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 االستثمارمفهوم 
 .االستثمار مفهوم* 
 لي أكبر.بهو التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهالك حالي من أجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهالك مستق -

ن الفرصة ع هو التخلي عن استخدام أموال حالية لفترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في املستقبل تكون بمثابة التعويض -

 وذلك تعويض عن االنخفاض املتوقع في القوة الشرائية.البديلة لألموال املستثمرة، 

 * الفرق بني االستثمار واالدخار.
 االدخار االستثمار

 .سية في حياة األفراد واملجتمعاتظاهرة اقتصادية أسا -

فائض الدخل عن االستهالك، أي أنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع  -

 االستهالك.

 يطلق عليه )الدخل(. -

 يتعرض ملخاطر. -

 يطلق عليه )الفائض(. -

 ال يحمل أي مخاطر. -

 إمكانية تكوين احتياطي منه. -

 إمكانية تحويله إلى استثمار. -

 أهمية االستثمار.* 
 . إيجاد فرص عمل.3  . دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.2  . زيادة الدخل القومي.1

 االستثمار.* أهداف 
 الحكومية.. اهداف عامة تتمثل في املشاريع التي تقوم بها الدولة كبناء الطرق واملؤسسات التعليمية والدوائر 1

 للمشروعات الخاصة التي تقوم بها الشركات. . تحقيق العائد والربح2

 ، عند عدم وجود عائد.استمرارية املشروعلحفاظ على األصول الحقيقية و لاسب . تحقيق عائد من3

 عد على االستثمار املحفز للمنشأة كزيادة عدد الفروع.زيادته ليساو . استمرارية الحصول على الدخل 4

 أو مواجهة التهديدات املستقبلية.. ضمان السيولة الالزمة الستغالل الفرص االستثمارية 5

 أنواع االستثمار.* 
 الكيفية.أ( حسب 

ملنتجات ، كشركات ومصانع اإيجاد الوظائفب يتمثل في األصول الحقيقية، ويساعد في التنمية االقتصادية واالجتماعية . االستثمار الحقيقي:1

 ، وتسمى االقتصاد الحقيقي ألنه يفيد املستثمر واملجتمع.صناعيةوالالزراعية 

 ألنه ال يفيد إال املستثمر. . االستثمار املالي:2
ً
 حقيقيا

ً
 يتعلق باألوراق املالية كاألسهم والسندات وشهادات اإليداع، وهذا ال يمثل استثمارا

 حسب املدة.ب( 

 سنوات في الغالب، كاالستثمار في املشروعات الصناعية والزراعية واإلنتاجية. يمتد ألكثر من ثالث . االستثمار طويل األجل:1

 يمتد من سنة إلى ثالث سنوات، كاالستثمار في املرابحة واملضاربة واملشاركة وغيرها. . االستثمار متوسط األجل:2

 وهو نوعان:وسمية للسلع والخدمات، يمتد من يوم إلى أقل من سنة، كاالحتياجات التمويلية امل . االستثمار قصير األجل:3

 :
ً
 ال يزيد عن يوم وبضعة أيام أو أسابيع. # استثمار قصير األجل جدا

 يمتد من شهر إلى أقل من عام. # استثمار قصير األجل: 

 حسب املنفعة.ج( 

 هو األساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع األعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي. . االستثمار املستقل:1

 .ةهو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل، والعالقة بين املستقل واملحفز طردي . االستثمار املحفز:2

 د( حسب املورد.

 ن االستثمار حقيقييتعلق بالشكل التقليدي لالستثمار )أي أ . االستثمار املادي:1
ً
 (.، وقد عرفناه سابقا

 .ةالبشري من خالل التعليم والتدريب، والعالقة بين املادي والبشري طردييتثمل باالهتمام بالعنصر  . االستثمار البشري:2

 في مجال البحث والتطوير. اتو( االستثمار 

 القدرة التنافسية ملنتجاتها باألسواق العاملية وإيجاد طرق جديدة لإلنتاج.يحتل هذا النوع أهمية خاصة في الدول املتقدمة، حيث يساعد في زيادة 
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 لالستثمار. * عوامل تؤثر على االسرتاتيجية املالئمة
 معدل العائد املتوقع الذي قد يحصل عليه املستثمر.هي  . الربحية:1

 توقف على مدى تحمل املستثمر على عنصر املخاطرة.ت السيولة:. 2

 يتوقف على مدى تحمل املستثمر على عنصر املخاطرة. األمان:. 3

 * أنواع املستثمرين.
 هو الذي يعطي عنصر األمان األولوية. . املستثمر املتحفظ:1

 هو الذي يعطي عنصر الربحية األولوية. . املستثمر املضارب:2

 الذي يوازن بين العائد واملخاطرة )أي يوازن بين العوامل الثالثة(. هو  . املستثمر املتوازن:3

 * املستثمر الناجح.
 ن للمؤسسة.مهو الذي يوفق بين العوامل الثالثة للحصول على السيولة بالوقت املناسب واصطياد استثمار يعود عليه بالربح مما يحسن الوضع املالي ال 

 ثمارية، وأخذ عاملني يف االعتبار.لقرارات االست* األسس واملبادئ العلمية يف اختاذ ا
 .)عامل األسس( أ( اتخاذ القرار االستثماري على أسس علمية

 . تحديد الهدف األساس ي لالستثمار.1

 .)جمع معلومات من املنشآت املنافسة( . تجميع املعلومات الالزمة التخاذ القرارات2

 .)متى أحصل على العوائد وكم؟ وهكذا( املقترحة . تقييم العوائد املتوقعة للفرص االستثمارية3

 . اختيار البديل أو الفرصة االستثمارية املناسبة لألهداف املحددة.4

 .مع مراعاة بعض املبادئ )عامل املبادئ( ب( اتخاذ القرار االستثماري 

 نشأة.د الخيارات أو الفرص االستثمارية، باختيار املشروع املتناسب مع أهداف امل. مبدأ تعد1

 . مبدأ الخبرة والتأهيل، بعمل دراسة للمشروع قبل البدء.2

 يناسب املستثمر نفسه وسوق العمل )لتنمية البلد واملجتمع وتساعد على العملية االستهالكية(. مبدأ املالئمة، باختيار املجال االستثماري الذي. 3

 كامل السيولة في مشروع واحد.. مبدأ التنوع أو توزيع املخاطر االستثمارية، بعدم استثمار 4

 * االستثمار الناجح.
التشغيلية أو في زيادة رأس املال، بحيث تكون شكل إيرادات تشغيلية أو رأسمالية تساعد في العملية هو الذي يتولد عنه تدفقات نقدية داخلة سواء على 

 التدفقات الداخلة أكبر من الخارجة.
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 التمويلمفهوم 
 .مفهوم التمويل* 

 هو اإلمداد باألموال في أوقات الحاجة إليها.

 * عناصر التمويل.
 .)وجود سيولة ملواجهة التهديدات( . تحديد دقيق لوقت الحاجة للتمويل1

 . البحث عن مصادر األموال.2

 اط يزاوله املستثمر، ألخذ الحيطة والحذر.. املخاطر التي قد يتعرض لها أي نش3

 االسرتاتيجيات للممولني.موعة من * جم
 . تمويل منفرد من قبل مؤسسة واحدة )كشركات البيع بالتجزئة(.1

 . تمويل ثنائي من قبل مؤسستين تشتركان في تمويل نشاط واحد.2

 . تمويل متعدد من عدة مؤسسات تمويلية تشترك في تمويل مشروع واحد.3

 املشاريع الضخمة كمشاريع الدولة. . تمويل من قبل مؤسسات دولية أو مؤسسات خاصة في حالة4

 .سعر التكلفة وسعر البيع* 
 .سعر التكلفة = اإليراد( –)أي أن: سعر البيع  الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع يصبح إيراد للمبيعات

 * مصادر اإليرادات.
 . إيرادات املبيعات.1

 . إيرادات االستثمارات.2

 تقدمها الشركة.. العموالت املحصلة على خدمات أخرى 3

 . إيرادات أخرى.4

 .املواد األولية* 
 كون هناك عمليات إنتاجية.اإليجارات والالت(  ال يمكن أن تبدون التكاليف التشغيلية )كاألجور وشراء املواد والخدمات و 

 * مصادر املصروفات.
 خدمات متعلقة بالنشاط.و . تكاليف التشغيل املتغيرة من أجور ومواد 1

 التشغيل الثابتة واملتعلقة بمخصص االستهالك واإليجارات.. تكاليف 2

 السندات(. –القروض  –دفع ال. الفوائد والتكاليف املدفوعة على الديون )أوراق 3

 (.بيع منتجات بأقل من سعر تكلفتها وتنتج عن، . مصروفات أخرى )كالخسائر الرأسمالية4

 .جانبي القرار املايل هلذه الشركات* 
 حيث تحتاج مخرجات الشركة ملجموعة من األصول، منها: االستثمار:أ( جانب 

 (.تمتلكها املنشأة كاألراض ي واملباني والسيارات . األصول الثابتة )عينية1

 . األصول املتداولة.2

 . أصول أخرى.3

 ب( جانب التمويل:

 . مصدر حق امللكية.1

 . مصدر الديون.2

 # التزامات متداولة. 

 طويلة األجل.# التزامات  
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 تقييم املشروعات
 .تقييم املشروعاتمفهوم * 
 يضمن تحقيق األهداف املحددة.و بين عدة بدائل مقترحة، من املناسب  (أو املشروع)اختيار البديل  بواسطتهاوضع املعايير التي يمكن  هو

 تتمثل املفاضلة بني املشروعات مبا يلي.* 
 القائمة أو إقامة مشروعات جديدة.املفاضلة بين توسيع املشروعات . 1

 . املفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع.2

 . املفاضلة بين أساليب اإلنتاج.3

 . املفاضلة بين األهداف املحددة لكل مشروع.4

 . املفاضلة بين املواقع البديلة للمشروع املقترح.5

 . املفاضلة بين األحجام املختلفة للمشروع املقترح.6

 فاضلة بين البدائل التكنولوجية املستخدمة داخل هذا املشروع.. امل7

 .تعود إىل عاملني أساسيني * أهمية تقييم املشروعات
 . ندرة املوارد االقتصادية، خاصة رأس املال نتيجة تعدد املجاالت والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيها.1

 البدائل سواء في مجال بدائل اإلنتاج أو طرق اإلنتاج أو سرعة تناقل املعلومات.. التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وفر العديد من 2

 * أهداف تقييم املشروعات.
 . االستخدام األمثل للموارد املتاحة.1

 . تخفيف درجة املخاطرة لألموال املستثمرة.2

 . تقليل املخاطر التي تحدث بعد إنشاء املشروع.3

 .الذي يضمن تحقيق األهداف املحددة إلى املجال. توجيه املال املراد استثماره 4

 ترشيد القرارات االستثمارية.. 5
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 القيمة الزمنية للنقود
 .مفهوم القيمة الزمنية للنقود* 

 د قيمته.اليوم يمكن استثماره فتزي يعني هذا املبدأ أن الريال الذي أقبضه اليوم أفضل من الريال الذي استلمه في املستقبل، وذلك ألن الريال الذي أقبضه

 * التحليالت التفاضلية.
 تخاذ القرارات )قرارات اإلحالل(.هي إحدى أساليب تقييم البدائل املختلفة، وهذا هو األسلوب الشائع عند ا

 40ألف ريال، واملواد  20بينما تبلغ تكلفة العمالية ألف ريال،  140ألف ريال، واإليرادات التي يحققها هذا االستثمار الجديد  180تكلفة املعدات الجديدة  مثال:

آالف، واإليرادات  10ألف ريال، وأن القيمة التخريدية للمعدات الحالية  18ألف ريال، ونفقات الحزم والتغليف  12ألف ريال والتكاليف اإلضافية املتغيرة 

ألف  15والتغليف  آالف ريال ونفقات الحزم 10تغيرة ألف ريال، والتكاليف اإلضافية امل 30ألف ريال وتكلفة املواد  25ألف ريال وتكلفة العمالة  100الحالية 

 أرجو استخدام التحليالت التفاضلية في املقارنة مع البدائل االستثمارية؟ريال. 

 زيادة أو نقص التدفقات النقدية املعدات الجديدة املعدات الحالية البيان

 - - - ةالسنويالتدفقات النقدية التفاضلية 

 40 140 100 إيرادات

 5 20 25 عمالة

 (10) 40 30 مواد

 (2) 12 10 تكاليف إضافية متغيرة

 (3) 18 15 نفقات حزم وتغليف

 30 - - التدفق السنوي الصافي

 الحل:

 القيمة الحالية للتكاليف –صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للمنافع 

 التدفقات النقدية الخارجة –صافي القيمة الحالية = التدفقات النقدية الداخلة 

 د أن:نالحظ أن زيادة اإليرادات منفعة )نقود داخلة( ونفس األمر مع تقليل العمالة، بينما األخريات تعتبر تكاليف )نقود خارجة(، ومن هنا نج

 ألف ريال. 30=  3 – 2 – 10 – 5+  40صافي القيمة الحالية = 

 * صايف القيمة احلالية للمشروع االستثماري.
 قد يك

ً
، وفي ون املشر هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، وفي حال كان الفرق موجبا

ً
وع ناجحا

 وفي 
ً
 قد يكون املشروع خاسرا

ً
( فإن صاحب املشروع مخير لعدم وجود مخاطرحال كان الفرق سالبا

ً
 )ِصفرا

ً
 .وال عوائد مجدية عالية حال كان الفرق متساويا

 * أمور يعتمد عليها صايف القيمة احلالية.
 . تحديد تكلفة االستثمار في بداية املدة.1

 .. تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتحقق خالل الحياة االقتصادية للمشروع2

 . يقبل املشروع إذا كانت أكبر من صفر، ويرفض املشروع إذا كانت أصغر من صفر.3

 حالية للتدفقات النقدية.قيمة أكبر . عند املفاضلة بين أكثر من مشروع، يتم اختيار املشروع صاحب 4

 * حتليل التدفقات النقدية.
 (املؤسسةنقود تخرج من ) الخارجة التدفقات النقدية (املؤسسةنقود تدخل ) التدفقات النقدية الداخلة

 إيرادات املبيعات املختلفة. -

 إعانات أو تعويضات قد تحصل عليها املؤسسة. -

- .
ً
 قيمة الخردة، وهي قيمة بيع معدات غير مستفادة مستقبال

باني األراض ي واملاملشروع ك التكاليف الرأسمالية املدفوعة ببداية -

 والالت واملعدات واألثاث.

التشغيلية كاملواد الخام وتكاليف العمالة واالحتياطات التكاليف  -

 .واملصاريف اإلدارية والنثرية كالكهرباء والهاتف والضرائب

 * عوامل تتأثر بها التدفقات الداخلة واخلارجة.
 . مستوى الطاقة اإلنتاجية املستغلة.3   . كميات املبيعات.2   . أسعار املواد واملنتجات.1

 . مدى ثبات عناصر التكاليف األخرى.5   اإلنتاجية للمشروع.. الحياة 4
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 العالقة بني العائد واملخاطرة
 .املخاطرةمفهوم * 

 حدوث أحداث غير متوقعة مستقبلية تؤثر بصورة سلبية على قدرة املشروع على تحقيق عائد مالئم على استثمارات املشروع.

 أساليب قياس اخلطر.* 
 أ( تحليل الحساسية.

 للدخل الذي يمكن أن يحققه أي أصل، وذلك بتحديد ثالثة تقديرات تنبؤية للعائد الخاص بأي أصل، وهي:يعتمد على تقدير قيم مختلفة 

 للعائد.2   . التقدير املتشائم للعائد.1
ً
 . التقدير املتفائل للعائد.3   . التقدير األكثر احتماال

 للعائد(. لل املدى )يمكن الحصول على املدى عن طريق طرح التقدير املتشائم للعائد من التقدير املتفائحيث يمكن قياس املخاطر الخاصة باألصل من خال

 أوجد قياس درجة املخاطر باستخدام مفهوم املدى من خالل البيانات أدناه. مثال:

 األصل ب األصل أ البيان

 100.000 100.000 االستثمار املبدئي

   معدل العائد السنوي 

 %30 %25 التقدير املتشائم للعائد

 
ً
 %35 %30 التقدير األكثر احتماال

 %55 %35 التقدير املتفائل للعائد

 %25 %10  املدى

 الحل:

 التقدير املتشائم للعائد –املدى = التقدير املتفائل للعائد 

 %10=  %25 - %35مدى األصل أ = 

 %25=  %30 - %55مدى األصل ب = 

 املتوقعة )أي أن العالقة طردية بين املخاطر والعوائد(. كلما زادت املخاطر زادت العوائد نالحظ أنه

 ب( االنحراف املعياري.

 يستخدم من خالل قياس درجة التشتت أو البعد عن القيمة املتوقعة للعائد.

 إذا كانت عوائد سهم شركة )س( وسهم شركة )ص( موزعة كما يلي: مثال:

 شركة ص )العائد( شركة س )العائد( االحتمال حالة السوق 

 7 6 %20 جيدة

 4 4 %60 سيئة

 1 2 %20 عادية

 احسب االنحراف املعياري للشركة س والشركة ص.

 الحل:

: نوجد متوسط عائد الشركتين.
ً
 أوال

 االحتمال الس يء(× العادي( + )العائد الس يء االحتمال × االحتمال الجيد( + )العائد العادي × متوسط عائد الشركة = ط = )العائد الجيد 

 4( = 0.2×2( + )0.6×4( + )0.2×6)( = %20×2( + )%60×4( + )%20×6متوسط عائد الشركة س = )

 4= ( 0.2×1( + )0.6×4( + )0.2×7= )( %20×1( + )%60×4( + )%20×7متوسط عائد الشركة ص = )

: نوجد االنحراف عن املتوسط
ً
 للشركتين.)بتربيع اإلنحراف( ومربع االنحراف  لعائد من العائد()بطرح متوسط ا ثانيا

 االحتمال حالة السوق 
 الشركة ص الشركة س

 مربع االنحراف االنحراف العائد مربع االنحراف االنحراف العائد

 9=  2(3)+ 3+=  4 – 7 7 4=  2(2)+ 2+=  4 – 6 6 %20 جيدة

 = صفر 2)صفر( = صفر 4 – 4 4 = صفر 2)صفر( = صفر 4 – 4 4 %60 سيئة

 9=  2(3–) 3–=  4 – 1 1 4=  2(2–) 2–=  4 – 2 2 %20 عادية
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: نوجد االنحراف املعياري.
ً
 ثالثا

احتماالتها√االنحراف املعياري للشركة =  ×  مربعات انحرافات القيم عن و سطها

4)√االنحراف املعياري للشركة س =  × %20) + (0 × %60) + (4 × %20)  =√(4 × 0.2) + (0 × 0.6) + (4 × 0.2)  =√1.6  =1.26 

9)√االنحراف املعياري للشركة ص =  × %20) + (0 × %60) + (9 × %20)  =√(9 × 0.2) + (0 × 0.6) + (9 × 0.2)  =√3.6  =1.90 

 وبالتالي نجد أن االنحراف املعياري للشركة س أقل من الشركة ص، وذلك يعني أن عائد الشركة ص ذو درجة خطر أعلى من الشركة س.

 ج( معامل االختالف.

معامل االختالف = 
االنحراف املعياري  للقيم

متوسط العائد
 

 من نفس املثال السابق أوجد معامل االختالف للشركة س والشركة ص. مثال:

 الحل:

 معامل االختالف االنحراف املعياري  متوسط العائد الورقة املالية

 0.315=4÷1.26 1.26 4 شركة س

 0.475=4÷1.90 1.90 4 شركة ص

 االختالف في الشركة ص أكبر، وذلك يعني أن املخاطرة في الشركة ص أعلى.وبالتالي نجد أن معامل 

 .العالقة بني العائد واملخاطرة* 
 ك املشروع )أي أن العالقة طردية(، مثل سوق األسهم.يزداد العائد املرغوب كلما زادت املخاطرة املتوقعة لذل

 مفهوم العائد.* 
 الستثمار أمواله خالل فترة زمنية معينة من جراء عملية استثمارية.هو الكسب الذي يحققه املستثمر نتيجة 

 أنواع العوائد.* 
 أ( العائد الجاري.

أجير أو عن طريق إيجارات محصلة من ت هو الذي يحصل عليه املستثمر خالل مدة االستثمار من تدفقات نقدية ناتجة عن توزيعات أرباح لألسهم التي يمتلكها

 
ً
 ين:وهو نوع، عقار مثال

 إذا أجر األصل.عائد جاري موجب، . 1

 .األصل إذا لم يؤجرعائد جاري صفر، . 2

 ب( العائد الرأسمالي.

 هو ثالثة أنواع:، و (الفرق بين ثمن شراء األصل وثمن بيعههو الذي يتحقق نتيجة تغير القيمة السوقية لألصل خالل فترة احتفاظ املستثمر بهذا األصل )أي 

 موجب، إذا تم بيع األصل بعد ارتفاع قيمته السوقية.عائد رأس مالي . 1

 إذا تم بيع األصل دون حدوث أي تغيير في قيمته السوقية. . عائد رأس مالي صفر،2

 إذا تم بيع األصل بعد انخفاض قيمته السوقية. . عائد رأس مالي سالب،3

ريال، وفي  500هـ، وكانت قيمة السهم عند الشراء 01/01/1438سهم من بورصة األوراق املالية من أسهم شركة كاف في  200اشترى أحد املستثمرين  مثال:

ورصة األوراق هـ قام املستثمر بتصفية استثماراته وباع األسهم في ب30/12/1438ريال لكل سهم، وفي  10هـ قامت الشركة بتوزيع أرباح بواقع 01/07/1438

 ريال. قم بإعداد العائد الذي حققه املستثمر خالل فترة احتفاظه بهذه الورقة املالية للشركة كاف؟ 550املالية، وكانت قيمة السهم عند البيع 

 الحل:

 التوزيع لكل سهم× العائد الجاري للشركة كاف = عدد األسهم 

 ريال 2000=  10×  200العائد الجاري للشركة كاف = 

 ثمن شراء األسهم –لعائد الرأسمالي للشركة كاف = ثمن بيع األسهم ا

 قيمة السهم عند الشراء(× )عدد األسهم  –قيمة السهم عند البيع( × العائد الرأسمالي للشركة كاف = )عدد األسهم 

 ريال. 10000( = 500×200) –( 550×200العائد الرأسمالي للشركة كاف = )

 ريال. 12000=  10000+  2000املستثمر = العائد الجاري + العائد الرأسمالي = العائد الذي حققه 

 ( .في السهم الواحد هللة 12أي ريال ) 0.12=  100000÷  12000ثمن شراء األسهم = ÷ حقق املستثمر من هذه العملية االستثمارية = العائد  ،كنسبة عشرية

 %12=  100×  100000÷  12000=  100× ثمن شراء األسهم ÷ ستثمارية = العائد حقق املستثمر من هذه العملية اال كنسبة مئوية، 
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 مصادر وهيكل متويل الشركات
 .هيكل التمويل* 

في امليزانية جانب األيمن بال يمثل هيكل التمويل الجانب األيسر من امليزانية العمومية للمنشأة، ويعبر عن مكونات األموال التي بموجبها يتم تمويل األصول املتمثلة

 العمومية، حيث يمكن تمويل هذه األصول من مصادر متعددة )كرأس املال، والفائض املحتجز، والقروض قصيرة أو طويلة األجل(.

 * أقسام هيكل التمويل.
 )تشمل رأس املال، واالحتياطات، والفائض غير املوزع(. أ( األموال اململوكة

 وم املتداولة( وتعتمد عليها املنشآت الصغيرة.)تشمل القروض والخصب( األموال الدائنة 

 * أنواع مصادر التمويل.
 لتمويل االحتياجات الطارئة، وهي نوعين:مصادر التمويل قصيرة األجل، أ( 

ً
 وتلجأ إليها املنظمات عموما

 . االئتمان التجاري )مشتريات بالجل(.1

 . االئتمان املصرفي )قروض قصيرة األجل(.2

 وهي خمسة أنواع:ب( مصادر التمويل طويلة األجل، 

 . السندات.1

 . القروض.2

 . األسهم العادية.3

 . األسهم املمتازة.4

 . األرباح املحتجزة.5

 .(مشرتيات باآلجل)االئتمان التجاري * 
يوم، مثل أن تقوم بقالة  35إلى  20املشتريات الجلة، ويتراوح بين يعتبر من أشكال التمويل القصير األجل الذي تحصل عليه املنشأة من املوردين، ويتمثل في قيمة 

 بشراء مواد غذائية بالجملة من مورد بالجل، ثم يسدد املبلغ بعد بيع تلك املواد الغذائية.

 .(قروض قصرية األجل)االئتمان املصريف  *
 ألنه ، وهو م، وال تتجاوز مدة السداد السنةحصلت عليه الذيمة القرض تتمثل تكلفة التمويل في الفائدة التي تدفعها املنشأة كنسبة مئوية من قي

ً
حرم شرعا

 ربا، ونذكره هنا من باب املعرفة بالش يء فقط.

 # هناك قيمتين لالئتمان املصرفي:

 التكلفة االسمية. -

 التكلفة الفعلية. -

 هناك ثالثة احتماالت للشروط التي توضع من قبل مانح االئتمان:# 

 يطلب من املنشأة االحتفاظ برصيد معين.أن  -

- .
ً
 أن يطلب من املنشأة سداد الفائدة مقدما

 أن يطلب من املنشأة سداد القرض على دفعات. -

ريال، وذلك مقابل احتفاظ املنشأة لدى البنك برصيد معوض خالل  1500ريال ملدة عام بفوائد قدرها  20000بنك على اقتراض مبلغ  عاتفقت منشأة م مثال:

 أوجد ما يلي: ريال. 5000فترة االقتراض ال يقل عن 

 ؟معوضفي حال االحتفاظ برصيد الفعلية االسمية و معدل الفائدة  -

  الفعليةاالسمية و معدل الفائدة  -
ً
 ؟دون االحتفاظ برصيد معوض في حال سداد الفائدة مقدما

 ؟ربع سنوية دون االحتفاظ برصيد معوض في حال سداد القرض على دفعاتالفعلية معدل الفائدة  -

 الحل:

=  5000في حال االحتفاظ برصيد  ةمعدل الفائدة االسمي
قيمة الفائدة

قيمة القرض
  ×100 =

1500

20000
  ×100  =7.5% 

=  5000في حال االحتفاظ برصيد  ةالفائدة الفعليمعدل 
قيمة الفائدة

قيمة القرض − الرصيد املعوض
  ×100  =

1500

5000−20000
  ×100  =10% 



 

 
 -   9الصفحة     - 

 

 
 مبادئ التمويل واالستثمارملخص 

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

  1500سداد الفائدة معدل الفائدة االسمية في حال 
ً
= مقدما

قيمة الفائدة

قيمة القرض
  ×100 =

1500

20000
 )ال يتغير( 7.5%=  100×  

 =  1500في حال سداد الفائدة الفعلية معدل الفائدة 
ً
مقدما

قيمة الفائدة

قيمة القرض − قيمة الفائدة
  ×100  =

1500

1500−20000
  ×100  =8% ( 

ً
 (تقريبا

في حال سداد القرض على دفعات = الفعلية معدل الفائدة 
2×قيمة الفائدة×عدد الدفعات

قيمة القرض×(عدد الدفعات+1)
  ×100 =

4×1500×2

(1+4)×20000
  ×100  =12% 

 عادة يكون معدل الفائدة الفعلية أكبر من معدل الفائدة االسمية، وهذا لصالح املنشأة املانحة للقرض كالبنوك. مالحظة:

 السندات. *
 .ات محدودة ويحمل سعر فائدة ثابتطويل األجل يستحق الدفع في فتر  قرضالسند 

 بما يلي:السند يتميز # 

 عادي أو مؤسسات مالية(، بينما القروض املصرفية يتم الحصول عليها من مصادر معينة.أو )جمهور  ُيباع إلى فئات مختلفة -

 ، بينما القروض املصرفية ال يمكن تحويلها لجهات أخرى.يمكن ملشتري السند بيعه لجهة أخرى  -

 .لسندات بأسعار موحدةيتم إصدار ا -

 يمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية:# 

 .)أي القيمة املنصوص عليها عند تأسيس املنشأة( وهي تمثل سعر اإلصدار أو املبلغ الذي تدفعه املنشأة عند موعد استحقاق السند القيمة اإلسمية: -

 .)أي القيمة التي يتم التعامل بها في السوق املحلية( القيمة املتغيرة التي يستحقها السند في السوق املحلية وهي القيمة السوقية: -

 # العالقة بين القيمة السوقية للسند وسعر الفائدة للسند في السوق:

ائدة بيع السندات للحصول على أكبر ربح، وإذا انخفض سعر الفعكسية، كلما زاد سعر الفائدة للسند تنخفض القيمة السوقية للسند التجاه املستثمرين إلى 

 لسند زادت القيمة السوقية للسند التجاه املستثمرين إلى شراء السندات.ل

 # من الناحية القانونية:

 للمنشأة، بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد في فترة 
ً
املا هي ملتزمة طد املطالبة باالشتراك في إدارة املنشأة ال يحق لحامل السنو معينة، ال يعد حامل السند مالكا

 لضمان حقوقه.وذلك إال في حال اإلفالس بالسداد 

 # السندات ممكن أن تصدر بـ :

 ، حسب الوضع املالي للشركة.إصدار أو بخصمإصدار القيمة اإلسمية أو بعالوة 

ولكن السداد يتم  ،%10، وتم بيع السند بعالوة إصدار مقدارها %10ريال، ويحمل فائدة مقدارها  200أصدرت إحدى املنشآت سند بقيم إسمية قدرها  مثال:

 سنوات. أوجد ما يلي: 5بقيمته اإلسمية عند انقضاء فترته والبالغة 

 ؟في حالة أن املنشأة أصدرت السند بقيمته اإلسمية تكلفة الدين -

 من قيمة السند اإلسمية؟ %10تكلفة الدين في حالة أن املنشأة أصدرت السند بعالوة إصدار مقدارها  -

 من قيمة السند اإلسمية؟ %10أن املنشأة أصدرت السند بخصم إصدار مقداره في حالة تكلفة الدين  -

 الحل:

تكلفة الدين في حالة إصدار السند بقيمته اإلسمية = 
 (

السعر اإلضافي للسند

مدة السند
قيمة الفائدة السنوية −(

+صافي سعر بيع السند) دتهم (قيمة السند عند انقضاء 

2

  =
 (

0

5
)− 20

(200+200)

2

  =0.1  =10% 

 حيث أن: صافي سعر بيع السند في هذه الحالة = القيمة اإلسمية

=  %10تكلفة الدين في حالة إصدار السند بعالوة إصدار مقدارها 
 (

السعر اإلضافي للسند

مدة السند
قيمة الفائدة السنوية −(

+صافي سعر بيع السند) دتهم (قيمة السند عند انقضاء 

2

  =
 (

20

5
)− 20

(220+200)

2

  =0.076  =7.6% 

 حيث أن: صافي سعر بيع السند في هذه الحالة = القيمة اإلسمية + السعر اإلضافي للسند

=  %10تكلفة الدين في حالة إصدار السند بخصم إصدار مقدارها 
 (

الخصم على سعر السند

مدة السند
قيمة الفائدة السنوية +(

+صافي سعر بيع السند) دتهم (قيمة السند عند انقضاء 

2

  =
 (

20

5
)+ 20

(180+200)

2

  =0.12  =12% 

 الخصم على سعر السند –حيث أن: صافي سعر بيع السند في هذه الحالة = القيمة اإلسمية 

 من اشترى السند(:أو حامل السند املستثمر )السندات من وجهة نظر الجهة املصدرة )املنشأة أو الحكومة( و # مزايا 

 أنها محرمة بسبب الربا. -

 في املنشأة مثل حامل السهم، وإنما دائن للمنشأة.حامل السند ال ُيعَتَبر شريك  -
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 # مزايا السندات من وجهة نظر الجهة املصدرة )املنشأة أو الحكومة(:

الة األسهم ح أن للمنشأة خصم الفوائد املدفوعة على السندات من الضرائب التي تدفعها للحكومة )أن املنشأة تسدد الدين قبل الضرائب بعكس ما يحدث في -

 ثم توزع األرباح(.حيث ت
ً
 سدد املنشأة الضرائب أوال

 إلدارة املنشأة حرية الحركة والتصرف دون قيود.أن  -

 تحقق للمنشأة التكلفة القليلة والثابتة. -

 # عيوب السندات من وجهة نظر الجهة املصدرة )املنشأة أو الحكومة(:

 لم تحقق أرباح. التزامات ثابتة على املنشأة باعتبارها عبء على املنشأة إذا -

 محدودية االستفادة من السندات في ظل القيود املختلفة للتشريعات القانونية. -

 تقييد حرية املنشأة في التصرف باألصول املرهونة. -

 التأثير على سيولة املنشأة. -

 # مزايا السندات من وجهة نظر املستثمر )حامل السند أو من اشترى السند(:

 أقل أنواع االستثمار مخاطرة، حيث يحق لحامله استرجاع أمواله عند تصفية املنشأة.يعتبر السند من  -

 الحصول على دخل ثابت وفي أوقات محددة، مع وجودة فائدة ربوية. -

 # عيوب السندات من وجهة نظر املستثمر )حامل السند أو من اشترى السند(:

 روف التضخم، مما يقلل القوة الشرائية.قد يتأثر الدخل الثابت الذي يحصل عليه املستثمر بظ -

 ليس للمستثمر أو حامل السند الحق في التصويت أو االشتراك في اإلدارة إال في حالة اإلفالس. -

 القروض. *
 القروض املصرفية طويلة األجل عادة تتمثل بين الشركات واملؤسسات الصغيرة أو املتوسطة أو الكبيرة. -

سنة،  15هي عملية االقتراض من البنوك، ولكن يلزم هذه الشركات تسديد هذه القيم في مدة ال تقل عن السنة وقد تصل إلى  األجل:القروض املصرفية طويلة  -

 وقد يسدد املقترض جزء من القرض خالل السنة األولى ويرحل الباقي لسنة أخرى، وكلما قرب موعد السداد كلما أصبحت القروض قصيرة األجل.

 املقرض واملقترض على معدل الفائدة وتاريخ االستحقاق والضمانات )أي أن هذا االقتراض ربوي(.عادة يتفق  -

 )أي بناًء على أسعار الفائدة السائدة في السوق  -
ً
  .، وذلك كي يضمن الطرفان فروق أسعار الفائدة(قد يكون معدل الفائدة معوما

 األسهم العادية. *
 ،
ً
األسهم ليتم اقتنائها من قبل املؤسسات الصغيرة أو املؤسسات املالية أو الجمهور العام، وذلك لتحصيل مبلغ تمويلي للجانب حيث يتم طرح وهي األكثر شيوعا

 في األصول الثابتة كاملباني والالت واملعدات ونحوها. من قائمة املركز املالي املتمثل األيمن

 # يتقلب السهم بين ثالثة قيم:

 القيمة اإلسمية.. 1

 في السعودية الحد األدنى للسهم لقيمة املهي ا
ً
 ريال عند التأسيس(. 10نصوص عليها في عقد تأسيس املؤسسة، وعادة يكون لها حد أدنى )مثال

 . القيمة السوقية.2

مية الثابتة(، )بعكس القيمة اإلسية، وهي قيمة متغيرة هي القيمة التي تستطيع املؤسسات االستثمارية أو املستثمرين شراء هذا السهم عن طريق األسواق املال

 حيث تزداد مع تحقيق أرباح وتنخفض مع تحقيق خسائر.

 . القيمة الدفترية.3

 الت املحاسبية داخل هذه  املؤسسة، ويتم حسابها بالقانون التالي:هي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السج

القيمة الدفترية = 
حقوق  امللكية

عدد األسهم املصدرة
 

 ن الحقوق امللكية تتمثل في رأس املالي املدفوع واالحتياطات واألرباح املحتجزة.حيث أ

 :األسهم العاديةحملة حقوق # 

 .ببعض املنشآت عمليات التصويت، وحضور الجمعيات العمومية، ولكن يشترط عدد معين من األسهم. املشاركة في 1

 املشاركة في الربح، حسب عدد األسهم.. 2

 تجاه حملة السندات ثم األسهم املمتازة . 3
ً
 م األسهم العادية.ثثم الدائنين املشاركة في أصول املنشأة، وذلك في حالة تصفيتها، حيث يتم سداد االلتزامات أوال

 . بيع أو شراء األسهم متى أراد في سوق التداول.4

 :األسهم العادية # مزايا

 . ال تشكل 1
ً
 على املنشأة، ففي حالة خسارة املنشأة يُ  إلتزاما

ً
 ألنه شريك وليس دائنماليا

ً
 أيضا

ً
 .ولها()وال تتطلب ضمان أو رهن ألص عَتَبر حامل السهم خاسرا
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 .فتتوسع مشاريعهاأة غير ملزمة بالتوزيعات النقدية، حيث يمكنها تحويل األرباح إلى احتياطات ثم تزيد رأس املال . املنش2

 لحاملها استردادها، ولكن يمكنه بيعها عن طريق صاالت التداول أو االنترنت أو البنوك لطرف ثالث.. ال يجوز 3

 جديدة والحصول على عالوة اإلصدار، وهي القيمة الزائدة عن القيمة اإلسمية كالسندات.. يمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم 4

 :عيوب األسهم العادية# 

 إدارة املنشأة، ألن حامل السهم ليس شريك دائم للمنشأة.فقدان السيطرة على احتمال . 1

 ثم توزيع األرباح  . ال يجوز خصم األرباح املوزعة على2
ً
 لحاملي األسهم.املساهمين من الزكاة أو الضريبة، حيث يجب خصم الزكاة والضريبة أوال

 سند شريك ويتقاض ى أرباح.هم أكبر من تكاليف إصدار السندات، ألن حامل ال. تعتبر تكاليف إصدار األس3

.، فهي ال تحمبامللكيةاملنشأة على املتاجرة  . تحد األسهم من قدرة4
ً
 ثابتا

ً
 ل عائدا

 # الفرق بين األسهم العادية والسندات:

 السندات األسهم العادية الفرق 

دقروض طويلة األجل،  مشاركة في رأس املال. الوصف َسدَّ
ُ
 عند نهاية الفترة بقيمتها اإلسمية. ت

. هي كوبونات أو توزيعات أرباح. التوزيعات
ًّ
 هي فوائد ربوية ثابتة سنويا

 وغيرها.الجمعيات حق التصويت أو حضور  حاملهاليس ل ووضع األهداف. الجمعياتحق التصويت وحضور  حاملهال الحقوق 

والسيولة والسياسة وتغير سعر مخاطر النشاط والتمويل  عناصر املخاطرة الرئيسية

 أو مخاطر تمويلية وأنها تخضع لربحية املنشأة. الصرف

وق وعدم قدرة املقترض على معدالت الفائدة السائدة في الس

 السداد، ولكنها تعتبر مخاطر أقل.

 بوية.ائد الر اإلسمية مع الفو رد أصل املبلغ في مواعيد القيمة  عائد رأس مالي أو عائد جاري، وتعتمد على الربح املحقق. العائد

 األسهم املمتازة.* 
 بين األسهم العادية والسندات، ولحامل األسهم املمتازة نسبة محددة من األرباح 

ً
 بنسبة معينة من القيمة اإلسمية كالسندات وله أيضهذا السهم يعتبر وسطا

ً
ا

 حصة في ملكية املنشأة كاألسهم العادية.

 :األسهم املمتازة # مزايا 

 وال يحق لحاملها التصويت في الجمعية كالسندات، بعكس األسهم العادية التي يحق لحاملها التصويت.ضمان سيطرة اإلدارة وعدم تدخل الخرين، . 1

  إصدارها ال يتطلب رهن عقارات وأصول املنشأة. 2
ً
 .كاألسهم العاديةتماما

َعد نفقة3
ُ
  . ال تتطلب تخصيص مبالغ لسدادها، ألنها ال ت

ً
 .كاألسهم العادية تماما

 :املمتازةعيوب األسهم # 

 من ضريبة الدخل.حملتها ال يجوز خصم األرباح املوزعة على . 1

 على املنشأة.2
ً
 ثابتا

ً
 ماليا

ً
 . تمثل عبئا

 ألنها ال تعد نفقة.من تكلفة السندات،  . تعتبر تكلفتها أكبر3

 )السندات( لوجود احتمالية عدم توزيع األرباح، ولذلك يطالبون نسب مرتفعة.. حملتها يتعرضون ملخاطر أكبر من املقرضين 4

 # قانون:

تكلفة األسهم املمتازة = 
األرباح السنوية املوزعة

سعر السهم املمتاز×(1−نفقات إصدار األسهم املمتازة)
 

 ممتازة تربح  مثال:
ً
، وسعر السهم اإلسمي  %10أصدرت منشأة أسهما

ً
 من سعر البيع املتوقع، فأوجد: %5ريال، وقدرت نفقات اإلصدار بحوالي  100سنويا

 . تكلفة السهم املمتاز إذا تم بيع السهم بالسعر اإلسمي؟1

 من السعر اإلسمي؟ %10. تكلفة السهم املمتاز إذا تم بيع السهم بزيادة 2

 من السعر اإلسمي؟ %5تكلفة السهم املمتاز إذا تم بيع السهم بخصم  .3

 الحل:

 0.05=  %5نفقات إصدار األسهم املمتازة = ،  10=  %10×  100األرباح السنوية املوزعة = من املعطيات نجد أن: 

تكلفة األسهم املمتازة إذا بيع السهم بالسعر اإلسمي = 
األرباح السنوية املوزعة

سعر السهم املمتاز×(1−نفقات إصدار األسهم املمتازة)
  =

10

(0.05−1)×100
  =0.105  =10.5% 

= من السعر اإلسمي  %10بزيادة تكلفة األسهم املمتازة إذا بيع السهم 
األرباح السنوية املوزعة

سعر السهم املمتاز×(1−نفقات إصدار األسهم املمتازة)
  =

10

(0.05−1)×110
  =0.095  =9.5% 

من السعر اإلسمي =  %5م املمتازة إذا بيع السهم بخصم تكلفة األسه
األرباح السنوية املوزعة

سعر السهم املمتاز×(1−نفقات إصدار األسهم املمتازة)
  =

10

(0.05−1)×95
  =0.1108  =11.1% 



 

 
 -   12الصفحة     - 

 

 
 مبادئ التمويل واالستثمارملخص 

 
 إعداد وتنسيق : صادق سعيد

 األرباح احملتجزة. *
 
ً
 داخليا

ً
 كالبقيةتختلف األرباح املحتجزة عن غيرها من مصادر التمويل طويلة األجل بكونها مصدرا

ً
حيث تقوم املنشأة  ،، كما أنها أقل تكلفةللتمويل وليس خارجيا

ه األرباح املحتجزة ، وهذ)قد يكون االحتفاظ إجباري كما بالبنوك(وذلك ملواجهة التهديدات أو األزمات املستقبلية  باالحتفاظ ببعض األرباح املحققة نهاية العام

 من حقوق امللكية. تخص املساهمين
ً
َعدُّ جزءا

ُ
 وت

 :األرباح املحتجزة # مزايا

، وتعادل تكلفة الفرصة البديلة.. 1
ً
 تكلفتها قليلة نسبيا

 . ال يتطلب الحصول عليها معامالت وتكاليف كثيرة.2

 . ال يترتب على استعمالها أي ضمان أو رهن ألصول املنشأة.3

 :عيوب األرباح املحتجزة# 

 متاحة أمام املنشأة في بداية حياتها اإلنتاجية.. قد ال تكون 1

 . زيادة نفقات استخدامها، إذ يتطلب ذلك إصدار أسهم مجانية للمساهمين.2

 . ال تستطيع املنشأة استخدامها بشكل متكرر.3

 * متوسط التكلفة املرجحة.
 ما تلجأ املنشأة إلى عدة مصادر للتمويل، ويكون لكل مصدر تكلفة معينة، فيصبح من املهم معرفة حساب التكلفة اإلجمالية لألموال

ً
متوسط إيجاد  ، ثمغالبا

 :التكلفة املرجحة لهذه األموال بإحدى طريقتين )حسب املعطيات(

 :بالقوانين ،قيمته في السجالت( َحَسب  )تمثل وزن كل مصدر تمويلي  ل التي مولت بها مشاريعهالحساب التكلفة املرجحة ملصادر التموي القيمة الدفترية:أ( 

  تكلفة املصدر× التكلفة املرجحة لكل مصدر = نسبة املصدر 

  = نسبة املصدر
املبلغ بالقيمة الدفترية

إجمالي املبلغ بالقيمة الدفترية
  ×100 

 التكلفة املرجحة متوسط التكلفة املرجحة لألموال = مجموع نسب 

 :بالقوانين، )وهي قيمة كل مصدر تمويلي في السوق( التكلفة املرجحة حسب في هذهالوقت الذي  محسوب فيها ب( القيمة السوقية:

  تكلفة املصدر× التكلفة املرجحة لكل مصدر = القيمة السوقية للمصدر 

  = متوسط التكلفة املرجحة لألموال
مجموع التكلفة املرجحة

مجموع القيمة السوقية
 

 بفرض توافر البيانات في الجدول أدناه، أوجد متوسط التكلفة املرجحة لألموال؟ مثال:

 تكلفة العنصر املبلغ "القيمة الدفترية" مصادر التمويل

 %4.8 ألف ريال 350 القروض

 %10.5 ألف ريال 250 األسهم املمتازة

 %14.6 ألف ريال 300 األسهم العادية

 %14 ألف ريال 100 األرباح املحتجزة

  مليون ريال املجموع

 الحل:

 تكلفة املصدر× التكلفة املرجحة لكل مصدر )باستخدام قانون القيمة الدفترية ألن السؤال أعطانا املبلغ بالقيمة الدفترية( = نسبة املصدر 

نسبة املصدر = 
املبلغ بالقيمة الدفترية

إجمالي املبلغ بالقيمة الدفترية
  ×100 

 التكلفة املرجحة تكلفة املصدر نسبة املصدر املبلغ "القيمة الدفترية" مصادر التمويل

 %1.7=  168=  4.8×  35 %4.8 %35 ألف ريال 350 القروض
 النسبة( إليجاد 100على  الناتج )نقسم

 %2.6 %10.5 %25 ألف ريال 250 األسهم املمتازة

 %4.4 %14.6 %30 ألف ريال 300 األسهم العادية

 %1.4 %14 %10 ألف ريال 100 األرباح املحتجزة

 %10.1  %100 مليون ريال املجموع

 %10.1إذن، متوسط التكلفة املرجحة لألموال = 
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 بفرض توافر البيانات في الجدول أدناه، أوجد متوسط التكلفة املرجحة لألموال؟ مثال:

 تكلفة العنصر "السوقيةاملبلغ "القيمة  مصادر التمويل

 %4.8 ألف ريال 500 القروض

 %10.5 ألف ريال 300 األسهم املمتازة

 %14.6 ألف ريال 600 األسهم العادية

 %14 ألف ريال 100 األرباح املحتجزة

  ريال 1500000 املجموع

 الحل:

 ة املصدرتكلف× القيمة السوقية للمصدر ( = السوقيةألن السؤال أعطانا املبلغ بالقيمة  السوقيةالتكلفة املرجحة لكل مصدر )باستخدام قانون القيمة 

 التكلفة املرجحة تكلفة املصدر "السوقية املبلغ "القيمة  مصادر التمويل

 24000=  %4.8×  500000 %4.8 ألف ريال 500 القروض

 31500=  %10.5×  31500000 %10.5 ألف ريال 300 األسهم املمتازة

 87600=  %14.6×  8760000 %14.6 ألف ريال 600 األسهم العادية

 14000=  %14×  1400000 %14 ألف ريال 100 األرباح املحتجزة

 157100  ريال 1500000 املجموع

التكلفة املرجحة لألموال = إذن، متوسط 
1571000

1500000
  =0.10473  =10.5% 

 اختيار مصادر التمويل املالئمة:* اعتبارات مطلوب مراعاتها عند 
 . التكلفة.1

 . أسعار الفوائد السائدة.2

 . ربحية املنشأة.3

 . مكونات رأس املال.4
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 جماالت مصادر التمويل اإلسالمي
ل بواسطة البنوك اإلسالمية( أهم جماالت التمويل اإلسالمي* 

َّ
و
َ
م

ُ
 .)األعمال التي ت

 .لآلمر بالشراء . املرابحة1

، فيتملكها البنك ويعيد بيع السلع على العميل الذي طلب شراءها ولكن على شكل أقساط بفرق السعر مؤسسةأو سلع بناء على طلب عميل يقوم البنك بشراء 

 رغم عدم وجود سيولة. بشراء السلعةفيستفيد املورد بترويج سلعه ويستفيد البنك بفرق السعر ويستفيد العميل  اإلجمالي عن سعر مشتراه.

م. 2
َ
ل  .السَّ

 بعض املزارعين يحتاجون 
ً
لتمويل حتى يتمكنوا من إكمال املشروع الزراعي، اهو عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، فمثال

يستطيع  يأقل من سعر بيع تلك املنتجات الزراعية وذلك كتكون مبالغ معينة من البنك  ون فيعرضون منتجاتهم الزراعية التي ستتم بعد فترة على البنوك، فيأخذ

 ، ونفس األمر ينطبق على املشاريع الصناعية.فارق السعرويستفيد من بعد تملكها البنك بيعها بسعرها 

 . اإلستصناع.3

قوم بتنفيذ ي)طرف ثالث( نك باالتفاق مع عميل بين أحد البنوك اإلسالمية وبين أحد املؤسسات املالية، وذلك لكي يقوم الببعقد موثوق هو عملية اتفاقية 

أمام  هو املسؤول األول )الطرف الثالث( خالل فترة زمنية معينة، ويكون هذا العميل )كالبنى التحتية واإلنشاءات والجسور( مجموعة من املشاريع التنموية 

 ألنه هو من اتفق مع العميل. ولكن البنك يكون هو املسؤول عن العملية التنفيذيةاملؤسسة 

 .األجارة. 4

 وهو نوعين:، ملن يرغب في استئجارهثم تأجيره الش يء من قبل البنوك اإلسالمية تملك هي 

( إلى الغير وتأجيرها األجهزة واملعدات بشراء أن يقوم البنك  أ( التأجير التشغيلي:
ً
ثم يقوم هذا  ،لفترة زمنية محددة ومقابل أجر معين)كمؤسسة مثال

 ، مثل تأجير املعدات الثقيلة لبناء الطرق.الغير بإرجاع هذه األجهزة واملعدات إلى البنك

أن يقوم البنك بشراء وتملك األصل الذي يرغب به العميل، ثم يؤجره على العميل ويوعده أنه في حال إتمامه سداد  :)التمليكي( ب( التأجير التمويلي

 تأجير السيارات.ك األصل، مثل رة زمنية محددة فإنه سيتملاملبالغ املطلوبة خالل فت

 # شروط صحة الصيغة التمويلية )التمليكية(: 

 بطلب من العميل.أن يتملك البنك هذا األصل  - 

 أن يعد البنك هذا العميل بتملكه لألصل في حال إتمامه السداد )الوعد بالتمليك وليس تمليك مباشر(. - 

 السداد يقوم البنك بنقل ملكية األصل للعميل أو بيع هذه الجزئية للعميل.في حال إتمام  - 

 . املضاربة.4

، بشرط أال يكون ال وحده ألنه صاحب املال البنك يتحمل الخسارةلكن و ، بين البنك والعميل -وليس مبلغ مقطوع-بنسب معينة  هي شراكة في الربح
ً
عميل مفرطا

 وهذا بمثابة القرض الحسن.

 املشاركة.. 6

 :لوبينأس وهيحسب رأس املال، ، بينما الخسارة توزع بنسب مئوية متفق عليها، والربح يوزع بنسب معينة بين البنك والعميل هي شراكة في رأس املال

ت االقتناء أو رأس املال أو عملياهي شراكة في رأس املال بين البنك والعميل، وتستمر سواء في عمليات توزيعات األرباح أو عمليات  :أ( املشاركة الثابتة

 عمليات املشاركة أو عمليات من يدير هذه الشركة، أي أن البنك هنا شريك ثابت.

د ، ولكن بعد قيام املنشأة وتحقيقها لألرباح بعد فترة زمنية يستطيع العميل سداهي شراكة في رأس املال بين البنك والعميل :ب( املشاركة املتناقصة

 املال للبنك حتى يتملك املنشأة بالكامل، أي أن البنك هنا شريك مؤقت.جزء من رأس 
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 أنواع األوراق واألسواق املالية
 .هيكل سوق املالأنواع أو أجزاء * 

 أ( سوق النقد.

عن طريق  عبدور الوسيط في عمليات الشراء والبيهو السوق الذي يقوم فيه الجهاز املصرفي )البنوك( بالدور الرئيس ي، حيث يقوم البنك )التقليدي أو اإلسالمي( 

 :أحد األنواع التالية

ندات قصيرة األجل، قابلة للتداول، وتصدرها الحكومات عادة لسحب السيولة من السوق، وتصدر عادة بخصم إصدار، هي س :الخزانة . أذون 1

 لو كانت القيمة اإلسمية لسند ما 
ً
ريال فقط ثم يستلمه في نهاية  95فإن من يشتريه سوف يدفع  %5ريال وصدر بخصم إصدار مقداره  100فمثال

 ريال وهذا من الربا املحرم. 100بقيمته اإلسمية الفترة عن سنة، ألنها لو زادت ستنطبع بطابع السندات طويلة األجل(  )ال تزيدالفترة املتفق عليها 

 # مميزات أذونات الخزانة:

 أوراق مالية تصدرها بعض الحكومات ويحصل املصدر له عائد ثابت خالل فترة معينة.أنها  -

 يوم. 265يوم أو  182يوم أو  91دة تكون أنها تصدر بتواريخ استحقاق مختلفة، وعا -

باع بخصم وذلك لكي ترغب املستثمرين باقتناء هذه األو  -
ُ
بين القيمة راق، ويكون الفرق بين القيمة بخصم اإلصدار و ال يتم دفع فائدة للمستثمر ألنها ت

  اإلسمية هو العائد بالنسبة للمستثمر.

يوم إلى سنة  270تصدرها عادة الشركات املعروفة التي لها وضع مالي جيد، ويتراوح تاريخ هذه االستحقاقات بين  :(ةالكمبيال) . األوراق التجارية2

باع للبنك بخصم)تصبح طويلة األجل إذا زادت(، 
ُ
)هذا الضرر يشبه االئتمان التجاري حيث يسحب املورد أوراق تجارية  ومن املمكن أن تضره أو ت

نك(، وهي قيمة أقل فيكون الفرق ربح للب، فيبيع هذا الشخص األوراق التجارية للبنك عند احتياجه للسيولة ولكن باتعلى املشتري بقيمة املبيع

 بأقل من قيمته.محرمة ألنها بيع دين 

ائدة معينة هذا املوِدع فهو إيصال يثبت أن حامله لديه مبلغ معين لدى هذا البنك لفترة زمنية ويتقاض ى عليها  شهادات اإليداع القابلة للتداول: .3

  .وثابتة خالل فترة إيداعه لهذه املبالغ، وال يمكن للموِدع أن يتصرف أو يسحب هذه املبالغ خالل الفترة املتفق عليها

 # خصائص شهادات اإليداع:

 أنها محرمة في الشريعة اإلسالمية. -

 خالل الفترة املتبقية ويستلم كامل املبلغ بعد انتهائها.لخر من الفوائد يمكن لحاملها االحتفاظ بها أو بيعها لطرف آخر، ويستفيد الطرف ا -

باع بخصم، بينما أذونات الخزانة واألوراق التجارية بخصم(. -
ُ
ع في تاريخ االستحقاق )أي أنها ال ت

َ
دف

ُ
 أنها تحمل فائدة ربوية محددة ت

لك يخفض الفائدة عند انخفاض السيولة وذبنك الفائدة عند ارتفاع السيولة و سحب السيولة في حالة وجود سيولة عالية في البلد، حيث يرفع ال -

 واستثمار أموالهم.لتحفيز أو ترك املودعون بسحب 

 ،املالية ب( سوق األوراق

 .ة يمتلكونهاهو عبارة عن التقاء مجموعة من البائعين واملشترين في وقت واحد وذلك لعملية تداولية ألوراق مالي

 أسواق األوراق املالية:# أنواع  

 ، حيث يتم طرح مجموعة من األسهميتمثل ويتمحور في اإلصدار األولي من ِقبل املؤسسات أو الشركات الراغبة في تمويل مشاريعها . سوق أولي:1

 ، وأي مستثمر يشتريها يمكنه بيعها أو شراء أسهم إضافية.)معروفة بعمليات االكتتاب( للجمهور 

رة لألوراق املالية.يتمثل في عملية تداول األسهم بين املستثمر  . سوق ثانوي:2 ِ
صد 

ُ
 ين بعد طرحها وشرائها من ِقَبلهم، ويكون العائد لهم وليس للشركة امل

 :)أو أنواع األوراق املالية( # األوراق املالية واملنافع تنتقل من فرد لخر على مراحل 

ِ  مرحلة اإلصدار: -
َصد 

ُ
(، فعند إصدار األوراق املالية )كالسندات واألسهم( تنتقل من الشركة امل

ً
ر له )املستثمرين مثال َصدَّ

ُ
ر وامل ِ

َصد 
ُ
ة إلى رَ تتم بين امل

رة، فتنطبع هذه املرحلة بطابع االستثمار الحقيقي ألن إصدار  ِ
َصد 

ُ
ألوراق املالية كان ااملستثمرين بينما تنتقل األموال من املستثمرين إلى الشركة امل

 بغرض الحصول على التمويل، وفي هذه املرحلة يمكن أن تحصل منفعة تنموية اقتصادية اجتماعية.

 ألسعار الفائدة السائدة في السوق، أو  ذيهو ال ( سوق رأس املال )البورصة(:أ
ً
يتم فيه عمليات التداول، سواًء تداول السندات ببيعها وشرائها تبعا

 ببيعها أو شرائها بعد طرحها في سوق التداول )أو سوق األوراق املالية أو سوق رأس املال املسمى بالبورصة(.تداول األسهم 

 ما هو االستثمار في البورصة؟ - 

 هو سوق األوراق املالية، وهو سوق طويل األجل عادة، وينقسم إلى نوعين: 

 باقتنائه عدد من األسهم.1 
ً
 . أن تقرض الشركة، لكونك اشتريت السندات.2  . أن يكون مشتري األوراق شريكا

 حقوق ملكية، حيث ُيعَتبر صاحب األسهم مالك أو شريك للمؤسسة وله نسبة من أرباحها مع تحملهم للمخاطر. هو ( سوق األسهم:ب
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 والنسب املئوية أسس التحليل املالي وأدواته
 .مفهوم التحليل املايل* 

سَتخَدم في عملية اتخاذ القرارات وتقييم أداء الشركات في املاض ي والحاضر عبارة عن عملية معالجة منظمة في 
ُ
البيانات املتاحة بهدف الحصول على معلومات ت

 وتوقع ما ستكون عليه في املستقبل.

 املدرجة يف الشركة، ومن ضمنها:* يستخدم ما حصل يف املاضي يف حتسني املستقبل من خالل القوائم املالية 
 . قائمة حساب األرباح والخسائر.2      املركز املالي.. قائمة 1

 . قائمة التدفقات املالية.3

 * أهداف التحليل املايل.
 .. تحقيق أو اتخاذ الفرص املناسبة في املجاالت التي تقوم بإجرائها الشركة2         . معرفة ما تم خالل الفترة املاضية وذلك لتحسين األداء خالل الفترة القادمة.1

 . تحسين منتجات الشركة أو زيادة إنتاجها ملنافسة الشركات األخرى.4         . التعرف على مواطن القوة وتعزيزها، والتعرف على مواطن الضعف وعالجها.3

 * جماالت التحليل املايل.
 االئتماني.. التحليل 1

ع أن يواجهها
َّ
 إلاملقِرض في عالقته مع املقترض، ثم تقييمها وبناء قرار بخصوص هذه العال يهدف إلى التعرف على األخطار التي ُيَتوق

ً
ى نتيجة التقييم، قات استنادا

 هل الشركة التي تطلب القرض ستسدد حسب االتفاق والفترة املحددة أم ال؟ وهل ماطلت من قبل؟ وهكذا.
ً
 فمثال

 .بين شركتين أو أكثر تحليل االندماج أو الشراء. 2

ع شرائها أو دمجها، وبشكل خاص التعرف على وضعها املالي ومبيعاتها ومبيعاتها الجلة ومشترييهدف إلى 
َّ
تها والنظر في االتعرف على الشركة الجديدة التي ُيَتوق

 قوائمها املالية وديونها ومقارنتها بشركة شبيهة بنفس القطاع.

 . تحليل تقييم األداء.3

خسائر وقائمة األرباح واليهدف إلى تقييم الربحية وكفاءة اإلدارة املالية والسيولة واتجاهات النمو وقراءة وتحليل القوائم املالية والبيعية والشرائية وحساب 

 التدفقات املالية ومدى فعاليتها ومالئمتها وفعالية السيولة.

 . التحليل من أجل التخطيط.4

فة املاض ي ال يمكن التخطيط للمستقبل، لذلك يجب التعرف على كل ما يتعلق باملنشأة سواًء مبيعاتها وخطوط إنتاجها وإنتاجية كل بدون التحليل وبدون معر 

 اإلنتاجية األكثر.خط ومقارنة اإلنتاجية بين فترتين وفعالية وكفاية أي تطبيقات تم إجرائها على الفترة ذات 

 . التحليل االستثماري.5

م أأمور، هل العائد من االستثمار مجزي أم أقل مقارنة باستثمارات أخرى؟ هل هيكل رأس املال يعتمد على ديون أم ادخارات أم أرباح محتجزة يركز على عدة 

ل مقارنة عم؟ و إصدار أسهم أم قروض؟ وماذا يتوجب في عمليات املخاطرة؟ ومعرفة مديونية املنشأة على املدى الطويل وخطرها في املدى املتوسط أو القصير

 بين الربحية والسيولة وذلك التخاذ الفرص أو كسب الفرص ومواجهة التحديات والصعوبات املستقبلية.

 ال 6
ً
 ختالف الااية لكل جهة أو مستخدم.. استخدام التحليل املالي تبعا

لى ى إمكانية تحقيق األرباح واالتجاه الذي اتخذته الشركة عاملحتملون يقومون قبل االستثمار بعملية دراسة القوائم املالية للمنشأة ومعرفة مداملستثمرون 

ذ في املنشأة أو الشركة ومدى الربحية التي تتحقق خالل فترة زمنية محددة، و مدى فترة معقولة من الزمن َنفَّ
ُ
 ي ومعرفة مدى فعالية التطبيقات التي ت

ً
قومون أيضا

الحيتها خالل فترة زمنية معينة مقارنة بأداء شركات أخرى ثم يرفعون التوصيات ملجلس اإلدارة بشكر بالرقابة التنفيذية على الخطط واملوازنات وأدائها وص

 جوانب القوة وتحسين األخطاء.

 * من أجل تقييم قدرة الشركة للوفاء بالتزاماتها فإن املستحوذون )الدائنون( يهتمون باحلصول على املعلومات التالية:
 املؤشر األمثل على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.، ألنها . سيولة الشركة1

 وذلك لسداد الدائنين من خالل الربحية.الشركة، . ربحية 2

 . ماهية موارد األرباح.3

 اض ي ملواجهة احتياجاتها املالية )إمكانية الشركة لعمليات السداد املستقبلية(.. السياسات التي اتبعتها الشركة في امل4

 ة املركز املالي للشركة، والحصول على معلومات للحكم على مدى كفاءتها.مدى سالم .5

 . الرقابة على كيفية توزيع املوارد وكفاءة إدارة املوجودات.6
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 التحليل املايل.جهات استخدام * 
 .يستخدمون التحليل املالي ملعرفة مقدرة الشركة على تحقيق أرباح على املدى القصير أو الطويل . املستثمرون:1

 .يذ الخططوتطبيق التشريعات والتعليمات ورقابة تنفيستخدمون التحليل املالي ملعرفة مقدرة الشركة على تحقيق األرباح واألهداف  :أو املساهمون  . املالكون 2

 يستخدمون التحليل املالي ملعرفة مقدرة الشركة على السدادكالبنوك م . الدائنون:3
ً
 .)الوفاء بالتزاماتها( ثال

 .ةوالربحية والعوائد واألداء وتوزيع املوارد والرقابيستخدمون التحليل املالي ليقوموا بالتقييم والتخطيط  . اإلدارة واإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية:4

 سمعة الوساطة.وتغير السعر لتحسين األرباح و يستخدمون التحليل املالي ملعرفة مقدرة الشركة على تحقيق األهداف  . وسطاء األوراق املالية:5

 مقدرة الشركة على تحقيق األرباح التي ستعود بالنفع والحوافز عليهم.الكفاءة والفاعلية و يستخدمون التحليل املالي ملعرفة  . العاملون أو املوظفون:6

 .الضرائبو  يستخدمون التحليل املالي في حالة التعاقد مع الشركات من أجل بناء منشآت حكومية وذلك للتعرف على قوائمها املالية الحكومية:. املصالح 7

 يستخدمون التحليل املالي ملعرفة القوائم املالية والوضع املالي بشكل عام، ويتم تكليفهم من قبل املؤسسات. . املحللون املاليون:8

 التحليل املايل.أو أساليب اع * أنو
 . التحليل باستخدام النسب املئوية.3    . التحليل األفقي.2    . التحليل العمودي.1

 التحليل العمودي. *
في  ةداخل نفس املؤسس يانات املالية لسنة واحدة عمودية، وذلك ملقارنة بيانات هذه السنة داخل هذه املؤسسة )مقارنة بنود مع بعضها البعضهو عرض الب

 إذا كان إيراد مؤسسة ما في عام (سنة واحدة
ً
م قدره 2005، ويعتمد على دراسة العالقات الكمية بين عناصر القوائم املالية لسنة واحدة بتاريخ معين، فمثال

 .%40، وهو ما يعني نسبة 400.000فإن إجمالي الربح هنا هو  600.000ريال وتكلفة اإليراد  1.000.000

 التحليل األفقي. *
 ،
ًّ
 ويعتمد على دراسة اتجاه كل بند من بنود القوائم املالية وموضع، بسنة أخرى  وذلك ملقارنة بيانات هذه السنةهو عرض البيانات املالية ألكثر من سنة أفقيا

عِطَيت  لنا بيانات رنة مع نفس البند مع سنوات ماضية وذلك لعمليات مقا التحليل ومالحظة الزيادة أو النقص
ُ
 إذا أ

ً
اتخاذ القرار فيما يخص هذا البند، فمثال

 م، فإننا نوجد 2005/2006مؤسسة ما خالل السنتين 
ً
 م، أو نقارن املصارف أو الدخل ونحو ذلك.2005ربح عام م ونقارنه بمجمل 2006مجمل الربح لعام مثال

 ت:# مقومات التحليل املالي وكيفية التعامل مع هذه املقوما

 املالك هدفه معرفة كفاءة اإلدارة أما املستثمر فهدفه معرفة ربحية املؤسسة.
ً
 أ( التحديد الواضح ألهداف التحليل املالي، فمثال

 ب( تركيب النسبة بطريقة تعكس عالقات منطقية معينة، كنسبة الدخل إلى االستثمارات أو نسبة الدخل إلى حقوق أصحاب املشروع.

 لنتائج التحليل املالي، ليتمكن املحلل من استخدامه بصورة صحيحة.ج( التفسير السليم 

 د( معرفة مدى سالمة القوائم املالية.

 .(تقرير اإلدارة عن نتائجها املالية+تقرير مدقق الحسابات الداخلي)تقرير مجلس اإلدارة+ه( االطالع على 

 و( إعداد تقارير لتسجيل النوايا أو الخطط املستقبلية.

النقدية وبيان  تدفقاتالبيانات تتألف من القوائم املالية الكاملة، وتشمل امليزانية العامة قائمة املركز املالي، وكذلك حساب األرباح والخسائر وبيانات الز( 

 تغيرات حقوق املساهمين.

 انات املالية.غموض معروض في البي أساسها، وإيضاح وتفسير أي لية علىداد البيانات املات( البيانات تتألف من إيضاحات تحدد املعايير املحاسبية التي تم إع

 # القوائم املالية:

فترة زمنية  والتزاماتها وحقوقها خالل ، وأصول املؤسسةالعامة للجهات املختلفةنتعرف من خاللها على أهمية امليزانية  :)امليزانية العامة( قائمة املركز املاليأ( 

 :وعناصر هذه القائمة أو امليزانية هيويجب أن يتساوى فيها جانب األصول مع جانب الخصوم وحقوق امللكية، معينة، 

السيولة ل )، مثوتبقى في املؤسسة ألكثر من فترة مالية أو سنة ، والغرض من اقتنائها هو استخدامها في العمليات اإلنتاجيةالثابتةاملوجودات * 

عَتَبر من األصول الغير ملموسةوالالت واملعداتالعقارات و  واملدينون 
ُ
 الشهرة التي ت

ً
 (.، وأخيرا

سَتخَدم في املؤسسة، والغرض من اقتنائها هو املتداولة* املوجودات 
ُ
كثر أ إعادة بيعها، حيث أنها تتداول خالل فترة زمنية قصيرة، أي أنها ال تبقى وال ت

 (.واألراض ي والسلع الجاهزة للبيع وقطع الغيار الذي يحوي املواد الخام والشبه مصنعة مخزون البضاعة، مثل )من فترة مالية أو سنة

هي االلتزامات املستحقة خالل السنة املالية على املؤسسة )أي االلتزامات التي يجب أن تسددها  :)قصيرة األجل( أو الخصوم املتداولةاملطلوبات * 

 السحب على املكشوف والبنوك الدائمة والتسهيالت قصيرة األجل.سنة( وتشمل عن فترة ال تزيد املؤسسة خالل 

 هي االلتزامات التي يتوجب على املؤسسة أن تسددها خالل فترة تزيد عن سنة. :)طويلة األجل( * املطلوبات أو الخصوم الغير متداولة

شمل رأس تجة عن املوجودات ناقص املطلوبات، وتتتمثل في حصة املساهمين في املؤسسة، وهي صافي ثروتهم النا :(حقوق املساهمينحقوق امللكية )* 

 املال وعالوة رأس املال وعالوة اإلصدار واالحتياطات اإلجبارية واالختيارية واألرباح املحتجزة.
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ضت لها ملصروفات التي تعر ينة )عادة ال تزيد عن سنة( نتيجة لعمليات اإليرادات وايوضح األرباح والخسائر خالل فترة زمنية مع ب( حساب األرباح والخسائر:

 ، وهنا بعض النقاط الهامة فيما يخص هذه القائمة املالية )حساب األرباح والخسائر(:املؤسسة

 أكبر فإن املؤسسة تتعرض لخسارة. في حال كانت اإليرادات أكبر فإن املؤسسة تحقق ربح وإذا كانت املصروفات* 

 يلية األخرى من إجمالي املبيعات.يمكن إيجاد ربح التشغيل بطرح مصروفات التشغيل واملصروفات اإلدارية والعمومية والتشغ* 

 الهدف الرئيس ي ألي مؤسسة تجارية هو نمو حقوق املساهمين بعد الوفاء بجميع االلتزامات.* 

 يات النمو )إيرادات املبيعات + إيرادات العمليات االستثمارية(.* هناك مصدرين أساسيين لعمل

 لنمو املؤسسة * أهمية اإليرادات للمستثمر تتمحور في ثالث محاور )
ً
استالم املستثمر جزء من اإليرادات على شكل أرباح + استثمار جزء من اإليرادات تحقيقا

 + توظيف جزء من اإليرادات ملضاعفة وزيادة الدخل(.

 جموع األصول = األصول املتداولة + األصول الثابتة.* م

  : وهذه تشتمل على ج( قائمة التدفقات النقدية:

 مكونة من األرباح والبنود الغير نقدية كاالستهالك واملخصصات. . األنشطة التشغيلية )التقليدية(:1

 مكونة من االستثمار في األوراق املالية وعمليات املساهمات واملمتلكات واملعدات. األنشطة االستثمارية:. 2

 مكونة من توزيعات األرباح وإصدارات األسهم. األنشطة التمويلية: .3

 التحليل باستخدام النسب املئوية. *
 وأخرى في امليزانية العامة، أو كشف الدخل بالنسبة وهو حساب األرباح والخسائر بنسبة مئوية. (أو بند مالي)يعبر عن العالقة بين فقرة مالية 

 # أنواع التحليل باستخدام النسب املئوية.

 أ( نسبة مئوية.

 .ماضيةمن خالل دراسة تمت خالل فترات عامليين بنفس القطاع أو مقارنة بمعيار معين حدده محللين  ،عدد مرات املقارنة بشبيههاب( 

فعندما نقول أن مبيعات هذه املؤسسة مليون فال ش يء يتضح منه بينما إذا قمنا بمقارنة تظهر الحاجة إلى النسب املئوية بسبب قصور البيانات املطلقة، و 

في فترات زمنية  يمكن مقارنة نسبتهام شبيهتها داخل نفس القطاع، ث املبيعات مع تكلفة اإليرادات خالل فترة مالية سابقة يمكننا معرفة املبيعات ونقارنها مع

كن أن في حالة بيع منتجات للمؤسسة بالجل، كم من املمواالستمرار في عملياتها اإلنتاجية، ومعرفة مقدار التغير مما يوضح للمحلل إمكانية هذه املؤسسة على 

 املمكن أن ال أستلم هذا املبلغ؟ تبقى هذه املبيعات؟ أو كم من

:# أنواع النسب 
ً
 املستخدمة في تحليل القوائم املالية ودراسة ومتابعة أداء الشركات دوريا

 . نسب السيولة.1

 . النسبة الجارية ويدخل فيها املخزون.2

 خرج منها املخزون.. النسبة السريعة وي3

 . معدل دوران املخزون.4

 . معامل دوران النقدية.5

 . معامل دوران الذمم.6

 هـ، واملبالغ بالريال السعودي:30/12/1429ركز املالي لشركة األمل في فيما يلي قائمة امل مثال:

 املبالغ البيان

 800.000 النقدية بالصندوق و  البنك

 600.000 استثمارات مالية قصيرة األجل

 2.200.000 الذمم املدينة

 4.400.000 زون سلعي()مخبضاعة 

 
ً
 400.000 مصروفات مدفوعة مقدما

 18.400.000 الثابتة )الصافي(مجموعة األصول 

 26.800.000 مجموع األصول 

 6.000.000 الذمم الدائنة

 5.200.000 خصوم طويلة األجل

 15.600.000 حقوق امللكية

 26.800.000 مجموع الخصوم وحقوق امللكية
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مليون سهم عادي، كما توافرت  1.5عدد أسهم رأس املال ونالحظ أن مجموع األصول يتوجب أن يكون مساوي ملجموع الخصوم وحقوق امللكية، فإذا علمت أن 

 هـ:1429لك املعلومات التالية عن عام 

 20.000.000خالل العام )أو صافي املبيعات الجلة( . صافي املبيعات 1

 8.000.000. تكلفة املبيعات )تكلفة البضاعة املباعة( 2

 10.000.000. صافي دخل العام 3

 : فاملطلوب حساب كل مما يلي

 نسبة السيولة الجارية والسريعة.أ( 

 ب( معدل دوران املخزون.

 ج( معامل دوران النقدية.

 د( معامل دوران الذمم.

 ه( فعالية إدارة رأس املال العامل.

 و( نسبة العائد على األصول.

 ز( معدل العائد على حقوق امللكية.

 ي( ربحية السهم.

 الحل:

 أ( نسبة السيولة الجارية والسريعة.

أو  صاملالية للشركة في املدى القصير )أي مدى إمكانية الشركة في توفير سيولة معينة خالل فترة قصيرة(، وذلك ملقابلة الفر  املالئمةنسبة السيولة تعبر عن 

 مواجهة التحديات والتهديدات، وهي تنقسم إلى:

لة و وهي تقيس عدد مرات تغطية املوجودات املتداولة للمطلوبات املتداولة )أي إلى أي مدى يمكن أن تتدنى القيمة الدفترية للموجودات املتدا النسبة الجارية:. 1

 داولة بمرتين.املت توال يزال باستطاعة الشركة أن تسدد جميع مطلوباتها املتداولة(، والقيمة املقبولة لهذه النسبة أن تغطي املوجودات املتداولة املطلوبا

 مقدم + مصروفات مدفوعة األصول املتداولة = البنك النقدية بالصندوق + استثمارات مالية قصيرة األجل + الذمم املدينة + بضاعة )مخزون سلعي(
ً
 ا

 8.400.000=  400.000+  4.400.000+  2.200.000+  600.000+  800.000األصول املتداولة = 

 الذمم الدائنة + الحساب املكشوف في البنك + قروض قصيرة األجل + قروض بوالص االعتماد )ألنها تسدد خالل أقل من سنة(الخصوم املتداولة = 

 6.000.000=  0+  0+  0+  6.000.000الخصوم املتداولة = 

النسبة الجارية = 
املوجودات أو األصول  املتداولة

املطلوبات أو الخصوم املتداولة
  =

8.400.000

6.000.000
 مرة 1.4=  

 مقارنة
ً
 مقارنة باألصول املتداولة.2باملعيار العالمي وهو ) فيتضح لنا أن هذه النسبة ضئيلة جدا

ً
 أن املطلوبات املتداولة عالية جدا

ً
 (، ويتضح أيضا

 املتداولة دون تسيل املخزون )ألن تسييل املخزون سيدفعها للبيع بقيمة أقل فتخسر(. مقدرة الشركة على تسديد مطلوباتهاوهي تقيس  . النسبة السريعة:2

النسبة السريعة = 
املوجودات أو األصول  املتداولة−املخزون

املطلوبات أو الخصوم املتداولة
  =

4.400.000−8.400.000

6.000.000
  =0.66 

 مقارنة باملعيار 
ً
من الخصوم املتداولة، بينما هنا  1من األصول املتداولة يقابلها  1 كل ريال(، أي أن 1إلى  1العالمي وهو )فيتضح لنا أن هذه النسبة ضئيلة جدا

 وقد تتعرض لتسييل مخزونها )إذا كان الرقم أكبر من ، وهذا يعني أن وضع الشركة املالي محر 1يقابلها  0.66
ً
 مستخدمة(. غير فهذا يعني وجود أصول  1ج جدا

 ملخزون.ب( معدل دوران ا

معدل دوران املخزون = 
املبيعات

رصيد املخزون
  =

20.000.000

4.400.000
  =4.5  

ً
 مرة تقريبا

 في السنة إلضافة مخزون جديد من املواد )ألن 
ً
 .(2.6يساوي  4.5÷ شهر  12أي أن املنشأة تحتاج شهرين ونصف تقريبا

 دوران املخزون:# نقاط حول 

 والنسبة السريعة ال تتضمنه.النسبة الجارية تتضمن املخزون،  -

 )مرتين إلى مرة( أي أن كل أصلين يقابلهما خصم واحد، وفي النسبة السريعة عدد املرات )مرة إلى مرة(تصريف املخزون في النسبة الجارية عدد مرات  -

 أي أن كل أصل يقابله خصم واحد، وذلك كي ال تتعرض املنشأة إلى تسييل مخزونها )أي بيع املخزون بأقل من قيمته(.

رضه عالهدف األساس ي من إدارة املخزون هو جعل تكلفة االحتفاظ بمخزون املواد أقل ما يمكن مع توفير الكميات والنوعية املناسبة بجانب عدم ت -

 حيات أو بظهور منتجات أفضل.للتلف بانتهاء الصال 

)مرات تصريف املخزون( كان ذلك من صالح الشركة وزيادة أرباحها، أي أنها ال تحتفظ باملخزون فترة طويلة مقارنة  كلما زاد معدل دوران املخزون -

 بالشركات املنافسة التي لديها معدل دوران أقل.
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 ج( معامل دوران النقدية.

معامل دوران النقدية = 
املبيعات

رصيد النقدية
  =

20.000.000

800.000
 مرة 25=  

 في السنة إلضافة النقدية أو لعملية الدورةأي أن املنشأة تحتاج 
ً
 (.0.48يساوي  25÷ شهر  12النقدية املكونة من أربعة مراحل )ألن  نصف شهر تقريبا

 # نقاط حول دوران النقدية.

)كإيرادات الديون وإيرادات املبيعات الجلة وإيرادات العمليات االستثمارية سواء استثمار النقدية تمثل الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة دوران  -

 .)كالرواتب واألجور ومصاريف املواد وتسديد أقساط اإليجار( التدفقات النقدية الخارجةبين و طويل أو قصير( 

 تتضمن أربعة مراحل تتحول فيها املواد الخام إلى نقدية، وهي:)هي املدة الالزمة لتحويل املواد الخام إلى سلع( الدورة النقدية  -

عَتَبر تدفقات خارجة( . شراء املواد الخام1
ُ
 .)ت

 مباشرة  . استالم املواد ودفع ثمنها2
ً
عَتَبر تدفقات خارجة(. أو آجال

ُ
 )ت

عتَ  . تصنيع املواد وبيعها للعمالء3
ُ
 َبر تدفقات داخلة(.)ت

 أو على الحساب4
ً
عَتَبر تدفقات داخلة(. . استالم الثمن نقدا

ُ
 )ت

، اشرةأكثر من البيع بالنقدية املب يعني أن الشركة تتعامل باملبيعات الجلةلم يكن هذا من صالح الشركة، ألن ذلك كلما زاد معامل دوران النقدية  -

 .املديونية أعلى من الدائنية فتصبح

 معامل دوران الذمم.د( 

= املدينة معامل أو معدل دوران الذمم 
املبيعات

الذمم املدينة
  =

20.000.000

2.200.000
  =9.1  

ً
 مرة تقريبا

 أي أن املنشأة تقوم بعمليات الشراء بالجل بحد كبير، ألن معدل دوران الذمم مرتفع.

معامل أو معدل دوران الذمم الدائنة = 
تكلفة البضاعة املباعة

الذمم الدائنة 
  =

8.000.000

6.000.000
  =1.3  

ً
 مرة تقريبا

 :الذمم # نقاط حول دوران

 مديونية الشركة ودائنيها، وذلك بإطالة مدة املديونية وتقصير مدة الدائنية.أن الهدف من إدارة الذمم هو تقليص الفرق بين  -

 نقدية لعمليات السداد املستقبلية.أن تكون املديونية أعلى من الدائنية حتى تتوفر للمنشأة سيولة  -

 أن تكون املبيعات بالجل أقل من املشتريات بالجل لتتوفر سيولة نقدية ملقابلة املشتريات الجلة. -

 .(الدائنية )أي أن تكون فترة تحصيل املبالغ من املدينون أقل من السداد للدائنينالعملية أن تكون مدة العملية املديونية أقل من  -

.90ز )املدة املقترحة لعمليات البيع بالجل ال تتجاو  -
ً
 ( يوما

 يجب على املنشأة تقليل عمليات البيع بالجل وتحصيل القيم من املديونية في فترة أقل من عمليات السداد للدائنين. -

 ه( فعالية إدارة رأس املال العامل.

 600.000=  6.000.000 – 2.200.000+  4.400.000=  الذمم الدائنة –رأس املال العامل = املخزون + الذمم املدينة 

فعالية إدارة رأس املال العامل = 
رأس املال العامل

مجموع األصول 
  ×100 =

600.000

26.800.000
  ×100  =2.2%  

ً
 تقريبا

ي حال عالية، ويلزمها إعادة النظر فيها، بينما فتها بالجل ها أصول غير مستغلة وغير مستخدمة وأن مبيعالدي -بسبب هذه النسبة الضئيلة-أي أن هذه املنشأة 

 كانت النسبة عالية فهذا يعني أن املنشأة استغلت األصول الثابتة واملتداولة بالشكل األمثل.

 :املقصود بفعالية إدارة رأس املال العامل# 

مقدار استغالل األصول، فإذا كانت النسبة مرتفعة فإن هذا يؤدي إلى زيادة األصول أو  فنعرفملدينة ناقص الذمم الدائنة، املخزون زائد الذمم ا يه

 غلة.سات البيع بالجل والشراء بالجل واألصول الغير مستالبضاعة أو تغير سياسة البيع، وإذا كانت النسبة منخفضة فإن هذا يؤدي إلى النظر في سيا

 و( نسبة العائد على األصول.

نسبة العائد على األصول = 
الربح الصافي بعد استخراج الزكاة

مجموع األصول  
  ×100  =

10.000.000

26.800.000
  ×100  =37%  

ً
 تقريبا

هذا ، فكلما كانت هذه النسبة عالية كانت االستفادة من األصول مالئمة، ويتضح لنا من %20أي أن النسبة جيدة وأعلى من الحد األدنى املتعارف عليه وهو 

لتعثر ليس أن ا التحليل وتحليل فعالية إدارة رأس املال العامل الذي وصلنا فيه أنه يجب إعادة النظر في استغالل األصول، يتضح لنا من هذين التحليلين

 باستخدام األصول الثابتة وإنما هو باستخدام املبيعات بالجل.

 # املقصود بنسبة العائد على األصول:

ول والذي يقيس العائد على األصول، أي أن هذه استخدام األصول املتوفرة لدى هذه املنشأة، وتقيس صافي الدخل مجمل األصهي نسبة العائد من 

 النسبة تعطي املديرين مقياس للعملية اإلنتاجية حول كيفية استخدام املنشأة لهذه األصول بشكل أدق من النسب السالفة الذكر.
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 ة.ز( معدل العائد على حقوق امللكي

= معدل العائد على حقوق امللكية 
الربح الصافي بعد استخراج الزكاة

قيمة حقوق  املالك
  ×100  =

10.000.000

15.600.000
  ×100  =64%  

ً
 تقريبا

 مقارنة بالحد األدنى املتبع بين الشركات وهو 
ً
 فإن ذلك يعني أن املنشأة غير قادرة%10وهو معدل جيد وعالي جدا

ً
 على تحقيق األرباح. ، وفي حال كان منخفضا

 # املقصود بنسبة العائد على حقوق امللكية:

سَتخَدم من حيث الحكم على استمرار ا
ُ
عَتَبر من أهم النسب الربحية التي ت

ُ
الك على استثماراتهم وهي ت

ُ
عمليات لهي نسبة العائد الذي يحققه امل

 اإلنتاجية أو تغييرها أو إيقافها.

 ي( ربحية السهم.

 ربحية السهم =
صافي الربح

عدد األسهم
  =

10.000.000

1.500.000
  =6.66 

 )أي أنه جاري وليس لسنة واحدة(. 6.66أي أنه عند توزيع األرباح فإن السهم الواحد سيوزع له 
ً
 ريال دوريا

 # املقصود بربحية السهم.

عَتَبر من أهم مؤشرات الربحية، حيث ُيعَتَبر مؤشر مساعد لترشيد القرارات 
ُ
االستثمارية، هل املستثمر يستثمر في الشركة )أ( أو الشركة )ب( وذلك ت

 بناء على ربحية السهم.
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 صايف القيمة احلالية
 .مفهوم صايف القيمة احلالية*

عَتَبر 
ُ
 أحد أساليب تقييم املشروعات، ويمكن حسابها كما يلي:ت

 القيمة الحالية للتكاليف –صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للمنافع 

 التدفقات النقدية الخارجة –صافي القيمة الحالية = التدفقات النقدية الداخلة 

قويم الحتساب صافي القيمة الحالية عند تا املشروع يكون فيه مخاطرة عالية، كما أنه يجب أن يكون صافي القيمة الحالية موجب وإال فإن املؤشر لهذ مالحظة:

 املشروعات الرأسمالية ينبغي تحديد معدل العائد املرغوب أو املستهدف.

 .التدفقات النقديةقائمة أو أنواع * 
 هي كل ما تستلمه املنشأة نظير خدماتها للغير، وتشمل: التدفقات النقدية الداخلة: أ(

 . إيرادات املبيعات املختلفة.1

 اإلعالنات أو التعويضات.. 2

ة تم استهالكها لفترة زمنية . 3  سابقة(.قيمة الخردة التي تبيعها )الخردة: هي القيمة التقريبية التي تحصل عليها املنشأة من بيع آلة أو ُمِعدَّ

 ، وتشمل:نظير شراء معدات هي كل ما تدفعه املنشأة للغير التدفقات النقدية الخارجة: ب(

 راض ي واملباني والالت واملعدات واألثاث.فعتها املنشأة كاأل رأسمالية، وهي التكلفة األولية أو املبدئية التي د. التكاليف ال1

 والزكاة. لضرائب. التكاليف التشغيلية، وهي ما تم شراءه كاملواد الخام وتكاليف العمالة واملصاريف اإلدارية ومصاريف اإلنارة والهاتف واالحتياطات وا2

رياالت، وتكلفة الوحدة الكلية ت تساوي  5وحدة، وسعر بيع الوحدة س تساوي  400.000كمية املبيعات ك تساوي كانت في أحد االقتراحات االستثمارية،  مثال:

عر الحالية إذا انخفض سسنوات )يجب معرفة القيمة الشرائية للريال ألنها تختلف من فترة ألخرى(، فأوجد صافي القيمة  5وفترة حياة هذا املشروع رياالت،  4

للوصول لحجم اإلنتاج إلى الطاقة القصوى، ويبلغ  %5حدة بنسبة جة انخفاض الثمن وانخفاض تكلفة الو نتي %10زيادة قيمة املبيعات  مع  %20البيع للوحدة 

االقتصادية املتوفرة  من الجداول اإلحصائية %20، مع العلم أننا سوف نجد في الخمس سنوات األولى أن قيمة الريال بمعدل خصم %20معدل تكلفة األموال 

 ولدى املحالت كما يلي: لدى البنوك

 5 4 3 2 1 0 السنة

 0.402 0.482 0.579 0.694 0.833 1.00 %20القيمة الحالية للريال بمعدل خصم 

 الحل:

 ت(×)ك –س( ×= )ك تكلفة الوحدة(× )كمية املبيعات  –سعر بيع الوحدة( × رياالت = )كمية املبيعات  5التدفق النقدي السنوي في حالة البيع بسعر 

 ريال 400.000( = 4×  400.000) –( 5×  400.000= ) رياالت 5التدفق النقدي السنوي في حالة البيع بسعر 

 ريال 4=  %80×  5( = %20 – %100× )= سعر الوحدة  %20نوجد الن سعر بيع الوحدة في الخمس سنوات األولى بمعدل خصم 

 ريال 3.8=  %95×  4( = %5 - %100× )= سعر التكلفة  %5نوجد الن تكلفة الوحدة بعد عملية التخفيض 

 ريال 440.000=  40.000+  400.000=  %10× املبيعات + قيمة املبيعات = قيمة  %10نوجد الن قيمة املبيعات بعد عملية الزيادة 

 ت(×)ك –س( ×= )ك %5وانخفاض تكلفة الوحدة  %10وزيادة املبيعات  %20التدفق النقدي السنوي في حالة بعد انخفاض سعر البيع 

 (3.8×440.000) –( 4×440.000= ) %5خفاض تكلفة الوحدة وان %10وزيادة املبيعات  %20التدفق النقدي السنوي في حالة بعد انخفاض سعر البيع 

 ريال 88.000=  %5وانخفاض تكلفة الوحدة  %10وزيادة املبيعات  %20التدفق النقدي السنوي في حالة بعد انخفاض سعر البيع 

 السنة
القيمة الحالية للريال 

 %20بمعدل خصم 

 %20حالة بيع الوحدة بتخفيض  ريال 5حالة بيع الوحدة بـ 

 قيمة حالية تدفق نقدي قيمة حالية تدفق نقدي

0 1.00 500 500 500 500 

1 0.833 400 0.833  ×400 = 333.2 88 0.833  ×88 = 73.30 

2 0.694 400 0.694  ×400 = 277.6 88 0694  ×88 = 61.06 

3 0.579 400 0.579  ×400 = 231.6 88 0.579  ×88 = 50.95 

4 0.482 400 0.482  ×400 = 193.2 88 .482  ×88 = 42.42 

5 0.402 400 0.402  ×400 = 160.8 88 0.402  ×88 = 35.28 

 236.99– =التكلفة  500 –األرباح  263.01 696.4 – =التكلفة  500 –األرباح  1196.4 صافي املبيعات

 في التدفق النقدي إليجاد القيمة الحالية في الحالتين. %20بمعدل خصم  نضرب القيمة الحالية للريال مالحظة:
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 أسلوب الرقم القياسي للرحبية
 مفهوم أسلوب الرقم القياسي للرحبية.* 

 التكلفة والعائد، حيث يوضح القيمة الحقيقية التي تكتسب من إنفاق كل ريال من قيمة االستثمار األصلي
ً
 .هذا األسلوب يطلق عليه أحيانا

 قانون:

الرقم القياس ي للربحية = 
التدفقات النقدية املستلمة

التكلفة األصلية لالستثمار أو التدفقات النقدية الخارجة
 

 حيث أن:

 ، فاألفضل قبول املشروع.%100من أعلى أ( في حالة كان الرقم القياس ي أعلى من واحد صحيح أو 

 ، فاألفضل عدم قبول املشروع.%100أقل من ب( في حالة كان الرقم القياس ي أقل من واحد صحيح أو 

ريال، والتكلفة األصلية لالستثمار )أو التدفقات النقدية الخارجة( تساوي  57.781على افتراض أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستلمة تساوي  مثال:

 ، املطلوب حساب الرقم القياس ي للربحية.50.000

 الحل:

الرقم القياس ي للربحية = 
التدفقات النقدية املستلمة

التكلفة األصلية لالستثمار أو التدفقات النقدية الخارجة
  =

57.781

50.000
 (%116=  100× 1.16)للتحويل إلى نسبة  1.16=  

  .%100أي أننا هنا نقبل املشروع ألن الرقم القياس ي للربحية أعلى العدد الصحيح وأعلى من نسبة 
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 احملافظ االستثمارية
 .مفهوم احملافظ االستثمارية*
أنها تتعامل مع األوراق املالية(، مثل )األسهم العادية واملمتازة، والسندات الربوية، هي عبارة عن سلة من األصول االستثمارية، ومنحصرة في األصول املالية )أي  -

 والودائع االستثمارية، وأذونات الخزانة، والكمبياالت(.

بَنى على نوع واحد وإنما  -
ُ
 لو كانت اعلى تقوم على فكرة تنويع وتوزيع املحفظة االستثمارية، أي أن املحفظة االستثمارية ال ت

ً
ملحفظة مجموعة قطاعات، فمثال

 صناعي.اع املصرفي والزراعي والمكونة من أسهم فقط فعلى مالكها أن ال يجعلها منحصرة في صناعة واحدة، وإنما يقوم بتنويعها على قطاعات مختلفة كالقط

 .)تفيد الفرد نفسه فقط( واألصول املالية)تفيد البلد بالعملية التنموية والتطويرية( تكون عملية تنويعية تشتمل األصول الحقيقية  -

 لراهن.* سبب األزمات املالية يف الوقت ا
 املسلم تجنب التعامل مع هذه األمور والفوائد الربوية. املشتقات املالية، وهو بيع الدين والتعامل بالفوائد، لذلك يجب على

 * إدارة حمافظ االستثمار.
 هي عملية تخصيص األصول، أي توزيع ثروة املستثمر على األصول االستثمارية املختلفة وفق احتياجات املستثمر.

 .جناح احملفظة االستثمارية يعتمد على *
 االستثمارية.كفاءة تخصيص وتوزيع املحفظة . 1

2.
ً
 . وضع املدير االستثماري لألهداف االستراتيجية للوصول إلى مبتغاه، وأن ال يقوم بالعملية االستثمارية عشوائيا

 * خطوات إدارة احملفظة.
 ياسة االستثمارية وخطة االستثمار، وتتضمن عدة عناصر:. وضع بيان الس1

-  
ًّ
 وليس قوليا

ًّ
 فقط.تحديد األهداف واملدة والقطاعات واملعايير السوقية واالحتياجات ونحوها، يحددها كتابيا

 فهم السوق الذي أنت ترغب بااللتحاق فيه والقطاع الذي تنتمي إليه. -

 فهم احتياجات املستثمر. -

 فهم مجموعة من العمليات االستثمارية. -

 ي ومقارنة ما تم تطبيقه بما تم التخطيط له.وضع معايير لألداء الفعل -

 معالجة االنحرافات في حالة وجودها. -

 لة االستثمارية والعملية الربحية.توضيح املستثمر جميع احتياجاته بداخل املسأ -

 . دراسة السوق واالتجاهات املستقبلية.2

 أرباح خالل الفترة القادمة.يتوجب على املستثمر دراسة السوق ومعرفة إمكانياته وماهي التي تحقق 

 . تكوين املحفظة.3

 يتوجب على املستثمر تنويع األصول واألوراق املالية، وأن ال تكون املحفظة من أصل مالي واحد.

 . تقييم األداء.4

 يتوجب على املستثمر وضع معايير معينة وذلك لتقييم األداء في املاض ي واملستقبل.

 * األهداف االستثمارية.
 املحافظة على رأس املال.. 1

 . زيادة رأس املال.2

3.
ً
 جاريا

ً
 . الدخول للشركات التي توزع أرباح، مما يدر عليه عائدا

 . تحديد الدخل الكلي: وهو مجموع العائد الجاري والعائد الرأس مالي.4

 * حمددات االستثمار.
 سيولة كافية ملقابلة الفرص ومواجهة التحديات.توفير و  ،. يتوجب على مدير املحفظة )أو املستثمر( تحديد احتياجات السيولة1

 . يتوجب على مدير املحفظة )أو املستثمر( وضع األفق الزمني لدخول العملية االستثمارية والتوقف عنها.3

 من الدخول العشوائي للسوق.4
ً
 . يتوجب على مدير املحفظة )أو املستثمر( معرفة العوامل القانونية والتنظيمية بدال

 . يتوجب على مدير املحفظة )أو املستثمر( معرفة االحتياجات والتفضيالت الخاصة.5
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 .* كيفية التخطيط للعملية االستثمارية
 هناك عدة بنود: : فيما يتعلق باالستثمار املباشر،الجزء األول 

 . التعرف إلى الوضع املالي، هل هو جيد أم ال.1

 اذا أنشأت هذه املحفظة االستثمارية؟. تحديد األهداف املالية املستقبلية، مل2

 . تحديد األهداف االستثمارية عن طريح حجم املحفظة.3

 . تحديد الفترة الزمنية للعملية االستثمارية.4

 . تحديد العائد، هل يرغب بالحصول على عوائد جارية أو عوائد رأس مالية؟5

 ألموال.. درجة احتمال هذا املستثمر للمخاطرة وإمكانيته التضحية با6

 . وضع استراتيجية االستثمار وتحديد نسبة األموال املستثمرة.7

 . التنويع للتقليل من مخاطر املحفظة االستثمارية.8

 الجزء الثاني: فيما يتعلق باالستثمار غير املباشر.

تثمارية املبلغ املراد االستثمار به وتوكيل الصناديق االس في حالة أن مدير املحفظة ال يستطيع إدارة املحفظة االستثمارية فيتوجب عليه إعطاءه هذه القيم أو

رام وينتقي تي يوجد بها شبهة الحالل والحاملعدة ملثل هذه االستثمارات واملتوفرة لدى املصارف واملؤسسات املالية، كما يحرص كل الحرص على انتقاء األسهم ال

 الحالل.
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 الفهرس
 الصفحة رقم احللقة املسجلة املوضوع

 1 2+  1 مفهوم االستثمار
 3 2 مفهوم التمويل

 4 3 تقييم املشروعات
 5 3 القيمة الزمنية للنقود

 6 5+  4 العالقة بين العائد واملخاطرة
 8 10+  9+  8+  7+  6 مصادر وهيكل تمويل الشركات

 14 11 مجاالت مصادر التمويل اإلسالمي
 15 12 واألسواق املاليةأنواع األوراق 

 16 18+  17+  16+  15+  14+  13 أسس التحليل املالي وأدواته والنسب املئوية
 22 19 صافي القيمة الحالية

 23 19 أسلوب الرقم القياس ي للربحية
 24 20 املحافظ االستثمارية

 26 - الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهلل احلمد ،،،


