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 مفهوم ومقومات التحليل املالي

  :مقدمة

ومً املخعازف علُه أن  ،والحصٌى على ألامىاٌ واطدثمازها خدد املفهىم الحدًث لإلدازة املالُت واحباث، منها الخخعُغ املالي والسكابت

هدف الخخعُغ املالي هى معسفت الاخخُاحاث املالُت للمإطظت مً خُث الىىع واللُمت والخىكُذ، وأن هدف السكابت املالُت هى جلُُم 

ىكذ هفاءة الظُاطاث املالُت ومدي مالةمتها لخدلُم ألاهداف ودكت جىفُرها وهرلً املبادزة ئلى اجخاذ إلاحساءاث الخصحُدُت في ال

بأفضل اطخخدام  ألاوظب مً بين املصادز املخاخت وجىحيههااملىاطب، هما أن الحصٌى على ألامىاٌ واطدثمازها ٌظخلصم اخخُاز 

خُث أن اللُام بأي مً هره  ما ًخدم الهدف النهاتي للمإطظت واملخمثل بخعظُم خلىق امللىُت،اكخصادي داخل املإطظت ب

ىماث ال ًمىً الحصٌى عليها ئال غير مددودة، ًخعلب داةما جىافس همُت مىاطبت مً املعلالىظاةف، مع ما جخضمىه مً خُازاث 

ظبُعت ألاطئلت املعسوخت لإلحابت عنها، ألامس الري باطخعماٌ أدواث جدلُلُت جدىاطب و حساء جدلُل للمعلىماث املخاخت في املإطظت، اب

 اظهس مدي الحاحت ئلى وظُفت الخدلُل املالي.

خعسف على خلُلت وضع هره امليشأة املالي أخد أهم ألاطالُب التي ٌظخخدمها املهخمىن بىضع امليشأة الاكخصادًت للٌعد الخدلُل 

ل  م جدٍى الطُما بعد أن أصبذ إلافصاح عً املعلىماث املالُت هى مً أهم اللضاًا املعاصسة التي حعنى بها املحاطبت وذلً عً ظٍس

 عدة حهاث مظخفُدة.البُاهاث املحاطبُت ئلى معلىماث تهم 

ظاعد في الخعسف على  د مً الضىء على وضع امليشأة َو  ًللى املٍص
ً
 أهثر عملا

ً
 وإلى جدلُال

ً
وهىرا بسشث الحاحت ئلى معلىماث أهثر جفصُال

ظاهم في ئًجاد الظبل الىفُلت بخدظين أدائها في املظخلبل. فظس الىخاةج التي خللها َو  مىاظً اللىة والضعف فيها، ٍو

 وتعريف التحليل املالي: مفهوم 

 تها في أداء وظُفتها،ءئذ ًبين مدي هفا ٌعخبر الخدلُل املالي مً أهم الىطاةل التي ًخم بمىحبها عسض هخاةج ألاعماٌ على إلادازة املشسفت،

ُووووت باظهوووواز أطووووبا  الىجووووواح والفشوووول، ،هووووى أداة للخخعووووُغ الظوووولُمو  لىشووووف موووووىاظً همووووا ٌعخبوووور أداة  ٌعخموووود علووووى جدلُووووول اللووووىاةم املال

هموا ًمىوً مووً زطوم خعوت عمول واكعُوت للمظووخلبل  فوي الظُاطواث امللخلفوت التوي جووإزس علوى الوس ذ،ولضوعف فوي املسهوص املوالي للمإطظوواث ا

ظاعد إلادازة على جلُُم ألاداء .  َو

ًدبوين لىوا أن الخخعوُغ ٌعخبور موً و موً هىوا  هما ًيبغي على الخدلُول املوالي أن ٌظواهم فوي الاطوخخدام الفعواٌ لاموىاٌ املخدصول عليهوا،     

ُوول املووالي، ُووث ًلووىم بخددًوود ألاهووداف و الظُاطوواث و إلاحووساءاث املالُووت للمإطظووت همووا ٌعخموود علووى عوودة خعووىاث  أهووم وطوواةل الخدل بد

 جخمثل فُما ًلي : 

  ،ووادة العاكووت إلاهخاحُووت للمإطظووت وجدظووِىه فووي الف ووورة جددًوود ألاهووداف املالُووت للمشووسوع واملخمثلووت فووي اطووخخدام زأض املوواٌ لٍص

لت و اللصيرة مللابلت الخغيراث املظخلبلُت .  العٍى

  . عها  زطم الظُاطاث املالُت و ذلً مً خالٌ الحصٌى على ألامىاٌ و هُفُت ئدازتها و جىَش

ف الخدلُل املالي و فُما ًلي طىىخفي ببعضها :  ً جخعدد حعاٍز  و باخخالف املفىٍس
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: الخدلُوول املووالي هووى فدووم اللووىاةم املالُووت و البُاهوواث امليشووىزة ملإطظووت معُىووت لف وورة أو  الخدلُوول املووالي هووى دزاطووت مداطووبُت .1

 ف راث ماضُت كصد جلدًم املعلىماث التي جفُد املإطظت .

ووهالخدلُوول املوووالي هوووى دزاطوووت  .2 : ئن الخدلُووول املوووالي هوووى عبوووازة عووً مجمىعوووت موووً الدزاطووواث التووي ججوووسي علوووى البُاهووواث املالُوووت  جيبٍإ

وهوى ٌظواعد  و جسهيو  الاهخموام علوى الحلواةم التوي جيوىن هبيورة وزاء شخموت ألازكوام، ،مودلىالتهابهدف بلىزة املعلىماث و جىضُذ 

 .جباعهااو هرا اللعىط الىاحب  املشىالثفي جلُُم املاض ي هما ٌظاهم في الاطخعالع على املظخلبل و حشلُم 

ت للخخعووووُغ الخدلُوووول املووووالي وطووووُلت لللُووووام بدزاطووووت جخعُعُووووت .3 ئذ مووووً  املووووالي،  : ٌعخبوووور الخدلُوووول املووووالي خعووووىة جمهُدًووووت ضووووسوٍز

 .على الس ذ جإزسث امللخلفت التي الظُاطاسوزي الخعسف على املسهص املالي و الض

بها باطخخدام العسق وألادواث   وخصاةصه:و الخالي ًمىً حعٍسف الخدلُل املالي  أهه عبازة عً دزاطت وجدلُل اللىاةم املالُت بعد جبٍى

وذلً بهدف ئظهاز الازجباظاث بين عىاصسها والخغيراث التي جددر على هره العىاصس وحجم وأزس هره الخغيراث واشخلاق مجمىعت 

لُت وجلُُم ألاداء وهرلً جلدًم  مً املإشساث التي حظاعد على دزاطت وضع امليشأة مً الىاخُت ت والخمٍى الدشغُلُت والاطدثماٍز

ت.  املعلىماث الالشمت للمهخمين مً أحل اجخاذ اللسازاث إلاداٍز

 و ىاء على ذلً ًمىً ئًجاش خصاةم الخدلُل املالي بالىلاط الخالُت:

 للميشأة وجصيُفها ومعالجتها وجدلُلها يهخم الخدلُل املالي بجمع املعلىماث الخفصُلُت مً البُاهاث واللىاةم املالُت .1

ًخمثل الخدلُل املالي في مجمىعت مً ألادواث وألاطالُب التي تهدف ئلى الاطخفادة مً املعلىماث املخجمعت عً وضع امليشأة  .2

 مً أحل اهدشاف مىاظً الضعف واللىة في هره امليشأة.

 كابت في امليشأة الخدلُل املالي أداة البد منها ملمازطت وظُفتي الخخعُغ والس  .3

 حظخخدم معلىماث الخدلُل املالي مً كبل املظخفُدًً في اجخاذ اللسازاث وجلُُم ألاداء. .4

 أهداف الخدلُل املالي:

ل البُاهاث ئلى معلىماث أهثر فاةدة لعملُت الخلُُم املالي  ئن الهدف العام والسةِس ي مً الخدلُل املالي هى جلُُم ألاداء مً خالٌ جدٍى

خم واجخاذ الل اضُت وإلاخصاةُت بلصد جددًد حىاهب الضعف واللىة في الىخداث الاكخصادًت ٍو ساز، وذلً باطخخدام ألاطالُب الٍس

 ذلً مً خالٌ:

 جلُُم طُىلت وز دُت املشسوع .1

 جلُُم املسهص املالي والاةخماوي للمشسوع  .2

ل والاطدثماز والدشغُل .3  جلُُم مدي هفاءة طُاطاث الخمٍى

 الخىافس ي للمشسوعجلُُم املسهص  .4

ت )الفشل املالي( .5  جلُُم كدزة املشسوع على الاطخمساٍز

 اطخيباط بعض املإشساث التي جىفس لإلدازة أدواث الخخعُغ والسكابت لخلُُم ألاداء .6

ً اللُاز الصحُذ واملفاضلت بين بداةل الاطدثماز املخاخت. .7  اطخيباط بعض املإشساث التي جىفس للمظدثمٍس

 

 : وظائف التحليل املالي 
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م مخخري اللساز الجخاذ أخظً اللسازاث التي حعىد على املإطظت بالس ذ،و الظير لخدلُم  مً بين وظاةف الخدلُل املالي ئدازة ظٍس

 هدفها و لائها في بِئت مخغيرة  باطخمساز،و مً بين اللسازاث التي جدددها طُاطاث الخدلُل املالي هي : 

  از .كساز الاطدثماجخاذ 

  ووول .اجخاذ  كساز الخمٍى

  كساز الخخعُغ و السكابت املالُت .اجخاذ 

لها ئلى معلىماث ًمىً اطخخدامها إلعداد املىاشهاث  الخدلُل و الخخعُغ املالي -1 : و ذلً مً خالٌ جدلُل البُاهاث املالُت و جدٍى

ف التي جخم املشسوع في املظخلبل .  املخعللت باإلًساداث و املصاٍز

لت ألاحل،و هرلً الخىحُه  جددًد هُيل أصٌى املشسوع -2 : مً خُث جددًد حجم الاطدثمازاث في ول مً ألاصٌى اللصيرة و العٍى

 باطخخدام ألاصٌى الثابخت املالةمت .

ل ألاحل،هرلً جدد جددًد الهُيل املالي للمشسوع -3 ل كصير و ظٍى ج ألامثل و ألاهثر مالةمت مً جمٍى ًد ظبُعت : ئذ ًجب جددًد املٍص

م الاك راض .  دًىن املشسوع طىاء واهذ ملىُت أو عً ظٍس

  استعماالت التحليل املالي :

مىً اطخعماٌ الخدلُل املالي   ٌظخعمل الخدلُل املالي لخعسف أداء املإطظاث مىضىع الخدلُل واجخاذ اللسازاث ذاث الصلت بها .هرا ٍو

 للدمت أغساض مخعددة أهمها :

 :(CREDIT ANALYSIS)الخدلُل الاةخماوي  .1

ًلىم بهرا الخدلُل امللسض وذلً بهدف الخعسف على ألاخعاز املخىكع أن ًىاحهها في عالكخه مع املل رض )املدًً(، وجلُُمها  

و ىاء كسازه بخصىص هره العالكت اطدىادا الى هدُجت هرا الخلُُم . وجلدم أدواث الخدلُل املالي امللخلفت للمدلل إلاظاز 

فعاٌ الري ًمىىه مً اجخاذ اللساز املىاطب، وذلً ملا لهره ألادواث مً كدزة في حعسف امللاظس املالُت ئذا ما حسي املالةم وال

 الخدلُل املىاطب لللىاةم املالُت للمل رض وجمذ اللساءة املىاطبت للىخاةج املظخخسحت مً الخدلُل .

 :(INVESTMENT ANALYSIS)الخدلُل الاطدثمازي  .2

ئن مً أفضل الخعبُلاث العملُت للخدلُل املالي هي جلً املظخعملت في مجاٌ جلُُم الاطدثماز في أطهم الشسواث، وأطىاد  

ً مً أفساد وشسواث ًىصب اهخمامهم على طالمت اطدثمازاتهم وهفاًت  اللسض، ولهرا ألامس أهمُت بالغت لجمهىز املظدثمٍس

على جلُُم ألاطهم والظىداث وخظب، بل جمخد هره اللدزة لدشمل جلُُم املإطظاث  عىاةدها. وال جلخصس كدزة الخدلُل املالي

ت التي جخدلى بها والاطدثمازاث في مخخلف املجاالث .  هفظها والىفاءة إلاداٍز

 :(MERGER & ACQUISITION ANALYSIS)جدلُل الاهدماج والشساء  .3

ً وخدة اكخصادًت واخدة هدُج ت الهضمام وخدجين اكخصادًخين أو أهثر معا، وشواٌ الشلصُت ًيخج عً الاهدماج والشساء جيٍى

 اللاهىهُت ليل منهما أو ألخدهما.
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وفي خالت زغبت شسهت شساء شسهت أخسي، جخىلى إلادازة املالُت للمش ري عملُت الخلُُم، فخلدز اللُمت الحالُت للشسهت املىىي  

جخىلى إلادازة املالُت للباتع اللُام بىفع عملُت الخدلُل ألحل جلُُم شساؤها، هما جلدز ألاداء املظخلبلي لها. وفي هفع الىكذ 

 العسض امللدم والحىم على مدي مىاطبخه .

 :PERFORMANCE ANALYSIS)جدلُل جلُُم ألاداء  .4

حعخبر أدواث الخدلُل املالي أدواث مثالُت لخدلُم هره الغاًت، ملا لها مً كدزة على جلُُم ز دُت املإطظت، وهفاءتها في ئدازة  

مىحىداتها، وجىاشنها املالي، وطُىلتها، والاججاهاث التي جخخرها في الىمى، وهرلً ملازهت أدائها بشسواث أخسي حعمل في هفع 

سي . ومً الجدًس بالرهس أن هرا الىىع مً الخدلُل تهخم به معظم ألاظساف التي لها عالكت باملإطظت املجاٌ أو في مجاالث أخ

ً وامللسضين .   مثل إلادازة، املظدثمٍس

  :(PLANNING)الخخعُغ  .5

ا ليل مإطظت وذلً بظبب الخعلُداث الشدًدة التي حشهدها أطىاق املىخجاث  حعخبر عملُت الخخعُغ للمظخلبل أمسا ضسوٍز

امللخلفت مً طلع وخدماث . وجخمثل عملُت الخخعُغ بىضع جصىز ألداء الشسهت املخىكع باالط رشاد باألداء الظابم لها، وهىا 

 جلعب أدواث الخدلُل املالي دوزا مهما في هره العملُت بشليها مً خُث جلُُم ألاداء الظابم وجلدًس ألاداء املخىكع .

 :الجهات املستفيدة من التحليل املالي .6

ً زغم اخخالف ألاهداف التي ًخعلعىن ئليها مً جعبُلاجه،  هره الاطخعماالث الىاطعت للخدلُل املالي حعلذ مىه مجاٌ اهخمام الىثيًر

 ومً الجهاث التي حظخعمل الخدلُل املالي اطخعماال واطعا ما ًلي :

 . املظدثمسون 

 .ئدازة املإطظت هفظها 

 ماطسة ألاوزاق املالُت .ط 

 . الداةىىن 

 عاملىن .ال 

 . املصالح الحيىمُت 

 . املإطظاث املخخصصت بالخدلُل 

وحظعى ول فئت مً هره الفئاث ئلى الحصٌى على معلىماث جخخلف عً املعلىماث التي جدخاحها الفئاث ألاخسي، وذلً الخخالف الغاًت 

 مً الحصٌى على املعلىماث لدي ول منها. 

بُت   :  املصالح الحكومية ٌعىد اهخمام الجهاث الحيىمُت بخدلُل أداء املإطظاث ألطبا  زكابُت بالدزحت ألاولى، و ألطبا  ضٍس

                بالدزحت الثاهُت، باإلضافت ئلى ألاهداف الخالُت :

 . الخأهد مً الخلُد باألهظمت و اللىاهين املعمٌى بها 

 ت .جلُُم ألاداء هسكابت البىً املسهصي للبىىن ا  لخجاٍز

 . مساكبت ألاطعاز 

 . غاًاث ئخصاةُت        
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: و جلىم هره املإطظاث بعملُت الخدلُل املالي، اما بمبادزة منها أو بىاء على جيلُف مً ئخدي  املؤسسات املتخصصة بالتحليل .1

 و جلدم خدماتها في مثل هره الحاالث ملابل أحىز معُىت .   املإطظاث املهخمت بأمس املإطظت،

الاكخصادًت هفظها العلب ئلى مإطظاث مخخصصت اللُام بخدلُل أوضاعها املالُت و وشس هخاةجها و جصيُفها   جخىلى الىخدةوكد 

الاةخماوي في الظىق. وجإزس هدُجت هرا الخدلُل امليشىز على كدزة الىخدة الاكخصادًت في الاك راض و طعس هرا الاك راض؛ ئذ أن 

 ض بظعس فاةدة أكل مً جلً املإطظاث التي جدخل مياهت أكل هدُجت للخدلُل املعد عنها .الشسهت ذاث الخصيُف الجُد طخل ر 

يي شسهت  التي   DUN & BRADSTREETوشسهت  STANDARD & POOR’S   ومً املإطظاث العاملت في هرا املجاٌ في الظىق ألامٍس

. و ألاخيرة جابعت لجمعُت  ROBERT MORRIS ASSOCIATESوظبت مالُت لعدد هبير مً الصىاعاث، و هرلً  14جلىم باخدظا  

يا و جىسض حهدها للدمت اللعاع املصسفي .  البىىن في أمٍس

 هىان مظهسان زةِظُان لهره الىظُفت هما :   ( : CORPORATE FINANCEدور املحلل املالي )

اضُت و املالُت املعسوفت و ذلً لللُام بما ( : و ًلىم املظهس الفني على اطخعماٌ املبادب  TECHNICAL ASPECTاملظهس الفني ) - أ الٍس

  ًلي :

 . اخدظا  اليظب املالُت 

 . ئعادة صُاغت املعلىماث بشيل أكس  للفهم 

 . ملازهت املعلىماث املظخخسحت بما هى مخىكع و باملعلىماث املخاخت عً املإطظاث ألاخسي 

املظهس ئلى اللُام بعملُت فهم و جفظير لىخاةج العملُت الفىُت في ( : و يهدف هرا  INTERPRITIVE ASPECTاملظهس الخفظيري )    -  

 الخدلُل املالي بعد الاطخعاهت باملعلىماث الخالُت :

  : املىافظت . -ظبُعت وشاظها   -ئدازتها    -ملىُتها  -شيلها اللاهىوي    خلفُت املإطظت و حشمل ما ًلي 

 : املحُغ الري حعمل فُه املإطظت ممثال بما ًلي 

 خصاةم الصىاعت التي جيخمي ئليها . -

 مسهص املإطظت في الصىاعت .  -

 الظىق الري حعمل فُه .  -

 ألاهظمت الحيىمُت التي في ظلها   -

 اللدزة على الخىُف .  -

 مصادز البُاهاث الالشمت للخدلُل املالي:

مً بُاهاث ئضافُت حظاعد في عملُت الخدلُل وكد ال ًىخفي املحلل املالي بدزاطت كاةمت املسهص املالي والحظاباث اللخامُت بل البد له 

 جيىن مصادز داخلُت أو خازحُت:

 املصادز الداخلُت للبُاهاث: . أ
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كاةمت  -( باإلفصاح عً اللىاةم املالُت الخالُت: كاةمت املسهص املالي1للد ألصمذ معاًير املحاطبت الدولُت املعُاز زكم )

 الخغيراث في خلىق امللىُت.كاةمت  -كاةمت الخدفلاث الىلدًت -الدخل

 املصادز اللازحُت للبُاهاث: مً هره املصادز: .  

 بُاهاث عً خالت امليشأة وطمعتها في ألاطىاق املالُت 

 البُاهاث الصادزة عً أطىاق املاٌ ومياجب الظماطسة 

 الصحف واملجالث واليشساث الاكخصادًت الصادزة عً الهُئاث واملإطظاث الحيىمُت 
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