ انششكخ فٙ انؼبيهٌٕ ثّ ٚٓزى انزسهٛم
 



 Notes on Financial methods... انًبنٙ نهششكبد انزسهٛم يالزظبد ػهٗ أسبنٛت 
of analysis for companies 

 

   الواليح القوائن في الوعلوهاخ كل تجذ لن1.
 ، خذد يُبفسٍٛ ٔدخٕل ، انسٕق رمهجبد يثم .. كثٛشح يزغٛشاد ظٕء فٙ َسههٓب أٌ َسزبج ٔنكُُب ، خذاا  ْبيخ أسلبو ثٓب انًبنٛخ انمٕائى
 كبَذ أٌ ثؼذ خسبئش َبخسخ ششكخ رسمك لذ فًثالا  .. ٔغٛشْب يؤلزخ يبنٛخ أػجبء ٔٔخٕد ، خذٚذح يشبسٚغ فٙ اإلسزثًبس فٙ ٔانجذء
 نسذٔس َزٛدخ أسثبزبا  ششكخ رسمك لذ كزنك .. انمبديخ األػٕاو فٙ ثًبسِ ٚؤرٙ سٕف خذٚذاا  يششٔػبا  ثذأد ألَٓب َظشاا  أسثبزبا  رسمك
   انمبديخ األػٕاو فٙ نهششكخ انًزٕلغ نألداء َظشَب رسذد انطهت ْزا إَٓٛبس أٔ إلسزًشاس ٔانزٕلؼبد ، يُزدٓب ػهٗ انطهت فٙ غفشح

 

   األخزى النسة هن العذيذ يوجذ2.
 .. رصبدفٓب لذ ٔانزٙ األخشٖ انُست يٍ انؼذٚذ ٕٚخذ ٔنكٍ ، إسزخذايبا  األكثش انًبنٛخ انُست ػهٗ انًبنٛخ انُست ششذ فٙ إلزصشَب

 انجسٕس ػهٗ رُفك يب ششكخ كبَذ إرا يب نًؼشفخ فًثالا  .. يسذدح خضئٛخ فٙ انششكخ أداء رٕظر يبنٛخ َست َسزسذس لذ إَُب كًب
 اإلَفبق كبٌ إرا يب يؼشفخ كزنك أسدَب ٔإرا .. انًجٛؼبد صبفٙ إنٗ انجسٕس يصبسٚف ثُسجخ رنك َمٛس فئَُب ، األخشٖ انششكبد يثم

   انًُبفسخ ثبنششكبد يمبسَخ انًجٛؼبد صبفٙ إنٗ انزسٕٚك يصبسٚف َسجخ َمبسٌ فئَُب ، فّٛ يجبنغبا  انزسٕٚك ػهٗ
 

   الشزكاخ اداء لتحليل أسلوب هن أكثز إستخذم3.
 األسبنٛت إسزخذاو فئٌ .. اٜخش ػٍ ثؤزذًْب اإلسزغُبء ٚزى ٔل ، ٔانُسجٙ ٔانزبسٚخٙ انًطهك انزسهٛم إسزخذاو ٚزى األغهت فٙ

ًّكٍ ٔل ، انششكخ ثئداسح ٚخزص أيش فٕٓ يخططبا  كبٌ ثًب انُزبئح يمبسَخ أسهٕة أيب .. ركبيالا  أكثش صٕسح ٚؼطُٛب انثالثخ  انًسزثًشٍٚ ٚز
   ثٓب أسبسبا  ٚٓزًٌٕ ٔل انخطػ ْزِ يؼشفخ يٍ

 

  قزارك علي تؤثز التي الواليح والنسة األرقام استخذم4.
 رٓزى فئَك ، انششكخ ْزِ سزمشض كُذ إٌ .. أًْٛخ أكثش انًبنٛخ ٔانُست األسلبو ثؼط ركٌٕ ، انًبنٙ انزسهٛم يٍ انٓذف ثسست
  األخشٖ انُست يٍ أكثش انسٕلٛخ انمًٛخ َٔست انشثسٛخ ثُست رٓزى فئَك ، فٛٓب أسٓى ششاء فٙ رفكش كُذ ٔإٌ .. انسٕٛنخ ثُست

  .. ْٔكزا انشثر يدًم ْبيش ثُسجخ رٓزى فئَك ، انزصُٛغ يثم ، األسبسٛخ انؼًهٛبد فٙ انششكخ أداء ثًمبسَخ رٓزى كُذ ٔإٌ ..
 

   الواليح النسة تعزيف إختالف إحذر 5.
 فٙ لًٛزٓب زست األصٕل إخًبنٙ أٔ ، األصٕل إخًبنٙ يزٕسػ  إسزخذاو يثم ، انًبنٛخ انُست رؼشٚف فٙ اإلخزالفبد ثؼط ٕٚخذ

 يٍ يبنٛخ ثُست ٔيمبسَزٓب يطجٕػبد أٔ يٕلغ يٍ يبنٛخ َست إسزخذاو ػُذ .. األصٕل ػهٗ انؼبئذ زسبة ػُذ انؼبو ْزا يٛضاَٛخ
 األسهٕة ثُفس انسبنزٍٛ كهزب فٙ يسسٕثخ انًبنٛخ انُست أٌ يٍ انزؤكذ فُٛجغٙ ، آخش يصذس

 



 .. رذسٚدٙ ًَٕ ْٕ ٔإًَب غبسئبا  شٛئبا  نٛس انًبظٙ انؼبو َدبزٓب ٔأٌ ، يسزًش رسسٍ فٙ انششكخ أٌ رٕظر انجٛبَٛخ انشسٕيبد ْزِ
 اإللزشاض َسجخ رُبلص يغ رضايٍ ْٔزا ، انًبظٍٛٛ انؼبيٍٛ خالل األسثبذ يٍ انًٕصػخ انُسجخ صٚبدح فٙ ثذأد انششكخ أٌ انٕاظر يٍ
 ٔلذ ، انزسصٛم رسذ انًجبنغ دٔساٌ يؼذل رزثزة ٚالزظ .. إلزشظذ يًب أكثش دٌٕٚ سذدد انششكخ ألٌ سثًب .. انًسبًٍْٛ زمٕق إنٗ

  ... انسذاد فٙ نهؼًالء رسٓٛالد رمذٚى فٙ يخزهفخ سٛبسبد إرجبع ثسجت ْزا ٚكٌٕ


