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 : الملخص

مثل   وتقييم  إلحاًحا. إلثبات  أكثر  اإلدارية  القرارات  وتحليل عواقب  التنبؤ  إلى  الحاجة  للتحليل  تصبح  أداة  استخدام  يتم  القرارات،  هذه 
تطور  مع  كبيرة.  لتغييرات  للشركة  المالية  البيانات  محتوى وهيكل  األخيرة، خضع  السنوات  في  للشركات.  المالية  للبيانات  المستقبلي 

م مناقشة قضايا إصالح البيانات العالقات االقتصادية، تتغير أيًضا مبادئ التنظيم ومنهجية المحاسبة وإعداد التقارير بشكل ديناميكي. تت
إعداد   الدراسة هو تحسين مفهوم  الغرض من  األخرى.  المهنية  والمنتديات  للمحاسبين  الدولية  المؤتمرات  في  باستمرار  للشركة  المالية 

 البيانات المالية للشركة كقاعدة معلومات التخاذ القرارات في اقتصاد متحول.

  :المقدمة

قواعد عامة ُتعرف باسم معايير محاسبية أو مبادئ محاسبية، ولكي نستفيد من المحاسبة المالية، علينا أن نجعل المحاسبة المالية لها  
المحاسبة هي مفاهيم  المؤسسات األخرى، وأهم ما تعتمد عليه مبادئ  المقارنة مع تقارير  الفهم، وتقبل  الشركة موثوقة وسهلة  تقارير 

 المطابقة، مبدأ اإلفصاح الكامل، واألهمية الموثوقية. ومبادئ أساسية كـمبدأ التكلفة، مبدأ

  وتأتي أهمية قيود البيانات المالية جزئًيا من أساسيات المحاسبة التي تحدثنا عنها، ومن أحد المبادئ األساسية هو أن األصول ال بد أن 
التقدير، وهذا ما يدعونا اآلن لنتحدث عن الفرق بين   تعكس التكلفة بداًل من القيمة السوقية الحالية، لتفادي إظهار أرباح غير حقيقية من

 .القوائم المالية والتقارير المالية

 ؟ ما هي القوائم المالية

هي مستندات تصدرها المؤسسة أو الشركة لُتظهر موقفها للمستثمرين، وتتضمن معلومات تخص »ديونها ومبيعاتها وضرائبها والبنود 
الميزانية العمومية وبيانات دخل الشركة وبيانات التدفق النقدي، وكل هذه البيانات تعتبر أمثلة على القوائم المالية، ألن المالية« وتوضح  

 .المحللون األساسيون يعتمدون على هذه المستندات لتقييم المؤسسات التي تقوم باستثمارات جيدة

التقارير المالية الخارجية، التي توزعها الشركة ألشخاص خارجها، وُتعتبر والخالصة، أنه يمكن أن يشير مصطلح »البيان المالي« إلى  
 .تقارير مالية داخلية مفّصلة أكثر وتبقى داخل الشركة لتستخدمها إدارة الشركة

خطيط إلنشاء ولنعلم جيًدا، فإن الخطوة األولى في تطوير أي نظام إداري مالي، تكمن في إنشاء البيانات المالية لإلدارة، والبد من الت
 تلك البيانات المالية بأساس شهري، لتضمن البيانات المالية اآلتي »بيان الدخل وميزانية عمومية وبيان التدفق النقدي.

فإن البيانات المالية ُتعد سجالت رسمية ألنشطة الماليات والمركز التجاري للمؤسسة أو الفرد أو الكيان اآلخر، وهذا ما يدعونا بشكل 
رفة الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية وبالنسبة للمؤسسات الضخمة، قد تكون هذه البيانات المالية معقدة وتتضمن أساسي لمع

مجموعة واسعة من البيانات المالية ومناقشات اإلدارة وتحليالتها، حيث تصف المالحظات عناصر الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان  
 .ل مفصل أكثر، وُتعد هذه المالحظات على البيانات المالية جزًءا ال يتجزأ منهاالتدفق النقدي بشك
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 أبرز مكونات القوائم المالية للشركات والمؤسسات

وفي  كما عرفنا سابًقا أن القوائم المالية ُتعد بيانات أو سجاّلت مكتوبة هدفها نقل أنشطة األعمال واألداء المالي للشركات أو المؤسسات،  
ِقبل الوكاالت الحكومية أو المحاسبين أو الشركات، لضمان عنصر الدقة وألغراض خاصة  األغل المالية من  البيانات  ب تتم مراجعة 

 .بالضرائب أو التمويل أو االستثمار

 تشتمل على اآلتي:لذا يجب االهتمام بكيفية التفريق بين القوائم المالية والتقارير المالية، ونبدأ مع ما تشتمله القوائم المالية، حيث 

قائمة الدخل: هي من أكثر القوائم المالية أهمية، لكونها توضح األداء المالي للمؤسسة خالل وقت إعداد التقرير بالكامل، »وتبدأ  •
بالمبيعات، ثم طرح جميع النفقات المتكبدة خالل هذا الوقت، لنصل بعد ذلك إلى صافي الربح أو الخسارة« ويمكن أن نضيف  

 .هم إذا تم إصدار هذه البيانات من قبل شركٍة عامةربحية الس
قائمة المركز المالي: ويطلق عليها الميزانية العمومية، وتحتوي هذه القائمة على المركز المالي الذي يتضمن: األصول، االلتزامات،  •

واحتساب إجمالي رأس المال   حقوق الملكية. وينبغي أن يتم توضيح هذه العناصر الثالثة بشكل مفصل لمعرفة محتويات كل عنصر
 .العامل

ع الميزانية العمومية: لها أهمية بالغة كقائمة أساسية من القوائم المالية، ألنها ُتدرج في معظم إصدارات البيانات المالية، وُتظهر وض •
في   المعلومات  وُتجّمع  محددة،  زمنية  نقطة  تغطي  بحيث  القائمة،  تاريخ  من  اعتباًرا  المالي  لألصول  الشركة  العامة  التصنيفات 

والخصوم وحقوق الملكية، ونعرض البنود المدرجة ضمن تصنيف األصول والخصوم حسب ترتيب السيولة، حتى يتم إدراج العناصر  
 .األكثر سيولة أواًل 

ل الفترة الخاصة  التدفقات النقدية: وهذا التقرير يوّضح التدفقات النقدية التي تدخل وتخرج، والتي مّرت بها إحدى المؤسسات خال •
 :بوقت إصدار التقرير، وُتقّسم التدفقات النقدية إلى ثالثة أنواع

ف أنشطة تشغيلية، أنشطة استثمار، أنشطة تمويل وأحياًنا ما يكون تجميع هذه الوثيقة أمًرا به صعوبة، لذا يتم إصدارها بشكل أكبر لألطرا
 الخارجية فقط ضمن بيانات القوائم المالية. 

ق المساهمين: وهي القائمة التي توضح حقوق المساهمين من العناصر األساسية التي تتكون منها المعادلة المحاسبية.  قائمة حقو  •
حقوق  بيانات  أمثلة  ومن  العمومية.  الميزانية  في  وذلك  مفصل،  بشكل  المساهمين  بحقوق  الخاصة  العناصر  عرض  فيها  ويتم 

 .المساهمين أسهم الخزينة واألرباح المحتجزة

 ى ماذا تهدف القوائم المالية ؟إل

تهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات متكاملة حول نتائج العمليات والمركز المالي والتدفقات النقدية للمنظمات، حتى يتمكن ُقراء 
راض باختالف البيانات البيانات من استخدام هذه المعلومات واتخاذ القرارات المالية المتعلقة بتخصيص الموارد وغيرها، وتختلف األغ

 .المالية

ة،  فمثاًل “بيان الدخل” في القوائم المالية، يوّضح قدرة الشركة على تحقيق الربح، ويكشف عن حجم المبيعات وطبيعة أنواع النفقات المختلف 
 .وهذا يتيح فرصة الستخدامه في تحليل االتجاهات في نتائج عمليات المؤسسة
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القوائم المالية، توضح الحالة الحالية للنشاط التجاري اعتباًرا من التاريخ الذي تم إدراج الميزانية فيه، ويمّكن قّراءة والميزانية العمومية في 
 .البيانات من تقدير السيولة والتمويل ووضع الديون للمؤسسة

فائدة كبيرة ألنها تتطابق دائًما مع اإليرادات والتدفقات النقدية في القوائم المالية، ُتظهر طبيعة اإليصاالت والمصروفات النقدية، ولها  
 :والمصروفات الموّضحة في بيان الدخل، ويمكننا توظيف البيانات المالية ألهداف إضافية مختلفة كاآلتي

تقييد مبلغ   اتخاذ قرارات االئتمان: فبيانات القوائم المالية يستخدمها المقرضون لتحديد ما إذا كان يجب تمديد االئتمان إلى عمل ما، أو
 .االئتمان الذي تم تقديمه بالفعل

م القدرة على اتخاذ قرارات االستثمار: فبيانات القوائم المالية يستخدمها المستثمرون لتحديد قرار االستثمار من عدمه، ومعرفة سعر السه
 .الذي يريدون االستثمار به، ويستخدمنها أيًضا لتطوير سعر عرض شراء المؤسسة

الحكومية اتخاذ قرارات   المعلومات، حيث يمكن أن تفرض الكيانات  الشركات من استخالص  المالية تمّكن  القوائم  فبيانات  الضرائب: 
 .ضريبة على األعمال التجارية بناًءا على أصولها أو دخلها

التي تحدث في مركزها المالي،  والخالصة، يمكننا القول أن القوائم المالية توّفر معلومات وافية حول وضع المؤسسات المالي والتغييرات 
البيانات مفهومة وذات صلة، وموثوقة   وهذه المعلومات توّجه مجموعة واسعة من المستخدمين في القرارات االقتصادية، وكلما كانت 

 .وقابلة للمقارنة

التحليل المالي على القوائم   ويحتاجها أيًضا أصحاب المؤسسات والمدراء، التخاذ قرارات هامة في مجال األعمال، وبعد ذلك يتم إجراء
 .المالية، لتزّود اإلدارة بفهم أوضح لألرقام، الستخدمها كجزء من التقرير السنوي لإلدارة إلى المساهمين

 كيفية إعداد القوائم المالية 

 :كيفية إعداد القوائم المالية لها عدة خطوات هامة، وتسير هذه العملية بالخطوات التالية

 زانية العمومية: إنشاء الميأواًل 

الميزانية العمومية تقدم نظرة عامة على ما تملكه المؤسسة حالًيا من األصول، وما هو مقدار الديون المستحقة، أي الخصوم واألرباح 
التي حققتها والتي ستدفعها للمساهمين أي حقوق الملكية، بحيث يمكن وضع األصول على الجانب األيسر من الصفحة أو في أعالها، 

 :ديم المطلوبات وملكية المساهمين في الشركة على الجانب األيمن من الصفحة أو أسفلها، ويتم إعدادها كالتاليوتق

إنشاءها باستخدام برنامج محاسبة، أو إنشاء جدول بيانات أو قائمة مكتوبة مع عمودين، ويمكن استخدامها إلجمالي األصول والخصوم  
 .حسب الفئة

 .»»أصول جارية، وأصول ثابتةُتحدد األصول وتنقسم إلى 

 .ُتحدد االلتزامات “ما تدين به الشركة أو دفعته لمؤسسات أو أفراد آخرين” وُتقّسم إلى التزامات حالية والتزامات طويلة األجل
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بأموالها   عملياتها  مّولت  قد  الشركة  أن  إلى  الملكية  لحقوق  اإليجابية  القيمة  تشير  بحيث  األصول،  من  االلتزامات  بأموال  ُتطرح  أو 
 .المستثمرين، وذلك بدياًل عن االعتماد بشدة على الدين

 : إعداد بيان الدخل ثانًيا

يهدف بيان الدخل في القوائم المالية إلى إظهار قدر المبالغ التي كسبتها المؤسسة، والمبالغ التي فقدتها خالل عام، بحيث يعرض السطر 
اإليرادات، والخطوط التالية تتبع »خصومات إجمالية، عائدات منتجات، تكلفة بيع المنتجات، العلوي من البيان إجمالي المبيعات أو  

 :مصروفات تشغيل، انخفاض قيمة المواد المستخدمة إلنتاج منتجات مثل األدوات واآلالت« ويكون إعداد بيان الدخل كاآلتي

 .الميزانية العمومية للشركة هو صافي مبيعاها لفترة محددةنبدأ مع صافي المبيعات، ويكون الرقم األول المدرج في 

 .نحسب الربح اإلجمالي، ويتمثل في ربح الشركة، وذلك بعدما ننظر في تكلفة البضائع المباعة أو الخدمات المقدمة

 .»مصاريف إدارية –مصاريف عامة  –ُنصّنف المصاريف إلى ثالث أنواع رئيسية: »مصاريف بيع 

 .قات التشغيل من إجمالي األرباح لنصل إلى دخل التشغيلنطرح إجمالي نف

 : إعداد بيان التدفقات النقدية ثالًثا

  كما عرفنا سابًقا أن التدفق النقدي في القوائم المالي هو رقم أساسي للشركة لكونه يحدد النقد الفعلي الموجود، ويختلف عن الدخل، ألن 
على الرصيد الفعلي، ولكي نتمكن من إنشاء بيان التدفقات النقدية، يجب أن نجد    الدخل يتضمن مصاريف غير نقدية وأصول ال تؤثر

 :بيان الدخل المكتمل والميزانية العمومية المكتملة من هذه الفترة والفترة السابقة، ونبدأ بإعداد بيان التدفق كاآلتي

 .ي الموجودنبدأ مع صافي الدخل، ألن التدفق النقدي رقم أساسي لكونه يحدد النقد الفعل .1
التجارية، تدفقات نقدية ألنشطة  .2 التشغيلية، تدفقات نقدية لألنشطة  إلى ثالثة أجزاء »تدفقات نقدية لألنشطة  التدفقات  ُنقّسم بيان 

 التمويل.
 .نحسب التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل .3
 .ُندرج األرباح والخسائر من مبيعات األصول الثابتة في هذه الجزئية .4
 .قات النقدية من أنشطة االستثمارُنحدد التدف .5
 .ُنسدد مدفوعات القرض للسنة من إجمالي النقد .6

 ما هي التقارير المالية ؟

المالية على  التقارير  الشركة، وتشتمل  إلى أشخاص خارج  ُتقدم  بالشركة والتي  المتعلقة  المالية  المعلومات  المالية هي جميع  التقارير 
دخل، بيان الدخل الشامل، الميزانية العمومية، بيان التدفقات النقدية، بيان حقوق المساهمين، وأيًضا  »بيانات مالية خارجية مثل: بيان ال

مالحظات على البيانات المالية، نشرات الصحفية ومكالمات الجماعية متعلقة باألرباح الفصلية والمعلومات ذات الصلة، وأيًضا تقارير 
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أيًضا معلومات مالية منشورة على موقع الشركة، وتقارير مالية للجهات الحكومية بما في  ُربع سنوية وسنوية لحملة األسهم، وتتضمن  
 .ذلك تقارير فصلية وسنوية مقدمة إلى هيئة األوراق المالية والبورصة

 ؟ما هي أنواع التقارير المالية

بد على أصحاب األعمال والمالكين مراجعة هذه تمنح التقارير المالية رؤية قيمة جًدا ألصحاب األعمال حول نمو أعمالهم وتطويرها، وال
 التقارير بصفة مستمرة بمساعدة المحاسبين، ألنهم يمكنهم تقديم المشورة بخصوص تحسين البيانات المالية، ويمكننا تقسيم أنواع التقارير 

 المالية إلى اآلتي 

، والتكاليف المتكبدة لتوليد تلك اإليرادات واألرباح أو الخسائر، أرباح وخسائر: بيان الدخل ُيظهر لنا اإليرادات المتحققة خالل فترة معينة
 .حيث تؤثر هذه األرقام بشكل مباشر على الجهود التسويقية والتسعير وإدارة النفقات

ين، أو ميزانية عمومية: وُتظهر صورة مالية للنشاط التجاري اعتباًرا من تاريخ محدد، لخفض األصول، والخصوم والفرق بين هذين األمر 
 .”حقوق ملكية الشركة، وتتضمن بعض البنود الرئيسية في الميزانية العمومية اآلتي: “نقد، حسابات قبض، مخزون، حسابات دائنة

بيان التدفقات النقدية: وهذا البيان يجمع بين المعلومات من كل من بيان الدخل والميزانية العمومية، لًيعطي صورة حول كيفية انتقال 
 .العمل وخارجهالنقد إلى  

هامش الربح على مدار الوقت: تتبع هامش الربح الصافي على عدة أرباع وسنوات يساعد المالكين في إدارة األسعار والمصروفات 
 وجهود المبيعات. 

 كيفية إعداد التقارير المالية 

أرباح الشركة وخسائرها وقيمة أصولها وأسمهما، وتتكون  التقرير المالي ُيعتبر سجاًل رسمًيا للمعامالت المالية للمؤسسة، وفيه يتم بيان  
التقارير المالية من عدة موضوعات فرعية “تصف وتحدد” الصحة المالية للشركة أو ضعفها، وهناك خطوات إلعداد التقارير المالية  

 :كاآلتي

 .العمل على توازن الموجودات المالية للشركة •
 .نظيم المعلوماتنستخدم التقرير المالي المفضل للشركة لت •
 .نحسب حقوق المساهمين أو الربحية، والذي نبين فيه التغيرات في حقوق الملكية •
 نقوم بإنهاء التقرير بحساب مبلغ النقد الذي قد جلبته المؤسسة أو أنفقته.  •

 الفرق بين القوائم المالية والتقارير المالية للمؤسسات 

المحاسبة خاص بالمعامالت المالية للمؤسسة، حيث يتم تسجيل المعامالت وتلخيصها وتقديمها  ُتعد المحاسبة المالية فرع متخصص في  
 .في تقرير مالي أو بيان مالي مثل بيان الدخل أو الميزانية العمومية
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م من كون  وتصدر الشركات قوائم مالية وفق جدوٍل روتيني، وُتعتبر البيانات خارجية ألنها ُتعطى ألشخاص خارج الشركة، على الرغ
المستلمين الرئيسيين مساهمين، ولكن إذا تم تداول أسهم الشركة علًنا، فإن التقارير المالية الخاصة بها تتجه نحو التعميم على نطاق 

 .أوسع

الية  وبالنظر إلى أن البيانات المالية الخارجية ُتستخدم من قبل مجموعة متنوعة من األشخاص بأشكال متنوعة، حيث تنشئ المحاسبة الم
 .القوائم المالية العامة من بيان الدخل والذي ُيشار إليه أحياًنا باسم نتائج العمليات أو بيان األرباح أو بيان الربح والخسارة

ن يتضمويظهر الفرق جلًيا بين القوائم المالية والتقارير المالية من خالل أن التقارير المالية ُتعد مفهوم أوسع من القوائم المالية، بحيث  
المالية  الوكيل، ومعلومات  المالية والبورصة، وبيان  لهيئة األوراق  السنوي  للمساهمين، وتقريرها  السنوي  الشركة  المالي؛ تقرير    التقرير 

 األخرى.

 التحليل المالي للقوائم المالية 

ئم المالية المختلفة، لذلك ينبغي أن يتم للتعرف على القوائم المالية ال يمكن االعتماد بشكل ظاهري على األرقام الواردة من أنواع القوا
إجراء أكثر من تحليل مالي متخصص بشكل يهدف إلى توضيح وبيان أسباب المشكالت المالية، وكذلك معرفة تأثيراتها على مختلف  

 .عناصر الشركة أو المؤسسة، باإلضافة إلى دراسة النشاط التشغيلي واألرباح الناتجة عن هذا النشاط

ء مقارنات لتتبع البيان المالي المحدد على مدار عدة سنوات؛ وذلك لمالحظة االرتفاع أو االنخفاض في قيمة البيان المالي.  كما يتم إجرا
وتتم هذه المقارنة بشكل أفقي وكذلك بشكل عمودي، كما يمكن االعتماد على النسب المالية لعرض العالقة بين مجموعة من البيانات 

 مئويةالمالية بطريقة النسبة ال

 الخطوات األساسية في التحليل المالي للقوائم المالية 

 يوجد عدد من الخطوات التي تساهم بشكل أساسي في نجاح التطبيق الخاص بتحليل القوائم المالية وهذه الخطوات هي:

لية، حيث أنها تشكل  معرفة الخصائص االقتصادّية، حيث تعد معرفة الخصائص االقتصادية الخطوة األولى في تحليل القوائم الما •
 .سلسلة من النشاطات والتي ترتبط بالصناعة أو اإلنتاج، وكذلك توزيع المنتجات باإلضافة إلى الخدمات الخاصة في كل منشأة

الخاصة  • الطبيعة  على  بالتعرف  تهتم  المالية، والتي  القوائم  تحليل  في خطوات  الثانية  الخطوة  المنشأة، وهي  استراتيجيات  تحديد 
والمنتجات التي تقدمها المنشأة، كما أنها تقوم بدراسة الهوامش الخاصة بأرباح المؤسسة، وكذلك دراسة طبيعة العالمة   بالخدمات

 .التجارية لها، كما أنها تعمل على السيطرة على التنوع الجغرافي والصناعي وكذلك التكاليف
بمراجعة كل البيانات المالية التي تخص المؤسسة، وذلك ضمن معايير    تقييم البيانات المالّية للمنشأة، هي الخطوة الثالثة والتي تهتم •

المحاسبة التي ترتبط بهذا المجال، كما يجب اإلهتمام بالتأكد من تنفيذ التقييم وكذلك التصنيف واالعتراف بالصفة األساسية للتقييم  
 .ميةالصحيح، ويتم ذلك أثناء دراسة الحسابات المالية التي تخص الميزانية العمو 

كما يجب أن يتم تقييم األرباح التي تمثل األداء االقتصادي وذلك عند دراسة قائمة الدخل، كما أن تقييم قائمة التدفقات النقدية تعمل  •
على توفير المعلومات الخاصة بالسيولة المالية في المؤسسة، وذلك من خالل متابعة اإلستثمارات واألنشطة والتي تدخل ضمن  

 .الفترة المالية
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تحليل الربحّية والمخاطر، وهذه الخطوة تساعد القائمين بالتحليل المالي على تقييم المؤسسة وكذلك البيانات المالية، كما يجب تحديد   •
 .األرباح الخاصة بعمليات المؤسسة وذلك بالنسبة للمؤسسة، وذلك في حالة تحليل الربحية

خطوة األخيرة لتحليل القوائم المالية، حيث تشمل عدد من الفرضيات التي يجب  إعداد البيانات المالية المتوقعة، هذه الخطوة هي ال •
 .على القائمين بالتحليل المالي القيام بإعدادها، ثم يتم قياس الطبيعة الخاصة بتأثير هذه الفرضيات على التدفقات النقدية والتمويل

 أنواع تحليل القوائم المالية 

 ية، وهي:أنواع لتحليل القوائم المال 3يوجد 

المالي  .1 المالي الخاص بالمؤسسة وذلك خالل عامين أو أكثر، حيث يقوم المحلل  التحليل األفقي، وهو عبارة عن مقارنة األداء 
للتغيرات الخاصة بعدد من   المئوية  المالية واإليرادات الخاصة بالمبيعات، وهذا يساعد على حساب النسب  المبالغ  بالمقارنة بين 

 .لكافة األرصدة المالية، مثل رصيد النقدية والمخزون السنوات وذلك  
التحليل العمودّي، وهو التحليل الذي يهتم بحساب كل بند داخل بنود القوائم المالية، وذلك من خالل اعتباره نسبة مئوية تدخل ضمن   .2

 .ندرج بشكل عمودي في القوائم المالية المجموع اإلجمالي، كما يتم استخدام التحليل العمودي، وذلك ألن األرقام السنوية للمؤسسة ت

المبيعات، بينما مجموعة الخاص بالميزانية العمومية هو كمية  الكلي لقائمة الدخل هو صافي اإليرادات من عملية  كما أن المجموع 
 .األصول في المؤسسة

القدرة على المقارنة بين بنود القائمة المالية الواحدة  التحليل النسبي، يعتبر التحليل النسبي بمثابة التحليل الذي يعمل على توفير   .3
 .وذلك بالنسبة للمحلل المالي، باإلضافة إلى قدرته على فحص العالقات بين كل البنود التي توجد داخل قائمتين متتاليتين

خالل عدد من األعوام، كما أن    كما أن قيام المحلل المالي بتنفيذ نسب البيانات المالية كل سنة، يمكنه من دراسة توجهات المؤسسة
استخدام التحليل النسبي يسهل القيام بتطبيق عملية المقارنة بين المؤسسات المختلفة، كما أنها تستخدم عدد من المصطلحات وكذلك  

 المفاهيم في التحليل النسبي، والتي تشمل نسب المالئمة المالية وكذلك نسب السيولة نسب الربحية.

  ئم المالية بواسطة النسبخطوات تحليل القوا

 . يوجد عدد الخطوات التي تختص بتحليل القوائم المالية وذلك من خالل استخدام النسب •
حساب النسب التي تختص بالحجم المشترك، ويتم حساب هذه الخطوة وذلك من خالل استخدام الميزانية العمومية التي تختص   •

 .بالشركة
 .لتي تعتمد على البيانات المالية التي تختص بقائمة الدخلحساب النسب الخاصة بالحجم المشترك وا •
 .استخدام بيانات الميزانية العمومية وذلك من أجل حساب النسب المالية السريعة باإلضافة إلى حساب النسب المالية الحالية •
 سسة. إلى رأس المال الخاص بالمؤ   القيام بتطبيق حساب نسبة الديون وكذلك إجمالي المبيعات بالنسبة •
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  أهداف تحليل القوائم المالية

التعرف على الحالة المالية   يعد تحليل القوائم المالية من األمور التي تحقق عدد من األهداف داخل أي مؤسسة، ومن هذه األهداف •
 .التي تخص المؤسسات

 .القيام بتوفير تصور شامل عن الطبيعة الخاصة باألداء التشغيلي والمالي الخاص بالمؤسسة •
لقيام بالتقييم الخاص بإمكانية دفع االلتزامات، سواء كانت هذه اإللتزامات طويلة األجل أو قصيرة المدى، وكذلك سداد الديون التي  ا •

 .تترتب على المؤسسة
 .القيام بالمساهمة في إعداد الخطط المستقبلية والتي تهتم بتفعيل دور الرقابة الداخلية للمؤسسة •
الخاص بالمؤسسات، وكذلك البحث عن عدد من الحلول التي تساهم في عالج هذه النقاط من خالل   القيام بتحديد نقاط الضعف •

 تقديم العالج المناسب. 

 ما هي خصائص القوائم المالية؟ 

 :تتميز القوائم المالية ببعض الخصائص من أهمها

 .ية بناًء على مضمونها الواقعي: حيث توفر القوائم المالية البيانات والمعلومات الخاصة بالعمليات المالالوضوح •
 .: وذلك لكي تسهم القوائم المالية في مد المحاسبة اإلدارية ببيانات مالية سليمة تساعد متخذي القرار في الشركة أو المؤسسةالمالءمة •
 .المركز المالي: حيث توفر القوائم المالية إمكانية المقارنة بينها بهدف تحديد طبيعة تجاه القدرة على المقارنة •
 .: حيث تحتوي القوائم المالية على كافة العناصر المهمة والمؤثرة في عملية اتخاذ القراراألهمية النسبية •
: وتعني صدق البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية والبعيدة عن التأثر باألفكار الشخصية أو أفكار المسئولين  الموثوقية •

 .م، باإلضافة إلى ذلك تشمل الموثوقية تطبيق كٍل من تكامل المعلومات المقدمة من خالل القوائم الماليةعن إعداد هذه القوائ

 ما هي أهداف القوائم المالية؟

المالية التي ُتبنى عليها القرارات المصيرية وغير  • المالية األهداف المطلوبة لكي تضمن توصيل الحقيقة  القوائم  ينبغي أن تحقق 
 ؤسسة، ومن أهم هذه األهداف التي ينبغي أن تحققها القوائم المالية. المصيرية للم

 .االهتمام بكافة الفئات المرتبطة مع القوائم المالية وبالخصوص المستثمرين والدائنين الحاليين والمتوقعين •
 .متابعة المعلومات التي تساعد على تقدير حجم المخاطر المؤثرة على تدفقات النقدية للشركة •
 .م مقاييس التغير في األزمات والمواد المرتبطة بقياس الدخل الخاصة بالشركةاستخدا •
 .تقديم معلومات موثوقة عن العناصر االقتصادية للشركة؛ وذلك لقياس أماكن الضعف والقوة •
ض معرفة العوائد تقديم معلومات حول التغيرات الظاهرة في إجمالي الموارد الناتجة عن األنشطة التي تستهدف تحقيق األرباح؛ بغر  •

 .المتوقعة من عملية االستثمار
 .اإلفصاح عن جميع البيانات والمعلومات المناسبة الحتياجات األفراد المستخدمين للقوائم •
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Abstract: 

The need to predict and analyze the consequences of administrative decisions becomes more urgent. To prove and evaluate 

such decisions, a tool for the future analysis of the financial data of companies is used. In recent years, the content and 

structure of the company's financial data has been subjected to major changes. With the development of economic relations, 

the principles of organization, the methodology of accounting and the preparation of reports are also changed. The issues of 

reforming the financial statements of the company are constantly discussed at the international conferences of accountants 

and other professional forums. The purpose of the study is to improve the concept of preparing the company's financial 

statements as a rule of information to make decisions in a transformed economy 
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