
 نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية

 التحليل المالي واالقتصادي وأهميته
لمتخذي القرارات

Financial and Economic Analysis and
Its Importance for the Decision Makers

العدد 3  السلسلة  12

  دولة الكويت - يناير ٢٠٢٠



محاور العدد:

•  تعريف التحليل المالي واالقتصادي

•  أهداف التحليل

•  أدوات التحليل

•  طرق التحليل

•  مجاالت التحليل

•  نتائج التحليل

•  الخالصة



األهداف
ـــى  ـــادي إل ـــي واالقتص ـــل المال ـــعى التحلي يس

تحقيـــق العديـــد مـــن األهـــداف باعتبـــار هـــذا النـــوع 
مـــن التحليـــل مـــن الوســـائل المهمـــة لكافـــة أنـــواع 

المنشـــآت. وترتكـــز أهـــداف التحليـــل المالـــي علـــى 
النقـــاط التاليـــة: 

•  تحديد المركز المالّي الخاص بالمنشأة. 

ـــي  ـــز المال ـــر للمرك ـــة والمؤش ـــأة الصافي ـــة المنش ـــد قيم • تحدي
ـــأة. ـــي للمنش الحقيق

ـــل  ـــي تعم ـــات الت ـــع المؤسس ـــي لجمي ـــع المال ـــن الوض ـــة بي الُمقارن  •
فـــي نفـــس القطـــاع.

ــى  ــق أعلـ ــة لتحقيـ ــرارات الالزمـ ــع القـ ــاذ جميـ ــي اتخـ ــاهمة فـ المسـ  •
اإليـــرادات بأقـــل المخاطـــر.

ومنهـــج  وأســـلوب  بإطـــار  واالقتصـــادي  المالـــي  التحليـــل  يتمثـــل 
ـــات إلـــى معلومـــات تســـاعد علـــى عمليـــة اتخـــاذ  ـــل البيان علمـــي لتحوي
القـــرارات وتقييـــم طـــرق االســـتثمار وتوظيـــف المـــال فـــي الشـــركات مـــع 
تفســـير العوامـــل المؤثـــرة فـــي ســـلوك الظواهـــر االقتصاديـــة بهـــدف 
ـــاًء علـــى مجموعـــة مـــن الوســـائل  ـــاح الناتجـــة بن دراســـة الكفـــاءة واألرب

الســـتنتاج النظريـــات االقتصاديـــة المختلفـــة. 

تعريف التحليل المالي واالقتصادي
ـــس  ـــر وأس ـــد ومعايي ـــه قواع ـــم ل ـــه عل ـــى أن ـــي عل ـــل المال ـــرف التحلي يع
يهتـــم بتجميـــع البيانـــات والمعلومـــات الخاصـــة بالقوائـــم الماليـــة 
للمنشـــأة وتصنيفهـــا ثـــم دراســـتها بشـــكل دقيـــق وتفصيلـــي وايجـــاد 
ــا بالنســـبة إلـــى مفهـــوم التحليـــل  ــا،  أمـ ــا بينهـ الربـــط والعالقـــة فيمـ
بيـــن  النســـبية  العالقـــات  يقـــوم علـــى دراســـة  االقتصـــادي فهـــو 
ــى  ــر إلـ ــذه الظواهـ ــل هـ ــوم بتحليـ ــم يقـ ــن ثـ ــة ومـ ــر االقتصاديـ الظواهـ

عناصـــر بســـيطة لتفســـيرها.



بيـــان الحالـــة الماليـــة للمؤسســـة ومـــدى قدرتهـــا علـــى االقتـــراض أو   •
ـــون. ـــديد الدي تس

اكتشاف فرص حديثه ومتنوعة لالستثمار.   •

متابعة ودراسة األخطار المالّية التي قد تواجه المنشأة.  •

ـــا  ـــق أهدافه ـــي تحقي ـــأة ف ـــاح المنش ـــباب نج ـــى أس ـــوء عل ـــاء الض •  إلق
ـــأة. ـــى أداء إدارة المنش ـــم عل ـــة والحك ـــا الخاص وأرباحه

يساعد على دعم فعالية التدقيق والرقابة واتخاذ القرارات.  •

علـــى  فيعتمـــد  االقتصـــادي  التحليـــل  ألهـــداف  بالنســـبة  أمـــا 
مســـتوى التحليـــل، ويمكـــن تقســـيم مســـتوى التحليـــل االقتصـــادي 

مـــع أهدافـــه إلـــى النقـــاط التاليـــة:

-  التحليـــل االقتصـــادي الجزئـــي: يركـــز هـــذا النـــوع علـــى الوحـــدات 
ــا  ــز باســـتقاللية تامـــه فـــي قرارتهـ االقتصاديـــة الفرديـــة التـــي تتميـ
الخاصـــة باإلضافـــة إلـــى ســـلوك األفـــراد فـــي المواضيـــع المتعلقـــة 

ــار. ــتثمار أو االدخـ ــتهالك، واالسـ ــاج، أو االسـ ــة اإلنتـ بعمليـ

مـــن  المســـتوى  هـــذا  تأســـس  القطاعـــي:  االقتصـــادي  التحليـــل   -
التحليـــل بهـــدف تقييـــم أوضـــاع الشـــركات الصناعيـــة الكبـــرى، وقـــد 
ـــح  ـــدد واض ـــة بع ـــوم االقتصادي ـــد العل ـــتوى بتزوي ـــذا المس ـــاهم ه س
مـــن العناويـــن التـــي تـــم بحثهـــا، ومـــن أبـــرز هـــذه العناويـــن اقتصـــاد 

ــة. ــل، والصحـ ــاد النقـ ــات، واقتصـ ــاد الخدمـ ــة، واقتصـ الزراعـ

-  التحليـــل االقتصـــادي الكلـــي: تأســـس هـــذا المســـتوى بهـــدف فهـــم 
ــل  ــن أجـ ــة مـ ــراءات الالزمـ ــذ اإلجـ ــة وتنفيـ ــات االقتصاديـ ــباب األزمـ أسـ
تخفيـــف الضـــرر الناتـــج مـــن األزمـــات، ومعرفـــة ســـبل الخـــروج منهـــا 
ومراقبـــة عمليـــات اإلنتـــاج واالســـتهالك، واالســـتيراد والتصديـــر، 
االقتصـــادي  النمـــو  بيـــن  التـــوازن  خلـــق  فـــي  يســـاهم  كمـــا 

ومســـتوى المعيشـــة.

-  التحليـــل االقتصـــادي العالمـــي: يهـــدف هـــذا المســـتوى 
يضـــم جميـــع  اقتصـــاد عالمـــي موحـــد  ابتـــكار  إلـــى 
عمليـــات  بزيـــادة  ويقـــوم  اإلقليميـــة،  االقتصـــادات 
التبـــادل التجاريـــة بيـــن الـــدول، كمـــا يهتـــم بالمجـــال 
ــي  ــة فـ ــات االقتصاديـ ــه المنظمـ ــوم بـ ــذي تقـ الـ

ـــزال هـــذا المســـتوى حديـــث  دفـــع عمليـــة النمـــو وتطورهـــا، ولكـــن الي
النشـــأة، حيـــث لـــم تظهـــر آثـــاره بعـــد.

أدوات التحليل 
ــاهم فـــي الوصـــول إلـــى  ــة تسـ ــل علـــى أدوات مختلفـ ــد التحليـ يعتمـ

ــذه األدوات: ــم هـ ــن أهـ ــداف، ومـ األهـ

الســـيولة  اإلعتمـــاد علـــى تطبيـــق مبـــدأ  المالـــي:  الهيـــكل  تحليـــل 
ــوازن  ــل التـ ــات دون أن يختـ ــل للحاجـ ــود تمويـ ــان وجـ ــتحقاق بضمـ واإلسـ

المالـــي. 



فـــي  المنشـــآت  علـــى طريقـــه  التركيـــز  والنتائـــج:  النشـــاط  تقييـــم 
تحقيـــق النتائـــج والحكـــم علـــى مـــدى قدرتهـــا علـــى تحقيـــق األربـــاح 
وذلـــك عـــن طريـــق اســـتخدام أرصـــدة التســـيير الوســـيطة، وهـــي أرصـــدة 
تُظهـــر المراحـــل التـــي تُشـــّكل األســـباب والنتائـــج مّمـــا يســـاعد علـــى 

ــة. ــرارات الصحيحـ ــاذ القـ اتخـ

 تقييـــم المردوديـــة: تعتبـــر مـــن المؤشـــرات األكثـــر موضوعيـــة عنـــد 
تقييـــم األداء واتخـــاذ قـــرارات االســـتثمار والتمويـــل وهـــي مقارنـــة 

النتائـــج المحققـــة والطـــرق المســـتخدمة فـــي تحقيقهـــا.

تحليـــل التدفقـــات النقديّـــة: يهتـــم بمتابعـــة أســـباب العجـــز أو الفائـــض 
فـــي الخزينـــة باإلضافـــة إلـــى أنـــه يحتـــوي علـــى مؤشـــرات تســـتخدم 
ــل  ــر أدوات التحليـ ــن أكثـ ــر مـ ــتراتيجية، ويعتبـ ــرارات االسـ ــاذ القـ فـــي اتخـ

تطـــوراً.

طرق التحليل
هناك طرق متنوعة للتحليل المالي وفقًا لألسس التالية:

• التحليـــل الداخلـــي: هـــو التحليـــل المالـــّي الـــذي يتـــم عـــن طريـــق قســـم 
أو موظـــف تابـــع للهيـــكل التنظيمـــي فـــي المؤسســـة علـــى ســـبيل 

المثـــال قســـم الُمحاســـبة، واإلدارة الماليـــة.

ـــأة،  ـــارج الُمنش ـــم خ ـــذي يت ـــي ال ـــل المال ـــو التحلي ـــي: ه ـــل الخارج • التحلي
ــق  ــى تحقيـ ــعى إلـ ــة، ويسـ ــات الخارجيـ ــة الجهـ ــي خدمـ ــاعد فـ ويُسـ
التجاريـــة  الُغـــرف  عليهـــا  األمثلـــة  ومـــن  بهـــا،  الخاصـــة  األهـــداف 

والمصـــارف.  والصناعيـــة 

ويتكـــون التحليـــل المالـــي بناًء على عالقته مـــع الزمن من نوعين هما: 



ــم  ــل القوائـ ــتخدم لتحليـ ــل الـــذي يُسـ ــو التحليـ ــل الرأســـي: هـ -  التحليـ
الماليـــة بشـــكل مســـتقل، حيـــث تُحلـــل كل قائمـــة بشـــكل منفصـــل 
عـــن القوائـــم األخـــرى، ويُطبـــق هـــذا التحليـــل بطريقـــة رأســـية لعناصـــر 
ــا،  ــة لعناصرهـ ــة اإلجماليـ ــى القيمـ ــر إلـ ــب كل عنصـ ــة، فيُنسـ القائمـ
تـــدرس  أي  جزئيـــة،  مجموعـــة  إجمالـــي  إلـــى  يُضـــاف  ثـــم  ومـــن 
العالقـــات بيـــن كافـــة العناصـــر علـــى أســـاس كلـــي، وضمـــن تاريـــخ 

محـــدد، ويوصـــف هـــذا التحليـــل بأنـــه توزيـــع نســـبي. 

ـــدرس ســـلوك كل عنصـــر مـــن  ـــذي ي ـــل ال ـــل األفقـــي: هـــو التحلي -  التحلي
ـــع  ـــث تتب ـــت، حي ـــرور الوق ـــاء م ـــة أثن ـــم المالي ـــة بالقوائ ـــر الخاص العناص

ـــادة مـــع مـــرور الزمـــن.  حركـــة كل عنصـــر نقصـــًا أو زي

أمـــا بالنســـبة لطـــرق التحليـــل االقتصـــادي فلهـــا عـــدة أشـــكال 
وتتحقـــق بأكثـــر مـــن طريقـــة ومنهـــا:

• الطريقـــة الوصفيـــة: أي تصنيـــف الظواهـــر المختلفـــة 
ــي(  ــف اللفظـ ــى الوصـ ــد علـ ــة )تعتمـ ــة لفظيـ بطريقـ
بيـــن  دقيـــق  رابـــط  هنـــاك  يكـــون  أن  غيـــر  مـــن 

ـــا مـــا يكـــون الباحـــث فيهـــا عرضـــة لألخطـــاء  ـــات الظاهـــرة، وغالب مكون
ويعتبـــر هـــذا التحليـــل مفيـــًدا فـــي تحليـــل العالقـــات التـــي تصعـــب 

صياغتهـــا بطريقـــة كميـــة.

الطريقـــة الرياضيـــة : اســـتيعاب العالقـــات بيـــن المتغيـــرات االقتصاديـــة   •
وتمثيلهـــا فـــي  معـــادالت لتفـــادي الوقـــوع بالخطـــأ المنطقـــي 
الـــوارد فـــي التحليـــل اللفظـــي ، ومـــن ثـــم تترجـــم النتائـــج إلـــى عبـــارات 

ـــة. لفظي

ــتخدام  ــة باسـ ــات كميـ ــرات بعالقـ ــط المتغيـ ــية: ربـ ــة القياسـ الطريقـ  •
ــة  ــي صياغـ ــاعد فـ ــج تسـ ــى نتائـ ــول إلـ ــاء للوصـ ــات واإلحصـ الرياضيـ

النظريـــة االقتصاديـــة. 

مجاالت التحليل 
يســـتخدم التحليـــل للتعـــرف علـــى وضـــع المؤسســـة وأدائهـــا واتخـــاذ 
ـــل فـــي مجـــاالت وأغـــراض متعـــددة  القـــرارات الالزمـــة، ويســـتخدم التحلي



ـــا: أهمه

1 التحليل االئتماني:
ــار المتوقـــع  ــل التعـــرف علـــى األخطـ ــذا التحليـ ــتفيد الدائـــن مـــن هـ يسـ
أن يواجههـــا فـــي عالقتـــه مـــع المديـــن، وتقييمهـــا واتخـــاذ القـــرار 

بخصـــوص هـــذه العالقـــة اعتمـــادا علـــى نتيجـــة هـــذا التقييـــم.

2  التحليل االستثماري:
تلـــك  المالـــي هـــي  للتحليـــل  العمليـــة  التطبيقـــات  إن مـــن أفضـــل 
المســـتعملة فـــي مجـــال تقييـــم االســـتثمارات مثـــل االســـتثمار فـــي 
أســـهم الشـــركات والســـندات المختلفـــة ولذلـــك تتمتـــع باهتمـــام 
المســـتثمرين مـــن األفـــراد والشـــركات حرصـــا منهـــم علـــى ســـالمة 

اســـتثماراتهم وكفـــاءة عوائدهـــا.

3  تحليل االندماج والشراء:
ينتـــج عـــن االندمـــاج والشـــراء تكويـــن وحـــدة اقتصاديـــة واحـــدة وذلـــك 
الشـــخصية  وزوال  أكثـــر  أو  اقتصاديتيـــن  وحدتيـــن  انضمـــام  بســـبب 
الماليـــة  اإلدارة  وتتولـــى  إلحداهمـــا،  أو  منهمـــا  لـــكل  القانونيـــة 
للمشـــتري عمليـــة تقييـــم الوحـــدة المنـــوي شـــراؤها وتقديـــر أدائهـــا 

المســـتقبلي.

4  تحليل تقييم األداء 
ترتكـــز أدوات التحليـــل المالـــي علـــى تحقيـــق هـــذه الغايـــة بســـبب 
إدارة  فـــي  وكفاءتهـــا  المؤسســـة  ربحيـــة  تقييـــم  علـــى  قدرتهـــا 
موجوداتهـــا وتوازنهـــا المالـــي وســـيولتها واالتجاهـــات التـــي تتخذهـــا 
للنمـــو وتقـــوم بمقارنـــة أدائهـــا بشـــركات منافســـة تعمـــل بنفـــس 
المجـــال والمجـــاالت األخـــرى. وهـــذا النـــوع مـــن التحليـــل تعمـــل بـــه أغلـــب 
ــتثمرين  ــل اإلدارة والمسـ ــة مثـ ــة بالمؤسسـ ــا عالقـ ــي لهـ ــراف التـ األطـ

والمقرضيـــن ...الـــخ.

5 التخطيط: 
المنتجـــات  أســـواق  تواجهـــا  التـــي  المشـــددة  التعقيـــدات  نتيجـــة 
المختلفـــة مـــن ســـلع وخدمـــات تعتبـــر عمليـــة التخطيـــط أمـــراً ضروريـــًا 
الشـــركة  أداء  التخطيـــط بتصـــور  لـــكل مؤسســـة، وتتمثـــل عمليـــة 
ــل  ــوم أدوات التحليـ ــا وتقـ ــابق لهـ ــاألداء السـ ــاد بـ ــع باالسترشـ المتوقـ

المالـــي بـــدور مهـــم فـــي هـــذه العمليـــة 
بشـــقيها مـــن حيـــث تقييـــم األداء الســـابق 

وتقديـــر األداء المتوقـــع.

نتائج التحليل
بواســـطة  واالقتصـــادي  المالـــّي  التحليـــل  بتطبيـــق   

ــر مجموعـــة  اســـتخدام أدوات التحليـــل المذكـــورة، تظهـ
ــي  ــل الداخلـ ــتوى التحليـ ــى مسـ ــاعد علـ ــج تسـ ــن النتائـ مـ

ــي:  ــي اآلتـ فـ

•  استخدام المعلومات المكتسبة في مجال الرقابة العامة.

المســـاهمة فـــي اتخـــاذ القـــرار المناســـب حـــول توزيـــع أو اســـتثمار   •
ــة. ــاح المالّيـ األربـ

تقديم أحكام حول طبيعة تنفيذ الموازنات المالّية.   •

     أمـــا علـــى مســـتوى التحليـــل الخارجـــي فـــإن النتائـــج تســـاهم فـــي 
التالـــي:

تحديد األرقام المتعلقة بالضريبة من أجل تقييم النتائج.   •

تقديـــم اقتراحـــات حـــول السياســـات الماليـــة التـــي تهـــدف إلـــى تغييـــر   •
ـــأة. ـــة للمنش ـــة المالّي الحال

تقييم مدى قدرتها على تحمل النتائج الخاصة بالقروض.  •

الخالصة
ــادي علـــى عمليـــة يكـــون  ــز مفهـــوم التحليـــل المالـــي واالقتصـ يرتكـ
ـــوال  ـــف األم ـــة توظي ـــتثمار وكيفي ـــرق االس ـــم ط ـــي تقيي ـــا األساس هدفه
مـــع دراســـة العوامـــل الداخليـــة والخارجيـــة المؤثـــرة فـــي القـــرارات 

المتخـــذة مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف المنشـــودة.
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