
 



تزايد الطلب على المعلومات المحاسبية من جانب المستفيدين والمستخدمين 

المسـتثمرين والـدائنين والبنـوك    (أو الخـارجيين  ) اإلدارة(سواء الداخليين 

، بغرض مساعدتهم فى اتخاذ القرارات وقيـاس  ) والمؤسسات المالية وغيرهم

يمكنهم من ترشيد قراراتهم   األداء فى الماضى وتقييم الخطط المستقبلية ، مما

المختلفة سواء المرتبطة بشراء وبيع األوراق المالية أو قرارات منح القروض 

 . واالئتمان أو قرارات اإلدماج بين الشركات وما الى ذلك 

وقد شهدت مصر فى اآلونة األخيرة تحوالت جذرية فى نموها االقتصادى 

ت تداول األسهم ، وال شك وتطورات ملحوظة فى أسواق رأس المال وبورصا

أن تلك التطورات المتالحقة يتعين مقابلتها بتطورات موازيـة فـى العناصـر    

البشرية التى تقوم بإدارة االستثمارات وحمايتها وتنميتها وتقييمها وتحليلها وفقا 

ألسس علمية وعملية ، حيث أن ممارسة االستثمار فى االوراق المالية من قبل 

تعتمد على النظرة التقليدية بسبب عدم تـوافر الخبـرات    المستثمرين مازالت

الكافية لألفراد والمؤسسات فضال عن نقص الوسائل والمعلومات التى يمكـن  

 . أن تساعد على استثمار األموال فى األسهم المتداولة فى األسواق المالية 

وترجع أهمية ذلك الكتاب فى أنه لم يهتم فقط بالتحليـل المـالى للقـوائم    

لمحاسبية ألغراض تقييم أداء منشآت االعمال واالستثمار فى األوراق المالية، ا

وإنما أنصب أيضا على كيفية مراجعة األداء الماضى والحـالى والمسـتقبلى   

باستخدام أساليب التحليل المالى التقليدية والمتقدمة ، وتحقيقا لذلك فقد تم تقسيم 

  -:وتخطيط الكتاب الى سبع فصول كما يلى 



 

التحليل المالى واألساسى والفنى ألغراض االستثمار فى :  الفصل األول

 .األوراق المالية 

دور معايير المحاسبة فى تعظيم جودة ومصداقية المعلومات :  الفصل الثانى

 . ألغراض االستثمار 

إعداد وعرض القوائم المالية وفقا لمتطلبات كل من معايير :  الفصل الثالث

 . ل المالى المحاسبة والتحلي

التحليل المالى ألغراض تقييم األداء التاريخى واتخاذ :  الفصل الرابع

 . القرارات 

 ) . البورصة(مؤشرات جودة األسهم باألسواق المالية :  الفصل الخامس

 . التحليل المالى ألغراض مراجعة االداء التاريخى :  الفصل السادس

اس ومراجعة االداء المستقبلى التحليل المالى ألغراض قي:  الفصل السابع

 .   وتقييم الخطط 

وهذا الكتاب موجه بصفة أساسية الى جميع الطالب والباحثين فى مجـال  

المحاسبة والمراجعة والتحليل المالى واالستثمار فى االوراق المالية المتداولـة  

بالبورصة ، كما أنه موجه عموما للمستثمرين واألفراد والمؤسسات المعنيـين  

ئولية استثمار األموال فى بورصات األوراق الماليـة ألغـراض تطبيـق    بمس

األسس العلمية والعملية فى االستثمار فى األسهم وإدارة المحافظ االستثمارية ، 

ومن هنا تبدو اهمية الكتاب فى تحديد المتطلبات الرئيسية للقرار االستثمارى ، 

عليه ادوات التحليل المـالى ،  ونوعية المعلومات المالية والمحاسبية التى تبنى 



 

وكيفية استخدام أساليب التحليل المالى التقليدية والحديثة فى مراجعـة وتقيـيم   

 . األداء الماضى والحالى والمستقبلى لمنشآت االعمال وأداء أسهم بالبورصة 

ويدعو المؤلف أن يكون هذا الكتاب نافعا ومفيدا للجميـع ، وأن يضـيف   

ربية ، وأن يمثل مشاركة فعلية فى توفير أسـاس علمـى   جديدا الى المكتبة الع

وتطبيقى لمجال تحليل وتقييم االستثمارات فى األوراق المالية والمحاسبة عنها 

 . وتدقيقها ومراجعتها 

ختاماً بعد الشكر الدائم هللا يتقدم المؤلف إلى كل من ساعد وأسهم فى خروج 

 . عاء ليجزيهم اهللا خير الجزاءويتوجه لهم بالد،  ذلك العمل إلى دائرة النور

وأسال اهللا العلى القدير أن يجعل ذلك العمل خالصاً لوجهة الكريم وهو من 

 .  وراء القصد
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