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 الملخص: 
القرارات المالية، ومن اجل الوصول الى تحقيق اهداف هذه تهدف هذه الدراسة الى بيان اهمية دور التحليل المالي في اتخاذ  

الدراسةواإلجابةعلى تساؤالتها اعتمدنا على جمع المعلومات من خالل الكتب المتخصصة في هذا المجال والدراسات واألبحاث سواء 
كثر استخداما في عمليةاتخاذ القرار. كانت رسائل جامعية او دراسات منشورة في دوريات علمية حول التحليل المالي وتطوره وأدواته األ

ونظرا لطبيعة موضوعنا هذا تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليليوالمنهج التحليلي المرافق للجانب التطبيقي من خالل تحليل  
ارات المالية فهو يعتبر لبلدية معان، وقد خلصت الدارسة الى أن التحليل المالي له أهمية كبيرة في اتخاذ القر  المالية تقارير الخالصة

 .الركيزةاألهم لمتخذي القرارات، وذلك من خالل دراسة الوضع الماليللمنشأة مع تحديد نقاط القوةلتعزيزها ونقاط الضعف لتفاديها
 المقدمة: 

لمعرفة حق أنواعها  االقتصادية بشتى  المنشآت  المهتمون بوضع  التي يستخدمها  األساليب  أهم  أحد  المالي  التحليل  يقة وضع هذه يعد 
المنشآت وال سيما بعد أن أصبح اإلفصاح عن المعلومات المالية امر مهم وهو من أهم القضايا المعاصرة التي يهتم بها علم المحاسبة 

 وذلك عن طريق تحويل البيانات المحاسبية إلى معلومات وتقارير تهم عدة جهات مستفيدة داخلية او خارجية.
ت أكثر تفصيال وتحلياًل مما يساعد في القاء الضوء على وضع المنشأة ويساعد في التعرف على مواطن  وقد برزت الحاجة الى معلوما

ت القوة والضعف فيها، ويفسر النتائج التي حققها ويساهم في إيجاد السبل الكفيلة بتحسين أدائها في المستقبل وقدرتها على اتخاذ القرارا
 المهمة وباألخص المالية منها. 

ال األنشطة  ويعتبر  توسع  نتيجة  أهميته  ازدادت  السليم،وقد  المالي  بالتخطيط  يتعلق  فيما  عنها  غنى  ال  ملحة  ضرورة  المالي  تحليل 
وتشعبها،حيثأصبحالزماعلىالمديرالماليالتعرفعلىالمركزالماليللمؤسسةقباللتفكيرفيوضع 

لماليةالختاميةللمؤسساتقادرةعلى  الخططالمستقبلية،ونتيجةللتطوراتاالقتصاديةلمتعدالنتائجالتيتظهرهاالقوائما
 تقديمصورةمتكاملةعنالنشاطدونتعزيزهابأداةأوأكثرمنأدواتالتحلياللمالي.

لك إلى  وال بد من التنويه إلى أن التحليل المالي بمدلوله الحقيقي ال يقتصر على قراءة األرقام التي تظهرها البياناتالمالية، وانما يتعدى ذ
من دالالت تساعد في التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية،ومساعدة المحلل المالي على أن يقوم بدوره في التقييم   البحث عما وراء هذه األرقام 

 (. 2003المالي للمشروع، واستقاء االتجاهات التي ستشكلها األنشطةالمستقبلية أيضًا. )مطر ،
والتنفيذ والرقابة سواء فيما يتعلق بالعناصر البشرية او المالية وتطويرالخدمات ولكي تحافظ البلدية على قدرتها على التخطيط المالي السليم  

 المقدمة للمجتمع المحلي، فإنها تحتاج إلى معلوماتتساعدها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات المقدمة وهذه المعلومات تكون منبثقة
 عن البيانات المالية لها.

 مشكلة الدراسة:  .1

خاذ القرارات في أي منشأة وال سيما القرارات المالية من القرارات المهمة، وال يمكن لمتخذي هذه القرارات من اصدار أي  تعتبر عملية ات
قرار صحيح او دقيق دون توفر معلومات كافية سواء كانت مالية او غير مالية يتم العمل على تحليلها بصورة صحيحة، ونظرا الزدياد 

 اتخاذ القرارات المالية او اإلدارية هذا يقودنا الى السؤال الرئيسي:أهمية التحليل المالي عند 
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 ؟ مدى مساهمة دور التحلياللمالي في اتخاذ القرارات المالية
 اهداف الدراسة:  .2

 تكمن اهداف هذه الدراسة فيما يلي:

 .التعرف على ماهية التحليل المالي •
 .للوقوف على وضعية المنشاةاستخدام أدوات التحليل المالي شيء ضروري  •
 أهمية الدراسة:  .3

 ان األهمية التي تكتسبها هذه الدراسة تكمن في اظهار مدى أهمية التحليل المالي وذلك من خالل النقاط التالية:

 دقيقة. كيف يقوم متخذي القرارات المالية باستخدام النتائج الصادرةعن عملياتالتحلياللماليمن اجل اصدار قرارات مالية  •
 التعرف على أهمية، ودور التحليل المالي، في استمرار الشركة ومدى نجاحها. •
 حدود الدراسة: .4

اتخاذ   المالي وادواته وإظهار مدى أهميته في  التحليل  الحالية على تعريف  الدراسة  الحدود الموضوعية: سوف تقتصر هذه 
 القرارات المالية. 

 الحدود المكانية: بلدية معان
 . 2022انية: تم اعداد هذه الدراسة في عام الحدود الزم

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها  .5

 التحليل المالي: 

للحصول على معلومات تستعمل في عملية  "يعرف التحليل المالي بأنه "عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن منشاة ما
التجاريـة   المنشآت  أداء  وتقيـيم  القرارات  أو  اتخاذ  )مالية  موجود  مشكلة  أية  تشخيص  في  وكذلك  والحاضر،  الماضي  في  والصناعية 

المالية  للبيانات  القيام بعملية جمـع وتصحيح  الغاية  المستقبل ويتطلب تحقيق مثل هذه  الوضع في  تشغيلية(، وتوقع ما سيكون عليه 
 ).7، صـ2003 وتقديمها بشكل مختصر وبما يناسب عملية اتخـاذ القـرار")الـدوري وزناد،

 اتخاذ القرار: 

يمكن تعريفها بأنها مجموعة خطوات شاملة ومتسلسلة تهدف في النهاية إلى إيجاد حل لمشكلة معينة، أو لمواجهة حالة طارئة أو مواقف  
بالنسبة   معينة محتملة الوقوع أو تحقيق أهداف مرسومة، وقد تكون المشكالت القائمة واضحة ومعروفة الجوانب، أو قد تكون غامضة 

لعمقها وأبعادها وألسباب المكونة لها، أو قد تكون غير موجودة باألساس، ولكن حذر اإلدارةواستطالعها للظروف المحيطة بها يجعلها 
 ( 2004تتنبأ بحدوثها )الفضل، 
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 القرار المالي:

تهدف إلى تعظيم القيمة السوقية للشركة، ومن   تعد القرارات المالية من أهم القرارات التي تعتمد عليها الشركة في مختلف نشاطاتها، إذ
قرارات القرارات المالية قرارالتمويل وقراراالستثمار. فالقرار المالي هو قرار يوازن بين الحصول على األموالوامتالك الموجودات، إذ تهدف ال

 المالية إلى تمويل االستثمارات مع تحقيق أعلى ربح.

 البلدية: 

صية المعنوية، ذات استقالل مالي واداري تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى  مؤسسة أهلية تتمتع بالشخ
 احكام قانون البلديات األردني )قانون البلديات األردني(.

 اإلطار النظري: 

 مفهوم التحليل المالي: 

 سوف نتطرق في هذا الجزء من الدراسة الى اهم تعريفات مفهوم التحليل المالي: 

منأهمالوسائاللتييتمبموجبهاعرضنتائجاألعمالعلىاإلدارةالمشرفة،إذيبين  فقد عرفه )شريفات( بانه
مدىكفاءتهافيأداءوظيفتها،وهوأداةللتخطيطالسليم،يعتمدعلىتحلياللقوائمالماليةبإظهارأسباب  

النجاحوالفشل،كمايعتبرأداةلكشفمواطنالضعفوالقوةفيالمركزالماليللمؤسساتوفي السياساتالمختلفةالتي 
 (. 2001تؤثرعلىالربح،كمايمكنمنرسمخطةعملواقعيةللمستقبلويساعداإلدارة علىتقييماألداء )شديفات، 

اما )كامل( فقد عرفه بانهعبارةعنمجموعةمنالدراساتالتيتجريعلى   
يةبهدفبلورةالمعلوماتوتوضيحوتيسيركيفيةتداولتها،وتركيزاالهتمامعلىالحقائق التيتكونكبيرةوراءاألرقامأوالمبالغ،كما البياناتالمال

 (. 1986يساعدفيتقييمالنتائجالماضيةللمؤسسةومنثماستشراف مستقبلوتشخيصالعوائقوكذااألساليبالكفيلةلمجابهتها)كامل،

خاللها استكشاف او اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط  اما )مطر( فقد عرفه بانه هو عملية يتم من  
المشروع االقتصادي، تساهم في تحديد أهمية وخواص األنشطةالتشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خاللمعلومات تستخرج من القوائم 

 (. 2000م أداء المنشأة بقصد اتخاذالقرارات)مطر،المالية ومصادر أخرى، وذلك لكييتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقيي

اما)عقل( فقد عرف التحليل المالي بأنه " عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عنمؤسسة ما للحصولعلى معلومات 
تشخيص أية مشكلة  تستعمل في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداء المؤسساتالتجارية والصناعية في الماضي والحاضر، وكذلك في 

موجودة )مالية أوتشغيلية(، وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل ويتطلب تحقيق مثل هذه الغاية القيامبعملية جمع وتصحيح  
 ( 279، ص  2000للبيانات المالية وتقديمها بشكل مختصر وبما يتناسب وعملية اتخاذالقرار " )عقل، 

م التحليل المالي، يتضح لنا بان التحليل المالي هو عباره عن عملية منظمة للقيام  من وجود تعاريف عديدة لمفهو وبالرغم  
دة بتحليل األرقام ومحاولة إيجاد عالقات ومعلومات من القوائم والبيانات المالية والبياناتالصادرة عن منشأة معينة خالل فترة زمنية واح

 المالية الرشيدة.او أكثر وتعمل على مساعدة المنشأة في اتخاذ القرارات 
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 تطور التحليل المالي: 

المحيط االقتصادي وارتبطت بعض  التي جاءت نتيجة لتغير ظروف  التطورات والتغيرات  بالكثير من  المالي منذ ظهوره  التحليل  مر 
 التطورات بأحداث اقتصادية هامة، وقد مر هذا التطور بأربعه مراحل نوجزها فيما يلي:)فرحات(

 : 1929األولى: ما بعد مرحلة الكساد العظيم المرحلة 

وقد تميزت هذه المرحلة بإفالس العديد من الشركات، وكان التركيز في هذه المرحلة منصبًا على المخاطر البنكية وعنصري األصول 
 والخصوم فقط. وقد تميز التحليل المالي في هذه المرحلة: 

 كز على منظور السيولة. الميزانية متمثلة في مجموع األصول والخصوم وترت •
 إهمال التقديرات والتوقعات واالعتماد بشكل رئيسي على الميزانية. •

 (:1970المرحلة الثانية: تحليل المخاطر الصناعية )بداية من سنوات 

 ركزت اإلدارة المالية في هذه المرحلة على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة بسبب:  

 طر االستدانة.مخاطر االستثمار الناتجة عن مخا •
 انخفاض معدل الفائدة الحقيقي بفعل ارتفاع معدل التضخم ودمجه في تحديد مخاطر االستدانة.  •

 بينما تميز التحليل المالي في هذه المرحلة:

 استخدام عنصر االحتياجات المالية بدل األصول والموارد بدل الخصوم، أي ظهور مفهوم الميزانية المالية بدال من المحاسبية. •
 لهدف الرئيس يتمثل في تمويل النمو في النشاط.ا •

 المرحلة الثالثة: التحليل المالي ضمن اقتصاد السوق )نهايةالثمانينات(: 

  :عرفت هذه المرحلة االهتمام بقيمة المؤسسة بسبب
 ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي. •
 اشتداد المنافسة وظهور مخاطر البقاء. •
 االحتياجات المالية اعتمادا على األسواق المالية. انتشار تمويل  •

 تميز التحليل المالي في هذه المرحلة:  
 تحليل حسابات النتائج. •
 ظهور منهج تحليلي شامل: صناعي، تجاري ومالي •

 المرحلة الرابعة: تحليل القيمة )ابتداء من التسعينات(:

القرارات المالية على القيمة، واستخدام التكنولوجيا. بينما تميز التحليل المالي    بتطور النظرية المالية من خالل ارتكاز :عرفت هذه المرحلة
 في هذه المرحلة بعدم االعتماد على الجوانب المحاسبية فقط في التحليل وسيطرة منظور القيمة على التحليل. 
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 أهمية التحليل المالي: 

للمؤسسة فهو منطلق العملية ونقطةبدايتها، فحتى يتمكن المدير في وضع  يعتبر التحليل المالي ذو أهمية قصوى لعملية التخطيط المالي  
الخطط المالية البد له من معرفة المركز المالي لمؤسسته فهو كالربان الذي يحتاج لمعرفة موقعه قبل أن يحدد خط سير السفينة، فالخطط 

المالي هو وسيلة المدير المالي لمعرفة قدرات مؤسسته المالية    المالية يجب أن تتناسب مع القدرات الحالية والمتوقعة للمؤسسة والتحليل
وباإلضافة إلى ذلك أصبح التحليل المالي يستعمل كوسيلة لتقييم أداء المؤسسة ككلوالحكم على مركزها المالي وادارتها بحيث  .واإلدارية

إن أهمية التحليل المالي في المؤسسة تتبع من حقيقة أنه  وبشكل عام ف .تبرز من دراسة قوائمها المالية نواحي الضعف ونواحي القوة فيها
 :يساعد في تحقيق األغراض التالية التي هي أغراضه

  .معرفة الوضع المالي السائد في المؤسسة •

  .تحديد قدرة المؤسسة على االقتراضوالوفاء بالديون  •

  .الوصول إلى القيمة االستثمارية للمؤسسةوجدوى االستثمار في أسهمها •

  .كم على مدى صالحية السياسات المالية والتشغيليةوالبيعيةوالتخطيط لهاالح •

 .اإلفادة منه في اتخاذ القرارات ألغراض إحكام الرقابة الداخلية •

 يعتبر من أدوات التخطيط المالي ويعمل على مساعدة على رسم األهداف المستقبلية. •

اكتشاف العالقات بين األرقام إلى التحري عن أسباب قيام هذه العالقاتبهذا هكذا فإن االهتمام بالتحليل المالي يتعدى حد مجرد  
  الحجم وهذا االتجاه مما يساعد في النهاية على العثور على أفضل الحلول للمشكالت المختلفة، فالتحلياللمالي يوفر للمدير المالي أدوات 

 ( 2016قياسية يستعملها في التخطيط المالي والرقابةالمالية.)وناسة،  

 اهداف التحليل المالي:

  ( 2009)الحيالي،:هنالك العديد من األهداف التي يسعى إليها المحلل المالي منها

 التعرف على حقيقة الوضع المالي للمؤسسة.  •

 تحليل وتقويم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير. •

 بالتزاماتها في األجل الطويل.تحليل وتقويم قدرة المنشأة على الوفاء  •

 تحليل وتقويم ربحية المشروع وأداء التشغيل. •

 تحليل لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام ومجاالت استخداماته. •
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 مجاالت التحليل المالي: 

 يتم استخدام التحليل المالي للقوائم المالية في المواضيع التالية: 
ة أمرا ضروريا للمستقبل لكل وحدة اقتصادية، وذلك بسبب التعقيدات الشديدة التي تشهدها : تعتبر هذه العمليالتخطيط المالي .1

أسواق المنتجات المختلفة من سلع وخدمات. وعملية التخطيط هي عبارة عن وضع تصور ألداء الوحدة المتوقع باالسترشاد 
 باألداء السابق لها. 

 :تحليل تقييم األداء .2
 به معظم األطراف التي لها عالقة بالوحدة االقتصادية، مثل اإلدارة، المستثمرين هذا النوع من التحليل تهتم 

القتصادية  والمقرضين. وتعتبر أدوات التحليل المالي للقوائم المالية أدوات مثالية لتحقيق هذه الغاية، لما لها من قدرة علىتقييمربحية الوحدة ا
 وما يتعلق بكافة مجاالتها. 

 االئتماني:التحليل  .3
ة  هو تحليل مالي للقوائم المالية للتعرف على أداء العميل ومركزه المالي من خالل نسب الربحية والسيولة وقياس التدفقات النقدية، لمعرف

 مدى المالءة المالية لهذه الجهة )شركة أو فرد( ومقدرتها على الوفاءبالتزاماتها 
 التحليل االستثماري:  .4

 فضل التطبيقات العملية للتحليل المالي للقوائم المالية، وتكمن هذه األهمية لجمهور يعتبر هذا التحليل من أ
المستثمرين من أفراد ووحدات اقتصادية ينصب اهتمامهم على سالمة استثماراتهم وكفاية عوائدها وقدرة هذا التحليل تمتد لتشمل تقييم  

 ها واالستثمارات في كافة المجاالت.لوحدات االقتصادية نفسها والكفاءة اإلدارية التي تتحلى ب

 خطوات التحليل المالي: 

 ال يمكن معرفة الخطط المالية الي شركة إال من خالل خطوات تحليل مالي يقوم المحلل المالي باتباعها وهي كاالتي:

 التصنيف:

القوائم المالية بالتصنيف، بعبارة أخرى، تتم تجزئة ، حيث يتم تحليل األرقام التي تحويها  وهي خطوة هامة من خطوات التحليل المالي
الحقائق الخاصة بمجموعة من األرقام إلى األجزاء المكونة لها، ثم يتم وضع هذه األجزاء مع بعضها ضمن مجموعات متجانسة، وذلك 

 بهدف البحث والتحليل في صورة يمكن من خاللها االنتقال إلى الخطوة التالية بكل سالسة. 

 المقارنة:

  يقوم المحلل المالي بمقارنة األرقام الجزئية، وذلك بمقارنة مجموعات محددة بالمجموعة الكلية، يمكن االستفادة من عمليات المقارنة في
كشف العالقات القائمة بين األرقام وذلك على فترات محاسبية مختلفة، كما يمكن أن تمتد هذه المقارنة إلى أكثر من شركة في ذات 

 هدف والصناعة. ال
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 االستنتاج:

لعالج   الوسائل  أفضل  استنتاج  اكتشافها، وبالتالي  بعد  األرقام  بين  العالقات  قيام  أسباب  المالي البد من معرفة  التحليل  في خطوات 
إمكانيات وقدرات المشاكل المختلفة، باإلضافة إلى إطالق الحكم السليم على المركز المالي للشركة، وهذا ما يساعد بالتحديد على تقدير  

 ( 2008الشركة في المستقبل. )القرا، 

 محددات التحليل المالي: 

التحليل المالي أداة مهمة لوصول المحلل من حقيقة األوضاع المالية السائدة في المؤسسات اال ان مدى ما يصل اليه المحلل من حقيقة 
 (. 2019)كبسور، خير، كبر :محكوم بمجموعة عوامل منها

لي جيد بقدر جودة المعلومات المستعملة في إعداده، ولكن كثيرا ما يعمل المحللون في ظل شح المعلومات أو  التحليل الما •
 االعتمادعلى معلومات غير دقيقة األمر الذي يؤثر في نتائجهم.

سبة من المعلومات كمية ونوعية المعلومات المتاحة، وذلك الن الكمية والنوعية لهما أثرمباشر في نتيجة التحليل،فالكمية المنا •
 .الموثوق تقلل من حالة عدم التأكد، وتؤدي إلىاالقتراب من الوضع الحقيقي

مدي استمرارية استعمال األساليب والقواعد المحاسبية، الن تغير األساليب سيؤدي إلى تغير في النتائج، ما لم يكن المحلل   •
 .مدرًكا ألبعاد ذلك فانه سيجد نفسه واقعًا في الخطأ

مؤشرات االتجاه، إذ ليس من الضروري أن يستمر نمط الماضي والمستقبل فإذا تدنت نسب السيولة للسنوات الماضية    محدودية •
 فإن ذلك ال يعني استمرار هذا االتجاه في المستقبل.

 .اختصار البيانات المالية في القوائم المالية يحد من قدرة المحلل الخارجي علىاالستنتاج الدقيق •
 ل المالي:معايير التحلي

ان احتساب او قياس أي نسبة او أداء من خالل أدوات التحليل المالي بمفرده دون مقارنته مع معيار واضح لن يكون ذو قيمة واضحة  
خصائص  بعدة  يتصف  ان  يجب  مقبولة  فائدة  وذو  واضح  المعيار  يكون  ولكي  النتائج،  مناسبة  مدى  على  الحكم  اجل  من  وذلك 

 (. 2011وهي:)شديفات،

 : بحيث يمكن تنفيذه دون صعوبة شديدة او امكانية الوصول اليه بسهولة. الواقعية •
 : ان يتصف باالستقرار النسبي بمعنى ان يبقى ثابتا ال يتغير من فترة ألخرى. االستقرار •
 أكثر من تفسير. : ان يكون المعيار واضحا ويتصف بالبساطة وسهولة االستخدام وان ال يكون له الوضوح •

 ومن اهم المعايير المستخدمة:

وهي المعايير السائدة والمتعارف عليها في حقل التحليل المالي والتي يمكن استخدامها بغض  :المعايير المطلقة )المنطقية( •
 النظر عن نوع المنشاة ونوع الصناعة والظروف السائدة وتعتبر من أضعف 

ونسبة السيولة السريعة   1:2المعايير المستخدمة في قياس السيولة مثل نسبة التداول المعايير المستخدمة من االمثلة عليها 
1:1. 
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: ويتم التوصل الى هذا المعيار من خالل المتوسط الحسابي لنسب مجموعة من الشركات والمؤسسات تنتمي  معيار الصناعة •
معايير استعماال وحتى انه يمكن استعمال هذا المعيار الى صناعة واحدة خالل فترة زمنية واحدة ويعتبر هذا المعيار من أكثر ال

بنجاح وان تكون نتائجه مقنعة ومناسبة ال بد ان تتوافر ان تكون الشركات متشابه ومشتركة في أكثر من خاصية مثل الحجم  
 والمكان الجغرافي وطبيعة األسلوب المحاسبي المستخدم.

اصة بالشركات في الماضي وتستخدم في الحكم عن مستوى الشركات في  نسبة معدالت خ  هي  :المعيار االتجاهي )التاريخي( •
اكتشاف  يمكن  المقارنة  ضوء  وعلى  الماضي  في  النسب  مع  الحالية  والمعدالت  النسب  بين  بالمقارنة  والمستقبل  الحاضر 

 االنحرافات والحكم على مستوى االداء لهذه الشركات ويمكن استعماله في حال عدم وجود معيار بديل.
إذ تعد اإلدارة مسبقًا، وضمن خططها السنوية مؤشرات مستهدفة تسعى   :لمعيار المخطط او المستهدف او المعيار الوضعيا •

 .للوصول إليها ضمنخطة، وعليها يتم مقارنة الواقع مع هذا المعيار للحكم على نتائج التحليل المالي
 :اساليب التحليل المالي

المحلاللماليفيتحليلبنودالقوائمالماليةالمتمثلة،بالمركزالماليوكشفالدخل،ويمكنتحديدأهمهذهاألساليبباآلتيتوجدالعديدمناألساليبالتييلجأإليها
: 

يعتمدهذاالنوعمنالتحليلبشكألساسيعلىتحويالألرقامالمطلقةإلىنسبمئويةبحيثينسبكلبندفيمجموعةإلىإجماليبنالتحلياللعامودي)الرأسي(: .1
 .سمستقلعنغيرهاودهذهالمجموعة،بحيثتحللكلقائمةعلىأسا

وبذلكيتمدراسةالعالقاتبينعناصرالقائمةالماليةعلىأساسكليوفيتاريخمعينلتحليل  
وتشخيصنوعيةالنشاطالذيحققالمساهمةاألوضحفيالنشاطاإلجماليمنجانبواكتشاف  

تحليلهاويكشفعنبعضمننقاطالقوةوالض عففيتلكالشركة. سلوكهوتقييمهمنجانبآخر،فهوبذلكيقيمأداءالشركةفيلحظةإعدادالقائمةالتييتم 
 (.2019)السرطاوي،حسان .ويوصفهذاالتحليل بالتحلياللساكن،لذلكفهويظلبحاجةإلىدعمهبالتحليالألفقي

 :في التحليل الرأسي للبيانات المالية، يتم حساب النسبة المئوية باستخدام الصيغة أدناه
 100صيغة التحليل العمودي = العنصر الفردي / المبلغ األساسي * 

 مزايا التحليل العمودي: 

 .يعتبر من أسهل طرق التحليل المالي •
 .يوفر للبيان المالي نسبة مئوية قابلة للمقارنة يمكن استخدامها للمقارنة مع السنوات السابقة •
 .يمكن مقارنة بيانات الشركة المختلفة حيث يتم إجراء المقارنة بالنسبة المئوية •
 .مالية مع بيان العام السابق وتحليل ربح أو خسارة الفترةيعتبر مفيًدا في مقارنة البيانات ال •
 يساعد على فهم التركيب الهيكلي للمكونات المختلفة مثل التكلفة والمصروفات واألصول والخصوم.  •
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 من اهم محددات التحليل العامودي وهي على سبيل المثال ال الحصر:عيوب التحليل العمودي: 

الرأسي للبيانات المالية في اتخاذ قرار حازم حيث ال توجد نسبة أو نسبة معيارية فيما يتعلق بالتغيير في ال يساعد التحليل   •
 .مكونات بيان الدخل أو الميزانية العمومية

 .ال يتم تحليل الجودة باستخدام التحليل الرأسي للقوائم المالية حيث ال يوجد اتساق في نسبة العناصر  •

:يبنى التحليل االفقي على تحديد سنة أساس لعملية التحليل بحيث يتم مقارنة كل عنصر من عناصر القوائم المالية  التحليل المالي االفقي
بالعنصر المقابل له في سنة األساس واستخراج النسب المئوية بحيث تكون قابلة للمقارنة، ويتم من خاللها تحديد انحراف كل عنصر 

المقابل له في سنة األساس سواء كانت انحرافات إيجابية او سلبية، وتحديد مدى نمو او تراجع    من عناصر القوائم المالية عن العنصر
هذه العناصر، ويساعد هذا التحليل على اكتشاف سلوك المؤسسة وتقييم إنجازاتها في كل فترة على حدا، ولكنه غير قادر على تحديد 

وائم المالية، لذا فقد يهمل المحلل عناصر ذات وزن نسبي عالي ويركز اهتمامه الوزن النسبي واألهمية النسبية لكل عنصر من عناصر الق
 (. 2017علىعناصر غير مهمة نسبيا.)أبو عودة 

م فاذا أردنا معرفة حالة البند واتجاهه هل هو في تزايد او في تناقص او مستقر او متذبذب من فترة مالية الى اخرى فأننا نحتاج الى قوائ
سنوات )ثالث او خمس سنوات على االقل( ويتم ذلك بقسمة قيمة البند في السنة المقارنة على قيمة البند في سنة االساس، مالية لعدة  

ة الفرق وكذلك إذاأردنا معرفة التغير النسبي لكل بند فأننا بحاجةالى قائمة مالية لسنتين بحيث يتم ايجاد الفرق بين الفترتين الماليتين وقسم
ويطلق على التحليل األفقيفي بعض االحيان التحليل المتحرك ألنه يرتكز على معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية.  .سعلى سنة االسا

ومن نقاط الضعف لهذا التحليلهو قصوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل الذي يتسم باضطراد 
 .التغير خالل الفترة

  إن التحليل المالي باستخدام النسب المالية يعتبر من أهم وسائل وأدوات التحليل المالي للقوائم المالية ومن أكثرها شيوعا:تحلياللنسب
التي توفر مقياسا لعالقة بين عنصر أو )عدة عناصر( )وعنصر آخر( أو عدة عناصر أخرى من عناصر القوائم المالية في تاريخ 

تجاهات هذه العالقات عبر الزمن بحيث تشير هذه العالقات إلى مدلوالت معينة ذات معنى. والنسب المالية لها معين، وكذلك تدرس ا
النسب   العادية بوضوح، بشرط أن يتم حساب هذه  المالية  البيانات  الضوء على جوانب مالية مهمة قد ال تظهرها  القدرة على تسليط 

 (. 2019)السرطاوي، حسان  .قف المالي للشركةوتفسيرها بالشكل الصحيح الذي يعبر عن المو 
 ومن اهم النسب المالية المستخدمة: 

للمنشأة، والذي يعبر عن مدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها قصيرة  نسب السيولة ✓ لتقييم المركز االئتماني  : تستخدم كأدوات 
 دية وشبة النقدية.  األجل ومن اهم هذه النسب: نسبة التداول، نسبة السيولة السريعة، نسبة النق

: تستخدم هذه النسب لتقييم مدى نجاح إدارة المنشأة في إدارة الموجودات، والمطلوبات أي أنها نسب النشاط او نسب األداء ✓
 .تقيس مدى كفاءتها باستخدام الموارد المتاحة للمنشأة في اقتناء الموجودات، ومن ثم مدىقدرتها في االستخدام لهذه الموجودات

سيم هذا النوع من النسب الى نوعين هما:نسب أو معدل دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتشمل عدد من  ويمكن تق
 النسب منها )معدل دوران الذمم المدينة، متوسط فترة التحصيل(.

معدل دوران  اما النوع الثاني فهو نسب او معدل دوران الموجودات طويلة االجل ومن هذه النسب )معدل دوران الموجودات،  
 الموجودات الملموسة( 
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: تستخدم هذه النسب كأدوات لتقييم مدى قدرة المنشأةعلى الوفاء بالتزاماتها طويلة األجل، وتقيس أيضًا مدى  نسب المديونية ✓
خاطر  نجاح سياسة التمويل المتبعة في المنشاة، وذلك في الموازنةبين مصادر التمويل الداخلية، والخارجية، وانعكاساتها على م

الرفع المالي، ومن أهم هذه النسب المستخدمة: )نسب تغطية الفوائد، فترة استرداد القرض، نسبة الديون الى حقوق الملكية(.  
 (. 2016)اللحام، عزريل 

نسب الربحية على أنها النسب التي تقيس مدى كفاءة إدارة المؤسسة فياستغالل موارد المؤسسة استغالال   تعرف  نسب الربحية: ✓
أمثل لتحقيق األرباح، وهو مؤشر لتحسين أداء المؤسسة الماليويؤكد على قدرة المؤسسة على مواكبة النمو والتطور العالمي،  

 (. 2019ان وتقيس نسب الربحية بشكألساسي العائد.)السرطاوي، حس
 الدراسات السابقة:

 (2007دراسة )طه  .1
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية التحليل المالي في تطور أداء المؤسسات المالية واالستفادة من بيانات القوائم المالية المنشورة 

مختلفة وأساليبه وادواته  من خالل المؤشرات التي توضح مواطن القوة والخلل في األداء، وتوضيح وإظهار طرق التحليل المالي ال
ومحدداته، وبيان أهمية القوائم المالية المنشورة المستخدمة في التحليل المالي وأوجه القصور بها ومدى االستفادة منها وحدود 

الية استخدامها. قد تمثلت مشكلة الدراسة في مدى استخدام التحليل المالي للقوائم المالية ومدى االعتماد عليه في المؤسسات الم
التي ال تأخذ في االعتبار أهمية التحليل المالي في اتخاذ القرار مما ينعكس سلبًا على قدرة هذه المؤسسات عند منح التمويل 
على أداء هذه المؤسسات المالية. قد سعت الباحثة لحل لتلك المشاكل من خالل التحقق من مدى صحة الفروض التالية:  

تحليل المالي وأساليبه تؤدي إلى اكتشاف مواطن الضعف والخلل في القوائم المالية. الفرضية  الفرضية األولى: استخدام طرق ال 
مالئمة  معلومات  توفير  في  والمساهمة  المشروع  أداء  عن  مؤشرات  يعطي  المالية  للقوائم  المالي  التحليل  استخدام  الثانية: 

ية الثالثة: استخدام التحليل المالي بصورة فاعلة يؤدي إلى  لمستخدمي القوائم المالية التي تمكنهم من اتخاذ القرارات. الفرض 
زيادة كفاءة وفعالية األداء المالي للشركات المقترضة. واتبعت الباحثة كل من المنهج االستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع  

سابقة التي لها عالقة بموضوع الفروض، والمنهج االستقرائي الختبار مدى صحة الفروض، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات ال
البحث، والمنهج الوصفي بأسلوب دراسة الحالة لمعرفة األسس والقواعد التي تعد بها المؤسسات المالية قراراتها التمويلية. وسعت  
الباحث لتقسيم البحث إلى خمسة فصول الفصل االول تمثل في اإلطار المنهجي والدراسات السابقة والفصل الثاني القوائم  
المالية المستخدمة في التحليل المالي والفصل الثالث أثر التحليل المالي في اتخاذ القرارات التمويلية والفصل الرابع دراسة حالة  
تطبيقية، والفصل الخامس النتائج والتوصيات. وتوصلت الباحثة إلى عدم تأهيل المحاسبين بصورة مجدية في اساليب التحليل  

لمالي في اكتشاف مواطن القوة والضعف لدى المنشأتالمالية. كما واوصت الباحثة العمل على تأهيل  المالي واسهام التحليل ا
المحاسبين على القيام بالتحليل المالي، والعمل على توعية اإلداريين بأهمية التحليل المالي في عملية التخطيط السليم للموازنات  

 .المستقبلية للمنشأت المالية
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 (2016)أوارغوناسة، دراسة   .2
هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أثر التحليل المالي على أداء المؤسسة على اعتبار أن التحليل المالي هو عبارة عن عمليةمعالجة  
منظمة للبيانات المتاحةبهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات وفي تقييم أداءالمؤسسات في الماضي  

قع ماستكون عليه نتائج المؤسسة في المستقبل، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري وفي والحاضر وتو 
 :الجانب التطبيقي تم القيام بدراسة ميدانية في مؤسسة مطاحن الزيبان،قنطرة، الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .قوائم المالية للمؤسسة لفترات ماضية بهدفمعرفة الوضع المالي السائد فيالمؤسسةالتحليل المالي يقوم على فحص وتحليل ال ▪
 .تحديد قدرة المؤسسة على االقتراضوالوفاء بالديون  ▪
 التحليل المالي يساعد على تحسين أداء المؤسسة في المستقبل من خالل اكتشافاالنحرافات الموجودة في األداء  ▪

 (2016دراسة )اللحام، عزريل  .3
هذه الدراسة إلى التعرف على دور التحليل المالي في تحديد مسار المؤسسة االقتصادي، وقد استخدم الباحثان المنهج  تهدف  

الوصفي المسحي الميدانيولتحقيق ذلك تمتصميم استبانة، وزعت على الموظفين في المؤسسات االقتصادية في محافظة نابلس،  
تحليلبيانات االستبانة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن التحليل  ل (SPSS) وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي

وقدمت الدارسة عددًا من  .الماليضروري جدًا، وأن التحليل المالي يساهم في تنفيذ الخطط طويلة، وقصيرة المدى بدقة عالية
التخفيض منتكاليف التحليل المالي، واطالع الموظفين التوصيات أبرزها: االستمرارية في عمليات التحليل المالي، والعمل على  
 .على أهداف التحليل المالي، ونتائجه اإليجابية في مسار عمل المؤسسة

 (2017دراسة )أبو عودة  .4
هدفت الدارسة الى قياس قدرة النسب المالية على تحسين نوعية معلومات القوائم المالية لزيادة القدرة على تقييم أداء الشركات 

خدمية المدرجة في بورصة فلسطين، كما وهدفت الى التعرف على آليات وأساليب التحليل المالي وتطبيقها على القوائم المالية  ال
لمجموعة االتصاالت الفلسطينية للتعرف على اهم المؤشرات التي تساعد في فهم وقراءة القوائم المالية، ودارسة دور التحليل  

إدارة   المدرجة في بورصة فلسطينالمالي في تقييم كفاءة  الخدمية  المالية    .الشركات  القوائم  ولتحقيق هذه األهداف تم جمع 
م، وتطبيق التحليل المالي الرأسي، واالفقي، والتحليل باستخدام   2015  -  2011لمجموعة االتصاالت الفلسطينية عن الفترة  

النسب ع أثر ُمخرجات هذه  القوائم، ودارسة  المالية على هذه  االتصاالت النسب  لسهم مجموعة  لى متوسط سعر االغالق 
كمؤشر على تحُسن نوعية معلومات القوائم المالية لزيادة القدرة على تقييم أداء هذه الشركة، حيث هنا تم تطبيق   –الفلسطينية 

 . EViewsو SPSS األساليب اإلحصائية الالزمة عبر كال من البرامج اإلحصائية التالية
نتائج انه يوجد أثر ذو داللة إحصائية للنسب المالية في تحديد سعر االغالق للسهم في السوق، أي ان  ولقد كان من اهم ال

 .استخدام هذه النسب يؤدي الى تحسين نوعية المعلومات للشركات الخدمية المدرجة في بورصة فلسطين
ام النسب في تقييم أداء الشركات ولترشيد  وعليه فقد اوصت الدارسة بضرورة اعتماد المستثمرين على التحليل المالي باستخد

قرارتهم االستثمارية. كما وحثت على أهمية العمل على نشر ثقافة االعتماد على التحليل المالي بين مستخدمي القوائم المالية  
لمستخدمة  من خالل عقد ندوات ولقاءات لصغار المستثمرين في بورصة فلسطين لتعريفهم بأهمية التحليل المالي، واألدوات ا

في التحليل لترشيد قرارتهم االستثمارية. كما واوصت إدارة الشركات بضرورة ادراج قوائم التحليل المالي في اإلفصاح المالي  
 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
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 (2017دراسة )معروف  .5
لدراسة واإلجابة على تساؤالتها اعتمدنا على  تعالج هذه الدراسة دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية، ولتحقيق أهداف ا

جمع المعلومات حول التحليل المالي وأدواته األكثر استخداما في عملية اتخاذ القرار. ونظرا لطبيعة موضوعنا تم االعتماد على  
وى المؤسسة  المنهج الوصفي التحليلي، كما تم االعتماد على أسلوب دارسة حالة في الجانب التطبيقي والتي تمت على مست

الجزائر.وقد توصلت الدراسة الى أن التحليل المالي له أهمية كبيرة في اتخاذ القرارات المالية    –الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز
فهو يعتبر الركيزة األهم لمتخذي القرارات، وذلك من خالل تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة مع تحديد نقاط القوة لتعزيزها 

 .لتفاديها ونقاط الضعف
 (2019دراسة )السرطاوي، حسان  .6

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور التحليل المالي كأداة لتقييم أداء المؤسسة االقتصادية، ومعرفة وضعها المالي إن كان جيدا  
الصحيحة. وتحقيقالهذه األهداف ت القرارات  القوة والضعف واتخاذ  الضوء على جوانب  اتباع  ام ال، ودوره أيضافي تسليط  م 

المرافق   التحليلي  المالي وتقييم األداء، والمنهج  التحليل  للجانب النظري والذي تمثل بمفاهيم حول موضوع  الوصفي  المنهج 
للجانب التطبيقي من خالل تحليل القوائم المالية للشركات الممثلةلعينة الدراسة وهي شركات األدوية المساهمة العامة المدرجة  

كة بيرزيت، شركة بيت جاال، وشركة دار الشفاء لتصنيعاألدوية. وتم جمع البيانات الالزمة للتحليل  في بورصة فلسطين: شر 
( التي  2017  – 2010من موقع بورصة فلسطين، وكانت هذه البيانات هي الوثائق المحاسبية الخاصة بهذه الشركات للفترة )

عملية   عليها  أجريت  ثم  المالي،  والمركز  الدخل  بقائمتي  إلى  تمثلت  الدراسة  وتوصلت  المالية.  النسب  واستخراج  الجدولة 
مجموعةمن النتائج كان أهمها: التأكد أن الشركات محل الدراسة تستخدم نتائج التحليل المالي كوسيلة لقياس أدائها المالي،تعتمد 

ادة حجم االستثمارات وغيرها.  جميع الشركات محاللدراسة على أدوات التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية كالتوسع وزي
استطاعت الشركات محل الدراسة تحقيقالتوازن المالي )شكل عام( بين السيولة والربحية. وقد أوصت الدراسة على مجموعة من  

القوة    النقاط أهمها: التركيز على تقييم األداء باعتباره أحد ركائزالقرارات، االستعانة بالتحليل المالي الكمي كوسيلة لتوضيح نقاط
 .والضعف بما يعني أنه وسيلة فعالة للرقابة، وتتبع مراحل األداء الماليللتمكن من الحكم عليه وتقييمه بدقة

 :منهجية الدراسة 
أمابالنسبةللجانبالتطبيقيفقدتمثل على بلدية    .تمإتباعالمنهجالوصفيالتحليليفيالجانبالنظري،وذلكبإعطاءتعريفاتللتحلياللماليواألداءالماليللمنشأت

 . 2021- 2019معان من خاللتحليلجزئي للخالصات المالية لألعوام من  
 :صعوباتالبحث

ائم مالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها وذلك عائد الى األسلوب من اهم الصعوبات التي واجهتنا هي الحصول على قو 
المحاسبي المطبق في البلدية وهو األساس النقدي. باإلضافة الى قلة الدراسات التي تناولت موضوع التحليل المالي وأثره على األداء 

 والقرارات المالية للبلديات في األردن.  
 ية معان بلد –الجانب التطبيقي 

 تمهيد:
عام   إلى  تأسيسها  تاريخ  يعود  المملكة حيث  بلديات  أقدم  معان من  بلدية  العهد 1898تعتبر  في  البلدي  المجلس  يترأس  كان  وقد  م 

القدرات  محدودية  مع  مضى  فيما  شمولي  دور  للبلدية  كان  وقد  آنذاك  الناس  وشؤون  قضايا  لمتابعة  المتفرغين  التجار  العثمانيكبار 
فالمجلس البلدي قديما يتابع كل صغيرة وكبيرة ويشارك ويتدخل في جميع القضايا االجتماعية واالقتصادية والصحية والسياسية   واإلمكانات،
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  ، ثممن الجدير بالذكر أن بلدية معان تؤدي دورا مهما ورئيسا في تسيير عملية التنمية المجتمعية المستدامة بكافة تفاصيلها ومتعلقاتها 
حاليا النمط الشمولي في القيام بمهامها و تقديم خدماتها للمواطنين فلم يعد دورها مقتصرا على الخدمات العادية فقط بل  وتنتهج البلدية  

تعداه إلى الدور الثقافي والرياضي واالجتماعي. وبلدية معان الكبرى تصنف من ضمن بلديات الفئة االولى في األردن.)الموقع االلكتروني 
 لبلدية معان( 

وتقوم بلدية معان بإعداد موازنتها بنفسها، وبعد ان يتم .²ألف نسمة وتمتد مساحتهالعشرين كم  50دد سكان مدينة معان حوالي  يبلغ ع
ومن    اعداد الموازنة والحصول على موافقة المجلس البلدي تقوم البلدية بإرسالها الى وزارة اإلدارة المحلية للحصول على الموافقة النهائية.

ه ان وزارة اإلدارة المحلية مسؤولة عن مراقبة موازنة البلديات من خالل التقارير الشهرية والتي تحتوي على خالصة اإليرادات المتعارف علي
 والمصاريف للبلدية.  

 النظام المحاسبي: 
،ومن 2016لعام    142للبلديات رقم  تستخدم بلدية معان مثلها مثل سائر البلديات في األردن نظام األساس النقدي طبقا للنظام المالي  

( من 3اهم التعديالت التي طرأت على هذا النظام هو التحول تدريجيا من األساس النقدي الى أساس االستحقاق. حيث إشارات المادة )
 النظام الى: 

 تتبعالبلديةفياجراءاتهاالمحاسبيةمبدااالساسالنقدي  -أ
 -ب

 راءاتهاالمحاسبيةوحوسبةكافةانظمتهاالماليةواجراءاتهاالمحاسبيةخاللخمسسنواتمننفاذهذاالنظام.علىالبلدياتالتحوللتطبيقاساساالستحقاقفياج
يشير األساس النقدي إلى طريقة ُمحاسبية رئيسة تعترف باإليرادات والمصروفات في الوقت الذي يتم فيه استالم النقد :  األساس النقدي

تحقاق، والذي يتعرَّف على الدخل في الوقت الذي يتّم فيه كسب اإليرادات، وُيسجل  وهذا يتناقض مع المحاسبة على أساس االس  .أو دفعه 
النقد النقدي  .المصروفات عندما يتّم تكبُّد االلتزامات بغض النظر عن تاريخ استالم أو دفع  البساطة والوضوح ومن اهم مزايا األساس 

قد وال يتطلب أي مهارات من الموظفين العاملين عليه. ومن اهم والسهولة في التطبيق حيث يعتمد على نظام محاسبي بسيط وغير مع
عيوبه انه ال يظهر المركز المالي للبلدية بصورة صحيحة، وال يقوم بتسجيل كل األحداث المالية التي تقع خالل السنة المالية بينما  

بين السنوات المالية بسبب تداخل أنشطة السنوات    يقتصر التسجيل على اإليرادات والمصاريف )النفقات(، كذلكيقلل من أهمية المقارنات
المالية المختلقة ببعض وتحمل كل سنة مالية بتكاليف تمت في السنوات األخرى وحرمان بعض السنوات من بعض مواردها وأضافتها  

وهو من المشاكل الرئيسية التي واجهتنا  لموارد السنة التي تم فيها التحصيل مما يتنافى ومبدأ استقاللية كل سنة مالية بنفقاتها وإيراداتها ،  
في دراستنا حيث أدى ذلك بنا الى صعوبة استخدام األساليب المالية المختلفة ومنها النسب واالكتفاء فقط بالتحليل العامودي واالفقي 

 ولبعض عناصر اإليرادات المقبوضة والنفقات المصروفة. 
 المنهجية المستخدمة في التطبيق

 . 2021، 2020، 2019تحديدالفترةالماليةالتييشملهاالتحلياللمالي؛ بحيث شملت األعوام من تم  .1
 تمتحديدالمعلوماتالالزمةلغايات التحليل المطلوب،بحيث سوف يقتصر تحلينا على اإليرادات والنفقات خالل الفترة المحددة.  .2
ومقا .3 والنفقات  اإليرادات  لكافة  االفقي  التحليل  باستخدام  نقوم  عناصر  سوف  لبعض  الراسي  والتحليل  الثالثة،  لألعوام  رنتها 

 اإليرادات والنفقات.
والصادرعن    2019سوف يتم تصنيف اإليرادات والنفقات حسب المنهجية المستخدمة في اعداد التقرير المالي للبلديات لعام   .4

 ني لبنك تنمية المدن والقرى(. )الموقع االلكترو 2020وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى خالل عام  
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 تفاصيل اإليرادات والنفقات 
 االيرادات 

النفطية  المشتقات  من  البلديات  لصالح  الحكومة  تجبيها  التي  والرسوم  الضرائب  تشمل 
 .والمساعدات االضافية الممنوحة من هذا الدعم

 المخصصات من الضرائب والرسوم
 )التحويالت الحكومية(

 ضريبة االبنية واالراضي  .االراضي والعقارات والمخصصة للبلدياتضريبة مفروضة على 
تشمل رخص المهن، رخص الحرف والصناعات، رخص المكاتب المهنية، رخص اخرى 

 بموجب االنظمة والقوانين السارية المفعول
 رخص المهن

االشغال، اثمان  تشمل رخص األبنية واالنشاءات، رسوم كشف األبنية واالنشاءات، اذونات  
نماذج ومطبوعات، رسوم افراز األبنية واالنشاءات، اخرى بموجب نظام االبنية والتنظيم 

 المعمول به

 رخص األبنية واالنشاءات

تشمل عوائد تنظيم وتحسين، عوائد التعبيد والتزفيت، عوائد األرصفة واالطاريف،عائدات  
 .تقاعد، اخرى 

 العوائد 

الموازين والمكاييل والمقاييس، رسوم الداللة، رسوم اللوحات واالعالنات، رسوم تشمل رسوم  
 تصديق عقود االيجار، رسوم ذبح الحيوانات والمسالخ، رسوم براءة ذمه، اخرى 

 الرسوم

 ايرادات منع المكاره وجمع النفايات .تشمل رسوم النفايات، اجور نقل النفايات، اخرى 
اموال   بيع  نسخ  تشمل  لوازم،  البلدية  اموال  بيع  االراضي،  المنقولة فضالت  غير  البلدية 

 .العطاءات، غرامات، مصروفات مسترده، إيرادات محكمة البلدية، اخرى 
 االيرادات المختلفة

 المساعدات والهبات  مساهمات وتبرعات القطاع الخاص 
 والخدمات ايرادات مشاريع انتاج السلع  مخازن واسواق تجاريه

 ايرادات الفوائد  تشمل فوائد بنك تنمية المدن والقرى 
 ايرادات االستثمارات المالية  تشمل ارباح المساهمة في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى. 

تشمل ضريبة األبنية واألراضي، رخص المهن، رخص األبنية واالنشاءات، العوائد، الرسوم،  
المكاره وجمع   النفايات، اإليجارات، إيرادات مشاريع إنتاج السلع والخدمات، إيرادات منع 

 إيرادات الفوائد، وإيرادات االستثمارات المالية، ايرادات مختلفة 

 االيرادات الذاتية 

 االيرادات الفعلية الكلية تشمل التحويالت الحكومية، االيرادات الذاتية، المساعدات والهبات
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 النفقات 
 رئيس البلدية، رئيس اللجنة الموظفونالمصنفون، الموظفين غير تشمل رواتب 

مساهمة   العالوات،  اجورعمال،  النظافة،  عمال  اجور  الموظفونبعقود،  المصنفين 
االضافي،  والعمل  والمكافآت  التعويضات  المتقاعدين،  وعالوات  رواتب  الضماناالجتماعي، 

ور النقل وعالوة السفر، بدل اقتناء رواتبموظفي المحكمة، مكافأة اعضاء المجلس البلدي، اج
 سيارة. 

 الرواتبواالجوروالعالوات 

محروقاتالسياراتوااللياتالثقيلة،  مياهومجاري،  كهرباءانارةالشوارع،  تشماللكهرباء 
ومخططات،  نماذج  تأمينوترخيصااللياتوالسيارات،قرطاسيهومطبوعات،بريدوهاتفواتصاالت، 

 لوازمالرسمواالدواتالهندسية، أخرى.

 ) مصاريفاداريهوعموميه )اخرى 

 النفقاتالجارية  تشماللرواتبواألجوروالعالوات،المصاريفاإلداريةوالعمومية
 مصاريفااليجارات  تشماليجارمبانيالبلدية، اخرى 

 مصاريفالصحةوالبيئة  .تشملمبيداتوكيماويات،مكافحةالحيواناتالضالة،اخرى 
 مصاريفاجتماعيه تشمالحتفاالتواعياد،االعاناتوالهبات،ضيافة.

صيانةاجهزهومعداتمكتبيه،  صيانةالحدائقوالمتنزهات  تشملصيانةاألبنيةواالنشاءات، 
األرصفة،صيانة  صيانةوقطع   الشوارع، صيانة  غيارالسياراتواالليات، صيانةالشوارع، صيانة 

 عالمات ولوحات الطرق، صيانة حاويات النفايات، اخرى 

 مصاريفالصيانة 

 تشملفوائدحسابمكشوفبنكتنميةالمدنوالقرى، فوائدقروضبنكتنميةالمدن
 والقرى. 

 مصاريففوائدوعموالت

 نفقاترأسماليةاداريه  .األجهزةوالمعداتالمكتبية،شراءالسياراتتشمالالثاث، 
لوازمانارةالشوارع،  انشاءارصفهواطاريف،  خلطاتاسفلتيه،  تشملفتحوتعبيدالشوارع، 
المقابر   انشاء  النفايات،  حاويات  شراءالياتإنشائية،الياتالنظافة،شراء  عالماتولوحاتالطرق، 

 خرى.وتسويرها، حدائق ومتنزهات، استمالكات، أ

 نفقاترأسماليةخدميه

 نفقاترأسماليةاستثماريه  انشاء مباني الستخدام البلدية
 االستثماراتالمالية تشماللمساهمةفيرأسمالبنكتنميةالمدن.

 النفقاتالفعليةالكلية .تشماللنفقاتالجارية،النفقاتالرأسمالية،االستثماراتالمالية،نفقاتالمجتمعالمحلي
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 تحليل اإليرادات االفقي:
المالية  استنادا الى الخالصات المالية التي قامت بلدية معان بتزودينا بها، يظهر الجدول ادناه تحليل االتجاهات لبنود اإليرادات للسنوات  

2019،2022 ،2021* : 
 

 2021 2020 2019 البند 

 1,314,914.000 2,036,716.000 1,443,382.000 المخصصات من الضرائب والرسوم

 1,314,914.000 2,036,716.000 1,443,382.000 )التحويالت الحكومية(

 160,554.000 196,635.000 332,331.000 ضريبة االبنية واالراضي

 63,696.000 77,396.000 146,158.000 المهنرخص 

 137,070.000 134,778.000 116,638.000 رخص األبنية واالنشاءات 

 357,226.000 5,922.000 144,389.000 العوائد 

 37,910.000 52,382.000 94,956.000 الرسوم 

 24,454.000 35,926.000 65,196.000 ايرادات منع المكاره وجمع النفايات

 811,214.000 428,159.000 944,281.000 االيرادات المختلفة

 0.000 2,000.000 32,000.000 المساعدات والهبات

 176,397.000 100,982.000 296,806.000 ايرادات مشاريع انتاج السلع والخدمات

 0.000 32,323.000 1,198.000 ايرادات الفوائد 

 0.000 0.000 0.000 االستثمارات الماليةايرادات 

 1,768,521.000 1,066,503.000 2,173,953.000 االيرادات الذاتية 

 3,083,435.000 3,103,219.000 3,617,335.000 االيرادات الفعلية الكلية

الى   الحكومية  التحويالت  من  الدعم  نسبة 
 %43 %66 %40 اجمالي اإليرادات الكلية 
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 بلدية معانالمصدر:  •
 من خالل دراسة الجدول أعاله والنظر الى اتجاهات ارصدة اإليرادات نالحظ ما يلي:

%  55بما يعادل    2020بتراجع عن عام    2021تذبذب مقدار التحويالت الحكومية حيث بلغ أدني مستوى له عام   .1
اجمالي اإليرادات الذاتية    من قيمة التحويالت. وقد صاحب هذا التذبذب في التحويالت الحكومية تذبذب اخر في 

قيمة في نهاية عام   البلدية، فبعد ان وصلت اعلى  أدني مستوياتها عام    2019المحصلة من قبل  الى  انخفضت 
 . 2019ولكن بقيت اقل من عام   2021ومن ثم ارتفعت في عام   2020

في    2021ولغاية    2019م  عند مقارنة مكونات اإليرادات الذاتية للبلدية يالحظ انخفاض متواصل وملموس منذ عا .2
ضريبة االبنية واألراضي، رخص المهن، الرسوم وايرادات منع المكاره وجمع النفايات مما يضع عالمات كل من  

 تساؤل حول هذا االنخفاض المستمر.
(  32،000بمبلغ )  2019المساعدات والهبات، فبعد ان وصلت اعلى مستوياتها عام  يالحظ انخفاض شديد في بند   .3

%. وهذا  100( بنسبة  0لتصبح قيمتها )  2021% ومن ثم انخفضت عام  90وبنسبة    2020اجعت في عام  دينار تر 
تجاه   االجتماعية  تحمل مسؤولياتهم  في  معان  في  الكبرى  الخاصة  الشركات  مهم عن مدى مساهمة  يطرح سؤال 

 يم الدعم للبلدية. المجتمع المحلي والذي يتطلب من مجلس بلدية معان سرعة التواصل مع هذه الشركات لتقد
اجمالي   .4 في  مستمر  انخفاض  أيضا  عن  يالحظ  حتمية  نتيجة  الحال  بطبيعة  للبلدية وهذا  الكلية  الفعلية  االيرادات 

 ( أعاله، وهذا يثير التساؤل أيضا عن مدى فعالية أنظمة التحصيل في البلدية. 2،1المالحظات )
لي اإليرادات الكلية ومقارنتها مع النسب المستخرجة من  الدعم من التحويالت الحكومية الى اجمابالنظر الى نسبة   .5

  2020والصادر عن وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى خالل عام    2019لتقرير المالي للبلديات لعام  ا
%(  29لكانت )  2019نجدها مرتفعة نسبيا، لو اخذنا على سبيل المثال النسبة المستخرجة من التقرير المذكور عام  

بلغت ) معان  بلدية  بيانات  في  والمصاحب النخفاض 40بينما  الحكومي  الدعم  زيادة  ناتج عن  ارتفاع  %(، وهذا 
 اإليرادات المحلية.

 حيث نالحظ النسب التالية: 2021استخدام التحليل الرأسي لعناصر اإليرادات الرئيسية لعام 
 

 نسبة العنصر من اجمالي اإليرادات 2021 البند 

 %43 1,314,914.000 )التحويالت الحكومية( 

 %57 1,768,521.000 االيرادات الذاتية 

 %100 3,083,435.000 االيرادات الفعلية الكلية 

 
% من اجمالي إيرادات البلدية، بينما شكلت  43ما نسبته    2021شّكل الدعم الحكومي من خالل التحويالت الحكومية عام   ▪

 % 57اإليرادات الذاتية ما نسبته 
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 نسبة العنصر من اجمالي اإليرادات الذاتية  2021 البند 

 %9 160,554.000 ضريبة االبنية واالراضي

 %4 63,696.000 رخص المهن

 %8 137,070.000 رخص األبنية واالنشاءات 

 %20 357,226.000 العوائد 

 %2 37,910.000 الرسوم 

 %1 24,454.000 ايرادات منع المكاره وجمع النفايات

 %46 811,214.000 االيرادات المختلفة

 %10 176,397.000 ايرادات مشاريع انتاج السلع والخدمات

 %100 1,768,521.000 االيرادات الذاتية 

تشمل بيع اموال البلدية غير المنقولة فضالت االراضي، بيع اموال البلدية لوازم،نسخ العطاءات، شّكلت اإليرادات المختلفة )والتي ▪
 الذاتية% من اجمالي اإليرادات 46غرامات، مصروفات مسترده، إيرادات محكمة البلدية، أخرى( ما نسبته 

 
 

1,314,914.000

1,768,521.000

0

2021

(التحويالت الحكومية) االيرادات الذاتية
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 تحليل النفقات االفقي:

 2021 2020 2019 البند 

 2,914,592.000 2,576,989.000 2,320,301.000 الرواتب واالجور والعالوات

 833,548.000 886,845.000 797,400.000 مصاريف اداريه وعموميه  

 3,748,140.000 3,463,834.000 3,117,701.000 النفقات الجارية 

 30,240.000 30,000.000 30,000.000 مصاريف اإليجارات 

 10,405.000 6,205.000 4,038.000 مصاريف الصحة والبيئة

 35,198.000 10,869.000 25,425.000 مصاريف اجتماعيه

 391,895.000 319,584.000 254,930.000 مصاريف الصيانة

 31,645.000 0.000 131,118.000 مصاريف فوائد وعموالت

 48,359.000 6,807.000 10,039.000 نفقات رأسمالية اداريه 

 657,884.000 2,751,338.000 1,107,909.000 نفقات رأسمالية خدميه

 0.000 32,323.000 0.000 نفقات رأسمالية استثماريه 

2021

ضريبة االبنية واالراضي رخص المهن

رخص األبنية واالنشاءات العوائد

الرسوم ايرادات منع المكاره وجمع النفايات

االيرادات المختلفة ايرادات مشاريع انتاج السلع والخدمات
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 0.000 0.000 0.000 االستثمارات المالية

 4,953,766.000 6,620,960.000 4,681,160.000 النفقات الفعلية الكلية 

 

 
 حيث نالحظ النسب التالية: 2021استخدام التحليل الرأسي لعناصر اإليرادات الرئيسية لعام 

 
 نسبة العنصر من اجمالي النفقات الفعلية الكلية  2021عام  البند 

 %59 2,914,592.000 الرواتب واالجور والعالوات

 %17 833,548.000 اداريه وعموميه )أخرى(مصاريف 

 %1 30,240.000 مصاريف اإليجارات 

 %0 10,405.000 مصاريف الصحة والبيئة

 %1 35,198.000 مصاريف اجتماعيه

 %8 391,895.000 مصاريف الصيانة

 %1 31,645.000 مصاريف فوائد وعموالت

 %1 48,359.000 نفقات رأسمالية اداريه 

 %13 657,884.000 رأسمالية خدميهنفقات 

 %100 4,953,766.000 النفقات الفعلية الكلية 

Series1

0

1000000

2000000

3000000

النفقات

Series1 Series2 Series3
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 من خالل دراسة الجداول أعاله والمتعلقة بالنفقات نالحظ ما يلي:

دينار    4,953,766الى ان أصبحت    دينار  4,681,160حيث ارتفعت من    2019زيادة النفقات االجمالية منذ عام   .1
 %.6وبنسبه بلغت  2021بنهاية عام 

عام   .2 منذ  العمومية(  والمصاريف  )الرواتب  تشمل  والتي  الجارية  النفقات  مبلغ   2019زادت  من  ارتفعت  حيث 
 %.17وبنسبة زيادة بلغت  2021دينار بنهاية عام   3,748,140الى ان أصبحت  3,117,701

الية الخدمية عائد الى تكاليف مبنى البلدية الجديد والذي ظهر كنفقات  الزيادة الكبيرة الحاصلة تحت بند النفقات الرأسم .3
 وحسب األساس المحاسبي النقدي المتبع في البلدية. 

% ومقارنتها مع  76مصاريف اإلدارية والعموميةالى اجمالي المصاريف الفعلية والكلية  والبالغة  بالنظر الى نسبة ال .4
والصادرعن وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى   2019لديات لعام  لتقرير المالي للبالنسب المستخرجة من ا

 )نسب قطاع البلديات( نجدها متقاربة.
من خالل دراسة اإليرادات والنفقات نالحظ ان إيرادات البلدية الكلية تتراجع مزامنة مع ارتفاع المصاريف االمر الذي   .5

 على المجلس البلدي التعامل معها بحرص. يؤدي الى حدوث فجوة نقدية سالبة يجب 
 
 
 
 
 
 
 

2021عام 

الرواتب واالجور والعالوات (أخرى)مصاريف اداريه وعموميه  مصاريف اإليجارات

مصاريف الصحة والبيئة مصاريف اجتماعيه مصاريف الصيانة

مصاريف فوائد وعموالت نفقات رأسمالية اداريه نفقات رأسمالية خدميه

النفقات الفعلية الكلية
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 النتائج والتوصيات: 
 اهم النتائج التي خلصت اليها هذه الدراسة يمكن ايجازها بالنقاط التالية:

تعتبرعملية التحليل المالي معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة من اجل الحصول على معلومات تستعمل في تقييم األداء   .1
 لفتراتسابقة ومستقبلية متوقعة. 

التحليل المالي يعتبر أداةيتم من بواسطتها دراسة القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل لتوضيح العالقات بين عناصر هذهالقوائم،   .2
 .والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر في فترات محددة

 بة اتخاذ القرارات، صعوبة المقارنة بين القوائم ينتج عن عدم استخدام التحليل المالي مجموعة مشاكل مثل: صعو  .3
 .المالية

 للتحليل المالي دور مهم في تنفيذ الخطط طويلة، وقصيرة المدى بدقة وثقة عالية.  .4
 التوصيات: 

المالي، لما له من دور كبير في وضوح الوضع المالي للمؤسسات بشكل عام وللبلديات   .1 التحليل  االهتمام بعملية 
 بشكل خاص.

مجلس البلدي لبلدية معان العمل على معالجة الفجوة النقدية السالبة وذلك من خالل تحسين سبل التحصيالت على ال .2
%  76النقدية لمعظم الخدمات المقدمة والعمل على ضبط النفقات وباألخص اإلدارية والعمومية حيث شكلتما نسبته 

 من اجمالي النفقات. 
التحول من األس .3 العمل على  الى أساس االستحقاق وذلك عمال بأحكامعلى بلدية معان  النقدي  المالي  اس  النظام 

 .2016( لعام 142للبلديات رقم )
الوجه   .4 على  البلدية  يخدم  بما  تطبيقه  على  والعمل  التحليل  أهمية  على  الموظفين  اطالع  على  العمل  البلدية  على 

 الصحي. 
 المراجع: 

 التحليل المالي، االردن، عمان، اثراء للنشر والتوزيع.(. االتجاهات الحديثة في  2009الحيالي، وليد ) 
 ( التحليل المالي باسـتخدام الحاسـوب، الطبعـة األولى، األردن، عمان: دار وائل للطباعة والنشر. 2003الدوري، مؤيد وزناد، نور الدين )

 دار المناهج للنشر والتوزيع.األردن:  -(. نظريات اتخاذ القرار: منهج كمي. عمان  2004الفضل، مؤيد عبد المحسن. )
 https://sqarra.wordpress.com(. التحليل المالي )مدونة(. تم االسترجاع من موقع 8اذار   2008القرا، صالح )

المالية على تحسين نوعية المعلومات للشركات الخدمية المدرجة في بورصة فلسطين. (. مدى قدرة النسب  2017أبو عودة، حسن )
 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية. غزة.

 (. إدارة وتحليل مالي، األردن، عمان: دار وائل للطباعة والنشر.2001شديفات، خلدون. )
القرارات التمويلية بالمصارف التجارية "دراسة تحليلية تطبيقية. رسالة ماجستير.  ( أثر تحليل القوائم المالية في اتخاذ2007طه، سلوى )

 جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان. 
 (. مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل المالي، األردن، عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع. 2000عقل، مفلح ) 

http://elearning.univ-فرحات، عبد المنعم. )سنة النشر غير معروفة(. محاضرات في التحليل المالي. تم االسترجاع من الرابط  
biskra.dz/. 
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 ية: الدار الجامعية للنشر. (. التحليل المالي، مصر، اإلسكندر 1986كامل، حسن )
(. دور التحليل المالي في كفاءة الرقابة على األداء المالي واالنحرافات في  2019كبسور، عبد الرحمن؛ خير، نشوي؛ كبر، أسامة ) 

 . 461- 111(،  13المصارف )دراسة حالة ـ بنك النيل للتجارة والتنمية الفرع الرئاسي(. مجلة النيل االبيض للدراسات والبحوث، )
 (، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتماني، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2003مطر، محمد، )

دراسة حالة المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز   -( دور التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية2017معروف، سيف الدين )
 رسالة ماجستير. جامعة العربي بن مهيدي. الجزائر."سونلغاز". 

المالي على أداء المؤسسة 2016وناسة، اوراغ ) التحليل  القنطرة. رسالة ماجستير غير   -(. أثر  دراسة حالة مؤسسة مطاحن الزيبان 
 منشورة. جــامعة محــمد خيضــر. الجزائر.

 الموقع االلكتروني بلدية معان.
 االلكتروني بنك تنمية المدن والقرى.الموقع 

 . 2016( لعام 142وزارة اإلدارة المحلية. النظام المالي للبلديات رقم ) \الموقع االلكتروني 
 

Abstract: 

This study aimed to determine the importance of the role of financial analysis in making financial decisions. In order to 

achieve the objectives of this study we used the descriptive analytical approach through collecting the necessary information 

from the different books specialized in this field, studies and research, whether they were university theses or studies 

published in scientific journals on financial analysis, and we used the descriptive analytical approach parallel with analyzing 

the summary of financial reportsof the municipality of Ma’an. The study concluded that financial analysis is very important 

for making financial decisions, as it is considered the most important pillar for decision-makers, by studying the financial 

situation of the business with identification ofstrengths to strengthen them and weaknesses to avoid them. 
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