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المقدمة

من الثالثینات مطلع في نشـأت التي للظروف ولیدًا الحدیث بمفهومه المالـي التحلیل ، وهـي الفتـرة التـي القـرن الماضـيیعتبر

تمیزت بالكساد الكبیر الذي ساد األفتصاد الرأسمالي ، الذي أدت ظروفه إلى الكشف عن بعض عملیات غش وخـداع مارسـتها 

إلـى بالمشـرِّع سـواء ، وحـدا حـد علـى والمقرضـین بالمسـاهمین أضـر الـذي العامـة ، األمـر الملكیة ذات الشركات إدارات بعض

علومـات المالیـة عـن مثـل هـذه الشـركات ، وقـد أدى نشـر هـذه المعلومـات إلـى ظهـور وظیفـة جدیـدة التدخل ، وفـرض نشـر الم

لإلدارة المالیة في تلك الفترة ، وهي وظیفة التحلیل المالي .

ذات معلومـات مـن لهـم یقدمـه مسـتعملیه ، لمـا مـن الكثیـر لـدى األهمیـة مـن مزیـدًا یكتسب المالي والتحلیل التاریخ ذلك ومنذ

لة هامة في معظم الحاالت التي یتناولها ، وقد كانت البنوك التجاریة واحدة مـن الجهـات التـي أولـت التحلیـل المـالي أهمیـة دال 

كبیرة .  لقد شهد العالم في نهایة االلفیة الثانیة مظاهر واحداث هامة مترابطة تمثلت في نظام العولمـة ومـا انطـوى علیـه مـن 

تصاد المعرفة وازالة الحواجز عبر الحدود القطریـة لتعبـر منهـا السـلع والخـدمات واالسـتثمارات هیمنة اقتصاد السوق وانتشار اق

بحریة وكذلك تطور االسواق المالیة وترابطها الى حد انه اذا ما اصاب احدها حدث مـا سـرعان مانجـد لـه تـأثیر علـى االسـواق 

المالیة االخرى .

اضـر نتیجـة زیـادة حجـم األسـتثمارات المطروحـة فـي األسـواق العالمیـة ومـا نـتج لقد زادت أهمیة التحلیل المالي فـي الوقـت الح

عنه من زیادة حاجـة المسـتثمرین والمقرضـین الـذین یمثلـون الشـریحة العظمـى مـن مسـتخدمي البیانـات المالیـة إلـى مؤشـرات 

مالیة  توضح العائد الممكن أن یحققه األستثمار .

ق واألســالیب الخاصـة بالتحلیــل المــالي والتــي تسـاعد المســتثمرین فــي أتخــاذ قــرارات فـي هــذه الدراســة ســنتطرق إلـى أهــم الطــر

.     األستثمار 



أهمیة الدراسة:

لقد شهدت األسواق العالمیة في العقود الثالثة األخیرة أنفتاح كبیر وعالقات أقتصادیة واسعة وساعد على ذلك التقدم 
التكنولوجي الهائل في وسائل األتصاالت الذي نتج عنه أمكانیة تناقل المعلومات بسرعة فائقة داخل قریة صغیرة . وفیما 

ت مالیة للوحدات األقتصادیة ونسب مالیة تفسر تلك البیانات لكي تمكنهم من أجراء یخص المستثمرین فأنهم بحاجة إلى بیانا
المفاضلة بین البدائل المتاحة وأتخاذ قرار األستثمار .

الهدف من الدراسة:

في تقییم األداء المالي واألقتصادي للمنشأت من خالل توفیر مجموعة منتهدف الدراسة إلى بیان أهمیة التحلیل المالي 
.المؤشرات المالیة واألقتصادیة التي تساعد المستخدمین في أتخاذ القرارات والمفاضلة بین البدائل ألغراض األستثمار

األشكالیة:

تتمثل إشكالیة الدراسة في كون األرقام والبیانات التي تعكسها الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة بحد ذاتها هي أرقام 
صماء بالنسبة للمستخدمین وخصوصا للمستخدمین غیر العاملین في المجال المحاسبي لذلك فهي تحتاج إلى أستنطاق 

من قبل المستخدمین على كافة لك القوائم المالیة وعرضها بصیغة تكون مفهومة وبیان مدلوالت العالقات فیما بین فقرات ت
مستویاتهم وذلك بأستخدام أدوات التحلیل المالي المختلفة وبما یساعد على أعطاء صورة واضحة عن كفاءة األداء المالي 

.واألقتصادي للمنشأة تساعد المستخدمین على أتخاذ القرارات في كافة المجاالت

ھجیة الدراسة:من

لقد تم أعتماد المنهج الوصفي التحلیلي من خالل تحلیل الفقرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة للوحدات 
األقتصادیة والتي یتم أعدادها حسب النظام المحاسبي الموحد ومن ثم أستنباط المؤشرات المالیة التي تفید المستثمرین .

:حدود الدراسة

)2011-2004الحدود الزمانیة: السنوات المالیة (.1

الحدود المكانیة:.2

أ. الشركة العراقیة ألنتاج وتسویق اللحوم والمحاصیل الحقلیة .

ب. الشركة الوطنیة لألستثمارات السیاحیة .
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