
وأشمل من مجرد تحليل القوائم المالية.

يهتم التحليل باس���تخدام النسب المالية بقياس 
العالق���ات بين بع���ض القيم ف���ي القوائ���م المالية 
سواء كانت تلك القيم في نفس القائمة المالية- 
الميزاني���ة مث���اًل- أو قي���م مش���تقة م���ن أكث���ر من 
قائمة مالية- الميزانية وقائمة الدخل مثاًل. وهناك 
مج���االت عديدة يس���تخدم فيه���ا أس���لوب تحليل 
القوائم المالية من خالل النس���ب المالية كتحليل 
السيولة، تحليل الربحية، تحليل النشاط وتحليل 

الهيكل التمويلي.
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ُتع���د القوائم المالية بغرض تقديم المعلومات المالية الالزمة لمس���تخدمي تلك القوائم، ومن بينهم 
إدارة الش���ركة والمس���اهمين وحمل���ة الس���ندات والمحللي���ن الماليي���ن والموردين والبن���وك والهيئات 

الرقابية، فضاًل عن الجهات الحكومية األخرى والمستثمرين المرتقبين.

   ويختلف استخدام القوائم المالية باختالف احتياجات مستخدمي تلك القوائم، فبالنسبة للمستثمرين 
المرتقبي���ن يك���ون اله���دف هو تقييم المخاط���ر والعوائد المرتبط���ة والمتوقعة عند اتخاذ قرار بش���أن 
االس���تثمار في ش���ركة ما، بينما تس���تخدم البنوك القوائم المالية لغرض تقييم الجدارة االئتمانية عند 

دراسة قرارات االئتمان. 

سوف نلقي الضوء في هذا العدد على أهم القوائم المالية، وظائفها وأدوات تحليلها.
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االفتراضات المحاسبية األساسية  •

أنواع القوائم المالية  •
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية  •

وظائف القوائم المالية  •
أدوات تحليل القوائم المالية   •
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تعريف القوائم المالية

 القوائ���م المالية )أو التقارير المالية( عبارة عن س���جالت 
رس���مية لألنشطة المالية لش���ركة معينة. تعطي هذه 
القوائم ملخص عن الوضع المالي وربحية هذه الشركة 
عل���ى الم���دى القصي���ر والم���دى البعي���د، فه���ي النات���ج 
النهائي واألساس���ي للعمل المحاس���بي ف���ي أي وحدة 
اقتصادية، تنش���أ نتيجة إج���راء مجموعة من المعالجات 
باألح���داث  ترتب���ط  الت���ي  البيان���ات  عل���ى  المحاس���بية 
واألنش���طة التي تقوم بها الوح���دة االقتصادية لغرض 
تقديمها بص���ورة إجمالية وملخصة إل���ى كافة الجهات 
الت���ي يمك���ن أن تس���تفيد منه���ا ف���ي إتخ���اذ الق���رارات 
المختلف���ة .ويتح���دد الهدف العام للقوائ���م المالية من 
خ���الل الهدف العام للمحاس���بة وذلك بتوفي���ر البيانات 
والمعلومات الالزمة والمفيدة للعديد من الجهات التي 
لها عالقة )مباشرة أو غير مباشرة( بالوحدة االقتصادية 
به���دف اتخاذ الق���رارات المختلفة في ضوئها، وذلك من 

خالل:

1 - توضي���ح وتحدي���د نتيجة العمليات واألنش���طة التي 
قام���ت بها الوحدة االقتصادية خ���الل فترة مالية معينة 

)من ربح أو خسارة(.

2 - توضيح ق���وة المركز المالي للوحدة االقتصادية في 
لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية .

 ويت���م إعداد القوائ���م المالية في نهاي���ة الفترة المالية 
التي ج���رى العرف على أنها تمثل س���نة مالية تبدأ في 

1/1 وتنته���ي ف���ي 12/31، وه���ي تق���دم إل���ى مجموعة 
م���ن الجهات التي لها عالقة )مباش���رة أو غير مباش���رة( 
بالوح���دة االقتصادي���ة، س���واء كانت من داخ���ل الوحدة 
االقتصادية مث���ل: المالك، اإلدارة بمختلف مس���توياتها، 
العاملي���ن في الوحدة االقتصادي���ة، أو من خارج الوحدة 
االقتصادية مثل: المساهمين، المستثمرين، المصارف 
والمؤسس���ات المالي���ة األخ���رى، الدائني���ن والمقرضين، 
أجه���زة الدولة المختلف���ة )مثل ال���وزارة المختصة، وزارة 
التخطيط، … الخ(، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات 

في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية. 

وبغ���رض تحقي���ق اله���دف الع���ام للقوائ���م المالية فان 
هن���اك مجموعة من األه���داف الفرعية التي يجب مراعاة 

تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها اآلتي:

1 - أن البيان���ات الت���ي تحتويه���ا القوائ���م المالي���ة يجب 
أن تس���اعد عل���ى توفير المعلوم���ات المفي���دة للعديد 
م���ن الجه���ات )الداخلي���ة والخارجي���ة( الت���ي له���ا عالقة 
بالوح���دة االقتصادية به���دف اتخاذ الق���رارات المختلفة، 
بم���ا يعني ضرورة التأكد من توفي���ر المعلومات ألولئك 
المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو 
اإلمكانيات على طلب المعلومات مباش���رة من الوحدة 
االقتصادية، إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة 

االقتصادية.

2 -  ضرورة األخذ باالعتبار اختالف االحتياجات من البيانات 
والمعلوم���ات للجهات المختلفة، وبما يعني أن القوائم 
المالي���ة يجب أن تع���د في ظل األهداف الت���ي يتوقع أن 

تحق���ق الفائدة الحتياج���ات المس���تخدمين المتعددين 
س���واء في عمليات التخطي���ط أو الرقابة أو تقييم األداء 

... الخ.

3 - يجب أن توض���ح البيانات الواردة في القوائم المالية 
إمكانية المقارنة مع بيانات فترة )أو فترات( مالية سابقة 
به���دف المس���اعدة على توفي���ر البيان���ات والمعلومات 
المالئم���ة التخاذ الق���رارات الخاصة بتقيي���م األداء واتخاذ 
الق���رارات المس���تقبلية أو التخطيط له���ا وكذلك عمل 

المقارنات المختلفة.

4 - توفي���ر المعلومات الالزمة لما يتعلق بالكيفية التي 
مارس���ت بها الوح���دة االقتصادية نش���اطاتها المختلفة 
وذل���ك من خالل تحليل تلك األنش���طة وتوضيح كيفية 
تدبي���ر أمواله���ا )الحصول عليه���ا( والمج���االت التي تم 

فيها استخدام تلك األموال. 

5 - ض���رورة توفي���ر البيان���ات الالزم���ة ع���ن المج���االت غير 

الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة االقتصادية، 
ال���دور  ع���ن  البيان���ات  بتوفي���ر  يتعل���ق  فيم���ا  وخاص���ة 
االجتماع���ي )المس���ؤولية االجتماعي���ة( وكذل���ك توفي���ر 
البيانات المتعلقة بالبيئة، على اعتبار أن هذه األنشطة 
له���ا تأثير واضح )مباش���ر أو غير مباش���ر( على المجتمع 

الذي تعمل الوحدة االقتصادية ضمن نطاقه.

الس���تخدام  المختلف���ة  الق���درات  باالعتب���ار  األخ���ذ   -  6  
وفه���م البيان���ات الواردة ف���ي القوائم المالي���ة من قبل 
المس���تخدمين المتعددي���ن من حيث درج���ة ثقافتهم 
اإلدارية والمحاس���بية وخبرتهم في مج���ال التعامل مع 

تلك البيانات خالل فترة أو فترات زمنية سابقة.

مكونات القوائم المالية

تتكون القوائم المالية لش���ركة ما من الميزانية، قائمة 
الدخل، قائم���ة التدفقات النقدية، قائم���ة التغيرات في 
حق���وق الملكية، واإليضاحات المتمم���ة للقوائم المالية، 
وعادة م���ا يرفق بهذه القوائم تقرير مدقق الحس���ابات، 

ولذلك يطلق عليها القوائم المالية المدققة.

   تعتب���ر القوائ���م المالية أهم محتوي���ات التقرير المالي 
الس���نوي أو الدوري الذي تصدره الشركة، ويتم مراجعة 
)تدقيق( تلك القوائم المالية عن طريق مدقق حسابات 
الش���ركة، ويرف���ق بها تقري���ر مدقق الحس���ابات، كما أن 
ه���ذه القوائم البد أن تعتمد من رئي���س مجلس اإلدارة 
أو أحد أعض���اء مجلس إدارة الش���ركة المفوضين لهذا 
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الش���أن. وتعرض تلك القوائ���م المالية ملخص���ًا للمركز 
المالي للشركة في نهاية الفترة المالية ونتائج أعمالها 
وتدفقاته���ا النقدي���ة ع���ن الفت���رة المنتهي���ة ف���ي ذلك 
التاري���خ، كما ق���د يتضمن التقرير الس���نوي تحلياًل ألهم 

التغيرات في القوائم المالية عن السنة السابقة.

االفتراضات المحاسبية األساسية

أواًل : مبدأ االستحقاق

 وفقًا لهذا المبدأ يتم االعتراف باإليرادات، أي تسجيلها 
في الدفاتر والس���جالت المحاسبية عند تحققها )حتى 
ول���و ل���م يت���م تحصي���ل أي مبل���غ من ه���ذه اإلي���رادات(، 
واعت���راف بالمصروف���ات عند تكبدها بغ���ض النظر عن 

سداد تلك المصروفات. 

ثانيًا: مبدأ الثبات

وفقًا له���ذا المبدأ، فإنه يكون على الش���ركة أن تطبق 
المعام���الت  جمي���ع  عل���ى  واح���دة  محاس���بية  معالج���ة 
المتماثل���ة وع���دم تغييرها م���ن فترة ألخ���رى األمر الذي 
ي���ؤدي إلى إمكانية عقد المقارن���ات بين القوائم المالية 
للفت���رات المختلف���ة، كم���ا يفي���د ف���ي دراس���ة اتجاهات 
المؤشرات المالية. غير أن مبدأ الثبات ال يعني أن الشركة 
ال تس���تطيع التحول من تطبيق طريقة محاس���بية إلى 
أخ���رى، ولكن على أن يقتص���ر ذلك التحول على الحاالت 
الت���ي يثب���ت فيه���ا أن الطريق���ة الجدي���دة أفض���ل م���ن 
الطريقة الس���ابقة، وفي ه���ذه الحالة فإنه يجب اإلفصاح 

ع���ن طبيعة وتأثير ذل���ك التغيير المحاس���بي ومبرراته 
كإيضاح متمم للقوائم المالية المعدة عن الفترة التي 

حدث بها التغيير.

ثالثًا: مبدأ االستمرارية 

يعني هذا المبدأ أن الش���ركة سوف تستمر في مزاولة 
نشاطها لفترة غير محدودة من الزمن، وهذا االفتراض 
يس���تبعد إمكاني���ة إف���الس الش���ركة أو تصفيتها في 
المس���تقبل القري���ب، أم���ا إذا كانت الش���ركة يتهددها 
خطر اإلفالس أو التصفية فإنه يجب التخلي عن افتراض 
االس���تمرارية، حيث يك���ون قارئ القوائ���م المالية مهتمًا 
بالتع���رف على نتائج أو قيم���ة التصفية، وفي حالة عدم 
اتباع افتراض االس���تمرارية ألي ظ���رف عند إعداد القوائم 
المالية يجب على الشركة أن تفصح بوضوح أن القوائم 
المالية معدة على أس���اس أن الش���ركة س���يتم إش���هار 

إفالسها أو تصفيتها. 

أنواع القوائم المالية

الميزانية 

تع���رض الميزاني���ة ص���ورة للمرك���ز المالي للش���ركة من 
خالل بيان ما لها من ممتلكات  )األصول أو الموجودات( 
التزام���ات مالي���ة  م���ن  الملكي���ة وم���ا عليه���ا  وحق���وق 
)الخص���وم( في تاريخ معين هو تاري���خ الميزانية، ووفقًا 

للمعادلة األساسية للميزانية: 

وه���ي: األصول )الموج���ودات( = الخص���وم )االلتزامات( + 
حقوق المساهمين

ويطل���ق على القائم���ة المحاس���بية، الت���ي تبين أصول 
المنشأة في جانب، وخصوم المنشأة وحقوق الملكية 
في جانب أخر، اس���م قائمة المركز المالي، وانطالقًا من 
المعادلة المحاس���بية، فإن جانبي القائمة يكونان دومًا 
متس���اويين، وبس���بب تس���اوى أو ت���وازن جانب���ي قائمة 

المركز المالي، يطلق عليها كذلك اسم الميزانية. 

قائمة الدخل

تعط���ي قائم���ة الدخل صورة أكثر وضوحًا عن الش���ركة 
حيث تقيس أداء الشركة خالل الفترة المالية المنتهية 
وتبي���ن م���ا إذا كان���ت نتيجة ه���ذا األداء ربحًا أو خس���ارة، 
وذلك عن طريق مقارنة اإليرادات بالتكاليف. وتعد قائمة 
الدخ���ل أهم تقرير مالي بالنس���بة لكثير من المحللين 
الماليي���ن والمس���تثمرين الحاليي���ن والمرتقبين، وهي 

توض���ح ما حققت���ه الش���ركة من أرب���اح أو خس���ائر خالل 
الس���نة المنتهي���ة، وقائم���ة الدخ���ل ذات أهمي���ة كبيرة 

للمساهمين ألنها:   

المالي���ة  للس���نة  الش���ركة  أعم���ال  نتائ���ج  -  تظه���ر   1
المنتهية.

2 - تعتب���ر مؤش���رًا هام���ًا لتوق���ع م���ا س���يكون علي���ه 
مستقبل الشركة.

تبي���ن قائمة الدخ���ل مقابلة اإلي���رادات المحققة من بيع 
المنتج���ات أو تقدي���م الخدمات م���ع التكاليف المتكبدة 
لتش���غيل الش���ركة لتحقيق تلك اإليرادات، والفرق بين 
اإلي���رادات المحققة والتكاليف المتكب���دة يعتبر صافي 
الربح أوالخس���ارة للس���نة. وتتكون التكاليف المتكبدة 
ع���ادة م���ن تكلفة المبيع���ات، وتكاليف البي���ع والتوزيع، 

والمصروفات العمومية واإلدارية، وأعباء التمويل.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

ه���ي القائمة التي ُتظهر التغي���رات في حقوق الملكية 
أو أي تغي���رات ق���د تط���رأ على بن���ود رأس المال وحقوق 
المس���اهمين.  ويظه���ر من خ���الل قائم���ة التغيرات في 
حق���وق الملكي���ة أي تغيرات ق���د تطرأ عل���ى بنود رأس 
الم���ال وحقوق المس���اهمين، والتي تعط���ي معلومات 
عن  التغيرات التي تحدث أثناء الس���نة على رأس المال 
واألرب���اح المحتج���زة والتوزيع���ات واالحتياطي���ات. وه���ي 
توضح أيضا:ً هل أجرت الش���ركة زيادة على رأس المال؟ 
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وكي���ف كان���ت الزي���ادة؟ ه���ل أصدرت الش���ركة أس���همًا 
جديدًة؟ هل قامت الش���ركة بتوزيع أس���هم مجانية؟ و 
ه���ل األرباح المحتجزة ارتفعت أم انخفضت وبأي مقدار؟ 

وكذلك األمر بالنسبة لالحتياطيات.

قائمة التدفقات النقدية  

تع���رض ه���ذه القائمة بي���ان التدفق���ات النقدي���ة الداخلة 
الش���ركة  الخارج���ة م���ن  النقدي���ة  للش���ركة والتدفق���ات 
خ���الل الفت���رة المحاس���بية، م���ع التفرق���ة بي���ن التدفقات 
النقدية المرتبطة باألنش���طة التش���غيلية واالستثمارية 
والتمويلي���ة للش���ركة، أي أنه���ا توض���ح قيم���ة ومص���ادر 
التدفق���ات النقدي���ة الداخل���ة للش���ركة وقيم���ة وأوج���ه 
إنف���اق تل���ك التدفقات خ���الل الفت���رة، فضاًل عن بي���ان أثر 
تل���ك التدفق���ات الداخلة والخارجة عل���ى األرصدة النقدية 
للش���ركة ف���ي نهاي���ة الفت���رة. وتعتب���ر قائم���ة التدفقات 
النقدي���ة من أهم القوائم المالية الالزم تحليلها للتعرف 
على الموقف المالي للش���ركة، حيث تظهر تلك القائمة 
المتحص���الت والمدفوع���ات النقدي���ة للش���ركة وصاف���ي 
التغير في أرصدتها النقدية، مع بيان مصادر وأوجه تلك 
المتحصالت والمدفوعات مقسمة تبعًا ألنشطة الشركة 

التشغيلية واالستثمارية والتمويلية خالل الفترة.

ويهت���م المس���تثمرون بقائمة التدفق���ات النقدية ألنها 
تع���رض أه���م التغيرات ف���ي أهم األصول الس���ائلة لدى 
الش���ركة وه���و النقدي���ة، كما أنه���ا تجيب عن األس���ئلة 

الهامة التالية:

 • ما هي مصادر توليد النقدية خالل الفترة؟

 • ما هي أوجه استخدام النقدية خالل الفترة؟

•  م���ا هو التغير ال���ذي حدث على رصي���د النقدية خالل 
الفترة؟

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

هي معلومات تفصيلية ُتلحق بالقوائم المالية بغرض 
إعط���اء فهم أفض���ل للبنود ال���واردة بالقوائ���م المالية 
والسياس���ة المحاس���بية المتبع���ة ف���ي إع���داد القوائم 
والمحاسبة عن بنودها كالسياسات المتعلقة باألصول 

الثابتة.

وظائف القوائم المالية

• قياس األصول التي تقع في ملكية المشروع.

أص���ول  إجمال���ي  عل���ى  المترتب���ة  االلتزام���ات  قي���اس   •
المشروع.

• قياس التغيرات التي تطرأ على تلك األصول والخصوم 
وحقوق أصحاب رأس المال.

•  ربط هذه التغيرات بفترات زمنية محددة.

اإلي���رادات  عل���ى  إليه���ا  المش���ار  التغي���رات  تصني���ف   •
والمصروفات والمكاسب والخسائر.

 • التعبي���ر عما تقدم بوحدات نقدي���ة باعتبارها الوحدة 
العامة للقياس المالي.

أدوات تحليل القوائم المالية 

1 - التحليل األفقي 

يهت���م التحلي���ل األفق���ي بدراس���ة التغيرات الت���ي تحدث 
لعناص���ر القوائم المالية م���ن فترة مالية إل���ى فترة مالية 
أخرى، بمعنى أنه يهتم بدراس���ة مبالغ ونس���ب التغيرات، 
وه���ذا بطبيعة الحال يتطل���ب توفر مجموعة من القوائم 
المالية المقارنة حتى يمكن قياس مبالغ ونسب التغيرات 
ث���م التوص���ل إلى نتيج���ة من تحلي���ل التغي���رات. ويمكن 
الق���ول أن التحلي���ل األفق���ي يس���اعد في فهم وتفس���ير 

االتجاهات بين الفترات المالية لعناصر القوائم المالية.

2 - التحليل الرأس��ي  )أو التوزيع النس��بي لعناصر 
القوائم المالية(

يهت���م التحليل الرأس���ي بقياس نس���بة كل عنصر من 
عناص���ر القائم���ة المالي���ة إل���ى قيمة أساس���ية ف���ي تلك 
القائمة تس���تخدم كأس���اس لقي���اس التوزيع النس���بي 
لعناص���ر القائم���ة المالية. وعلى س���بيل المث���ال يمكن 
قياس نس���بة النقدية إلى إجمال���ي األصول ثم المخزون 
الس���لعي إل���ى إجمالي األصول. وهكذا تتم نس���بة كل 
عنص���ر م���ن عناص���ر الميزاني���ة إل���ى إجمال���ي الميزانية. 
ويمك���ن بطبيع���ة الح���ال القيام بن���وع آخر م���ن التوزيع 
النس���بي وهو نس���بة كل عنصر من عناص���ر الميزانية 
إل���ى إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها العنصر مثل 
نسبة النقدية إلى إجمالي األصول المتداولة، والمخزون 
إل���ى إجمال���ي األص���ول المتداول���ة. في حين يتم نس���بة 
الِع���دد واآلالت إلى إجمالي األصول الثابتة. هكذا، يفهم 
م���ن ه���ذا أن التحلي���ل الرأس���ي يهتم بقياس النس���ب 
المئوية لتوزيع عناصر القوائم المالية مما يساعد اإلدارة 
بال شك في فهم مكونات القوائم المالية بطريقة أكثر 
سهولة، حيث أن االعتماد على القيم النقدية المطلقة 
بتل���ك القوائم قد ال يس���اعد على فه���م مغزى محتوى 

تلك القوائم.

3 - تحليل النسب المالية
إن التحليل باس���تخدام النس���ب المالية يعتبر من أهم 
وس���ائل وأدوات التحلي���ل للقوائم المالي���ة ومن أكثرها 
ش���يوعًا لدرجة أن الغالبية تخلط بين التحليل بالنسب 
المالي���ة للقوائم المالية والتحلي���ل المالي الذي هو أعم 


